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Αφιέρωμα/4

Ο Καρυωτακισμός
ως ποιητική μοίρα
0 ποιητικός λόγος, όπως και κάθε μορφή τέχνης, συνήθως
φωτίζεται από τη μελέτη της βιογραφίας του δημιουργού και
βέβαια η παραβολή κάθε φάσης στην όλη εξέλιξη με τα
αντίστοιχα γεγονότα, τόσο του προσωπικού, όσο και του
δημόσιου βίου, μπορεί να προσφέρει (μολονότι αυτό είναι
παρακινδυνευμένο) όχι μόνο τα κλειδιά για την αποκρυπτο
γράφηση και την ανάλυση του έργου, μα και την αποκάλυψη
των μηχανισμών που συμβάλουν στη διαμόρφωση του ύφους,
αλλά και του ήθους του.
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Θανάσης Κωσταβάρας
Στην περίπτωση του Καρυωτάκη δεν είναι σίγουρο πως
μπορεί να ακολουθήσει κανείς αυτή την κίνηση ή έστω μόνον
αυτή τη μονόδρομη κίνηση. Ό χ ι βέβαια επειδή η ζωή και το
έργο του είναι δυο πράγματα ασύμβατα και ανεξάρτητα
μεταξύ τους, το αντίθετο μάλιστα. Τόσο πολύ συμπληρώνουν
και απορροφούν το ένα το άλλο, ώστε καταλήγουν να είναι
ταυτόσημα.

Πράγματι, η ποίησή του συνιστά την ταυτότητα της ζωής
του, όπως και η ζωή του παρέχει την επικύρωση της
γνησιότητας της υπογραφής του στο έργο του. Αυτή ακριβώς
η ταυτοσημία τέχνης και ζωής, προσώπου και ποίησης, είναι
το πρόβλημα που καλείται ή προκαλείται να λύσει ο μελετη
τής του Καρυωτάκη ή να παραδεχτεί την αδυναμία του να το
κάνει. Γιατί υπάρχει μια προφανής δυσκολία ανάλυσης, που
φτάνει να γίνεται αμηχανία, κι αυτή, κατά περίεργο τρόπο,
βασίζεται στη φαινομενική ευχέρεια προσέγγισης του έργου
του. Ό ,τ ι σκέφτεται να πει ο «μελετητής» το εκφράζει
καθαρά και κατ’ επανάληψιν, διεξοδικά και εξαιρετικά εύστο
χα, ο ποιητής ο ίδιος.
Κάθε αναφορά φαίνεται σαν δευτερολογία, μοιάζει να είναι
ένας απλός σχολιασμός των νοημάτων, με άλλα λόγια. Η
ποίηση αυτή δίνει την εντύπωση ότι δεν διαθέτει κανένα
μυστικό κώδικα, καμιά κρύπτη στην οποία θα ’χει κανείς την
ικανοποίηση να εισχωρήσει. Τα στοιχεία παραβολής ή προ
σέγγισης που υπάρχουν (και υπάρχουν πολλά) είναι απλώς
επιβεβαιωτικά αυτής της πρώτης εντύπωσης, επαναλαμβά
νουν ή παραπλανούν, χωρίς εντέλει τίποτε το ουσιώδες να
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αποκαλύπτουν. Οι μελέτες, οι αναφορές και τα σχόλια
οδηγούν στο ίδιο αδιέξοδο. Ό λ α συγκλίνουν σε, περίπου,
κοινές παρατηρήσεις-διαπιστώσεις, μόνον ίσως πιο εύστοχα
ή και πιο ρηχότερα διατυπωμένες. Έ τσ ι, σαν μια μαγική
εικόνα που ανατρέπεται, η ικανοποίηση της πρώτης ανάγνω
σης αποδεικνύεται παγίδα και η ευκολία προσέγγισης μετατρέπεται σε δυσκολία αξεπέραστη. Φαίνεται σαν ο διάλογος
μ ’ αυτή την ποίηση να γίνεται εν σιωπή, εσωτερικά και
ανείπωτα ή με τη μνημόνευση στίχων μέσα στην ποίηση
άλλων. Ο ίδιος ο ποιητής, καλά κρυμμένος μέσα στο ποίημα,
ειρωνεύεται εκείνον που θα θελήσει να τον εντάξει ή να τον
δει έστω έξω απ’ την ποίηση.
Είναι λοιπόν ελάχιστα ή καθόλου ορατές οι κρύπτες, οι
βαθείς θύλακες που υπάρχουν, γιατί χωρίς αυτούς βέβαια δεν
υφίσταται ποίηση. Εκεί ακριβώς έχει εναποθέσει ο ποιητής
τους θησαυρούς του. Πίσω από την κρυστάλλινη θήκη της
ποίησης, το ποίημα λάμπει, προκαλεί, ερεθίζει τη φαντασία,
διαθλά τη θερμότητα και την επιθυμία του αναγνώστη.
Ό μ ω ς έτσι που αυτό είναι προστατευμένο στην αυτάρκειά
του, κανείς, ποτέ, δε θα βρει τους μαγικούς συνδυασμούς να
το «ανοίξει». Γιατί η ποίηση υποβάλλει την ουσία της με την
απουσία, οι λέξεις λάμπουν στιλπνές και υγρές, με φανταστι
κές αποχρώσεις μέσα τους, μα όταν θελήσεις να τις πιάσεις
στο δίχτυ της ανάλυσης, στεγνώνουν, αποχρωματίζονται,
γίνονται μουντά, κοινά βότσαλα, μακριά από τη γλυφή και
την υγρασία της θάλασσας.
Και το πρόσωπο του ποιητή; Άφαντο, ανερεύνητο, πίσω
από το προσωπείο μιας αφάνταστα κοινής ζωής. Ό , τ ι
σημαντικό υπάρχει, συμβαίνει μέσα στην ποίηση. Και είναι
αυτή που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει την αυθεντικότητά
του.Η ποίηση του επιτρέπει να διαφυλάσσει το πρόσωπό
του, να βρίσκει δυσκολίες προσαρμογής στα μέτρα του, να μη
συμφιλιώνεται, να σαρκάζει, να αποστρέφεται ακόμα την
πραγματικότητα. Έ να διαρκές άδειασμα συντελείται από
τον ποιητή στο ποίημα. Ό σ ο υποφέρει, ασφυκτιά, ερημώνε
ται ο ποιητής, όσο συρρικνώνεται η ζωή του από σημαντικά
γεγονότα, τόσο ωριμάζει η ποίηση, γίνεται μεστή, πλήρης
νοήματος, με μια λέξη αυτάρκης. Πώς να απομονώσεις
ποσοστιαίες αναλογίες, ζώνες επιρροής σ’ αυτή την τόσο
εγκαυστική σχέση, χωρίς να σου διαφύγει η βαθύτερη ουσία
του ποιητή και η μοίρα του;
Αν υπάρχει πάντως κάτι δεσμευτικό που καθορίζει αυτή
τη σχέση, αυτή τη συζυγία ανάμεσα στον ποιητή και στην
τέχνη του, αν τη διέπει μια νοσηρή — γιατί όχι; — στην
υπερβολή της, εμπεδωμένη κατάσταση, αυτή είναι η ίδια η
ποίηση. Αυτή διαμορφώνει το πρόσωπό του, αυτή του
υποβάλει τις ιδέες, του επιβάλει τη στάση , του, αυτή
προδιαγράφει τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει, για
να φτάσει κάποτε σε κάποια ολοκλήρωση: στην καταστροφή
ή στην αποθέωση. Αλλά σε μιαν αντίστροφη φορά. Για να
τελειωθεί η ποίηση, θα καταστραφεί η ζωή του. Αυτή είναι η
μοίρα του.
Είναι επομένως φανερό ότι δεν μπορούμε να δούμε τον
Καρυωτάκη έξω από την αναφορά στο έργο του. Η πληρότη
τα, η όποια δικαιολογία επιβίωσης και επιβεβαίωσης, εναποτίθεται, αντλείται και εξαντλείται στην ποίηση. Αυτή η
τελεσίδικη εξάρτηση «μεθοδεύει» την αποτυχία του σ’ ό,τι η
κοινωνία θεωρεί επιτυχία και από καταδίκη εξαλάσσεται σε
βαθμιαία απελευθέρωση. Α π ’ όλα κι α π ’ όλους. Κάτι περισ
σότερο ακόμα: η κοινωνική απομόνωση, γίνεται προϋπόθεση

Ο ποιητής ως φοιτητής, πιθανώς το 1915 ή 1916.
της ανεξαρτησίας του, του επιτρέπει να εξαρθεί πάνω από
τον κοινωνικό κλοιό και τον συναισθηματικό φλοιό που τον
περιβάλει,σε σφαίρες καθαρά και απροκάλυπτα υπαρξιακές.
Σιγά σιγά, από πλάσμα κοινωνικά αποδεκτό, γίνεται δη
μιουργός και δημιούργημα της ποίησης ο ίδιος. Ώ σπου με το
θάνατό του να καταστεί η διαρκής τύψη και το ξάφνιασμα
της γενιάς του.
Αυτό ήταν και το τελευταίο στάδιο της μύησης στην
ποίηση, ως διαδικασία απελευθέρωσης. Ο ποιητής, με το
θάνατό του, κερδίζει το δικαίωμα να μην αποκολληθεί το
πρόσωπό του από την ποίηση. Επειδή η κοινωνία θέλει να
οικειοποιείται το ποίημα και όχι τον ποιητή και το μόχθο
του. Αρνείται το συσπασμένο του πρόσωπο, το στραμμένο
μόνιμα κατά τη μεριά του σκοτεινού βάθους, λέει όχι στους
αυτοκτόνους, στους έμφοβους, στους αγωνιώντες, στους
έγκλειστους, στους παράδοξους, στους εκτός τόπου και
χρόνου. Τους αρνείται το αληθινό τους πρόσωπο, τους
διαστρέφει, τους εντάσσει εν τέλει, για να μπορεί να τους
«ερμηνεύει», να τους εκμεταλλεύεται, να τους χρησιμοποιεί.
Εξ ου και η αμηχανία μπροστά στον «απαισιόδοξο», στον
«πεισιθάνατο» Καρυωτάκη. Η Α ΙΣ ΙΟ Δ Ο Ξ ΙΑ του, ένα από
τα ακροτελεύτια, .όσο και χαρακτηριστικά του ποιήματα,
μόρφαζε για τις ανθρώπινες εκδοχές, φωνάζοντας, διαδηλώ-
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Ο Καρυωτακισμός ως ποιητική μοίρα

Ο ποιητής στα Κιούρκα, στις 16 Μαΐου 1926.
νοντας, με τόνο σαρκαστικά υπεροπτικό, πως η ποίηση, για
μερικούς έστω, δεν είναι εκλογή, δεν είναι απλώς ένας
τρόπος έκφρασης, αλλά πεπρωμένο.
Κάποτε θα πρέπει να γίνει αποδεκτή αυτή η σχέση, αυτή η
εξάρτηση μάλλον, του ποιητή από την ποίηση. Εν πάση
περιπτώσει η υπεροχή αυτού του παράγοντα πάνω στους
άλλους, για τη συγκρότηση ενός ποιητικού και συγχρόνως
ενός ανθρώπινου προσώπου. Δεν είναι οι άλλοι όροι, οι
εξωτερικοί να πούμε, που μπορούν να καθορίσουν ή να
εκτρέφουν αυτή την απόφαση. Ο Καρυωτάκης, δίχως αμφιβο
λία, έφερνε μέσα του τη σφαίρα που του έδωσε επιτέλους μια
λύση, πολύ πριν καταφύγει στο γνωστό οπλοπωλείο της
Πρέβεζας.
Γιατί τι ήταν στο κάτω κάτω η Πρέβεζα; Ή τα ν αυτή που
μπορούσε να αποφασίσει, αυτή έστω η μικρογραφία της
Ελληνικής κοινωνίας, που είχε τη δύναμη να δώσει ένα τέλος
σε μια σειρά από αναστολές κι από μεταθέσεις μιας καταδί
κης; Είχαν μήπως εξαντληθεί τα ενδεχόμενα της ζωής του ή
μήπως τα είχε εξαντλήσει η ποίηση αμετάκλητα; Ό π ω ς και
να ’ναι, η απόφαση ήταν δεδομένη, η καταδίκη είχε εκδοθεί
αλλού και πολύ νωρίτερα βέβαια. Εκεί και τότε που είχε
δοθεί ο όρκος πίστης ανάμεσα στον ποιητή και στην ποίηση.
Γιατί η ποίηση δεν είναι μια εύκολη σχέση, αβασάνιστη,
δεν είναι μια ανώδυνη άσκηση, ένας τρόπος εκτόνωσης μέσα
στους άλλους. Είναι αφοσίωση και αφομοίωση, είναι κώδικας
βίου, είναι αρρώστια που παγιδεύει δια παντός τους επιλεγ
μένους κι εκείνο που διαφέρει στην κάθε περίπτωση (η
αμφιβολία να πούμε, ο φόβος, η πίκρα, η μέθη, ο ενθουσια
σμός, η ευφορία που εξαλλάσσεται σε απελπισία) είναι τα
συμπτώματα και είναι αυτά που στο τέλος ορίζουν για τον
καθένα το ιδιαίτερο στίγμα του.
Αυτή ήταν η αρρώστια που είχε σημαδέψει τον Καρυωτά
κη από πολύ νέο, αυτό το «παράξενο παιδάκι (το) γερασμένο» και μ’ αυτή ήταν γραμμένο να ζήσει και να εξοφλήσει

μέχρι κεραίας το χρέος του. Το ζήτημα δεν είναι η ύπαρξη ή
όχι αυτής της αρρώστιας, το ζήτημα είναι πώς θα δεχθεί ο
καθένας τη μοίρα του. Ούτως ή άλλως, από τη στιγμή που θα
γίνει συνείδηση αυτή η μοίρα, δεν μπορεί να υπάρξει
παρέκκληση. Ο ποιητής έχει μόνον ένα δικαίωμα και συνάμα
μια υποχρέωση, να διεκπεραιώσει τη θεία ή τη δαιμονιακή
εντολή που φέρνει μέσα του.
Από πότε όμως ισχύει αυτό το συμβόλαιο, από πότε
τίθεται, σε εφαρμογή αυτή η εντολή, από την παιδική ή από
τη βρεφική ηλικία, ή από πολύ ακόμα νωρίτερα. Είναι θέμα
γενετικής επομένως, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, κανένας
δεν ξέρει κι ούτε θα μπορέσουμε ποτέ να το μάθουμε. Οι
ίδιοι οι ποιητές φροντίζουν, μέσα στο σκοτεινό τους υποσυ
νείδητο και μέσα στην πολυσημία της τέχνης τους, να
κρύβουν το μυστικό τους ζηλότυπα.
Βέβαια, υπάρχουν οι εμφανείς εκ πρώτης όψεως παράγο
ντες, η κοινωνική θέση παραδείγματος χάριν, η βιολογική
κατάσταση, οι ιστορικές . συγκυρίες, οι επιπτώσεις ή οι
απολαύσεις μιας οποιασδήποτε καθημερινότητας, τα σχέδια
για το μέλλον, οι σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, ο
έρωτας πάνω α π ’ όλα, που παρίστανται όχι απλώς ως
μάρτυρες, αλλά ως διάδικοι, για να διεκδικήσουν αυτή την
ψυχή που διαφεντεύει η ποίηση. Ό μ ω ς τι βαραίνει περισσό
τερο, όλα μαζί ή μήπως και τίποτε; ώστε να γείρει η
πλάστιγγα και στο τέλος, είναι εν γνώσει ο ποιητής ή
μεθοδεύει την αγωνία του η ποίηση όταν φωνάζει: «Τι
να ’χουμε, τι να ’χω, που σβύνουμε όλοι, φεύγουμε, έτσι νέοι,
σχεδόν παιδιά;»
Πάνω σ’ αυτό δεν μας αποκαλύπτεται τίποτα. Το μόνο
που ίσως μπορούν οι ίδιοι οι φορείς να μας κοινοποιήσουν
είναι ο τρόπος που φέρνουν με κύρος και με συνέπεια σε
πέρας την αποστολή που τους δόθηκε. Κανένας εξάλλου δεν
ξέρει, ούτε και οι ίδιοι ακόμα, πότε η φωνή τους έχει φτάσει
κι αν έχει φτάσει, στην ωριμότητα και πότε μπορούν
επιτέλους να ησυχάσουν. Πάντως, έχουν το θάρρος και το
προνόμιο να διαισθανθούν, πότε η ζωή τους, με μιαν οριστική
και καίρια πράξη, πρέπει να επικυρώσει το έργο τους.
Αλλά ποιο είναι το οριακό εκείνο σημείο που επιτρέπει
στον ποιητή, αυτόν τον ποιητή, μ’ αυτή τη σφραγίδα, να
αντιληφθεί πως ήρθε η ώρα της επικύρωσης; Και τι τον
προδιαθέτει, τι του εγγυάται την ορθότητα της απόφασης;
Είναι μήπως η αίσθηση πως έχει τελειωθεί ή πως έχει
τελειώσει το έργο του; Είναι η πεποίθηση πως έχει — αν
έχει ήδη — κατορθώσει το ανέφικτο, ή, αντιθέτως, η
απόφαση είναι αποτέλεσμα οξείας κρίσης, αμφιβολίας για τα
πάντα και εν τέλει παραίτησης;
Και πώς μπορεί, αλλιώς, να υπάρξει παραίτηση, πώς είναι
δυνατόν να βολευτεί στην ιδέα της ματαιότητας, ένας άνθρω
πος που η ζωή του έπαιρνε νόημα μονάχα α π ’ τους στίχους
του; Πώς μπορεί να βρεθεί το ΡοβΒΐΙίρο,
/I να ξεπερασθεί η
αγωνία, χωρίς να δοθεί ένα τέλος, σε μια ζωή που έχει
φτάσει στο σημείο να αναζητεί το νόημά της πια δίχως
νόημα;
Τι άλλο μένει λοιπόν παρά ένα έντιμο τέλος, μια κίνηση
που θα δώσει ένα τέλος. « Έ να ν ωραίο επίλογο για να
τελειώσει το παραμύθι της ζωής» επιτέλους;
Είναι όμως άραγε αυτή μόνο μια απλή τελεσίδικη κίνηση ή
μήπως μέσα της ογκώνεται η εσχατολογική φιλοδοξία του
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Ιγκιτούρ, να ρίξει μια φορά τα ζάρια και να κυριαρχήσει στο
τυχαίο που τον δυναστεύει σε όλη του την ποίηση; Μα, όταν
αυτό θα έχει συντελεσθεί, το μέλλον στο οποίο υπολογίζει
ότι θα θριαμβεύσει θα είναι παρελθόν που, βέβαια, δεν θα
βιωθεί ποτέ, γιατί ο θάνατος είναι πάντα παρελθόν, παρωχη
μένη στιγμή στο διηνεκές και καμιά άλλη διάσταση του
χρόνου δεν τον διέπει. Ο Καρυωτάκης λοιπόν με κείνη τη
μοιραία σφαίρα καταφάσκει στο τυχαίο, το αποδέχεται ως
ρυθμιστή της εκκρεμότητας να ζει, γίνεται εκούσιο όργανο
μέσα στο οποίο, αυτό, εμφυσά τις μυστικές βουλές του. Το
μόνο που απολαμβάνει την ύστατη στιγμή, είναι μια καθαρό
τητα σκοπού, μια απροσμέτρητη διαύγεια στη σκέψη και μια
σταθερότητα αλάνθαστη στις κινήσεις. Ο αντίστροφος μετρη
τής έχει μπει επιτέλους σε λειτουργία και είναι η ποίηση που
πυροδότησε το μηχανισμό του. Με το πρόσωπο στο κενό και
όχι στον ουρανό ή στο μεταφυσικό μεσοδιάστημα, ο Καρυω
τάκης δεν έχει παρά να* τραβήξει τη σκανδάλη. Κι αυτή η
ψυχή που εκφράζει τη θέληση να μην τη διεκδικήσει κανένας,
θα βρεθεί σε ώρα μηδέν, εξιλαστήριο θύμα της φάρσας ότι
υπήρξε.
Δ ίχως αμφιβολία, θα μπορούσε κανένας, παραθέτοντας
αποσπάσματα α π ’ το έργο του Καρυωτάκη, όχι μόνο να
επαληθεύσει αυτή την άποψη, αλλά και να χαρτογραφήσει με
ακρίβεια την υπονομευμένη διαδρομή που ακολούθησε αυτός
ο προγραμμένος νέος (που δε δίσταζε, α π ’ το πρώτο κιόλας
ποίημα, της πρώτης του συλλογής, να δηλώνει πως «είναι
μερικοί άνθρωποι που το κακό το φέρνουν μέσα τους») τα
διάφορα στάδια τελοσπάντων που πέρασε, ώσπου να φτάσει
κάποτε «στο πράσινο ακρογυάλι της πατρίδας» (ποιας π α 
τρίδας;), «στο έσχατο όριο της σιγής», έχοντας πάντως
κερδίσει, έστω και όπως θα ’θελαν μερικοί, αναπάντεχα, της
ταπεινής τέχνης, της χωρίς ύφος, το δίδαγμα. Κλείνοντας
αυτή τη σύντομη παρένθεση που ήταν η ζωή του, έχοντας
μοναδικά ενστερνισθεί αυτό το νόημα, ολοκλήρωνε τον κύκλο
της ουσιαστικής του απελευθέρωσης. Δείχνοντας με διαύ
γεια, μέσα από τη φράση του τελευταίου του, επιθανάτιου,
γραπτού, την αιτία, βέβαια, του κακού: «Κάθε πραγματικότης μου είναι αποκρουστική». Ό χ ι αυτή ή εκείνη η πραγματικότης, αλλά «κάθε» πραγματικότης. Γιατί στην περίπτωση
του Καρυωτάκη η απελευθέρωση δεν είναι θετική αλλά
αρνητική, δεν σε συμφιλιώνει με τη ζωή, αλλά σε χρεώνει στο
θάνατο.
Συνήθως, η ιστορία των ποιητών (και των άλλων δημιουρ
γών) διδάσκει ότι η θανάσιμη εμπλοκή με την τέχνη, οδηγεί
έξω από τη ζωή, αν και όχι κατ’ ανάγκην στο θάνατο. Είναι
μια στάση απόσυρσης, ερήμωσης, τρέλας, μια στάση αρνητι
κής εγγραφής και θετικής απόδοσης. Και είναι το αντίτιμο
για την αναζήτηση «του βάθους της αβύσου», αυτό ακριβώς
που προσδοκούσε ο ποιητής να αγγίξει. Ό μ ω ς πρέπει να
τονίζεται επαναληπτικά και κουραστικά ότι το «θετικό»
προκύπτει από αυτό το πλέον προωθημένο αίτημα της
τέχνης, που είναι η προσέγγιση και η γνώση του βάθους. Σε
όλο το έργο του Καρυωτάκη ο κόσμος στερείται νοήματος,
δηλώνεται με την απουσία του και όχι ως θετικό όραμα. Η
ποίηση είναι εκείνη που επιφορτίζεται να διεκπεραιώσει αυτό
το απόν νόημα έως θανάτου. Ο ποιητής δεν θα υποδείξει
ποτέ έναν ιδεατό χώρο. Ο παράδεισός του θα δηλώνεται με
την απουσία του, ανέκφραστος, ανείπωτος, παντοτεινά αχά-

Ο ποιητής και ο Ν. Καράκαλος στο Παλαιό Φάληρο (17
Απριλίου 1925).
ρακτος. Μόνον η θάλασσα θα έχει την όψη του ιδανικού, «όλα
τ άλλα ένα μαύρο παραπέτασμα». Εκείνο το ανέγγιχτο
α π ’ το χρόνο «πράσινο ακρογιάλι της πατρίδας» είναι προορι
σμένο όχι για ζωή, αλλά για θάνατο.
Κι αυτό που θα παρατονίζει και θα αποτρέπει πάντα κάθε
αποδοχή του κόσμου θα είναι ένα «δήθεν» που ηχεί, μέσα
στην ποίησή του, ξερά και μονότονα. Ά νθρωποι που «δήθεν
έχουμε υπάρξει». Πάνω σ’ αυτό το «δήθεν» αποστρακίζεται
κάθε νόημα ζωής, παρεμβάλλεται ακατάπαυστα και ακυρώ
νει κάθε θετική εμπειρία ως ανόητη. Ακόμα και ο σαρκασμός
γίνεται γκροτέσκα γκριμάτσα. Μόνον ο θάνατος είναι πλήρης
νοήματος. Σε αντικειμενοποιεί, κάνοντας το χρόνο ενιαίο,
καταλύοντας τις οδυνηρές υποδιαιρέσεις του σε παρελθόν,
παρόν και μέλλον.
Ό μ ω ς στην τέχνη, λέει ο Κάφκα, «μπορεί κανείς να
φτερουγίζει γύρω α π ’ το θάνατο χωρίς να καίγεται». Είναι,
στην περίπτωση του Καρυωτάκη, μια αντιστραμμένη ρήση,
αφού για κείνον το να καεί είναι να ζει και όχι να πεθάνεί. Η
τέχνη, είναι το μαγικό φίλτρο που συγκρατεί την τοξικότητα
του θανάτου. Στην πραγματικότητα, ο ποιητής εξοικειώνε
ται στην ιδέα του, δεν προφυλάσσεται, μαθαίνει να μη
φοβάται, ασκείται να επιβιώνει πάνω στην κόψη του ξυρα
φιού. Αυτό το παιχνίδι.γίνεται επικίνδυνος, ολέθριος ελιγμός,
γιατί είναι μια εμπειρία βάθους που σε οικειώνει μαζί του ως
δυνατότητα. Τελικά, πραγματοποιείται μέσω της ποίησης,
μια τελετή εξορκισμού. Είναι σα να υποδύεται ο ποιητής πως
έχει πεθάνει κι έπειτα τραβιέται πέρα και ή σαρκάζει τον
ίδιο του το θάνατο ή ηδονίζεται με το ρίγος του. Το ποίημα
δεν είναι παρά η μάσκα που πίσω της κρύβεται έντρομος,
αλλά και τρομακτικά γοητευμένος.
Ό μ ω ς καμιά εμπειρία δεν πάει βαθύτερα από το βάθος
της ποίησης. Η ποίηση σε κυριεύει, εμποτίζει το μυαλό,
διϋλίζει τη σκέψη και παραισθάνεσαι ότι μπορείς άφοβα να
περάσεις τα όρια του κόσμου ή της μοναξιάς, καταφάσκο-
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Ο Καρυωτακισμός ως ποιητική μοίρα
ντας, μέσω της γραφής, στη δικαίωση. 0 Καρυωτάκης, με το
θάνατό του, προσυπέγραψε ότι έτυχε αυτής της εμπειρίας
βάθους που τον μύησε η ποίηση. Δεν έγραψε για να κρατηθεί
σε απόσταση α π ’ το θάνατο, μα για να εκμηδενίσει ακριβώς
αυτή την απόσταση. Και η ποίηση ήταν μια ανελέητη άσκηση
αναπνοής που μπλόκαρε για διεξόδους.
Γιατί τι βάρος θα μπορούσε να έχει για κείνον η ζωή έξω
α π ’ την ποίηση; Με τις μικροαπολαύσεις, τις μικροαποζημιώσεις, τους μικροσυμψηφισμούς, με τόσα πράγματα ασή
μαντα, αδιάφορα, μπροστά στη γνώση που είχε κερδηθεί και
στις υψηλές απαιτήσεις που εκείνη είχε επιβάλει; Σε τελευ
ταία ανάλυση, δεν ήταν η ζωή που είχε αρνηθεί τον Καρυωτάκη, ήταν εκείνος που την απέρριπτε. Αυτή τη ζωή, την
πλαστή, τη μίζερη, τη φτιασιδωμένη, την κερδισμένη με
υποχωρήσεις και με συμβιβασμούς, αυτή τη ζωή που δεν
ήταν τίποτε άλλο παρά μια διαρκής έκπτωση, μια καθημερι
νή διάψευση και ταπείνωση.
Σ ’ έναν τέτοιον κόσμο («Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελι
κά πλασμένος» είναι το μ,ότο που βάζει σαρκάζοντας σ’ ένα
από τα τελευταία του κείμενα) ο ποιητής αυτός δεν είχε
θέση. Δεν καταδεχόταν να σταθεί παρά μόνο για να — και
ώσπου — να εκφράσει την άποψή του. Γ ιατί τι σήμαιναν για
κείνον τα διάφορα προσωπικά μικροσυμβάντα, οι περιπέ
τειες, οι δυσμένειες, οι μεταθέσεις, η Πρέβεζα, η Ελλάδα
ολόκληρη; Εκείνος δεν ανήκε εκεί, η αυθεντικότητά του
ερχόταν σε αντίθεση με όλα αυτά τα φτηνά και τα απατηλά
και τα ασήμαντα. Η ουσία ήταν πως δεν ανήκε σε κείνον τον
κόσμο. 'Ηταν ένας γενναίος που δεν τον είχαν προσέξει, ένας
τραγικός που ήθελαν να του προσφέρουν ρόλο σε αστείο
μελόδραμα. Έ να ς εκλεκτικός που έπρεπε να αντιμετωπίζει
καθημερινά το χυδαίο, ένας ονειροπόλος μέσα στον εφησυχα
σμό και το βόλεμα. Έ νας ξένος, εν τέλει, ανέστιος κι έρημος
και προπάντων απελπισμένος.
Αυτή την απελπισία, την αγωνία μάλλον μιας άνυδρης
αναζήτησης κάποιου νοήματος, ερχόταν να ανακοινώσει με
την ποίησή του ο Καρυωτάκης. Το θανάσιμο παιχνίδι με τις
λέξεις είχε φτάσει στο τέλος. Και ο «ονειροπόλος» των
πικρών εκείνων αδημοσίευτων κειμένων που αποτελούν τον
επίλογο της ποίησής του, εξέφραζε με υψηλό υπαρξιακό τόνο
την παντοτινή ασυγχρονία του ποιητή με το ποίημα. Γ ιατί ο
χρόνος του ποιητή δεν είναι ποτέ ο χρόνος του ποιήματος. Ο
χρόνος δεν μπαίνει στη «φιάλη» της ποίησης, χωρίς να
υπονομεύσει τον ίδιον τον ερευνητή-ποιητή, τη στιγμή ακρι
βώς που νομίζει πως εγκλωβίζοντας το χρόνο στο ποίημα
τον ακινητοποιεί για τον εαυτό του. Το μόνο που του μένει
είναι η ψευδαίσθηση πως θα το κατορθώσει στο τέλος. Από
ποίημα σε ποίημα «γεμάτος χαρά επαναλαμβάνει το πείραμα
που απέτυχε». Ώ σ τε λοιπόν η κάθοδος σε κείνο το βάθος και
η κατάκτηση μιας ως τότε άγνωστης και για πολλούς
παράλογης γνώσης ήταν το κέρδος αυτής της ζωής. Τελεσίδι
κα μπλοκαρισμένης σε αποτυχημένα πειράματα, που όμως
τα γύριζε σε Πύρρειες (;) επιτυχίες η ποίηση.
Αυτή η ποίηση, που ήταν πάντως έτσι κερδισμένη κι
έπρεπε να ’ναι έτσι κατακτημένη: Μ’ αυτό το ανεκτίμητο
τίμημα.
Εκατό χρόνια μετά τη διπλή αγωνία του Σολωμού, μέσα
στη μακαριότητα και ίσως την αμεριμνησία του μεσοπολέ
μου, μέσα στις μεγαλοστομίες εν πάση περιπτώσει και στα

οράματα, μέσα στις ψευδαισθήσεις και τους παιάνες, η
Ελλάδα αποκτούσε τον υπαρξιακό ποιητή της. Ό τα ν ο
Παλαμάς, συνεχίζοντας τις φιλόδοξες τοιχογραφίες του,
ολοκλήρωνε πάνω στην Εθνική ιδέα το μεγαλόπνοο έργο του
και ο Σικελιανός υψιπετούσε, αναζητώντας σε ιδεατούς
ορίζοντες την Προμηθεϊκή καταγωγή του, ο Καρυωτάκης
κατακτούσε αθόρυβα το · τραγικό προνόμιο, όχι μόνο να
βλέπει μα και να διαβλέπει, όχι να αισθάνεται μα και να
διαισθάνεται. Να μιλάει επιτέλους με επίγνωση, τόσο για
τον «πόνο του ανθρώπου» όσο και για τη μεταφυσική ζωή
«των πραμάτων». Κατακτώντας συγχρόνως το δικαίωμα και
τη δύναμη να εκφράζεται με τη διάλεκτο των λίγων εκείνων
ανδρείων που έχουν πάνω τους σημάδι παντοτεινό «το μάτι
(τους) ογρό και μέσα (τους) τον Ά δη».
* * *

Αυτός ήταν ο Καρυωτάκης.' Μια εξαίρεση οπωσδήποτε
μέσα στην ενορχηστρωμένη πολυφωνία της εποχής και τη
γενική αίσθηση. Ό χ ι η μόνη βέβαια. Την ίδια πάνω κάτω
επ°χή, ένας άλλος ποιητής, ένας ηλικιωμένος, συνέχιζε να
λειτουργεί τους ανορθόδοξους στίχους του, αξιοποιώντας τις
επίμονα συντηρημένες μνήμες της σάρκας και τα με ιδιοφυΐα
συναγμένα διδάγματα μιας Ιστορίας με πολλά στιλπνά
σκηνικά και με ακόμα περισσότερα σκοτεινά παρασκήνια.
Έ χ ε ι ίσως κάποια σημασία αυτή η αναφορά και η
σύγκριση. Ό χ ι τόσο γιατί και οι δύο κατέληξαν να είναι οι
πιο πολυδιαβασμένοι ποιητές του νεότερου Εθνικού βίου.
Αλλά, γιατί, κυρίως αυτή η επιβίωση, πολύ πέραν των
βιολογικών τους ορίων, πραγματοποιείται ασφαλώς παρά τις
προκαταλήψεις και τις προβλέψεις και τις διάφορες κατατάξεις.
Ξένος ο ένας προς τον άλλον, με διαφορετική φιλοσοφία
και αισθητική ο καθένας, με διαφορετικό τρόπο εργασίας,
ευτύχησαν να συμπέσουν στην ίδια αίσθηση της ποιητικής
λειτουργίας. Μακριά από αισθητικά κινήματα και ισμούς,
έξω από ιδεολογικές καλύψεις και άλλου είδους πριμοδοτήσεις, κατόρθωσαν, μιλώντας και οι δυο μ ’ έναν τρόπο απλό,
πυκνό και άμεσο — και επομένως δραστικό — να πετύχουν
στο μέγιστο για πνευματικούς ανθρώπους άθλημα: Να φτά
σουν δηλαδή από το προσωπικό στο καθολικότερο, από το
καθημερινό στο διαχρονικό, από το φαινομενικά ασήμαντο
στο απόλυτο.
Ο γέρος της Αλεξάνδρειας δούλεψε με επιμονή και με
καρτερία στο υποβλητικό ημίφως της ζωής του, ο νέος των
32 χρόνων της Αθήνας, ο σπουδαστής, ο πλάνης, ο υπάλλη
λος, ο πολίτης εν τέλει του άλλου κόσμου, δεν είχε ούτε την
υπομονή για να περιμένει, μα ούτε και το δικαίωμα. Λίγες
μόνο ώρες πριν να πιέσει τη σκανδάλη, σκέφθηκε να διαπράξει την τελευταία φάρσα της ζωής του. Υποσχόμενος πάντως
να καταγράψει τις εντυπώσεις ενός πνιγμένου.
Ό τ α ν σε όλη τη διάρκεια αυτής ακριβώς της σύντομης
ζωής του, δεν έκανε τίποτε άλλο α π ’ το να καταθέτει τις
εμπειρίες του από κείνη τη διαδρομή που ήξερε πού οδηγού
σε και βέβαια τι τον περίμενε.
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Σημειώσεις για μια επανεκτίμηση
του Κ.Γ. Καρυωτάκη
του Στέφανου Μπεκατώρου

