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Δοκίμιο

Το χρονογράφημα
του Γ. Ιωάννου
Του Γιώργου Λράγη
Το πρωτότυπο πεζογραφικό έργο του Γ. Ιωάννου, από καθαρά ειδο

θέματά τους δηλαδή αφορούν γεγονότα ή καταστάστεις με γενικό

λογική σκοπιά, 0α μπορούσε να διακριθεί σε κείμενα κατεξοχήν

ενδιαφέρον. Κι ακόμη πως ένα γνώρισμά τους αποτελεί ο απροσδο-

λογοτεχνικά, σε χρονικά, σε χρονογραφήματα, σε δοκίμια και σε

κητος συχνά συνειρμός λέξεων, εικόνων και νοημάτων, έτσι που να

μικτά. Από αυτά τα χρονογραφήματα 0α είναι το αντικείμενο της

αιφνιδιάζουν και να κεντρίζουν τη σκέψη και τα αισθήματα του

αποψινής ομιλίας. Τέτοια θεωρώ κυρίως τα γραφτά που βρίσκονται

αναγνώστη. Να σημειωθεί επίσης ότ'ι ως σχόλια της επικαιρο-

συγκεντρωμένα στους τόμους “ Κοιτάσματα” και “ Εύφλεκτη

τητας τα χρονογραφήματα άλλοτε έχουν ρεαλιστικό χαρακτήρα,

Χ ω ρ α ” . Τα χρονογραφήματα του Ιωάννου, παρόλα όσα γράφτηκαν

άλλοτε ποιητικό ή φιλοσοφικό, άλλοτε σατιρικό και άλλοτε απλώς

για τα πεζά του, δεν προσέχτηκαν. Θέλω να πώ ότι δεν επισημάν-

χιουμοριστικό. Χωρίς φυσικά ν’ αποκλείονται οι μικτές μορφές.

θηκαν ως ειδολογική ιδιαιτερότητα ώστε να τοποθετηθούν στα

Συνοψίζω. Το χρονογράφημα είναι είδος συντομου πεζογραφή

πλαίσια ορισμένης παράδοσης και να σταθμιστούν ανάλογα. Κι

ματος, μεταξύ λογοτεχνίας και δημοσιογραφίας, το οποίο σχο

από την άποψη αυτή πέρασαν ουσιαστικά απαρατήρητα. Μολα

λιάζει ή κρίνει επίκαιρα γεγονότα και καταστάσεις γενικού ενδια

ταύτα, επειδή δεν είναι αναξιόλογα γραφτά κι επείδη το νεοελλη

φέροντος, κατά τρόπο που να κεντρίζει τη σκέψη και τα αισθήματα

νικό χρονογράφημα δεν αποτελεί αμελητέα υπόθεση, θα άξιζε τον

του αναγνωστικού κοινού· άλλοτε δηκτικό με σατιρικό χαρακτήρα,

κοπο να τα κοιτάξουμε προσεκτικότερα.

άλλοτε “ καθαρτικό” με ποιητικές ή φιλοσοφικές τάσεις, άλλοτε
ρεαλιστικό και άλλοτε ευθυμολογικο. Κάπως ετσι.
Ό λ α αυτά αφορούν το νεοελληνικό και πιό ειδικά το αθηναϊκό

Αλλά τι είναι το χρονογράφημα;

χρονογράφημα. Γιατί αυτό το είδος ευτύχησε να εμφανιστεί νωρίς

Σύμφωνα με το λεξικό του Δημητράκου το χρονογράφημα είναι

και ν’ αποκτήσει αυτόχθονη φυσιογνωμία. Το νεοελληνικο χρονο

“ ελαφρόν πεζόν λογοτέχνημα εφημερίδος ή περιοδικού, πραγμα-

γράφημα, σύμφωνα με τους απολογητές του, έχει γαλλική αφε

τευομενον επίκαιρα θέματα” . Με παρόμοιο τρόπο το ορίζουν όλα

τηρία αλλά γρήγορα απόκτησε δική του μορφή, “ όπως την καθο-

σχεδόν τα γνωστά λεξικά της νεοελληνικής γλώσσας. Αυτοί οι ορι

ρισεν η ανεξάρτητος από πάσης ξενικής επιδράσεως εξέλιξίς του” ' .

σμοί, αν και σαφείς καθεαυτοί, έχουν το μειονέκτημα ότι είναι

Τα γνωρίσματα δηλαδή του χρονογραφήματος που προανάφερα δεν

πολυ γενικοί. Ίσω ς μια πληρέστερη ιδέα για το χρονογράφημα να

ανταποκρίνονται σε κάποιον αρχαίο ταυτόσημο τύπο πεζού ή σε

παίρνουμε από περιγραφικότερες αναφορές. Μια τέτοια μας δίνει ο

κάποιον σύγχρονο ευρωπαϊκό, γιατί τέτοιοι, εφόσον ακριβολογουμε,

Ι.Μ . ΙΙαναγιωτόπουλος με τα παρακάτω. “ Ιστάμενον μεταξύ της

δεν υπάρχουν. Είναι λίγο παράξενο το γεγονός οτι το μονο είδος

λογοτεχνίας και της δημοσιογραφίας, εμπνεόμενον από τα γεγο-

γραφτού λόγου, το οποίο παρουσιάζει σαφή στοιχεία αυτοχθονης

νοτα και τα ζητηματα της αμέσου επικάιρότητος, λυρικόν χωρίς

φυσιογνωμίας, έχει μάλλον παραγνωριστεί και παραμενει αμελε-

εξαρσιν, φιλοσοφικόν χωρίς ευρύτητα, ψυχογραφικόν χωρίς βάθος,

τητο. Το χρονογράφημά μας, όσο τουλάχιστο γνωρίζω, περιμενει,

παιγνιώδες και εύθραυστον προϊόν του γραπτού λόγου εξ αυτής

μετά από 140 περίπου χρόνια γόνιμης σταδιοδρομίας, το συστημα

ταύτης της φύσεώς του, ανήχθη ενίοτε εις έξοχον περιωπήν και

τικό μελετητή που θα ερευνήσει την αφετηρία του, την εξελικτική

απετέλεσεν, αναμφισβητήτως, εξαίρετον λογοτεχνικόν είδος. Το

πορεία του και τη συνεισφορά του στα νεοελληνικά γραμματα. Ας

χρονογράφημα απεκρυστάλλωσεν εις μικράς αποσπασματικάς

σημειωθεί στο σημείο τούτο πως η Αθήνα ως πόλη δεν αξιώθηκε να

εικόνας, εις συντόμους σπινθηροβολούντας διαλόγους, τύπους και

βρεί την έκφρασή της τόσο μέσα στα έργα των λογοτεχνών της,

περιστατικά της καθημερινής ζωής, την νεοελληνικήν πραγματι

κάτι που έγινε π.χ. με τη Θεσσαλονίκη και σε μικρότερο βαθμό με

κότητα και τας απηχήσεις της ξένης πραγματικότητος- έκρινε τας

τα Γιάννινα, όσο μέσα στα γραφτά των εξαιρετικών χρονογράφων

ιδέας, τα πρόσωπα και τα συστήματα· διείδεν απροσδοκήτους

της. Κι ακόμη, το γεγονός πως από τη στήλη του χρονογραφήμα

λύσεις εις πολυσχιδή προβλήμτα· διεκωμώδησε προσπαθείας και

τος, που διέθετε αρκετή ανεξαρτησία, πέρασε για πρώτη φορα η

τάσεις — εφερεν, εν ενί λόγω, μιαν μικράν, αλλά “ φίλην” δόσιν

δημοτική γλώσσα στον ημερήσιο τυπο.

της μεγάλης τέχνης εις την πεζότητα της καθημερινής ζωής και

Γενάρχης του αθηναϊκού χρονογραφήματος θεωρείται ο Κ ων

εις την άμεσον αίσθησιν του σπεύδοντος και τόσον συχνά επιπό

σταντίνος Π ώ π ο οποίος, τον Αύγουστο του 1848, δημοσιεψε στο

λαιου αναγνώστου. Αν και ανάκατη η «περιγραφή» του Παναγιω-

περιοδικό “ Ευτέρπη” ένα κείμενο με τις παρατηρήσεις και τις

τοπουλου μας δίνει ωστόσο μια πληρέστερη εικόνα από εκείνη των

σκέψεις που έκανε κατά τη διάρκεια ενός απογευματινού περίπατου

λεξικών. Σ’ αυτά θα ήθελα να προσθέσω διευκρινιστικά πως τα

στην τότε Αθήνα. Βέβαια εκείνο το γραφτό του Π ώ π , το οποίο ακο-

χρονογραφήματα από θεματική άποψη έχουν γενικό χαρακτήρα, τα

—»

Δοκίμιο
λούθησαν και άλλα ομοειδή, δεν είχε τη μορφή και την αξία του
χρονογραφήματος που ξερουμε σήμερα. Το ζητημα ομο^ς είναι πως
αυτός ο τύπος δημοσιογραφήματος έπιασε, αναπτύχθηκε σταδιακά
και με τον καιρό ολοκληρώθηκε ως ιδιαίτερο πεζογράφημα με το
δικό του όνομα. Στα χέρια μάλιστα του Ιωάννη Κονδυλάκη και του
ΙΙαύλου Νιρβάνα έφτασε να αναδειχτεί σε αξιόλογο λογοτέχνημα.
Κοντά σ ’ αυτούς και πολλοί άλλοι, ανάμεσα στους οποίους ο Γεώρ
γιος Τσοκόπουλος, ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου, ο Τίμος Μωραϊτίνης, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο Σπύρος Μελάς, ο ΙΙαύλος ΙΙαλαιολόγος κι ο Δημήτρης Ψαθάς, υπήρξαν δεξιοτέχνες του είδους.
Δεξιοτέχνες που ο καθένας τους κατι του εδωσε απο την ξεχωριστή
συγγραφική ιδιοσυγκρασία του. Ο Κονδυλάκης π.χ. το προίκισε,
μεταξύ άλλο^ν, με το ρεαλιστικό πνεύμα του, ο Νιρβάνας, πιο ιδεα
λιστής, με την ποιητική ευαισθησία του, ο ΙΙαπαντωνίου με τον
αισθητισμό του, ο Μωρα'ιτίνης και ο Μελάς με την εύστροφη ευφυο
λογία τους, κ.λ .π. 'Ετσι το νεοελληνικό χρονογράφημα προχο)ρησε ανοδικά, σταδιοδρόμησε γόνιμα και δημιούργησε παράδοση.
Μολαταύτα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και ιδίως μετά το
1967 παρουσίασε σαφή σημάδια παρακμής. Στις μέρες μας μάλι
στα, με εξαίρεση την αναλαμπή του Ιωάννου, μαζί με τη γενική
ποιοτική πτώση του ημερήσιου τύπου τείνει μάλλον να υποκατα
σταθεί από άμουσα προχειρογραφήματα.

0
σίεψε, από 15-3-1981 μέχρι 19-12-1981, 26%χρονογραφήματα
όλα σχεδόν ένα κι ένα, τα οποία μαζί με άλλο ένα και δυο μελετή-

Είναι όμως ώρα, ύστερα από αυτήν την παρενΟετική σκιαγραφία
του είδους, να επιστρέφουμε στο συγκεκριμένο Οέ^.α.

ματα'που είχαν δημοσιευτεί νωρίτερα στην ίδια εφημερίδα αποτέλεσαν αργότερα τον τόμο “ Εύφλεκτη Χ ώ ρ α ” . Συνολικά δηλαδή

Μερικά γραφτά του Ιωάννου, ιδιαίτερα μετά το 1974, έκλιναν

έχουμε: 5 (“ Φυλλάδιο” — “ Κ αταπακτή” )+ 33 (27 “ Πρωινή” +

πρός τον τύπο του χρονογραφήματος. Ίΐταν νομίζω από τη φορά

0: “ Κ οιτάσματα” ) + 27 (“ Καθημερινή” — “ Εύφλεκτη Χ ώ ρ α ” )

των πραγμάτων και όχι από συνειδητή προσπάθεια. Τα πρώτα

= σύνολο 65 κείμενα. Ποσότητα αρκετά μικρή συγκριτικά με τον

μάλιστα γνήσια χρονογραφήματα του συγγραφέα τα συναντούμε

αριθμό των ομοειδών γραφτών άλλων συγγραφέων. Αλλά αν αξίζει

ανάμεσα σε άλλα κείμενα που δημοσίεψε στο περιοδικό του “ Φυλ

να γίνεται λόγος για τα χρονογραφήματα του Ιωάννου δεν είναι

λάδιο” ™ 1978-9 και τα συμπεριέλαβε μετά στον τόμο “ Κ αταπα

για την ποσότητά τους. Είναι για το γεγονός ότι αυτός ο συγγρα

κτή” . Εννοώ κυρίως τα ακόλουθα πέντε: “ Ως ωραίοι οι ποδες!...

φέας έγραψε μερικά από τα καλύτερα νεοελληνικά κείμενα αυτής

“ II μεγεθυντική μηχανή” , “ Μπερές ή δίκωχο;” , “ Περί του κάλ

της κατηγορίας. Κάτι που ελπίζω να φανεί, ως ένα βαθμό τουλά

λους και πού βρισκόμαστε σήμερα” και “ Τα σαράντα κύματα” .

χιστο, παρακάτω.

Μπορούμε συνεπώς να πούμε πως υπήρχε στον Ιωάννου ενδιάθετη

Προτού θίξω όμως το θέμα της ποιοτικής σύστασης θα ήθελα να

ροπή προς το χρονογράφημα. 'Ετσι, όταν το 1979 του έγινε σχε

π ω δυο λόγια για τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται αυτά τα κεί

τική πρόταση από το διευθυντή της λιγόζωης εφημερίδας “ Π ρω ι

μενα τυπικά με τα προγενέστερα της ίδιας κατηγορίας τα οποία

νή” Κ ώστα Νίτσο, δέχτηκε χωρίς μεγάλο δισταγμό να αναλάβει

για λόγους συνεννόησης ονομάζω εφεξής παραδοσιακά. Λοιπόν, αν

τη στήλη του σαββατιάτικου χρονογραφήματος. “ Ή τ α ν οπωσδή

κοιτάξουμε εποπτικά το νεοελληνικό χρονογράφημα και πάρουμε

ποτε μια αρχή” θα παρατηρήσει αργότερα ο ίδιος “ και η αρχή τόσο

ως μέτρο τα γενικά χαρακτηριστικά του, έχουμε τη δυνατότητα να

σε μένα όσο και σε άλλους της συνομοταξίας μου δεν φέρει τη σφρα

διαπιστώσουμε ότι τα συγκεκριμένα κείμενα του Ιωάννου έχουν

γίδα της τελειότητας. Από τα λάθη μας διδασκόμαστε” , (θα

πλήρη ειδολογική ταυτότητα. Είναι δηλαδή τυπικά χρονογραφή

δούμε παρακάτω πώς διδάχτηκε πραγματικά από ορισμένο “ λά

ματα. Μολαταύτα μερικά στοιχεία ιδιαιτερότητας, όπως συμ

θος” .) Βέβαια δεν ήταν απόλυτα μια αρχή αφού είχε κάνει ήδη τα

βαίνει άλλωστε και με τα ομοειδή γραφτά άλλων συγγραφέων,

πρώτα βήματα, ήταν όμως μια αρχή από την άποψη ότι πρώτη

είναι λίγο πολύ ευδιάκριτα. Να τα δούμε όσο γίνεται συνοπτικό

φορά προσανατολίστηκε συνειδητά πρός το τακτικό χρονογράφημα

τερα αναφορικα με τα θέματα και τη θεματική αναπτυξη, το ρεαλι

και το ανάλογο αναγνωστικό κοινό. Κι αυτό ίσως ήταν ένας λόγος

σμό, την παραδοξολογία, το διάλογο, το γραμματικό πρόσωπο και

που τοτε ύψωσε κάπως ρητορικά τον τονο της φωνής του, πραγμα

την ειρωνεία, θεματικά τα χρονογραφήματα του Ιωάννου, πέρα

που βάρυνε αρνητικά στην ποιότητα των κειμένων του. Στην

από επίκαιρα, είναι μάλλον αθηναϊκά. Η Θεσσαλονίκη πιάνει εδώ

“ Πρωινή” ο Ιωάννου δημοσίεψε, από τις 10-11-1979 μέχρι τις

λίγο χώρο — πιθανότατα γιατί όλον αυτόν τον καιρό ο συγγραφέας

10-5-1980, 27 χρονογραφήματα τα οποία μαζί με άλλα έξι αδη

κατοικούσε μόνιμα στην Αθήνα. Π ιό ειδικά έχουμε να κάνουμε με

μοσίευτα, τα συγκέντρωσε στον τόμο “ Κοιτάσματα” . 'Επειτα, κι

θέματα που αφορούν τα αυτοκίνητα, τις πολυκατοικίες και τον του

4 αφου εκλεισε η “ Πρωινή” , συνεργάστηκε στην “ Καθημερινή” ,

ρισμό με αρνητικό τρόπο, και την πολιτιστική μας παράδοση με

οπου με την αποκτημένη ήδη πείρα της δημοσιογραφίας, δημο-

θετικό. Και με ανάμεικτο: το σινάφι των συγγραφέων, την κοινω

νική και την πολιτική μας πραγματικότητα. Εντούτοις πρόκειται

πονηριάς στο μάτι, αλλά και πολύ πιο ανήσυχοι, ανασφαλέστεροι

για κείμενα που αναπτύσσονται περισσότερο συνειρμικά παρά

ολοφανερα, μια και η δουλειά τους κρέμεται από τις σχέσεις τους

καθαρά θεματικά. Βέβαια το χρονογράφημα παρουσίαζε πάντοτε

με το αφεντικό. II ιδιωτική δουλειά είναι αφάνταστα πιο ανελεύ

ροπή προς τη συνειρμική ανάπτυξη. Στην περίπτωση όμως του

θερη αλλά λίγοι αυτό το καταλαβαίνουν, θριαμβεύουν κι εδώ οι

Ιωάννου η ροπή αυτη εκδηλώθηκε πληρέστερα και συστηματικό

προκαταλήψεις. Εαν αυτός που ξεκλειδώνει το κατάστημα δεν έχει

τερα. Αν κοιτάξουμε από άλλη οπτική γωνία τα κείμενα για τα

φτάσει ακόμα, τους βλέπεις να περιμένουνε ζαρωμένοι, σαν ξεθω

οποία μιλώ έχουμε το περιθώριο να παρατηρήσουμε ότι παρουσιά

ριασμένα βότσαλα έξω από το νερό τους. Πρέπει να βρεθούνε πίσω

ζουν σαφή ρεαλιστικό χαρακτήρα. Χαρακτήρα που μας φέρνει

από τον πάγκο τους για να λάμψουνε κάπως . Ελπίζω να συμφω

γενικά στο νου τον Κονδυλάκη. Ό χι όμως ακριβώς γιατί στην

νούμε ότι χρειάζεται να διαθέτει κανείς σπάνια παρατηρητικότητα

πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε μ ’ ένα ρεαλισμό τόσο ιδιότυπο

για να προσέξει πως οι ιδιωτικοί υπάλληλοι μόλις βρεθούνε πίσο.)

ώστε ν’ αποτελεί στα πλαίσια του είδους νέα νότα. Μια από τις

απο τον πάγκο τους είναι πιο λαμπεροί. Να δούμε όμως ακόμη ένα

συνέπειες του ρεαλιστικού πνεύματος που διέπει τα συγκεκριμένα

απόσπασμα όπου η αισθαντικότητα παίρνει κεφάλι από την παρα

κείμενα είναι φαντάζομαι το γεγονός ότι δεν συναντούμε σ ’ αυτά

τηρητικότητα. Είναι από “ Τα σαββατόβραδα” στα οποία ο συγ

την εύθυμη παραδοξολογία που συναντούμε συχνά στα παραδοσιακά

γραφέας, χωρίς να είναι αντίθετος με την πενθήμερη εργασία,

χρονογραφήματα. Γιατί αν και περιέχουν αρκετές χιουμοριστικές

αναμετράει τις αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις που είχε το

αιχμές δεν είναι τόσες και τέτοιες που να δίνουν το βασικό τόνο και

μαράζω μα της βραδυνής σαββατιάτικης αγοράς, μετά την καθιέ

πολύ περισσότερο τόνο παραδοξολογίας. Αλλά και ο διάλογος, που

ρωση του πενθήμερου — για ορισμένη μερίδα εργαζόμενοί τότε.

στο παραδοσιακό χρονογράφημα αποτελούσε συνηθισμένη τεχνική,

Στο απόσπασμα αναπολεί την αλλοτινή αίγλη του σαββατόβρα

εδώ απουσιάζει. Έ ξ ω από το “ Ω , οι ευτυχισμένες μέρες!” το οποίο

δου. “ Ηταν μια παραδοσιακή βδομαδιάτικη γιορτή” γράφει “ όπου

αναπτύσσεται διαλογικά, κανένα άλλο δεν έχει διαλογική μορφή.

ο κόσμος ανακουφισμένος από την πάλη του και έχοντας το αίσθημα

'Αλλο τυπικό γνώρισμα στα χρονογραφήματα του Ιωάννου είναι

πως τα ’βγάλε και πάλι πέρα ξεχυνόταν, συν γυναιξί και τέκνοις

ότι όλα, με εξαίρεση το “ Ω , οι ευτυχισμένες μέρες!” , είναι διατυ

συχνά, για να κάνει τα ψώνια του, και τις πολυτέλειές του. Καμιά

πωμένα σε πρώτο γραμματικό πρόσωπο. Ανέκαθεν το χρονογρά

αλλη μέρα δεν πήγαιναν τόσοι άνθρωποι στην αγορά το βράδυ, όσοι

φημα είχε προσωπικό χαρακτήρα με συνέπεια να γράφεται συχνά

το Σάββατο. 'Ηταν το βδομαδιάτικο, ήταν η Κυριακή, αλλά και η

σέ πρώτο γραμματικό πρόσωπο. Απλώς στην περίπτωση του συγ

χαρα των οφθαλμών. Γι’ αυτό και η αγορά είχε μια χαρο^πή όψη,

γραφέα μας η πρωτοπρόσωπη διατύπωση αποτελεί σταθερό

μια ζωηρη φωτοχυσία, ολίγο απατηλή καμιά φορά ως πρός τα

κανόνα. Αναφορικά τέλος με την ειρωνεία, επειδή, όπως και σε

χρα>ματά της, κι έναν άλλου είδους διαλαλημό. Έρχονταν στιγμές

άλλους συγγραφείς, συνδέεται στενά με το θέμα του προβληματι

που η κίνηση κι ο πυρετός ανέβαινε σαν να ήταν I Ιάσχα. Αν ήσουν

σμού, θα τη σχολιάσω παρακάτω.

παιδί, ίσως και μεγάλος — ποιό^ ξέρει; — το ξημέρο^μα της

Είπα νωρίτερα πως αν αξίζει να γίνεται λόγος για τα χρονογρα

Κυριακής είχες ακόμα στα μάτια σου το θάμπωμα της αγοράς του

φήματα του Ιωάννου δεν είναι για την ποσότητά τους αλλά για την

Σαββάτου, όπως το πρωινό της Δευτέρας κάτι από την γλύκα, το

ποιότητά τους. Μιλώντας έτσι είχα στο νου μου κυρίως τα ακό

άρωμα, μα και την αδειοσύνη της Κυριακής. Και όλα αυτά δεμένα

λουθα δεδομένα. Την παρατηρητικότητα και την αισθαντικότητα

με τους εκκλησιασμούς και τις καμπάνες” . Από τα δύο αποσπά

που υποδηλώνουν, τον προβληματισμό τους, την οργανικότητα και

σματα θα φάνηκε πιστεύο.», πέρα από τ ’ άλλα, πως η παρατηρητι

την ενάργεια με την οποία είναι γραμμένα. Να τα δούμε αναλυτι

κότητα και η αισθαντικότητα για τις οποίες μίλησα βγαίνουν από

κότερα.

τα ίδια τα κείμενα και όχι από βιογραφικά στοιχεία του συγγρα

α) Ο Ιωάννου είχε αυτό που εννοεί ο λαός όταν λέει για κάποιον

φέα.

“ έχει μύτη” . Είχε ασυνήθιστο τάλαντο να παρατηρεί και να

β) Το χρονογράφημα ο.»ς κριτικό σχόλιο της επικαιρότητας

αισθάνεται το μεταβολισμό της ζωής γύρω του. Αρκεί να διαβασει

χρειάζεται ετοιμότητα πνεύματος. Χρειάζεται δηλαδή να είναι

κανείς μερικά γραφτά του για να διαπιστώσει με ποση οξύτητα

κάνεις σε θέση να διακρίνει έγκαιρα μέσα στο κοινό και συνηθισμένο

αντίληψης παρακολουθούσε την επικαιρότητα. 'Οντας ευαίσθητος

παρε-δο^σε της ζα>ής το ασυνήθιστο ή το σημαδιακό. Ετοιμότητα

και στις πιό ανεπαίσθητες αλλαγές του περιβάλλοντος του, παρα

όμως εδώ, εκτός από ευστροφία πνεύματος, σημαίνει και προετοι

τηρούσε τα πράγματα σχεδόν με μεγεθυντικό φακό. Ή τ αν από την

μασία. Με την έννοια της συγκρότησης εκείνης που συνεπάγεται

πλευρά αυτή, αν μπορώ να το πώ έτσι, μια άγρυπνη αισθαντικη

προσωπική στάση απέναντι στα πράγματα. Ανέκαθεν το χρονο

συνείδηση που σταχυολογούσε τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες

γράφημα είχε χαρακτήρα προσο^πικής αντίδρασης στα δεδομένα

της καθημερινότητας. Στο κείμενό του π.χ. “ Τα σαράντα κύμα

της επικαιρότητας. Και ασφαλώς δεν έπαψε ποτέ να προϋποθέτει

τ α ” , όπου παρουσιάζει την πρωινή κίνηση στο κέντρο της Αθήνας,

τον ανάλογο προβληματισμό από την πλευρά το.>ν χρονογράφοι.

παρατηρεί τις διάφορες κατηγορίες εργαζόμενων πώς περνούν να

Αναφορικά μ ’ αυτό το θέμα ο Ιο^άννου, όταν καταπιάστηκε με το

πάνε στη δουλειά τους η μία μετά την άλλη. Νωρίς στις πεντε οι

χρονογράφημα, ήταν ήδη “ έτοιμος από καιρό” , θέλο.» να πο.> ότι

νεαροί στρατιωτικοί, στις έξι οι καθαρίστριες, οι περιπτεράδες, οι

μετά από μακρύ διάλογο με τον εαυτό του και τη γύρο) του πραγμα

εφημεριδοπώλες και άλλοι, αργότερα οι δημόσιοι υπάλληλοι και

τικότητα, βάζοντας “ διαρκούς τάξη στο χάος” (σύμφο>να με τη

μετά οι ιδιωτικοί. Για τους τελευταίους σημειώνει. “ Καθώς πάνε

διατύπωσή του), είχε σχηματίσει ένα δικό του πλέγμα απόψεο^ν.