Οι ποιητές προσπαθούν να δώσουν στους
ανθρώπους~άλλα μάτια, για ν * αλλάξουν την
πραγματικότητα. Γ\ ’ αυτό και είναι ανατρεπτι
κά στ ' αλήθεια στοιχεία, επειδή ακριβώς
θέλουν την αλλαγή.
FRANZ KAFKA
1

Η αμφιβολία

Αυτοπροσωπογραφία του 1923.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα στη δυτική
Ευρώπη εκδηλώθηκε μια οικονομική ύφεση την οποία τα
αστικά καθεστώτα ξεπέρασαν μετασχηματίζοντας τις οικο
νομικές και πολιτικές δομές τους από παλαιοφιλελεύθερες
καπιταλιστικές σε νεοκαπιταλιστικές δομές που αποτελούν
τις βάσεις των σημερινών κοινωνιών. Η οικονομία γίνεται
τώρα πιο πολύπλοκη ενώ η πολιτική εξουσία ανασυντάσσεται και γίνεται αυταρχικότερη. Ά μεσο επακόλουθο της
μεταβολής αυτής είναι ότι τώρα ο χώρος ελεύθερης ανάπτυ
ξης των ατομικοτήτων στενεύει ασφυκτικά. Την εποχή αυτή
εμφανίζονται στη Γαλλία τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη τα
κινήματα του συμβολισμού και του εξπρεσιονισμού, τα οποία
αργότερα μέσα στους παροξυσμούς του πρώτου πολέμου θα
οδηγήσουν στο ντανταϊσμό και το σουρεαλισμό. Ένας Ελβε
τός στοχαστής και αισθητικός, ο Αμιέλ, επηρεασμένος βαθύ
τατα από την ψυχική ασφυξία του “ Fin du siècle” που
ονομάσθηκε“ Μα1 du siècle” , προσδιόρισε την ουσία του
συμβολισμού μ ’ ένα απόφθεγμα που έγινε ονομαστό: «κάθε
τοπίο είναι μια ψυχική κατάσταση». Το συμβολιστικό κίνημα
που βασίστηκε στους ποιητές Πόου, Μποντλέρ, Ρεμπό,
Βερλέν, κυρίως αυτούς, ανύψωσε τον ποιητή στη θέση ενός
ιερέα, ενός προφήτη, προικισμένου με την ικανότητα να
βλέπει, πίσω και πέρα από τα αντικείμενα του πραγματικού
κόσμου, τις ουσίες που κρύβονται στον ιδεατό. Ο Ρεμπό είχε
ονομάσει τον ποιητή «οραματιστή», που «αποκτά όραση με
μία μακροχρόνια, απέραντη και λελογισμένη απορρύθμιση
όλων των αισθήσεων [ν .] και γίνεται μεταξύ όλων ο μεγάλος
ασθενής, ο μεγάλος εγκληματίας, ο μεγάλος καταραμένος και
ο ύψιστος Σοφός»1. Ως φυσική απόρροια έχουμε ένα μυστικι
στικό ιδεαλισμό, μια αναζήτηση δηλαδή της μυστικής και
εξωλογικής υφής των πραγμάτων με τέτοιο τρόπο όμως που
να μην χάνουν την υλικότητά τους. Το άτομο υψώνεται τώρα
σε κέντρο του σύμπαντος, βρίσκει κάθε κοινωνία αποκρουστική, συχαίνεται τα αγαθά και τις παροχές της, υλικές και
πνευματικές. Την εποχή επίσης αυτή ο ευρωπαϊκός λογικι
σμός (rationalismus) δέχεται βαρύτατα πλήγματα. Πριν καν
αρχίσει ο παγκόσμιος πόλεμος οι αξίες του δυτικού κόσμου,
βασισμένες πάνω στον λογικισμό του Διαφωτισμού, κλονίζο
νται α π ’ τη βάση τους. Και δεν ευθύνονται γ ι’ αυτό ο
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Μαρξ είναι ένα τέλος και έκτοτε βάση των νεότερων
φιλοσοφικών ρευμάτων είναι μια ριζική αμφιβολία για τα
προϊόντα της λογικής σκέψης. Μέσα στα πλαίσια αυτά οι
ποιητές, οι συγγραφείς και οι καλλιτέχνες της εποχής, που
δεν είναι ούτε άνθρωποι της δράσης ούτε της συστηματικής
και οργανωμένης σκέψης, θα αντιδράσουν με τον μόνο τρόπο
που κατέχουν: με την ίδια την τέχνη τους. Αλλά και με κάθε
τρόπο που θα τους βοηθήσει να αποσπασθούν από την
πνιγερή ατμόσφαιρα των κοινωνιών τους: οι αντικοινωνικές
τους πράξεις είναι ποικίλες, από τα ναρκωτικά, την ομοφυλο
φιλία, τον αλκοολισμό μέχρι την αυτοκτονία* η ίδια η τέχνη
τους θα γίνει μια καθαρά αντικοινωνική ενέργεια. Αλλά όλα
τούτα έχουν μια κοινή κατάληξη: δημιουργούν έναν ατομικό
χώρο ελευθερίας τον οποίο προσπαθούν να διευρύνουν όσο η
κοινωνική ασφυξία γίνεται εντονότερη. Με την κήρυξη ~του
πολέμου η κατάσταση θα οξυνθεί και θα απλωθεί, με την
επίδραση και άλλων παραγόντων, ακόμη και στη νεαρή
Σοβιετική Ένωση.

2
Ο συμβολισμός στην Ελλάδα

μαρξισμός και τα πρωτοεμφανισθέντα στα τέλη του 19ου
αιώνα αναρχικά και σοσιαλιστικά κινήματα* αυτά είναι οι
συνέπειες και όχι η αιτία. Αιτία είναι η χαλύβδινη λογική και
η αρχόμενη σήψη του εμπορικού και βιομηχανικού πνεύμα
τος, που έχουν οδηγήσει τον παραλογισμό και την απανθρωποποίηση ίσαμε το σημείο να έχει γίνει ο πολιτισμός ένας
βρόχος γύρω από το λαιμό του ατόμου, που αναζητεί
τρόπους αποτίναξής του.
Η παραδοσιακή φιλοσοφία, η οποία έδινε δογματικές
αποδείξεις περί της εγκόσμιας πραγματικότητας, με το
τέλος του 19ου αιώνα πνέει τα λοίσθια. Ο Έ γελος και ο

Τα αντι-λογιστικά ρεύματα του εξωτερικού θα περάσουν
κατά το τέλος του 19ου αιώνα και στην Ελλάδα, την εποχή
μάλιστα που βρίσκεται στην κορύφωσή της η .δράση της
γενιάς του 1880 και ο Παλαμάς, μια δράση ας σημειωθεί που
στηρίχθηκε στα ετοιμόρροπα θεμέλια του λογιστικού ρεαλι
σμού και του νατουραλισμού. Φυσικά, ιστορικοί λόγοι νομι
μοποιούν την παρουσία της γενιάς του ’80, που οπωσδήποτε
ωφέλησε τον τόπο και συνετέλεσε στην εθνική και πνευματι
κή του συνειδητοποίηση. Ό σ ο όμως και αν ήταν επιτακτικά
τα αιτήματα για μια εθνική και κοινωνική ολοκλήρωση της
“ αστικής” τάξης, αιτήματα που επρόβαλαν και εξέφρασαν οι
συγγραφείς της γενιάς αυτής, όσο και αν η κοινωνία της
εποχής δεν ήταν ακόμη έτοιμη να δεχθεί τις ατομικιστικές
αξίες του συμβολισμού (όπως ισχυρίστηκε στα 1920 ο
σοσιαλδημοκράτης Ν. Γιαννιός), κατά το τέλος του αιώνα ο
Κ. Χατζόπουλος και ο Κ.Π. Καβάφης, με τρόπο ιδιαίτερο ο
καθένας, έδωσαν στα ελληνικά γράμματα τα πρώτα συμβολιστικά έργα. Ό ,τ ι και να συμβαίνει γύρω του, πόλεμος ήδυστυχία, γιορτή ή σύγκρουση, το άτομο δεν μπορεί να πάψει
να στοχάζεται και να μεριμνά για τα δίκαια της ψυχής και
του πνεύματός του. Η είσοδος του συμβολισμού στον τόπο
μας είναι απόλυτα δικαιολογημένη πρώτα και κύρια για τον
λόγο αυτό.
Τον επόμενο χρόνο που ο Καρυωτάκης εγγράφεται στη
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ξεσπάει ο Α '·
παγκόσμιος πόλεμος. Κατά την τετράχρονη διάρκειά του θα
προκαλέσει στην Ευρώπη τεράστιες καταστροφές. Εκατόμ
βες νέων ανθρώπων θα θυσιαστούν στο βωμό μιας σύγκρου
σης που στη βάση της κρύβονται οικονομικά συμφέροντα των
κυρίαρχων τάξεων. Η κατάρρευση των πνευματικών αξιών
του δυτικού κόσμου είναι πλέον βεβαιωμένη και οι νέοι της
εποχής από τους φαντασιακούς και μουσικούς κόσμους του
συμβολισμού θα περάσουν στην χαοτική εξέγερση του ντα
νταϊσμού <1916) πρώ τα και του σουρεαλισμού έπειτα
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(1924). Ο Μ. Nadeau γράφει: «Με την ανακωχή (1918), η
κοινωνική και πολιτική εικόνα που παρουσιάζει η Ευρώπη
είναι μοναδική. Θεωρητικά υπάρχουν δύο στρατόπεδα: των
νικητών και των νικημένων, αλλά οι νικητές βρίσκονται σε
μια κατάσταση εξαθλίωσης που ελάχιστα διαφέρει από
εκείνη των νικημένων. Εξαθλίωσης όχι μόνον υλικής αλλά και
γενικότερης που, μετά από τέσσερα ρλόκληρα χρόνια σφαγών
και αφανισμών, βάζει αμέσως το θέμα εμπιστοσύνης στο
καθεστώς. Προς τι όλα αυτά; Χρειάζονταν τόσο τεράστια
μέσα για μερικές μικροδιορθώσεις στα σύνορα; για την
κατάκτηση νέων αγορών από τους μεν και την απώλειά τους
από τους δε, για την κλοπή μερικών κλεμμένων αποικιών;
Μέσα από αυτή τη δυσαναλογία ανάμεσα στα μέσα και τους
σκοπούς αποκαλύπτεται ο παραλογισμός του συστήματος.
Έ ν α καθεστώς που δεν μπορεί να κυβερνήσει τις δυνάμεις
του παρά μόνο θέτοντάς τες στην υπηρεσία του εξευτελισμού
και της εξόντωσης του ανθρώπου είναι χρεοκοπημένο. Χρεο
κοπημένες και οι ελίτ όλου του κόσμου που χειροκροτούν το
γενικευμένο μακελειό και πασκίζουν να βρουν τρόπους για να
το παρατείνουν [...] Χρεοκοπημένη και η τέχνη που η μόνη
της χρησιμότητα είναι να προσφέρει ένα υπέροχο καμουφλάζ.
Και η λογοτεχνία: απλό παράρτημα στα στρατιωτικά ανακοινωθέντα. Παγκόσμια χρεοκοπία ενός πολιτισμού που
στρέφεται ενάντια στον εαυτό του και τον κατασπαράζει»2
Δεν λέει διαφορετικά πράγματα και ο Ezra Pound:
Πέθαναν μυριάδες,
κι an ’ τους καλύτερους άνάμεσά τους,
για μια ξεδοντιασμένη γριά σκύλα,
για έναν κουτσομπαλωμένο πολιτισμό,
γοητεία, χαμόγελο στο ωραίο στόμα,
σβέλτα μάτια που βυθίστηκαν κάτω απ *το βλέφαρο, της γης,
για εικοσιτέσσερις ντουζίνες σπασμένα αγάλματα,
για μερικές χιλιάδες στραπατσαρισμένα βιβλία}.
Ό λ α τούτα, βέβαια, στη Δ. Ευρώπη, τον καιρό που η
Ελλάδα μπαίνει στον πόλεμο, ένα χρόνο πριν τη συνθηκολό
γηση (1918) της Γερμανίας. Η πολεμική εξόρμηση του
ελληνικού στρατού, παρά το διχασμό, θα οδηγήσει τη Μ εγά
λη Ιδέα μέχρι σχεδόν την πραγμάτωσή της — αλλά το 1922
οι πόθοι της ‘‘αστικής” τάξης συντρίβονται και η Μ. Ασία
χάνεται για πάντα. Μια τεράστια αναστάτωση θα δημιουργηθεί τότε στο κράτος από την είσοδο ενός και πλέον
εκατομμυρίου προσφύγων.
Ό τ α ν το 1919 ο Καρυωτάκης δημοσιεύει την πρώτη του
ποιητική συλλογή, Ο πόνος τον ανθρώπου και των πραμά
των, θα βρεθεί μέσα στις γραμμές ενός κινήματος (χωρίς ο
ίδιος καλά καλά να το γνωρίζει), του συμβολισμού, το οποίο
έκανε την είσοδό του όπως είπα με έργα σαν του Χατζόπουλου, του Καβάφη και του Πορφύρα αργότερα, που ωστόσο
εμφανίζεται σχετικά οργανωμένο μονάχα μετά το 1920, αν
και την προηγούμενη δεκαετία είχαν κιόλας εμφανιστεί
πρώτοι» οι ποιητές Λαπαθιώτης, Φιλύρας, Ουράνης και
Μελαχρινός. Μέσα στη δεκαετία του 1910-1920 θα πρωτοδημοσιεύσουν ποιήματά τους ο Τ. Ά γρας, ο Κ. Παράσχος, ο
Μ. Παπανικολάου, η Μαρία Πολυδούρη, ο Ι.Μ. Παναγιωτό-

πουλος κ.α. Οι ποιητές αυτοί, η γενιά του 1920, φέρνουν ένα
νέο τόνο αμέσως μετά τη γενιά του 1880, με την έννοια ότι
αποσπώνται λίγο ή πολύ από «τη βαριά σκιά του ΙΙαλαμά»
(πράγμα που δεν κατόρθωσαν ορισμένοι ποιητές πρεσβύτεροί
τους αλλά νεότεροι από τον Παλαμά), και με το έργο τους
(αλλά και τις θεωρητικές τους θέσεις) υπονομεύουν την
παράδοση του παλαμισμού και του νατουραλισμού που είχε
κυριαρχήσει στη χώρα επί σαράντα χρόνια. Ο όψιμος αυτός
ελληνικός συμβολισμός επηρεάστηκε βαθύτατα από τον γαλ
λικό συμβολισμό του 19ου αιώνα και εδήλωσε επίσημα την
παρουσία του το 1920 με το περιοδικό Μούσα. Από εδώ θα

;
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ξεκινήσουν τις πολεμικές τους οι κριτικοί της γενιάς αυτής
(Τ. Ά γρα ς, Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, Κ. Παράσχος) εναντίον
του “ πνεύματος της υγείας” που. εξέφραζε η γενιά του ’80.
Ο Τέλλος Ά γρα ς, γράφει το 1922 στο περιοδικό αυτό:
«Εμπουχτίσαμε πια από την ποίηση της υγείας. Θέλουμε να
δοκιμάσέι η αισθητική μας γεύση κάποια τροφή πιο ερεθιστι
κή, πιο παράξενη, αλλά συγχρόνως πιο γνήσια, πιο αληθινή.
Να ’ρθεις σιμότερα προς την ζωή, θα πει να ’ρθεις σιμότερα
προς την αρρώστια». Ό τ α ν η προσήλωση στη ρηχότητα της
λογικής και στα κεκτημένα της ζωής ρίχνει μια κοινωνία στη
χαύνωση και την επανάπαυση, η κατάσταση αυτή νομιμο
ποιείται και τιτλοφορείται “ φυσιολογική” και “ υγιής” . Τοτε,
όπως είναι φυσικό, η κάθε απόκλιση από το “ φυσιολογικο”
και το“ υγιές” , θεωρείται “ αρρώστια” . Στην πραγματικότη
τα η τελευταία κατάσταση, όπου οδηγούνται ορισμένα ατομα
από φυσιολογική αντίδραση, είναι, όπως είπε ο Αγρας,
«σιμότερα προς τη ζωή».
Οι Έλληνες συμβολιστές, όπως περίπου και οι Γάλλοι,
αντέδρασαν με την ποίησή τους στη λογοκρατία του παρνασισμού και του νατουραλισμού. Κύρια χαρακτηριστικα τους

ήσαν ο απόλυτος υποκειμενισμός, ο αντιηρωΐκός τόνος, η
γλωσσική ανορθοδοξία (αντίθετα προς τον δημοτικισμό
του ’80), η εγκατάλειψη συλλογικών σκοπών, η αναζήτηση
ατομικών διεξόδων και η προσήλωση στην ποιητική δημιουρ
γία. Θεωρούν την ποίηση μια καθαρά ατομική - εσωτερική
λειτουργία, προορισμός της οποίας είναι η λύτρωση του
ατόμου. Κατά τους συμβολιστές, η ποίηση είναι κάτι εντε
λώς διαφορετικό από τη ζωή, μια μετάβαση σ’ έναν άλλο
)(ώρο όπου βασιλεύουν μόνο οι αισθητικές αξίες. Είναι όλοι
τους γεννήματα της απιστίας και των κοινωνικών αδιεξόδων.
Γ ια έναν από τους σημαντικότερους, τον Τέλλο Ά γ ρ α , η
τέχνη σε σχέση με τη ζωή είναι κάτι διαφορετικό: «η τέχνη
δεν έκλεισε και δε θα κλείσει, παρά κάτι ελάχιστο και κάτι
άλλο, από τον τερατώδη ρευστόν όγκο της ζωής»4. Σ τα πριν
από το 1940 κείμενά του ο Ά γρ α ς επίστευε σε μια εποχή
δημιουργημένη από την ποίηση: «Ο άνθρωπος φέρεται ολοέ
να να εξοφλήσει τις σχέσεις του με τον εαυτό του. Οι
δυνάμεις που εξωτερίκευσε αφιλοσόφητα για να εξολοθρεύσει
τους ομοίους του στρέφονται ολοένα σε αγώνα για άλλη
έρευνα [...] Πιστεύω ότι η εποχή δε θ’ αργήσει να ’ρθει. Η
Ποίηση θα τη φέρει γρηγορότερα, θα την κάμει συντομότερα
συνειδητή»5.
Σε χρήσιμα και ανάλογα συμπεράσματα καταλήγει κι ένας
πολιτικός επιστήμονας, ο Κώστας Βεργόπουλος. Γράφει τα
εξής για τους συμβολιστές του μεσοπολέμου:
«Τα ρεύματα αυτά δεν εκφράζουν την αριστοκρατική
αδιαφορία για τα εγκόσμια, όπως πίστεψαν ορισμένοι επικρι
τ έ ς τους, αλλά είναι, αντίθετα, προϊόντα μιας βαθύτατης
αποστροφής πρός αυτά [...]. Με την εσωτερική ολοκλήρωση
της αστικής κοινωνίας, με την ανάπτυξη των αστικών
σχέσεων, η τέχνη αποβάλλεται σε χώρους έξω-κοινωνικούς
[...]. Η εσωτερική κοινωνική ολοκλήρωση οδήγησε στην
αναπτυξιακή υστερία, πράγμα που συνοδεύθηκε από μια άνευ
προηγουμένου γενική πνευματική κατάπτωση και παρακμή
[...]. Αυτή την παρακμή ένιωσαν πάνω στο δέρμα τους οι
συμβολιστές, την αδυναμία της τέχνης να υπάρξει μέσα
σ’ αυτό το πλαίσιο, και αναζήτησαν τη ζωή και την έκφραση
στους μακρινούς χώρους των συμβόλων και της καθαρής
τέχνης. Ο συμβολισμός στρέφοντας τα νώτα προς την
κοινωνία, δε στάθηκε μόνο μια απλή μαρτυρία μιας εποχής,
αλλά, λόγω της αποστροφής του προς τα κοινωνικά πράγμα
τα, ήταν εξ αρχής σφραγισμένος μ ’ έναν χαρακτήρα κατ’ ευ
θείαν και βαθύτατα κοινωνικό»6.
<
Ο Καρυωτάκης έζησε και έγραψε μέσα στα καλλιτεχνικά
και ιδεολογικά πλαίσια και το κλίμα του γαλλικού και
ελληνικού συμβολισμού, επηρεάστηκε μάλιστα από ποιητές
που υπήρξαν οι κύριες αφετηρίες του συμβολιστικού κινήμα
τος (Μποντλέρ, Πόου).

Η αυτοκτονία

Εκτός από τους δημοσιογράφους κανείς πια δεν πρόκειται να
αποκομίσει τίποτε προσπαθώντας να ερμηνεύσει την αυτο
κτονία του. Κατά καιρούς έγιναν πολλές τέτοιες προσπά
θειες* εκφράστηκε, μάλιστα, και συμπάθεια (!) προς τον
αυτοκτόνο. Πέρα, όμως, από κάθε λογής φιλισταϊκές ερμη
νείες και εκδηλώσεις συμπαθείας (που εκφράζονται πάντα εκ
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των υστέρων) πρέπει να τονίσω ότι είναι απαράδεκτη κάθε
εξήγηση και κάθε αιτιολόγηση ενός γεγονότος που ξεπερνά
τα όρια του ανθρώπινου λογικού. Με αφορμή την αυτοκτονία
του Νίκου Πουλαντζά γράφτηκε ο εξής λόγος περί αυτοκτο
νίας: «Η αυτοκτονία ενός ανθρώπου δεν πρέπει να αντιμετω
πίζεται με την ψυχραιμία ή την αδιαφορία που το σύμπαν
αντιμετωπίζει την πτώση ενός άστρου. Ό σ ο απρόσιτη
εξάλλου κι αν είναι, μπορεί να γίνει αντικείμενο στοχασμού
— όχι μόνον συναισθημάτων. Ενώ όμως μια “ επιστημολογία” της αυτοκτονίας θα φαινόταν και δυνατή και ωφέλιμη
και νόμιμη, η εξήγηση της συγκεκριμένης αυτοκτονίας θα
μπορούσε να θεωρηθεί και αδύνατη και ανώφελη και αθέμιτη.
Η αυτοκτονία αυτή καθαυτή είναι κανονικά οριστική κι
αμετάκλητη σιωπή, είναι κατεξοχήν σιωπή, αν όχι αυτή η
ίδια η σιωπή* είναι ακόμα απόλυτη φωνητική και σημαντική
απουσία. Η απόφαση και εκτέλεσή της αποτελεί το άσυλο
των ασύλων, εσώτατο, μυστικό κι απαραβίαστο κεφάλαιο
της ιστορίας ενός ατόμου [...] Ο Έλληνας, ουσιαστικά υπέρ
της ζωής, σπανιότατα αυτοκτονεί* αυτό που επιδιώκει στη
ζωή δεν είναι η ευτυχία — η δική του και των άλλων — αλλά
η επιβίωση μέσα στην τραγωδία [...]. Η αυτοκτονία στο
βάθος δεν είναι ατομική. Ενέχεται σ’ αυτή η ανθρωπότητα
και ο πολιτισμός»7.
Ωστόσο, η παραπάνω σωστή τοποθέτηση δεν πρέπει να με
εμποδίσει να συζητήσω μια από τις ισχυρότερες αφορμές,
που όπως θα δούμε ξεπερνά την ιδιαίτερη περίπτωση του
Καρυωτάκη και φαίνεται ότι ίσχυσε για μια σειρά άλλων
περιπτώσεων. Θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Τέλλου
Ά γρα: «Η πολιτική, η σιχαμερή γραφειοκρατία μπορεί να
καταγράψει στον ισολογισμό της — όπου θέλει — την
εξοντωτική τακτική που εκράτησε τον τελευταίο καιρό μαζί
του. Προσωπικά, συστηματικά, ανένδοτα αντικρύ σ’ έναν
ποιητή»8. Αλλά, σε τελευταία ανάλυση, η αυτοκτονία του θα
πρέπει να αντιμετωπιστεί με βάση την ποιητική του λειτουρ
γία. Ο Τέλλος Ά γ ρ α ς έχει δίκιο όταν λέει ότι «Αν κοιτάξου
με τα πράγματα με το μέτρο της ποιήσεως κι από την άποψη
της ποιήσεως»9 (και ποιος ξέρει αν κάποτε δεν βρεθεί σαν η
πιο σωστή), ο θάνατός του παύει τότε να ’χει κάθε άλλη
αυτοτελή σημασία»10. Από μια άποψη, μαζί με τον
Καρυωτάκη είχε αντοκτονήσει και η συμβολιστική κο
σμοθεωρία και ποιητική. Πράγματι, από τα 1930 πολλοί
αρχίζουν να αναρωτιούνται: «εχρεοκόπησε η ποίηση;»10 Ά λ 
λοι θα αποδόσουν τη χρεοκοπία στην ερμητικότητα του
ποιητικού λόγου, άλλοι στην αποξένωση του κοινού από την
ποίηση, και θα ζητήσουν τη δημιουργία νέων μορφών, άλλοι
στην εξάντληση των θεμάτων και την απομάκρυνση των
ποιητών από την κοινωνική πραγματικότητα. Το όλο θέμα
θα οδηγηθεί σε μια διέξοδο με την εμφάνιση της γενιάς του
τριάντα, του ελληνικού υπερεαλισμού και της κοινωνικής
ποίησης.
Ό π ω ς και να ’χει το ζήτημα με την εξαφάνιση του
Καρυωτάκη και μέχρι το 1944 ολόκληρη σχεδόν η γενιά του
1920 εξαφανίζεται από το προσκήνιο και μάλιστα κακήν
κακώς. Ο Λαπαθιώτης αυτοκτόνησε το 1944, ο Παπανικολάου πέθανε το 1943 από τα ναρκωτικά, η Πολυδούρη το
1930 από φυματίωση, ο Μίνως Ζώτος (ένας ελάσσων
ποιητής της ίδιας γενιάς) επίσης από φυματίωση το 1932, ο
Τέλλος Ά γ ρ α ς το 1944 θα σκοτωθεί από αδέσποτη σφαίρα

<

(που τον τραυμάτισε την πρώτη ημέρα της απελευθέρωσης
από τους Γερμανούς)11. Την ίδια εποχή (1910 και πέρα) η
κατάσταση των πνευμάτων δεν είναι διαφορετική στην Ευρώ
πη. Πολλοί κριτικοί και ιστορικοί της λογοτεχνίας (ιδιαίτερα
όσοι ακολούθησαν τον μαρξισμό) ονόμασαν το πνευματικό
κλίμα της γενιάς του ’20 “ παρακμιακό” . Πρέπει, όμως, να
προσέχει πολύ κανείς όταν χρησιμοποιεί τον όρο αυτό. Ξένοι
στοχαστές, όπως ο Σαρτρ και ο Φίσερ, συζητώντας το θέμα
επρότειναν ότι μόνο σε περιπτώσεις που η “ παρακμή” έχει
να κάνει με έργα όπου παρατηρέίται μια οπισθοδρόμηση σε
καθαρά καλλιτεχνικό επίπεδο τότε θα πρέπει να αποδίδει
κανείς σε αυτά τον όρο. Ο Σεφέρης έγραψε, ότι δεν επιτρέπε
ται να χαρακτηρίζουμε “ παρακμιακούς” συγγραφείς οι ο
ποίοι όχι μόνο δεν ταυτίστηκαν με την παρακμασμένη εποχή
τους αλλά και υπέφεραν μέσα στα ασφυκτικά της πλαίσια.
Αυτό ισχύει απόλυτα για τους ποιητές του μεσοπολέμου και,
βέβαια, για τον Καρυωτάκη και τον Καβάφη. Ή δ η αναφέρ
θηκα στον γαλλικό συμβολισμό και σουρεαλισμό. Επίσης, δεν
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Το ψωμί της εξορίας
πρέπει να λησμονούμε τα αντι-λογιστικά πνευματικά ρεύμα
τα της εποχής (Νίτσε, Χούσερλ, Χάιζεμπεργκ, Αϊνστάιν,
Ν τέ,Μ π ρ ο λ ί, Φρόυντ, Γιουγκ). Μέσα στο κλίμα αυτό
έγραψαν, ξεφεύγοντας από τα πλαίσια μιας ορισμένης σχο
λής, ορισμένοι ευρωπαίοι συγγραφείς σχεδόν σύγχρονοι με
τον Καρυωτάκη: Έ λ ιο τ, Κάφκα, Τζόυς, Προυστ. Ας προστε
θούν ακόμη και οι Ρώσοι συμβολιστές και εικονιστέί
(Μπλοκ, Μπέλυ, Εσένιν, Μπριούσοβ), που εμφανίστηκαν τον
ίδιο καιρό με τους Γάλλους, επίσης ας αναφερθούν οι Ρώσοι
φουτουριστές (Χλέμπνικοβ, Μαγιακόβσκι, κ.α.).
Στους Ρώσους πρέπει να σταθούμε. Αν κάνουμε μια
αναδρομή στη ρωσική λογοτεχνία, μετά το 1910 κυρίως και
μέχρι, τα μετεπαναστατικά χρόνια και πιο μπροστά στη
σταλινική περίοδο, θα δούμε ότι δεκάδες ποιητές, πεζογράφοι και καλλιτέχνες χάθηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο:
δολοφονημένοι, εξόριστοι, πεινασμένοι, αυτοκτονημένοι. Ο
Ρώσος κριτικός Roman Jakobson έγραψε το 1930 τα εξής:
«Υπάρχουν ζητήματα γόνιμα για τους δημοσιογράφους: οι
αυτουργοί σε κάθε πόλεμο, οι υπεύθυνοι για τον θάνατο ενός
ποιητή. Οι ερασιτέχνες βιογράφοι της ειδικής αυτής έρευνας
θα επιχειρήσουν να αποκαταστήσουν το άμεσο πρόσχημα της
αυτοκτονίας [...] Εκείνοι που ερευνούν στις υποδομές των
φαινομένων, αν θελήσουν να ασχοληθούν με τη Ρωσία, θα
αποδείξουν εύκολα, με ακριβείς αναφορές και ιστορικά παρα
δείγματα, τον κίνδυνο του επαγγέλματος του ποιητή σ’ αυτή
τη χώρα. Αν θελήσουν να ασχοληθούν αποκλειστικά με τη
σύγχρονη Ρωσία, δεν θα τους είναι επίσης δύσκολο να
υποστηρίξουν με ατράνταχτες αποδείξεις την ανάλογη θέση.
Αλλά σκέφτομαι πως περισσότερο α π ’ οποιονδήποτε άλλο
δίκιο έχει ο νεαρός σλοβάκος ποιητής Λάκο Νοβομέσκη.
“ Ειλικρινά πιστεύετε” , μου είπε, “ πω ς μόνον εκεί κάτω
συμβαίνουν αυτά τα πράγματα; Ό χ ι , σήμερα αυτή είναι η
κατάσταση σ’ όλον τον κόσμο” Και το αναφέρω αυτό σαν
απάντηση στις δηλώσεις, που αλίμονο κατάντησαν κοινοτυ
πίες, για την αποπνιχτική έλλειψη αέρα, τη θανατηφόρο για
έναν ποιητή»12. Πριν μερικά χρόνια έγινε συσχετισμός Μαγιακόβσκι-Καρυωτάκη από τον Α. Αργυρίου13. Ό Ά ρης
Αλεξάνδρου έδειξε παλαιότερα «ότι οι λόγοι της αυτοκτονίας
του Μαγιακόβσκι είχαν και παραείχαν σχέση με την κοινωνι
κή και τη λογοτεχνική του δραστηριότητα»14. Ο Αλεξάνδρου
υπογραμμίζει ότι στο τελευταίο του ποίημα ο Μαγιακόβσκι
έδειξε τους εχθρούς του, εκείνους δηλαδή που έμμεσα τον
οδήγησαν στον θάνατο: είναι, όπως έγραψε, οι άσπλαχνες
κυβερνήσεις, οι τωρινές και οι μελλοντικές (αυτές που θα
συνεχίζουν να δολοφονούν με τον δικό τους τρόπο τους
ποιητές)14.
4
Η τελευταία επιστολή
Η επιστολή που άφησε πριν αυτοκτονήσει ο Καρυωτάκης
δείχνει καθαρά ότι οι βαθύτεροι λόγοι που τον ώθησαν
ξεφεύγουν από τα στενά εννοούμενα ατομικά του προβλήματα.
Θα παραθέσω κι ύστερα θα σχολιάσω τα σημαντικότερα
αποσπάσματα:15 «Είναι καιρός να φανερώσω την τραγωδία
μου. Το μεγαλύτερο μου ελάττωμα στάθηκε η αχαλίνωτη
περιέργειά μου, η νοσηρή φαντασία και η προσπάθειά μου να
πληροφορηθώ για όλες τις συγκινήσεις, χωρίς τις περισσότε
ρες να μπορώ να τις αισθανθώ» (Α). «Κάθε πραγματικότης
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με τον εαυτό του που αυτή έχει επικαθορίσε-ι. Ό σ ο τείνει
στην υπέρβαση του κόσμου τόσο πιο επώδυνα νιώθει φυλακι
σμένος μέσα σ’ αυτόν. Γπάρχει κίνδυνος να συντρίβει. Και
συντρίβεται.
( Δ )