να σβήσουν των δημοσίων υπαλλήλων τα κύματα, αρχίζουν να

Απόψεο>ν φυσικά πέρα από εκείνες του συρμού με τις οποίες τρέ

έρχονται αυτά των ιδιωτικών. Είναι πιο σερπετοί αυτοί, πιο παρ

φεται η επικαιρότητα. Αν και δεν ήταν κράση Οεο^ρητική με ιδιαί

δαλοί, κομψευόμενοι, διαλεγμένοι με κριτήρια εμφάνισης και

Δοκίμιο
τερη κλίση πρός την αναλυτική σκέψη, είχε εντούτοις την ικανό

στα χρονογραφήματα του Ιωάννου δύο δεδομένα που συνηγορούν

τητα να φτάνει με εμπειρικό τρόπο σε καίριες διακρίσεις. Είχε

προς την κατεύθυνση αυτή. II έλλειψη εκζήτησης και ο χαμηλός

επίσης τη διορατικότητα να μην ασχολείται με τα πάντα αλλά με

τόνος. Η έλλειψη εκζήτησης γίνεται φανερή προπάντων στο

ό,τι ήταν οικείο στη δική του αντίληψη και κρίση. Μ ’ άλλα λόγια

λεκτικό και στο συντακτικό επίπεδο του λόγου. Σχετικά με το

ο Ιωάννου δεν κάθησε να γράψει χρονογράφημα παρά μονάχα όταν

πρώτο παρατηρούμε ότι τα κείμενα δεν υποφέρουν από λεκτική επι

είχε φτάσει σ’ ένα αξιόλογο επίπεδο σχετικού προβληματισμού.

τήδευση. Δε συναντούμε δηλαδή σ’ αυτά πομπώδης νεολογισμούς,

Γεγονός που το μαρτυράει η ειρωνική υφή των γραφτών του.

ηχηρούς όρους του συρμού, απανωτά ονόματα φημισμένων συγγρα

Λέγοντας ειρωνική υφή δεν εννοώ τη φραστική ειρωνεία με την

φέων, ξενισμούς ή πλεοναστική χρήση επιρρημάτων. Αντίθετα το

οποία υπονοούμε το αντίθετο από ό,τι λέμε ρητά. Εννοώ ότι τα

λεξιλόγιο είναι κοινότυπο. Από τ ’ άλλο μέρος η σύνταξη είναι

κείμενα του Ιωάννου εκφράζουν ή υποδηλώνουν κάθε φορά ορισμένη

στρωτή χωρίς στριμμένες φράσεις και δυσνοητους συνειρμους. (-)α

διάσταση μεταξύ δύο δεδομένων. Διάσταση, ας πούμε, ανάμεσα

έλεγα μάλιστα πώς είναι κάποτε τόσο απλη ωστε θα μπορούσε να

στο τοτε και στο τώρα, στο είναι και στο φαίνεσθαι, στο σκοπό και

ξεγελαστεί κανείς και να την πάρει για απλοϊκή. Ο χαμηλός

στα μέσα, κ.λπ. Στο χρονογράφημα π.χ. που επιγράφεται “ Φθινοτ

τόνος, αν και συναφής από την πλευρά που τον συζητο) με την

πωρινά” παρουσιάζει το Φθινόπωρο μέσα στις τωρινές μεγάλες

έλλειψη εκζήτησης, δεν έχει ανάλογη γλωσσική επιφανεια. Με

πόλεις, ιδίως στην Αθήνα, σαν ένα άχρωμο πέρασμα από το Καλο

αποτέλεσμα να μην εντοπίζεται σε συγκεκριμένα γλωσσικά στοι

καίρι στο Χειμώνα. Ενώ παράλληλα αναπολεί το άλλο Φθινόπωρο

χεία. Γίνεται όμως αισθητός, όταν διαβάζουμε, σαν ιδιότητα μιας

του φυσικού περιβάλλοντος που είναι εξαιρετικά πολύχρωμο και

ευδιάκριτης κειμενικής φωνής. Το θέμα της κειμενικής φωνής το

ψυχικά δραστικό. Παρόμοια στο “ Ω, οι ευτυχισμένες μέρες!” οι

έχω θίξει άλλοτε, μιλώντας για το λογοτεχνικό πεζογραφικό έργο

τωρινές γάτες της Αθήνας συνομιλούν μεταξύ τους σαν καλοφα

του ίδιου συγγραφέα,1 και δε θα 'λεγα τίποτε περισσότερο τώρα.

γάδες αστοί δυσφορώντας με ό,τι τους θυμίζει ποιά ήταν άλλοτε η

Είναι η ίδια φωνή που βγαίνει από τις πρώτες σελίδες του “ Για ενα

φυσική τους κατάσταση. Το χρονογράφημα “ Μην ξεχνάτε!” ανα-

φιλότιμο” και ενυπάρχει έκτοτε σε όλα τα πεζα του Ιωάννου. Και

φέρεται στο προεκλογικό φαίνεσθαι των πολιτικών μας σε συνάρ

στα χρονογραφήματα επίσης. Με τη διαφορά ότι σε πολλά απο τα

τηση με τις προγενέστερες πράξεις τους οι οποίες αντιπροσωπεύουν

πρωτοδημοσιευμένα στην “ Πρωϊνή” έχει ανεβασμένο τόνο με

το είναι τους. Στις “ Διαφημίσεις” πάλι βλέπουμε να υπάρχει

συνέπεια ο λόγος να τείνει να γίνει ρητορικός. Δεν είναι αυτη η

χάσμα ανάμεσα στο σκοπό και στα μέσα. Σκοπός των διαφημίσεων

καλύτερη ώρα του Ιωάννου ως χρονογράφου. Ωστόσο γρήγορα διαι-

είναι να κάνουν γνωστά ορισμένα αγαθά. Έτσι όμως που παρου

σθάνθηκε ή συνειδητοποίησε το “ λάθος” (για να θυμηθούμε τη

σιάζονται στην τηλεόρασή μας διδάσκουν ιδίως στα παιδιά που τις

φράση του “ από τα λάθη μας διδασκόμαστε” ) και έστρωσε το υφος

θεωρούν δική τους εκπομπή και τις παίρνουν κατά γράμμα, την

των γραφτών του. II έλλειψη εκζήτησης και ο χαμηλός τόνος είναι

πονηριά, την υποκρισία και την απάτη. Διαφορετικής κατηγορίας

ενδεικτικά για τη σχέση του συγγραφέα με το αντικείμενό του.

χάσμα υποδηλώνουν τα “ Στο πεζοδρόμιο” και “ Εκθέσεις Ιδεών” ,

Στην περίπτωση που ένας συγγραφέας προσηλ(ί>νεται στο αντικεί

όπου γίνεται λόγος αντίστοιχα για συγκεκριμένες άμετρες δημό

μενο για το οποίο γράφει τότε αυτόματα προσανατολίζεται και

σιες ενέργειες. Τα παραδείγματα θα μπορούσαν να συνεχιστούν.

εκφραστικά πρός αυτό. Αντίθετα, όταν ένας συγγραφέας δεν προ

Αλλά καλύτερα τα διαπιστώνει κανείς όλα αυτά όταν διαβάζει τα

σηλώνεται στο αντικείμενό του ή το χρησιμοποιεί ως πρόσχημα

ίδια τα γραφτά. Να σημειωθεί πάντως πώς η ειρωνική υφή των

τότε, αυτόματα πάλι και ως ένα βαθμό τουλάχιστο, δεν προσανα

κειμένων, όπως τη σχολίασα παραπάνω, δεν αποτελεί καθεαυτή

τολίζεται εκφραστικά πρός την κατεύθυνσή του. Με συνεπεια η

ποιοτικό συστατικό. Αποτελεί απλώς ένδειξη προβληματισμού.

υφή του κειμένου να υποδηλώνει αντίστοιχα ότι ο συγγραφέας προ-

Υπάρχουν όμως μέσα στα 65 χρονογραφήματα πολλά σημεία στα

δίνει το αντικείμενό του. Πράγμα που σημαίνει τελικά ότι λίγο

οποία ο συγγραφέας εκφράζει απευθείας τον προβληματισμό του.

πολύ είναι αφερέγγυος. Ο λόγος είναι αποκαλυπτικός και δε χαρί

Ό π ω ς π.χ. στο “ Η ώρα του βρασμού” όπου παρατηρεί ότι “ σε

ζεται ποτέ σε κανένα συγγραφέα. Πολλοί συγγραφείς π.χ. παρου

σκληρές και απογυμνωτικές ώρες” δεχόμαστε μονάχα τα γνήσια

σιάζονται με λεοντή ή με λαμπερή πανοπλία ενοι ο λόγος τους υπο

έργα τέχνης. Ή στο “ Αλύπητα” στο μέρος που μιλάει για την

δηλώνει ότι στην πραγματικότητα είναι ρακένδυτοι. Εξω από το

κατακτημένη μετά από προσωπικό βασανισμό θρησκευτική απι

ίδιο το αντικείμενο ο άλλος πόλος πρός τον οποίο μπορεί να στραφεί

στία, κ.λπ. Αλλά μια συστηματική παρουσίασή τους θα με

κανείς όταν γράφει είναι ο υποθετικός αναγνώστης. Απέναντι στον

πήγαινε μακριά.

υποθετικό αναγνώστη οι συγγραφείς έχουν ολο το περιθοιριο να

γ) Αν θέλουμε να εκτιμήσουμε τα χρονογραφήματα του Ιοιάννου

συμπεριφέρονται όποκ στις κοσμικές σχέσεις. Να τον χαιρετούν

ως διατύπωση θα πρέπει να τα δούμε όσο γίνεται πιό ανεπηρέαστοι

λ .χ., να του χαμογελούν, να τον κολακευουν, να του κανουν τον

από το άλλο πεζογραφικό του έργο. Να τα πλησιάσουμε δηλαδή

πολύξερο, να τον θαμπο^νουν, κ.λπ. Είναι νομίζω η πιο ιδιοτελης

καθεαυτά, σα να ήταν κάποιου άγνωστου σε μας συγγραφέα. Αν τα

πλευρά του γραψίματος κι η πιό διαβλητή. Το χρονογράφημα από

κοιτάξουμε έτσι θα σταθμίσουμε καλύτερα πιστεύω το βαθμό της

τη φύση των πραγμάτοίν αφήνει μεγάλες δυνατότητες για τέτοια

οργανικότητας και της ενάργειας με τα οποία είναι γραμμένα.
Με τη λέξη οργανικότητα εννοώ την ανιδιοτελή στάση του συγ
γραφέα απέναντι στον αναγνώστη και την προσήλωσή του στο

συγγραφικά φερσίματα. Και το γεγονός ότι ο Ιοιάννου δεν ενέδοισε
τελικά σε τέτοιους πειρασμούς δείχνει καλύτερα από κάθε τι το
συγγραφικό του ήθος.

εκάστοτε αντικείμενό του. Κάτι που μέσα στο κείμενο όχι μονάχα

Για να είναι επαρκής η έκφραση ενός αντικειμένου, εκτός από

διαφαίνεται αλλά και αποτελεί ποιοτικό συστατικό του. Τπάρχουν

οργανική, χρειάζεται να είναι ακριβής. Ακριβής βέβαια δε

σημαίνει διεξοδική αλλά μοναδικά σημαντική για το δοσμένο αντι

ένα σχετικά μικρό αριθμό από χρονογραφήματα και μοναχά γι’

κείμενο, δηλαδή καίρια. Από τ ’ άλλο μέρος η ακρίβεια, αν και δεν

αυτά μπορούμε να μιλούμε. Από το σύνολό τους, κρίνοντας με βάση

ταυτίζεται, έχει στενή σχέση μα την ενάργεια. Και συμβαίνει τα

όσα προανάφερα για την παρατηρητικότητα και την αισθαντικό-

χρονογραφήματα για τα οποία μιλώ να είναι διατυπωμένα με εξαι

τητα, τον προβληματισμό, την οργανικότητα και την ενάργειά

ρετική ενάργεια. Ί σ ω ς γιατί, μεταξύ άλλων, στην εμπειρική σύλ

τους, θα ξεχώριζα ως κορυφαία τα ακόλουθα. “ Τα σαράντα κύμα

ληψη της πραγματικότητας από τον συγγραφέα συμμετείχε

τ α ” , “ Τα τερπνά τραίνα” , “ Τις Κυριακές τα πρωινά” , “ Τα σαβ

έντονα η οπτική αντίληψη. Κι αυτό αντανακλούσε στη διατύπωση.

βατόβραδα” , “ Ο θάνατος τουλοχία” , “ Διαφημίσεις” , “ Οι βδέλ-

Η ενάργεια δηλαδή με την οποία έβλεπε τα πράγματα ο συγγρα

λες” , “ Η ώρα του βρασμού” , “ Οι φωτιές” , “ Ω , οι ευτυχισμένες

φέας είχε ο.>ς συνέπεια να τα εκφράζει ανάλογα. Αν και συχνά δια

μέρες!” , “ Συγκοινωνίες και ευρεσιτεχνίες” , “ Μην ξεχνάτε!” ,

τυπώνει γενικές παρατηρήσεις, γνώμες και κρίσεις, εντούτοις η

“ Φθινοπωρινά” κα* “ Εκθέσεις ιδεών” .

υφή τοίν γραφτούν του έχει κατεξοχήν λεπτομερειακό και δεικτικό

Είπα στην αρχή ότι το πρωτότυπο πεζογραφικό έργο του Ιω ά ν

χαρακτήρα. Τυπικό παράδειγμα “ Τις Κυριακές τα πρωινά” .

νου, από καθαρά ειδολογική σκοπιά, θα μπορούσε να διακριθεί σε

Μιλώντας σχηματικά Οα έκανα εδώ έναν παραλληλισμό με τους

κείμενα κατεξοχήν λογοτεχνικά, σε χρονικά, σε χρονογραφήματα,

όρους “ δείχνω” και “ λέο.>” της σύγχρονης αφηγηματολογίας. Ο

σε δοκίμια και σε μικτά. Αν εξαιρέσουμε τα δυο τελευταία μας

πρώτος σημαίνει την οπτική-λεπτομερειακή παρουσίαση των

μένουν τα τρία πρώτα. Από αυτά τα λογοτεχνικά συνδυάζουν το

πραγμάτων, ενο!> ο δεύτερος τη γενική-ερμηνευτική. Αντίστοιχα

πραγματικό, το επινοημένο και το φανταστικό κάτω απο την

κλασικά παραδείγματα είναι το θέατρο και η ιστορία. Το θέατρο

κυριαρχία της προσο^πικής αίσθησης. Τα χρονικά αναφέρονται σε

δείχνει τα γεγονότα λεπτομερειακά και μάλιστα με τρόπο άμεσο.

ιστορικά γεγονότα κατά τρόπο που να προέχει η λειτουργία της

Αντίθετα η ιστορία γενικεύει, ταξινομεί και ερμηνεύει. Το χρονο

μνήμης. Ενώ τα χρονογραφήματα αναφέρονται σε επίκαιρα γεγο

γράφημα αφήνει μεγάλα περιΟο^ρια για γενικεύσεις, ταξινομήσεις

νότα ή καταστάσεις έτσι που να προέχει ο σχολιασμός [...].

και ερμηνείες. Ο Ιο^άννουν δεν απέφευγε τις γενικεύσεις, παρέμενε
όμως εραστής της λεπτομέρειας και ιδιαίτερα της οπτικής. Κ ατά
τρόπο που κι όταν διατύπωνε σκέψεις περνούσε στο λόγο του κάτι
από την αμεσότητα της οπτικής εκδοχής του κόσμου. Για να γίνω
πιό συγκεκριμένος Οα παραθέσω λίγες σειρές από ‘*Γα τερπνά
τραίνα” . “ Δεν ξέρω” γράφει “ τι γίνεται μέσα στα τραίνα την
πρωτοχρονιά, όταν αλλάζει ο χρόνος κι οι επιβάτες χαιρετιούνται
και κοιτάζονται βαθιά για να πιάσουν ίσως ο ένας μέσα στη ματιά
του άλλου το δέος για το αναπότρεπτο κύλισμα, αυτό το νέο νούμερο
που έπεσε στο ταμπλώ και πώς πια Οα το συνηθίσουν. Σίγουρα ότι

* Ομιλία που έγινε στις 7 του Νοέμβρη του 1986 στην Αίθουσα Διαλέξεο^ν
της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, στα πλαίσια των Λογοτεχνικοί
Δημητρίων.
1. “Ο Κονδυλάκης και το χρονογράφημα” , Βασική Βιβλιοθήκη, επιμέ
λεια Σταύρου Σκοπετέα, τόμος 33, Αθήνα, σελ. ι.
2. Φώτου ΙΙολίτη, “ Επιλογή Κριτικοί Αρθρων” , επιμέλεια Νίκου
Πολίτη, Ίκαρος, Αθήνα 1983, σελ. 22.
1. “Το λογοτεχνικό πεζογραφικό έργο του Γ. Ιωάννου” , περιοδικό “Φι
λόλογος” , τεύχος 43, Άνοιξη 1986, σελ. 33.

Οα λένε αναμεταξύ τους ‘χρόνια πολλά’ και άλλα, καθώς το μάτι
Οα σπιθίζει από το άρρητο εσωτερικό μυστήριο” . Ελπίζω να συμ
φωνούμε πως εδώ πέρα έχουμε συλλογισμό που διατυπώνεται
περισσότερο

εικονικά

παρά

εννοιολογικά.

ΙΙρόκειται

καθώς

πιστεύω για γνώρισμα το οποίο αποτελεί ειδοποιό διαφορά ανά

ΤΚ ΘΑΥΜΑΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

μεσα στον εκφραστικό τρόπο του Ιωάννου και στον τρόπο άλλων

ΙΑΉΦΛΜιΟβίΟ' ΜΟΤΑΤΗΚλΊΑΰΤΛΟΙΗ

ταλαντούχων χρονογράφων.
II ενάργεια της διατύπωσης καΟεαυτή, δεικτική ή όχι, προϋπο
θέτει ασφαλώς εξαιρετική ευχέρεια στο χειρισμό του γλωσσικού
υλικού. Αλλά σ ’ αυτό το θέμα δε Οα επιμείνω γιατί η γλωσσική
συγκρότηση του Ιωάννου έχει διαπιστωθεί από άλλους επανειλημ
μένα και δεν νομίζω ότι Οα ’χα να προσθέσω τίποτε περισσότερο.
Ο συγγραφέας πέΟανε σε ηλικία 58 χρονών. Δεν ήταν πολύ νέος
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αλλά ούτε ξοφλημένος. Αντίθετα ο θάνατος τον βρήκε σε μια ώρα
που έκανε σχέδια και έγραφε σχεδόν πυρετικά. Κανείς βέβαια δεν
ξέρει ποιά Οα ήταν η συγγραφική του συνέχεια. Εχω ωστόσο την

¿

4

πεποίθηση πως, αν ζούσε, ανεξάρτητα από άλλες επιδόσεις, χρονο
γραφήματα δε Οα σταματούσε να γράφει. Το ήθελε ο ίδιος αλλά και
η εξελικτική πορεία του. Αρχικά έγραψε κείμενα καθαρά λογοτε
χνικά, αργότερα, χωρίς να εγκαταλείψει τα πρώτα, έγραψε χρο
νικά και μόλις την τελευταία εξαετία της ζωής του ¿γράψε χρονο
γραφήματα. Για τα τελευταία διέθετε μεγάλα αποθέματα κατακτημένης πείρας η οποία Οα του επέτρεπε να γράφει γόνιμα για
αρκετά χρόνια. Ο π ω ς και να 'ναι τώρα έχουμε στη διάθεσή μας

ΤΗ6 ΜΙΚΑΟϋΚ0ΓΤΗ6[Λ
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Δύο λανθάνοντα κείμενα
Σεφέρη - Ελύτη
(Οι δύο ποιητές μιλούν για τη φύση του
κινηματογράφου και για τη συμβολή του
στην ανάπτυξη του λαού και της νεολαίας)
ν

II φοιτητική εφημερίδα «Φοιτητική Φωνή» ιδρύθηκε μάλλον
τον Νοέμβριο του 1944 ή το αργότερο αρχές του 1945 και οπωσδή
ποτε η δεύτερη περίοδός της αρχίζει από τις 2 Ιουλίου του 1945,
και τελειώνει η έκδοσή της (πάλι μάλλον) με το τεύχος 123 της

τότε, που είχε εμφανιστεί και ω ς ποιητής από τη συλλογική
έκδοση «θεμέλιο, 1» (Μάιος 1947) και «θ εμέλ ιοί» (Σεπ. 1947).
Οι απαντήσεις Σεφέρη και Ελύτη δημοσιευθηκαν στο φύλλο 98
της 3 Ιουνίου του 1947.

19 Ιουλίου του 1948. Αυτές οι δύο αβεβαιότητες Οα υπάρχουν

Ο αναγνώστης ίσο^ς πρέπει να ξέρει ότι η εφημερίδα αυτή διευ

μέχρις ότου ανασυρΟούν από τα υπόγεια της Εθνικής Βιβλιοθήκης

θυνόταν ουσιαστικά από την Αριστερά, ακολουθούσε όμως μια

τα υπνώττοντα τεύχη της.

πολιτική μετριοπαθή και ενωτική. Λυτό δεν μπορεί να μην ήταν

Κ α τ α την πρώτη περίοδό της, αν όχι ιδρυτής, πάντα>ς εμψυ-

γνοχττό στην Ασφάλεια, όμο>ς για λόγους που δεν ξέρομε εξακολού

χωτής υπήρξε ο Κ ώ σ τ ας Αξελός. Στη δεύτερη περίοδο υπεύθυνοι

θησε να εκδίδεται και μετά το κλείσιμο του «Ριζοσπάστη» και της

αναγράφονται αρχικά οι K .M . Αυγινός και Α. Μητρόπουλος,

«Ελεύθερης Ελλάδας» στις 18 Οκτο^βρίου 1947. Αλλά χρειάζεται

οπότε συνεργάζονται ο Κ . Αξελός αλλά και ο Γρηγόρης Φαράκος,

να υπενθυμίσομε ότι λίγο πριν, έχει συμβεί η «δήλωση του Στρα

Λεωνίδας Κύρκος, Ιάσω ν Μολέσσης, κλπ. αργότερα διευθυντής

σβούργου από τον Μιλ. I Ιορφυρογένη που νομιμοποιεί τον «Δημο

παρουσιάζεται ο II. Ανδριτσάκης έπειτα: II. Ανδριτσάκης και II.

κρατικό Στρατό» (στις 27 Ιουνίου 1947) και το Κ Κ Ε αναλαμβάνει

Πετρόπουλος και τελικά μόνο ο τελευταίος. Αναφέρω τα ονόματα

αναμφανδόν την ευθύνη για τον ένοπλο αγο)να, ενώ λιγο μετα (3

μή πως κανείς βρεθεί να έχει τεύχη της συνήθους δισέλιδης (μεγάλο

Αυγούστου 1947) έρχονται τα προ)τα αμερικανικά πλοία με πολε

σχή μα, όπως τότε και οι καθημερινές εφημερίδες) φοιτητικής εφη

μοφόδια.

μερίδας, που μια μελέτη της θα μας έδειχνε τις πολιτικές επιλογές

Μ ετά από αυτά τα ολίγα και ενδεικτικά απλούς για την ατμό

του φοιτητικού κινήματος σ ’ εκείνη τη δύσκολη εποχή, όταν τα

σφαιρα της εποχής, μπορεί κανείς να σκεφθει οτι δεν διστάζουν ο

όρια μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας ηταν επικίνδυνα ασαφή,

Σεφέρης και ο Κλύτης να δο>σουν συνεργασία σε ενα κεκαλυμένο

π ρά γ μα που εκφραζόταν και στην πολιτική.

Αριστερό φοιτητικό όργανο.

ΙΙρος το παρόν και επειδή νομίζω ότι θα ήταν κρίμα να λανθά

Σ ημεώνοί ακόμη ότι ανάμεσα σε εκείνους που υπογραφουν το

νουν τα δύο αυτά κείμενα Σεφέρη και Ελύτη που δεν αναφέρονται

ιδρυτικό ενός νέου λογοτεχνικού σο^ματείου, διαχωρίζοντας τη

στις βιβλιογραφίες Γ. Κ ατσίμπ αλ η , Δ η μ. Δασκαλόπουλου και

θέση τους α π ότη ν «Εταιρεία Ελλήν<υν Λογοτέχνου» στις 20 Ιου

Mario Vitti — Αγγελικής Γαβαθά, περιορίζομαι στο να τις αναδη

νίου 1948, δεν υπάρχουν τα ονόματα του Σεφερη και του Ελυτη

μοσιεύω δίνοντας τ α ακόλουθα στοιχεία. Το ερώτημα ή ταν:'«Ο

(Βλέπε «Ν έα Εστία» τ. 504, 1 Ιουλίου 1948, τόμος 44ος, σελ.

κινηματογράφος: η φύση του κι η συμβολή του στην πνευματική

850).

ανάπτυξη του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας». Τις απαντήσεις
τις έλαβε γραπτές ο Μήτσος Βλασσόπουλος, φοιτητής νομικής

Α Λ Ε Ξ. Α Ρ Γ Υ Ρ ΙΟ Υ

Γιώργος Σεφέρης

Οδυσσέχς Ελύτης

Ο κινηματογράφος είναι τέχνη αλλά είναι και βιομηχανία.

1) Αν πάρουμε για κύριο χαρακτηριστικό κάθε έργου τέχνης, την

Σκοπός της τέχνης δεν είναι το υλικό κέρδος ενώ αυτός είναι ο

ικανότητά του να υπερνικά τη φθορά, να συμμαχεί με το χρόνο και

σκοπός της βιομηχανίας. Γι’ αυτό ο κινηματογράφος προσπαθεί

να είναι αιώνια επίκαιρο, τότε βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο κινη

βέβαια να κάνει τέχνη αλλά την κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε να

ματογράφος δεν είναι τέχνη.

προσελκύει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος.
Έ τσι, τις περισσότερες φορές είναι κακή τέχνη. Ακόμα χειρό
τερα η φύση του είναι τέτοια που δε διευκολύνει την αναζήτηση της

Ξαναδ,ιαβάζω συχνά τα ποιήματα της Σαπφώς π.χ. ή π ά ω στην
Πινακοθήκη να δ(ο τον Γκρέκο, αλλά να ξαναδώ ένα φιλμ έστω και
περυσινό, δεν το ανέχομαι.

καλής τέχνης: Μολονότι υπάρχουν σπάνιες εξαιρέσεις (λ.χ.

Τι είναι λοιπόν ο κινηματογράφος; μόνον τεχνική; Δεν το

Τσάρλι Τσάπλιν, Γουάλτ Ντίσνεϊ) δεν μπορεί να πει κανείς ότι

πιστεύω. Προτιμώ να μην ψάχνω για ετικέτες και να παραδέχομαι

υπάρχει κινηματογραφική πρωτοπορία. Ωστόσο είναι πολυ πιθανό

αυτό που αισθάνομαι, αυτό που με συγκινεί. Και τα έργα του κινη

να γίνει κάποτε συνειδητό πως και για τον κινηματογράφο ισχύει

ματογράφου τα αισθάνομαι, με συγκινούν. Εξ άλλου βλέπω στο

το αξίω μα ότι η τέχνη χωρίς την αφιλόκερδη αναζήτηση πεθαίνει,

μέλλον ένα σο^ρό δυνατότητες γι’ αυτό τον εκφραστικό τρόπο που

πράγμα που μπορεί να στοιχίσει πολλά χρήματα. Είναι πιθανό, γι’

είναι τόσο σύνθετος, που λειτουργεί μαζί τον ήχο και την εικόνα

αυτόν ακριβώς το λόγο, να ιδούμε πλάι στις καθαρά βιομηχανικές

και μπορεί να παρακολουθήσει ακόμη και τα πιό τολμηρά κινή

ταινίες, ένα είδος λίγο ή πολύ κατευθυνόμενης κινηματογραφικής

ματα τη φωνητικής.

πρωτοπορίας. 'Ο μω ς αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τις κινηματο

Σε μιαν επιφυλλίδα μου στην εφημερίδα «Ελευθερία» έγραφα

γραφικές εταιρίες, εξαρτάται και από τη ζωντάνια της ευαισθη

πέρυσι ότι βλέπω τον κινηματογράφο μαζί με τη λυρική ποίηση

σίας του κοινού που ο κινηματογράφος ως βιομηχανία έχει την

σαν τους κυρίαρχους εκφραστικούς τρόπους της εποχής που έρχε

ιδιότητα να αποκοιμίζει. Αυτό με φέρνει στο δεύτερο ερώτημά σας.

ται. Και το πιστεύω και σήμερα. Έ λ εγ α ακόμη ότι μπορούμε να
τον θεωρήσουμε όχι σαν ένα επί πλέον είδος της τέχνης αλλά σαν

Ο πρώτος σκοπός της τέχνης, είναι, νομίζω, να κρατά ζων

ένα κόσμο ολόκληρο, παράλληλο με τον κόσμο της τέχνης και που

τις ανώτερες λειτουργίες του ανθρώπου και να τις καθαρί

μπορεί να δημιουργήσει ανάλογα είδη: Έ π ος, λυρικό ποίημα, θέα

ζει. 'Ωστε η τέχνη είναι ό,τι μπορούμε να φαντασθούμε πιο αντί

τρο, μυθιστόρημα κλπ. Ο ίδιος εγώ έχω γράψει σύντομα σενάρια με

θετο από την κατάσταση της υπνοβασίας. ΓΓ αυτό το μόνο που θα

συναισθηματικό ειρμό που αν «γυρισθούν» θ’ αποτελούν αυτό που

μπορούσα να π ω στη νεολαία, και μάλιστα στην εξαιρετικά ζω ν

ονομάζω «λυρικά κινηματογραφικά ποιήματα».

τανές

τανή ελληνική νεολαία, είναι να παίρνει από τον κινηματογράφο

2) Η αντίδρασή του στη νεολαία είναι αναμφισβήτητη αλλά όχι

το ζωντανό πράγμα και όχι το ναρκωτικό, θα ήθελα να προσθέσω

πάντοτε καλή. Ό τ α ν συλλογίζομαι πόσοι νέοι σήμερα μαϊμουδί-

ότι μ ’ ενδιαφέρει πάρα πολύ ο κινηματογράφος και αισθάνομαι

ζουν τους αστέρες του Χόλυγουντ, λησμονώντας τη ρίζα της δίκης

πάρα πολύ πόσους άγνωστους ίσαμε τώρα ορίζοντες έχει ανοίξει

τους ζωής, καταριέμαι τον Αμερικάνικο κινηματογράφο. Μια

στην οπτική συνείδησή μας. Ποτέ μου δε μου πέρασε η ιδέα πως θα

μεταβολή ωστόσο στη νοοτροία των λαών που παράγουν τα μεγάλα

προτιμούσα να μην υπήρχε. Τίποτε δεν λύεται κοιτάζοντας προς τα
πίσω. Αλλά η τέχνη των σκιών θέτει με μεγάλη ενάργεια το ίδιο

φιλμ σήμερα — μεταβολή αισθητική που θ’ ακολουθούσε μιαν

πρόβλημα που θέτει η εποχή του μηχανικού πολιτισμού που ζούμε.

δύναμη επιρροής θα βοηθούσαν τη νεολαία να δει πέρα από τ ’

Ο άνθρωπος πολλαπλασίασε στο άπειρο τη δύναμή του με τις

ανόητα σκηνοθετήματα των γκάγκστερς ή τις τζαζοειδεις επι

μηχανές, αλλά οι μηχανές τον ναρκώνουν και τον υποτάσσουν.

δείξεις, ποιό είναι το βαθύ και ουσιαστικό νόημα της ζωής. Ό π ω ς

Ολο το ζήτημα είναι πώς θα τις υποτάξει, δηλαδή πώς θα μείνει
άνθρωπος.

άλλη μεταβολή κοινωνική — θα δινε πρότυπα που με την ίδια

έκαναν ως τα τώρα τα άξια έργα τέχνης σ’ όλους τους αιώνες.

^

Σπύρος Τσακνιάς

ΜΕΣΑ ΣΕΛΙΜΟΒΙΤΣ

γεγονότα που προκάλεσαν την κρίση του

εκβιάστηκε «από τους επάνω», να φυλα

και πυροδότησαν τις αλυσιδωτές διεργα

κίσει όταν έγινε Καδής. Ο Χ ασάν, ο οποίος

σίες μέσα στη συνείδησή του. Κορυφαίο

δραπέτευσε — κι η δραπέτευση χρεώθηκε

επεισόδιο η παράνομη σύλληψη του αδερφού

στον Δερβίση/Καδή κι επέσπευσε το χαμό

του και η χο^ρίς δίκη θανάτωσή του από

του — διάβασε, όπως φαίνεται, το χειρό

τους σκοτεινούς μηχανισμούς της εξουσίας

γραφο του Αχμέτ Νουρουντίν και πρόσθεσε:

που, με τέτοιες μεθόδους, προσπαθεί να

Δεν ήξερα ότι ήταν τόσο δυστυχισμένος.

συγκαλύψει τις ακόμη σκοτεινότερες μηχα

Γαληνη στη βασανισμένη του ψυχη!

νορραφίες της. Η σύγκρουση ανάμεσα στο

Ο Δερβίσης καί ο θάνατος
Μυθιστόρημα
Κκδ. Γνώση 1986, σελ. 455

Ακλόνητος στην πίστη του, αυτάρκης

χρέος πρός τον αδελφό και στο καθήκον

Ο Μέσα Σελίμοβιτς — διαβάζω στο

απέναντι στην «έννομη» τάξη είναι ανα

«αυτί» του βιβλίου της ελληνικής έκδοσης

πόφευκτη. Ο συγγραφέας δεν τη σχηματο

— γεννήθηκε το 1910 στην πόλη Τζούλα

ποιεί. Αντιθέτως, διερευνά με αδίστακτη

της Βοσνίας, όπου και τέλειωσε το Γυμνά

ειλικρίνεια όλες τις πτυχές και τίς διακυ

σιο. Σπούδασε σέρβικη γλώσσα και γιουγ

μάνσεις της.

κοσλαβική λογοτεχνία στη Φιλοσοφική

μέσα στην ιδεολογία του, αρραγής ως προ-

Ό ταν ο Δερβίσης αποφασίζει — μέσα σε

Σχολή του Βελιγραδιού. ΓΙρίν τον πόλεμο

σωπικότης ο Δερβίσης Αχμέτ Νουρουντίν,

νύχτες αγρύπνιας, αγωνίας και ταραχής —

δούλεψε ω ς καθηγητής σε γυμνάσιο της

Σεΐχης Τεκέ του Τάγματος των Μεβλε-

να συγκρουστεί με την εξουσία, το στοιχείο

Τζούλας. Από το 1941 ως το τέλος του

βήδων σε κάποια κωμόπολη της Βοσνίας

του φόβου για την προσωπική του μοίρα δεν

πολέμου υπηρέτησε στον εθνικοαπελευθε-

τον 18ο αιώνα, είναι, μάλλον συνειδητά,

αποσιο.>πάται και ο Αχμέτ Νουρουντίν δεν

ροπικό στρατό. Μετά τον πόλεμο δούλεψε

στυλοβάτης της εξουσίας, αγκωνάρι και

ηρωοποιείται. ΙΙαραμένει μέχρι τέλους ένα

σε διάφορες θέσεις, όπως καθηγητής στην

αυτός του κρατούντος κοινώνικοπολιτικού

δραματικό πρόσωπο, μέσα στο οποίο συγ

Ανωτέρα Παιδαγωγική Σχολή του Σερά-

συστήματος. Αλλά την κατάσταση σταθε

κρούονται φοβίες, αγωνίες, αυταπάτες,

γεβο, καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή

ρότητας του Δερβίση, τη σχέση αρμονίας

φιλοδοξίες, αισθήματα χρέους, συναισθή

και διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου της

με τον κόσμο που τον περιβάλλει, ο ανα-

σεις καθήκοντος και σφοδροί άνεμοι εκδικη-

ίδιας πόλης. Από το 1961 ως το 1972 ήταν

γναίστης Οα την πληροφορηθεί μόνο μέσα

τικότητας. Στο σχηματικό δίλημμα να

διευθυντής του εκδοτικού οίκου «Σνιέτ-

από τις αναμνήσεις ενός κλονισμένου πιά

συγχο^ρήσει

(ξαναβρί

χοστ» του Σεράγεβο. Από το 1972 ως το

ανθρώπου, που νοσταλγεί τη συνθήκη της

σκοντας έτσι την εσωτερική του γαληνη

1982, που πέθανε, έζησε στο Βελιγράδι.

εξωτερικής ισορροπίας και της εσωτερικής

κ^χι την εξωτερική του ισορροπία) ή να εκδι

Ή τ α ν τακτικό μέλος της Σερβικής Ακαδη

του ηρεμίας σαν απωλεσθέντα παράδεισο.

κηθεί τον άδικο χαμό του αδελφού (και να

μίας Επιστημών και Τεχνών και της αντί

Το μυθιστόρημα αρχίζει όταν η συνείδηση

ριχτεί, μ ’ αυτό τον τρόπο, στο χαος της

στοιχης Ακαδημίας της Βοσνίας και της

του Δερβίση έχει υποστεί επικίνδυνες ρωγ

αταξίας και της ανασφάλειας) οδηγείται

Ερζεγοβίνης.

μές· όταν τραγικές εμπειρίες συνταράσσουν

— όχι από ιδεολογικές αρχές αλλά από

Ο Δερβίσης και ο θάνατος, το δημοφιλέ

τη ζωή του, διαβρο/νουν την πίστη του και

βαθύτατες υπαρξιακές παρορμήσεις — στον

στερο μυθιστόρημα στη σύγχρονη γιουγκοσ

υποσκάπτουν τα θεμέλια της στέρεης, ως

επικίνδυνο δρόμο της εκδίκησης, έναν δρόμο

λαβική λογοτεχνία, όπως μας πληροφορεί

τοτε, και συνεκτικά οργανίομενης προσωπι

που, όπως αποδεικνύεται, δεν έχει τέρμα ή

ο μεταφραστής, γράφτηκε μεταξύ 1962

κότητάς του. Ο Σεΐχης Λχμέτ Νουρουντίν 'επιστροφή. Γιατί όταν με τις δικές του

και 1966, κι ως το 1980 είχε κάνει είκοσι

δεν είναι ένας κοινός υπήκοος μιας απομα

μηχανορραφίες πλέον η τοπική εξουσία

εκδόσεις με συνολικό τιράζ εκατό χιλιάδες

κρυσμένης επαρχίας της αυτοκρατορίας. II

ανατρέπεται και ο Δερβίσης Αχμέτ Νου

αντίτυπα. Μεταφράστηκε σε όλες σχεδόν

θρησκευτικη

και

να

ξεχάσει

μοναστική

ρουντίν διορίζεται Καδής, μέλος, με άλλα

τις

άσκηση στο αυστηρό Τάγμα των Μεβλε-

λόγια, του νέου μηχανισμού εξουσίας, αυτό

μερικές μάλιστα γνώρισε επανειλημμένες

βήδων, σε συνδυασμό με την ευαισθησία και

συνεπάγεται την οριστική καταστροφή του,

εκδόσεις), καθώς και στα γερμανικά και

την

ενός προικισμένου ατόμου,

αφού πρίν από τον φυσικό αφανισμό του έχει

γαλλικά. Α π’ όσο ξέρω, είναι το πρώτο

παρήγαγαν μιαν εξαιρετικά σύνθετη προ

προκαλέσει την ταπείνωση και τον εξευτε-

έργο του Σελίμοβιτς που εκδίδεται στα

σωπικότητα διανοουμένου της μουσουλμα

λισμό του, τόσο στα μάτια της κοινότητας,

ελληνικά και ευτύχησε να μεταφραστεί

νικής κοινότητας. Γι' αυτό, ίσως, ο κλονι

όσο και στα δικά του. Το δίδαγμα της ιστο

από τον Λεωνίδα Χατζηπροδρομίδη, με

σμός του παράγει τόσους κραδασμούς· γι'

ρίας του είναι πικρό: Για έναν έξυπνο

αξιοπρόσεκτη

αυτο, έξαλλου, οι κραδασμοί αυτοί κατα

άνθρωπο, με ευαισθησία και υπερτροφική

κροάτικο πρωτότυπο. Στις «Αναμνήσεις»

γράφονται με την εκπληκτική ευαισθησία

συνείδηση, δεν έχει σημασία σε πιά πλευρά

του ο Μέσα Σελίμοβιτς, αναφερόμενος στο

ενός τέλειου σεισμογράφου.

της εξουσίας βρίσκεται. II ρήση του Κορα

μυθιστόρημά του Ο Δερβίσης και ο θάνα

Το μυθιστόρημα του Μέσα Σελίμοβιτς

νίου με την οποία κλείνει το μυθιστόρημα

τος, γράφει: «Σ’ αυτό το μυθιστόρημα

είναι γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο. Αφη

είναι αποκαλυπτική: Κ αλ ώ για μάρτυρα το

εκφράζω τη συνολική πείρα της ζωής μου,

γητής και πρωταγωνιστής της αφήγησης

χρόνο, την αρχή και το τέλος των πάντων

γι’

είναι ο Δερβίσης Αχμέτ Νουρουντίν. Το

— ότι ο άνθρωπος είναι πάντα σε απώλεια.

σημειώσεις, ολα τα θυμομουνα. Το κυοφο

ευφυία

αγωγή

και

η

ανατολικοευρωπαϊκές

αυτό

δε

επιτυχία,

γλώσσες

(σε

από το σερβο-

χρειάστηκε

να

κρατήσω

μυθιστόρημα εμφανίζεται σαν ένα είδος

Και ακολουθεί μια σύντομη προσθήκη,

ρούσα μια ολόκληρη εικοσαετία και το

ήμερολογίου — χωρίς τις γνωστές ήμερο

γραμμένη με το χέρι του Χ ασάν, του μονα

έγραψα σε τρια χρονιά».

ί Ο μηνιακές καταγραφές — στο οποίο ο υποτι

δικού φίλου που γνώρισε ο Δερβίσης, τον

θέμενος συγγραφέας του αποτυπώνει τα

οποίον

όμως

αναγκάστηκε,

ή

μάλλον

Περίεργη δήλωση για ένα ιστορικό μυθι

στόρημα — περίεργη και αποκαλυπτική. Ο

κτίρμονα γρανάζια της ολοκληρωτικής

όχι μια διατριβή περί ιδεολογίας και ολο

Δερβίσης καί ο θάνατος είναι μάλλον ένα

εξουσίας και της δογματικής ιδεολογίας

κληρωτικής εξουσίας. Διότι «αποκαλύπτει

ιστορικό μυθιστόρημα με τον τρόπο που θα

που την υπηρετεί και τη στηρίζει. Κι επι

αυτό που μόνο ένα μυθιστόρημα μπορεί να

χαρακτηρίζαμε «ιστορικό» το Όνομα του

πλέον, στην περίπτωση του Δερβίση Αχμέτ

αποκαλύψει», όπως θα έλεγε ο Μίλαν

ρόδου, αν και ο Ουμπέρτο Έ κο ενέκυψε

Νουρουντίν, στην πίκρα του πεπρωμενου

Κούντερα. Τα παθήματα και τα μαθήματα

περισσότερο στα αρχεία, όπως ομολογεί ο

του προστίθεται και μια θανατηφόρα δοση

της ανθρώπινης συνείδησης. Κι ακόμη,

ίδιος, α π ’ ό,τι φαίνεται πως έπραξε ο Μέσα

ειρωνείας: διετέλεσε διαδοχικά διάκονος

πέρα ίσως και από τις συνειδητες προθεσεις

Σελίμοβιτς. Ακόμη και ο αναγνώστης που

της ιδεολογίας και υπομόχλιο της εξου

του συγγραφέα,

δεν είναι εξοικειωμένος με την ιστορία της

σίας. Ο Μέσα Σελίμοβιτς διάλεξε μιαν

πιθανή αισιόδοξη προοπτική: καμιά δογμα

Βοσνίας του 18ου αιώνα έχει την αίσθηση

εξαιρετικά πρόσφορη οπτική γωνία και την

τική ακαμψία και κανένας απολιθωμένος

ενός γνήσιου ιστορικού χρώματος, αλλά

εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο με συνέπεια

τρόπος ζωής δεν μπορούν να σταματήσουν

τόσο οι καταστάσεις όσο και ο προβληματι

και δεξιοτεχνία. Έγραψε ένα μυθιστόρημα

οριστικά την αυθεντική αναζητηση του

σμός του βιβλίου υπερβαίνουν το τοπικό και

που είναι ταυτόχρονα ιστορικο, διαχρονικό

νοήματος της ζωής από τους ίδιους τους

χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσον

και συναρπαστικά επίκαιρο. Και, πάνω Λπ

πιστούς της ιδεολογίας.

ται. Διλήμματα, καταστάσεις, προβλημα

όλα, έγραψε ένα μ υ θ ι σ τ ό ρ η μ α και

τισμοί,

έμμεσα

τουλάχιστον,

αποκαλύπτει τη

μονη

πλήν

άσφαλτα, παραπέμπουν σε μιαν εποχή
πολύ κοντινή και πολύ π ιό οικεία. Οι κρί
σεις που προκάλεσε στις ανθρώπινες συνει
δήσεις ο εκφυλισμός μιας σύγχρονης ιδεο

Αναζητώντας το χαμένο μύθο

λογίας σε απολογητική της εξουσίας είναι
νωπές ακόμη. Με αυτό δεν θέλω ότι ο
Σελίμοβιτς .έγραψε μιαν αλληγορία για
την εποχή του σταλινισμού·, αν και οι

Τάκης Μενδράκος

εμπειρίες της εποχής αυτής θα πρέπει να

μάχεται το αντιμυθιστόρημα, ο ήρωας τον

τροφοδότησαν πλουσιοπάροχα το στοχασμό

αντιήρωα, η αφαίρεση την απλή υποδή

του και να αιμοδότησαν τις έξοχες προσω
πογραφίες, των ηρώων του. Η προβλημα

Μ Α ΙΡΗ

ΓΟ ΓΕ Μ Π

Το Πικρό Φαρμάκι

τική του υπερβαίνει όχι μόνο το ιστορικό

κοινού στο μυθιστόρημα της Μαίρη Γουέμπ

πλαίσιο του μυθιστορήματος αλλά και την

I Ιρόλογος: Άγγελος Σικελίανός

επικαιρική αφορμή της. «Το Κοράνιο»,

Μετάφραση: Άννα Σικελιανού

λέει κάπου ο συγγραφέας, απαντώντας σε
ερωτήσεις για το ρόλο του ιερού βιβλίου
μέσα στο μυθιστόρημά του, «για μένα είναι

λωση και πολλά άλλα. Σ’ αυτήν, ίσως,
την ανάγκη οφείλεται η θερμή υποδοχή του

Εκδόσεις: ΝΕΦΕΛΗ
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(1881-1927) “ Το Μικρό Φαρμάκι” .
Σε μια εποχή που το Λονδίνο και πιο συγ
κεκριμένα η Μπλούμσμπερυ Στρήτ συγκέν
τρωνε το απόσταγμα της φιλελεύθερης
πνευματικής και καλλιτεχνικής βρετα

κάθε κώδικας σκέψης, κάθε κανόνας που

νικής πρωτοπορίας (συγγραφείς όπως τους

επικαλούνται

Β. Γούλφ, Τ.Σ. Έλιοτ, K.M. Φόρστερ,

οι

άνθρωποι.

Δηλαδή,

Τζ.Λ.Ντίκινσον, τους ζο^γράφους 1\ Φράυ

καθαρό σύμβολο». Ωστόσο, η ιδεολογίατου
μουσουλμανισμού είναι πανταχού'παρούσα

Τη βαθιά ανάγκη που πιέζει το παιδί να

κα; Ντ. Γκράντ, τους κριτικούς Κ . Μπέλ

μέσα στο μυθιστόρημα, όπο)ς η εξουσία

καταφύγει στη μητρική αγκαλιά, να λικνι

και Ντ. Μακάρθυ) στη μακρινή επαρχία, σ ’

βρίσκεται πίσω από κάθε πόρτα και κάθε

στεί στην τρυφερότητα της φοίνής της και

ένα χο.>ριό του Λέιτον, ο δάσκαλος Τζώρτζ

κλειδαρότρυπα. Οι απρόσωποι εκπρόσωποί

με το παραμύθι να ξεκουραστεί από το παι

Μέρεντιθ ανάθρεφε την κόρη του Μαίρη με

της είναι αδυσώπητοι όταν πρόκειται για

χνίδι του, την ίδια αυτή ανάγκη είναι

θρύλους και παλιά παραμύθια,

την επιβολή του κύρους της. II ιδεολογία

στιγμές που αισθάνεται ο αναγνώστης,

φυσική και άφθαρτη ακόμα μαγεία του

της, παρά ταύτα, δεν θα αργήσει να αποκα-

κάποτε και ο μελετητής, όταν καταφεύγει

χώρου συμπλήρο^νε την ύφανση του ιδιαί

λύψει τις ρο^μές της και τις εσωτερικές

σε μια αφήγηση λιτή που, χωρίς να ενδίδει

τερα λεπτισμένου ψυχισμού της. Ο γάμος

αντιφάσεις της. Κ άτω από αναπόδραστες

στο λαϊκισμό ή στην υπεραπλούστευση, του

της με το δάσκαλο Χένρυ Γουέμπ θα καθο

εντάσεις και τριβές θα καταντήσει διά

χαρίζει τη γαλήνη και την ευφορία, ύστερα

ρίσει και θα ολοκληρώσει το απλό και στε

τρητη και, παρά την αυτόματη τάση της να

από τη συχνά επίπονη παρακολούθηση των

ρημένο της διαδρομής της που, παρά τη

αποκαταστήσει την τρωθείσα συνοχή της,

αναζητήσεο^ν και των εκάστοτε καινούρ

συντομία της (πέθανε σε ηλικία σαράντα

θα ανοίξει δρόμους βασανιστικής αναζή

γιων τάσεο^ν της παγκόσμιας πεζογρα

έξι χρόνων) μέσα σε μια δεκαετία συγγρα

τησης ενός αυθεντικού νοήματος της ζωής.

φίας, ή, γενικότερα, της λογοτεχνίας.

φικής εργασίας περιλαμβάνει: έξι μυθιστο

Στην περίπτωση του Δερβίση Αχμέτ Νου-

Και όπο^ς δεν μπορεί και δεν πρέπει να

ρήματα, δοκίμια και μια ποιητική συλ

ρουντίν η αναζήτηση αυτή ισοδύναμε ί με

αμφισβητήσει κανείς τη σημασία και την

λογή.

τραγική πορεία πρός την πτώση και το

αξία της εκφραστικής αναζήτησης και

θανατο — κι ασφαλούς οχι μονο στην περι-

ανανέο^σης

συγγραφέα-δημιουργού,

αγγλόφο/νης γυναικείας πεζογραφίας (που

πτο^σή του.

περίπτωσή του απλώς

άλλο τόσο θα πρέπει να δεχτεί και την

υπογράφουν ηχηρά ονοματα οπο^ς το)ν Β.

φωτίζει την ιδιαιτέρους πικρή μοίρα των

ανάγκη του αναγνο!>στη να δραπετεύει

Γούλφ, Κ. Μάσφηλντ, 1\ Αήμαν, Ντ. 1

διανοουμένων που εμπλέκονται στα ανοι-

κάποτε από το πεδίο όπου το μυθιστόρημα

Η

του

ενώ η

Σε περίοδο που η θεματολογία της

θέσεις για την ανθρώπινη συμπεριφορά και
σχέση.

γράφου δεν είναι ασφαλώς αυτό καθεαυτό

Έτσι, η Προύε που γεννήθηκε

το ιστόρημα, αλλα ο τροπος που χαρά

λα'γόχειλη και που, σύμφωνα με τις προ

χτηκαν τα πρόσωπα, η δόση της ποίησης

λήψεις, αυτό το κουσούρι φέρνει κακοτυχιά,

που

Ριτσαρντσον κ.α) άλλοτε αγγίζει και

κατορθώνει με την ευαισθησία, την τρυφε

χώρου από την I Ιρούε κι ακόμα πιό πολύ η

άλλοτε προβάλλει υπαρξιακά, ψυχολογικά

ρότητα και την αγάπη της να κερδίσει τη

μυστική αξια που ανασύρει πισω απο την

και κοινωνικά

η Μαίρη

γνώση και την ικανότητα μιας άμεσης επι

επιφανεια των φυσικών στοιχείων. Τελικά,

Γούρι —μεγαλύτερη μόνον ένα χρόνο από

κοινωνίας μ ’ αυτό που λέγεται θαύμα της

όσο κι αν “ Το ΙΙικρό Φαρμάκι” δεν κατόρ

την Β. Γούλφ— στο “ Πικρό Φαρμάκι” , που

φύσης, αλλά πάνω απ’ όλα να νικήσει την

θωσε να γίνει το μυθιστόρημα της μεγάλης

γράφει το 1924, θα μείνει επίμονα στο

κακή της μοίρα και να αξιωθεί τον έρωτα.

πνοής και των τραγικών κορυφώσεων,

χώρο της αγροτικής ζωής του περασμένου

Αντίθετα,

γεροδεμένος

πέτυχε, όμως, να διχάσει την κριτική της

αιώνα. Εκεί, θα χαράξει με θαυμαστή

αδελφός της, που υποδουλώνεται στο πάθος

εποχής. Απέναντι σ’ αυτους που το απορρι-

εικαστική δύναμη (κάποτε ναΐφ) το τοπίο,

του πλουτισμου, σ’ αυτο το “ πικρό φαρμα-

ψαν, σταθήκαν εκείνοι που έφτασαν να το

θα ανασύρει τις προλήψεις και δεισιδαιμο

κι", θα συντρίβει πληρώνοντας έτσι προ

συγκρίνουν με την πεζογραφία του Τομας

νίες των χωρικών, θα μας ξεναγήσει στα

σωπικά και προγονικά αμαρτήματα.

Χάρντυ.

προβλήματα,

πανηγύρια τους και θα μας εξοικειώσει με
την καθημερινή ζωή τους.