μου είναι αποκρουστική» (Β). «Είχα τον ίλιγγο του κινδύνου.
Και τον κίνδυνο, σαν ήρθε η ώρα, τον δέχομαι με πρόθυμη
καρδιά» (Γ). «Πληρώνω για όσους, καθώς εγώ, δεν έβλεπαν
κανένα ιδανικό στη ζωή τους, έμειναν πάντα έρμαια των
δισταγμών τους κι εθεώρησαν την ύπαρξή τους παιχνίδι
χωρίς ουσία. Τους βλέπω να έρχονται ολοένα περισσότεροι
με τους αιώνες. Σ ’ αυτούς απευθύνομαι» (Δ). Τα σχόλια
τώρα:
( Α )

Ο Καρυωτάκης περιγράφει την απεγνωσμένη αναζήτησή
του της ουσίας των π ρα γμ ά τω ν κατά την αναζήτηση αυτή
ξεπέρασε τη συναισθηματικότατα των ποιητών της εποχής
του (και της γενιάς του ’20) και προσέγγισε το φαινόμενο
της ζωής όπως είναι και όχι όπως μας το μεταδίδουν οι
κοινόχρηστες αισθήσεις και η νόησή μας.
(Β)
Ως συνέπεια έρχεται τώρα η σύγκρουσή του με την
πραγματικότητα. Έ χ ε ι γράψει: «Νιώθω την πραγματικότη
τα με σωματικό πόνο». Είναι φυσικό’ η αναζήτηση της
οντολογικής ουσίας των πραγμάτων όσο θα ταυτίζεται με τον
ποιητή ως άνθρωπο *— ως σώμα, ως διάνοια (και η διάνοια
είναι μέρος του σώματος), δηλαδή ως επίκαιρη και κοινωνικά
επικαθοριζόμενη παρουσία στον κόσμο — τόσο ο ποιητής θα
χωρίζεται στα δυο: από τη μια ο ποιητής-άνθρωπος ως
ετεροκαθοριζόμενη ποσότητα κι από την άλλη ο ποιητής ως
αυτοκαθοριζόμενη ποιοτικά ατομικότητα. Ανάλογος υπήρξε
και ο διχασμός του Κάφκα, ανάμεσα στην αναζήτηση του
Απολύτου που επιχείρησε ως άτομο αυτεξούσιο και τους
επικαθορισμούς του Συμβεβηκότος που παρεμπόδιζαν την
αναζήτησή του αυτή16 Από εδώ και ο πόνος, ο υποστασιακός
πόνος : για τους ποιητές (δεν γίνεται αλλιώς) είναι και σωμα~
τικός πόνος.
( Π

#

#

Ο κίνδυνος, που αναφέρει ο Καρυωτάκης, είναι τώρα
φανερός. Χωρισμένος στα δύο ο ποιητής έρχεται κάποια
στιγμή σε απόλυτη ρήξη με την κοινωνική πραγματικότητα
(από εδώ και το σατιρικό τμήμα της ποίησής του) αλλά και

Στο τέλος του αποσπάσματος αναφέρεται ο ποιητής στις
εποχιακές συντεταγμένες του μαρτυρίου του. Προσφιλές
σύμβολο για αρκετούς ποιητές υπήρξε η Σταύρωση. Ο
Σικελιανός στη μορφή του Εσταυρωμένου ταύτισε τον Χρι
στό (που αίρει τις αμαρτίες του κόσμου και συμφιλιώνει τον
Θεό με τον άνθρωπο) με τον Προμηθέα (που ήρθε σε
σύγκρουση με το θείο χάριν των ανθρώπων). Κάτι παρόμοιο
είναι και ο ποιητής.- Κάθε εποχή σταυρώνει με τον άλφα ή
βήτα τρόπο τους ποιητές της. Ο Εγγονόπουλος με αφορμή
τη δολοφονία του Λόρκα έγραψε τους στίχους: «από καιρό
τώρα / — και προ παντός στα χρόνια τα δικά μας τα
σακάτικα — /είθισται / να δολοφονούν / τους ποιητάς».
Είναι σωστή η παρατήρηση του Σεφέρη, ότι σε παρακμασμέ
νες εποχές υπάρχουν άνθρωποι που αποζητούν μια άλλη
κατάσταση πραγμάτων. Συχνά οι άνθρωποι αυτοί είναι «ο
σπόρος που πεθαίνει» για να φυτρώσει και ν’ ανθίσει κάτι
διαφορετικό και κάτι καλύτερο από το χώμα που τους έθρεψε.
Οι άνθρωποι αυτοί ατενίζουν τους μελλοντικούς αιώνες και
απευθύνονται κυρίως στους ανθρώπους του αύριο. Ο Καρυω
τάκης είναι ένας από αυτς>ύς..
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Πρέβεζα, 21 Ιουλίου 1928 (φωτογραφία της Χωροφυλακής).
Συνηθίσαμε εδώ και αρκετά χρόνια,
νομίζω, ν ’ αντιμετωπίζουμε τον Κα
ρυωτάκη, μ ’ ένα λίγο περίεργο τρόπο.
Λέμε Καρυωτάκης κι εννοούμε πε
ρισσότερο ένα ποιητικό «μύθο», ένα
σύμβολο και λιγότερο ένα σημαντικό
ποιητή με επίδραση και συμβολή απο
φασιστική, στην εξέλιξη της σύγχρονής μας ποίησης. Κάθε φορά που
ανακαλούμε στη μνήμη μας κάποιους
θαυμάσιους στίχους του, ανακαλούμε
ταυτόχρονα και στοιχεία της προσω
πικής του τραγωδίας. Η Πρέβεζα δεν
φτάνει ως εμάς σαν το ομώνυμο ποίη
μα μόνο* αλλά και σαν ένας τόπος
εξορίας των ποιητών, μια σχεδόν μυ
θική γωνιά της ελληνικής επαρχίας,
εκεί όπου η ποίηση αντίκρισε γιςι
πρώτη φορά τα τραγικά αδιέξοδά της.
Πόσο μας βοηθάει μια τέτοια αντι
μετώπιση, να δούμε καθαρά τον ποιη
τή, σήμερα, 57 χρόνια μετά το θάνατό
του;
Ελάχιστα νομίζω, για να μην πω
καθόλου.
Ό χ ι μόνο'γιατί η γοητεία των «μύ
θων» μας οδηγεί σε γενικότητες και
απλουστεύσεις κάποτε ασυγχώρητες,
αλλά και γιατί αυτό που μας ενδιαφέ
ρει σε ποιητές σαν τον Καρυωτάκη,

τον Καβάφη ή τον Σολωμό (για ν ’ α
ναφέρω τρία μόνο παραδείγματα) δεν
είναι ό,τι συνοδεύει το έργο τους,
αλλά το ίδιο τους το έργο —τα κείμε
νά τους.
Μέσα α π ’ αυτά τα κείμενα και μόνο,
επικοινωνούμε με τους ποιητές ή όχι,
διανύουμε τις αποστάσεις, διακρίνουν
με τις εντάσεις ή τη χαλαρότητα,
εξακριβώνουμε την αντοχή τους.

Νίκος Λάζαρης
Τ ’ άλλα σ το ιχεία (σ το ιχεία μιας
«μυθολογίας» που έπεται) έχουν ο
πωσδήποτε ενδιαφέρον, αλλά περνούν
σε δεύτερο ή τρίτο πλάνο.
Και στον αναγνώστη που ίσως απο
ρημένος ρωτήσςι:
«Μα καλά, πώς είναι δυνατό ν ’ απο
συνδέσουμε τον Καρυωτάκη από την
αυτοκτονία του και την Πρέβεζα;»
μπορούμε ν ’απαντήσουμε: Ό σ ο κι αν
θεωρείται η αυτοκτονία του Καρυωτά
κη μια ουσιαστική ποιητική χειρονο
μία που επισφραγίζει το έργο του, δεν
είναι ο λόγος που μας υποχρεώνει να
μιλάμε σήμερα, τόσα χρόνια μετά το

θάνατό του, γ ι ’ αυτόν.
Και στο κάτω της γραφής κι άλλοι
ποιητές αυτοκτόνησαν κι όμως κανείς
δεν τούς αναφέρει· ενώ η «Πρέβεζα»
μπορεί να είναι κι ένα μέτριο ποίημα.
Αλλά τι γίνεται σήμερα με τον Κα
ρυωτάκη;
Θέλω να πω: πώς εξηγείται το φαι
νόμενο Καρυωτάκη, αυτή η μεταθανά
τια εύνοια' η διάρκεια που στεφανώνει
το μικρό και ημιτελές αυτό έργο;
Το πρώτο που μπορούμε να πούμε·
για τον Καρυωτάκη, είναι ότι έχει το
εξαιρετικό προνόμιο των αντιπροσωπευτικών, μιας εποχής, ποιητών: «φτά
νει πάνω στην ώρα»· ούτε νωρίτερα,
ούτε αργότερα.
Πόσο σπουδαίο είναι αυτό το εξω
τερικό, τυχαίο γεγονός, μπορούμε να
το καταλάβουμε καλύτερα, αν συγκρί
νουμε την περίπτωση του Καρυωτάκη,
με αυτήν του Παπατσώνη.
Ο Παπατσώνης, συνομήλικος του
Καρυωτάκη, είναι ένας σημαντικός
ποιητής, με επιτεύγματα ουσιαστικά
και αντιλήψεις νεωτερικές, που πάνε
αρκετά χρόνια μπροστά από την επο
χή του.
Αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό με
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το ότι είναι ένας «δύσκολος» ποιητής
με θρησκευτικό υπόβαθρο, συνετέλεσαν ώστε ν ’ αργήσει πολύ να γίνει μια
σωστή εκτίμηση και αναγνώριση του
έργου του (αμφιβάλλω αν έχει γίνει
ακόμη και σήμερα· παρόλο που τα
τελευταία χρόνια, έχουν γραφεί κά
ποια διεισδυτικά κείμενα για την
ποίησή του). Από την άλλη μεριά και
ο Καρυωτάκης, μολονότι είναι ένας
ποιητής μέσα στην εποχή του, ένας
ποιητής που αντλεί · α π ’ αυτήν, που
αφομοιώνει τα προτερήματα και τα
μειονεκτήματά της, και την εκφράζει
με ιδανικό τρόπο, έχει κι αυτός χαρα
κτηριστικά στην ποίησή του από άλ
λες μεταγενέστερες εποχές.
Η έλλειψη ρητορείας και στόμφου,
η άρνηση κάθε μελοδραματικού στοι
χείου, δεν είναι άραγε τέτοια χαρα
κτηριστικά;
Αλλά και η εκφραστική του τόλμη;
Γιατί, πρέπει να το παραδεχτούμε, ο
Κ α ρ υ ω τά κ η ς είν α ι ένας τ ο λ μ η ρ ό ς
ποιητής —ένας ποιητής των άκρων.
Η τόλμη του δεν εξαντλείται στην
προσπάθεια για τελειότητα της' μορ
φής (ο Καρυωτάκης δεν έχει χρόνο να
« επεξεργαστεί τη μορφή), αλλά στον
τρόπο που χρησιμοποιεί τις λέξεις και
βέβαια στο περιεχόμενο των ποιημά
των του, αν το τελευταίο μπορεί να
νοηθεί ποτέ μόνο του, αποκομμένο
από τη μορφή. Αυτά που λέει στα
ποιήματά του ο Καρυωτάκης δεν τα
έχει πει κανένας ποιητής ποτέ πριν με
τέτοιαν ένταση και οξύτητα. Ο λόκλη
ρο, σχεδόν, το ώριμο μέρος της ποιη
τικής παραγωγής του Καρυωτάκη, η
τρίτη συλλογή του «Ελεγεία και Σάτι
ρες» (οι δυο προηγούμενες συλλογές
προετοιμάζουν το θρίαμβο του ποιη
τή, αλλά ελάχιστα ποιήματά τους α
ντέχουν σήμερα σε αυστηρή κριτική)
μπορεί να διαβαστεί σαν μια διαρκής
πρόκληση —από την άποψη των θε
μάτων— με τα δεδομένα της εποχής
του. Π ρόκληση απέναντι στις οργα
νωμένες δομές μιας κοινωνίας που
συνθλίβει το άτομο και απέναντι στην
παράλογη λο γικ ή των ανθρωπίνων
σχέσεων* απέναντι στο βαθύτερο νόη
μα της τέχνης και στην ποιητική
λειτουργία· απέναντι στο άλλο φύλο*
απέναντι στην ίδια τη ζωή* και εντέλει
απέναντι στο αγαπημένο του θέμα, το
θάνατο.
Π ροσκολλημένος από νωρίς στην
9

πρόκληση, ο σαρκασμός (και ο αυτο
σαρκασμός) —οι αντιστάσεις μιας επαναστατημένης συνείδησης.
Ξαναδιαβάζοντας σήμερα τα ποιή
ματα του Καρυωτάκη, αφού ξεπεράσουμε τις αδυναμίες των πρώτων του
κειμένων, παρακολουθούμε πώς από
ποίημα σε ποίημα αυτός ο ποιητής
μετατρέπει την ποίηση από ένα όχημα
ασφαλείας (που είναι γΓ άλλους ποιη
τές) σ ’ ένα όχημα επικίνδυνο, έτοιμο
κάθε στιγμή να εκραγεί, να γίνει πα
ρανάλωμα.
Και έχουμε τη δυνατότητα να διαπι
στώσουμε για άλλη μια φορά, πως η
κύρια αρετή του Καρυωτάκη είναι
τούτη: ότι κατόρθωσε, εισχωρώντας
βαθιά στον ανθρώπινο πόνο, ν ’ απε
λευθερώσει από το υποσυνείδητο, ορι
σμένες κραυγές μοναδικής ειλ ικ ρ ί
νειας, χαρίζοντάς μας κάποια δυνατά
ποιήματα —ποιήματα ορίων. Είναι αυ
τά ακριβώς τα λιγοστά ποιήματα,.που
εξαφανίζουν σαν από θαύμα τις όποιες
ατέλειες και κάνουν το μικρό έργο του
Καρυωτάκη να φαίνεται σήμερα σε
σύγκριση με άλλα φιλόδοξα και μεγα
λόσχημα έργα, πιο αυθεντικό, πιο ζω
ντανό και πάντως πιο κοντά στην
εποχή μας.

*

'

-

II

Ο ποιητής ως στρατιώτης,
απελπισία ο ποιητής (δεν είναι τυχαίο
πως η πρώτη του συλλογή, «Ο πόνος
του ανθρώπου και των πραγμάτων»,
αρχίζει με το ποίημα «Θάνατος»), έχο
ντας την επίγνωση του μέλους μιας
μειονότητας που ασφυκτιά, αρνείται
ν ’ ανταλλάξει ό,τι πολύτιμο έχει με τα
θλιβερά υποκατάστατα ζωής που του
προσφέρονται* αρνείται τα δεκανίκια
και τις αυταπάτες του «περιβάλλο
ντος» της «εποχής»* θέλει να βρεθεί
μόνος του, γυμνός μπροστά στον
γκρεμό. Έ τσ ι βυθίζεται όλο και πε
ρισσότερο στον πόνο, τον μελετά,
γίνεται ένας ειδικός μέσα σ ’ αυτόν*
ταυτόχρονα προκαλεί και ειρωνεύεται*
αμφισβητεί και σαρκάζει* αυτοαναιρείται.
Αυτό είναι το υλικό με το οποίο
οικοδομείται η ποίηση του Καρυωτά
κη. Από τη μια: ο πόνος, η εσωστρέ
φεια, η μόνωση —η τραγική έκφραση
ενός, χωρίς διέξοδο, απελπισμένου α
τόμου. Από την άλλη: η ειρωνεία, η

Δεν μπορούμε ωστόσο να εκτιμήσουμε
τις διαστάσεις της ουσιαστικής συμ
βολής του Καρυωτάκη, αν δεν τονί
σουμε ότι αυτός ο ποιητής μέσα στη
σκοτεινή (αλλά τόσο ενδιαφέρουσα
για τον ιστορικό της λογοτεχνίας)
περίοδο του μεσοπολέμου, ανοίγει ένα
νέο δρόμο με τα ποιήματά του.
Ο δρόμος αυτός, διαφορετικός από
εκείνον του Καβάφη ή του Παπατσώνη, είναι προορισμένος να περάσει
υπογείως, σαν σήραγγα, κάτω α π ’ όλη
την μετέπειτα ποίηση, επηρεάζοντας
θετικά ή αρνητικά, πολλούς ποιητές,
φτάνοντας ως τις μέρες μας.
Τι χαρακτηρίζει τη νέα ποίηση που
με τον Καρυωτάκη προαναγγέλλεται;
Μα τι άλλο εκτός από εκείνα τα
στοιχεία, που τόσο ξένισαν τους επι
κριτές του στην εποχή του. Δηλαδή:
ένας λόγος γυμνός, καθημερινός, δί
χως μεγαλοστομίες και ακκισμούς* έ
νας λυρισμός ιδιότυπος, σχεδόν στε
γνός, που δ εν β κ α τα π ίν ει* ό ,τι βρει
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Ο ποιητής και η οικογένειά του, πιθανότατα το καλοκαίρι 1913.
μπροστά του* ποιήματα που αποκαθίτ
στούν το κύρος των λέξεων και υπο
βάλλουν με σεμνότητα, το «δράμα»·
εικόνες σαν αναγκαία μέρη ενός συνό
λου και όχι σαν διακοσμητικά, άχρη
στα στοιχεία* τέλος μια ειρωνεία που
διαποτίζει τα κείμενα (όχι όλα βέβαια)
και λειτουργεί σαν καταλύτης, αυξά
νοντας τη δραστικότητά τους.
Και όλα αυτά, δοσμένα μ’ ένα ύφος
που μοιάζει απρόσωπο αλλά δεν είναι,
που δείχνει να υπονομεύει το ποίημα,
αλλά τελικά (όπως απέδειξε η διάρ
κεια αυτών των κειμένων) το ενδυνα
μώνει, μ ’ ένα περίεργο τρόπο το φορ
τίζει.
Ακολουθώντας το παράδειγμα του
Καβάφη, ο Καρυωτάκης είναι κι αυτός
ένας ρεαλιστής στην ποίησή του. Ό 
πως και ο ποιητής της «Ιθάκης», χρ η 
σιμοποιεί ένα ιδιόρρυθμο γλωσσικό
ιδίωμα —αυτό το μίγμα δημοτικής και
καθαρεύουσας που τόσο ταιριάζει
στην ιδιοσυγκρασία του.

Αλλά οι ομοιότητες του Καρυωτάκη
με το μεγάλο Αλεξανδρινό £ίναι ελά
χιστες μπροστά στις διαφορές, που
και ουσιαστικές είναι και διάφανες.
Ο Καβάφης είναι ένας απαράμιλλος
ερωτικός ποιητής* ο Καρυωτάκης α
πωθεί βίαια τον έρωτα στα ποιήματά
του.
Η ποίηση του Καβάφη έχει μια
πλευρά έντονα διδακτική* πουθενά
στον Καρυωτάκη δενν ανακαλύπτουμε
ίχνη διδακτισμού.
Για τον Καβάφη η ποίηση «λεληλυ^
θότως δημιουργεί»· είναι μια συνεχής
διεργασία της μνήμης, μια εισβολή
στο πεπερασμένο που η φαντασία αναπλάθει και εξωραΐζει* για τον Καρυω
τάκη είναι συνήθως μια έμπνευση του
παρόντος.
Ο Καβάφης είναι ο ποιητής των πιο
λεπτών αποχρώσεων* ξεκινά από μια
λεπτομέρεια φαινομενικά ασήμαντη
και πάνω της υφαίνει περίτεχνα τον
ιστό της ποίησής του* ο Καρυωτάκης

κατά κανόνα ακολουθεί μιαν εντελώς
αντίθετη μέθοδο.
Κι έπειτα ο Καβάφης —με τη φιλο
σοφική ενατένιση του αρχαιολάτρη—
, καταφάσκει στη ζωή μέσα από την
ποίησή του* ο Καρυωτάκης έχει τη
μανία καταστροφής ενός «καταραμέ
νου»* βιάζεται να ζήσει και τελικά
γίνεται ένα ολοκαύτωμα, μες στη βια
σύνη του.
Ο κατάλογος αυτής της αντιπαράθεΓ
σης θα μπορούσε να είναι μακρύς,
αλλά θα ήθελα να σταθώ σε μία ακόμη
διαφορά, θαρρώ σημαντική.
Ο Καβάφης δεν βγάζει ποτέ τη
μάσκα του τεχνίτη από το πρόσωπό
του* η τέχνη γΓ αυτόν είναι διέξοδος,
ευλογία, ζωή χυμώδης και ουσιαστι
κή. Ο Καρυωτάκης αγαπά την τέχνη
(οι βιογράφοι του μας πληροφορούν
ότι διάβαζε μόνο ποιήματα), αλλά έρν'
χονται στιγμές που την αρνείται* τότε
τα ποιήματα γίνονται ένα «βάρος πε
ριττό», ένα στίγμα πάνω στο δέρμα
που πρέπει οπωσδήποτε να το αποβάλει. Και τα ίχνη αυΐής της προσπά
θειας, φαίνονται κάποτε στην εργασία
του, αδυνατίζοντάς την.
Αν όμως ο Καβάφης με τη σπάνια
ιστορική αίσθηση που τον διακρίνει,
κατορθώνει να συμπυκνώσει με θαυμα
στό τρόπο στα ποιήματά του το δράμα
αιώνων του Ελληνισμού, στον Καρυω
τάκη συναντάμε κάτι λιγότερο φιλό
δοξο: την τραγική διάψευση των ελπί
δων μιας γενιάς και κατ’ επέκταση,
όπως έχουν πει, ένα πολλαπλό θάνατο
—το δικό του, της εποχής κ.λπ.· Ο
Καρυωτάκης είναι, νομίζω, ο πρώτος
π ο ιη τή ς στη νεοελληνική ποίη ση ,
που μιλάει εξ ονόματος μιας γενιάς.
Και είναι εδώ η συγκυρία του «πάνω
στην ώρα» που καθώς τόνισα στην
αρχή, τον ευνοεί.
Για να μιλήσεις εξ ονόματος μιας
γενιάς πρέπει να υπάρχουν φαντάζο
μαι κάποιες προϋποθέσεις (όχι κατ’ α
νάγκην δεσμευτικές). Πρώτα η ιδιοσυ
γκρασία του ποιητή και ο χώρος που
κινείται ποιητικά (δεν θα μπορούσε
για παράδειγμα να εκφράσει μια γενιά
ο Κυριαζής ή ο Αθάνας). Έπειτα
κοινές εμπειρίες. Τρίτο, ζωή στα με
γάλα αστικά κέντρα. Τέλος, ικανότη
τα ν ’ αφομοιώνεις και ν ’ αναλύεις την
«περιρρέουσα ατμόσφαιρα». Στον Κα
ρυωτάκη υπάρχουν αυτές οι βασικές
προϋποθέσεις. Έ ζησε σε μια μεγάλη
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πόλη όπως η Αθήνα στις αρχές του
αιώνα μας. Χρησιμοποίησε στα ποιή
ματα του, μ ’ έξοχο τρόπο, τις εμπει
ρίες της δημοσιοϋπαλληλικής του ζω
ής. Είχε την οξυδέρκεια να δει καθαρά
και με κριτικό μάτι την εποχή του.
Και βέβαια, πάνω απ’ όλα, είχε το
ταλέντο να την εκφράσει.
Αλλά ο Καρυωτάκης οφείλει ένα
μεγάλο μέρος από τη δημοτικότητά
του —ακόμη και σήμερα— στα σατι
ρικά ποιήματα που έγραψε. Αν δεν
είναι τα καλύτερά του, τα ποιήματα
αυτά, ευρύνουν πάντως το έργο του,
του δίνουν άλλες διαστάσεις. Με κύ
ρια όπλα την ειρωνεία και το σαρκα
σμό, τα κείμενα αυτά αποτελούν την
ιδανική έκφραση της διαμαρτυρίας
και της ανατρεπτικής διάθεσης ίου
ποιητή.
Και είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη η
ευχέρεια του Καρυωτάκη να μεταπηδά
από το ένα είδος ποίησης στο άλλο
(ευχέρεια που δεν τη συναντάμε σε
πολλούς ποιητές) που σημαίνει βέβαια
και ικανότητα διαφοροποίησης του
γλωσσικού χειρισμού. Γιατί η γλώσ
σα στις «Σάτιρες» δεν είναι ίδια με
αυτή των ελεγειακών ποιημάτων.
Στις «σάτιρες» η υφή των κειμένων
επιβάλλει μια γλώσσα επιθετική, αυ
θάδη, μια γλώσσα που μοιάζει να
θέλει να υπερβεί το κείμενο, προκειμένου να πετύχει το στόχο της.

Και νομίζω πως τον πετυχαίνει συ
χνά.
Αν συγκρίνουμε ποιήματα όπως τα:
«Εμβατήριο πένθιμο και κατακόρυφο», «Α ποστροφή», « Ό λ ο ι μαζί»,
«Δημόσιοι υπάλληλοι», «Ιδανικοί αυτόχειρες» με τα σατιρικά γυμνάσματα
του Παλαμά ή ακόμη και του Σολω
μού (εξαιρούμε βέβαια την αριστουργηματική «Γυναίκα της Ζάκυθος») η
ζυγαριά κλίνει, κατά την ταπεινή μου
γνώμη, προς το μέρος του Καρυωτά
κη. Σαφώς προς το μέρος του Καρυω
τάκη!
III

Κάθε ποιητής από τη στιγμή που θα
βρει τις λέξεις του, δημιουργεί τον
κόσμο του.
Ο Καρυωτάκης δημιούργησε —είχε
αυτό το προνόμιο— νωρίς τον δικό
του.
Το μικρό του έργο σημάδεψε τη
λογοτεχνία μας ανεξίτηλα, αφού η
δυναμική του αποδείχτηκε μεγάλη, α
νεξάρτητα από τον αριθμό των σελί
δων του.
Φαίνεται όμως πως είναι πιο εύκολο
να εξορίζουμε τους ποιητές, από το να
προσπαθούμε να τους καταλάβουμε.
Αυτό συνέβη με τον Καρυωτάκη.
Η «λυπομανία» του θεωρήθηκε μια
εποχή, σαν αρρώστια και μάλιστα

μεταδοτική —κάτι σαν τη λέπρα.
Έ τσ ι με το πρόσχημα του Καρυωτακισμού, η ποίηση του Καρυωτάκη
απομονώθηκε —εξορίστηκε.
Αλλά το ερώτημα είναι: Μπορεί
κανείς να απομονώσει ποιητές σαν
τον Καρυωτάκη;
Η απάντηση βέβαια έχει δοθεί με
τον πιο κατηγορηματικό τρόπο από
τον αρμόδιο κριτή: το χρόνο.
57 χρόνια μετά το θάνατό του, ο
Καρυωτάκης εξακολουθεί να είναι ζω
ντανός ανάμεσά μας. Ό χ ι με πλαστές
αναβιώσεις και επετείους. Ό χ ι με αμ
φιβόλου ποιότητος φιλολογικά κριτή
ρια. Με τα κείμενά του. Ζωντανός.
Και σήμερα σε μια εποχή που ούτε
η γνώση μας λείπει ούτε η τεχνική για
να δημιουργούμε «τέλεια» έργα τέ
χνης, αλλά η διάσταση ανάμεσα στη
γλώσσα και στην αλήθεια όλο και
περισσότερο μας ανησυχεί, έργα μι
κρά σαν αυτό του Καρυωτάκη έχουν
μιαν επικαιρότητα.
Γιατί μας επιβάλλουν την ειλικρίνειά τους και μας θέτουν κάποια ερω
τήματα που είναι συνδεδεμένα με την
ανθρώπινη ύπαρξη σε κάθε εποχή.
Και γιατί μας διδάσκουν κάτι απλό:
ότι μπορεί να δημιουργηθούν αληθινά
ποιήματα με τα μέσα μιας «Τέχνης
ταπεινής χωρίς ύφος».

Μάιος *85

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
σελίδες για τον
ΤΟΜΑΣ ΜΑΝ
Η μεταπολεμική πεζογραφία μας
❖

❖

#
Φ

σελίδες
για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας
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Το μεταίχμιο της ποίησης
(μια έμμεση ανάγνωση του Καρυωτάκη)

Ξαναδιαβάζοντας το κείμενο του Βύ
ρωνα Λεοντάρη «Θέσεις για τον Κα
ρυωτάκη» τι άραγε θα είχα να σβήσω
και τι να προσθέσω στις σημειώσεις
μου, στα περιθώρια αυτής της λιγοσέλιδης υπεράσπισης — όχι, ίσως, μιας
ποίη σ η ς αλλά μιας στάσης απέναντι
στην ποίηση; Τα δώδεκα χρόνια που
με χωρίζουν από την πρώτη μου ανά
γνωση θα έλεγα πως περισσότερο επέτειναν παρά διέλυσαν την αμφιβολία
μου για το αντίθετο από εκείνο που ο
Λεοντάρης ήταν —και μάλλον είναι-*βέβαιος. Ο Καρυωτάκης είναι βασανι
στικά παρώνΐ Ό χ ι βέβαια με την τελι
κή πράξη του. Η μυθοποίηση της
Πρέβεζας ως τόπου καθαρτήριου, ό
που ο θάνατος επιβεβαιώνει τα όρια
της ποίησης, δηλαδή το συμβατικό
τέλος της, είναι το αρνητικό κάτοπτρο
α π ’ όπου μπορούμε να δούμε μονάχα
διαστρεβλωμένα τη δραματικότητα —
ό χι την τραγικότητα — του εγχειρή
ματος. Δεν έχουν σημασία οι ονομα
σίες των τόπων όπου η ζωή παίρνει
την εκδίκησή της από την τέχνη. Τα
κείμενα μένουν ερήμην μας και πέρα
από μας να στοιχηματίσουν με το
χρόνο, ωστόσο όσο περνούν τα χρ ό 
νια «πήζουμε μέσα μας πεθαμένους»
σημειώνει ένας ποιητής, όχι αδιάφο
ρος για τον Λεοντάρη.
Υποψιάζομαι —για να δεχτώ ένα
ακόμα ολίσθημα του κριτικού— ότι η.
βασανιστική παρουσία του Καρυωτά
κη, ανάμεσά μας, σήμερα, αυτό ακρι-

χει άδικο ο Β. Λεοντάρης: «Κι αν
ακόμη συμπληρωθούν τα ‘αποσιωπητικά’ των επιστολών του, κι αν δημο
σιευτούν κι άλλα ανέκδοτα κείμενα, κι
αν βρεθούν δελτία νοσηλείας του κι
όσα άλλα στοιχεία του ‘φακέλου’ του,
δεν πρόκειται να μάθομε τίποτε παρα
πάνω α π ’ όσα ‘ξέρομε’». Αλλά τι είναι
αυτό που ξέρουμε για τον Καρυωτάκη,
με ή χωρίς εισαγωγικά; Κατά μια
περίεργη αλλά και όχι ανεξήγητη δια
πίστωση όσο ένας συγγραφέας κατορ
θώνει και παραμένει άγνωστός μας,
όσο μ’ άλλα λόγια αντιστέκεται στη
βουλιμία της ανεκδοτολογίας, τόσο
και είναι σε θέση να ορίζει τη στάση
μας απέναντι του. Έ τσ ι και το κείμε
νο του Β. Λεοντάρη για τον Καρυωτά
κη, αυτή η προσπάθειά του να τον δει
ως αντιπροσωπικότητα, ως αρνητικό
είδωλο μιας εποχής βυθισμένης σε μια
παράκαιρη ρομαντική έκσταση, δεν
είναι ίσως τίποτ’ άλλο από μια πράξη
διεκδίκησης του δικού του προσώπου
μέσα από την ψαύση του προσώπου
ενός προγενέστερου —ωστόσο ό χι τυ
χαία διαλεγμένου— ποιητή.
Αναρωτιέμαι λοιπόν: ποιος λογοτέ
χνης, μέσα ή έξω από τις σελίδες των
ιστοριών της νεοελληνικής λογοτε
χνίας —και μόνο αυτής;— μας παρα
δίνεται γνωστός και γνώριμος; Αυτή η
περίφημη αυταπάτη, αυτό το φάντασμα της υποτιθέμενης εξ ο ικ είω σ ή ς
μας με κάποιο έργο τέχνης, της υποτι
θέμενης μέθεξής μας στο έργο, της
*

%

Αλέξ. Ζήρας
βώς που δε λογαριάζει και που δεν της
χρειάζεται είναι αυτή η ίδια η επώνυ
μη μορφή του ποιητή: το τυραννισμένο πρόσωπο, το βιογραφικό σημείωμα
που πρέπει να έστειλε στον Φιλαδέλφειο Διαγωνισμό Ποιήσείος, τα γράμ
ματα που έγραψε και περισσότερο
εκείνα που δεν έγραψε και που είνα!
ακόμα πιο ενδιαφέροντα γιατί τα εικά
ζουμε. Ό ,τ ι απομένει σε μας ως μορ
φή του δεν είναι τίποτ’ άλλο από ακινητοποιημένες φωτογραφικές πόζες,
μελετημένες από τον ίδιο και από τους
ερευνητές του, αδειασμένες πια από
κάθε σ υ να ισ θη μ α τικ ή α ν τα π ό κ ρ ισ η
και, προπάντων, εξιστορημένες. Δεν έ

%
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επαφής μας με το είναι του, δεν είχε
ποτέ την παραμικρή σχέση με την
α π ο δελ τίω σ η των χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ώ ν
του. Εκείνο που μας ενδιαφέρει στον
Καρυωτάκη (γιατί διαφορετικά δε θα’χε σημασία αν βρισκόταν μέσα ή
έξω από τις σελίδες των ιστοριών της
λογοτεχνίας) είναι αν το έργο του
παραμένει ανοιχτό, ανεξάρτητα από
το αν ο δημιουργός του φαίνεται πως
σφραγίζει τις εξόδους της ίδιας του
της ζωής. Μ άλιστα θα έλεγα πως ι
σχύει το αντίθετο: δε βρίσκω και πολύ
τολμηρό τον ισχυρισμό ότι στο βαθμό
που ο Καρυωτάκης κατέληξε σε μια
συνειδητή άρνηση των συμβατικών
αξιών της ζωής — και βέβαια εδώ
εννοούμε της κοινωνικής και όχι της
προσωπικής ζωής— στον ίδιο βαθμό
απελευθερώθηκε η ποίησή του από
την εύκολη, την επιφανειακή σαγήνη
του ελεγειακού συμβολισμού, που κυ
ριαρχούσε πριν από την έλευση των
ποιητών του ’30.
Γιατί, πράγματι, αυτό που προσελ
κύει την προσοχή μας, εξήντα χρόνια
αργότερα, δεν είναι τα περιστατικά
που π ρ ο η γ ή θ η κ α ν τη ς εσ ω τερ ικ ή ς
κρίσης του Καρυωτάκη, ούτε εκείνα
που ακολούθησαν. Μας επισκέπτεται,
επίμονα και ενοχλητικά, η κατάσταση
του μεταιχμίου στην οποία βρέθηκε και
την οποία προσπάθησε να εξορκίσει
με την ποίησή του μάταια, γιατί πι
στεύω ότι το μεταίχμιο τον όρισε μια
κι έξω από ένα σημείο και πέρα. Οι
ανακατατάξεις που συντελέστηκαν ε
ντός του ήταν σε τέτοιο βαθμό ‘εξακο
λουθητικές’ — για να οικειοποιηθώ κι
εγώ το γνω σ τό χ α ρ α κ τη ρ ισ μ ό της
ποίη σ η ς του Καρυωτάκη από τον Τέλλο Ά γ ρ α — ώστε είναι αδύνατο να
δούμε τα Ελεγεία και Σάτιρες, λ.χ.,
μέσα από τον κόσμο των Νηπενθών,
έστω και αν οι δύο συλλογές ποιημά
των απέχουν μεταξύ τους μόνο έξι
χρόνια. Ούτε ακόμα είναι τυχαίο ότι η
μετατόπιση του ποιητή από το ‘ατομι
κό’ είναι προς το ‘συλλογικό ’ σημα
δεύεται, πέρα από τη σατιρική διάθε
ση προς τα ίδια και προς τα κοινά,
από την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης
άποψης για την έλλειψη υπερβατικού
νοήματος στη διαδικασία ρ ις ζωής. Η
απόφασή του να δει καθαρά. Το όραμα
της απόλυτης ελευθερίας είναι ο περι
λάλητος πεσιμισμός του, ένα ιδεολό
γημα που είναι παράγωγο περισσότε

Ο ποιητής, η αδελφή του, μία φίλη της και ο ανεψιός του, στη Συκιά, το
καλοκαίρι 1927.
ρο του μύθου του αυτοκτόνου και
λιγότερου του ίδιου του Καρυωτάκη,
παράγωγο τόυ καρυωτακισμού και όχι
αυτής καθαυτής της ποίησης. Γιατί το
υπερβατικό νόημά που επικαλούνται ο
Καραντώνης και ο Ελύτης, ο Ρίτσος
και ο Αυγέρης έρχεται ακριβώς να
ακυρωθεί στην επαφή του με αυτό το
βασανιστικό μεταίχμιο, αυτή την α
πούσα χώρα. Διαφέρει, ή μήπως όχι, η
ηδονική μυθοποίηση του Αιγαίου από
την παθητική υποδοχή της δράσης
της ιστορίας; Ακόμα κι αυτό το Άξιον
Ε στί δεν είναι τελικά η άλλη εκδοχή
στο Τραγούδι του Νεκρού Αδελφού;
Το μεταίχμιο που σφράγισε τον Κα
ρυωτάκη είναι η κρίση συνειδήσεως
της ποίησης απέναντι στον εαυτό της.
Είναι η ανίχνευση των ορίων του
ποιητή αλλά και των ορίων της γλώ σ
σας του. «Περπατώντας», λέει, ο Β.
Λεοντάρης στις «Θέσεις για τον Κα
ρυωτάκη», «κατά μήκος του γκρεμού
η ποίηση μπορεί να διαιωνίζεται γρά
φοντας και ανακαλώντας επ’ άπειρον
τη διαθήκη της. Ό τ α ν όμως ο ποιη
τή ς α ν τικ ρ ύ σ ει κατά μέτω πον τον
γκρεμό, η ποίηση φτάνει στην οριακή

της στιγμή. Παύει πια να είναι σωτη
ρία, κάθαρση, παρηγοριά, ξόρκι. Γί
νεται βασανιστική αγωνία, αίσθηση
καταλυτική, ασυμβίβαστη προς οποια
δήποτε ψυχική δομή, γίνεται το τέλος
της» (περ. Σημειώσεις, αρ. 1. Σεπτέμ
βριος 1973). Από τη στιγμής όμως που
η κρίση συνειδήσεως της ποίησης
μεταμορφώνεται ή ολισθαίνει προς το
τίποτε, από τη στιγμή που η απελπι
σία του ποιητή γίνεται το τέλος της
ποίησής του, δεν υπάρχει για να αντι
καταστήσει τη γλώσσα άλλο από το
α νέκφ ρα σ το /Ισ ω ς έτσι κατανοήσουμε
αυτό το ηθελημένο απόλυτο, το κενό
μνήμης που ώθησε τον Μαν. Αναγνωστάκη στην απουσία· ίσως έτσι, πάλι
διακρίνουμε, μέσα από το παλίμψηστο
των «Θέσεων», τις διαδοχικές περι
πτώσεις όπου η ποίηση του Β. Λεοντάρη επιβεβαιώνει αυτό που πρότεινε
η διαισθητική του προσέγγιση σ ΐο
πρόσωπο του Καρυωτάκη: ότι αντικρί
ζοντας τα όρια της διαλέγει το θάνατο
ή τη σιωπή.

■
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Ο Καρυωτάκης ποιητής μείζων
Ο Καρυωτάκης, (όσο κι αν οι λόγιοι
μελετητές του έργου του επιμένουν
στην ετικέτα «ελάσσων» —άντε κατά
π α ρα χώ ρησ η «μείζων των ελ α σ σ ο 
νών»— , κι όταν γίνει παραδεκτό το
«μείζον μέγεθος» της ποίησής του) θα
πάραμείνει ο πιο αινιγματικός ποιητής ττΊζ νεοελληνικής λογοτεχνίαζ.
Αινιγματικός, δύσκολα προσιτός και
στην πιο καλοπροαίρετη προσπάθεια
προσεγγίσεώς του, αφού αίνιγμα η
τραγωδία του έμεινε και για τον ίδιο
όσο του έμελλε να ζήσει ανάμεσά μας
«εδώ πέρα».

«κατατάξουν». Ενώ δεν κατατάσσεται.
Να τον παρομοιάσουν και να τον
ταξινομήσουν, ενώ δεν παρομοιάζεται,
δεν ταξινομείται, δεν μπαίνει δίπλα σε
κανένα, ξεχωριστός και ξεχωρισμένος, και «πέρα ακόμη από τον τάφο»,
«περισσεύοντας» πάντοτε, μετά από
κάθε ενταφιασμό του (και δεν είναι
λίγες φορές που «θάφτηκε» από τους

τι να ’χουμε, τι να %
χω
που έτσι νέοι χανόμαστε.

κριτικούς) σαν το «πόδι» του «Μιχαλιού» του γιατί: « Ή τα ν λίγο μακρύς ο
φουκαράκος». Διόλου «πεισιθάνατος»,
διόλου «αρνητής της ζωής», διόλου
συμφιλιωμένος με το «μηδέν και την
ανυπαρξία», αυτοκτονεί (ή δολοφονεί
ται;) έχοντας φτάσει στο «μαύρο αδιέ
ξοδο», καταδιωγμένος, όσο ίσως ποτέ
δεν καταδιώχτηκε ποιητής ή συγγρα
φέας του ελληνικού τουλάχιστον χώ 
ρου, από «εκατό δρόμους», υποθέτο
ντας ένα μήνα πριν πεθάνει ότι δεν
έχει φτάσει στην «άβυσσο του νου»,

Κι όταν ακόμη βλξπει το «βράδυ σα
δέσμη από τριαντάφυλλα» αυτός ο πιο
κυριολεκτικός εκφραστής του αόρι
στου, του πιο απόκρυφου μυστήριου
της ανθρώπινης ψυχής «δεν ξέρει καν
γιατί» «για ποιες χαρές» γεμίζει ξαφνι
κά κι αναπάντεχα από ευφορία.
Οι λόγιοι κι οι κριτικοί προσπάθη
σαν, θεωρώντας πολύ εύκολη την
διείσδυση στο μυστήριό του, να τον
\

Σταύρος Βαβούρης

και τα «όρια της σιωπής». Αντί «Ελε
γεία και Σάτιρες» βέβαια, σκόπευε να
τιτλοφορήσει το τελευταίο βιβλίο του
Με το μηδέν και με το άπειρο να συμφι
λιωθούμε.
Είναι άλλωστε κι ένα από τα επιχει
ρήματα των επικριτών του. Αλλά «να
συμφιλιωθούμε» δεν σημαίνει φυσικά
ότι «συμφιλιωθήκαμε». Πάντως, «φι
λολογικά» αποτελεί ματαιοπονία, να
τον «αναγνώσουμε». Η ποίησή του
άλλωστε έχει σχέση με τη «λογοτε
χνία» και την «φιλολογία»; Αν και
συγκαταλογίζει εαυτόν με τους συ
γκαιρινούς του:
Ό λοι μαζί κινάμε συρφετός
γυρεύοντας ομοιοκαταληξία
έχει πλήρη την συναίσθηση της υπε
ροχής του, του ότι δεν έχει κανένα
κοινό σημείο με τους «λογίους και
διδασκάλους», με τον Μαλακάση και
τους παρόμοιούς του.
Κλεαρέτη Δίπλα - Μαλάμου
και δίπλα σ ’ αυτό τόνομά μου
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Η έκφραση: «σ’ αυτό» δεν έχει την
ίδια έννοια, με ό,τι εννοούσε ο Ρεμπώ,
λέγοντας για τους «ανθρώπους των
γραμμάτων» του καιρού του, όταν έχο
ντας εγκαταλείψει την ποίηση, κά
ποιος του είχε παρατηρήσει ότι στους
λογοτεχνικούς κύκλους ακουγόταν το
όνομά του:
Τα ’χω γνωρίσει αυτά τα πουλιά (ή
όρνεα;);
Ο Καρυωτάκης, είναι αδύνατο να
μην είχε συνείδηση και συναίσθηση
του πόσο ακριβά θα πληρώσει αυτή
την τάφρο, αυτό το χάσμα που ανοί
γουν τέτοια ποιήματα, ανάμεσα σε
ποιητές σαν αυτόν και των καλόπι
στων και των καλοθελητών που τον
θέλουν «ένα συμπαθητικό παιδί» που
’γράψε τον ανώδυνο «Πόνο του αν
θρώπου και των πραγμάτων». Είναι
αδύνατο να μην ήξερε τι τον επερίμενε
μετά τα «Νηπενθή», που ήδη τους
«έχουν ξεπεράσει», κι απ’ αυτή την
άποψη η πολεμική τους όσο ζούσε δε
με παραξενεύει. Τους καταγγέλλει και
τους ξεμασκαρεύει:
Όταν οι άνθρωποι θέλουν να πονείς
μπορούν με χίλιους τρόπους.
Δεν είναι παρά «λύκοι που διεκδικούν τη σάρκα του και το αίμα». Ο
πόλεμος έχει κηρυχθεί. Φυσικά θα
κλείσει με την εξόντωσή του. Για τους
«λογίους» δεν αμφιβάλλει. Πριν τους
αδειάσει τη γωνιά θ ’ αναρωτηθεί για
τους «πολιτικούς»: «Δεν ξέρω επιτέ
λους τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι από
μένα». Ό ,τ ι είναι περίεργο, είναι η
«μήνις» των μεταγενεστέρων. Κυριότερη μομφή; Ο Καρυωτακισμός. Το
κίνημα του Καρυωτακισμού. Η Σκιά
που ρίχνει, η επίδρασή του, και στον
Σεφέρη ακόμα, που δεν είναι μόνο
τόση όση διαπιστώνει ο Γιώργος Σαββίδης στο υπέροχο μελέτημά του «Τι
απέγινε εκείνο το μακρύ ποδάρι». Αλ
λά τι φταίει ο Καρυωτάκης για τον
Καρυωκισμό; Αν ήταν «όσος» έχουν
αποφασίσει ότι είναι, θα είχε μιμητές,
θα είχε τόση επιρροή, θα δεχόταν και
θα δέχεται τόσες σχεδόν λυσσασμένες
επιθέσεις; Γιατί δεν έχουμε Βαρναλισμό, Φιλλυρισμό, Τέλλο - Αγρισμό
(για ν ’ αναφέρω μερικούς από τους
κάπως σημαντικούς ποιητές, που δί
πλα τους κι οι πιο καλοπροαίρετοι
μελετητές της νεοελλ. λογοτεχνίας
τον τοποθετούν) ή άλλα ανάλογα κι
νήματα; Το ότι πάντως και οι πολέμιοί

----------------------------------------------------Ποίηση ι
Μιχάλης Γκανάς
ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΣΜΕΝΟ
Μνήμη Κ. Γ. Καρυωτάκη
Παράθυρα που κούρασε η θέα,
στη Νίκαια, στο Μετς, στην Καλλιθέα
και δε μπορούν ν ’αλλάξουν περιβάλλον.
Τα χτίζουν ένα ένα τα καημένα
στων τοίχων τα πλευρά και των μετάλλων,
άνθρωποι σαν κι εσένα, σαν κι εμένα.
Στο τέλος τα δουλεύουν οι τζαμτζήδες
γράφοντας τις ομάδες που αγαπάνε.
Φαίνεται καθαρά πόσο πονάνε
σ ' εμάς τους μανιακούς μπανιστηρτζήδες.
ι

Οι ένοικοι κρεμάνε τις κουρτίνες
να κρύψουν τι σ τ ’αλήθεια κι από ποιόνε!
Ό λοι το ίδιο γδύνονται και τρώνε
και χάνονται στου καναπέ τις δίνες.
Σχόλιο.
Γιατί να τελειώνει λυπημένα
το ποίημα που τόσοι κατοικούνε!
Ποιος τάχα να το χρέωσε σε μένα
και πίσω από την πλάτη μου γελούνε,
ένοικοι, εργολάβοι, θυρωροί...

του, παρασύρονται να τον παραλληλί
ζουν, για να τον μηδενίσουν ή να τον
ελαχιστοποιήσουν, δεν δείχνει παρά
πως ο Καρυωτάκης «ενοχλητικός»,
«αμφιλεγόμενος», «μίζερο φαινόμενο
παρακμιακού ποιητή», θα παραμείνει
«μείζον» ποιητικό ανάστημα, που είτε
άκοντες είτε εκόντες θα υποχρεώνο
νται να αναφέρονται και να τον «αντι
μετωπίζουν» ως «αξιολογικό δίλημμα»
(Δ. Μαρωνίτης «Λέξη» τευχ. 18) παρά,
περί τους περί του αντιθέτου ισχυρι
σμούς τους. Και είναι φυσικό κι επό
μενο. Είναι δυνατό να επιτίθεσαι σ ’ έ
να «ελάσσονα» ποιητή; Βέβαια μερι
κοί τον αποσιωπούν, τον αντιπαρέρχ ο ν τ α ι α δ ι ά φ ο ρ ο ι σ α ν να μ η ν
«υπήρξε». Αλλά δεν ξέρουμε πια κα
λά, ότι η αδιαφορία κι η αποσιώπηση,
είναι η πιο σίγουρη κι αηδέστερη
πολεμική που μπορεί ν ’ ασκηθεί ενα
ντίον ενός που δεν είναι «όσος» θέ
λουμε «εμείς» να είναι, κι όχι όσος κι
οπόσος είναι πράγματι;

Αν κριτικά κι αξιολογικά, έχουν τα
πράγματα έτσι περίπου για τον Κα
ρυωτάκη, αν όπως όλες οι αμφιλεγό
μενες μορφές της παγκόσμιας ποίησης
είχαν από τους σύγχρονούς τους ανά
λογη αντιμετώπιση (εδώ θα υπενθύμι
ζα την αντιφατική λ.χ. στάση του
Σαιν-Μπεβ, απέναντι στον Μπωντελαίρ), δε θα μάθουμε ίσως ποτέ, πώς
και γιατί ακριβώς ο Καρυωτάκης οδη
γήθηκε στο απονενοημένο διάβημα
της Πρέβεζας. Απαισιόδοξος και βα
θύτατα απογοητευμένος από ποιους κι
από τι. (Ο Σεφέρης1, ηγέτης της γε
νιάς του ’30- ’40, δεν είναι καθόλου.
λιγότερο απογοητευμένος, κι από την
εθνική, την πολιτική, την πολιτιστι
κή, ήθική κατάπτωση του τόπου και
του ιδίου χρόνου, και δε βλέπει καθό
λου ρόδινο και το παρόν και το μέλ
λον, όπως οι πιο λυσσασμένοι επικρι
τές του Καρυωτάκη). Ό λ ες οι εκδοχές
που ’χουνε προταθεί, είναι μάλλον σα-
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Ο Καρυωτάκης ποιητής μείζων
θρές. Παρά την κυριολεξία και την
κρυστάλλινη σαφήνεια των κειμένων
του, πουθενά δεν επισημαίνεται τι τε
λικά τον οδηγεί:
Δώθε α π 'τ'ό ν ε ιρ ο κι εκείθε από τη

θέμα που δεν θίγεται σ ’ ένα σύντομο
σημείωμα) πρέπει να δεχθούμε υπο
χρεωτικά την εκδοχή της δολοφονίας
του εν ψυχρώ εκ μέρους των συγχρό
νων του, που ο πανικός της εχθρότη
τάς τους του υπαγορεύει τους στίχους:

ΥΊ-

Στο ούτε να μπορεί να ονειρευτεί,
ούτε να «ζήσει» εδώ^ Η ζωή εδώ είναι
επίσης ένα μεγάλο αίνιγμα, πρόκειται
για ένα σατανικό νόμισμα. Από τη μια
πλευρά του είναι «η ζωή» που χάνεται
πέρα στον ορίζοντα σειρήνα, κι από
την άλλη (στο ίδιο ποίημα): «θάνατο
καθημερινό... και χολή μόνο για μας ή
ζωή θα φέρει». Η ζωή που χάνεται
πέρα στον ορίζοντα, οπωσδήποτε εί
ναι η ζωή με την οποία είναι δεμένος
τόσο πολύ, ώστε η ιδέα του θανάτου
του προκαλεί φρίκη.
Τουλάχιστον δω πέρα είμαστε μόνοι
«η μια μέρα φεύγει» μα «η άλλη
ξημερώνει», (και μ’ όλη τη χολή που
τον ποτίζει)
διατηρούμε κάτι στα μάτια ακόμα
που δίνει στα πράγματα χρώμα

Ό τα ν ακούσεις ποδοβολητά λύκων
ο θεός μαζί σου.
Π εισιθάνατος πάντως ή όχι, το ότι
βλέπει τον κόσμο πίσω από μαύρα
γυαλιά, χω ρίς «καθολικότητα», χω ρίς
«μεγάλα οράματα, πρέπει, αν θέλουμε
να είμαστε έντιμοι, να αξιολογηθεί με
βάση την ένταση με την οποία φόρτι
σε τα «μαύρα» του ποιήματα. Εύρος,
καθολικότητα, συνθετικότητα, έκταση
θα βρούμε σ ’ άλλους μείζονες νεοέλ
ληνες ποιητές. Την ένταση του Καρυωτάκη σε κανέναν, απολύτως κανέναν άλλον. Στους άλλους «μείζονες»
γίνεται στόμφος, μεγαλοστομία, ρητο
ρεία.

Παραπομπές
1. Τα βέλη του Σεφ., εναντίον του πολιτι
κού και λογοτεχνικού χώρου δεν τον εκθέ
τουν στην αντεκδίκηση κανενός, όσο ζούσε (ποιους εννοεί λ.χ. στο «Kerk str. Oost
Pretoria» Ημερολ. Καταστρ. Β: Ευπλόκαμος Νυχθήμερος, Ονοκρόταλος ο Πελεκά
νος ή «ασημένιος πετεινός της Κίνας;)
Ακόμη και στις «Μέρες» του, όταν είχε πια
πεθάνει, εκφράζεται συλλήβδην και αθροι
στικά κατά «των λογοτεχνών της Αττικοβοιωτίας». Η αναφορά του Μήτσου Παπανικολάου, επειδή ήταν ο μόνος που επισήμανε εκτός του κυκλώματος Κατσίμπαλη,
την «Στροφή», δεν είναι κάπως μεροληπτι
κή; Ποιος θα μας πει — ονομαστικά όμως
— ποιοί ενοχλήθηκαν από την απονομή
του Βραβείου Παλαμά το 1948, στον Σεφέρη; Εμένα δε με ξαφνιάζει ούτε μ’ ενοχλεί
καθόλου. Το έδαφος το είχαν προλειάνει οι
Κατσιμπάλης Καραντώνης και Σία, που
περιφρονούσαν εύγλωττα εκτός του Καρυωτάκη, και το «μέγεθος» Καβάφη, τότε.
Ο Κατσίμπαλης, ως το τέλος σιχαίνεται
τον Καβάφη, και ελεεινολογεί τον Μαλακάση σε γράμμα του στο Σεφέρη (δες σ.
294 «Εφήμερον σπέρμα» Γ.Π. Σαββίδη)
2. Μαρία Πολυδούρη «Σ’ ένα νέο που αυτοκτόνησε».
3. Οι υπογραμμίσεις δικές μου.

Ά ρ α καθόλου συμφιλιωμένος με το
«μαύρο» του «κει κάΐω» δεν πεθαίνει.
Τουναντίον:
Αλλά κει κάτω πού να πάμε, τι να
πούμε;
Ειρωνεύεται (στο ίδιο ποίημα: « Ό 
ταν κατέβουμε») το «παυσίλυπο» του
κάτω κόσμου.
Το μεγάλο αίνιγμα, ίσως ψηλαφίζεται
στο μότο.
Είναι άνθρωποι που την κακήν ώρα
την έχουν μέσα τους.
Είναι το «πνεύμα» «που τον καταδίωκε
σ τις σ κ ο τ ε ιν έ ς εκ τά σ εις τη ς ζω ής
του»;2 Ο ίδιος στο σημείωμά του πριν
πυροβοληθεί αναφέρει πως «πληρώνει
για την αχαλίνω τη περιέργεια «να πληροφορηθεί για όλες τις συγκινήσεις,
που δεν μπορούσε να δοκιμάσει». Αν
δεν πιστεύουμε στην Ο μηρική αναπό
φευκτη Μ οίρα, αν μας αποκρούουν οι
αντι-χριστιανικές «φρικτές ανταποδό
σεις» της «σιδερένιας μεγάλης πυγμής
τ'ουρανού που τιμωρεί κι αδιάκοπα
πιέζει» (ο χρισ τια νισ μ ός του Κ. όπως
και του Καβάφη είναι ένα πελώριο

άνέκδστα ποιητικά
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΡΟΥΚ
ΡΟΥΛΑ ΑΛΑΒΕΡΑ
ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑΛΟ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΑΝΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΔΑΒΒΕΤΑΣ
ΖΕΦΗ ΔΑΡΑΚΗ
ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΕΝΑΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΣΑΡΗΣ
ΡΟΥΛΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ
ΠΩΡΓΟΣ Κ. ΚΑΡΑΒΑΣιΛΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΚΛΕΙΤΟΣ ΚΥΡΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ
ΠΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΕΝΙΔΗΣ
Κ.Χ. ΜΥΡΗΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ θ. ΝΙΑΡΧΟΣ
Δ.Π. ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΝΝΗΣ ΠΑΤΙΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΤΑΜΓΓΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΓΓΣΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΕΡΕΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΦΩΚΑΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΒΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ
ΠΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ
ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ
ΤΑΣΟΣ ΔΕΝΕΓΡΗΣ
ΑΘΩΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ
ΝΑΝΑ Η Σ Α ΐΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΚΤΩΡ ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ
ΤΑΚΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΣΣΟΣ
ΤΑΣΟΣ ΚΟΡΦΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΛΑΓΓΟΥΡΕΛΗ
ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΠΕΛΙΕΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΠΕΓΚΛΗ
ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΡΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ
Θ.Δ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ X. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
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Κ.Γ. Καρυωτάκης
1896-1928
Ιντερμέδιο

Στην ποίηση του Καρυωτάκη και, κυ
ρίως, στην τελευταία συλλογή του,
διαπιστώνει κανείς πολυάριθμους υ
π α ινιγμ ο ύς, π α ρ α τη ρ ή σ εις και σ κ έ
ψεις σχετικά με τον κοινωνικό ρόλο
της ποίησης και του ποιητή στην
Ελλάδα την εποχή του μεσοπολέμου.
(Βλ. για παράδειγμα: I. 99, 117, 125,
129, 134). Ειδικότερα ανάμεσα στα
δεκαέξι ποιήματα που θα μπορούσαν
να χαρακτηριστούν κοινωνικοπολιτικές σάτιρες: 1) Εις Ανδρέαν Κάλβον
(1.148) 2) Ό λοι μαζί (1.154) 3) Δελφική
Εορτή (1.160) 4) Μικρή Ασυμφωνία εις A
Μείζον (1.163) 5) Σταδιοδρομία (1.164).
Σ ’ αυτά θα μπορούσαμε ακόμη να προ
σθέσουμε τη μετάφραση του ποιήμα
τος του Francis Careo: «Ainsi, j ’ai
dans ma belle pipe...» (1.185).
Εδώ θ’ αναλύσουμε ενδεικτικά μία
α π ’ αυτές τις σάτιρες που θεωρούμε
αντιπροσωπευτική της ποίησής του,
τόσο από άποψη περιεχομένου, όσο κι
από άποψη μορφής. Πράγματι, βρί
σκονται εδώ συγκεντρωμένα πολλά
χαρακτηριστικά σημεία της σκέψης,
της τέχνης και της τεχνικής του ποιη
τή.

Δελφική Εορτή
Αναζητώντας μια παγκόσμια σύν
θεση στους κόλπους του ελληνι
σμού, ο Άγγελος Σικελιανός απο
πειράται να δημιουργήσει στους
Δελφούς, στις δεκαετίες του ’20
και του ’30, το κέντρο ενός* πα
γκόσμιου κινήματος πνευματικής
και πολιτιστικής ενότητας, βασι
σμένο πάνω σ ’ αυτό που ονόμαζε
«Δελφική ιδέα».

Κ ι όταν, χ ω ρ ίς να πέσει η
αυλαία, η ο μ ήγυρις διελύθη,
τίπ ο τε δ εν ετά ρ α σ σ ε την ιερή
ε κ ε ί πέρα
σιγή. Κ ά ποιος γυπ α ετό ς έσ χ ισ ε
τον αιθέρα...

(1. 160)

Στα πλαίσια αυτών των ουτοπι
κών σχεδίων, που βέβαια δεν εί
χαν συνέχεια, ο Σικελιανός εκφω
νεί «δελφικούς λόγους», προβαίνει
σε «δελφικά καλέσματα», οργανώ
νει «δελφικές γ ιο ρ τ ές» 1, στην
πρώτη από τις οποίες ανεβάζει, το
Μάιο του 1927, στο αρχαίο θέατρο
των Δελφών, την τραγωδία του
Α ισ χύλου «Π ρομηθέας Δεσμώ
της» και δίνει την ευκαιρία στον
Καρυωτάκη να γράψει το ποίημα:

Χρηστός Παπάζογλου
ΔΕΛΦΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
Σ το υ ς Δ ελφ ο ύς εμ ετρ ή θ η κ ε το
πνεύμα δύο Ε λλάδω ν.
Ο Α ισ χ ύ λ ο ς π ά λι εξύ μ ν η σ ε την
η χώ τω ν Φ αιδριάδω ν.
Lorgnons, K o d a ks, opérateurs,
σ το ν Π ρο μ ηθέα τον τόνο
έδω σα ν ιδια ίτερο, γρα φ ικ ό τα το
τόνο.
Έ νας λ υ γμ ό ς εκίνη σ ε τ 'α π ί 
θανα αυτά πλήθη.

Σχετικά μ ’ αυτή την ίδια παράστα
ση, γνωρίζουμε κι ένα άλλο κείμενο
του Καρυωτάκη, δημοσιευμένο στο
περιοδικό «Αλεξανδρινή Τέχνη» (τεύ
χος Αυγούστου 1927) (βλ. 1.231). Αυτό
το κριτικό κείμενο, γραμμένο μ ’ ένα
πολύ φιλικό πνεύμα και κρίνοντας
θετικά όλη την εκδήλωση, αντιτίθεται
συστηματικά σε όλα τα σημεία που
αναφέρονται μέσα στο ποίημα, του
οποίου κατά κάποιο τρόπο αποτελεί
την αντεστραμμένη εκδοχή.
Ο ήρωας του Αισχύλου, η Αρχαία
και η Νεότερη Ελλάδα, η τελετουργι
κή μορφή της παράστασης, τα εφφέ
της σκηνοθεσίας, η υποβλητική δύνα
μη του δελφικού τοπίου, η συναισθη
ματική αντίδραση του κοινού, είναι τα
θέματα με τα οποία καταπιάνεται ο
ποιητής τόσο στο ποίημα όσο και στο
κριτικό κείμενο. Στο ποίημα, αυτά τα
θέματα αντιμετωπίζονται με ειρωνικό
τρόπο. Ο ποιητής, που προσποιείται
ότι θαυμάζει κι ότι ενθουσιάζεται με

1. Μπορεί κανείς να βρει όλα τα
κείμενα του Σικελιανού που αναφέρονται στη Δελφική Ιδέα και τις
δελφικές γιορτές στο δεύτερο τόμο
των πεζών της έκδοσης: 'Αγγελον
Σικελιανού, Άπαντα, Πεζός Λόγος,
Β '. Δελφικά (1921-1951). Φιλολογι
κή επιμέλεια Γ. Π. Σαββίδη.
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Κ.Γ. Καρυωτάκης, 1896-1928
τη δραματική παράσταση, φαίνεται να
κοροϊδεύει τελικά στην πραγματικό
τητα το δελφικό εγχείρημα στο σύνο
λό του. Αντίθετα, στο άρθρο του πε
ριοδικού, ο Καρυωτάκης μ ’ ένα πολύ
ευθύ τόνο χρησιμοποιεί αυτά τα θέμα
τα σαν επιχειρήματα για να επαινέσει
την ποιότητα της παράστασης και να
εξηγήσει την επιτυχία και τη σημασία
της.
Εύκολα μπορούμε να κατανοήσουμε
αυτή τη φαινομενική αντίφαση. Στο
επαινετικό άρθρο της «Αλεξανδρινής
Τέχνης» γίνεται λόγος για μια θεατρι
κή παράσταση που στο σύνολό της
αντιμετωπίζεται και σχολιάζεται σαν
«ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός...
της φθινούσης πνευματικής ζωής των
τελευταίων χρόνων». Αντίθετα, το
ποίημα αναφέρεται στη δελφική ιδέα
σαν ένα ιδεώδες που είναι ικανό να
ικανοποιήσει τις προσδοκίες του λαού
και να καλύψει το ηθικό και ιδεολογι
κό κενό της ελληνικής κοινωνίας του
μεσοπολέμου. Ο Σικελιανός κυνηγάει
το προσωπικό και κοινωνικό του όνει
ρο που το θεωρεί πραγματικό και
σωτήριο. Ο Καρυωτάκης είναι πολύ
σαφής: για κείνον η εκδήλωση αυτή
δεν είναι παρά μια μυθοπλασία, μια
θεατρική ψευδαίσθηση. Αυτό το ποίη
μα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις άλ
λες σάτιρες της συλλογής μόνο και
μόνο για την κοινωνική του διάσταση.
Ο πρώτος κιόλας στίχος δίνει το
χρώμα του ποιήματος. Μια πνευματι
κή σύγκρουση αρχίζει με τον πιο
μεγαλοπρεπή τρόπο και στο πιο υψη
λό επίπεδο, ανάμεσα στην Αρχαία και
τη Νεότερη Ελλάδα. Κάτω από τα
βράχια των Φαιδριάδων, μπροστά στα
έκπληκτα πλήθη των θεατών στους
Δελφούς, θα αναμετρηθούν ο Αισχύ
λος και ο Προμηθέας με τα Lor
gnons, Kodaks, Opérateurs '. Ό ταν
αυτή η σύγκρουση και το θέαμα θα
έχουν τελειώσει, όταν το κοινό θα
έχει αποχωρήσει συγκινημένο, ο ιε
ρός χώρος θα παραδοθεί και πάλι στη
σιωπή και τη μεγαλειώδη φύση για να
ξαναβρεί τη μεγαλοπρέπειά του. Η
σύγχρονη κοινωνία αποδεικνύεται όχι
μόνον επιφανειακή μέσα στην κοσμικότητα και τον τεχνικό μοντερνισμό

1. Γυαλιά, φωτ. μηχανές Kodak, και οπερατέρ.