ο όμορφος και

Για άλλη μια φορά η περίπτωση του
μυθιστορήματος

της

Μαίρη

εμπεριέχεται

στην

ενατένιση του

Κάποιες γλοισσικές ακρότητες — λίγες

1’ουέμπ

ευτυχώς — δεν κατόρθωσαν να μειώσουν τη
θαυμάσια εντύπωση που αφήνει η μετά

Στηρίζει τον άξονα της αφήγησής της

έρχεται να αποδείξει ότι ο χειρισμός και η

ουσιαστικά σε δυο αδέλφια, στην ΙΙρούε και

επιλογή του εκφραστικού μέσου μπορεί να

φραση της Άννας Σικελιανού, που πετύχε

στον Γεδεών Σάρν, που η αντιπαράθεσή

αναδείξει και τον απλό, έστω, μύθο σε

να μεταπλάσει με τέχνη το τόσο ζωντανό

τους θα της επιτρέψει να καταθέσει έντονα

έντεχνο και μεστό λόγο. Γιατί το μεγάλο

και αδρό αγροτικό γλωσσικό ιδίωμα της

σχηματοποιημένες τις προσωπικές της

θέλγητρο στο έργο της Αγγλίδας πεζο-

Μαίρη Γουέμπ.—

Τα βιβλία της «γνώσης»
ΜΕΣΑ ΣΕΛΙΜΟΒΙΤΣ
—

-

Ο δερβίσης και ο Θάνατος
Μπισμιλαχίρ-ραχμανιρ-ραχίμ!
Καλώ για μάρτυρα την ημέρα της Κρίσης, και την \juxh που μεμφεται
τον εαυτό της.
Καλώ για μάρτυρα το χρόνο, την αρχή και το τέλο ς των πάντων — ότι
ο άνθρω πος είναι πάντα σε απώλεια. *
Αρχίζω αυτή την διήγηση χωρίς κανένα σκοπό, χωρίς όφ ελος για μένα
και για άλλους, από μια ανάγκη δυνατότερη από οφ έλη και από λογι
κή, να μείνει γραπτό δικό μου, για μένα, γραπτή ταλαιπωρία συζήτη
σης με τον εαυτό μου, με τη μακρινή ελπίδα ότι θα βρεθεί κάποια λύ
ση όταν γίνει ο λογαριασμός, αν γίνει, όταν αφήσω το ίχνος της μελά
νης σ' αυτό το χαρτί που περιμένει σαν πρόκληση.
Στο αριστούργημα αυτό της σύγχρονης λογοτεχνίας — που πολλοί συγ
κρίνουν με τη «ΔΙΚΗ» του κάφκα — η εξουσία εμφανίζεται μέσα από πρό
σωπα χωρίς πρόσωπο και παρουσιάζεται πολύ πιο αμείλικτη μέσα απ'
την απρόσωπη μεσολάβηση των οργάνων της.
Σ' αυτό το εξαίσιο βιβλίο η λογοτεχνία βρίσκει την απόλυτη δικαίωσή
της.
• Απ' ί ο κ ο ρ ά ν ι

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

εκδόσεις «γνώση»
Γρην. Α υ ξ ε ν τ ίο υ 2 6 ,1 5 7 71 Ζω γράφ ος, Α θ ή ν α τηΑ. 7786 44 1 ζω ο δ ό χ ο υ Π η γ ή ς 29 10 6 81 Α θ ή ν α Τηλ. 3620 94 1

ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ
ΣΕ 6 ΤΟΜΟΥΣ
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Διασκευή: Κ. Παπαγεωργίου
Εικονογράφηση Τζένη Δρόσου
V

Ελληνικά

ΔΙΓΛΩΣΣΟ

Αγγλικά

... AESOP’S FABLES
Διασκευή: Κ. Ιωακειμίδη

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

παρά θραύσματα του παρελθοντός και υπο-

παρουσία του μηχανικού στο νησί συνδέεται

σημαίνουν το μόνο μέσο για την αναβίωσή

με μια σημαντική διαπίστωση: πως για να

του που είναι οι ψηφίδες της ατομικής και

μπορέσει να κτίσει κανείς σ’ έναν τοπο

συλλογικής μνήμης.

πρέπει να έχει παρακολουθήσει τη ζωή και

Με ποιόν τρόπο ωστόσο τα διάσπαρτα

το θάνατο των κατοίκων του. Δικαιωμα-

κομμάτια συνέχονται για να γεννησουν τις

τικώς επομένως η Κάδμω, η αφηγήτρια,

πλούσιες εικόνες, τις αναμνήσεις και τη

καταπιάνεται με την αναβιώση του παρελ

συγκίνηση που τις ακολουθεί; Η αφήγηση

θόντος και κτίζει τη Μύκονο με τα δικά της

ΜΕΛΠΩ ΑΞΙΩΤΗ

εμφανίζεται συνειρμική. Μόνον κατ’ επί

μέσα, τις λέξεις. Σύστοιχη πρός την αφη-

Το σπίτι μου

φαση ωστόσο κυριαρχεί το ανεξέλεγκτο.

γήτρια και το έργο της μορφή αποτελεί και

Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1986, σσ. 199

Στην πραγματικότητα η αφηγήτρια ακο

η

λουθεί ένα προσεκτικό σχέδιο ανάπτυξης

γέροντα του νησιού που αναδημιουργεί το

του οποίου η αρχιτεκτονική επιτρέπει στις

παρελθόν με τη συγκόλληση των θραυ

ψηφίδες να αποκτήσουν αισθητική λειτουρ

σμάτων από τα αρχαία αγγεία της Δήλου.

Ελισάβετ Κοτζιά

II νοσταλγία για τη γενέθλια γη, τους

οιονει

μυθική

φιγούρα

του

τυφλού

Θα πρέπει να παρατηρήσει κανείς ότι

γία.

ανθρώπους και τα χτίσματά της είναι το

Η συγκινησιακή βαρύτητα που αποκτά ο

στο. δεύτερο κυρίως μέρος του βιβλίου, ο

θέμα της Μέλπως Αξιώτη (1904-1973),

δεσμός με τον τόπο που γεννηθηκε και

σχεδιασμός δεν είναι πάντα άψογος, ο

στο αφήγημά της “ Το Σπίτι μου” που

μεγάλωσε η αφηγήτρια, απεικονίζεται

έλεγχος του αφηγηματικού υλικού σε ορι

πρωτοκυκλοφόρησε το 1965. Ξαναδιαβα-

στη διάταξη του αφηγηματικού υλικού. Η

σμένα σημεία χαλαρώνει. Πλήθος περι

ζοντάς το σήμερα, είκοσι δυο χρόνια από

Μύκονος αποτελεί τον ομφαλό της γης. Ο

στατικών συνωθούνται και συμπιέζονται.

την πρώτη του έκδοση, το έργο εξακολουθεί

υπόλοιπος κόσμος περιστρέφεται γύρω απο

Και ο συνωστισμός αυτός δεν ακολουθείται

να γοητεύει και να συγκινεί κερδίζοντας τη

αυτόν τον πυρήνα. Έτσι παράλληλα πρός

μάχη στην πρώτη του αναμέτρηση με το

τη συστηματική περιγραφή του νησιού,'ο

χρόνο.

αφηγηματικός χώρος διευρυνεται προς τα

Δύσκολα κατατάσσει κάνεις “ Το Σπίτι

έξω με περιστασιακές αναφορές στην Ιτα

μου” σε ένα από τα γνωστά λογοτεχνικά

λία, τη Ρωσία, την Ουγγαρία, την Αίγυ

είδη. Διότι τα αφήγημα εμφανίζει συγγέ

πτο. Παρομοίως λειτουργεί και ο χρόνος.

νεια και με το χρονικό και με την αυτοβιο

Παρακολουθούμε την ιστορία της Μυκόνου

γραφία. II ίδια η συγγραφέας το χαρακτη

από το 1615 όταν ο λαός και ο κλήρος

ρίζει διήγηση, θα μπορούσε ωστόσο να πει

καταργούν τη βενετσιάνικη κυβέρνηση του

κανείς ότι το έργο ανήκει στην κατηγορία

νησιού ως τις μέρες μας, ως την περίοδο

των κειμένων που αποκαλύπτουν τον αγώνα

της πλήρους τουριστικής της εκμετάλλε-

της γραφής να φανερώσει την ψυχή των

σης. Στο μεταξύ περιστασιακα και παλι

πραγμάτων και να διαφυλάξει το ανεπα

ακούμε περιστατικά από τη ρωσική επανα-

νάληπτο, εκείνο που οριστικά έχει παρέλ-

σταση, το ξερίζωμα της ελληνικής παροι

Οει.

κίας στην Αίγυπτο, τον παγκόσμιο πόλεμο.

I Ιλοκή με την αυστηρή έννοια του όρου
Το κείμενο

αποτελείται

— η οποία υποδηλώνεται μόνο από την κτη

ωστόσο

διάσπαρτα

κομματάκια,

τική αντωνυμία του τίτλου εφ’ οσον η

χιλιάδες ψηφίδες οι οποίες γεννούν έναν

αφήγηση είναι τριτοπρόσωπη — είναι κομ

ολόκληρο κόσμο. Η θάλασσα, η φύση, τα

μάτι του ίδιου του νησιού. Παραλληλα, σε

σπίτια, τα αρχοντικά, τα ερείπια, οι

παρενθετικό κείμενο και πλαγια τυπογρα

εκκλησιές και τα σοκάκια συνιστούν την

φικά στοιχεία, με τρόπο αποσπασματικό

τοπογραφία του νησιού. Δεκάδες φιγούρες,

και υπαινικτικό παρακολουθούμε — πάλι σε

ντόπιοι και ξένοι, άρχοντες, έμποροι, καρα

τρίτο πρόσωπο — την προσωπική ιστορία

βοκύρηδες,

καλλιτέχνες,

της ενήλικης αφηγήτριας: την περιπλά

άνθρωποι του λαού, μανάδες, παλληκάρια,

νηση της εξόριστης στο Παρίσι και τη Βαρ

γέροντες, αφέντες και ζητιάνοι, αποτελούν

σοβία, την πάλη της για τον εγκλωβισμό

τον πληθυσμό του. Τη ροή του χρόνου δια

του παρελθόντος μέσα στις λέξεις. Η δεύ

γράφουν οι συνήθειες, τα έθιμα, τα καθημξ-

τερη αυτή ιστορία λειτουργεί υποβοηθη

ρινά γεγονότα, τα παράδοξα ή τα μεγάλα

τικά κάνοντας την ένταση της συγκίνησης

περιστατικά, οι πόλεμοι, οι επαναστάσεις,

και της νοσταλγίας εκρηκτική.

παπάδες,

τα ηρωικά κατορθώματα, οι αρρώστιες.

Λ
1

$

ΕΚΑΟΪΚΙΧΚΛΧΤΛΝΙΠΤ»

Η οικογενειακή ιστορία της αφηγήτριας

δεν υπάρχει.
από

ΛΛΚΞ ΑΡΓΤΡΙΟΤ

Λ Κ Κ Λ Κ Π Τ Λ Κ Ε ΙΜ Κ Ν

Κάθε τεύχος
κι α φ ι έ ρ ω μ α

Λόγω της σχέσης τους με την ανθρώπινη

II τεχνική της αφήγησης, η υπαινικτι-

δημιουργικότητα και το πρόβλημα του

κότητα και η κατακερματισμένη της μορφή

χρόνου, τρείς από τις φιγούρες του βιβλίου,

δηλαδή, συνδέονται οργανικά με τη θεμα

η αφηγήτρια, ο μηχανικός και ο συγκολ

τική του κειμένου. Διότι υποδηλώνουν το

λητής του Μουσείου αποτελούν, τέλος,

χρόνο που πέρασε και δεν άφησε πίσω του

κρίσιμους

αφηγηματικούς

αρμούς.

Η

Ο μ ή ρ ο υ 34
1 0 6 7 2 -Αθήνα
Τηλ.: 36.40.488 - 36.40.487 - 36.26.910

απο

μιαν

αντίστοιχη

κλιμάκωση

της

έντασης και της συγκίνησης· αντιθέτως
προκαλεί αποδιοργάνωση. Δεν πρόκειται
ωστοσο παρά για μια στιγμιαία, επί μέρους
αίσθηση γιατί ως σύνολο η αφήγηση είναι
λειτουργική επιτυγχάνοντας το εξής πολύ
σημαντικό: να αρθρώσει σε ενιαίο σύνολο,
σε μια και μόνη αφηγηματική φωνή, το
πλήθος από τα ανομοιογενή συστατικά του
προφορικού και του γραπτού λόγου που χρη
σιμοποιεί, τις συζητήσεις, τα κουτσομπο
λιά, τις απόψεις, τις σκέψεις, τις περιγρα
φές, την ιδιωματική διάλεκτο και τη λαϊκή
έκφραση της κουβέντας αλλά και των γρα
φτών ντοκουμέντων, τη λόγια γλωσσά των
εγγράφων, των αναφορών και των προκη
ρύξεων.
Το κείμενο της Μέλπως Αξιώτη είναι
συναρπαστικό και για έναν ακόμα λόγο:
διότι ο αγώνας για την έκφραση αποκαλύ
πτεται ακόμα και στα συστατικά κύτταρα
του κειμένου, τις λέξεις και τις φράσεις
του. Πράγματι η ροή της σύνταξης δεν
είναι εντελώς “ κανονική” , ευθύγραμμη.

’ / Κ
ν

Σκοντάφτει και η φράση σκορπίζεται σε
κομμάτια. “ Σκουλαρίκια, καραβόλοι, κου
κουναριές, είτε για σχέδιο να ’χουν καράβια
με πανιά ολάνοιχτα α π ’ το άσπρο σμάλτο,
βραχιόλια,

ψαθάκια,

τα

μανίκια

να

μετριούνται στο φάρδος με τη σπιθαμή,
σταυροί οι μασουράτοι με μονοκούκι το μαργαριταρι στις άκρες να κρέμεται σαν το
ρεβίθι χοντρό, τα ζάρφια τα φαρφούρια, με
τη βάση ασημένια και μαλαμοκαπνιστή,

Το αριστούργημα του Κορνάρου σ τ ’ αγγλικά

ολάκερη η Βενετιά φερμένη ε δ ώ ...” .
«Ερωτόκριτος και Λρετούσα». Ο πίνακας αυτός του Γιάννη ΤσαΗ φράση της Μέλπως Αξιώτη δεν θρυμ

ρούχη, μαζί με δύο ομώνυμους π ικανές του Θεόφιλου και με τα

ματίζεται ωστόσο με τρόπο τυχαίο, συμ-

περίφημα σχέδια του χειρογράφου της Βρετανικής Βιβλιοθήκης

πτωματικό. Απλώς οργανώνεται κατά μια

εικονογραφούν την αγγλική έκδοση του αριστουργήματος του

τάξη διαφορετική. Και όπως στο επίπεδο

Βιτσέντσου Κορνάρου, που παρουσίασε ο ΙΙαπαζήσης σε μετά

του νοήματος (της σημαντικής του κειμένου

φραση Θεόδωρου Φ. Στεφανίδη. Το θαυμασμό του για τη μετά

δηλαδή) τις ψηφίδες συνέχει ο σχεδιασμός,

φραση αυτή — “ πέρα για πέρα αντάξια του προ^τοτύπου” — μαζί

στο επίπεδο της γλώσσας, τη φαινομενική

με πληροφορίες για το εύρος της παιδείας και της ευαισθησίας του

αποδιάρθρωση της “ ορθόδοξης” σύνταξης

μεταφραστή, με τον οποίο ήταν προσο>πικός φίλος, εκφράζει στον

αποκαθιστά η νέα τάξη που αποτελεί και

πρόλογό του ο Α(ί>ρενς Ντάρρελ, ενώ ο Ακαδημαϊκός Κ. Τρυπάνης

την ποιητική του κειμένου, το ύφος του.

καλύπτει την εισαγωγή με το σχετικό κεφάλαιο από το βιβλίο του
“ Greek Poerty: from Homer to Seferis” . “ Το ποίημα δεν μεταφρά
ζεται εύκολα —αλλιώς προ πολλού θα είχε αναγνο^ριστεί ο>ς ένα
από τα κλασσικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας” , παρατηρεί
σε πρόσφατη βιβλιοκρισία του ο D a v id H o lto n , του Πανεπιστή
μιου του Κ αίμπριτζ, σημειώνοντας ότι ο Κορνάρος «ήταν ποιητής
μεγάλης δραματικής και λυρικής ευαισθησίας, ο οποίος ζευγά
ρωσε την πλούσια μουσικότητα της κρητικής διαλέκτου και τον
παραδοσιακό δεκαπεντασύλλαβο με δεξιότητα αξεπέραστη ίσο>ς
στην ιστορία το)ν νεώτεροίν ελληνικών γραμμάτο>ν».
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Ή θη, τρόποι
συμπεριφοράς
και μυθιστόρημα
( 1948)
Του Lionel T rilling
Σε ένα επίπεδο που βρίσκεται π ιό κάτω από τις ρητές διατυπώ

σεις αξιών. Μόνο υπαινιγμοί γίνονται γι’ αυτές: κάποτε από

σεις στις οποίες προβαίνει ένας λαός μέσω της τέχνης, της θρη

μικρές πράξεις, κάποτε από το στύλ των ενδυμάτων κια της διακό-

σκείας, της αρχιτεκτονικής και της νομοθεσίας του, υπάρχει μια

σμησης, κάποτε από τον τόνο, τη χειρονομία, την έμφαση ή το

σκοτεινή περιοχή νοητικών προθέσεων, τις οποίες πολύ δύσκολα

ρυθμό, κάποτε από τις λέξεις που χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη

συνειδητοποιούμε. Ενίοτε, όταν καταπιανόμαστε με το παρελθόν,

συχνότητά ή ιδιαίτερο νόημα. Είναι τα πράγματα που, για καλό

έχουμε μιαν έντονη αίσθηση της ύπαρξής της, όχι λόγω της παρου

ή για κακό, συμπλησιάζουν τους ανθρώπους μιας κουλτούρας και

σίας της αλλά λόγω της απουσίας της στο παρελθόν. Καθώς δια

τους ξεχωρίζουν από τους ανθρώπους μιας άλλης κουλτούρας.

βάζουμε τα διατυπωμένα μεγάλα μνημεία του παρελθόντος, αντι

Είναι εκείνο το μέρος μιας κουλτούρας που δεν είναι τέχνη, ουτε

λαμβανόμαστε ότι τα διαβάζουμε χωρίς το ακομπανιαμέντο αυτού

θρησκεία, ούτε ηθική, ούτε πολιτική, κι ωστόσο σχετίζεται με ολα

του «κάτι» που συνοδεύει πάντα τα διατυπωμένα μεγάλα μνημεία

αυτά τα καλοαρθρωμένα συστήματα κουλτούρας. Μεταβάλεται

του παρόντος. II φωνή των πολυποίκιλων προθέσεων και δραστη

από αυτά και τα μεταβάλλει· γεννιέται από αυτά και τα γεννάει.

ριοτήτων είναι άηχη, όλο το βουητό των υπονοουμένων που μας

Σε αυτό το τμήμα της κουλτούρας άρχει η υπόθεση, που είναι

περιτριγυρίζει πάντα στο παρόν, που φθάνει σ’ εμάς α π ’ ό,τι ποτέ

συχνά πολύ ισχυρότερη από τη λογική.

δεν εκφράζεται πλήρως, που φθάνει μέσα από τον τόνο των χαιρετι

Ο σωστός τρόπος να αρχίσει κανείς να καταπιάνεται με αυτό το

σμών και τον τόνο των φιλονικιών, με την αργκό, το χιούμορ και τα

θέμα είναι να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέ

λαϊκά τραγούδια, με τον τρόπο που παίζουν τα παιδιά, με τη χειρο

ρειες. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα αποκτήσουμε πλήρη συνείδηση

νομία που κάνει το γκαρσόνι όταν βάζει μπροστά μας το πιάτο, με

αυτού που αγνόησε ο χαρισματικός ξένος κριτικός ή ο ηλίθιος γηγε

το είδος του φαγητού που διαλέγουμε.

νής, του γεγονότος δηλαδή, ότι σε κάθε πολύπλοκη κουλτούρα δεν

Έ ν α μέρος της γοητείας του παρελθόντος συνίσταται στην

υπάρχει ένα μοναδικό σύστημα τροπών συμπεριφοράς αλλα μια

ηρεμία — το μέγα βουητό των υπονοουμένων που περισπά την προ

αντιφατική ποικιλία συμπεριφορών, κι ότι αυτό που εννοούμε με

σοχή μας έχει σταματήσει και μένουμε μόνο με αυτό που έχει

τον όρο κουλτούρα είναι η ρύθμιση αυτής της αντίφασης.

εκφρασθεί πλήρως και διατυπωθεί με ακρίβεια. Κι ένα μέρος της

Ωστόσο, η φύση της σημερινής αφορμής δεν επιτρέπει συσσώ

μελαγχολίας του παρελθόντος προέρχεται από τη γνώση πως

ρευση λεπτομερειών και γι’ αυτό θα προσπαθήσω να διατυπώσω

αυτός ο τεράστιος, ακατάγραφος βόμβος των υπονοουμένων ήταν

μια γενίκευση και μια υπόθεση που, όσο λανθασμένες και αν είναι,

κάποτε εκεί και χάθηκε χωρίς να αφήσει ίχνη — αισθανόμαστε

θα μας επιτρέψουν τουλάχιστον να περιχαρακώσουμε το θέμα.

πως επειδή είναι εφήμερος είναι ιδιαιτέρως ανθρώπινος. Κι αισθα

Προτίθεμαι να γενικεύσω το θέμα των αμερικανικών τρόπων συμ

νόμαστε, ακόμη, πως η αλήθεια των διατηρημένων μεγάλων μνη

περιφοράς εξετάζοντας τις στάσεις των Αμερικανών απέναντι σε

μείων του παρελθόντος δεν αναδύεται πλήρως χωρίς αυτόν. Από

αυτό καθ’ εαυτό το θέμα των συμπεριφορών. Και εφόσον σε μια

γράμματα και ημερολόγια, από τις απόμερες, ασύνειδες γωνιές

πολύπλοκη κουλτούρα υπάρχουν πολλά συστήματα συμπεριφοράς,

των ίδιων των μεγάλων έργων, προσπαθούμε να μαντέψουμε τον

καθώς ισχυρίζομαι, και εφόσον δεν μπορα) να μιλήσω για ολα, θα

ήχο των πολυποίκιλων υπονοουμένων, πώς ήταν και τι εσήμαινε.

επιλέξω τους τρόπους συμπεριφοράς και τη στάση απέναντι στις

Κι όταν διαβάζουμε τα συμπεράσματα που βγάζει από τη δική

συμπεριφορές των εγγραμμάτων, του αναγνωστικού κοινού, της

μας κουλτούρα κάποιος χαρισματικός ξένος κριτικός — ή κάποιος

υπεύθυνης μεσαίας τάξης στην οποία ανήκουμε ολοι εμείς. Προσ

ηλίθιος δικός μας — εξοπλισμένος μόνο με γνώση από τα βιβλία

διορίζω ότι πρόκειται για αναγνώστες επειδή προτίθεμαι να

μας, όταν προσπαθούμε μάταια να εξηγήσουμε πού βρίσκεται το

βγάλω συμπεράσματα από τα μυθιστορήματα που διαβαζουν. Η

λάθος, όταν με απελπισία λέμε ότι διάβασε τα βιβλία «έξω από το

υπόθεση που προτείνω είναι ότι η στάση μας απέναντι στους τρο-

πλαίσιό τους», τότε αποκτούμε συνείδηση του ζητήματος για το

πους συμπεριφοράς είναι η έκφραση ενός ορισμένου τρόπου με τον

οποίο παρακλήθηκα να μιλήσω απόψε.

οποίο συλλαμβάνουμε την πραγματικότητα.

Αυτο, λοιπόν, που εννοώ με τον όρο τρόπος συμπεριφοράς είναι

Ό λη η λογοτεχνία -.είνει προς έναν προβληματισμό γύρω από

το βουητό των υπονοουμένων μιας κουλτούρας. Εννοώ όλο το εφή

το ζήτημα της πραγματικότητας — εννοώ, τελείως απλά, την

μερο πλαίσιο των απερίφραστων διατυπωσεων της. Πρόκειται για

παλιά αντίθεση μεταξύ πραγματικού και φαινομενικού,* μεταξύ

1() εκείνο το μέρος μιας κουλτούρας που είναι συντεθειμένο από
μισοεκστομισμένες, μη εκστομισμένες ή μη εκστομίσιμες εκφρά-

* reality and appearance.

. αυτού που πράγματι είναι και αυτού που φαίνεται.
«Δεν βλέπεις;» είναι η ερώτηση που θέλουμε να φωνάξουμε στον

Σε κάθε είδος λόγου μπορεί να συμβεί το εξής: το πρώτο μεγάλο
παράδειγμα να εμπεριέχει όλες τις δυνατότητες του είδους. Έχει

Οιδίποδα καθώς στέκεται μπροστά μας, και μπροστά στη μοίρα,

ειπωθεί πως όλη η φιλοσοφία είναι μια υποσημείωση στον ΙΙλά-

περήφανος μέσα στον ορθολογισμό του. Και στο τέλος του Οιδίπους

τωνα. θα μπορούσε να ειπωθεί πως όλη η πεζογραφία είναι μια

Τύραννος ο ήρωάς μας φανερώνει, με έναν ιδιαιτέρως άμεσο τρόπο,

παραλλαγή πάνω στο θέμα του Δον Κιχώτη. Ο θερβάντες θέτει

ότι τώρα βλέπει ό,τι δεν έβλεπε πρίν. «Δεν Βλεπεις;» θέλουμε να

στο μυθιστόρημα το πρόβλημα του φαινομένου και της πραγματι

φωνάξουμε ξανά στον Αήρ και στον Γκλώστέρ, τους εξαπατημέ-

κότητας: η μετακίνηση και η πάλη των κοινωνικών τάξεων

νους και αυταπατούμενους πατεράδες: τύφλωση και πάλι, αντί

γίνονται το πεδίο του προβλήματος, που εκείνη ακριβούς την ιστο

σταση στις ξεκάθαρες απαιτήσεις της πραγματικότητας, εκμαυ-

ρική στιγμή προκαλεί δυσφορία σε φιλοσόφους και επιστήμονες.

λισμός από το καθαρό φαινόμενο. Τα ίδια με τον Οθέλλο — η πραγ

Και η φτο.)χεια του Δον Κιχώτη υποδηλώνει ότι η γέννηση του

ματικότητα είναι ακριβώς κάτω από την ηλίθια μύτη σου, πώς

μυθιστορήματος συμπίπτει με την εμφάνιση του χρήματος ως κοι

τολμάς να είσαι τόσο μωρόπιστος; ’Ετσι και με τον Οργκόν του

νωνικού στοιχείου — του χρήματος, του μεγάλου διαλυτικού της

M o liè re — καλέ μου άνθρωπε, εντιμότατε πολίτη, κοίταξε

στέρεης ύφανσης της παλιάς κοινωνίας, του μεγάλου γεννήτορα

απλώς τον Ταρτούφο και θα μπείς αμέσως στο νόημα. Έ τσι και με

της ψευδαίσθησης. Ή , για να πούμε το ίδιο πράγμα με διαφορε

την Εύα του M ilto n — “ Γυναίκα, πρόσεχε!· Δεν βλέπεις — ο

τικά λόγια, το μυθιστόρημα γεννιέται ως αντίδραση στο σνομπι-

καθένας μπορεί να δεί — πως είναι φίδι

σμό.

Το πρόβλημα της πραγματικότητας είναι βασικό, και με έναν

Ο σνομπισμος δεν είναι το ίδιο πράγμα με την ταξική υπερηφά

ορισμένο τρόπο είναι βασικό στον μεγάλο πρόγονο του μυθιστορή

νεια. II ταξική υπερηφάνεια μπορεί να μη μας ευχαριστεί αλλά,

ματος, στο βαρυσήμαντο βιβλίο του θερβάντες, τα τετρακόσια

τουλάχιστον, οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι αντανακλά μια κοι

χρόνια τοιΓοποίου γιορτάζουμε φέτος. Στο Jov Κιχώτης υπάρχουν

νωνική λειτουργία. Έ νας άνθρωπος που επεδείκνυε ταξική υπερη

δύο ρεύματα σκέψης, δύο διαφορετικές και αντίθετες αντιλήψεις

φάνεια — τον καιρό που κάτι τέτοιο ήταν δυνατό — μπορεί να φού

της πραγματικότητας. Το ένα ρεύμα τείνει να πει ότι ο κόσμος της

σκωνε από καμάρι γι’ αυτό που ήταν, αλλά αυτό, σε τελευταία

συνηθισμένης πρακτικής ζωής είναι η πραγματικότητα σε όλη την

ανάλυση, εξαρτιόταν από εκείνο που έκανε. 'Ετσι, η αριστοκρα

πληρότητά της. Είναι η πραγματικότητα της παρούσης στιγμής

τική υπερηφάνεια βασιζόταν τελικά στην ικανότητα του μάχεσθαι

στην πανίσχυρη αμεσότητα της πείνας, του κρύου και του πόνου,

και του διοικείν. Κ αμιά υπερηφάνεια δεν είναι άμω μη, αλλά την

που καθιστούν άνευ σημασίας το μέλλον και το παρελθόν, καθώς

ταξική υπερηφάνεια μπορούμε να τη δούμε όπο^ς βλέπουμε σήμερα

και όλες τις ιδέες. 'Οταν το'εννοιολογικό, το ιδανικό και το φαντα

την επαγγελματική υπερηφάνεια, απέναντι στην οποία έχουμε

στικό, προσκομίζοντας τις δικές τους αντιλήψεις για το παρελθόν

την τάση να είμαστε επιεικείς.

και το μέλλον, συγκρούονται με τα προηγούμενα, το αποτέλεσμα

Ο σνομπισμος είναι υπερηφάνεια για την κοινοτική μας θέση

είναι καταστροφή. Διότι, κατ’ αρχάς, ανατρέπονται^ρι συνήθεις

και όχι για το λειτούργημά μας. Κι είναι μια ανήσυχη μορφή υπε

κανονικοί τρόποι ζωής — οι αλυσοδεμένοι κατάδικοι εκλαμβά

ρηφάνειας. θέτει συνεχούς τα ακόλουθα ερωτήματα: «Ανήκο.» —

νονται ως καλοί άνθρωποι και απελευθερώνονται, η δε πόρνη

ανήκω πραγματικά; κι εκείνος, ανήκει κι εκείνος; Κι αν με δουν να

εκλαμβάνεται ως κυρία. Καθ’ όσον αφορά το ιδανικό, το εννοιολο-

μιλο!) μαζί του, θα με βοηθήσει αυτό να φαίνομαι π<υς ανήκο; ή

γικό, το φαντασιωτικό ή το ρομαντικό — όπως κι αν αποφασίσετε

οχι;» Είναι το ιδιάζον ελάττο^μα το^ αστικο>ν δημοκρατικοί κοι-

να το ονομάσετε — έχει ακόμη χειρότερη μοίρα: εμφανίζεται

vojviojv και όχι των αριστοκρατικοί κοινοίiojv, που έχουν κι αυτές,

γελοίο.

φυσικά, τα δικά τους ιδιάζοντα ελαττώματα. Σ’ εμάς, τα θρυλικά

Αυτά όσον αφορά το πρώτο ρεύμα. Αλλά ό θερβάντες άλλαξε

κάστρα του σνομπισμού είναι τα

studios του Χόλυγουντ,

όπου τα

άλογο στα μισά του ρεύματος και ανακάλυψε ότι ίππευε το Ροσι-

δύο χιλιάδες δολάρια την εβδομάδα τρέμουν να μιλήσουν στα τρια

ναντε. Αρχικά ίσως οχι εντελώς συνειδητά — αν και η νέα άποψη

κόσια δολάρια την εβδομάδα, από φόβο μήποίς εκληφθούν ο.>ς χίλια

λανθάνει μέσα στην παλιά από την αρχή — ο θερβάντες αρχίζει

πεντακόσια, το πολύ-πολύ, δολάρια την εβδομάδα. Οι συγκινήσεις

να δείχνει ότι ο κόσμος της απτής πραγματικότητας, σε τελευταία

που κυριαρχούν στη σνομπαρία είναι η ανησυχία, η αμηχανία, η

αναλυση, δεν είναι η πραγματική πραγματικότητα. II πραγμα

αυτοάμυνα και η αίσθηση πο;ς δεν είσαι τελείους πραγματικός

τική πραγματικότητα είναι μάλλον ο αγρίως συλλαμβάνων και

αλλά μπορείς, κατά κάποιο τρόπο, να αποκτήσεις πραγματική

παραφόρως φαντασιούμε\»ος νους του ιππότη: οι άνθρωποι και η

υπόσταση.

πρακτική πραγματικότητα αλλάζουν όταν μπαίνουν στην περιοχή
του.

Καλούς ή κακούς, το χρήμα είναι το μέσον για τη δημιουργία
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μιας ρευστής κοινωνίας. Δεν φτιάχνει μιαν ομαλή κοινωνία, αλλά

αχθοφόρου, εάν οι νεαροί Βοστωνέζοι μπορούν να γίνουν αληθινά

μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από διαρκή ταξική μετατόπιση

εκλεπτυσμένοι όπως οι μεσήλικες κυρίες του ΙΙαρισιού, εάν η

κι απο συχνές αλλαγές στον κατάλογο της άρχουσας τάξης. Σε μια

μνηστή ενός επαρχιακού αξιωματούχου θα έπρεπε να βλέπει τόσο

κοινωνία με τόση κινητικότητα, η έμφαση πέφτει στην εμφάνιση

συχνά τον

(arrearance) — και τώρα χρησιμοποιώ τη λέξη με την κοινή της

έρωτα με τον δασοφύλακα, έστω κι άν αυτός ήταν αξιωματικός

σημασία, όπως όταν λέμε «η καλή εμφάνιση παίζει σημαντικό

στον πόλεμο. Ποιόν ενδιαφέρει;».

Dr A z iz , κι εάν η Lady Chatterley έπρεπε να κάνει

ρόλο στο να βρεις δουλειά». Το να εμφανίζεσαι επιτυχημένος είναι
ενας από τους τρόπους να είσαι επιτυχημένος. Η παλιά αντίληψη
του σταθερού εμπόρου που κατέχει περισσότερα από όσα δείχνει
υποχωρεί σταθερά μπροστά στο ιδεώδες να σηματοδοτείς την κοι
νωνική σου θέση με την εμφάνιση, να επιδεικνύεις περισσότερα από

Ν ίκος Κασιλάκος

όσα έχεις: Η κοινωνική θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία δεν τεκμαίρεται από την ισχύ που διαθέτεις αλλά από τα σύμβολα της
ισχύος. Εξ ου και η εξέλιξη αυτού που η Tocqueville είδε σαν
σημάδι της δημοκρατικής κουλτούρας, αυτού που ονομάζει «υπο
κρισία της πολυτέλειας» — αντί για το καλοφτιαγμένο αντικεί
μενο του χωρικού ή του μεσοαστού, έχουμε την προσπάθεια όλων
των αντικειμένων να φαίνονται σαν αντικείμενα που προορίζονται
για τους πάμπλουτους.
Μια κοινωνία με μεγάλη κινητικότητα δεν μπορεί παρά να
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τη φαινομενικότητα με τη φιλοσοφική
έννοια του όρου. Ό ταν ο Σαίξπηρ άγγιξε ακροθιγο!>ς το ζήτημα που
τόσο σημαντικά προβληματίζει τον μυθιστοριογράφο — τη μεταπηδηση από μια τάξη σε άλλη — έπλασε τον Μαλβόλιο και συνέ
δεσε άμεσα το ζήτημα της κοινωνικής θέσης^.ε το πρόβλημα της
εμφάνισης και της πραγματικότητας. Τα ονειροπολήματα του
Μαλβόλιο για τη βελτίωση της θέσης του εμφανίζονται ως πραγ
ματικότητα στα ίδια του τα μάτια και οι εχθροί του, για να τον
εκδικηθούν, συνωμοτούν να τον πείσουν ότι είναι κυριολεκτικά
τρελός κι ότι ο κόσμος δεν είναι όπως τον βλέπει. Τα μπλεξίματα
των ηρώων στο Όνειρο θερινής νυκτός, ή του

ChtistOpher Slym

φαίνεται να υποδηλώνουν πώς το ανακάτωμα των κοινωνικοί
άκρων γεννούσε πάντα στο μυαλό του Σαίξπηρ κάποιαν αμφιβολία
για την εγκυρότητα των αισθήσεων.
Χαρακτηριστικά της αποστολής του μυθιστορήματος είναι, αφ’
ενός, η καταγραφή των ψευδαισθήσεων που γεννάει ο σνομπισμός
και, αφ’ ετέρου, η προσπάθεια διείσδυσης στην αλήθεια που, υπο
θέτει, βρίσκεται κρυμμένη κάτω από όλες τις ψεύτικες εμφανίσεις.
Το χρήμα, ο σνομπισμός, το ιδανικό της κοινωνικής θέσης, γίνον
ται, αυτά καθ’ εαυτά, αντικείμενα φαντασια>σε(υν, το στήριγμα
των φαντασιώσεων του έρωτα, της ελευθερίας, της γοητείας, της
δύναμης, όπως στο Μαντάμ Μποβαρύ, η ηρωίδα του οποίου, με
διαφορά τριών αιώνων, είναι αδερφή του Δον Κιχώτη. Το μεγα
λείο του Μεγάλες προσδοκίες αρχίζει με τον τίτλο του: η σύγχρονη
κοινωνία στηρίζεται σε μεγάλες προσδοκίες που,.αν ποτε πραγμα
τοποιηθούν, αποκαλύπτεται πως υπάρχουν χάρη σε μια κρυμμένη,
ελεεινή πραγματικότητα. Το πραγματικό θέμα τους δεν είναι η
αρχοντική ζωή του Π ίπ, αλλά το έγκλημα και το κάτεργο, οι πον
τικοί και η σήψη στα κατώγια του μυθιστορήματος.
Έ νας 'Αγγλος συγγραφέας, αναγνωρίζοντας ότι ο σνομπισμός
συνιστά τον βασικό προβληματισμό του μυθιστορήματος, έβαλε
τελευταία τις φωνές, μισο-ειρωνικά βέβαια: «Ποιόν ενδιαφέρει αν

Pamela φέρνει τελικά τον κ. R. σε απόγνωση και τον αναγκάζει
να την παντρευτεί, εάν ο κ. Elton είναι μάλλον μέτριους ευγενής,
εάν είναι αμαρτία για τον Pendennis να φιλήσει την κόρη του

η

Νυχτερινό κράμα
Μπήκα στην αυλή των θαυμάτων
πάνω σε ιστιοφόρο απείθαρχο.
Όπου ο Πρώτος Ιερέας
σηκώνοντας Ψηλά τον Άναρχο Ιχθύ
στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα,
διεμβόλισε το στέμμα της αυριανής μου λάμψης.
Μετά, το χαμένο αρχιπέλαγος.
Η βουή κάθε νύχτα
από τα αντλιοστάσια του υγρού πυρός,
τα λευκά στοιχεία που συναντιώνται και προσπερνούν.
Επιτάσσω:
Εικόνες να αλλάζουν προορισμό,
ευνοϊκοί χειριστές να αποκρυπτογραφήσουν
τη σημαντική της ελπίδας.
Που σήκωσε το βάρος της απόφασης της
και τώρα γκρεμίζεται στην πιο
ανήλικη ευχή:
Να βασιλέψουν
οι μικρές ιδέες
των ταξιαρχιών της Παρθένου,
οι ανίσχυροι άνεμοι
του γαλαξία Ηνιόχου,
οι σαύρες που πρόλαβαν
την επιστροφή της θύμησης.
Σκαλισμένες μορφές
στις αδέσποτες ράχες των βράχων.
Καταρρέουν.
θρυμματίζοντας το μέλλον μου
σε σκιές και διαδρόμους έρημους,
ατέρμονες ως την ανάγκη της επιστροφής.
Η ελικοφόρος σιωπή.
Π άνω από κοιλάδες κλειστές,
καθώς δημιουργείται με μικρές μεταλλάξεις
ο νόμος των ορατών.
Δρυμοί αδιαπέραστοι,
και γονιμοποιημένες διαστάσεις,
και αντένες αστρικές.
Τα χροψατα.
Ε γώ . —

Το μυθιστόρημα, φυσικά, μας λέει για τη ζωή πολύ περισσότερα

τάξη που να ασχολείται με τα σπόρ — δεν υπάρχουν

Epsom και

από αυτό. Μας λέει πως φαίνονται τα πράγματα και ποιάν

Ascot! Με άλλα λόγια, δεν υπάρχουν επαρκή μέσα για την επί

αίσθηση δίνουν, πώς συμβαίνουν και-τι αξίζουν, πόσο κοστίζουν

δειξη μιας ποικιλίας συμπεριφορών, δεν υπάρχουν ευκαιρίες για

και ποιά είναι τα παράξενα. Λν το αγγλικό μυθιστόρημα, με τον

τον μυθιστοριογράφο να κάνει τη δουλειά του που είναι η αναζη-

ειδικό ταξικό προβληματισμό του, δεν διερευνά οπως λέει ο ίδιος

τηση της πραγματικότητας, δεν υπάρχει αρκετή πολυπλοκότητα 1

συγγραφέας, τα βαθύτερα στρώματα της προσωπικότητας, τότε,

εμφανίσεων που να κάνει τη δουλειά ενδιαφέρουσα. Έ νας άλλος

το γαλλικό μυθιστόρημα που διερευνά αυτά τα στρώματα, πρέπει

μεγάλος Αμερικανός μυθιστοριογράφος, πολύ διαφορετικού ταμπε-

να αρχίζει και να τελειώνει με την τάξη* και το ρο;σικό μυσθιστό-

ραμέντου, είχε πεί το ίδιο πράγμα μερικές δεκαετίες πρίν. Ο

ρημα, εξερευνο^ντας τις έσχατες δυνατότητες του πνεύματος,

James Fenimore Cooper είχε πεί ότι οι τρόποι συμπεριφοράς

κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα — κάθε κατάσταση του Ντοστογιέφ-

των Αμερικανών είναι τόσο απλοί και άτονοι ωστε να μην μπορούν

σκι, όσο πνευματική κι αν είναι, αρχίζει από ένα σημείο κοινω

να τροφοδοτήσουν έναν μυθ ιστοριογράφο.

νικής υπερηφάνειας και ορισμένα ρούβλια. Οι μεγάλοι μυθιστοριο-

Αυτό είναι σαφές, αλλά δεν εξηγεί την κατάσταση του αμερικα

γράφοι ξέρουν ότι οι τρόποι συμπεριφοράς δείχνουν τις σημαντικό

νικού μυθιστορήματος αυτή τη στιγμή. Γιατί η ζο^ή στην Αμερική

τερες προθέσεις της ανθρουπινης ψυχής, όπως και τις π ιό ασήμαν

έχει γίνει πολύ π ιό πυκνή και περίπλοκη από ό,τι ηταν το δέκατο

τες, και είναι σε διαρκή ετοιμότητα να συλλάβουν το νόημα κάθε

ένατο αιώνα. Δεν έχει, βεβαίως, γίνει τόσο πυκνή ώστε να επι

σκοτεινού υπαινιγμού.

τρέπει στους φοιτητές μου να καταλαβαίνουν τους ήρωες του

Το μυθιστόρημα, συνεπώς, είναι μια διηνεκής αναζήτηση της

Μ παλζάκ — να καταλαβαίνουν, δηλαδή, τη ζωή σε μια πυκνοκα-

πραγματικότητας, το πεδίο της έρευνάς του είναι πάντοτε η κοι

τοικημένη χώρα, όπου οι ανταγωνιστικές πιέσεις είναι πολύ

νωνική ζωή, το υλικό που αναλύει είναι πάντοτε οι τρόποι συμπερι

μεγάλες και αναγκάζουν τα έντονα πάθη να εκφραζονται βίαια, κι

φοράς ως δείκτες της κατεύθυνσης που ακολουθεί η ανθρώπινη

ωστόσο, μέσα στο όρια που έχει θέσει μια ισχυρή και περίπλοκη

ψυχή. Κατανοεί κανείς την επαγγελματική υπερηφάνεια που

παράδοση συμπεριφορών. Εντούτοις, η ζωή εδώ έχει γίνει π ιό

D.H . Lawrence να πεί: « Οντας μυθιστοριο-

περίπλοκη και π ιό πιεστική. Παρά ταύτα, δεν έχουμε ακόμη το

γράφος, αισθάνομαι τον εαυτό μου ανώτερο από τον άγιο, τον επι

μυθιστόρημα που θίγει ουσιαστικά το κοινωνικό ζήτημα, τους τρό

στήμονα, το φιλόσοφο και τον ποιητή. Το μυθιστόρημα είναι το

πους συμπεριφοράς. Όποιες κι αν είναι οι αρετές του

μοναδικό φωτεινό βιβλίο της ζωής».

δεν μπόρεσε να περιγράψει το κοινωνικό γεγονός με την απαιτου-

παρακίνησε τον

Το μυθιστόρημα λοιπόν, έτσι όπως το περιέγραψα, ποτέ δεν

μενη ακρίβεια. Ο

Dreiser,

Sinclair Lewis είναι διαπεραστικός, αλλά όσο

καθιερώθηκε πραγματικά στην Αμερική. 'Οχι πως μας έλειψαν τα

γοητευμένος κι αν είναι κανείς από την κοινωνική του σάτιρα, δεν

πολύ σημαντικά μυθιστορήματα, αλλά το μυθιστόρημα στην Αμε

μπορεί να πιστέψει πως για την κατανόηση των κοινωνικών φαινο

ρική αποκλίνει από την κλασική του πρόθεση, η οποία, καθώς

μένων κάνει τίποτε περισσότερο από μια περιορισμένη δουλειά. Ο

είπα, είναι η διερεύνηση του προβλήματος της πραγματικότητας
που αρχίζει στο κοινωνικό πεδίο. Το γεγονός είναι πως οι μεγαλο

John Dos Passos βλέπει με τον μεγαλειώδη τρόπο ενός Flau
bert αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το κοινωνικό γεγονός

φυείς Αμερικανοί συγγραφείς δεν έστρεψαν τον νου και τα μάτια

πάνω από το επίπεδο αυτού που ονομάζουμε φοντο η «κατασταση».

τους πρός την κοινωνία. Ο

Poe και ο Melville στάθηκαν σε

μεγάλη απόσταση από αυτήν* η πραγματικότητα που αναζη
τούσαν ήταν απλώς εφαπτομένη της κοινωνίας. Ο

Hawthorne

απεδείκνυε οξυδέρκεια όταν επέμενε ότι δεν γράφει μυθιστορήματα

Από τους σημερινούς μυθιστοριογράφους μας, μόνον ο

William

Faulkner, ενδεχομένως, αντιμετωπίζει την κοινωνία ως το πεδίο
της τραγικής πραγματικότητας, αλλά έχει το μειονέκτημα να
είναι περιορισμένος σε μια επαρχιακή σκηνη.

αλλά μυθιστορίες — με αυτό τον τρόπο κατέδειξε πως είχε συνεί
δηση του γεγονότος ότι λείπει από το έργο του η κοινωνική ύφανση.

Howells δεν ολοκληρώθηκε ποτέ γιατί, αν και έβλεπε καθαρά

Μεταφρ. Σ ΙΙΪΡΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ

το κοινωνικό θέμα, ουδέποτε το αντιμετώπισε με πλήρη σοβαρό

(ΤΟ \ΥΜ ΕΡΟΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΪΧΟΣ )

Ο

τητα. Τον δέκατο ένατο αιώνα, ο Henry

James ήταν ο μόνος που

γνώριζε ότι, σε ένα μυθιστόρημα, για να φθάσεις σε ηθικά και
αισθητικά ύψη πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη σκάλα της κοινω
νικής παρατήρησης.
Υπάρχει ένα διάσημο απάσπασμα στη βιογραφία του Hawrhorne που έγραψε ο James , στο οποίο ο τελευταίος απαριθμεί
όσα απουσιάζουν από το αμερικανικό μυθιστόρημα και του στερούν
την πυκνή κοινωνική ύφανση του αγγλικού μυθιστορήματος: Λεν

"Αποψη στή
λογοτεχνία

υπάρχει Κράτος- δεν υπάρχει σχεδόν ένα συγκεκριμένο εθνικό
όνομα- δεν υπάρχουν μονάρχης, αυλή, αριστοκρατία, εκκλησία,
κλήρος,στρατός, διπλωματική υπηρεσία, ευγενείς γαιοκτήμονες·
δεν υπάρχουν παλάτια, κάστρα, τσιφλίκια, παλιά εξοχικά σπίτια·
δεν υπάρχουν πρεσβυτέρια, αχυροσκέπαστες καλύβες, ερείπια
πνιγμένα στον κισσό* δεν υπάρχουν καθεδρικοί ναοί, σημαντικά
πανεπιστήμια, δημόσια σχολεία, πολιτική κοινωνία, κοινωνική

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ

Α ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Γ. Γενναδίου 3 - τηλ. 36.02.007

7. Μ ένης Κουμανταρέας Η φανέλα με το εννιά
8. Κωοτούλα Μ ητροπούλου Διαδρομή 35 και κάτι
9. Προκοπής Πανταζης Στο καρτέρι
10. Μαρία Παπαδημητρίου Ειρήνη
11. Δήμητρα Πέτρουλα «Πού 'ναι η μάνα σου μωρή;»
12. Γιώργος Συμπάρδης Μέντιουμ
13. Α ντρέας Φραγκιάς Το πλήθος, 2 ΤΟ Μ Ο Ι
14. Δημήτρης Χριστοδούλου Το νησί

Τα όρια του χαμένου χρόνου
Βαγγέλης Χατζηβασιλείου

τησεις, αλλά αυτή τη φορά στη σκάλα,

και το πριν πεθαίνει. Και τα δυο εκπίπτουν

κανείς δεν ξέρει ποιος είναι, κανείς δεν

απο την καθολική αξία στο βιολογικό κύκλο

ξαναγυρίζει, αλλά αυτόν θα τον ξανασυ-

του ατομικού φορέα: θα τελειώσουν μαζί

ναντησεις)

τουλάχιστον

του.

ΤΑΣΟΣ ΑΕΙΒΑΔΙΤΗΣ

για όσους έχουν την αίσθηση του εφικτού: Ω

II

Μικρό βιβλίο για μεγάλα όνειρα

ασυλλόγιστα πουλιά, που ξαναφέρνετε την

οργάνωση και η εικονοποιία ακολουθούν τις

άνοιξη/ΙΙσυχία. Κοιμάμαι. Ο θάνατος θα

γραμμές που χάραξε ο ποιητής στις «Βιο-

με ξυπνήσει!

λετες για μια εποχή». Οι διαφοροποιήσεις

Εκδόσεις «Κέδρος» 1987 Σελ. 76.

αναστέλλεται,

ανάπτυξη της μνήμης, η σκηνική

Το δοκιμασμένο ιστορικά τμήμα του

είναι ελάχιστες. II μνημονική λειτουργία

απωλεσμένου χρόνου (το έλλογο όνεφο τΥ,ς

παρακολουθεί τα γεγονότα τ(ον παιδικών

Μπορεί μια ποιητική συλλογή να εμφα

ριζικής κοινωνικής μεταβολής) άφησε μόνο

χρόνων, τα τραύματα που άφησε η'επανά

νίζεται ως επιστέγασμα της αμέσως προη

το σχήμα της βούλησης η οποία το εξέ-

σταση και (οπουδήποτε με σαφέστερο α π ’

γούμενης; Φυσικά, το έργο λειτουργεί ως

Ορεψε: κι αργότερα όταν νικηθήκαμε, τι

ό,τι στην προηγούμενη συλλογή τρόπο) την

σύνολο και οι επιμέρους ενότητες, περίοδοι

ηδονή να θυμάσαι/κι έζησα με ξεχασμένους

•ίδια την ανάμνηση του ονείρου. Ανάλογα

ή εποχές παρουσιάζουν συμπληρωματικό-

πυροβολισμούς

περα

κατανέμεται ό ποιητικός χρόνος, ο οποίος,

τητα και συνέχεια, έστω κι αν οι διαφορο

σμένης μόδας, ενώ την ίδιαν ώρα, Εμείς

ωστόσο, καθιστά δυνατή (με την αλληλο-

ποιήσεις μεταξύ τους είναι ευδιάκριτες.

σερνόμαστε συντριμμένοι από το μεγαλείο

διαπλοκή τους) τη συνεχή επικοινωνία

Υπάρχουν, όμως, περιπτ(¿σεις, όπου η

ολων αυτών που δεν πραξαμε. Από την

αναμεσα τοσο στα επιμέρους επίπεδα της

συνάφεια μοιάζει έκδηλη, η πρόθεση δεί

άλλη πλευρά, το αναντικατάστατο παι

μνήμης, όσο και στα τρία μεγάλα τμήματα

χνει ταυτόσημη και το αποτέλεσμα κατα

γνίδι της τρυφερής ηλικίας (η αθέατη

του χρονου, που είδαμε πιο πριν. Το ίδιο

λήγει ομοειδές. Το «Μικρό βιβλίο για

περιοχή του απίυλεσμένου χρόνου) απο

συμβαίνει και με την οργάνωση του σκη

μεγάλα όνειρά» του Τάσου Λειβαδίτη φαί

τελεί ζωτική, αλλά χωρίς αντιστοιχία

νικού χώρου: κοινοτικά ήθη (μακρόκοσμος)

νεται να προερχεται απο τον οικείο κύκλο,

στον αντικειμενικό κοσμο αναμνηση. Στο

και

που ο ποιητής προέκρινε στις «Βιολέτες για

σύνολο του ο απωλεσμενος χρονος παρα

παράγονται από τις υλικές, αδιαμεσολά-

μια

κοινή

μένει πν,έον χωρίς νόημα. Ο όγκος της

βητες από ιδέες, εικόνες το)ν παιδικοί

θεματολογία και τεχνοτροπία, σταθερή

πικρής εμπειρίας αντί να σταθεί μέτρο

χρόνοι. ( )ταν ο ομιλητής επανέρχεται στο

γραμμή

κρίσης και αποτίμησης μεταβάλλεται σε

παρόν (εγκαταλείποντας τη δραματουργη-

αποδεικνύεται μόνο η οριστικότητα της

πηγή μόνιμης σύγχυσης:

ο άνεμος θα

μένη συνομιλία με τα φαντάσματα της παι

αναφοράς.

σαρώνει τα φύλλα στα προάστια — θα

δικής ηλικίας και της περιόδου της επανά

Το τρίσημο πρότυπο του χρόνου επανα

καθισοί τοτε να κάνω έναν απολογισμό, να

στασης) επιτρέπει στον εαυτό του την

λαμβάνεται στο ακέραιο και εδώ. ΙΙαρελ-

δω τα κέρδη, ή τις ζημιές, να βρω τι έκανα,

παράσταση το^ν ιδεών. ΙΙρος τούτο επι

Οόν, παρόν και μέλλον αποτελούν εκ νέου το

ποιος είμαι. Ματαια. Κανείς δεν ξέρει κι

στρατεύει ελάχιστα και μονοσήμαντου ορι

πεδίο δράσης του ποιητικού πρωταγωνι

ούτε θα μάθουμε ποτέ τι έγινε, όπως σ' ένα

σμού φυσικά σύμβολα. Κατά τα άλλα, ο

στή. Ο διαχ(υρισμός, ωστόσο, το^ν τριών

σκοτεινό αξεδιάλυτο έγκλημα. (Ο δολο

χοίρος μενει κενός και τα προσο^πα απου

επίπεδων στη συνείδηση είναι σαφέστερος

φόνος μόλις έχει κατέβει τις σκάλες). Την

σιάζουν. 11 γλα>σσα αποβάλλει την αφηγη

και, γι’ αυτό, περισσότερο οδυνηρός. Ταυ

έλλειψη νοήματος επιτείνει η εν κενό!)

ματική ιδιότητα και περιορίζεται στην

τόχρονα, το παρελθόν βαραίνει πιο πολύ

συνήθεια της αναφοράς στο μελλοντικό

αξιολογική απόφαση το)ν εννοιών.

από κάθε.άλλη φορά, ενώ παρόν και μέλλον

(πλασματικά υποσχετικό πλέον) χρόνο: κι

Με την τελευταία του συλλογή ο Τάσος

υποχωρούν στο βάθος της ομιλίας. Στο

αυτή η αίσθηση ότι όλα όσα ζήσαμε ήταν

Αειβαοίτης δείχνει να ολοκληροίνει τη

χρόνο του παρελθόντος εγγράφονται όχι

λάθος κι ότι από αύριο ίσως αρχίσει η αλη

θεματογραφία που εισήγαγε σχετικά πρόσ

μόνο τα πρόσωπα (το ήθος, τα αισθήματα,

θινή μας ζωή./Ποιον θέλουμε να ξεγελά

φατα στο έργο του. Οι προ^τύτερες Οεολο-

οι παροχές) και τα πράγματα (ο χώρος, τα

σουμε η ποιος μας εμπαίζει; Να, λοιπόν, με

γικές κατευθύνσεις τροποποιούνται. Στη

αντικείμενα,

παιδικής

ποιον τρόπο, ο ποιητής διατηρεί στο ακέ

θέση τους ο ποιητής εγκαθιστά το μνημο-

μνημης ή η διάψευση του επαναστατικού

ραιο το θεματολογικό προσανατολισμό της

νικό υλικό του προσκοπικού παιγνιδιού και

πολιτικού σχεδίου, αλλά και η προσδοκία

προηγούμενης συλλογής, με εμφανή τη

του συλλογικού οράματος^ Χο^ρίς να προσ-

(ατομική

και συλλογική) του ονείρου.