Γιάννης Βαρβέρης
Ξεκινώ από την κοινή διαπίστωση ότι ο υπερρεαλισμός, ως
αισθητική πλέον μνήμη, άρδευσε και αρδεύει πλουσιοπάροχα τη
νεότατη ποιητική γενιά. Παράλληλα, στη δεκαετία του 20, κατά
την οποία κυριότερα έδρασε ποιητικά ο Καρυωτάκης, ο υπερρεα
λισμός ανδρωνόταν στην Ευρώπη, απελευθερωτικά μεν, όχι όμως
όπως συνήθως λέγεται, ως έκφραση ψυχικής ευφορίας και
ανάτασης. Νομίζω πως ανδρωνόταν ως διατύπωση μιας βαθύτε
ρης απαισιοδοξίας ως προς την αποτελεσματικότητα των ορθολο
γιστικών λύσεων πάνω στα κοινωνικά και μεταφυσικά προβλή
ματα του ανθρώπου. Ο Καρυωτάκης παρέλαβε αυτό το ουσιαστι
κά πεσσιμιστικό μήνυμα των καιρών του και προχώρησε στη
δική του αισθητική επανάσταση, σε όποιο μέτρο βέβαια ήταν
δυνατό να νοηθεί αυτή για τα ελληνικά δεδομένα της εποχής, κι
έτσι εξέφρασε την προσωπική μοναδική του περίπτωση, περνώ
ντας, κατ’ αναλογία, από την παράδοση στο νεοσυμβολισμό.
Εκτός λοιπόν από την προφητικότητα της ψυχικής του στάσης
σε σχέση με το σήμερα, ο Καρυωτάκης υπήρξε και προδρομικός
στον ελληνικό χώρο ως προς την αισθητική του ρήξη με τον
ποιητικό λόγο του καιρού του.
Έτσι, στον Καρυωτάκη οφείλουμε τη σύντομη και τόσο καίρια
γέφυρα ανάμεσα στην παραδοσιακή ποίηση και τον υπερρεαλι
σμό, ο οποίος όμως μέχρι και σήμερα, έστω και αναμνησιακά,
εξακολουθεί να μας πριμοδοτεί. Κι ακόμη, ο ποιητής αυτός
έρχεται από τότε, ιδιοσυγκρασιακά προφητικός, να συναντήσει το
κερματισμένο ψυχικό τοπίο της δεκαετίας του ’70.
Επειδή λοιπόν, σ’ ένα μεγάλο βαθμό, αυτό μας το τοπίο ο
Καρυωτάκης το προεξαγγέλλει μισόν αιώνα πριν, πιστεύω πως,
ως φυσική συνέπεια, το μαγνητίζει και αισθητικά, έστω υπόγεια.
Επηρεάζει δηλαδή αποφασιστικά, μαζί με τις παρεμβαλλόμενες
υπερρεαλιστικές μνήμες, τη διαμόρφωση τής, σε όποιο βαθμό,
ανανεωμένης, νεότατης εκφραστικής.
Με βάση αυτό το συλλογισμό, δεν διακρίνω (εκτός ίσως από
τον Καβάφη, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό) ευεργετικότερη αλλά και
συγγενέστερη προς τη νέα ποιητική γενιά φωνή, από εκείνην του
Καρυωτάκη. Λειτουργικά στην Ελλάδα, άνοιξε το δρόμο προς το
μεγάλο τροφοδότη, τον Μαικήνα υπερρεαλισμό. Αν τώρα αφαιρέσουμε τις μεταποιητικές επιβιώσεις αυτού του τελευταίου, το
σημασιολογικό στίγμα των νεότατων, βαθύτερα παρακμιακό και
ατομικιστικό, αποκαλύπτει τον καρυωτακισμό του πυρήνα.
Μόνο που εκείνος, πόσο νωρίτερα, «τι νέος που έφτασεν
εδώ...»
•

της, αλλά κυρίως κενή, στο βαθμό
που, αμέσως μετά το τέλος της παρά
στασης, η ιδέα της ποίησης και τα
μεγαλειώδη σχέδια του ποιητή βυθίζο
νται, με τη σειρά τους, μέσα στην ίδια
ιερή σιωπή, που από δω και μπρος
γίνεται αισθητή σαν ένα μουγγό κενό,
πάνω απ’ το οποίο πετούν γυπαετοί
μια εικόνα του τίποτα.

Ο σκωπτικός και σατιρικός χαρα
κτήρας αυτού του ποιήματος υπογραμ
μίζεται από το γλωσσικό παιχνίδι που
ανακατεύει τύπους της καθαρεύουσας
και της δημοτικής και, πολύ περισσό
τερο, από την αντίθεση των όρων που
προέρχονται απευθείας από την ελλη
νική αρχαιότητα και των αλλογενών
και μοντέρνων λεκτικών δανεισμών οι
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οποίοι, καταχωρημένοι με λατινικούς
χαρακτήρες μέσα στο κείμενο, πρέπει
να διαβαστούν με μια προσποιητή,
σνομπ και παράξενη προφορά.
Ό μως, παράλληλα με το αποτέλε
σμα του γελοίου που προκύπτει α
π ’ αυτή την αντιθετική προσέγγιση, η
έκδηλη γλωσσική ανομοιομορφία στο
ποίημα αυτό είναι η αιτία της δημο
σιογραφικής ακαταστασίας και ύφους,
που μετατρέπουν την ποίηση σε ρε
πορτάζ, και τα μεγάλα όνειρα του
ποιητή σ ’ ένα εφήμερο και κοσμικό
γεγονός. Ό λ α συμβάλλουν σ ’ αυτό:
το γλωσσικό αμάλγαμα, η μεγαλοστομία της γενικής του πληθυντικού, η
περιττολογική έκφραση στον υπερθε
τικό βαθμό (ιδιαίτερο, γραφικότατο
τόνο), η επιφανειακή πολυμάθεια συνδεδεμένη με την ανακρίβεια (οι τρα
γωδίες του Αισχύλου .προορίζονταν
για το αθηναϊκό κοινό και τα αθηναϊ
κά θέατρα), κι ακόμη ο εκφυλισμός
του πνεύματος του Προμηθέα και η
μετατροπή του σε πηγή πόνου και
δακρύων.
Δεν είναι λοιπόν τόσο η άμεση
αντίθεση ενός όρου όπως «εμετρήθηκε» κι ενός άλλου όπως «διελύθη»1, ή
ακόμη οι καταχρηστικές αυξήσεις των
ρηματικώ ν τύπων που δημιουργούν
την ειρωνεία, όσο το ασυμβίβαστο
ανάμεσα στο γλωσσικό επίπεδο που
έχει υιοθετηθεί και την εμβέλεια, τη
μεγαλειότητα που η δελφική ιδέα εν
σάρκωνε στο πνεύμα του εμπνευστή
της.
Ό π ω ς οι αποκλίσεις, στο γλωσσικό
επίπεδο, συμβάλλουν στο να εξαφανί
σουν τη δελφική χίμαιρα με την ειρω
νεία που πηγάζει από τη γλωσσική
ακαταστασία, έτσι και οι εκτροπές του
μέτρου συμβάλλουν στο να κάνουν τη
μεγαλοπρέπεια του παραδοσιακού δε
καπεντασύλλαβου λίγο ματαιόδοξη
και γελοία. Ο ανώμαλος τονισμός της
τρίτης συλλαβής του πρώτου στίχου
και της ενδέκατης συλλαβής του δεύ
τερου και τέταρτου στίχου, η συχνό
τητα της κωμωδίας και της συναίρε
σης, που είναι κάτι παραπάνω από

1. Βλ. Peri, γλωσ. σελ. 14 και συνέχεια. Ο
Ιταλός νεοελληνιστής είναι ο μόνος, απ’
ό,τι ξέρουμε, που έκανε μια διεξοδική ανά
λυση αυτού του ποιήματος. Είναι επίσης ο
πρώτος που μελέτησε τη χρήση λόγιων
όρων και τη σημασία που έχουν σ ’ όλη την
ποίηση του Καρυωτάκη.

π ρο σ π ο ιη τή στην πέμπτη συλλαβή
του δεύτερου στίχου: (πάλιν εξύπνησε), τα ειρωνικά ζεύγη ομοιοκαταλη
ξίας, μειώνουν την ποιητικότητα της
αφήγησης, και αφαιρούν από τον δε
καπεντασύλλαβο κάθε αρχαϊκή και τε
λετουργική τάση. Η δελφική ιδέα δεν
υπηρετείται ούτε από τη γλώσσα αλλά
ούτε κι από το μέτρο.
Απομένουν οι δύο τελευταίοι στί
χοι, η γλωσσική καθαρότητα των ο
ποίων σε συνδυασμό με τη σοβαρότη
τα της διήγησης και τη μεγαλειότητα
της εικόνας έρχεται σε αντίθεση και
με τις αμέλειες της γλώσσας και με
τον ειρωνικό τόνο που επικρατεί στο
υπόλοιπο ποίημα. Η αλλαγή ύφους
είναι τόσο καθαρή που οδήγησε τον
Peri να αμφιβάλει για τη δίκιά του
ανάλυση, παρόλο που ήταν τόσο διο
ρατική, και ν ’ αναρωτηθεί μήπως έ
πρεπε να αναγνωρίσει στο ποίημα ένα
μεγαλοπρεπή παρά σατιρικό χαρακτή
ρα* τον οδήγησε επίσης στο να προ
σάψει στον εαυτό του ότι υπερεκτίμη
σε τις γλωσσικές αποκλίσεις μέσα
στην ερμηνεία της ποίησης του Κα
ρυωτάκη, ακόμη και να αποδώσει την
αστάθεια και την αμφισημία της χρ ή 
σης όρων της καθαρεύουσας σ ’ ένα
είδος «γλωσσικής ανευθυνότητας» εκ
μέρους του ποιητή*
Δε συμβαίνει τίποτα απ’ όλα αυτά.
Κι εδώ ακόμα η μορφή είναι στο
επίπεδο του περιεχομένου της και
συμφωνεί απόλυτα με τη διήγηση.

Ό πω ς ακριβώς η σιωπή και η φύση
ανακτούν το χώρο, μετά το τέλος της
θεατρικής ψευδαίσθησης, έτσι και η
γλώσσα και το μέτρο χάνουν κάθε
δημοσιογραφικό τόνο μετά το τέλος
του ρεπορτάζ αυτής της παράστασης.
Σ’ αυτούς τους δύο τελευταίους στί
χους, η γλώσσα και το μέτρο υιοθε
τούν έναν υψηλό και ευγενή τόνο. Η
φωνητική (ιερή, που προφέρεται σε
τρεις συλλαβές, με μια χασμωδία μέσα
στο στίχο, έσχισε), η μορφολογία (τί
ποτε, ετάρασσε), το λεξιλόγιο (ετάρασσε, σιγή, γυπαετός, αιθέρα) βοη
θάνε σ ’ αυτό. Δεν υπάρχουν υπερβο
λές ή αποκλίσεις ούτε της δημοτικής,
ούτε της καθαρεύουσας: ένα υψηλό
επίπεδο γλώσσας. Ο ιαμβικός ρυθμός
είναι πιο τονισμένος· η κίνηση δίχως
εμπόδια και βιασύνη, επιβραδύνεται,
γίνεται τελετουργική.
Εκεί όπου η δελφική ιδέα είχε προκαλέσει το ρεπορΐάζ και την ειρωνεία,
το μουγγό κενό του τίποτα τίθεται σαν
το μοναδικό ιδεώδες και υιοθετεί την
ιερατική της γλώσσα.
<

Απόσπασμα από τη διδακτορική διατριβή
του Χρήστου Παπάζογλου «Forme poétique
et orde social», στο Sorbonne Nouvelle 3,
Παρίσι, 1983.

Μτφρ.: ANTA KATTOYAA
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Ο Καρυωτάκης
και τα Αλεξανδρινά περιοδικά
(1919-1928)
Η παρουσία του ποιητή Κ.Γ. Καρυωτάκη στα Αλεξανδρινό
περιοδικά, θέμα φαινομενικά αδιάφορο και περιορισμένο,
υπαγορεύεται και οριοθετείται από τις εγγενείς δυσχέρειες
που δεν επιτρέπουν εξονυχιστική διαπραγμάτευση. Οι δυσχέ
ρειες αυτές έχουν σχέση με τη φιλολογική τύχη του, έργου του
Καρυωτάκη και με την υλική, θα έλεγα, τύχη των Αλεξανδρι
νών εντύπων. Το 1986 συμπληρώνονται εκατό χρόνια από τη
γέννηση, και κοντά εξήντα από την αυτοκτονία του ποιητή

Δημήτρης Δασκαλόπουλος
των Νηπενθών, χωρίς να διαθέτουμε ακόμη μια καθοδηγητική και διαφωτιστική «Βιβλιογραφία Καρυωτάκη». Έτσι,
μέχρι στιγμής τουλάχιστον, το βασικότερο και πλέον αξιόπι
στο σχετικό βοήθημα παραμένει το Σχεδίασμα Χρονογραφίας
Κ.Γ. Καρυωτάκη (1896-1928) των Γ.Π. Σαββίδη — N.M.
Χατζηδάκη, το οποίο, παρά τα γενναία βήματα που έχει
κάνει προς την πλευρά της καταγραφής των πάσης φύσεως

δημοσιευμάτων του ποιητή, εξακολουθεί να παραμένει—ό
πως δηλώνεται στην Εισαγωγή του— «και ένας δείκτης του
πλήθους των κενών ή σκοτεινών σημείων που υπάρχουν»1.
Βέβαια, ο λόγος δεν είναι εδώ για την εντυπωσιακή σε όγκο
καρυωτακική φιλολογία που αναπτύχθηκε μετά το 1928,
αλλά για το πρωτότυπο έργο του ποιητή και τα περιστατικά
του σύντομου βίου τού. Είναι αυτονόητο, μα δε βλάπτει να
το ξαναθυμηθούμε, πως η «επίσημη» δημιουργική πορεία του
Καρυωτάκη καλύπτει ουσιαστικά μια δεκαετία, από τον
Φεβρουάριο του 1919 που εκδίδετάι η πρώτη του ποιητική
συλλογή, εως τον Ιούλιο 1928 που θέτει τέρμα στη ζωή του.
Παρά το γεγονός ότι τα λεγόμενα Άπαντα Καρυωτάκη2
εμφανίστηκαν σχετικά νωρίς, αν σκεφτούμε τις πολλαπλάσιες
δεκαετίες που απαιτήβηκαν για να συγκεντρωθούν τα έργα
άλλων ποιητών, η ψύχραιμη και νηφάλια φιλολογική προσέγ
γιση του ποιητή θα πρέπει να χρονολογηθεί το 1966, με την
έκδοση των Ευρισκομένων, έκδοση η οποία οπωσδήποτε θα
πρέπει να διευκόλυνε και την εμφάνιση της πρώτης διδακτο
ρικής διατριβής με θέμα τον Καρυωτάκη που εγκρίθηκε από
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ελληνικό πανεπιστήμιο3. Έ τσι, για μιαν ακόμη φορά αποδεικνύεται πως οι δισταγμοί των κληρονόμων, η υπερβολική
συναισθηματικότητα και «αποκλειστικότητα» των στενών
φίλων και οι συχνά ανεύθυνες αισθητικές παρατηρήσεις των
θαυμαστών εμποδίζουν τη φιλολογική έρευνα και αφήνουν να
περάσει ανεκμετάλλευτος πολύτιμος χρόνος.
Από την πλευρά των Αλεξανδρινών περιοδικών, έχουμε
καταλήξει εξ ανάγκης σε μια λίγο πολύ σχηματοποιημένη
αντίληψη ότι η πνευματική δραστηριότητα των Αιγυπτιωτών
Ελλήνων εκφράζεται, περίπου αποκλειστικά, με έντυπα
όπως η Νέα Ζωή, τά Γράμματα, η Αλεξανδρινή Τέχνη, τα
Παναιγύπτια*, αγνοώντας έτσι την πολυφωνία και το γενικό
τερο πλαίσιο, μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε μια εκπληκτική
πράγματι κίνηση ιδεών. Δυσεύρετα, απρόσιτα και σπαραγμέ να, στο σύνολό τους, τα περιοδικά της Αλεξάνδρειας αποτε
λούν μια ατεκμηρίωτη σελίδα της λογοτεχνίας μας του
εικοστού αιώνα. Ερευνημένα κατά κύριο λόγο για τη μείζονα
προσωπικότητα της Αλεξάνδρειας, τον Κ.Π. Καβάφη, κρα
τούν ακόμη στη σκιά την εντονότατη παρουσία μεγάλου
μέρους των ελλαδικών λογίων και συγγραφέων που έδωσαν
από τις σελίδες τους ικανό μέρος της συνολικής παραγωγής
τους. Το ευρύτερο θέμα της παρουσίας των Αθηναίων,
κυρίως, ποιητών και πεζογράφων στα περιοδικά αυτά εξακο
λουθεί να είναι ουσιαστικά αδιερεύνητο, όχι τόσο στο επίπε
δο προσώπων, έργων και σχετικών πληροφοριών, όσο στο
επίπεδο των βαθύτερων σχέσεων της εθνικής πρωτεύουσας
του Ελληνισμού με την περιφερειακή Αλεξάνδρεια.
Σκοπός, λοιπόν, τούτης της εργασίας είναι να φέρει στο
φως λιγοστά άγνωστα, πρωτοδημοσιευόμενα στοιχεία για
την παρουσία του Καρυωτάκη στα Αλεξανδρινά περιοδικά,
καταθέτοντας μια μικρή συμβολή στη μελλοντική βιβλιογρα
φία του ποιητή και, ταυτόχρονα, να συσσωματώσει τα
διάσπαρτα'γνωστά στοιχεία συστηματοποιώντας τις σχετι

κές γνώσεις μας πάνω στο θέμα. Με πυξίδα το Σχεδίασμα
Χρονογραφίας και τις εκεί υποδεικνυόμενες πηγές, καλύπτε
ται η πλευρά Καρυωτάκη. Για τα περιοδικά, διαθέτουμε
σήμερα τις δυο πολύτιμες εργασίες τ'ου Ευγένιου Μιχαηλίδη
Μητρώον του Δημοσιογραφικού Περιοδικού Τύπον της Αιγύπτου υπό Αιγυπτιωτών Ελλήνων (1862-1963), Αλεξάνδρεια
1964, και το μεταγενέστερο Πανόραμα, ήτοι Εικονογραφημέ
νη Ιστορία του Δημοσιογραφικού Περιοδικού Τύπου της Αιγύπτού υπό Αιγυπτιωτών Ελλήνων (1862-1972), Αλεξάνδρεια
1972. Ο συνδυασμός των δύο αυτών βοηθημάτων, καθώς και
τα χρονικά πλαίσια της δημόσιας παρουσίας του Καρυωτάκη
που ανέφερα πιο πάνω, με οδήγησαν να διεξέλθω τα διαθέσι
μα σώματα των εξής περιοδικών: Γράμματα’ αποδελτιώθηκαν οι δύο τελευταίοι τόμοι των ετών 1919-21. Νέα Ζωή' οι
τέσσερις τελευταίοι τόμοι της περιόδου 1919-1927. Ο
Φάρος: από την έναρξη κυκλοφορίας του (Ιούλιος 1920) έως
το έτος 1927, μ ’ ένα ενδιάμεσο κενό (1924-25). Η βραχύβια
Σκέψη του 1921 (τρία από τα συνολικώς τέσσερα τεύχη
της). Ολόκληρος ο επίσης βραχύβιος Ερμής (1926-27).
Ολόκληρη η Αργώ (1923-27). Πανόραμα των ετών 1928-30.
Αλεξανδρινή Τέχνη ολόκληρη (1926-30). Την ύστατη στιγμή
προστέθηκε και η Ανατολή του Κάιρου (1923-24). Οι
επιλογές αυτές που δεν είναι, επαναλαμβάνω, αυθαίρετες
αλλά υπαγορεύονται από τα διαθέσιμα και προσιτά σώματα
περιοδικών προσφέρουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα του
περιοδικού τύπου της· Αλεξάνδρειας κατά τη δεκαετία 19191928 και, οπωσδήποτε δεν εξαντλούν την επιθυμητή πληρό
τητα της έρευνας. Έχουν μείνει α π ’^έξω τα πάμπολλα
σατιρικά έντυπα, οι ετήσιες εκδόσεις Ημερολογίων και
Λευκωμάτων, κάποια περιοδικά-φαντάσματα (όπως η Ίσις
και η Οθόνη), καθώς και η πρώτη (παιδική) περίοδος των
Παναιγυπτίων (1926-30).
★ ★ ★
Έ να προδικαστικό, θα έλεγα, θέμα, το οποίο, κατά τρόπο
τουλάχιστον έμμεσο, έπαιξε κάποιο ρόλο στην παρουσία του
Καρυωτάκη στα Αλεξανδρινά περιοδικά, είναι οι σχέσεις του
(προσωπικές και ποιητικές) με τον Καβάφη. Ή δη από το
1938, υπάρχει η μαρτυρία του Χαρίλαου Σακελλαριάδη,
δημοσιευμένη στα Άπαντα: «Ο Καβάφης πολύ αργά άρχισε
να τον τραβάει, μα κι α π ’ αυτόν ορισμένα μόνο ποιήματα
προτιμούσε. Φοιτητής είχε γράψει ένα ποίημα με το ιδιότυπο
του ποιητή αυτού ύφος και με την υπογραφή του τόστειλε
στο Νούμα να δημοσιευθεί πως ήταν τάχα του Καβάφη!»5
Από πουθενά δεν μαρτυρείται δημόσια αναφορά του ενός
ποιητή για τον άλλον. Παραμερίζοντας προσώρας τα δύο
δημοσιεύματα του Καρυωτάκη στην καβαφική Αλεξανδρινή
Τέχνη, τα οποία έγιναν με προφανή μεσολάβηση και πρωτο
βουλία του Μάριου Βαϊάνου, οι σχέσεις των δύο ποιητών
εξαντλούνται σε μια αμοιβαία αποστολή ποιημάτων τους το
1927. Ο Γ.Π. Σαββίδης στηριγμένος στον αυτόγραφο κατά
λογο διανομής του Καρυωτάκη για το τελευταίο του βιβλίο
Ελεγεία και Σάτιρες, σημειώνει ότι ανάμεσα στους αποδέκτες
του βιβλίου είναι και ο Καβάφης «ο οποίος ανταπέδωσε με
τη συλλογή του Ποιήματα 1907-1915 6 .
Η χρονολογικώς πρώτη φορά που ο Καρυωτάκης απασχο-
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παρά να χαιρετίσουν και να τον δεχτούνε ως αδελφό τους».
Ένα’χρόνο αργότερα, στο περ. Ο Φάρος, Έ τος Β ', αριθ.
82, 16/29 Ιουλίου 1922, σελ. 9, δημοσιεύεται το ποίημα
«Τραγούδι». 'Αγνωστο, τουλάχιστον σε μένα, δεν φαίνεται
να ταυτίζεται με τα δύο ομότιτλα ποιήματα που είχε
δημοσιεύσει ο ποιητής το 1919 στο Νουμά και στον Λόγο της
Κωνσταντινούπολης, και δεν περιλαμβάνεται στο^ Άπαντα
ούτε στα Ευρισκόμενα. Η δημοσίευση δεν συνοδεύεται από
σχόλια και δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά για το πώς
περιλαμβάνεται στην (λιγοστή, εξ άλλου) λογοτεχνική ύλη
του Φάρου. Να υποθέσουμε ότι πρόκειται για ένα από τα
ποιήματα που είχαν γραφτεί για την αιφνιδιαστική διακοπή
του δεσμού του με την 'Αννα Σκορδύλη και θεωρούνται, στο
σύνολό τους, αδημοσίευτα και χαμένα;7
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Το σπίτι σου τριγύριζα (τη λάμπα η πεταλούδα
γύρο τη φέρνει ώσπου να βρει γλυκό το θάνατό της)
κ ’εσύ δε βγήκες να καώ στη φλόγα της ματιάς σου.
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«

λεί τα Αλεξανδρινά έντυπα, φαίνεται να είναι η λανθάνουσα
μέχρι σήμερα κριτική του Γλαύκου Αλιθέρση για τα Νηπεν
θή, δημοσιευμένη στο περ. Σκέψη, Χρ. Α ', αριθ. 4, Ιούλιος
1921, σελ. 28-29.
« 0 τρόπος με τον οποίον εχαιρετήθη το νέο βιβλίο,
πλησιάζει τον κομματικό φανατισμό. Επί τέλους, δεν είναι ο
ποιητής ένας Maître. Λαβαίνοντας όμως κανείς υπόψη φερσί
ματα ανάλογα γνωστών κύκλων στην Αθήνα, για κατώτερους
άλλους ανακηρυγμένους σχεδόν εις μεγαλοφυΐες, δεν πρέπει
ν’ απορεί. Συνηθίσαμε, εξ άλλου, ν’ αγανακτούμε με τους
τόμους πολλών νέων. Ενώ το βιβλίο αυτό, κι αν δε μας
επιβάλλεται τελείως, συγκινεί και μας θέλγει.
Μουσική και ρυθμός οι κυρίαρχοι. Η πρωτοτυπία του
σχετική* και το στυλ του, αν και επηρεασμένο και ακαθόρι
στο κάπως, ικανοποιεί. Θα μπορούσε εύκολα οποιοσδήποτε
να (ανα)γνωρίσει δασκάλους, επηρεαστές του. Έξαφνα έναν
Παλαμά ή Μαλακάση, ακόμα και Σικελιανό —αλλ’ εννοώ
μόνο στην απλή, εξωτερική τεχνική του, ως προς τον τρίτον
τουλάχιστον.
Στην βαθύτερη ουσία του, μια θλίψη για ό,τι μοιραία
χάνεται* η αγάπη προς ό,τι ταπεινό* μια νοσταλγία, κι ο
πόνος του ανθρώπου ο γλυκύτατος, που πηγάζει από την
κατανόηση της Σισύφειας ματαιοπονίας του.
Ρωτάτε για τ ’ αριστουργήματα του βιβλίου; Δεν έχει, αν
και λίγα ποιήματα πλησιάζουν το βαρύ τίτλο, καθώς ο
«Γραφιάς». Αλλά μ ’ αρέσει, κοιτάζοντας του νέου δέντρου
την ορμή για βλάστηση, να προμαντεύω μια πλούσια των
καρπών εσοδεία.
Κι αν μιλώ με περιορισμούς και δισταχτικά, ίσως είναι
γιατί συνηθίζω πάντα μου, το φρούριο που κλείνω τους
στοχασμούς μου εντός του, όταν καταθλιπτικά οι ορισμοί οι
απόλυτοι με πιέζουν, συνηθίζω να τ ’ οχυρώνω με τις βαθειές
τάφρους γύρα, των εξαιρέσεων. Ο κ. Καρυωτάκης δείχνει μια
ευγενική προσπάθεια προς κάποια απολύτρωση. Είναι άξιος
κάθε εχτίμησης και συμπάθειας. Οι αληθινοί νέοι δεν έχουν

Αλλοιά στα φούλια του κορμιού και στης ψυχής τα φούλια
θα 'ρθει τη νύχτα ο μολεφτής στο βούρκο ναν τα σύρει.
Μα τρισαλλιά σε μένανε που μολεφτής δε θάμαι!!
Το Νοέμβριο του 1922 η Νέα Ζωή στις σελίδες επισκόπη
σης εφημερίδων και περιοδικών, αναδημοσιεύει από το περ.
Μούσα (Σεπτ. 1922) το ποίημα «Δέντρα μου, δέντρα
ξέφυλλα...»
Δέντρα μου, δέντρα ξέφυλλα στη νύχτα του Δεκέμβρη,
στη σκοτεινή, βαθιά δεντροστοιχία,
μαζί πηγαίνουμε, μαζί και η μέρα θα μας έβρει,
ω ερημικά, θλιμμένα μου στοιχεία.
Αύριο, μεθαύριο, σύντροφο θα μ 'έχ ετε και φίλο,
τα μυστικά σας θέλω να μου πείτε,
μα όταν, αργότερα, φανεί το πρώτο νέο σας φύλλο,
θα πάω μακριά, το φως για να χαρείτε.
Κι αφού ταιριάζει, ω δέντρα μου, να μένω α π ’όλα πίσω
τα θαλερά και τα εύθυμα στην πλάση,
ενώ λιγότερο γ ι ’αυτό δε θα σας αγαπήσω,
όταν θα μ ’έχετε κι εσείς ακόμη προσπεράσει.
Στο επόμενο τεύχος της Νέας Ζωής είναι εντονότερη η
παρουσία του Καρυωτάκη. Δημοσιεύονται δύο ποιήματά του
(«Φυγή» και «Επιστροφή»), καθώς και η βιβλιοκρισία του
Κ.Ν. Κωνσταντινίδη για τα Νηπενθή.

ΦΥΓΗ
Αμίλητη, κυνηγημένη
φτάνει σ ’ ερειπωμένο τοίχο*
στηρίζεται και περιμένει
ένα κελάδημα, ένα στίχο.
Γύρω το δάσος με τις μπόρες
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φεύγει σαν πλοίο στην τρικυμία.
Κι ήτανε ήμερες ανθοφόρες
- επέρασαν- κι ήτανε μία...
Τώρα την άβυσσο ρωτάει
πώς βρέθηκε άξαφνα δωπέρα,
ενώ στα μάτια της κρατάει,
φως όλη, εκείνη την ημέρα.
Ψυχή, λησμονεί τα όνειρά σου,
Ήρθες, πουλί στην καταιγίδα,
κι εχάρισες όλου του δάσου
την τελευταία μας ελπίδα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Εγώ δεν επλανήθηκα σε δάση απάρθενα, βουερά,
μηδέ η ριπή μ εχτύπησε του ωκεανείου ανέμου,
Σκλάβο πουλί, τ ’ανώφελα πηγαίνω σέρνοντας φτερά
και δε θα ιδώ τους ουρανούς που νοσταλγώ, ποτέ μου.
Μα πάντα, ω φύση, αλίμονο! πόσο η ψυχή μου ταπεινή
λάτρισσα στο παραμικρό γίνεται μάντεμά σου,
κάι πόσο, τώρα που η βραδιά θα πέσει φθινοπωρινή,
το καθετί περισσότερο μου λέει την ομορφιά σου!
Με μιαν ακρούλα σύννεφου ταξιδεμένου με καλείς,
με το χρυσό χαμόγελο του μαραμένου βρύου,
μ*ένα χορτάρι ανάμεσα στις πλάκες όλες της αυλής,
που το σαλεύει μοναχό η πνοή του Σεπτεμβρίου.
Και τη φωνή σου ακούγοντας, τη μυστικιά, τη δυνατή,
ω φύση, θα 'ρθω κάποτε φέρνοντας το σταυρό μου.
Θα 'ναι το χώμα σου ελαφρό, και θα ’ναι πάντα ονειρευτή
η ώρα με τ ’ αναπάντεχο τέλος του μάταιου δρόμου!
(Και τα δύο ποιήματα: Νέα ζωή Απρ. 1923, σελ. 324)
%

Στο ίδιο τεύχος του περιοδικού, σελ. 367-368, δημοσιεύε
ται και η βιβλιοκρισία του Κ.Ν. Κωνσταντινίδη:
«Η ποίηση του Καρυωτάκη με θέλγει. Είν’ από τις
συμπάθειές μου, όχι βέβαια για λόγους προσωπικούς
—αφού δε γνωρίζω από κοντά το δημιουργό της— μα
γιατί παρουσιάζει μπόλικα τα στοιχεία της ομορφιάς και
μπορεί να με συγκινεί.
Ευγενικιά στην έμπνευση, διαυγής στο νόημα, σεμνή
στο ρυθμό, αυστηρή στην αρμονία («Γέλιο των θεών,
Σαρωνικέ»), χαριτωμένη στην εικόνα («φιλί φωτός και
σκάει το πρωταστέρι»), συγκρατημένη στη θλίψη, ανεπι
τήδευτη στη χαρά.
Η μελαγχολία του Καρυωτάκη, λες και γεννιέται σε
μια λιόλουστη γεναριάτικη μέρα, για να σβύσει στο
πρώτο τρυφερόλογο της αγάπης ή στο ξαφνικό άκουσμα
γλυκιάς μουσικής. Μια λύπη που έχει τη συναίσθηση,
μπορούμε να πούμε, της προσωρινότητός της, που φαίνε
ται σα στενοχωρημένη κάτω α π ’ το μαύρο της πέπλο:
Η σκέψη μου νοστάλγικά ενυχτώθη
στον κήπο, στη λιμνούλα και στη σέρα,

που εσβήνανε τριαντάφυλλα σαν πόθοι
κ* επέθαινε στα τζάμια η μέρα.
Μα ο ποιητής είναι νέος, και στ’ αγκάλιασμά του
τ ’ ορμητικό και σφιχτό με τη ζωή, η λύρα του βγάζει
νότες ηδονιστικής αγαλλίασης:
Πιά δεν πονώ μήτε την ανεμώνη
στη γη η ερωτοπάλη που τη λιώνει
καθώς ορμάω για να σου πιω τα χείλη
—κι ενός ύμνου θερμού στην αττική φύση
που του
δυναμώνει το σφρίγος και του πλουτίζει τη φαντασία:
Άσω το φτάνω εγώ παιδί σε σας, να λυγιστώ
στην αύρα σα λουλούδι,
χώμα, ουρανέ> και θάλασσα της Αττικής, που σας χρωστώ
τα πάντα, το τραγούδι.
Ο Καρυωτάκης βρήκε το δρόμο του.Ύστερ’ από
μερικές ωραίες περιπλανήσεις στα, όχι δίχως θέλγητρα,
τοπία του συμβολισμού και του ρομαντισμού, σταμάτησε
στο διαλεχτό περιβόλι του νεοκλασικισμού, όπου και
καλλιεργεί μ ’ επιτυχία τα ποιητικά ρόδα. Είν’ από τους
λίγους —τι κρίμα!- Νέους μας που αποτελούν ξεχωριστή
φυσιογνωμία κ ’ υπόσχονται σοβαρή μελλοντικήν εργα
σία»8.
Τον Οκτώβριο του 1923 ο Καρυωτάκης στέλνει (όπως θα
δούμε πιο κάτω) στον Κ.Ν. Κωνσταντινίδη δύο ακόμη
ποιήματά του για δημοσίευση στη Νέα Ζωή. Πρόκειται για
τα «Ανδρείκελα» και το «Τάφοι», που θα περάσουν στο
τεύχος του Γενάρη 1924, σελ. 448-449.

ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΑ
Σα να μην ήρθαμε ποτέ σ'α υτή τη γη,
σα να μένουμε ακόμη στην ανυπαρξία.
Σκοτάδι γύρω δίχως μια μαρμαρυγή.
Άνθρωποι στων άλλων μόνο τη φαντασία.
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Από χαρτί πλασμένα κι από δισταγμό
ανδρείκελα, στης Μοίρας τα δυο τυφλά χέρια,
χορεύουμε, δεχόμαστε τον εμπαιγμό,
άτονα κοιτώντας, παθητικά, τ ’αστέρια.
Μακρινή χώρα είναι για μας κάθε χαρά,
η ελπίδα κι η νεότης έννοια αφηρημένη.
Αλλος δεν ξέρει ότι βρισκόμαστε, παρά
όποιος πατάει πάνω μας καθώς διαβαίνει.
Πέρασαν τόσα χρόνια, πέρασε ο καιρός.
Ω! κι αν δεν ήταν η βαθιά λύπη στο σώμα,
ω! κι αν δεν ήταν στην ψυχή ο πραγματικός
πόνος μας, για να λέει ότι υπάρχουμε ακόμα...
Αναμνήσεις και στοιχεία για τα περιστατικά των καρυωτακικών αυτών δημοσιεύσεων στη Νέα Ζωή μας παρέχει ο
Κ.Ν. Κωνσταντινίδης στο βιβλίο τ'ου Η ζωή της «Νέας
Ζωής», Αλεξάνδρεια 1963, σελ. 65-67, όπου και αναδημο
σιεύει την κριτική του για τα Νηπενθή, καυχώμενος ότι είναι
«από τους πρώτους που ετόνισαν την ποιητική αξία του
Καρυωτάκη. Ό π ω ς αφηγείται ο Κωνσταντινίδης, μετά τη
δημοσίευση της κριτικής του, έλαβε από τον ποιητή το
ακόλουθο ευχαριστήριο γράμμα:
Αθήναι (Νομαρχία)
Αξιότιμε Κύριε,
Ευχαριστώ απείρως για όσα είχατε την καλοσύνη να
γράψετε στη Νέα Ζωή. Η ευμενής εκείνη κρίσις του
βιβλίου μου Νηπενθή προερχομένη από Σας, με ικανοποιεί
ιδιαιτέρως. Και αν ακόμη τα ενθουσιαστικά σας λόγια
υπερβάλλουν κάπως την αλήθεια, μου αρκεί η σκέψις ότι
το μικρό μου έργο εμπόρεσε να σας εμπνεύσει τη
συμπάθεια που τα υπαγόρευσε.
Αν έτσι δεν καταχρώμαι της καλοσύνης σας, ευχαρί
στως θα σας έστελνα νέα ποιήματα για τη Νέα Ζωή.
Διατελώ μετ’ ιδιαιτέρας τιμής,
Τμέτερος
Κ.Γ. Καρυωτάκης
ι

·

Στις 10 τ ’ Οκτώβρη 1923, είχα νεότερο γράμμα του:
Φίλε Κύριε Κωνσταντινίδη,
...Εσωκλείστως έχετε δύο ποιήματά μου. Θα σας
παρακαλούσα να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διόρθωση,
αν δεν ήξερα με πόση στοργή επιμελείσθε την καλλιτεχνι
κή έκδοσή σας, επειδή τα τυπογραφικά λάθη είναι ο
διαρκής εφιάλτης μου.
Με αγάπη και πολλήν εκτίμηση,
Δικός σας
Κ.Γ. Καρυωτάκης
[Τ.Γ.] Ιπποκράτους 141
και όχι Νομαρχία
Στο τεύχος του Γενάρη 1924 της Νέας Ζωής είναι
δημοσιευμένα τα δύο ποιήματά του «Ανδρείκελα» και
«Τάφοι», εκδηλωτικά της ταραγμένης ψυχολογικής του

κατάστασης, που επιδείνωσεν η απομάκρυνσή του από
την Πολυδούρη.
Το καλοκαίρι του 1925 τον εγνώρισα στην Αθήνα.
Ήμουνα με τον επίλεκτο συνεργάτη της Νέας Ζωής και
φίλο, το λογοτέχνη Γιάννη [Μ.] Παναγιωτόπουλο και δε
θυμάμαι με ποιους άλλους. Μούκανε καλή εντύπωση η
σεμνότητά του και η ανυπόκριτη' αγάπη του για την
ποίηση. Ομολογώ πως δεν είχα πληροφορηθεί τίποτε από
τις αισθηματικές του περιπέτειες. Πού να φανταστώ ότι
'ύ σ τερ ’ από τρία χρόνια, θα σώπαινε συγκλονιστικά μια
από τις πιο αγνές, λυρικές, νεοελληνικές φωνές!»
Η επόμενη εμφάνιση του Καρυωτάκη στην Αλεξάνδρεια
γίνεται από τις σελίδες της Αλεξανδρινής Τέχνης το 1927,
όταν ο Βαϊάνος πραγματοποιεί έρευνα — ανταπόκριση
μεταξύ λογίων και συγγραφέων για τις Δελφικές Γιορτές του
Σικελιανού. Ανάμεσα στους ποιητές που απαντούν, συνήθως
θαυμαστικά για τις Γ ιορτές και την πρωτοβουλία του
ζεύγους Σικελιανού, είναι και ο Καρυωτάκης. Έ τσι στο
τεύχος Αυγούστου 1927, σελ. 11, δημοσιεύεται το ακόλουθο
κείμενο του ποιητή. (Στο ίδιο τεύχος δημοσιεύεται ευχαρι
στήρια και συγχαρητήρια επιστολή προς το ζεύγος Σικελιανού, υπογραμμένη από τον Καρυωτάκη και άλλους «διανοού
μενους και αντιπροσώπους του Τύπου»). Η γνώμη του
Καρυωτάκη αναφέρεται ειδικότερα στην παράσταση της
τραγωδίας Προμηθεύς Δεσμώτης και αξίζει να παραβληθεί με
το συναφές θέμα του ποιήματος του «Δελφική Εορτή», που
βρίσκεται στη συλλογή Ελεγεία και Σάτιρες:
Ό ταν ο κ. Σικελιανός και η κυρία Εύα Σικελιανού
απεφάσιζαν να παρουσιάσουν, στο άκρως υποβλητικό
περιβάλλον των Δελφών, με μέσα αρχαϊκά μαζί και
σύγχρονα την τραγωδία του Αισχύλου, ενώνοντας μάλι
στα το μύθο του Προμηθέως και τη χριστιανική παράδοση
σε κάποιο ενιαίο σύμβολο, στην αιω,νία εικόνα του
υπερτέρου ανθρώπου που αγωνίζεται και συντρίβεται
κάτω από το ιδανικό του, η επιτυχία της μνημειώδους
αυτής προσπαθείας είχε σχεδόν συντελεσθεί. Η παράστασις, με τη μεγαλοπρέπεια και την ακρίβεια που την
εχαρακτήριζε, ήλθε, έπειτα από αναμονή ετών, σαν
ιεροτελεστία, για να εξωτερικεύσει μόνο και να καθιερώ
σει μίαν θαυμαστήν ποιητικήν σύλληψιν.
Η πρώτη εμφάνισις των ηθοποιών, με τις κινούμενες,
θάλεγε κανείς, από εντατικήν έκφραση μάσκες, ήταν
αληθινή αποκάλυψις. Μιλούσαν από τα βάθη των αιώνων,
υπό τας Φαιδριάδας, οι παθητικοί θεοί των Ελλήνων. Και
ό,τι έλεγαν έμοιαζε πολύ ανθρώπινο, γιατί απηχούσε
βαθιά στον ιερό βράχο και στην ψυχή μας. Η πρόοδος
έπειτα της υποθέσεως, η πλαστική ανάπτυξις του χορού,
και το θρησκευτικό άσμα που τον συνόδευε, απεκορύφωσαν αυτήν την εντύπωση.
Ας μη μεμψιμοιρούμε. Ας μη φέρνουμε έως τα άδυτα
των ναών τις προκαταλήψεις μας. Η λεπτολόγος ανάλυσις
δεν οδηγεί πάντοτε προς την αλήθεια. Βέβαια στην
επιτυχή εμφάνιση της τραγωδίας συνετέλεσαν η ακατα
γώνιστος επιβολή του τοπείου και η συναισθηματική
δυναμικότης ωρισμένων θεατών. Η εκτέλεσις δεν ήταν,
ούτε μπορούσε να είναι, σε όλες τις λεπτομέρειες άψογος.

/

Αφιέρωμα/33
Η παράστασις εν τούτοις του Προμηθέως Δεσμώτου
στο αρχαίο θεάτρο των Δελφών στάθηκε, νομίζω, για την
Ελλάδα ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός, το μοναδικόν
ίσως της φθινούσης πνευματικής ζωής των τελευταίων
χρόνων. Σε δύο ή τρία σημεία ησθάνετο κανείς μίαν
απόλυτον έκσταση, κάτι σαν πνοή αθανασίας, *το θείο
εκείνο ρίγος που εξιλεώνει την καθημερινή ασχήμια και
δικαιολογεί την ύπαρξη.
Κ.Γ. Καρυωτάκης

τους, ϋα νιώθω στο πρόσωπο τους αιχμηρούς των στήμο
νες και θ’ αναπνέω το άρωμά τους.
Οι ώρες θα περνούν, θα γυρίζουν τ ’ άστρα και οι αύρες
θα πνέουν, αλλά εγώ, γέρνοντας ολοένα περισσότερο, θα
θυμάμαι.
Θα θυμάμαι τις σφιγμένες γροθιές, τα παραπλανητικά
χαμόγελα και την προδοτική αδιαφορία.
Θα μένω ακίνητος ημέρες και χρόνια, χωρίς να σκέπτο
μαι, χωρίς να βλέπω, χωρίς να εκφράζω τίποτε άλλο. Θα
είμαι ολόκληρος μια πικρή ανάμνησις, ένα άγαλμα, που
γύρω του θα μεγαλώνουν τροπικά φυτά, θα πυκνώνουν, θα
μπερδεύονται μεταξύ τους, θα κερδίζουν τη γη και τον
αέρα. Σιγά σιγά οι κλώνοι τους θα περισφίγγουν το λαιμό
μου, θα πλέκονται στα μαλλιά μου, θα με τυλίγουν με
ανθρώπινη περίσκεψη.
Κάτω από τη σταθερή τους ώθηση, θα βυθίζομαι στο
χώμα.
#
Και ο κήπος μου θα είναι ο κήπος της Αγάπης.

Το κείμενο για τις Δελφικές Γιορτές είναι το τελευταίο
που δημοσιεύεται στην Αλεξάνδρεια, όσο ζούσε ο Καρυωτά
κης. Έ να χρόνο μετά την αυτοκτονία του, και πάλι στην
Αλεξανδρινή Τέχνη, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά το πεζό
του «Ο κήπος της Αχαριστίας» (τεύχος Αυγ. — Σεπτ. 1929,
σελ., 249):
Θα καλλιεργήσω το ωραιότερο άνθος. Σ τις καρδιές των
ανθρώπων θα φυτέψω την Αχαριστία. Ευνοϊκοί είναι οι
καιροί, κατάλληλος ο τόπος. Ο άνεμος τσακίζει τα
δέντρα. Στη νοσηρή ατμόσφαιρα ορθώνονται φίδια. Οι
εγκέφαλοι, εργαστήρια κιβδηλοποιών. Τερατώδη νήπια
τα έργα, υπάρχουν στις γιάλες. Και μέσα σε δάσος από
μάσκες ζήτησε να ζήσεις. Εγώ θα καλλιεργήσω την
Αχαριστία.
Ό τα ν έρθει η τελευταία άνοιξις, ο κήπος μου θάναι
γεμάτος από θεσπέσια δείγματα του είδους. Τα σεληνοφώτισττχ βράδια, μονάχος θα περπατώ στους καμπυλωτούς δρόμους, μετρώντας αυτά τα λουλούδια. Πλησιάζο
ντας με κλειστά μάτια τη βελούδινη σκοτεινή στεφάνη

Ανοιχτό, πάντως, παραμένει το θέμα των πιθανών σχολίων
που υποδέχτηκαν την αυτοχειρία του ποιητή. Τα περιοδικά
που .διεξήλθα, όσα τουλάχιστον συνεχίζουν να κυκλοφορούν
το 1928, δεν φαίνεται να έχουν κάνε* ιδιαίτερη μνεία για το
γεγονός, όπως π.χ. έγινε σε ένα άλλο περιοδικό του περιφε
ρειακού ελληνισμού, τη Σύγχρονη Σκέψη του Σικάγου. Μόνον
στην Αλεξανδρινή Τέχνη, στο τεύχος Σ επ τ. 1928, στη σελίδα
της επισκόπησης περιοδικών και εφημερίδων, αναφέρονται τα
άρθρα περί Καρυωτάκη που εμφανίστηκαν στην αθηναϊκή
Νέα Εστία για τον ποιητή, «που ο τραγικός του θάνατος
τάραξε όλους μας».

♦
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Αφιέρωμα/34

Πέρα από τις αντικειμενικές αδυναμίες εξαντλητικής απο
δελτίωσης όλων των Αλεξανδρινών περιοδικών, για τις
οποίες μίλησα στην αρχή, μια διεξοδική μελέτη της παρου
σίας του Καρυωτάκη στα σχετικά έντυπα της Αιγύπτου θα
έπρεπε να εντοπίσει και τις πιθανές αναφορές του μέσα σε
ευρύτερες μελέτες για την ποίηση και το ποιητικό κλίμα της
δεκαετίας 1919-1928. Είναι ευνόητο ότι παρόμοιες αναφορές
θα πρέπει να υπάρχουν αρκετές αλλά* κυρίως, μετά το 1928,
όταν εξαπλώνεται το ποιητικό κλίμα που κάπως συνθηματι
κά ονομάστηκε «καρυωτακισμός». Πάντως, δεν κρίνω άσκο
πο να παραθέσω εδώ μια σύντομη γνώμη του Τίμου Μαλάνου, ο οποίος το 1938 θα μας δώσει, ταυτόχρονα με τον
Βάσο Βαρίκα, μια από τις πρώτες αυτοτελείς μελέτες για
τον ποιητή της «Πρέβεζας». Σχολιάζοντας στο περιδικό Ο
Φάρος τα τρέχοντα έντυπα και βιβλία, ο Μαλάνος σημειώνει
(τεύχος 96, της 9/27 Φεβρ. 1923, σελ. 8): «Έχουμε υπόψη
μας τον αριθμό 7 του περιοδικού αυτού [= Έσπερος Σύρου].
Παρατηρεί κανείς ότι ο Έσπερος διαρκώς εξελίσσεται. Σιγά
σιγά θα γίνει ένα λαμπρό περιοδικό. Το τεύχος αυτό έχει:
Ένα ποίημα του καλύτερου από τους νέους μας ποιητές
(μετά τον Ουράνη βέβαια) κ. Καρυωτάκη...»
★ ★ ★
Τελειώνοντας τούτη τη σύντομη παρουσίαση, ανακεφαλαιώνω τα δεδομένα και τα αποτελέσματα. Ερευνήθηκαν 9
περιοδικά της περιόδου 1919-1930, τα οποία κατά τεκμήριο
συγκροτούν το αντιπροσωπευτικότερο σχετικό τμήμα της
έντυπης παραγωγής στην Αλεξάνδρεια και το Κάιρο, κατά
το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. Πέντε από τα περιοδικά
αυτά (Γράμματα, Ερμής, Αργώ, Πανόραμα και Ανατολή) δεν
περιέχουν συνεργασίες του Καρυωτάκη, ούτε και κρίσεις ή
σχόλια για τη ζωή και το έργο του. Τα υπόλοιπα τέσσερα
(Νέα Ζωή, Ο Φάρος, Σκέψη και Αλεξανδρινή Τέχνη) περιλαμ
βάνουν: έξι ποιήματα του Καρυωτάκη (πέντε γνωστές δημο
σιεύσεις και μία εντελώς άγνωστου μέχρι σήμερα ποιήματος
του), δύο βιβλιοκρισίες για τα αΝηπενθή)) (μια γνωστή και
μια λανθάνουσα) και δύο πεζά του κείμενα (γνωστές αλλά
πρώτες δημοσιεύσεις).
Τα αριθμητικά αυτά αποτελέσματα, όπως έχω σημειώσει
και παλιότερα σε ανάλογη περίπτωση9, είναι βουβά και
ανεκμετάλλευτα, αν δε μπορούμε να τα συγκρίνουμε με
παρόμοια, αντίστοιχα δεδομένα. Δεν βρισκόμαστε μακριά
από την πραγματικότητα αν συμπεράνουμε κάπως πρόχειρα
ότι η παρουσία του Καρυωτάκη στα Αλεξανδρινά περιοδικά
είναι περιστασιακή και σπασμωδική. Έ χω υπόψη μου την
πανταχού παρούσα υπογραφή του Τέλλου Αγρα, τα ποιήμα
τα του Γρυπάρη, του Μαλακάση, του Πορφύρα, του Εφταλιώτη, του Σικελιανού, καθώς και τις μείζονες τιμητικές
παρουσίες του Παλαμά,. του Μαβίλη και του Θεοτόκη σε
αντίστοιχα τεύχη-αφιερώματα Αλεξανδρινών περιοδικών.
Μια απόπειρα εξαγωγής συμπερασμάτων θα μας οδηγούσε
στο ευρύτερο, και αδιερεύνητο, θέμα της παρουσίας μεγάλου
μέρους των λογοτεχνών μας στα έντυπα του περιφερειακού
ελληνισμού, που ανέφερα στην αρχή. Φαύλος κύκλος. Σταμα
τώ εδώ. Κι «ας υποθέσουμε»,, μαζί με τον Καρυωτάκη, «ότι
δεν έχουμε φτάσει στο μαύρο αδιέξοδο» κλπ. κλπ.10.
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καθώς και δύο από τις αναλυτικότερες μελέτες που δημοσιεύτηκαν
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χρησιμοποιούν και οι συντάκτες του Σχεδιάσματος, σελ. 36, καθώς
και ο Στεργιόπουλος,. ό.π., σελ. 130.
6. Σχεδίασμα, σελ. 75. Βλ. και Γ.Π. Σαββίδης: Οι Καβαφικές
Εκδόσεις (1891-1932). Περιγραφή και Σχόλιο. Έκδοση Ταχυδρόμου,
1966, σελ. 262, όπου ο καβαφικός Κατάλογος διανομής της συλλο
γής 1907-1915, με το όνομα του Καρυωτάκη.
7. Βλ. Απαντα , σελ. ΙΛΙΙ και Σχεδίασμα, σελ. 41.
8. Για την υποδοχή των τριών ποιητικών βιβλίων του Καρυωτάκη
από τη σύγχρονή του κριτική βλ. την παρουσίαση του Γ.Π. Σαββίδη,
«Ο Καρυωτάκης και οι κριτικοί του (1919-1928)», Νέα Εστία, Τομ.
90, 15 Νοεμ. 1971, σελ. 1568-1590, όπου αναδημοσιεύονται οι
κριτικές.
9. Δημήτρης Δασκαλόπουλος: Εργογραφία Σεφέρη. Βιβλιογραφική
δοκιμή. Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο. 1979, σελ. 256.
10. Σημειώνω εδώ ότι όλα τα σώματα των Αλεξανδρινών περιοδι
κών που συμβουλεύτηκα, βρίσκονται στην βιβλιοθήκη της Εταιρείας
Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου. Ευχαριστώ την
κυρία Δέσποινα Δρακοπούλου, (της Εταιρείας του Ε.Λ.Ι.Α.) για την
πρόθυμη, όπως πάντα, βοήθειά της.

Β Α Σ ΙΛ Η Σ Κ. Κ Α Λ Α Μ Α ΡΑ Σ

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΦΟΝΟΥ
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Όταν ο/ άνθρωποι όιαφιλονικούν
τη σάρκα σου και το αίμα
Κ. Καρυωτάκης

Με μοναδική εξαίρεση τον Καβάφη, ο Καρυωτάκης
απασχόλησε μεταθανάτια την κριτική περισσότερο από
όλους τους άλλους παλαιότερους ή συγχρόνους του
ποιητές. Αποτέλεσμα αυτού του ενδιαφέροντος ήταν ένας
«καταιγισμός» από α \λη λο α να ιρ ο ύ μ ενο υ ς χα ρ α κ τη ρ ι
σμούς, αντιφατικές αξιολογήσεις κι αμφισβητήσιμες «ε
τικέτες», όπως «θανατοφιλία», «μισανθρωπία», «μισογυνισμός». Ειδικά με τον μισογυνισμό του καλλιεργήθηκε
μια ολόκληρη μυθολογία, καθώς το θέμα προσφέρεται για
κουτσομπολιά και παραφιλολογικές συζητήσεις.

Ρούλα Κακλαμανάκη
Την αφορμή έδωσε το ποίημα Αποστροφή, από τη
συλλογή Ελεγεία και Σάτιρες. Αλλά οι συζητήσεις για το
επίμαχο θέμα δεν περιορίστηκαν μόνο στο χώρο της
παραφιλολογίας, απασχόλησαν σοβαρά και την κριτική.
Έ τσ ι ο Τάσος Βουρνάς καταλήγει στη γενική διαπίστω
ση ότι «χλευάζει γενικά τις γυναίκες θεωρώντας τες
όργανα ηδονής, ανόητες και κούφιες με μοναδική επιδίω
ξη “τον αγαθό άντρα και τα νόμιμα κρεβάτια” » *.
Ή δη όμως ο Μανόλης Λαμπρίδης είχε τοποθετηθεί
διαφορετικά γράφοντας χαρακτηριστικά: «όταν χλευάζει
τις μικροαστές “ ιαπωνικές κούκλες” δεν εξαφανίζει την

αξία του ανθρώπου στο πρόσωπο της γυναίκας.2»
Πιστεύω ότι η χλεύη και το σκώμμα του Κ. για τις
γυναίκες της Αποστροφής ανάμικτα με κάποιο φθόνο για
την κουφότητα και τη μακαριότητά τους, δεν απευθύνεται
στο γυναικείο φύλο γενικά αλλά σε μια κατηγορία
γυναικών, που αποτελούσαν μικρή μειοψηφία, καθόλου
αντιπροσωπευτική του συνόλου των γυναικών της εποχής
του. Πολλές στο ποίημα οι αναφορές, που προσδιορίζουν
το κοινωνικό περιβάλλον, τις ασχολίες, τα ενδιαφέροντα
και τα ιδανικά αυτών των γυναικών: ανήκουν στη μεγαλο
αστική τάξη, διαθέτουν οικονομική άνεση και κάποια
επίφαση καλλιέργειας, έχουν επιλέξει έναν τύπο κοινωνι
κής και κοσμικής συμπεριφοράς, χωρίς να συνειδητο
ποιούν την κενότητα της ζωής και της ψυχής τους και
αξιοποιούν τα σωματικά τους προσόντα, για να πετύχουν
την ύψιστη κοινωνική αναγνώριση, το γάμο με τον
«κατάλληλο» άντρα.
Αυτός ο τύπος της γυναίκας, που ασφαλώς συνάντησε ο
Κ. στον περιορισμένο κύκλο του «καλού» κόσμου, όταν
και όσο σύχναζε εκεί, και που ίσως του προξένησε
κάποια αρνητική ερωτική εμπειρία, οδυνηρή ή απλώς
απογοητευτική για τον υπερευαίσθητο χαρακτήρα του
δεν αντιπροσωπεύει με κανένα τρόπο την Ελληνίδα της
δεκαετίας του 1920, νοικοκυρά, αγρότισσα, εργάτρια,
«
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τον οδηγό σας δια τας μητέρας». Παρενθετικά αξίζει να
επισημανθεί ότι μόνον έτσι δεν θ’ αντιδρούσε η μέση
Ελληνίδα της δεκαετίας του 1920 σε προγαμιαία επαφή με
άντρα. Κι επιπλέον, βοηθήματα αυτού του είδους δεν της
ήταν ούτε προσιτά ούτε απόλυτα κατανοητά:
Ο ποιητής, που δεν του δόθηκε η χάρη, κι η δυνατότη
τα της ευτυχίας, αυτές τις ασυνείδητες και γι' αυτό
μακάριες κούκλες τις χλευάζει αλλά και τις ζηλεύει
ολοφάνερα:
«Φθονώ την τύχη σας, προνομιούχα πλάσματα...», «Ω,
να μπορούσε έτσι κανείς να θάλλει». Έ τσι δικαιολογεί
ται η τιμωρία που επικαλείται γ ι’ αυτές:
«ή να βαθνμετρούσατε και σεις
με μια φουρκέτα το άδειο σας κεφάλι».

σπουδάστρια και πολύ περισσότερο τη σημερινή Ελληνίδα. Είναι ένα πορτραίτο άψυχης, φιλήδονης κούκλας,
ενός «ανυποψίαστου», ασήμαντου πλάσματος, που δεν
συνειδητοποιεί την κουφότητά του ούτε σκέφτεται την
κάθε του κίνηση ή φράση, αλλά λειτουργεί αντανακλα
στικά, «φυτικά» κατά τον Τέλλο Ά γρα .3
Ας δούμε όμως αναλυτικότερα πώς βγαίνουν μέσα από
τους στίχους του Καρυωτάκη οι γυναίκες της «Αποστρο
φής». Όμορφες: «ρόδινα μέλη, πλαστικές γραμμές» αλλά
«άψυχες» κούκλες, κομψές και φιλάρεσκες: «μεταξωτά,
διαφανή ρούχα», «ζωή σας όλη τα ωραία σας μάτια»,
επιτηδευμένες και ψεύτικες: «στα χείλη μόνο οι Λέξεις
των παθών», «μ’ αλύγιστο το σώμα, θριαμβικά,... πηγαίνε
τε στο ντάνσιγκ», «απειράριθμες παίρνετε πόζες», υποκρίτριες: «Σαν τη Σελήνη πριν ρομαντικές / αύριο
παναγίες, όσο προχτές / ακούγοντας τη ναΐεηζία, σκα
μπρόζες», με συμβατική μόρφωση και καλλιέργεια: «στο
ωδείο», με το φόβο για τις κοινωνικές συνέπειες του
όποιου παραστρατήματος: «τρέχετε και διαβάζετε μετά

Ίσως τότε, «ενώπιες ενωπίω» με την ασημαντότητά
τους, να ένιωθαν το δέος το λυτρωτικό που θα τις
εξανθρώπιζε.
Ο Κ. στις Σάτιρες γίνεται ρεαλιστής τόσο στην τεχνο
τροπία όσο και στη θεματογραφία, («Ο Καρυωτάκης
εμπνέεται από τη ζωή του ρεαλιστικά», «...δεν έχει καμιά
απολύτως σχέση με την αγνή ποίηση, μα τουναντίον
εργάστηκε και με διαφορετική ολοσδιόλου αντίληψη»).4
Εικονογραφεί λοιπόν και σατιρίζει μια επιμέρους περίπτώση, που δεν επιδέχεται γενίκευση και αναγωγή σε
σύμβολο του γυναικείου φύλου, του χώρου και της
εποχής του. Το σατιρικό του βλέμμα, πικρό ασφαλώς
αλλά πάντοτε καθαρό, διακρίνει ότι οι κούκλες της
Αποστροφής δεν έχουν καθολικότητα και εμβέλεια ώστε
να αποβούν γυναικείο σύμβολο. Στόχος του Καρυωτάκη
στην Αποστροφή είναι να ασκήσει κοινωνική κριτική,
προσωπική βέβαια πάντοτε, αλλά έντονη και δραστική,
όπως συμβαίνει με πολλά ποιήματα στις Σάτιρες (Στο
άγαλμα της Ελευθερίας που φωτίζει τον κόσμο, Δημόσιοι
Υπάλληλοι, Ο Μιχαλιός, Υποθήκαι κ.α.).
Στην παρεξήγηση ότι ο Καρυωτάκης αντιμετωπίζει τη
γυναίκα ως ευτελές πλάσμα έχει συντελέσει και η μονό
πλευρη ερμηνεία που δίνεται στον τίτλο του ποιήματος,
δηλ. αποστροφή ίσον απέχθεια, αηδία. Όμως εξίσου
ισχυρή είναι και μια άλλη ερμηνεία του τίτλου, όπου
αποστροφή σημαίνει το να αποτείνομαι σε κάποιον. Την
ίδια λέξη μεταχειρίζεται με την παραπάνω έννοια κι ο
Τέλλος Ά γρας γράφοντας για τον Κ.: «Υπάρχουν, ναι,
στα ποιήματά του και μερικές αφιερώσεις, μερικές απο
στροφές στον αδελφό του...»5.
Ας εξετάσουμε όμως ένα άλλο ποίημα από τις Σάτιρες
που τιτλοφορείται Ωχρά Σπειροχαίτη. Γράφτηκε σε πρώτη
μορφή τον Απρίλη του 1923 και περιέχει ίσως ορισμένα
αυτοβιογραφικά στοιχεία. Θα περίμενε κανείς ότι ο
ποιητής θα αντιμετώπιζε και δικαιολογημένα ίσως τη
γυναίκα αυτών των στίχων, την «αγορασμένη φίλη», ως
αντικείμενο μίσους και αποτροπιασμού για το έγκλημα
που με γνώση της διέπραττε:
«...μας έδινε τα χείλη
κι έβλεπε το ενδεχόμενο, την άβυσσο που ερχόταν».
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Κι όμως η στάση του απέναντι της δεν είναι διόλου
καταδικαστική. Ένας μισογύνης δεν θ ’ άφηνε την ευκαι
ρία αναξιοποίητη να στηλιτέψει, να καυτηριάσει τη
γυναίκα, προδοτικό κι αναξιόπιστο σκεύος ηδονής, που
προσφέρει ασυνείδητα στον καθένα,
«...τα φευγαλέα της χείλη».
Αντίθετα, ο Κ. τη βλέπει περισσότερο ως όργανο της
Ειμαρμένης, που έχει αποφασίσει και απεργάζεται την
καταστροφή του:
«...αμφίβολα κοιτάζοντας εγέλα μυστικά...»
Κι ακόμα:
«γελώντας αινιγματικά μας έδινε τα χείλη...».
Η αντιμετώπιση της νόσου από τον Κ. είναι ανάλογη
μ ’ εκείνη του Ά ντρια ν Λέβερκυν στον Doctor Fauslus του
Τόμας Μαν.
Αξίζει να σημειωθεί πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζει
το ίδιο θέμα, ένας άλλος ποιητής που είχε προσβληθεί
από σύφιλη και παραφρόνησε.'Π ρόκειται για τον Ρώμο
Φιλύρα και το ποίημά του Μοίρα άγει:
Όχλε, λαέ, βαρβάρων σπέρμα νόθο,
πού τη βρίσκεις την κρίση και χτυπάς
στη ρίζα τον ακόρεστο πόθο;
Α, μαστροπέ, στην άβυσσο με πας!
Ο Καρυωτάκης στο ποίημά του Υποθήκαι, αποδοκιμάζει
τη στάση αυτή του Φιλύρα:
Ά σε τα γύναια και το μαστροπό
Λαό σου, Ρώμε Φιλύρα.
Σε βάραθρο πέφτοντας αγριωπό,
κράτησε σκήπτρο και λύρα.
t

Σ ’ ολόκληρο το έργο του Κ. η μορφή της γυναίκας
είναι κυρίαρχη. Από τα νεανικά του ποιήματα ως τα
τελευταία του κείμενα, οι αναφορές στη γυναίκα είναι
πάμπολλες. Είκοσι πέντε από τα τριάντα πέντε συνολικά
νεανικά ποιήματά του αναφέρονται σε γυναίκες ή μιλούν
για τον έρωτα του ποιητή προς το γυναικείο φύλο. Η
γυναίκα και ο έρωτας προς τη γυναίκα αντιμετωπίζονται
από τον Κ. με ποικίλους τρόπους στα Νεανικά του
ποιήματα. Υπάρχει μια έντονη ρομαντική διάθεση ανάμι
κτη με κάποιο ελεγειακό τόνο, όπως π.χ. στα ποιήματα:
Άνοιξη, Το λουλούδι που μαράθηκε, Χινόπωρο... Μα η
αγάπη μου δεν πεθαίνει, Νυχτερινό, Αγαπημένη, Η (Κοσμο)ξακουσμένη, Μην κλαις, Το πιάνο, Στερνό φιλί, Ο
θάνατος του ποιητή. Εδώ οι γυναίκες είναι παρθένες,
αιθέριες υπάρξεις, οπτασίες αθώες, αγνές, θεϊκές και
λυπημένες. Ανάλογο κλίμα επικρατεί στα πέντε από τα
δέκα Παραλειπόμενα. Αντίθετα στα ποιήματα: Αντίθεσις,
Φιλημένη, Θυμάσαι, Της θάλασσας νεράιδα, Ξέρω, Αποκριά
τικο, Valenzia, οι τρνοι είναι πιο ανάλαφροι, υπάρχουν

παιχνιδίσματα και σκαμπρόζικες φράσεις. Στα ποιήματα
αυτά ο.Κ. αντιμετωπίζει τη γυναίκα ως ζωντανή ύπαρξη
με σάρκα και οστά. Παραθέτω χαρακτηριστικά:
« Σ ’ αγκάλιασα, σε φίλησα, χωρίς να σε ρω τήσω ·
εσύ φαινόσουν πονηρή, πως ήσουν θυμωμένη
και να ξεφύγεις ήθελες... μα όχι να σ ’αφήσω
εγλίστρησες και μου ’φυγές... είσαι όμως φιλημένη».
(«Φιλημένη»)
«Τα παιδικά φουστάνια της να φαίνονται αφήνουν
δυο πόδια ως το γόνατο -ω πειρασμός! ω τρέλλα!»
(«Ξέρω»)
«Με ξέσκεπα τα στήθια, με κρυμμένα
τα μάγουλα στη μάσκα, τριγυρίζουν
οι βλάχες, οι κοντέσες, και χαρίζουν
ολούθε χαμογέλια ονειρεμένα».
(«Αποκριάτικο»)
Τα ποιήματα: Διαβαίνουν, Στην αγκάλη σου, Αά ξοπίπιμί,
Ο χορός, χαρακτηρίζονται από έντονο ερωτισμό και
αισθησιασμό: «Τα φώτα μες στη μυρωμένη κάμαρα /
ξεχύνονται μυριόχρωμα / και γυναικών στο διάβα τους
χαϊδεύουνε. / αφρόστηθα βελούδινα». (Ο χορός)
«Επέταξε τα ρούχα της. Ροδάτη,
μισόγυμνη ξεπρόβαλε η παρθένα».
(«Αά 80Γηηιιηι»)
«Τα δροσερά σου χείλη τα κεράσινα
π ’ανοίγουν σε χαμόγελο,
τι ηδονή όταν κολλούν στο στόμα σου
σ ’ένα φιλί ατέλειωτο».
(«Στην αγκάλη σου»)
Από τα Νεανικά ποιήματα τέλος, δύο έχουν ως θέματά
τους τη γυνοίίκα-πόρνη: Της αμαρτίας δουλεύτρα και Μπρο
στά σε μια Μαγδαληνή και ένα είναι αφιερωμένο στη θεά
του έρωτα, την Αφροδίτη.
Στις δύο πρώτες ποιητικές συλλογές του Κ. Ο πόνος του
ανθρώπου και των πραγμάτων και Νηπενθή οι γυναικείες
μορφές εμφανίζονται αραιότερα. Ό τα ν ο ποιητής μιλά
για γυναίκες και έρωτες διακατέχεται από έντονη νοσταλ
γία για τη χαμένη αθωότητα, αναφέρεται σε μνήμες
γυναικών και όχι σε ζωντανές παρουσίες:
«Τα ωραία και απλά κορίτσια -ω αγαπούλες»
(«Μόνο»)
«Είναι και ανάμεσα
σ ’όλα η Αγάπη:
Στο πρωτοφίλη μα
κόρη που εντράπη»
(«Δρόμος»)
«...και τα κορίτσια του χωριού μας,
αγριαπιδιές, θα στέκουνε τριγύρω

__ν
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σκύβοντας, κρυφά Θα μας μιλούνε
τα χρυσά καλύβια, για τον ήλιο
Κυριακής, για τις ολάσπρες γάστρες,
τα καλά τα χρόνια μας που πάνε»
(« Ύπνος»)

«ας ήτανε ανατέλλοντα τα μάτια σου να ιδώ
πρώτη αγαπούλα, και να κράταές άνθος τ ' όνειρό μου
τ ’όνειρο που μαδώ».
(«Τώρα που μήτε ο έρωτας...»)
Εξαίρεση ίσως αποτελούν τα ποιήματα Χαμόγελο και
Αγάπη από τον Πόνο του ανθρώπου και των πραγμάτων, που
υποβάλλουν λιτά τη συγκίνηση που προκαλεί στον
απογοητευμένο ναυαγό της ζωής το τρυφερό αίσθημα
μιας νέας:
«Πώς μ 'έσ εισ ε το ξύπνημα μιας νιό της»
«Δεν είμαι πλέον ο ναυαγός και μόνος»
(«Αγάπη»)
καθώς και το ποίημα Χαρά από τα Νηπενθή, όπου ο
ποιητής δονείται από το πάθος και την ελπίδα ότι με τον
έρωτα θα ξανάβρισκε τη χαρά και την ευτυχία:
«και δίπλα που ξαπλώσαμε δω χάμου,
... ανοίγει ρόδο αιμάτινο η χαρά μου.
Είναι βαθιά τα μάτια σου όπως να 'β ρα
το δρόμο της ζωής μου, τον Απρίλη».
(«Χαρά»)
Επίσης στο ποίημα Η ψυχή μου από την ίδια συλλογή,
ο μισογύνης Κ. παρομοιάζει την ψυχή του με μια κόρη
προδομένη, εγκαταλελειμένη, αλλά πάντα πιστή στον
έρωτά της.
Στη συλλογή Ελεγεία και Σάτιρες η μορφή της
γυναίκας-ερωμένης, μετά από την έκδηλη ερωτική διά
ψευση του ποιητή, γίνεται όλο και πιο απόμακρη, κινεί
ται περισσότερο σε πνευματικούς και μεταφυσικούς χώ
ρους:
«Το πάθος όχι, το ίνδαλμά του μόνον»
(«Επίκλησις»)
«Φύγε καθώς τα χρόνια κείνα εφύγανε, που μόνον
μια λέξη σου ήταν, στη ζωή, για μένα σαν παιάνας.
Τώρα τα χείλη μου διψούν το φίλημα της μάνας».
(«Φύγε, η καρδιά μου νοσταλγεί»)
Επίσης στο ποίημα Τάφοι αναφέρεται στην άγνωστη
ποιήτρια Ελένη Λάμαρη. Αυτά στα «Ελεγεία». Στις «Σάτι
ρες» δεν υπάρχει καμιά αναφορά στη γυναίκα εκτός
α π ’ τη σαρκαστική Αποστροφή και την Ωχρά Σπειροχαίτη.
Το ίδιο συμβαίνει και στα τρία ποιήματα που δημοσιεύ
τηκαν μετά την αυτοκτονία του, εκτός από τους δύο
στίχους στην Πρέβεζα: «Θάνατος οι γυναίκες που αγαπιού
νται / καθώς καθαρίζουνε κρεμμύδια», που εντάσσονται
απόλυτα στο γενικότερο κλίμα της Αποστροφής.