λειτουργία δύο επιπρόσθετοί παραμέτρου:

χο)ρήσει στη συναισθηματική εκμετάλ

Έ τσι, τώρα, το παρελθόν μετατρέπεται σε

συγχώνευση όλου του χρόνου (πραγματικού:

λευση (ρητορικη διαμαρτυρία) και την

απωλεσμένο χρόνο: ό,τι ήταν χάθηκε και

της ιστορίας και φανταστικού: του προ£το)-

επίπεδη ανίχνευση (περιγραφική παράθεση

ο,τι επρόκειτο να είναι (μέλλον) έσβησε.

πικού ονείρου) στο παρελθόν άρνηση του

εικόνο)ν) αξιοποίησε αποτελεσματικά τον

Το παρόν, πάλι, συνιστά την αφετηρία της

νοήματος στο τελευταίο. Τα γεγονότα θα

ουσιαστικό πυρήνα, φέρνοντας στην επι

μνήμης και μόνον οποιαδήποτε προοπτική,

περάσουν σε πλήρη αφάνεια: ας γυρίσουμε

φάνεια του ποιήματος τη λογική διακρί-

παρά τις κατά καιρούς παρεκβάσεις (θα τις

προς τον τοίχο τις φίοτογραφίες των

β(λ>ση και παρακρατο^ντας στο εσο)τερικο

μάθουμε εν καιρώ κι εκείνος ο άνθρωπος με

νεκρών κι ας κοιμηθούμε λίγο. Αφού όλα

του το ψυχικό ανεκτέλεστο. II συγκίνηση

τη μεγάλη είδηση που τον συνάντησες

είναι ανώφελα κι εδώ που ζήσαμε θα κατοι

ανήκει στον αναγνώστη.

κάποτε μες στ' όνειρο/θα. τον ξανασυναν-

κήσει κάποτε η λήθη. Το μετά καταργείται

εποχή»:
στη

ίδιες παραστάσεις,
διαπραγμάτευση·

το

σώμα)

της

οξύτερη

και

ονειροκρίτες

ατομική

νοοτροπία

(μικρόκοσμος)

λόγου του, το χιούμορ και η ειρωνεία, το

Λνθούλα Δανιήλ

ΝΑΝΟΣ Β Α Α Α Ω Ρ Π Ή Σ

παίρνει νέα σάρκα και οστά στο παραμύθι

υπονοούμενο και ο υπαινιγμός δίνουν υπό

— Λώστου και ψήλωνε — και τον Προμε-

σταση στην αφανή πραγματικότητα που

λέοντα.

κρύβεται πίσω από την πεζογραφική ποιη

Βαλαωρίτη παραδέχεται ότι ο κόσμος γεν

τική του Βαλαωρίτη. Γιατί μπορεί τα κεί

νήθηκε κανονικά με το κεφάλι κάτω κι όχι

μενα να φαίνονται πεζά, ο ποιητής όμως

με τα πόδια απάνω, έτσι είπανε όσοι ήταν

Πάντως

η νέα

θεογονία του

δεν ξεχνάει την πραγματική του. ιδιότητα

εκεί... Ο Χρόνος, η Φθορά, το Κενό επί

όταν γράφει, την ιδιότητα του ποιητή, και

σης, τα τρία κακά της μοίρας μας, βρί

φλερτάρει απροκάλυπτα με την ποίηση την

σκονται πάντοτε σε εναργεια για να κατα

Ο ομίλων Πίθηκο? ύ\

αγία όπως την ονομάζει και όπως θα δούμε

λύσουνε τον ωραίο Κόσμο που για μια

ΙΙαραμυΟολογία

παρακάτω.

Στιγμή τον έχουμε κι ύστερα τον χάνουμε

Εκδόσεις Αιγόκερως, Αθήνα, 198β

Όνειρο και θαύμα είναι ό,τι συλλαμ

όλα εμείς τα πλάσματα της Στιγμής που

βάνει το μάτι του ποιητή· το παράλογο και

μας τρώει η Φθορά μετά από λίγα Χρόνια

το παραδοξο, το παραμύθι και το ψεμα που

και ξαναγυρίζουμε στο Κενό.

τελικά είναι η ουσία του πραγματικού:

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ Α ΡΑ ΤΖΟ ΓΑ Ο Γ

Οφθαλμοφανείς οι διαστάσεις που δίνει

Ο ποιητής δεν έχει την έγνοια να είναι

στις λέξεις του ξεχωρίζοντάς τες με το

Αποσβέσεις

οφθαλμοφανώς σαφής· έτσι μας μιλάει με

κεφαλαίο τους γράμμα και δίνοντας φαιδρά

ποιήματα 1965 - 1986

απόλυτη φυσικότητα όταν μας λέει: το

εκείνο που απασχόλησε την ανθρώπινη

Εκδόσεις Διαγώνιου, Θεσσαλονίκη

όνομα αυτό το άκουσα πριν το ακούσω, ίΐ

σκέψη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

αφέλεια στην περιγραφή δημιουργεί το

σοβαρά.

Ν ΙΚ Ο Υ Β. ΛΑΔΑ
Αστροβατεί

γέλιο χωρίς να εκτοπίζει την ουσία- έτσι:

Τι να πει κανείς για τη γαμήλια τελετή

Εκείνη και ο Φωστήρας πήγαν πίσω από

των επιμιξιών, των μαυρόασπρων σπό

κάτι θάμνους κι έγιναν ένα. Ό π ω ς θα ’λεγε

ρων... οι σπόροι οι διεσπαρμένοι και εγκα

κι ο Νίκος Εγγονοπουλος, τώρα τους λενε

τεσπαρμένοι στο μέγα άσπορο της πανσπερ

και τους δύο Μερόπη.

μίας σύμπαν.

II παρομοίωση έχει εξέχουσα θέση, προ-

Πρόλογος, επιλογή, επιμέλεια

καλεί και ξαφνιάζει: οι λέξεις στο κεφάλι

Γ. ΙΙατίλη

ν μου σαν κάρβουνα χάρτινα σε μια λιμνουλα

Π Α Εθ ΡΟΝ , ΑΘΗΝΑ 1986

Μια ακόμη εύθυμη νότα οι 12 Λ ΗΣΤΕΣ
που κλέβουν το χρόνο μας και η φράση με τα
κεφαλαία

ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

ΤΩΝ

και πιο κάτω: ο κόσμος σαν μαχαιρωμένο

Ε Π Ι Θ ) Μ ΙΩ Ν ΣΟ ϊ λειτουργε ί διπλά μέσα

καρπούζι.

από την αμφίσημη λέξη εκτέλεση.

Το όνειρο και το παραμύθι συμπλέκονται

Ο πατέρας Ηράκλειτος αφανής πίσω

Ο Ν. Βαλαωρίτης, δισέγγονος του Αρι

σ’ ένα κόσμο που βρίσκεται και χειρονομεί

από τη γέννηση της Ορθαλένιας στις έξι

στοτέλη Βαλαωρίτη, συνεχίζει την ποιη

δίπλα μας, μπροστά στα μάτια μας, όπως

μέρες της δημιουργίας και τη εξέλιξης του

τική κληρονομιά που παρέλαβε απο τον

το ποδήλατο στη μέση του πελάουπου είναι

κόσμου μέσα από τις αλλαγές και τις μετα
μορφώσεις της ύλης.

«ηρωικό» παππού του και εξελίσσει τη

η άδεια πλατεία και πάνω στο ποδήλατο το

βροντερή φωνή εκείνου σε σουρεαλιστική

παιδί και το αλογάκι της Παναγίας και

Παρακάτω η ιστορία του κυρίου Ταλ-

δική του. I Ιαρουσιάστηκε στα ελληνικά

Εγώ. Και η μέση του πελάου μεταμορφώ

μούδη που έχασε το κεφάλι του μας προσ

γράμματα το 1939* και έκτοτε η παρα

νεται σε μια σπιθαμή νερο βροχής και το

φέρει ένα ενδιαφέρον δοκίμιο πάνω στην

γωγή του ήταν καρποφόρα και στην ποίηση

ποδήλατο δεν μπορεί να σταθεί κατά την

υποκρισία, στη συναλλαγή, στην ανοησία,

και στο θέατρο και στη μετάφραση. Διηύ-

άποψη των έξυπνων, και μάλιστα με τόσο

στη συμφεροντολογία αλλά και στην προσ

Ουνε περιοδικά, συνεργάστηκε με περιοδικά

βάρος αναβάτη και καταβάτη... και η

φορά των διεθνών οργανισμών και δικαστη

και γενικά ήταν πάντοτε παρών στα πνευ

ιστορία συνεχίζεται μέχρι να παρεμβλη

ρίων. Η απομυθοποίηση των πάντων και

ματικά μας πράγματα, έστω κι αν ζούσε

θούν οι έξυπνοι, τρεις-τρεις (όχι δυο-δυο), οι

μυθοποίηση του ασήμαντου που τροφοδοτεί

στο εξωτερικό. ΙΙρόσφατα κυκλοφορησε Ο

ουδέτεροι, οι ανίδεοι, οι αμέτοχοι, και η

τις εφημερίδες, μεγαλοποιεί το τίποτα και

έγχρωμος στυλογράφος με απαστράπτον

πλατεία ξαναπαίρνει τις αληθινές της δια

δίνει αέρα στη φαντασία να προεκτείνει, να

πνεύμα και προκλητικό γράψιμο,

στάσεις και μένει κενή.

οπού

παρελαύνει όλη η πνευματική μας παρά

Ο ποιητής όμως γεμίζει το κενό, το

συμπεράνει, να υποψιαστεί, να υπονοήσει,
να πιθανολογήσει και να ερμηνεύσει το

δοση. Ο ομίλων πίθηκος ή παραμυθολόγια

εμπλουτίζει με νόημα, οιστρηλατεί τον

μυστικό που υπαινίσσονται οι γιγάντιοι

είναι ένας μικρός τόμος 91 σελίδων με 22

κόσμο και ενεργεί με το λόγο και τη φαν

τίτλοι των σκανδαλοθηρικών εφημερίδων.

π εζά

κείμενα

τα

τασία του κόντρα στην όραση των λογικών

Και το παράδοξο δεν τελειώνει εδω· συνε

παραγωγή

και των προσγειωμένων. Γιατί υπηρετεί

χίζεται με τις πορτοκαλιές που ηταν,

του 1961 εκτός από το τελευταίο που είναι

την ποίηση που, είπαμε, την ανακηρύσσει

φτάνανε, ανέβαιναν, κατέβαιναν, τρύπω

του 1971.

αγία. Λεν είναι η πρώτη φορά που αναγνω

ναν, μπαίναν, βγαίναν, φτάνανε, φτάνανε,

περισσότερα

ποιητικά

γραμμένα,

χρονολογημένα·

Σ' αυτά τα κείμενα κάνει την εμφάνιση

ρίστηκε το θαύμα απ ' το λαό και αθόρμητα

φτανανε,

του το παράλογο και το παραδοξο, το

■σε ονομάσανε αγία και σ' ανεβάσανε στα

κυριαρχούσαν ουρανού και γης, και ο Λχυρο-

αόρατο και το απίστευτο αλλα και το

ουράνια στο πείσμα της εκκλησίας, του

γέννητος θα γινόταν αυτόπτης μάρτυς του

κράτους και της εργασίας.

εαυτού του, και το χέρι πήγαινε και ψώνιζε

22 λογικό και το εμφανές και το ουσιώδες και
το πιστευτό. Κ άτω απο το παιχνιδισμα του

Ο μύθος του Ο ιδίποδα και της Σφίγγας

ταξιδεύανε,

ξαναγύριζαν

και

μόνο του... και τα ευρήματα διαδέχονται το

ένα το άλλο. Ο ποιητής εθελοντής Δον

κάποτε έχει φύγει αμετάκλητα.

Οι φίλοι — ποιοι φίλοι; — ο θείος

Κιχότης, επιμένει να βλέπει το αόρατο και

Είπα την ποίηση ερωτική-αισθησιακη,

να μεταπλάθει το. ορατό: Προς θεού λίγο

γιατί η αφή δίνει έντονο π αρόν και παρά το

σες, Γερμανικά ανάκατα με Ιταλικά στην

χιούμορ, λίγη κατανόηση της σοβαρότητας

ότι δε σταματά «το σωματικό απεγνωσμένο

κατοχή, Εγγλέζικα με αγγλική και αργό

του αστείου. . . Δ ε ν θέλω να μου προσάψουν

πήγαινε - έλα» και η Τάνια είναι ξεχα

τερα με αμερικάνικη προφορά αργότερα.

ύστερα ευθύνες για τυχόν παραδρομές από

σμένη, η αφή, τα φώτα,

η φωτιά, η

Η κοινωνία μας συμβιβασμένη σ’ όλα τα

τον ίσιο δρομο — που άλλωστε κι αν μου τις

θάλασσα ξαναγεννάνε την ευδαιμονία του

επίπεδα· συμβιβασμένη ιδεολογικά, βολε

προσάψουνε — σκοτίστηκα.

Κ ώστας που είχε ζήλο με τις ξένες γλώσ

παρελθόντος μέσα από την πληγή του

μένη κοινωνικά, «αποκατεστημένη» οικο

Ο κόσμος χωρισμένος στη μέση· από τη

παρόντος. Ο Γιάννης Καρατζόγλου δείχνει

νομικά, καταπιεσμένη ψυχικά. Μια κοι

μια μεριά εκείνοι που νομίζουν πως «κάτι

να ζει με τις μνήμες που σημάδεψαν τη ζωή

νωνία που δεν τολμά να κοιτάξει μέσα της

τρέχει στα γύφτικα» και στους μακάριους

του, δε θέλει να απαλλαγεί α π ’ αυτές,

για να μη δει την κατάντια της και τρομά

ανίδεους για τους οποίους ό,τι γίνεται έχει

γιατί δεν μπορεί. Δεν είναι το αποτύπωμα

ξει, γιατί δεν έχει το θάρρος και τα κότσια

πάντοτε ένα χαρακτήρα απόλυτης ανυπαρ

στο χαρτί της φωτογραφίας αλλά το απο

να συνεχίσει το παρελθόν, αλλά, το χειρό

ξίας. Ο ποιητής μόνος ανάμεσα σ’ όλους

τύπωμα στην ψυχή που δε λέει να σβήνει.

τερο, να το υπηρετήσει με την νεανική

αυτούς κάνει την προσφορά του στον κόσμο,

Ευτυχώς άλλωστε, γιατί τον αμείβει με

φλόγα του άλλοτε. Οράματα και όνειρα

γιατί

«όταν πεθαίνει ένας ποιητής, η

Ποίηση. Η φύση, κυρίως η θάλασσα κι ο

σβησμένα.

μαγεία του λόγου παύει να ενεργεί» και ο

έρωτας, επανέρχονται πάλι και πάλι και

Ενότητα τέταρτη, Πρατήριο καυσίμων.

λόγος μένει στους ανίδεους.

δίνουν έδαφος στη δημιουργία.

Ό λ α περνούν όλα κατακαθίζουν και όλα

Εξαιρετικά απολαυστικά αυτά τα πεζά

Στη

δεύτερη

ενότητα,

Πολιτική

ή

είναι

καλά.

Η

μεταλλαγή

ευτυχώς

—ποιητικά— κείμενα του Νάνου Βαλαω-

μάλλον Δ .Ξ .Θ . ο περίφημος νόμος της

έρχεται σιγά σιγά. Γίνεται ανώδυνα. Η

ρίτη που δεν εξαντλούνται στην επιφάνεια

δικτατορίας είναι μπιζέλι αχώνευτο στο

ηλικία είναι μεγάλο ατού σ’ αυτό. Ό λ α

του μειδιάματος αλλά μας υποψιάζουν

στομάχι κι όσο πιο ευνουχιστική είναι η

στο κοινό χωνευτήρι όπως στον κοινό τάφο,

αρκετά και μας απογειώνουν κυριολεκτικά

περίοδος

η

αφομοιώνονται και χάνουν την ιδιαιτερό-

— ανάλογα βέβαια με το βαθμό δεκτικό-

παρουσία του ποιητή στα γεγονότα. Από

τητά τους. Ό μ ω ς εάν πέσει στα χέρια ένα

τητάς μας στην πρόκληση του ομιλούντος

απόσταση ασφαλείας αδιάφορος ενδιαφε

αλμπούμ με φωτογραφίες τι γίνεται;

πιθήκου και στην πρόσκληση της σοβαρό

ρόμενος. Κι αυτή του η στάση τον γεμίζει

τητας του αστείου.

ενοχές και ψυχρά βλέμματα κατά του

τόσο

πιο

αμέτοχη

είναι

εαυτου του:
ούτ$ κροτίδες έριξα ούτε έντυπα μοίρα

★★★

Η μνήμη κατά κράτος νικάει...
Ο Γιάννης Καρατζόγλου κάνει ποιητική
κριτική της κοινωνίας.
Όλες οι στιγμές της ζωής του, περα-

σα ...
παλι απων, στις δεκαεφτα Νοέμβρη.

Τα ποιήματα των Αποσβέσεων χωρί
ζονται σε τέσσερις ενότητες και καλύπτουν

Ο άνθρωπος πρέπει να επιβιώνει· έτσι συμ
βιβάζεται κατ’ ανάγκη:

όλο το φάσμα των ανθρώπινων προβλημά

((ανάμεσα σε σαββατιάτικες πληρωμές

των. Ο Γιάννης Καρατζόγλου, μιλάει σε

και εισπράξεις — αραιά και πού και

χαμηλό τόνο, με απλή φωνή, ειρωνικό ύφος

καμία Ροζα Αουξεμπουργκ για πρόσω

—συχνά

πική αυταπάτη. ..

σαρκαστικό— και δεν αφήνει

τίποτα έξω από το βλέμμα του. II ποίησή

Έ τσι ρίχνει στάχτη στα μάτια του και

του Οα μπορούσε να χαρακτηριστεί ερω

σκηνοθετεί το συνειδησιακό του άλλοθι. Οι

τική, βαθιά αισθησιακή, αλλά εξίσου βαθιά

δουλειές δουλειές και η ιδεολογία ιδεολο

πολιτική και κοινωνική. Εν τέλει είναι μια

γία. Μπροστά στον καθρέφτη του όμως

ποίηση βαθιά ανθρώπινη.

ρίχνει το προσωπείο του επιτυχημένου και

'Ενας στίχος στην αρχή,

εφησυχασμένου αστού:

Έλλη,

Ελλήσποντος,

Ελλάς,

Ελευθερία
μπορεί ισως να θεωρηθεί ο αξονας των
θεμάτων του.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Δοκιμιακά
καί άλλα
ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Γ'

Hypocrite Poète, κι
Hypocrite Lecteur, μικροί ασή
μαντοι,
χυδαίοι, Figurantes στη μέση
εγώ ας πούμε, ο

εσύ ο

της πιο μεγάλης τραγωδίας.

πρώτη ενότητα — Ενα Καλοκαίρι— Η κοινωνία όλη, το σήμερα με ελάχι
έχει ιδιαίτερα ερωτικό χαρακτήρα. 'Ολα στες εξαιρέσεις συναιρείται στο πρόσωπό
τα άλλα στοιχεία δεν υπάρχουν ακόμα, ή του. Είπαμε, η επιβίωση πρώτα. Το μέσον,
II

τουλάχιστον δεν είναι εμφανή.

οι γνωριμίες, το σπίτι, η καλή δουλειά, ο

Ο ποιητής ξεφυλλίζει τις αναμνήσεις

γάμος, τα παιδιά, το βόλεμα γενικώς, όλα

του και συναντιέται μ' Εκείνην. Το καλο

καλά μέσα στα μέτρα των κανονικών

καίρι σημαδεύει ερωτικά τη συνάντηση, το

κανόνων, μια θεσούλα στη δικτατορική και

απολαμβάνει ευδαιμονικά, στο τέλος όμως

μεταδικτατορική περίοδο, καθώς και η

μένει άδειο σώ μα, αποτύπωμα σε χαρτί

μελλοντική προέκταση της τωρινής επι

φωτογραφίας. Τώρα η μνήμη πονά και

λογής ΥΕΑ στο στρατό.

ματώνει, γιατί εκείνο που κυριαρχουσε

Ενότητα τρίτη., Κομματική εποχή.

ΚΕΔΡΟΣ

δύναμη/να διαλέξω το δικό μου θάνατο». Κι

σμεν.ες και τωρινές, μετουσιώνονται σε

κούμπι η τηλεόραση» και το ποίημα που θα

όμως έχει κι η αγάπη και ο Έ ρω τας χωρο

«βγαίνε λυτρωτικό ...σαν ιωνικός χιτώ

στην ποίησή του: Ο 'Ερωτας ανάμεσα σε

νας» δεν κατάφερε να ανατειλει.

δυο ωραία και γεμάτα ανησυχίες νεαρα

Σε μια τριτοπρόσωπη αφήγηση, και σαν

άτομα καταξώνει την ύπαρξη, καθώς η

τραγικός ήρωας που έχασε την τραγωδία

φωτοχυσία του γεμάτου φεγγαριού τα
αυτη η κατάσταση του προξενεί ασφυξία· ο βουνά και τις κοιλάδες και τους λόφους...
κίνδυνος απο.»0είται με τη δημιουργία που «Αν η Ελλάδα, μιλούσε θα ’ λεγε σ’ αγαπώ ή

του,

της αφιερώνει όλο το χρόνο του. Τίποτα α π ’

σε λατρεύω καθώς εγώ τα>ρα». Τι είναι

Μ ’ αυτή την απόφαση άφησε μισοτελειω

όσα κάνει, βλέπει και ζει δε μένει έξο3.

εκείνο λοιπόν που τον σπρώχνει στο θάνατο

μένα τα τραγούδια του εδώ για να οδηγηθεί

Ετσι ισχύει για αυτόν το Εν αρχή ην η

και του κάνει «οικείο το γάβγισμα του Κέρ

προς το μηδέν όπως λέει ο ίδιος: «Αναμεσα

ΙΙοιησις για να μας γλιτώνει από την

βερου;» 'Ολος ο κόσμος γύρω του δεν μπορεί

σε μένα και στο μηδέν/υπάρχει/ένα μισοτε

αθλιότητα της καθημερινής ζωής —που

να συγκρατησει την απελπισία του. «Το

λειωμένο ποίημα».

λέει κι ο ποιητής— και να δίνει διέξοδο

λείυφορείο κι ο ηλεκτρικός/Κστία κι απο-

ποίηση. Ζει στην εποχή μέχρι το λαιμό κι

περιφέρεται

χωρίς

δικαίωση

και

κάθαρση με μόνη ελπίδα να γράψει «με
αίμα στο κούτελό του τη λέξη άνθρωπος».

στην εσωτερική αγωνία.

★ ★★
Το βιβλίο αποτελείται από μια επιλογή
ποιημάτων, εγκώμιο, βιογραφικο σημείω
μα και σημείο)μα του επιμελητή που με

Το έλος της πόλης και
το έλεος της γραφής

μεγάλη φροντίδα και συνέπεια έγιναν από
τον Γ. ΙΙατίλη.
Αρχίζοντας από το εγκώμιο και φτά
νοντας στο βιογραφικο διατρέχουμε όλη τη

Γιώργος Βέης

λαχανιασμένη πορεία ενός παιδιού που

κτιούσε από τα άφθονα ρητορικά σχή

έκοψε το νήμα της ζωής του πρόωρα και
έγραψε τη λέξη «τέλος» στην ποίησή του.

Ε Ρ Ρ ΙΚ Ο Σ

Μ Π Ε Λ ΙΕ Σ

Σε μια εποχή που η ζωή βρίσκεται ακόμη

Πόλν,ως

στο προοίμιο, για το Νίκο Λαδά έχει ολο

Εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1985

κληρώσει τον κύκλο της. Ο ποιητής συμ

βληματισμούς,

άγχη, απογοήτευση και

τέλος θάνατο.
Στα ποιήματα είναι εμφανής η σεφερική
επίδραση (δηλώνεται και στο εγκώμιο)·
όμως και η καρυωτακική διάσταση που δεν

(Κέδρος,

1980), όπου

ο

πρωταρχικός πυρήνας του ποιήματος,
τις περισσότερες φορές, χανόταν κάτω
από το βάρος των αλλεπάλληλων φιλο
λογικών εκφορών, μας παρέδω σε, το

πύκνωσε μέσα στα χρονικά όρια που ο ίδιος
στένεψε υπερβολικά, σπουδές, ποίηση, προ

μα τα όλων σχεδόν τ<υν βαθμών και τους
«Διαύλους»

Σε μιαν εποχή υπερβολικά κορεσμένη

1982, το «Διακεκριμένο σ ώ μ α ». Εκεί

από τα πολλαπλά, επιτυχημένα ή μη,

επεχείρησε ο Μπελιές την πρώ τη α π ο 

πειράματα τ<υν διαφόρων συγγραφέων

φασιστική τομή στην προσωπική του

πάνω

της νεοελληνικής

ποιητική ιστορία. Απελευθέρωσε, δηλα

γλώσσας, ένας ακόμα ποιητής τολμά να

δή, το λόγο του σε μεγάλο ποσοστό

στο

σώμα

αντιστρέψει τα τρέχοντα κοσμοείδωλα

από τη δυναστική παρουσία των πα-

και να μετονομάσει τα υποκείμενα και

λαιότερων μη αφομοιωμένων επαρκώς

αναφέρεται,

έχει το μερίδιό της. Δεν
τα αντικείμενα των κοινωνικών χώρων,
μπορεί να μην πάει ο νρυς μας στους «Δη χωρίς να διστάσει να καταργήσει κι
μόσιους Υπάλληλους» του Καρυωτάκη αυτός με τη σειρά του τα όρια μεταξύ

επιδράσε<ον και τον διοχέτευσε μέσα σε
άλλα,

καθαρότερα

καλούπια.

Έ τσι

μπόρεσε να καταγράψει με κάποια ^άνε

όταν ο Ν .Λ. αυτοχλευάζεται σαν «σημαν πρόζας και ποίησης. ΙΙρόκειται για τον
τικός χαμάλης του έντεχνου λόγου». Και Ερρίκο Μπελιέ (1950) ο οποίος στο

ση προσωπικότερες καταστάσεις, αρκε

δεν είναι μόνη αυτή η αιτία.