Αντίθετα μ’ ό,τι συμβαίνει στα ποιήματα, όπου η γυναί
κα αντιμετωπίζεται σχεδόν πάντα με ερωτική διάθεση,
στα πεζογραφήματα του Κ. η παρουσία της γυναίκας
αποκτά άλλες διαστάσεις. Έ τσ ι στο Ένας Πρακτικός
θάνατος περιγράφεται με ξεχωριστή λιτότητα, η περιπέ
τεια μιας Αρμένισσας που με έξι παιδιά και χωρίς άντρα
αδυνατεί να βρει στέγη και μένει μαζί με άλλες τριάντα
οικογένειες σε μια αποθήκη. Εκεί πεθαίνει το μικρότερο
παιδί της και «οι άλλες γυναίκες τη μακαρίζουν, γιατί θα
μπορέσει από αύριο να πιάσει δουλειά».
Στο Δεσποινίς Bovary εξάλλου αναφέρεται στην περί
πτωση μιας νεαρής κοπέλας, η οποία αφήνεται και
παραδίδεται στο βιασμό ενός αλήτη που την πλησίασε
στο δρόμο. Με ποιητικό ρεαλισμό και αρκετά τολμηρές
περιγραφές καταγράφεται η ερωτική λύτρωση μιας γυναί
κας, τόσο καταπιεσμένης από τις κοινωνικές συνθήκες
της εποχής:
Θα ήθελα τέλος ν ’ αναφέρω την εντελώς υπερρεαλιστι
κή φράση από το Εγκώμιο της θάλασσας: «Η ψυχή της
κοσμικής κυρίας φορεί τα πατίνια της», που μας ξαναφέρ
νει στην ατμόσφαιρα της Αποστροφής.
ê

Βέβαια με το σημείωμα τούτο δεν εξαντλείται το θέμα.
Ωστόσο με την απόπειρα προσέγγισής του, έγινε νομίζω
φανερό πόσο πολυφωνικές και πολύπλευρες ήταν οι
σχέσεις του Κ. με το γυναικείο φύλο. Αρκετές φορές
ένιωσε μαζί τους ερωτική απογοήτευση, αλλά κανένα
κείμενό του δεν αποδεικνύει ότι υπήρξε μισογύνης.
Αν για ένα μεγάλο αναγνωστικό κοινό, αλλά και για
πολλούς κριτικούς ο Κ. κατέχει μιαν αξιόλογη θέση στη
νεοελληνική ποίηση, είναι καιρός π\α να τον απαλλάξου
με από κάποιες αυθαίρετες ετικέτες, από χαρακτηρισμούς
βασισμένους σε παρακινδυνευμένες γενικεύσεις και να
αντικρύσουμε καθαρό το πρόσωπο και το «παράξενο φως
του έρωτός» του.

1. Τάσος Βουρνάς, «Φαινόμενα διαλεκτικού εκλεκτισμού». Επι
θεώρηση Τέχνης, Β \ 8, Αυγούστου 1955.
2. Μανόλης Λαμπρίδης, «II gran rifiuto». Επιθεώρηση Τέχνης,
Β ', 7, Ιούλιος 1955.
3. Τέλλος Άγρας, «Ο Καρυωτάκης κι οι Σάτιρες». Άπαντα,
1938.
4. Τίμος Μαλάνος, «Είναι ποιητής ο Καρυωτάκης;» Κριτικά
Δοκίμια, Αλεξάνδρεια 1943.
5. Βλέπε και Δ. Δημητράκου: Μέγα λεξικόν της Ελληνικής
γλώσσης κ. νεώτ. ρητορικόν σχήμα καθ’ ό ο αγορεύων στρέφει
τον λόγον προς τι ωρισμένον συνήθως πρόσωπον.
6. ϋλ. παραπάνω, σημ. 3.
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Άποψη στή
λογοτεχνία
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Μια σέρρα νοσηρά τριαντάφυλλα
Τα τελευταία πεζά του Κ.Γ. Καρυωτάκη
Πλάϊ στην ποιητική παραγωγή του Κ.
Γ. Καρυωτάκη φαντάζουν τα τελευ
ταία του και σοβαρότερα πεζά του,
δεκαέξι τον αριθμό. Σύμφωνα με την
ομολογία του ίδιου τού ποιητή, η
πεζογραφία φαίνεται πως ήταν ο επό
μενος στόχος του, που η αυτοκτονία
τον εμπόδισε να τη συνεχίσει και να
την ολοκληρώσει. Μ ’ αυτά τα πεζά ο
δημιουργός των «Νηπενθών» είναι κα
τά κάποιο τρόπο ο εισηγητής ενός
είδους που παίζει ανάμεσα στην ποιη
τική πρόζα και στο καθαρόαιμο πεζο
γράφημα, από την αισθητική φυσικά
άποψη. Τώρα σε σχέση με την ποίησή
του θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε
τη συγκεκριμένη επίδοσή του στην
πεζογραφ ία , παραπλήρω μά τη ς και
μάλιστα στα περισσότερα κομμάτια
ευτυχισμένο, αν όχι ανεξάρτητο από
κείνην.
Θεματολογικά, τα τελευταία πεζά
του Καρυωτάκη διατρέχουν τη γνω
στή κλίμακα της ποίησής του, δηλαδή
τη σφοδρή του αντίθεση με τον κό
σμο, τον άνθρωπο, την ακόρεστη α

παισιοδοξία του σε ό,τι αφορά γενικό
τερα τη ζωή, το ανελέητο και άσβεστο
μίσος του απέναντι στη νεολληνική,
τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν δ η μ ο σ ιο ϋ π α λ λ η λ ικ ή
ζωή, τη μαστιγωτική του ειρωνεία για
την ανθρώπινη ματαιοδοξία. Θα ’λεγε
κανείς πως αυτά τα μικρά πεζά πυκνώ
νουν ό,τι εμπνέει και εμψυχώνει το

Γιώργος Καραβασίλης
υπ όλοιπ ο έργο του, ό,τι διαχέεται
στους τραγικούς του στίχους και επα
ληθεύουν με τη σειρά τους το γεγονός
πως ο Καρυωτάκης κινείται πάντα
ανάμεσά μας επίκαιρος, προφητικός,
παντοτεινός.
Ακόμα, εδώ, μες α π ’ την πυκνότητα
του λόγου, υποφώσκει και η ιδιάζουσα
ιδιοσυγκρασία του, αυτή η κληρονο
μιά τουλάχιστον αιώνων του μεσαίωνα, που συναντά τον καινούριο μεσαίωνα του αιώνα μας και που την
κουβαλά η φύση του ποιητή, α π ’ όπου

κανείς δεν μπορεί να βρει το μίτο της
καινούριας Αναγέννησης, γιατί και
όσον αφορά την παλιά Αναγέννηση
για τον Καρυωτάκη, αυτή δεν υπήρξε
ποτέ, ή στάθηκε μια καλοστημένη
πλεκτάνη για να διοχετςυθούν τ ’ αν
θρώπινα στο αφάνταστα χειρότερο.
Αν τα πάρουμε ένα προς ένα αυτά τα
πεζά-γρονθοκοπήματα προς την ευαι
σθησία μας, την ηθική, και τον πολιτι
σμό μας θα πληροφορηθούμε πως πριν
πενήντα χρόνια μια φωνή μάς ομολο
γεί πως «Οι εγκέφαλοι είναι εργαστή
ρια κιβδηλοποιών» και πως «μέσα σε
δάσος από μάσκες, ζήτησε να ζήσεις»
(Ο κήπος της Αχαριστίας). Στον «Ονειροπόλο» η αντιμετώπιση του κό
σμου, η αλλαγή της «ηθικής τάξης»
των πραγμάτων, επιχειρείται με μια
απελπισμένη, τρελή προσπάθεια για
να περιοριστεί ο Χρόνος μέσα σ ’ ένα
γυαλί εργαστηρίου τη στιγμή που «ό
λοι σκυμμένοι στις δουλειές τους,
συλλογίζονταν μόνο πώς να τα βολέ
ψουν». Αν το πείραμα πετύχει για να

Αφιέρωμα/40----------------- ------------------------------------------------------------

Τα τελευταία πεζά του Κ.Γ. Καρυωτάκη
«ιδούμε τους μεγαλόσχημους κυρίους
που γέμισαν τον κόσμο με σαπουνό
φουσκες. Να ιδούμε τι θα γίνουν οι
τόκοι και τα επιτόκια του απέναντι
τοκογλύφου. Να ιδούμε με ποια ημε
ρομηνία θα βγάζουν τις εφημερίδες
τους». Φυσικά ο ήρωας των πέντε
κομματιών του «Ονειροπόλου» θα
βρεθεί απ’ το εργαστήριό του στο ά
συλο, όπου ο Χρόνος δεν υπάρχει. Δεν
μπορούμε να μην αναφερθούμε στη
δεύτερη ενότητα που παίρνει μια δαι
μονιακή δύναμη καθώς οι χορευτές
καταφέρνουν να γυρίσουν εκατό χρό
νια πίσω μεν, δεν μπορούν ξανά να
επιστρέφουν δε: «Οι τέσσερις γυναι
κείοι σκελετοί, θανάσιμα κομψοί, επήγαιναν προς τους αντρικούς, κι έ
πειτα επέστρεφαν με μελαγχολική χά
ρη, σα ν ’ αναγνώριζαν το λάθος τους.
Οι καβαλιέροι σταματούσαν, και το
κρανίο τους εβάραινε στη γη, ενώ
ψηλά, με ηλεκτρικά γράμματα που
άναβαν κι έσβηναν, ήταν γραμμένο:
ΑΠΟΚΡΕΩ 2027».
Στις «Τρεις μεγάλες χαρές» που α
κολουθούν με το μότο « Όμορφος κό
σμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος»
(Σολωμικός στίχος), τρεις πτυχές του
νεοελληνικού βίου που με άλλο ντύσι
μο φτάνουν μέχρι τις μέρες μας, αντι
μετωπίζονται ως εξής: Στον «Καλό
υπάλληλο» με πικρό χιούμορ, όπου
διαγράφεται σε μιάμιση σελίδα, η μίζε
ρη νεοελληνική δημοσιοϋπαλληλική
ζωή, αντίθετα στο «Έ νας πρακτικός
θάνατος» με σπαρακτικό λυγμό που δε
βγαίνει, παρακολουθούμε το δράμα
μιας πρόσφυγας με έξι παιδιά στην
προσπάθειά της να βρει δουλειά. Το
πιο μωρό απ’ όλα πεθαίνει. Ας δούμε
την τελευταία εικόνα με το υποκειμε-νικό ντοκιμαντερίστικο ύφος: «Η μη
τέρα, ξαλαφρωμένη, παραστέκει για
τελευταία φορά στο μωρό της. Οι
άλλες γυναίκες τη μακαρίζουν, γιατί
θα μπορέσει από αύριο να πιάσει δου
λειά. Είναι σχεδόν ευτυχής. Και ο
νεκρός ακόμη περιμένει με τόση αξιο
πρέπεια...». Στο «Δεσποινίς Μποβαρύ» απεικονίζεται η σεξουαλική κατα
πίεση της νεοελληνίδας μικροαστής
και η παραβίαση της παρθενιάς της
από έναν αλήτη. Κομμάτι κάπως αδύ
ναμο, απρόσωπο* θα χρειαζόταν ίσως
μεγαλύτερη έκταση. Αλλωστε και το
ύφος διατηρεί μια ασάφεια.
Η προσωπική τραγωδία του δη

μιουργού της συλλογής «Ελεγεία και
σάτιρες» φαίνεται ανάγλυφη στην ε
πόμενη ενότητα με τον τίτλο «Φυγή».
Το πρώτο κείμενο αρχίζει με τη χαρα
κτηριστική φράση: «Αισθάνομαι την
πραγματικότητα με σωματικό πόνο...».
Ο Καρυωτάκης πότε νιώθει να πνίγε
ται από την καθημερινότητα (πρώτο
μέρος), πότε δεν μπορεί πια να την
ξεπεράσει και την απορρίπτει με νο
σηρή αποφασιστικότητα (δεύτερο μέ
ρος). Ένα από τα εντονότερα, ειλικρι
νέστερα και σαρκαστικότερα πεζά του
είναι το τρίτο κομμάτι, λαμπρό μονό
πρακτο ή μονόλογος ποιητικού δρά
ματος: «Στο χυδαίο αυτό καρναβάλι,
εφόρεσα αληθινή πορφύρα, στέμμα
από καθαρό ατόφιο χρυσάφι, ύψωσα
ένα σκήπτρο πάνω από τα πλήθη, κι
επήγαινα ακολουθώντας την εσωτερι
κή μου φωνή...» για να καταλήξει:
«Στον ήλιο έσπαζαν οι καγχασμοί των
άλλων. Κι ήμουν γυμνός. Γέρνοντας
βαθιά, σαν τσακισμένο δέντρο, άκουσα για τελευταία φορά την εσωτερική
μου φωνή». Μια κραυγή για την αλλο
τρίωση του σύγχρονου ανθρώπου. Στο
τέταρτο μέρος θα καταλήξει: «Πού
πηγαίνω; Ότοίν γυρίσω το κεφάλι,
ξέρω πως θ ’ αντικρύσω το φάσμα του
εαυτού μου».
Η τελευταία ενότητα με τον τίτλο
«Το εγκώμιο της θάλασσας», χωρι
σμένη κι αυτή σε δυο μέρη αποτελεί
μια τρυφερή αναπόληση των παιδικών
χρόνω ν και μας επιστρέφει στους
πρώτους στίχους του Καρυωτάκη, ό
που τίποτα δεν προδίκαζε τη συνέχεια.
Το πρώτο μέρος λες και το ’γράψε ένα
μικρό παιδί, μέχρι τις τελευταίες
γραμμές. Εκεί κάτι σκοτεινιάζει ξαφ
νικά σαν να συνέρχεται ο ποιητής για
να μην προδώσει τον εαυτό του: (Ο
ουρανός, τα βουνά αντικρύ, το ανοι
χτό πέλαγος —ένα τεράστιο μαύρο
παραπέτασμα). Στο δεύτερο μέρος το
κοντράστο ανάμεσα στην καθημερινή
χυδαιότητα και τη θάλασσα γίνεται
ευκρινέστατο.
ν
Στην «Κάθαρση» απολαμβάνουμε
μια γενική παρουσίαση του τρόπου με
τον οποίο αναρριχώνται οι δημόσιοι
υπάλληλοι στην ιεραρχία και για
πρώτη φορά ,σ’ αυτά τα πεζά υπάρχει
και κάποιο κοινωνικό μήνυμα: «Και
σε βασανισμένα στήθη χωρικών βλέ
πω να δυναμώνει η πνοή που θα σας
σαρώσει». Φυσικά, το τελικό μήνυμα

κι εδώ είναι η τρομερή απαισιοδοξία
και η αυτοαπομόνωση με τη γνωστή
κατάληξη.
Το τελευταίο κομμάτι, ίσως το τε
λευταίο πριν την αυτοκτονία του, «Η
ζωή του», δεν πρέπει όπώς παρατηρεί
κι ο Γ. Π. Σαββίδης να είναι τελειωμένο και χάνεται μέσα σε εντελώς προ
σωπικές βιώσεις του ποιητή. Ά λλω 
στε δεν έχει δημοσιευτεί πουθενά και
υποψιαζόμαστε πως δεν έχει πάρει την
τελική του μορφή. Πάντως, διακρίνεται η ηρεμία και η ευγένεια ενός
ανθρώπου αποφασισμένου ήδη για το
τέλος του, χωρίς να κάνει γ ι’ αυτό
συγκεκριμένη νύξη.
Σημειώνοντας ότι τα περισσότερα
απ’ τα κομμάτια αυτά δημοσιεύτηκαν
στα περιοδικά «Αλεξανδρινή Τέχνη»
και «Νέα Εστία» μετά το θάνατο του
δημιουργού τους, δεν μπορούμε να
προεικάσουμε τη συνέχειά τους μες
στο έργο του Καρυωτάκη, γιατί το
πρόωρο τέλος του δεν αφήνει τέτοιου
είδους περιθώρια. Όμως, μέσ’ απ’ αυ
τά τα λίγα πεζογραφήματα διακρίνεται
μια άλλη όψη δημιουργίας, εξίσου
σημαντική με το υπόλοιπο έργο του
ποιητή, βασισμένη στη γνωστή θεμα
τογραφία του κι αυτή, μια σέρρα νρσηρά τριαντάφυλλα μες στον κήπο με
τα υπόλοιπα θανατοβόλα, αλλά και
αειθαλή άνθη της Καρυωτακικής μυ
θολογίας, μιας πραγματικότητας των
καιρών και του τόπου μας, συνεχώς
επαληθευόμενης.

■

ΘΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
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Οι λέξεις φετίχ
στον Κ.Γ. Καρυωτάκη
Έ να δάσος από σύμβολά, έτσι μας
εμφανίζεται το ποιητικό έργο του Κα
ρυωτάκη, αν το εξετάσουμε στο σύνο
λό του και το διαβάσουμε σαν ένα
μεγάλο ποίημα. Η εξερεύνηση όμως
αυτού του συμβολικού κόσμου απαιτεί
ένα κ α θ ο δη γη τικ ό μίτο* χρειά ζετα ι
κάποια μέθοδος. Θα επιχειρήσουμε
εδώ μια ταξινόμηση των εικόνων σε 4
κατηγορίες, που περνούν α π ’ το υπο
συνείδητο στο συνειδητό ή απ’ το αυ
θόρμητο <&το περίτεχνο: λέξεις-κλειδιά, αντικείμενα-φετίχ, αισθήματα, με
ταφορές.
■ Λέξεις-κλειδιά: αυτές οι λέξεις
εμφανίζονται πιο συχνά, είτε ως κυ
ριολεξίες (π.χ. θάνατος), είτε ως μετωνυμίες (π.χ. σάβανο, φέρετρο).
■ Αντικείμενα-φετίχ: οι όροι που
προσδιορίζουν τ ’ αντικείμενα, τα ζώα,
τα δέντρα ή άλλα μέσα στα ποιήματα
του Καρυωτάκη, αποκαλύπτουν ποια
σ τοιχεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά
για τον ποιητή ανάμεσα σ ’ εκείνα που
τον περιβάλλουν.
■ Αισθήματα: τα χρώματα, οι μυρω
διές και οι ή χο ι παίζουν εδώ σχετικά

περιορισμένο ρόλο, γιατί το έργο του
Καρυωτάκη δεν είναι πολύ περιγραφι
κό. Ωστόσο η συμβολική αξία των
χρωματικών παραστάσεων είναι σημα
ντική.
■
Μεταφορές: όλοι οι ποιητές χρ η 
σιμοποιούν τη μεταφορά, περισσότε
ρο ή λιγότερο σπάνια, περισσότερο ή

Φρ.-Γκωτιέ-Συνοδινού
λιγότερο πρωτότυπη. Οι μεταφορές
είναι, α π ’ όλες τις εικόνες, οι πιο
περίτεχνες και οι πιο ενσυνείδητες.
Ιδωμένες απ’ αυτή τη σκοπιά, τις απει
λεί ο κίνδυνος του φτιαχτού. Πάντως
αποτελούν την κατεξοχή συμβολική
γλώσσα.
Αυτή η ταξινόμηση των εικόνων
μέσα στο ποιητικό έργο του Καρυωτά
κη μπορεί να φανεί αυθαίρετη, όπως
είναι κάθε ταξινόμηση σ ’ ένα χώρο μη
επιστημονικό. Επιτρέπει όμως να φα
νερωθούν κάποιες σταθερές στη χρ η 
σιμοποίηση των εικόνων και, μ ’ αυτό

τον τρόπο, ν ’ αναδειχθούν τα κυρίαρ
χα θέματα. Ας προσθέσουμε ότι* δεν
αναφερόμαστε στο μεταφραστικό έργο
και/ στα πεζογραφήματα του Καρυωτάκη κι ότι η καταγραφή των εικόνων
δεν έχει καθόλου τη φιλοδοξία να
είναι εξαντλητική.
Ά ρ α γε αυτό τον κόσμο που θέλει
ν ’ αποφύγει, τον βλέπει πραγματικά ο
Καρυωτάκης; Εμφανίζεται τόσο ακα
θόριστος, τόσο συγκεχυμένος στο έρ
γο του, που αμφιβάλλουμε γ ι’ αυτό.
Α π ’ όσα τον περιτριγυρίζουν, από τη
φύση ιδιαίτερα, δε συγκρατεί παρά
σκόρπιες παραστάσεις. Λουλούδια και
δέντρα αναφέρονται μερικές φορές με
τ ’ όνομά τους: Οι λέξεις πλάτανος (1
φορά), ακακία (1 φορά), λεύκες (1 φο
ρά), δάφνες (2), αγριαπιδιές (1), μυγδα
λιά (2), πιπεριές (1), λατάνιες (1), κυπα
ρίσσι (3), δέντρα που τα βρίσκουμε
στο ελληνικό τοπίο, φαίνεται να έ
χουν μικρότερη σημασία απ’ το δέντρο-σύμβολο, που το συναντάμε του
λάχιστον 8 φορές. Γιατί το δέντρο

Αφιέρωμα/42---- -----------------------------------------------------------

Οι λέξεις φετίχ στον Κ.Γ.Καρυωτάκη
Κι ανοίγει, ρόδο αιμάτινο, η χαρά
μου
(«Χαρά»)
Είναι ο φύλακας του ύπνου:
Τα ρόδα Θα κινήσουν απ'τους
φράχτες / και Θα ρθουν να μας
γίνουν προσκεφάλι
(« Ύπνος»)
Όμως αυτός ο ύπνος είναι ύπνος θα
νάτου. Ο θάνατος που ποθήσαμε θα
’ρθει ά π ’ την πορφυρή πληγή που μό
νο τ ’ αγκαθωτά κλωνάρια των ρόδων
θα σκεπάσουν:
Μη δέσεις την πληγή σου παρά με
ροδοκλώνια
(«Ευγένεια»)
Ας μπορούσε κι η καρδιά να σπάσει
και να πέσει καταγής σαν ροδοπέταλο
που το παίρνει ο άνεμος («Λύπη ας
ερχόταν ή Χαρά»). Γιατί τα τριαντάφύλλα είναι* ευπαθή λουλούδια* μαδούν σαν τις ελπίδες («Μόνο») και,
στο θερμοκήπιο, σβήνουν σαν τις επι
θυμίες («Εσπέρα»).
Ακόμα κι όταν, καμιά φορά, το
βράδυ είναι τρυφερό και γλυκό σαν
«δέσμη από τριαντάφυλλα» («Σαν δέ
σμη από τριαντάφυλλα»), όλα θα τε
λειώσουν όταν κατέβουμε και συνα
ντήσουμε τις σκιές («Ό τα ν κατέβου
με»). Πάνω στον τάφο μας το τριαντά
φυλλο θα γίνει άμμος κι η ίδια μας η
ύπαρξη θα ’ναι μονάχα χίμαιρα. Υ
πάρχουν πάρα πολλά τριαντάφυλλα
σκόρπια μέσα στα ποιήματα του Κα
ρυωτάκη· υπάρχουν πάρα πολλά λου
λούδια ,επίσης. Η χρησιμοποίηση των
λέξεων άνθος και λουλούδι είναι συχνά
κοινότοπη. (Συναντάμε αυτούς τους 2
όρους τουλάχιστον 10 φορές, συγκε
κριμένα στο «Γυρισμό»). Η εικόνα
του λουλουδιού, πλάι στην εικόνα του
αηδονιού («Ευγένεια») αποτελεί μέρος
των ποιητικών κλισέ. Πιο πρωτότυπος
είναι ο τόνος στους «Ποιητές»* εξόρι
στοι σαν τα χλομά λουλούδια που
μεταφυτεύτηκαν μακριά, θα πεθάνουν
σαν κι αυτά, ξεχασμένοι.
Τις περισσότερες φορές, το λουλού
δι είναι η αντίθεση στο θάνατο. Η
«Ζοφερή Νύχτα» που πλησιάζει κάνει
να χλομιάζουν λουλούδια και φώτα
(«Επίκλησις») και τα λουλούδια μο
I

είναι το φυτικό είδωλο του ποιητή:
λεύκες..., δέντρα μου
και, σκιές ανάμεσα στις σκιές, τα
δέντρα τον συνοδεύουν.
Η έκφραση δέντρα μου επανέρχεται
σ ’ ένα ποίημα της συλλογής «Ελε
γεία» που αποτελεί και τον ηίτλο του.
Ο ποιητής θέλει να γνωρίσει το μυστι
κό των δέντρων του χειμώνα* θέλει να
είναι δέντρο («Δέντρο») για να υφίσταται, αδιάφορο, την καταιγίδα και
την καλοκαιριά. Ό ταν όμως ξαναγυρίζει η άνοιξη, θ ’ απομακρυνθεί αφού
τα δέντρα, κι αυτά, θα τον έχουν
προδώσει.
Πιο σπάνια κι απ’ τα δέντρα, ονομα
τίζονται τα λουλούδια: γιατί ο Καρυωτάκης δε γνωρίζει παρά την περιορι
σμένη, πενιχρή φύση των μικρών πό
λεων, όπου η χλωρίδα συνοψίζεται σε
μερικές γλάστρες, όπου η πανίδα αντι
προσωπεύεται από μερικούς γάτους
και σκύλους και ψηλά, στον ουρανό,
τα πουλιά. Η ίδια φύση που εμφανίζε
ται και στα ρεμπέτικα τραγούδια. Η
ανεμώνη, ο ασφόδελος, η βιολέτα βρί
σκονται εδώ κατεξαίρεση. Μονάχα το
κρίνο εμφανίζεται πιο συχνά (5 φορές

τουλάχιστον). Το κρίνο, αν και φύεται
στην Ελλάδα, είχε πάντα συμβολική
σημασία. Είναι λουλούδι εξωπραγμα
τικό στο «Παιδικό», όπου το παιδί
θέλει, να είναι καλό σαν άστρο ή σαν
κρίνο. Είναι και πένθιμο λουλούδι
(«Γραφιάς»), μπορεί όμως να είναι και
λουλούδι της ευτυχίας («Χαρά»),
την ψυχούλα τους στάζουν άγρια
κρίνα,
λουλούδι συμπαράστασης του ποιητή.
Τα κρίνα όμως είναι κυρίως χέρια
τρυφερά αγαπημένης γυναίκας, («Δρόμ°ζ*) ή χεράκια παιδικά («Ωδή σ ’ ένα
παιδάκι»). Ωστόσο, το λουλούδι που
εμ φ α νίζετα ι το π ερ ισ σ ό τερ ο σ τη ν
ποίηση του Καρυωτάκη είναι το ρόδο
(πάνω από 16 φορές). Όπως και το
κρίνο, το ρόδο είναι άνθος συμβολικό
και, καθώς προχωρούμε στην ανάγνω
ση των ποιημάτων, η συμβολική του
αξία εξελίσσεται.
Λουλούδι των Ηλυσίων, συνοδεύει
τους νεκρούς στις πόρτες του Παρα
δείσου («Θάνατος») κι οι ψυχές, κρα
τώντας ένα ρόδο, προχωρούν συντρο
φιά με τ ’ όνειρο («Ηλύσια»). Το τρια
ντάφυλλο είναι ακόμα η χαρά:

ότ
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σχοβολούν ενώ ο Αθανάσιος Διάκος
ψυχορραγεί («Διάκος»). Ό μως ο αγώ
νας .είναι άνισος, ο θάνατος βγαίνει
πάντα νικητής.
Ό ταν άνθη εδένατε στα τεφρά
μαλλιά σας / ... είχατε πεθάνει.
Ό π ω ς τα λουλούδια, οι κήποι του Καρυωτάκη έχουν αξία κυρίως συμβολι
κή. Είναι κήποι της επαρχίας, μελαγχολικοί και εγκαταλειμένοι. Η ακακία
είναι άρρωστη (« Ά νο ιξη » ) και τα τζά
μια της σέρας σπασμένα. Τα τριαντά
φυλλα έχουν πεθάνει και το κυπαρίσσι
γυρεύει μια πνοή αέρα. Κι αυτές οι
πιπεριές σχηματίζουν μια πένθιμη πο
μπή:

εστρώθη
(«Εσπέρα»)
Έ ρημοι κήποι («Στο άγαλμα της ε
λευθερίας»), Κήποι νεκροταφεία («Η
πεδιάς και το νεκροταφείον»), οι κή
ποι του Καρυωτάκη είναι βουτηγμένοι
στη θλίψη. Θυμίζουν εκείνο τον κήπο
του Verlaine στο ποίημα «Colloque
Sentimental»:
Στο παλιό μοναχικό και παγωμέ
νο πάρκο, /Πέρασαν πριν από
λίγο δ υ ο , μορφές, / Στο παλιό
μοναχικό και παγωμένο πάρκο, /
Δυο φαντάσματα μας ξαναφέραν
τα παλιά.
Έ τσι στο «Gala»:

Έτσι τους βλέπω εγώ τους κή
πους
(« Ά νο ιξη » )
Ο θάνατος μοιάζει να βασιλεύει από
λυτα σ ’ αυτούς τους κήπους:
Το στερνό ρόδο θα χανεν η σέρα
/ και η λίμνη με νεκρόφυλλα θα

Καρυωτάκης θα χρησιμοποιήσει ξανά
στο «Κήπος της αχαριστίας». Κήπος
θα μμ ένος κάτω α π ’ τ ’ α γκ ά θ ια και
πνιγμένος στα φίδια («Ο κήπος είμαι»)
που περιμένει μιαν επιστροφή: ο έρω
τας έχει πεθάνει, όπως,ο έρωτας που
αναπολούν ρι εραστές στο «Colloque
Sentimental». (Θυμάσαι την παλιά μας
έκσταση;) Η τελευταία διέξοδος είναι
να γίνει δέντρο ανάμεσα στα δέντρα,
φυτό ανάμεσα στα φυτά:

Μαυροντυμένοι, απόψε, φίλοι ω
χροί, / ελάτε στο δικό μου περι
βόλι...
Αυτός ο κήπος της μελαγχολίας (Κι
είναι ο κήπος μας κήπος μελαγχολίας
« Ά νο ιξη » ) είναι ο ποιητής: τολμηρή
ταύτιση, πρωτότυπη μεταφορά που ο

ένα άγαλμα που γύρω του θα μεγα
λώνουν τροπικά φυτά... / θα κερ
δίζουν τη γη και τον αέρα

κι έτσι, τυλιγμένος με την «ανθρώπινη
περίσκεψη» των κλαδιών, ο ποιητής
θα χωθεί μέσα στο χώμα.

Μτφρ.: ΒΑΣΩ ΜΕΝΤΖΟΥ
Καθημερινή, 2 Φεβρουάριου 1979

Απόσπασμα από τη μελέτη «L’univers des
images dans l’oeuvre poétique de Karyotakis».
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Ανθολόγιο Κριτικής
— για τον Κ.Γ. Καρυωτάκη—
ευτυχείς, ανεκφράστως ωραία. Ο πόνος του ποιητού
μας είναι μάλλον μία «αδυναμία χαράς» παρά ένας
θετικός πόνος. Αισθάνεται ότι εστέρεψαν παντοτινά
δι’ αυτόν οι πηγές της χαράς. Διατί τάχα; Εις ένα του
ποίημα αναφωνεί:
τρελέ, τρελέ, που εγέρασες
και νέος ποτέ δεν ήσουν.

Κ λ εω ν^ Π α β ά σ ^ ο ^

Το πρόωρον αυτό ψυχικόν γήρας - διότι περί ψ υχι
κού προφανώς γήρατος πρόκειται - ίσως να οφείλε
ται εις μίαν διαρκή και υπερβολικήν αυτοανάλυσιν,
εις την οποίαν από πολύ νέοι υποβάλλονται σχεδόν
[όλοι] οι πνευματικοί άνθρωποι. Αλλά περισσότερον
ακόμη φαίνεται να προέρχεται από την ψυχικήν
κόπωσιν, την οποίαν προκαλεί μια καθημερινή, μηχα
νική, καταναγκαστική εργασία, τελείως ξένη προς
τας βαθυτέρας διαθέσεις του ποιητού και ασυμβίβα
στος με την καλλιτεχνικήν του ιδιοσυγκρασίαν. Ου
σία της ζωής μας είναι ο πόνος* με αυτόν είναι
υφασμένες οι ημέρες μας. Η χαρά είναι εφήμερος,
περαστική· είναι, όπως λέγει ο ποιητής «η πεταλούδα
(που) πάντα θα πετάξει, αφήνοντας στα δάχτυλα τη
γύρη». Εις μίαν μόνον περίοδον της ζωής του είναι
πραγματικώς ευτυχής ο άνθρωπος: εις την παιδικήν
του ηλικίαν, όταν όλα του χαμογελούν, όπως τα
όνειρα και οι ελπίδες πλημμυρίζουν την ψυχήν του.
«Δώστε μου», αναφωνεί με απόγνωσιν ο ποιητής,
διότι γνωρίζει πόσον αυτό που ποθεί είναι ακατόρθωτον:
ι

Τα ποιήματα του κ. Καρυωτάκη, όλα σχεδόν πηγήν
έχουν τον πόνο, έχουν μητέρα, όπως λέγει ο ίδιος,
την Λύπη. Και εκείνα ακόμη τα οποία του έχει
εμπνεύσει η χαρά είναι συγκερασμένα με ένα τόνον
πικρίας. Η τέχνη, δια τον ποιητήν των «Νηπενθών»,
είναι ένα όπλον, το οποίον προβάλλει κατά της
σκληρότητος της ζωής. Α λλ’ είναι αρκετή η τέχνη και
αι ηδοναί που μας παρέχει, όσον μεγάλαι και αν είναι
αι ηδοναί αυταί, δια να μας παρηγορήσει δι* ό,τι μας
στερεί η ζωή; Η τέχνη μετουσιώνει τον πόνον, τον
εξαϋλώνει, τον μουσικοποιεί. Α λλ’ η μεταβολή αυτή
ολίγας μόνον στιγμάς χαράς μας παρέχει. Ό ταν
παρέλθουν, «τυραννικός και αδυσώπητος μας σφίγγει
πάλιν εις τα σιδερένια του αρπάγια ο Πόνος». Αν
πονή όμως ο ποιητής, δεν καταδικάζει δι* αυτό και
την ζωήν* Δεν λέγει, όπως οι πεσσιμισταί, ότι η ζωή
είναι ένα κακόν, το οποίον πρέπει να υποστώμεν μίαν
ώραν γληγορώτερα, διά να βυθισθώμεν εκ νέου εις
την θείαν ανυπαρξίαν από την οποίαν η «βούλησις
του κόσμου» μας έφερεν εις την ζωήν. Είναι ωραία η
ζωή, παρ* όλην την πικρίαν της, και δια μερικούς

Δώστε μου τα παιδιάτικα χρόνια μου πόχουν γίνει
στην ηρεμία του δειλινού χρυσός, ωραίος καπνός
Εξωτικό μπλάβο πουλί, φέρετε την ελπίδα,
χαμένη τώρα πια.
'
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22 Σεπτεμβρίου 1921

Βασίλης Ρώτας
Μελαγχολικό παιδί ο Καρυωτάκης, μα τον είχα
συμπαθήσει από την πρώτη φορά που παρουσιάστηκε
με τον «Πόνο του Ανθρώπου και των Πραματων».
Αγκαλά^ φτωχικιά τότε και ,δειλή, όμως έδειχνε
ευγένεια και σεμνότητα η θλιμμένη του εμφάνιση,
όσο κι αν η θλίψη του φαινότανε τεχνητή, έτσι σαν
από παιδιάτικη μίμηση. Μα ήταν παιδί.
Στο δεύτερο βιβλίο του «Νηπενθη», η μελαγχολία,
το λουλούδι που διάλεξε να καλλιεργήσει στο περιβό
λι της καρδιάς του, είχε ριζώσει και φουντώσει.
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Ανθολόγιο Κριτικής
Μιλούσε χβι για «χαμούς της νιότης», για «γεράμα
τα», για τη ζωή πως είναι «φέρετρο», για «απέραντη
πικρία», κανείς δεν τον πίστευε* ωστόσο ο τρόπος
που Θρηνολογούσε είχε τη νοστιμάδα του, σαν το
αναφιλητό που πιάνει γ ι ’ ασήμαντη αφορμή ένα μω
ρό παιδί.
Και να, τώρα, με το «Ελεγεία και Σάτιρες»* που τα
πράματα έχουν σοβαρέψει. Σαν τους σπανούς, που
ανάστημα ρίχνουν αλλά γένια δε βγάζουν, έτσι κι ο
Καρυωτάκης, ενώ δείχνει πως μεγάλωσε με την
ευγενικότερη, λεπτότερη, Θαρρετότερη, εφευρετικότε
ρη τεχνική του, ωστόσο απόμεινε μελαγχολικός. 0
«πόνος» του ’χει γίνει τώρα τρόπος ζωής. Η μελαγ
χολία του έχει τώρα και τις αφορμές της, κι ας είναι
αυτές οι συνηθισμένες αφορμές που κάνουν έναν
«ποιητή» να πονεί, γιατί τα βλέπει όλα μαύρα, μια
και δεν τα βρίσκει όλα στη ζωή όπως αυτός τα
ονειρεύεται, γιατί αντίς να δρέπει άνθη και να τα
προσφέρει στην «εκείνην», είναι αναγκασμένος να
δουλεύει και να κάνει παρέα με ανθρώπους αγροί
κους, σκληρούς και βλάκες. Μαραζώνει, απογοητευ
μένος από τη ζωή που φεύγει, παράκαιρα, δίχως
χαρά ή λύπη, δίχως ικανοποίηση, τσακίζεται και τα
ρίχνει τ’ άρματα:
Ρίξε το όπλο και σωριάσου πρηνής,
όταν ακούσεις ανθρώπους

Είναι τρομερό. Πρέπει στ* αλήθεια να υποφέρει για
να βλαστημάει έτσι. Τρομερό, γιατί στο σημείο αυτό
δεν τον εκατάντησε μια καταστροφή, μια συμφορά,
ένα αγιάτρευτο χτύπημα. Τέτοιο πράμα δεν φαίνεται
από τους στίχους του. Αλλά είναι το φριχτό αποτέλε
σμα της μελαγχολίας, που την εσυνήθισε στην αρχή,
όπως συνηθίζει κανείς το τσιγάρο, και τώρα τον
εκυρίεψε, του ’διώξε κάθε άλλη ευχαρίστηση, του
’γίνε εγωπάθεια. Κ* επειδής η εγωπάθεια αυτή είναι
ένα γενικότερο φαινόμενο στον τόπο μας, που βρήκε
ίσως στον Καρυωτάκη την καλύτερη του έκφραση, θα
προσπαθήσω να το περιγράφω εδώ, εξετάζοντας λε
πτομερέστερα τη νέα αυτή Ποιητική συλλογή του
μελαγχολικού ποιητή.
Ελληνικά Γράμματα,

Β ' 5, 15 Φεβρουάριου 1928.

Μήτσος Παπανικολάου
Η ποίηση είναι πάντα αγνή, όπου υπάρχει ποίηση.
Ίσως στον Καρυωτάκη να μην υπάρχει ο πυκνός και
συνεχής εκείνος λυρισμός, ο ηλεκτρισμός του ποιήμα
τος, που μεταμορφώνει τις λέξεις, που απλώνει ως
το άπειρο κι εκμηδενίζει τα κοινά νοήματα, που
δημιουργεί την ποιητική μαγεία. Μα σε ποιον άλλο
Έ λληνα ποιητή υπάρχει; Ίσως μόνο στα τελευταία
ποιήματα του Σολωμού, σε μερικά ποιήματα του

Καβάφη, και σε τρία-τέσσερα του Παπατσώνη. Μα
γ ι’ αυτό πρέπει ν ’ αρνηθούμε όλους τους άλλους; Οι
μεγάλοι ποιητές είναι σπάνιοι. Μα, εκτός από τους
μεγάλους, υπάρχουν κι οι καλοί. Ό χ ι μετριότητες.
Αυτές στην ποίηση δεν χωρούν. Καλοί, με την απόλυτ
τη έννοια της λέξεως. Σ ’ αυτούς ο λυρισμός είναι
ίσως λιγότερο βαθύς, πιο αραιός, σκορπισμένος εδώ
κι εκεί, αυτό όμως δεν τον εμποδίζει να γίνεται
μερικές φορές τόσο οξύς ή τόσο γλυκός, ώστε να
ομορφαίνει και τα μέρη του ποιήματος όπου δεν
υπάρχει καθόλου.
Αυτό συμβαίνει με τον Καρυωτάκη. Έ χει, βέβαια,
στίχους κοινούς, στίχους χωρίς καμιά ποίηση ίσως,
μα έξαφνα μια κραυγή ξεπετιέται, ένα επιφώνημα
ακούγεται ή βλέπουμε μια εικόνα τόσο καλά αρπαγ
μένη από τη στιγμιαία ζωή της, ώστε ξεχνάμε αμέ
σως κάποια δυσφορία που μας προκάλεσαν οι προη
γούμενοι στίχοι, και, φωτισμένους, από την αντανά
κλαση του λυρισμού, τους δικαιολογούμε.
« 0 ποιητής μιας γενεάς»
Νεοελληνικά Γράμματα,
Β ', 69, 26 Μαρτίου 1938.

Τέλλος Ά γρας
Η πολιτική σάτιρα, υπήρξεν ο τελευταίος ποιητικά
κύκλος του Καρυωτάκη. 0 ρεαλισμόςτου, ο πείσμων,
ο συμπαθητικά κακόπιστος, γυρίζει τέλος και στην
πολιτική.
Η σάτιρα είναι η σφαίρα, όπου ολιγότερο από κάθε
άλλην, η ποίησις μένει άπρακτη κι αδιάφορη από τον
έξω κόσμον. Η σάτιρα ίσα ίσα εμπνέεται από τον έξω
κόσμο. Κι ο έξω κόσμος είναι ο ρεαλισμός, η κοινω
νία, η πολιτική. «Στο Ά γα λ μ α της Ελευθερίας που
φωτίζει τον Κόσμο», « 0 Μιχαλιός», «Εις Ανδρέαν
Κάλβον», «Η Πεδιάς και το Νεκροταφείον» - ιδού
τέσσερα ποιήματα του Καρυωτάκη εμπνευσμένα από
την πολιτική, χωρίς όμως να ξεφεύγουν καθόλου κι
από τα σύνορα της τέχνης.
Η σάτιρα δέχεται εντυπώσεις από την Κοινωνία.
Έ πειτα, χτυπά την Κοινωνία. Τέλος, δέχεται ξανά
και τον αντίκτυπο της... Ό λ ο ι οι σατιρικοί συγγρα
φείς και ποιηταί στον τόπο μας τον έλαβαν, αυτόν
τον αντίκτυπον για καλά! 0 Αλέξ. Σούτσος εφυλακίσθη δυο φορές «επί εξυβρίσει του Στέμματος» και
πέθανε ίσως από τη δεύτερη φυλάκιση. 0 Σουρής
εδικάσθηκε επί εξυβρίσει της βασιλίσσης Ό λγα ς.
Τον Ροίδη και τον Λασκαράτο τους αφόρισεν η
Εκκλησία. Στα χρόνια του Καρυωτάκη 5εν έγινε το
ίδιο - είτε γιατί τα δικαιώματα της τέχνης έχουν
ασυζήτητα περισσότερο από άλλοτε επιβληθεί, είτε
γιατί η τέχνη πολύ στενότερο μέρος παίζει στα
τωρινά κοινωνικά πράγματα, και σχεδόν αγνοείται.
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Α λλ’ ο Καρυωτάκης, ο υπάλληλος, επροχώρησε πιο
πολύ κι από τη σάτιρα: έγινε κι έμπρακτα επιθετικός.
Τα πολιτικά του αισθήματα, αντίθετα προς το κόμμα
που είχε τότε την πολιτικήν εξουσία, έδωσαν συγκε
κριμένη διέξοδο στην αδιάκοπη πικρία που τον ετυραννούσε. Ήρθε τότε σε προστριβές με τον προϊστά
μενό του Υπουργό. Εκείνος τον ετιμώρησε. 0 Καρυω
τάκης έδωσε πάλι σε αντιπολιτευόμενη εφημερίδα,
και ήρθαν στη δημοσιότητα, έγγραφα εμπιστευτικά
της υπηρεσίας. Κι ο Υπουργός τον τιμώρησε, βαρύτε
ρα: τον μετάθεσε στην Πρέβεζα, «στην θλιβερότερη
επαρχία του θλιβερότερου τόπου του κόσμου, που
είναι η Ελλάς», καθώς είπε κάποιος κριτικός. Τα
πάντα θάνατος εδώ στην Πρέβεζα, γράφει ο Καρυω
τάκης, σ' ένα απ’ τ’ ανέκδοτα ποιήματα του. Τα ίδια
και διεξοδικότερα έγραφε στα πολυάριθμα γράμματά
του, που τα συγκέντρωσε, μετά το θάνατό του, ο κ.
Κλέων Παράσχος.
Ό ποιος εδιάβασε περιγραφές - ή όποιος τις διαβάζει τουλάχιστον στις σύγχρονες εφημερίδες - των
ηθών και των εθίμων της μακρυνότερης πολιτισμένης
χώρας του κόσμου, της Ιαπωνίας, θα σταμάτησε με
πολύ ενδιαφέρον, αν όχι με θαυμασμό, στη φύση και
στη σημασία που έχει η αυτοκτονία στον εξωτικόν
εκείνον τόπο. Αν στην Ευρώπη η αυτοκτονία εβγήκεν
από την στωική φιλοσοφία, από τον Επίκτητο και
τον Μάρκον Αυρήλιο, ωσάν μια διαμαρτυρία της
εσωτερικής ελευθερίας, ωσάν μια κύρωση της ανθρώ
πινης αξιοπρέπειας, στην Ιαπωνία όμως η αυτοκτο
νία έχει, το περισσότερο, τη σημασία ιεροτελεστίας.
Μια κόρη αυτοκτονεί για να εξιλασθεί η απόπειρα
δολοφονίας εναντίον του Τσάρου της Ρωσίας, που
είχε επισκεφθεί το ιαπωνικό έδαφος* ένας στρατηγός
αυτοκτονεί την ώρα που κηδεύουν τον αυτοκράτορά
του.
»

« 0 Καρυωτάκης και οι Σάτιρες»

Άπαντα» 1938.

Έ χει ασφαλώς κι ο Καρυωτάκης αρκετές ευτυχισμέ
νες στιγμές, όπου τον αισθάνεσαι ότι χτυπά τα φτερά
του με ορμή και κοντεύει να πετάξει. Αλλά τα φτερά
του δεν αντέχουν πολλή ώρα. Το αποτέλεσμα είναι
αδύνατο, χαλαρό και σε πολλά σημεία χαλασμένο.
Τον αδίκησε ίσως μια υπερβολική ευκολία στην
ευαισθησία και στη διατύπωση των πραγμάτων, και
κάποια άγνοια της βαθύτερης σημασίας των πνευμα
τικών και καλλιτεχνικών ζητημάτων. Αν άρχιζε να
εμβαθύνει, αν αποφάσιζε να δυσκολευτεί περισσότε
ρο, το αποτέλεσμα, φαντάζονται πως θα ήταν καλύ
τερο, γιατί η ποιητική ψυχή υπήρχε. Η ευκολία του
όμως, από την άλλη μεριά, συνετέλεσε πολύ στη
διαμόρφωση ενός πολυθόρυβου «καρυωτακισμού»,
που γέμισε την Ελλάδα με φτηνή στιχουργημένη
λογοτεχνία. Ήτανε πολύ εύκολο να τον μιμηθεί
όποιος ήθελε. Επικράτησε έτσι η εντύπωση ότι αυτός
ήταν ο σπουδαιότερος ποιητής, ο κατεξοχήν ποιητής
της γενεάς του, της *γενεάς των νέων των ετών
1910-1920. Στην ίδια ωστόσο γενεά, αν ψάξουμε με
προσοχή, θα βρούμε, νομίζω, τρεις ή τέσσερις, ίσως
και περισσότερους ποιητές που, χωρίς να κάνουν
σχολή, είναι ασφαλώς καλύτεροι καλλιτέχνες .απ’ αυ
τόν.
Το ζήτημα του Καρυωτάκη, βέβαια, δεν εξαντλεί
ται με τέτοιες συνοπτικές σημειώσεις. Θα έπρεπε να
γραφούν εργασίες πλατύτερες και αναλυτικότερες, με
το αυστηρό και δίκαιο πνεύμα που έλεγα πριν. Νομί
ζω εξάλλου ότι δεν μπορεί να του αμφισβητηθεί μια
ιστορική σημασία. Αντιπροσώπευσε, με τον τρόπο
του, στην ιστορία της λογοτεχνίας μας, μια ορισμένη
ψυχική κρίση που σήμαινε το τέλος πολλών πραγμά
των. Η πιστολιά του ήταν το κορύφωμα της απογοή
τευσης και της αμηχανίας. Ήταν η εποχή που ο
Φώτος Πολίτης κήρυττε τη γενική εκκαθάριση των
λογοτεχνικών μας αξιών, τη διάλυση του καταστή
ματος.
Νεοελληνικά Γράμματα,
.

Β ', 68, 19 Μαρτίου 1938.
·φ
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Κ.Θ. Δημαράς
Ο Καρυωτάκης δεν ήταν μεγάλος ποιητής* καλά καλά
εγώ πιστεύω πως δεν ήταν καν ποιητής, στην πλήρη
σημασία που μπορούμε να δώσουμε στη λέξη. Τον λεν
ακόμη προσωπικό και πρωτότυπο* και όμως σε κάθε
του ποίημα επάνω μπορούμε, έτσι, χωρίς σοφία και
έρευνα μεγάλες, να σημειώσουμε το όνομα του δικού
μας ή του ξένου ποιητού από τον οποίον εκάστοτε
επηρεάζεται. Αλλά ήταν δέκτης, ευαισθησίας κατα
πληκτικής, που συνεκέντρωσε μέσα του όλες τις
διάχυτες τάσεις και ροπές της γενεάς του, τις απο
κρυστάλλωσε και τους έδωσε μορφή τελειωτική.
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Ό πω ς πολύ σωστά σημειώνει ο κ. Βαρίκας, «το έργο
του Καρυωτάκη δεν ήταν δυνατόν σε καμιά περίπτω
ση να έχει συνέχεια»: ο Καρυωτάκης ήταν ένα όριον
ύστερα από κείνον οι επαναλήψεις, οι μιμήσεις του
είδους του μας εδόθηκαν. Κατά τούτο, λοιπόν, η Θέση
του μέσα στην φιλολογία μας είναι σημαντική* και
είναι αυτό μία αφορμή επαίνου για όσους είχαν την
πρωτοβουλία της εκδόσεως του έργου του.
Είπα πως για μένα ο Καρυωτάκης δεν ήταν καν
ποιητής* η κρίση αυτή μπορεί να φανεί αυθαίρετη αν
αναλογισθούμε όλη την φιλολογία η οποία έχει κιό
λας αναπτυχθεί επάνω στο σχετικώς μικρού όγκου
έργο του. Ό μω ς και πριν, όσο το είχα μελετήσει, και
τώρα που το ξαναδιάβασα συγκεντρωμένο, δεν εβρήκα ούτε ένα στίχο του ποτισμένον με την θεία εκείνη
ουσία που εξαϋλώνει τον λόγο για να τον κάνει
ποίηση. Η σκέψη, ο στοχασμός, η παρατήρηση, μας
δίδονται ωμά, με μια ψυχρότητα εργαστηριακή, που
καμιά πνοή - εμπνοή - δεν ήρθε να την ταράξει. Μας
συγκινεί ο Καρυωτάκης, αλλά όχι αισθητικά: ο πόνος
του ανθρώπου, ο ειλικρινής, μας συγκινεί μέσα στο
έργο του* μας συγκινούν αυτά που λέει, ο άνθρωπος
που διαφαίνεται μέσα από αυτά που λέει, αλλά καμιά
μέθη ποιητική δεν μας δίνει το διάβασμα των στίχων
του. Ματαίως θα προσπαθήσει κανείς να ανιχνεύσει
ποίηση - αγνή ποίηση καθώς τη λένε - μέσα στους
στίχους αυτούς. Φυσικά, παραδείγματα δεν χωρούν
σε μια τέτοια περίπτωση: μπορεί κανείς να υποδείξει
έναν στίχο από ένα ποίημα και να προσπαθήσει να
εξαγάγει από αυτόν την ποίηση που κρατεί* αλλά
είναι αδύνατον, παραθέτοντας στίχους στερημένους
ποιήσεως, να αποδείξει ότι ολόκληρο το έργο ενός
ποιητού στερήθηκε της χάριτος: θα έμενε πάντοτε η
υποψία ότι ο επόμενος στίχος είν’ εκείνος που περιέ
σωσε την έμπνευση.
Ελεύθερον Βήμα, 21 Φεβρουάριου 1938

Τ ί^ Α θ £ ^ Ια λ < ή ^

Ο Καρυωτάκης ως μεταφραστής προξενεί αληθινή
κατάπληξη κι εμπνέει τον θαυμασμό. Και τούτο,
γιατί δε διστάζει μπροστά σε καμιά δυσκολία. Πιάνει,
λ .χ., την περίφημη «Μπαλάντα' των κυριών του
παλαιού καιρού» του Βιγιόν και τη χύνει, με τον πιο
άνετο τρόπο, σε νεοελληνικούς στίχους, κρατώντας
τα περισσότερα που θα μπορούσε να κρατήσει απ’ το
πρωτότυπο, και προπαντός χωρίς να θυσιάσει τίποτα
απ’ τη νοσταλγία και το αίσθημα του ποιήματος.
Ό λ ο του το μέλημα είναι να μη προδώσει καθόλου
τον ποιητή* γ ι’ αυτό, κι όταν αναγκάζεται, για λό
γους στιχουργικούς, να κάνει μια προσθήκη, η προ
σθήκη αυτή όχι μόνο δε μοιάζει παρείσακτη μέσα στο
αυθεντικό υλικό του ποιητή, μα τουναντίον θα υπέθε
τε κανείς ότι πρόκειται για ένα υπόλειμμα από το
υλικό που είχε στη διάθεσή του ο ίδιος ο Βιγιόν και

που λόγοι οικονομίας στη φόρμα τον ανάγκασαν να
το αφήσει έξω. Αυτό ακριβώς το αμεταχείριστο
υλικό το δανείζεται, θα έλεγε κανείς, νοερά ο Έ λλη
νας μεταφραστής, και το μεταχειρίζεται αξιοθαύμα
στα, ίσως για να μιλήσει ιδιαίτερα στη φαντασία του
Έ λληνα αναγνώστη του. Κι ο^λήθεια, μέσα σ’ όλες
εκείνες τις θρυλικές καλλονές, που ο Γάλλος ποιητής
αναπολεί για να μας υποβάλει τον πόνο του για τη
φθορά, τι φυσικότερο από το να παρελάσει κι η
εμορφιά της Σπαρτιάτισσας Ελένης, που αυτή δα κι
αν αναστάτωσε τον κόσμο στα χρόνια τα παλιά; Την
προσθήκην αυτή του Καρυωτάκη τη θεωρώ λεπτότα
το πραγματικά εύρημα συγγενικής διαθέσεως, μια
απ’ τις αντιστοιχίες για τις οποίες μίλησα πιο πριν.
«Είναι ποιητής ο Καρυωτάκης», Κριτικά Δοκίμια, Αλεξάντρεια 1943, σελ. 51-62
Άπαντα, Β ', Αλεξάνδρεια
1943, σελ. 191-202».
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Μια περίοδος σαράντα χρόνων σχεδόν μας χωρίζει
από την τελευταία απολογία του Καρυωτάκη* απολο
γία μιας γενιάς που την επισφράγισε με το τέλος του.
Η κοινωνία μετά, γνώρισε απέξω κι από -μέσα ρα
γδαίες ανακατατάξεις που υποχρεώθηκε να τις παρα
κολουθήσει μ’ ανανεώσεις των θεμάτων και της μορ
φής της η ποίηση. Και μολαταύτα ο θάνατός του δεν
έπαυσε να σημαίνει μια πνευματική ανακοπή. Χρειά
στηκε να περάσει ο θόρυβος πολλών αναταραχών και
προσχώσεων για να ξαναπάρει μια άλλη γενιά τα
κομμένα νήματά του.
Μεσολάβησε ένας άλλος πόλεμος και μια άλλη
καταστροφή* και αυτή μ* εσωτερικούς πατάγους
εκπτώσεων. Κι ενώ ο ίδιος χάθηκε στο υπέδαφος
μιας εποχής αγεώργητης από τα σύγχρονα γεγονότα,
η διάψευσή του συνάντησε τη δική μας διάψευση και
η γυμνή έκφρασή του ζήτησε επιτακτικά τη συνέχεια
και την ολοκλήρωσή της. Για να επισημάνουμε τις
πιο χαρακτηριστικές συνέχειες, ο μισός λόγος του:
Τόσο πολύ τα σώματα κουράστηκαν
πον ελύγισαν, εκόπηκαν στα δύο

έγινε σκηνοθεσία σπάγγων που σπρώχνουν τα σώμα
τα στην ερωτική σύμβαση, οι μελαγχολικοί κήποι και
τα δωμάτιά του, μικρά θηριοτροφεία, πεζοδρόμια και
αποκρηές του μεταπολεμικού κολασμού στη σύγχρο
νη μυθολογία του Σαχτούρη. Και το ερώτημα για
τους χαμένους εφήβους του:
Να ’ναι όλοι εκεί στο μόλο;

καθώς και η συναίσθηση της πρόωρα κομμένης φω-
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νής, γίνονται προεκτάσεις αποχαιρετισμών δίπλα στα
σφυρίγματα των καραβιών, αντιλήψεις μιας ακαταξίωτης ιστορικής στιγμής:
Γιατί οι μελλούμενοι ποιητές δε ζούνε πια,
Εκείνοι που γεννήθηκαν πεθάναν όλοι νέοι-

και προπαντός η γραφειοκρατική γλώσσα προάγεται
σε «κομματική» κατά το αίτημα της διαλεκτικής των
σύγχρονων ιδεολογικών αγώνων, στη συνείδηση του
Αναγνωστάκη.
Για να κατανοήσουμε την πιθανή συνέχεια, θα
πρέπει να υπερπηδήσουμε υποθετικά το φράγμα του
θανάτου του. Η κριτική εικασία μ* όλη την παρακιν
δύνευσή της μπορεί να καταλήξει σ’ ευλογοφανή πο
ρίσματα. 0 Σεφέρης που ασφαλώς τον συνέχισε, κι
ας τον υπερφαλάγγισε με τη μυθοποιία της διασποράς, υπήρξε στη διάρκεια του καιρού ένας παράλλη
λος του Έ λιοτ. Ποιος μπορεί ν ’ αποκλείσει, πως αν
έφτανε στη δίνη του πολέμου, δε θα μπορούσε να
γίνει κ’ εκείνος ένας παράλληλος του Κητς. Κι αν
επιζούσε και ζούσε το κλίμα των ιδεολογικών αγώ 
νων, τίποτε δεν θα τον εμπόδιζε να προκρίνει και
πάλι το τέλος του. Γιατί το τέλος του, πέρα από τις
αλλότριες διαστάσεις του περιβάλλοντος και της
ψυχής, είναι στιγμές που θυμίζει τη χειρονομία του
Μαγιακόφσκι.
«Η διάρκεια του Καρυωτάκη», περ. Ενδοχώρα, τεύχ. 34-35,
1965.

Βύρων Λεοντάρης
Κοινωνικός ποιητής ο Καρυωτάκης και συγχρόνως
ποιητής της εσωτερικής προσωπικής περιπέτειας, έ
νωσε τις άκρες των δύο τάσεων προκαλώντας την
τρομερή ηλεκτρική κένωση στο σώμα της λογοτε
χνίας μας. Υπήρξε ψυχρός ποιητής, χωρίς αναπτύ
ξεις στην έκφραση, χωρίς μυρηκασμούς στην έμπνευ
ση,, συντάκτης του ισολογισμού: ουσία της ποίησης κοινωνικοί όροι ύπαρξής της. Νομιμοποίησε συγχρό
νως και το μόνο δυνατό γλωσσικό ιδίωμα στην

νεοελληνική ποίηση, απορρίπτοντας όλον τον τεχνη
τό γλωσσικό εφιάλτη της εποχής. Ποιητές-ανακαινιστές της γλώσσας μπορούν να υπάρξουν μόνο σε έθνη
που δεν έχουν απομακρυνθεί ακόμη πολύ από το
βαρβαρικό (με την σωστή σημασία της λέξης) παρελ
θόν τούς, σε έθνη δηλ. που η γλώσσα τους βρίσκεται
σε ακμή και ανάπτυξη. Τα έθνη με πανάρχαιες,.
ερειπωμένες πια γλώσσες, έχουν χάσει το παιχνίδι
στον τομέα αυτόν. Δεν υπάρχει άλλο γλωσσικό ιδίω
μα για την ελληνική ποίηση, παρά η γλώσσα του
πρόσφυγα, του μετανάστη, του εξόριστου, της διασποράς, η γλώσσα τού έλληνα σε συνεχή κατάσταση
ανάγκης. Από δω και η καταγωγή της ποπ-καθαρεύουσας των υπερρεαλιστών, άσχετα αν σήμερα
κατήντησε να γίνει η γλώσσα της ανεκδοτολογικής
ποίησης.
Ό λες οι λογοτεχνίες εκδικούνται τα βλάσφημα
παιδιά τους, κάθε μια με τον τρόπο της. Η νεοελληνι
κή λογοτεχνία, καθόλου εύρωστη, αναιμική και κομφορμιστική, επιβιώνουσα ακόμα μέχρι σήμερα κάτω
από τους ίδιους ακριβώς κοινωνικούς όρους ύπαρξης
που διέγραψε ο Καρυωτάκης (επαιτεία της αναγνώρι
σης, έπαθλα και βραβεία, βιομηχανοποιημένες μετα
φράσεις, εκδόσεις «απάντων» προθανάτιες και μετα
θανάτιες, ανθολογίες κλπ.) δεν φαίνεται ικανή για
μια σοβαρή εκδίκηση στην πρόκληση του Καρυωτά
κη. Με όλους τους μηχανισμούς της δεν κατορθώνει
να τον εντάξει (δηλ. να τον αφανίσει) θετικά ή
αρνητικά στο σύστημα των αξιών της. Του έδωσαν
θέση στις ανθολογίες - μα οι σελίδες του μοιάζουν να
θέλουν να ξεκολλήσουν και να φύγουν. Του κάνουν
διαλέξεις - όπου τελικά δεν λέγεται τίποτε γι' αυτόν.
Θέλουν ακρμη να του στήσουν και προτομή - μα το
μάρμαρο ασφαλώς θα ραγίσει... Ή. Δημιουργούν το
πλάσμα του «καρυωτάκισμού» για να τον σαβανώ
σουν μέσα σ’ αυτό - αλλά «καρυωτακισμός» δεν
υπήρξε ποτέ, είναι το πιο ανύπαρκτο μυθολογικό
τέρας της νεοελληνικής ποίησης. Επιχειρούν αισθητι
κές και φιλοσοφικές τοποθετήσεις του χωρίς αισθητι
κή και χωρίς φιλοσοφία - όμως τα πιο έγκυρα
κριτικά κείμενα που γράφτηκαν ποτέ για έλληνα
ποιητή, δηλ. τα κείμενα Παράσχου, Ά γρα, Μαλάνου,
δεν σβήνουν. Και τώρα τελευταία τον πετούν στην
κατανάλωση, συνδέοντάς τον με τις ασημαντότητες
της νεοαντιστασιακής κομφορμιστικής «αμφισβήτη
σης» - μα η δίψα του κόσμου για τις πηγές γίνεται
όλο και εντονότερη. Δεν μένει παρά ο μηχανισμός της
απώθησης, γιατί η ωραία μας ποίηση πρέπει να ζήσει
και να προκόψει. Και δεν αντέχει αυτόχειρες και
βλάσφημους. Είναι βέβαια και η απώθηση μια μορφή
ένταξης. Όμως κάθε φορά που η ελληνική ποίηση
απελπίζεται, δηλ. κάθε φορά που γίνεται ποίηση, ο
Καρυωτάκης είναι εξακολουθητικά παρών.
Σημειώσεις, τχ. 1, 1973.
Ψ

Διεύθυνση: ΖάνΣατώ

Από τόν Πλάτωνα καί τόν Σωκράτη
ως τόν Τζών Ντιονι καί τή Μαρία Μοντεσσόρι

Μέσα άπό αυτό τό βιβλίο θά γνωρίσετε τούς παιδα
γωγούς πού στό πέρασμα τών αιώνων άγωνίστηκαν
νά κρατήσουν άναμμένη τή φλόγα μιας ανθρωπιστι
κής παιδείας, νά γκρεμίσουν τίς βαθιά εδραιωμένες
αντιλήψεις καί προκαταλήψεις καί ν ’ άνοίξουν τό
δρόμο γιά μιά άγωγή πού βασίζεται πρώτα άπ' όλα
στό σεβασμό τής προσωπικότητας καί τής ελευθερίας
τού παιδιού.

Εκδόσεις Γλάρος
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εκδόσεις
που συμβάλλουν
στην πολιτιστική
ανάπτυπη
του τόπου μας
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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