τέταρτο ποιητικό του βιβλίο, «ΙΙόλε-

ποίηση και τις απαιτήσεις της, πάντα

Τα ποιήματα είναι κραυγές και η ποίηση ως», δανείζεται τη γν<υστή φόρμα του
γίνεται στιλέτο στα χέρια του αυτόχειρα κλειστού, σύντομου κειμένου, όπου ο
ποιητή, που δεν θέλησε να δει το φως να πρώτος κι ο τελευταίος στίχος είναι

περιείχαν τόσο οι «Δίαυλοι» όσο και το

φωτίζει τις ομορφιές της ζωής αλλά τις πάντα ο ίδιος, προκειμένου να αιχμαλω
τίσει, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται
ασχήμιες της και που ο κόσμος γύρω του
την προσοχή του αναγνώστη του. Ακρι
έγινε «βαρύς για να τον ζήσει» (όπως θα
βώς στην ίδια χρήση της επανάληψης
’λεγε και ο Ελύτης) και δεν σκέφτηκε
είχε καταφύγει κι ο Πιώργης Κότσιρας
καθολου την «αξιοπρεπεια» και το «άξιζε».
στα δέκα ποιήματα που απαρτίζουν την
' Ετσι «Αστροβατει μονος» μεσα σ’ ενα
πέμπτη ποιητική του συλλογή ((Αυτο
κόσμο που του είναι απορριπτέος* «Κύριε, γνωσία» του 1959 αποσκοπώντας, βέ
γιατί μ ’ αυτούς; Ας γίνει αλλιώς το βαια, σε διαφορετικά πράγματα.
θέλημά σου». ΙΙοιο είναι αυτό το «αλλιώς»
Ο Ερρίκος Μπελιές, μετά το « Ε 
\ φαίνεται στους στίχους που καταγράφει γκόλπιο» (Κέδρος, 1979), την πρώτη
στις

24-12-75:

«Νύχτα,

δος μου

τη ποιητική του συλλογή,.η οποία .ασ<ρυ-

τά πιο αποδοτικές για τη σύγχρονη
σε

αναλογική σχέση

με εκείνες που

αρχικό «Εγκόλπιο». Βέβαια, ούτε και
τότε λύθηκαν όλα τα προβλήματα της
μορφής.

Ο ποιητής, περισσότερο βέ

βαιος για τις δυνατότητες της έκφρασής
του αυτή τη φορά, έπεσε στην παγίδα,
που άνοιξε μπροστά του η ίδια του η
παρόρμηση κι αφέθηκε να τον π α ρ α σ ύ
ρει η κατάχρηση του γλωσσικού του
οργάνου.
' Ετσι ο Ερρίκος Μπελιές αποφάσισε
να

ανανεώσει το στοίχημα που έχει

βάλει ·με την ποίηση στο βιβλίο του
«Π όλεως», το οποίο από πολλές α π ό 

ψεις αποτελεί
βελτίωση

και

αισθητικής, π ο υ συγγενεύει κ α τ ’ ε υ 

τελικά, αποβλάκωσης. Είναι ένας α γ ώ 

του «Δ ιακεκριμένου σ ώ μ α 

άμεση

προέκταση

θείαν γρ αμμ ή με τον ποιητικό λόγο του

νας άνισος. Α κόμα και οι προοπτικές
του έ ρ ω τ α είναι μηδαμινές. Α π ’ αυτήν

τος». Οι έντονες καλειδοσκοπικές εικό

Α νδρέα

νες επανέρχονται για να αντικατοπτρί

Κάλλα και του Νίκου Εγγονόπουλου,

την

σουν καθαρότερα έναν κόσμο χωρίς σ υ 

του είναι ιδιαίτερα προσφιλείς κα ι'π ολ 

«ΙΙόλ εω ς» συγκαταλέγεται στις σκλη

Ε μ π ειρικ ο ύ, του

Ν ικ ο λ ά ο υ

άποψη,

μάλ ιστα,

το βιβλίο

της

νοχή, χωρίς νόημα, ή προοπτικές, χωρίς

λές φορές ανατρέχει σ ’ αυτούς επιδει

ρότερες ποιητικές συνθέσεις, π ο υ έχουν

ο ρ ά μ α τ α ή έ σ τ ω κάποιες π ρω τ ό τ υπ ες

κνύοντας

κατατεθεί

θεολογίες. Α ναγνωρίζουμε εύκολα τον

και τεχνική. Εύχομαι ν’ αποκτήσει, μ ά 

γ λ ω σσά είναι επιθετική, ασθματική, η

οικείο ασφυκτικό μικρόκοσμο των μ ε 

λιστα, ο ποιητής αυτός, το συντομότε

λεκτρική, Οα έλεγα. Αν δεν ήταν, βέ

ταπολεμικών

ρο,

βαια, περιορισμένη στα στενά προκατα-

μας

ποιητών

ο οποίος

το

μιαν αξιοπρόσεκτη ευελιξία

σθένος και. τη βούληση

που

τον

τελ ευταίο

καιρό.

II

τις σελίδες των συλλογών

χρειάζεται, για ν ’ άποφύγει στο μέλλον

σκευασμένα πλαίσια των κειμένων, τα

τους επιβάλλεται ολοένα και π ερισσό

όλους ανεξαιρέτως τους κινδύνους π ου

οποία έχουν για αρχή το τέλος τους

μέσα

από

τερο στις συνειδήσεις μας ω ς η μόνη,

σ υν επ ά γ ο ν τ α ι

αυτά

(πρβλ. τη λειτουργία της αμφίσβαινας

τελικά, αυθεντική και ρεαλιστική π ρ α γ 

των ποιητικών δοκιμών σ ’ ένα τέτοιο

τα

εγχ ειρή μ ατα

των αρχαίων αλλά και του Jorgr Luis

ματικότητα.

οδο

πεδίο λόγου. ' Ετσι μόνο Οα αξιοποιή-

Bordes)

ποιίας της «ΙΙόλ εω ς» φιλοξενεί ένα Μ ι

σει στο έπακρο τα διδάγματα των δ α 

συχνά, μετά α π ό κάποιες εξάρσεις της.

νώ ταυρο π ου, αφού κ α τ ε σ π ά ρ α ξε την

σκάλων του.

Ο

λαβύρινθος

της

δε Οα αυτοσυντριβόταν τόσο

Υπάρχουν

Ηθική, αναμένει τη Ρωμιοσύνη. Κι ο

Ο ποιητής του «Δ ιακεκριμένου σ ώ 

μεμονωμένα

κείμενα

της

«I Ιόλείος» π ο υ δεν μπορούν να αναπνεύ-

Μ πελιές μπορεί να προδικάσει το τέ

ματος» έχει αποδείξει, ω ς σή μερα, ότι

σουν, να ενσαρκώσουν το ιδεώδες του

λος: το τέρας Οα αφανίσει το πνεύμα

είναι

ποιητή τους και α δύναμα καταρρέουν.

και την ψυχή μας. Είναι αρκετά ενδει

στίας και μιας αξιόλογης συνθετικής

I α πνίγει η ίδια η γ λ ώ σ σ α του Ερρίκου

κτικό α π ’ αυτή την άποψη το κείμενο

ικανότητας. Και τα στοιχεία αυτά είναι

Μπελιέ.

της σελ.

ο

πολύτιμα σ ’ όλες τις φάσεις της ανοδι

γραφή στηρίζει το κλυδωνιζόμενο ά τ ο 

κακός καιρός κι όλοι ξεχύθηκαν α π ό τα

κής του πορείας, στο τέλος της οποίας

μο,

σπίτια τους και γίναν έρμαια του αέρα

τον περιμένει εκείνο π ου θέλησε α π ό

' Ετσι φτάνουμε στο σημείο να αντλού

8: « Ή ρ θ ε

και π λ άκ ω σ ε

κάτοχος

μιας πλούσιας φαντα-

Σε

άλλα

πάλι,

η ποιητική

το συντηρεί και το προστατεύει.

αέρα π ου απογυμνώ νει τα οστά κι ούτε

την αρχή: το ζωντανό παλλόμενο πρί

με πίστη και ελπίδα α π ό την ύπ α ρξη

μ π α μ π ά κ ια , γά ζες τρέχαν στους δρό

σ μ α , το βιωμένο κείμενο, π ου Οα έχει

του λόγου, του μόνου μη φθαρτού π ρ ά γ 

μο υς σαν αλλοπαρμένοι και τέλος κ α τ α 

μεταμοσχευμένο μέσα του κάτι α π ό τα

ματος π ο υ έχει αντισταΟεί ω ς το τέλος

φύγανε στου δάσους το ιερό να π ρο σ κ υ

νεύρα και τους ιστούς της ιδιαίτερης

στη λαίλαπα π ο υ καταστρέφει την « I Ιό

νήσουν τα σκ η νώ ματα των εφτά τίγρε-

εκείνης πραγματικότη τας π ου θέλει να

λη». II ζεσ τασ ιά της σκέψης και μόνο

ίον π ου είχανε λαθραία μπει σε μέρες

συλλαμβάνει διαρκώς ο αντ.ισυμβατικός

ότι διαθέτουμε α κ όμ α ολοζώντανη τη

άλλες στο ναό και μέθυσαν με την αγία

νους

γ λ ώ σ σ α μας είναι το μόνο συναίσθημα

του,

το ποίημα,

που

Οα είναι,

κοινωνία ντύθηκαν ιερείς και τέλος α π ο 

ταυτόχρονα, η καλύτερη εκδοχή μιας

π ο υ παρηγορεί και ανακουφίζει τον α 

πάτησαν π ά ν ω στην άγια τ ρ ά π ε ζα κι

προωθημένης τεχνοτροπίας.

ναγνώστη του βιβλίου.

ό μ ω ς αργότερα οσιοποιηΟήκανε και τις

Και τα 65 κο μμά τια της συλλογής

Ευτυχώ ς π ο υ σε μερικούς κεντρικούς

λατρεύουμε στον ίδιο χώρο εκεί και στο

απεικονίζουν ισάριθμες στιγμές του α 

δρόμους της «IΙόλείος», η οποία α π ο τ ε 

υπαίθριο θυσιαστήριο με σφαχτά κάθε

γώ να π ο υ καταβάλλει καθημερινά το

λεί

φορά εθελοντές εφτά α π ό αυτούς π ου

α π ο γ υμνω μένο

άτομο

Ερρίκου Μπελιέ στο χώ ρο της τρέχου

από

ερείσματα

την

ειλικρινέστερη

προφορά

του

τα παράτη σαν και οικογενειάρχες γίνα

κατά των αλλ οπρόσαλ λοι οπ α δώ ν της

σας λογοτεχνικής μα ς π αρ α γ ω γ ή ς, καίει

νε γιατί νόμισαν ότι έτσι Οα γλιτώνανε

ά κρω ς τυποποιημένης λογικής, της ισο-

ακ όμ α λίγο φως.

μ α ήρθε και π λ άκ ω σ ε ο κακός καιρός».

πεδωτικής αντίληψης και της οριστικής,

Ο

Ερρίκος Μπελιές είναι α ποφ ασι

σμένος να αντιπαραΟέσει στη λιτότητα
των εκφραστικών μέσω ν και στην π υ 
κνότητα π ου απαιτεί, συνήθως, ο ποιη
τικός

λόγος,

σύνταξη,

μία

άφθονα

βίαιη

κι

ασύνδετα

ανώμαλη

6 Μα ίου 1987

σχήματα,

Κύριε Διευθυντά

ηθελημένους σολοικισμούς και βάναυ
σους ή και κακόηχους α κόμα λεκτικούς
συνδυασμούς. Ξέρει ο ίδιος πολύ καλά

Σας παρακαλώ να πληροφορήσετε τη συνεργάτριά σας δ. Έλενα Χουζούρη

π ω ς αρκετοί α π ό τους συναδέλφους του

- που θέλησε να βρεί και να ασχοληθεί και με δικά υ/;υ κείμενα στον «Ετήσιο

χρησιμοποιούν περισσότερο αποδεκτούς

ποιητικό απολογισμό της γενιάς του 70» που αποπειραθηκε στο προηγούμενο

τ ρό π ο υ; απόδοσης, όταν μάλιστα επιδί

τεύχος του περιοδικού σας, αρ. 50 — , ότι ο τίτλος του, οπωσοηποτε έκτος

δονται στην περιγραφή των ίδιων περί

εμπορίου, βιβλίου μου με το οποίο απασχολείται, είναι ΙΙερίλη'Ρ-η γιτ. την

που φ αινομένου- ξέρει, επίσης, ότι κιν

Νύχτα και όχι «Νύχτα» όπως αναγγέλλεται και εμπεριέχεται στο σκεπτικό

δυνεύει να

ολισΟήσει ανεπανόρΟίυτα

της. Επειδή αυτό το “σκεπτικό” θέλησε να το δημοσιοποιήσει, σας ζητο') να

στην πεζολογία ή στην ασυμφιλίωτη

δημοσιεύσετε στο περιοδικό σας αυτή την διόρθωση, στον ίδιο χώρο και με τα

συνύπαρξη των αντιθέτων π α ρ ’ όλα αυ

αυτά τυπογραφικά στοιχεία.

τά ό μ ω ς είναι στραμμένος προς τους
δύσκολους στόχους και επιχειρεί πολυπλοκότερες συνθέσεις. Οι απροσδόκητοι
και ανορθόδοξοι τύποι μιας τολμηρής

Σας ευχαριστώ
Μαρία Κυρτζάκη

Δοκίμιο
Π ε ζ ο γ ρ α φ ί α ν ποίει
κ α ιε ρ γ ά ζ ο υ *
Του Αλέξανδρου Κοτζιά
0 Μ παλζάκ έχει γράψει κάπου ότι ματαιοπονεί όποιος επιχειρεί να

τανή γλωσσική παράδοση αρκετών αιώνων, η νεοελληνική πεζο

γίνει γλύπτης χ(υρίς να είναι προικισμένος με πολύ μεγάλη σω μα 

γραφία ξεκίνησε και έχει διανύσει μεγάλο τμήμα του σύντομου βίου

τική ρώμη. I Ιαραλλάζοντας την παρατήρηση αυτή θα μπορούσε να

της χώρίς να διαθέτει κατασταλαγμένο εκφραστικό όργανο. Το

πει κανείς ότι για να γίνεις πεζογράφος στον τόπο μας πρεπει να

απέκτησε βαθμιαία, κυρίως από τις αρχές του αιώνα μας και

είσαι προικισμένος με την αντοχή, σωματική και ψυχική, να

ύστερα, συμβάλλοντας έτσι τα μέγιστα και στη διαμόρφωση της

εργάζεσαι μιάμιση βάρδια την ημέρα, κάθε μέρα, όλη σου τη ζωή.

ζωντανής και επαρκούς γλώσσας που χρησιμοποιούν οι Έλληνες

Τη μία βάρδια, φυσικά, για να κερδίζεις τον επιούσιο· την άλλη

σήμερα. Δεν έχει εκτιμηθεί δεόντως πόσο καθοριστική ήταν η

μισή για να ασκήσεις μια τέχνη, που απαιτεί ολοκληρωτική αφο

σφραγίδα που επέθεσε στο κεφάλαιο αυτό με το αφηγηματικό

σίωση και ανάλωση ενέργειας ικανή να στείλει στο σανατόριο τον

ένστικτό του και με τη σοφή του μετριοπάθεια ο μυθιστοριογράφος

επαγγελματία πεζογράφο Τόμας Μάν εξαντλημένο απο τη συγ

Γρηγόριος Ξενόπουλος.

γραφή του Δρ Φαουστους.

ΙΙάλι όμως, παρά τα γλωσσικά του αγκάθια, έτσι πετάγεται

Ακόμη και στην περίπτωση που ο νεοέλληνας πεζογράφος έχει

στα άχρηστα ένα από τα πρώτα πεζογραφικά αποκτήματα μιας

επιτελέσει στο ακέραιο αυτό τον άθλο, δεν αποκλείεται, αντί

εθνικής λογοτεχνίας; Κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο για έναν Ά γ 

κοτίνου, να εισπράξει την απορία του κυρίου Ανδρέου Συγ-

γλο, για ένα Ρώσο, για έναν Ισπανό. Σε μας είναι ο κανόνας. Γιατί

γρού:“ Ποιός είναι αυτός ο διακονιάρης με το μπαστούνι;” Ο διακο

πιστεύω ότι τη μαύρη μοίρα του θάνου Βλέκα δεν την καθόρισε η

νιάρης εκείνος ονομαζόταν Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, κατά τη

καθα(>εύουσα — ο Ροΐδης, ο Παπαδιαμάντης, ο Βιζυηνός διαβά

μία καθημερινή βάρδια του δημοσιογράφος-μεταφραστής, κατά το

ζονται ακόμα, ευτυχώς — αλλά η λησμοσύνη, η ευκολία με την

υπόλοιπο της αντοχής του, συγγραφέας αριστουργημάτων του

οποία ρίχνουμε στη λήθη εκείνο που πέρασε κι ας είναι βαρυσή

ευρωπαϊκού πεζού λόγου. Στα εξήντα χρόνια της βασανισμένης

μαντο. Είναι λοιπόν η λησμοσύνη ένας ακόμη από τους αρνητικούς

ζωής του δεν αξιώθηκε να δεί πεζογραφήματά του τυπωμένα σε

όρους που διέπουν την ισχνή πνευματική μας ζω ή . Και αν νομίζετε

βιβλίο.

ότι υπερβάλλω ζητήστε σ ’ ένα βιβλιοπωλείο ν’ αγορασετε τρια

Τα λίγα τούτα υποδηλώνουν μια στυγνή πραγματικότητα αλλά

από τα σπουδαιότερα πεζογραφήματα της πρώτης εικοσαετίας του

και μία θαυματουργία. Ή γουν, το κοινωνικό, οικονομικό, πολίτικο

αιώνα, τον Πύργο του Ακροπόταμου και το Φθινόπωρο του Κ ω ν

και πολιτισμικό κλίμα στον τόπο μας είναι αρνητικό για τον πεζο

σταντίνου Χατζόπουλου και την Κερένια Κούκλα του Κωνσταν

γράφο και τη δουλειά του. ΙΙαρά ταύτα, κατά τον ενάμισι αιώνα

τίνου Χρηστομάνου — και τα τρία γραμμένα στη δημοτική. Αμφι

του ανεξάρτητου εθνικού μας βίου και μέσα σε συνθήκες εξαιρετικά

βάλλω αν ο βιβλιοπώλης θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει το

αντίξοες,έχει αναφυεί και αναπτυχθεί πεζογραφία σημαντική, θα

αίτημά σας. Μ λησμοσύνη έχει εξαφανίσει μάλλον και τα τρία από

επιχειρήσω να υποστηρίξω τον φαινομενικά αλλόκοτο αυτό ισχυ

την αγορά.

ρισμό με μερικά παραδείγματα. Έχουν την ιδιότητα ότι το καθένα

Κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει τι τροπή θα είχε πάρει ο αφη

φωτίζει κάποια πτυχή της αδυσώπητης πραγματικότητάς μας και

γηματικός μας λόγος εάν στα πρώιμα χρόνια της διαμόρφωσής του

όλα μαζί συνθέτουν μια θλιβερή εικόνα εξωφρενισμού. Ας την ατε

είχαν μελετηθεί και εκτιμηθεί δύο από τα πρώτα και από τα κορυ

νίσουμε:

φαία πεζογραφήματα της γραμματείας μας, που είχε εμπνεύσει ο

Φέτος γίνεται 132 ετών ο θάνος Βλέκας, το πρώτο κοινωνικό

Αγώνας

της

Ανεξαρτησίας.

Αναφέρομαι

στη

Γυναίκα

της

νεοελληνικό μυθιστόρημα. Είναι 25 χρόνια νεότερο από Το Κόκκινο

Ζάκυνθος και στα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη και τα δύο

και το Μαύρο, φερ’ ειπείν. Αλλά, ενώ το μεγαλούργημα του

μνημεία της ζωντανής δημοτικής έκφρασης.

Σταντάλ δεν λείπει από γαλλική βιβλιοθήκη, το αξιόλογο έργο του

Ό μ ω ς το σατυρικό-ονειρικό αριστούργημα του Σολωμού ανακα

ΙΙαύλου Καλλιγά, που με γενναίο ρεαλισμό αν ιστορεί την αθλιό

λύφθηκε και δημοσιεύθηκε στα 1927, εκατό χρόνια αφότου γρά

τητα του ληστοκρατούμενου και κακοδιοικούμενου νεοσύστατου

φηκε ενώ το χειρόγραφο με τα ορνιθοσκαλίσματα του Στρατηγού

κρατιδίου, σήμερα διαβάζεται μόνον από μερικούς ειδικά ενδιαφε-

ξεθάφτηκε από τα σκουπίδια το 1905, δημοσιεύθηκε δύο χρόνια

ρόμενους.
θα μπορούσε ν’ αντιτείνει κανείς, ότι εκτός από την ουσιαστι
κότατη διαφορά στο διαμέτρημα των δύο βιβλίων, το κείμενο του
Σταντάλ είναι γραμμένο στη γλώσσα, που φυσιολογικά χρησιμο

αργότερα αλλά χρειάστηκε να φτάσουμε στα πριν από τον Β Π α γ 
κόσμιο Πόλεμο χρόνια για να προσεχτεί, να διαβαστεί και να
ενθουσιάσει.
Διαφορετικές αιτίες προκάλεσαν στις δύο αυτές περιπτώσεις

ποιούν οι Γάλλοι, ενώ ο Καλλιγάς έγραψε στη στεγνή καθαρεύουσα
της εποχής του και σήμερα μόνον ειδικά ενδιαφερόμενοι προσεγγίζουν η και κατανοούν αυτο το γλωσσικό κατασκεύασμα.
'Ωστε, σε αντίθεση με την ποίησή μας που έχει πίσω της ζων-

* Το κείμενο αυτό είναι από διάλεξη που ίοωτζ ο Αλέξ. Κοτζιά; στον
Ροταριανό Ομιλο 1Ιατρών τον Μάρτιο του 1087.

την αφάνεια των έργων. Στην πρώτη, η ασίγαστη λαχτάρα του

και απέθαντο θηρίο η μισαλλοδοξία στον τόπο μας κατασπαράζει

ποιητή για την τελειότητα και αργότερα, μετά το θανατο του, ο

συνεχώς άξιους ανθρώπους και πολύτιμα έργα — προς πάσαν

φόβος τοΛ κληρονόμων για το ενδεχόμενο σκάνδαλο. Στη δεύτερη,

κατεύθυνση. Να θυμηθούμε άραγε τους εκκλησιαστικούς αφορι-

η συνωμοτική πρόνοια του Στρατηγού απέναντι σε μια φονική εξου

σμούς του Λασκαράτου και της Πάπισσας Ιωάννας στα. μισά του

σία. Ωστόσο, για κάποιους παρόμοιους ή ανόμοιους λόγους κάθε

περασμενου αιώνα; Η τον παρ’ ολίγον αφορισμο του Καζαντζακη

φορά, η μακρόχρονη αφάνεια ή ίσως κάποτε και η οριστική εξαφα-

στα μισά του δικού μας αιώνα; Να θυμηθούμε τη λάσπη που εξακόν

νιση εξαίρετων πεζογραφημάτων αποτελεί επίσης έναν από τους

τισε ο Ψυχάρης κατά του δημοτικιστή Ξενόπουλου επειδή τόλμησε

κανόνες του παιχνιδιού. Παραδείγματα:

να παρεκκλίνει από την ψυχαρική ορθοδοξία; Η να θυμηθούμε πως

Στα 1870-71 εκδόθηκε ανώνύμως σε δύο τόμους Η στρατιωτική

και συμερα τρια απο τα σπουδαιότερα μεταπολεμικά μυθιστορή

ζωή εν Κλλάδι, γραμμένη, κατά δήλωση του εκδότη, από Έλληνα

ματα, Τα δόντια της μυλόπετρας του Ν ικου Κάσδαγλη, οι Ακυβέρ

υπαξιωματικόν. Πρόκειται για έργο κυριολεκτικά ιδιοφυους πεζο-

νητες Πολιτείες του Στρατή Τσίρκα και ΤοΚιβώτιοτου Άρη Αλε

γράφου, που θα έπρεπε να είχε επηρεάσει καίρια τη νεοελληνικη

ξάνδρου, βιβλία που θα τιμούσαν οποιαδήποτε σύγχρονη λογοτε

αφηγηματική τέχνη στα τέλη του 19ου αιώνα. Δεν την επηρέασε

χνία, εξακολουθούν για λόγους πολιτικούς ν’ αποτελούν ανάθεμα

όμως, διότι απλούστατα το σπουδαίο αυτο βιβλίο εξαφανίστηκε.

για μια ολόκληρη παράταξη Νεοελλήνων;

Κανένας δε γνωρίζει το γιατί και το πώς. 'Αγνωστος άλλωστε

Δεν επιδίωξα να σας εντυπωσιάσω συγκεντρώνοντας μία συλ

εξακολουθεί να παραμένει ο συγγραφέας του. Κάπου ογδοντα

λογή από τέρατα. Τα όντως τέρατα που σας παρουσίασα — όλα

χρόνια αργότερα ανακάλυψε το χαμένο θησαυρό ο Κ .Θ. Δημαρας,

τους από τα πιό διαλεχτά ονόματα και τα πιό διαλεχτά κείμενα του

αλλά πέρασε μία ακόμα εικοσαετία ώσπου να βρεθεί το 1970

πεζογραφικού μας δυναμικού — είναι απλώς εικόνες που συνοψί

εκδότης πρόθυμος να παρουσιασει τη δεύτερη έκδοση.Χρειάστηκε

ζουν μία πραγματικότητα. Σε μία γλώσσα λιγότερο παραστατική,

τότε να του φέρει τον πρώτο τόμο από την Ιταλία ο Μάριο Βιττι,

περισσότερο ξηρή, η πραγματικότητα αυτή μπορεί να καθοριστεί

δανείστηκε και τον δεύτερο τόμο από τον Δημαρά, γιατί το βιβλίο

ως εξής:

δε βρισκόταν πουθενά άλλου στην Ελλαδα.
Μια άλλη απώλεια, όμως είναι θλιβερότερη γιατί εν μέρει είναι

Απο τα 10 εκατομμύρια των σημερινών Ελλήνων μονο μερικες
χιλιάδες διαβάζουν λογοτεχνία. Στο παρελθόν ο μικρός αυτός

πιά ανεπανόρθωτη. Οταν το 1923 πέθανε πάνω στην ακμή του ο

αριθμός ήταν σημαντικά μικρότερος. Συνεπώς, ο κάθε νεοέλληνας

Κωνσταντίνος θεοτόκης ήταν ήδη καθιερωμένος και πέρα από τον

πεζογράφο^ς επωμίζεται ερασιτεχνικά ένα έργο που μόνο με εξον

στενό κύκλο των ομοτέχνων ως εξέχουσα φυσιογνωμία των γραμ

τωτική επαγγελματική δουλειά μπορεί να αχθεί εις πέρας. Κατά

μάτων μας. Και μολοντούτο, τα κατάλοιπά του δεν μπόρεσε να

τούτο, η απόφασή του να αφοσιωθεί στη σύνθεση πεζογραφημάτων

εκδοθούν κατά τα 18 χρόνια που μεσολάβησαν από το θάνατό του ως

ενέχει κάποιο στοιχείο ύψιστης ανιδιοτέλειας, ίσως κάτι το ιερα

την Κατοχή, οπότε οι συγγενείς για να σώσουν απο ενδεχόμενη

ποστολικό. Διότι ο νεοέλληνας πεζογράφος δεν προσδοκά ότι η επι

καταστροφή τα χειρόγραφα τα έθαψαν στον κήπο του εξοχικού σπι

τυχία θα του αποφέρει πλούτη ή θα του προσδώσει αίγλη. Μέχρι

τιού του. Φυσικά, όταν μετά τον πόλεμο ανέσκαψαν τον κρυψώνα

τέλους, ως κοινωνικός παράγων θα παραμείνει αμελητέο μέγεθος,

ξαναβρήκαν τα χαρτιά σε προχωρημένη αποσύνθεση. Τι εχει χαθεί

συχνά εκτεθειμένος στους κινδύνους που συνεπάγεται η άσκηση

ακριβώς δεν το ξέρουμε. Έχει γραφεί ότι καταστράφηκαν δύο ολο

ενός πνευματικού λειτουργήματος σε μία κοινωνία πολιτισμικά

κληρωμένα μυθιστορήματα.

Ο τυπογράφος-εκδότης Φίλιππος

υπανάπτυκτη και εμπαθή. Ωστόσο, εμμένει στην απόφασή του να

Βλάχος, που με το άγιο πάθος του για τον Κερκυραίο πεζογράφο

γράφει. Γιατί γνωρίζει πως δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Η συγ

έχει νεκραναστήσει τα τελευταία χρόνια κάποια τραυματισμένα

γραφή, η έκφραση είναι γι αυτόν λόγος υπάρξεως.

κείμενά του, αναφέρει ότι πολλά διηγήματα “ είχανε χαλάσει
τελείως κι άλλα ήταν σβησμένα και δυσκολοδιάβαστα” .
Κάπου είκοσι χρόνια έμεινε στο συρτάρι του Γιάννη Μπερατη

Και εδώ, παρά ταύτα, έχει συντελεστεί το θαύμα.
Στα 155 χρόνια του ανεξάρτητου εθνικού βίου, ένας όχι ιδιαί
τερα μεγάλος αριθμός

εμπνευσμένων πεζογράφων, χάρη στον

ανέκδοτο, επειδή κανένας εκδότης δεν ενδιαφερόταν, Το Πλατύ

ενθουσιασμό, στο ποιητικό πάθος και την εξοντωτική δουλειά,

Ποτάμι, το βιβλίο που έχει απαθανατίσει τον πόλεμο της Αλβα

κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα σύνολο από διηγήματα, απο μυθι

νίας, ένα από τα σπουδαιότερα νεοελληνικά πεζογραφήματα και

στορήματα και από αφηγήματα διαφόρων άλλων κατηγοριών,'όχι

πάντως, κατά τη γνώμη μου, το σημαντικότερο που μας έδωσαν οι

εξαιρετικά εντυπωσιακό σε ποσότητα ομως πλουσιοτατο σε ποιο-

πεζογράφοι της Γενιάς του Τριάντα. Ευτυχώς τελικά δε χάθηκε

τητα.

αλλά η κυκλοφοριακή σταδιοδρομία του δε φαίνεται και τοσο λαμπρή.

Η νεοελληνική πεζογραφία έχει ποικιλία, ύφος, φαντασία,
ιδέες, ιστορικό και κοινωνικό δράμα, ηθικές και πολίτικες αναζη

Αντίθετα, μόνον από καθαρή σύμπτωση έχει. σωθεί, επειδή

τήσεις, πειραματισμό, προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες

εσκεμμένα καταστράφηκε, ο Λοιμός του Αντρέα Φραγκια, το μυθι

αντιλήψεις για τον κόσμο και τις συνθήκες του. Μ ’ ενα λογο, η

στόρημα που αποκαλύπτει κατά τρόπο εφιαλτικό τους μηχανισμούς

νεοελληνική πεζογραφία υπάρχει. Εις πείσμα των αμεριμνοαμέρι-

εκμήδενισης της προσωπικότητας του πολίτικου αντίπαλου. Ειχε

μνων Ελλήνων.

στοιχειοθετηθεί και ήταν έτοιμο για το πιεστήριο, οταν το πρωι

Γι αυτό και το King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου

της 21ης Απριλίου 1967 εισέβαλαν στο τυπογραφείο οι εθνοσωτή-

ήταν σε θέση να συγκαλέσει πέρυσι την άνοιξη — κάτι που δεν έχει

ρες. Σκόρπισαν καταγής τις τυπογραφικές πλάκες και ξέσκισαν τα

κάνει μέχρι στιγμής κανένα ελληνικό ανάωτατο ίδρυμα — διεθνες

χειρόγραφα του βιβλίου. Ευτυχώς για τα γράμματά μας εκτός του

συμπόσιο με θέμα: Το'ελληνικό μυθιστόρημα, από το έτος 1 εως το

τυπογραφείου βρέθηκε μια πλήρης σειρά τυπογραφικών δοκιμίων.
Με τούτο το παράδειγμα όμως θίξαμε το φαινόμενο της μισαλ

¡985 μ.χ. Κάποιος από τους ξένους εισηγητές σ’ αυτο θεώρησε
χρέος του ν’ αποτίσει φόρον τιμής στους πρωτεργάτες εκείνους, που

λοδοξίας. Είναι ο τρομερότερος από τους κοινωνικοπολιτικους

δουλεύοντας κάτω από συνθήκες αφόρητες, πρόσφεραν στο συμ- 27

όρους υπό τους οποίους ποιείται η πεζογραφία μας. Σαν ακόρεστο

πόσιο τα αντικείμενά του: έγραψαν τα μυθιστορήματα. .

Το χρονικό ενός λογαριασμού
Αλκηστις Σουλογιάννη

(5. 1, Νοέμ. 1952), Νέα Πορεία (6. 104-

υφολογικές συνιστώσες είτε στον καθαρά

106, Οκτ./Δεκ. 1963), Τραμ (10. 4, 1977

αισθητικό χώρο ανήκουν είτε στο ευρύτερο

θεσσ/νίκη), στις εφημερίδες: Μεσημβρινή

θεωρητικό (το επίθετο από τη λ. θεωρία)

(7.

υπόβαθρο.

18.2.1967),

Το

(8.22.9.1971,9.

Α ΑΕΞ. Α ΡΓ Υ Ρ ΙΟ Υ

Βήμα

14.10.1972,11.

Από αυτή την άποψη, ιδιαίτερη σημασία

22.2.1980), καθώς και στον τόμο Για τον

ενέχει η τεκμηριωμένη καταγραφή (που

Σεφέρη, Αθήνα 1962 (2), ή αποτέλεσαν

Δεκαεπτά
ri

κείμενα

για τον Γ.

t

λεφερη
Εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 1986,
σελ. 286

Το βιβλίο αποτελείται από πρόλογο και

αντικείμενα μαθημάτων (3. Πέντε ομιλίες
στην

Εταιρεία

Σπουδών

Νεοελληνικού

Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 6.11.·
—4 .1 ^.1 979— η μη αναφορα στην έκδοση

ουδολως υπολείπεται του ζωντανού προφο
ρικού λόγου) των πέντε ομιλιών (θέμα 3.)
με

τον

έντονο

παιδευτικό

χαρακτήρα,

κυρίως οταν το κεντρΟ βάρους εντοπίζεται

του χώρου όπου δόθηκαν οι ομιλίες, ελέγ

στη σταθερά Σεφέρης-1 Ιαπαρρηγόπουλος·

χεται ως η μόνη παράλειψη’, από πλευράς

και όχι μόνον, γιατί ακόμα επίσημαίνονται

επιστημονικής δεοντολογίας, του συγγρα

οι σχέσεις π.χ. Σεφέρης-Εροηόκριτος, ή

φέα)

Σεφέρης-Σολωμός, ή Σεφέρης-1Ιαλαμάς

και

επιστημονικών

ανακοινώσεων

(12, 13. Α' Συνέδριο “ Σύγχρονη Ελληνική

(αν και, κυρίως στο θέμα 2.) ή (για να πάμε

13 θέματα, που αναλύονται στα 17 κείμενα

Ποίηση” ,

ακόμα

όπως προδήλοί ο τίτλος, παραγωγή μιας

Γυμνάσιο Λευκωσίας, που οργάνωσε ο Σύν

μεγάλης χρονικής επιφάνειας από το 1948

δεσμος Ελλήνων Κυπρίων Φιλολόγων).

μέχρι το 1985.
Ή δη στον πρόλογο ο Α.Λ. προτείνει την
ανάγνωση του βιβλίου σε δύο επίπεδα:

11-13.9.1985,

Παγκύπριο

* Στο τέλος του βιβλίου παρατάσσεται
ευρετήριο ποιημάτων

και δοκιμών

του

Σεφέρη και ευρετήριο ονομάτων.

Σεφέρης-'Ομηρος

ή

δομικό πλαίσιο που ορίζεται από συντεταγ
μένες

του

τύπου

γαλλική

λογοτεχνία

κυρίως των άρχουν του αιο^να ή αγγλική
ποίηση (διάβαζε, για άλλη μια φορά: T .S .

πρώτον μετέχοντας στη γενική θεώρηση
του ποιητικού (προσοχή) σεφερικού έργου,

μακρύτερα)

Σεφερης-Ευριπίδης, μεσα σ' ενα ευρυτερο

★ ★ ★

και δεύτερον επιμένοντας στις επιμερους

Eliot) ή ακόμα, το 3ο Βραδεμβούργιο σε
Beethoven, Κουαρτέτο 132

συνδυασμό με

λεπτομέρειες τόσο του έργου όσο και του

Υπάρχει μια λεπτή αναλογία ισορρο

βίου Σεφέρη. Μ ’ αυτό το σκεπτικό, διαρ

πίας μεταξύ Α' και Β ' ενότητας. II ενό

ΙΙαραλληλα, ενδιαφερει ιδιαίτερα το

θρώνεται αναλόγως^και η διάταξη τής

τητα Α άρχίζει με μια γενική εισαγωγή

σύνολο του σχολιασμού για το ποίημα “ Αν

ύλης. Προτάσσονται τα θέματα με τους

στο ποιητικό έργο του Σεφέρη, και ακο

τίτλους (ενότητα Λ): 1. Διάγραμμα εισα

λουθεί μια τεκμηριωμένη ανάγνωση της

γωγής στην ποίηση του Γ. Σεφέρη (1957),

“ Κίχλης” . II ενότητα IV αρχίζει με μια

2.

(πρβλ. και σελ. 126, υποσημείο^ση).

τάρτες στη Μ. Α .” στην τέταρτη ομιλία
(σελ. 167 κεξής), καθο>ς και για το μείζον
κυπριακό θέμα στην πέμπτη ομιλία (σελ.

Προτάσεις για την “ Κίχλη” . Μια

καταρχήν και κάπως επιφυλακτική (βρι

πρώτη προσέγγιση (1961), 3. Γ. Σεφέρης.

σκόμαστε ακόμα στο 1948) κατάθεση του

Ποιητική τέχνη και Ιστορία (1979). Και

Α.Α για την “ Κίχλη” και ουσιαστικά

Από την άλλη πλευρά, ο συνδυασμός το>ν

ενώ τα δύο πρώτα αποτελούν ενιαία κει«·

κλείνει με μια γενική (σύντομη, έστω)

θεμάτων 1 (εισαγωγή), 2 (“ Κίχλη” ), 7

μενα, το τρίτο θέμα αναπτύσσεται σε πέντε

ανακεφαλαίωση πε^ί του τι ισχύει στη

(“ Τρία Κρυφά ποιήματα” ), 8 (αντοχή υλι

κείμενα συνεχόμενα και με σύντομη ανακε

σεφερική ποίηση. Παράλληλα, και στις

κού), 9 (ιχνηλασία) και 12 (διάγραμμα)

φαλαίωση στην αρχή κάθε επομένου — και

δύο ενότητες καταγράφεται σαφής η επι

μπορεί να γίνει αποδεκτός ο^ς κο^δικο-

έτσι επέρχεται το πλήρωμα του ορισμού

μονή του A.A. στην αναλογία Σεφέρης-

ποίηση του (ποιητικού) έργου Σεφέρη,

περί 17 κειμένων που προδικάζει ο τίτλος.

Ιστορία. 'Ενα άλλο εξίσου σαφές στοιχείο

Ακολουθούν τα θέματα (ενότητα Β): 4.

που επισημαίνεται, για το οποίο άλλωστε

Κριτικό

σημείωμα

(1948),

5.

“ Κίχλη”

προειδοποιεί ο Α.Α στον πρόλογο αλλά και

Κριτικό σημείωμα για το

για

την

δεν παύει να τονίζει ευκαιρίας διδομένης εν

βιβλίο του Τίμου Μαλάνου “ Η ποίηση του

είδει υποσημειώσεοίν κατά την εξέλιξη του

190 κεξής).

βασιζόμενη σε μια δυναμική διεργασία που
καλύπτει τη χρονική επιφάνεια 1957-1985
με ενδιάμεσους σταθμούς 1961, 1971 και
1972. Συμβουλευτικά στην κωδικοποίηση

βιβλίου, είναι ο αρχικός σκεπτικισμός σε

μετέχουν και τα θέματα 5 (έλεγχος θέσεο^ν

Κριτικό

ό,τι αφορά την ειλικρίνεια και τις προο

Τίμου Μαλάνου απέναντι στο σεφερικό

σημείωμα για τα “ Τρία κρυφά ποιήματα”

πτικές της πρώιμης σεφερικής παρουσίας

έργο, 1952), 6 (βραβείο Νόμπελ 1963), 10

(1967), 8. Η δοκιμασία και η αντοχή (της

που εξελίσσεται σε ολοσχερή (και άνευ

(κατάλοιπα) και 11 (πολιτικό ημερολό

ποίησης του Σεφέρη, 1971), 9. Ιχνηλασία

όρων;) παραδοχή του φαινομένου που ορί

γιο). Ενώ, παράλληλα πρός την όλη φιλο

(1972), 10. ΑΓΩΝΙΑ 932 ή με τον τρόπο

ζεται ως ποίηση Σεφέρη.

λογική εξέταση το)ν πραγμάτοίν,

Σεφέρη” (1952), 6. Η σημασία του βρα. βείου

Νόμπελ

(1963),

7.

του Σ.θ. (1977), 11. Το πολιτικό ημερολόγιο ενός ποιητή (1980), 12. Συνοπτικό
και Σχηματικό διάγραμμα της ποίησης του
Γ.

Σεφέρη

σε

περιορισμένα

χρονικά

αν ι

Στην ουσία, το βιβλίο αποτελεί ένα

χνεύεται και μια αίσθηση απολογητικής (;)

εργαλείο ανάλυσης ποιητικού έργου με

για λογαριασμό του Σεφέρη ενώπιον της

δεδομένο σημείο αναφοράς τον Σεφερη,

σύγχρονης Ιστορίας.

αλλά με δυνατότητες ευρύτερης εφαρμογής

Ουσιαστικά, το βιβλίο ολοκληρώνεται

θων...” (1985).
Τα κείμενα είχαν δημοσιευθεί παλαιό-

— διάβαζε: εργαλείο φιλολογικής μεθοδο

στο 12ο θέμα, αφού επέτρεψε να διαγρα-

λογίας. Με βάση την σχεδόν τεχνοκρα-

φούν δύο πλήρεις κύκλοι (το γενικό και το

τερα στα περιοδικά: Καινούργια Εποχή (1.

τικού τύπου ανάλυση/ερμηνεία του κειμέ

επιμέρους στην ποίηση του Σεφέρη), και

28 Χειμώνας 1957), Ελεύθερα Γράμματα (4.

νου, αν ιχνεύονται τόσο ιδιαίτερα γλωσσο-

κυρίως επέτρεψε να καταγραφεί με κάθε

αρ. 7, περ. Β, 15.1. 1948), Η Πορεία μας

λογικά στοιχεία (π.χ. λέξεις άπαξ) όσο και

δυνατή διαφάνεια το γεγονός ότι η ποίηση

πλαίσια (1985) και 13. “ ...Ε π ί ασπαλά

του Σεφέρη επέβαλε εαυτήν όχι χωρίς

άλλη ομολογία, ότι το βιβλίο αυτο είναι το

κόπους και έχοντας να αντιπαρατάξει θεμε

ολοκληρωμένο χρονικό μιας τίμιας αντιμε

Ο κόσμος μοιρασμένος στα δύο- από τη

λιωμένα τεκμήρια σε μια αρχικά αρνητική τώπισης της σεφερικής ποίησης. Η εξέλιξη

μια ο ανατολικός και από την άλλη ο

μεταξύ επιφυλακτικότητας και σκεπτικι

της αναλυτικής συλλογιστικής βασιζόμενη

δυτικός και οι δύο με τα κουσούρια τους. Και

σμού διάθεση“.

στο εξαιρετικά προσφιλές στις εφαρμο

το εξωφρενικό, η σοβιετική Ρωσία να υπο

Λιγο πριν την παράθεση των λεπτο

σμένες επιστήμες ύφος της, συμβάλλει

στηρίζει τη δεξιά του Ζισκάρ Ντ' Εσταίν!

μερών ευρετηρίων, επιτελείται μια απο

αποτελεσματικά (και πειστικά) στην εξ

δεν πρόκειται για λάθος. II Μαργκερίτ

στροφή με το 13ο θέμα

Επί ασπαλά

οικείωση με το πλήθος των μεταδιδόμενων

Ντυράς γράφει: «Το να ψηφίζεις Ζισκάρ

θων...” , όπου ο σεφερικός λόγος από μεν

γνώσεω ν δεδομένου μάλιστα ότι η άνεση

είναι σα να ψηφίζεις Σοβιετική Γωσία.

την απόσταση του χρόνου γραφής του

του A.A. σε ό,τι αφορά την παράθεση και

Και ταυτόχρονα, σα να ψηφίζεις ενάντια

(1971) ηχεί σχεδόν προφητικά, πλήν όμως

τεκμηρίωση επιχειρημάτων, είναι γνο)-

στο Λεχ Ιίαλέσα, ενάντια στην ΙΙράγα,

σήμερα αποτελεί απλώς ένδειξη ότι οι

στή.

ενάντια στον Αλιέντε, ενάντια στο Αφγανι

αγκαθεροί

να

κτήρας του βιβλίου είναι παντελώς απαλ

στάν» (σελ. 108). Κι ένα σχόλιο για τον

τιμωρούν τους Τυράννους μόνο στα θεωρη

λαγμένος απο τον επιφανειακό οσο και

υπαρκτό σοσιαλισμό: «Ο υπαρκτός σοσιαλι

τικά κείμενα των κλασσικών (είτε για

πονηρο διδασκαλισμο, που παντα σε τετοιες

σμός και η μετα θανατον ζωή έχουν ένα

Πλάτωνα πρόκειται είτε για Σεφέρη).

περιπτώσεις παραμονεύει στη στροφή.

κοινό και μια διαφορά: και τα δυο μπορεί να

ασπάλαθοι

εξακολουθούν

Παράλληλα, ο παιδευτικός χαρα

Μια καταρχήν αποδοχή της διαλεκτικής
★ ★ ★
Εννοείται ότι ο A.A. δεν εξοφλεί το
χρέος του πρός τον Σεφέρη με το βιβλίο

Αργυρίου Οα μπορούσε

στον αναγνώστη προεκτάσεις.

τα πιστεύεις πριν περάσεις τα σύνορα.

ενδεχομένως να

Αλλα το δεύτερο μπορείς να το πιστεύεις

σημαίνει πρόκληση για περαιτερω ελεγ-

όσο είσαι ζωντανός». Οι ζίοόφιλοι αλλά και

χους και επαληθεύσεις- αφου όντως, η

οι μη ζωόφιλοι θα βρουν αρκετά ενδιαφέρον

Ιστορία διαρκώς γράφεται.

το σχετικό με τα Κυνόχρηστα ή περί ζώων,

αυτό (πράγμα άλλωστε που ο ίδιος ομο

Ό σο για το εξώφυλλο, δεσπόζει η περί-

πολιτών και μη, με μια ενδιαφέρουσα ανα

λογεί περατώνοντας τον πρόλογό του).

φροντι'ς έκφραση του Σεφέρη στη φωτογρα

δρομή στην ιστορία το.>ν ζ(όων και ιδιαίτερα

Πρός το παρόν όμως, επιβάλλεται μια

φία.

των πιστοίν σκυλίον απο την αρχαιότητα
ως το σύγχρονο σκυλάκι του σαλονιού, ζων
τανό μπιζού, που ανάλογα με τα φιλόζο^α
αισθήματα γίνεται, σύντροφος ή εχθρός,
πειραματόζωο ή αντικείμενο εικαστικής

Ανθούλα Δανιήλ

απεικόνισης, θέμα θεολογικό “ έχει ή δεν
έχει ψυχη— και τέλος η κατάληξη: «η
βληματισμούς που έθεσε ο 19ος αιώνας. Οι

κακομεταχείριση

αυταπατες λοιπον, για να μείνουμε για

μέρος της κόλασης — είναι έργο μιας

Σ υ;με ία στίζεως

λιγο σ’ αυτές, πάνω σε ό,τι αφορά την οικο

ανθρώπινης κοινωνίας που ο ορθολογισμός

Εκδόσεις Στοχαστής Αθήνα, 1987

νομική ισορροπία, την πολιτική τάξη και

της κολυμπάει ακόμα μέσα στο παράλογο»

την κοινωνική δικαιοσύνη... Κι αυτή είναι

(σελ. 199).

ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ ΡΑΓΤΟΠΟΤΛΟΣ

των

ζο')ων

αποτελεί

η συνισταμένη όλων των θεμάτων που

Μια ενδιαφέρουσα στατιστική για τις

θίγονται σ’ αυτο το βιβλίο που, ζστω κι αν

αποδοχές της νομενκλατουρας, μιας τάξης

Το βιβλίο του Δημήτρη Ραυτόπουλου,

μερικά συμπλήρωσαν ΙΟετία από τότε που

προνομιούχοι της σοβιετικής Ρο)σίας που

200 σελίδες περίπου, αποτελείται απο επι-

γραφτήκαν, παραμένουν ακόμα ανοιχτά

απολαμβάνει τα ιδιαίτερα προνόμιά της

φυλλιδικά σημειώματα που δημοσιεύτηκαν

και βρίσκονται στο προσκήνιο λόγα> της

μέσα στη χα>ρα που γεννήθηκε η ιδέα της

στις εφημερίδες Αυγή και Απογευματινή,

διαχρονικής τους επικάιρότητας.

κοινοκτημοσύνης (σελ.

1(57), μια τάξη

καθώς και στο περιοδικό Αντί, ανάμεσα στα

Τα θέματα, πολιτικά, γενικά, αλλά και

1977 και 1981. Χρονικό διάστημα κρί

οικονομικά και κοινωνικά στα επιμέρους,

Ακόμα επέτειοι που γιορτάζονται και

σιμο, εποχή αλλαγών και παλινόρθωσης

παραμένουν μεσα στο ευρυτερο φάσμα της

άλλες που ξεχνιούνται, όπο)ς της Ρόζας

της Δημοκρατίας στον τόπο που γεννήθηκε

πολιτικής. Η εξουσία, η πάσης φύσεα>ς

Λούξεμπουργκ (σελ. 154) και ακόμα κάτι

και απελευθέρωση του λόγου απο το γυψο

εξουσία σαρκάζεται και χαρακτηρίζεται:

ειδικά για την Ελλάδα ενδιαφέρον: η ελλη

της επταετίας.

Η εξουσία είναι ήδη διαστροφή: η παρέκ

νική αντίσταση. Αντιγράφου το σχετικό
απόσπασμα:

μέσα στην «αταξική» κοινο>νία.

Τα σημεία στίζεως ασκούν κριτική,

κλιση, η καταπίεση, η αδυναμία της επιθυ

απορρίπτουν κάθε ιδεολογία, γιατί ¿εν

μίας. Ο στρατός στην εξουσία είναι η δια

—Γιατί εσείς οι Έλληνες δεν κάνατε

.υπάρχει, όπως λέει, μια ιδεολογία μη

στροφή της διαστροφής (σελ. 131). Κι

όπως εμείς στην Κατοχή, να οργανωθείτε

κυρίαρχη ή μη κυριαρχική και στην ουσία

αυτα γραφονται στα 1979 με αφορμή τη

και να κάνετε Αντίσταση; Οα κατοχυρώ

μη .απάνθρωπη.

γνο^στη «επετειο». Και ο τίτλος της επι

νατε έτσι και τη Δημοκρατία και δεν

φυλλίδας Ο γελών ελληνικά αντί του ο

είχατε τώρα δικτατορία.

Η τελευταία φράση στο οπισθόφυλλο
είναι: «Με τον αιώνα αυτό φαίνεται ότι

κλαίουν ελληνικά.

τελειώνουν οριστικά οι μεγάλες αυταπάτες

Ετσι μέσα από τίτλους φορείς μηνυ

που έθρεψε ο προηγούμενος...» και η φράση

μάτων και συνειρμικές λειτουργίες όχι μόνο

τελειώνει με τα αποσιωπητικά που αφήνει

αυτά τα θέματα που τίθενται αλλά και

ανοιχτά όμοίς όλα τα θέματα και τους προ-

αλλα αφανή που υπολανθάνουν επιτρέπουν

Αυτά μου είπε το /.%*# στο ΙΙαρίσι,
Γάλλος

παρασημοφορημένος

με

τη

Αεγεωνα της τιμής...
Και

παρακάτο.)

η

αποκατάσταση:

Εσείς οι Έλληνες το 'χετε μυστικό ότι

χάνατε Αντίσταση, σα να ντρεπόσαστε...»
(σελ. 139-140).
Αυτά είναι μερικά από τα θίγόμενα
θέματα. Παραμονές του ’21ου αιώνα και ο

λωτής ξεχνάει τα βάσανά του και απο

ερευνητής πετυχαίνει το διπλό στόχο που

φλοιώνει ολο και περισσότερό την επίφαση

είχε τάξει:

της καλοπέρασης του στομαχιού αδιαφο

Την οργανική ένταξη της ελληνικής

ρώντας τελείως για όποια άλλη αξία δεν

λογοτεχνικής παραγωγής, από τη «δευτε-

τρώγεται. 'Ετσι «ο μεσαίωνας μπορεί να

ρεύουσα» θέση της, στη χορεία της ευρύ

χαρακτηριστεί

λατινικός,

τερης ευρωπαϊκής παραγωγής, με τους

σλαβικός* ο καπιταλισμός όμως είναι παγ

δικούς της τίτλους — μια ένταξη που

κόσμιός».

ξεπερνά την αναζήτηση αναλογκυν, επι

βυζαντινός,

δράσεων κλπ., και που επιτυγχάνεται και

κόσμος αισθάνεται ότι τίποτα α π ’ ό,τι

Αυτα είναι μονο λιγα και ενδεικτικά του

ευαγγελίστηκε ο προηγουμένος δεν πραγ

περιεχομένου του βιβλίου που απ’ αυτή τη

θεωρητικά,

ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει

ματοποιήθηκε. Μόνος νικητής ο καπιταλι

στήλη παρουσιάζεται χωρίς όμο^ς τη φιλο

στην ελληνική κριτική, προσφέροντάς μας

σμός και η κατανάλωση που κατάφερε να

δοξία να το εξαντλήσει ή να το αξιολογή

μια καινούργια πρόσβαση στο έργο του

ισοπεδώσει καλύτερα από κάθε ιδεολογία

σει.

Αλέξανδρου Κοτζιά. Με την ίδια προσπά

τις αντιθέσεις και τις διαφορές. Μπροστά

θεια ο συγγραφέας φτάνει κι ενα τρίτο

στα ράφια του σούπερ μάρκετ κάθε κατανα-

στόχο: φωτίζει την ιδιαιτερότητα της
ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής, που
είναι και η δική της συμβολή, η ελληνική
θα λέγαμε προσφορά, στη δημιουργία της

Η Ποιητική [λυθιστοριογραφία

ενιαίας λογοτεχνικής παράδοσης,

αφού

αυτή αφομοιώθηκε με τον δικό της τρόπο
από τους 'Ελληνες λογοτέχνες.
Λυτός ο τελευταίος στόχος επιτυγχά

τομέα

Μάριος Λυσιώτης

συγκριτικής

λογοτεχνίας.

νεται με τη δόμηση της έννοιας του μυθι-

(Fictional historian), νεο

Ευρύτερος σκοπός της έρευνας αυτής είναι,

στοριογράφου

σύμφωνα με τον ίδιο τον συγγραφέα, να

λογισμού που εισάγει ο Χρίστος Ρωμάνος

επεξεργαστεί το υπάρχον πεδίο δράσης το^ν

στο εννοιολογικό οπλοστάσιο της λογοτε

μελετών στη συγκριτική λογοτεχνία, επι

C H R IS T O S S. R O M A N O S

χνικής κριτικής, δίνοντάς του μια υπό

τρέποντας έτσι στις «δευτερευουσες» λογο

σταση Οεο^ρητική και μια φιλοσοφική θεμε-

Poetics of a Fictional Historian

τεχνίες να μελετηθούν μέσα σε μια συνα-

λίο^ση (μέσα από μια στάση φιλοσοφικά

American University Press,
Peter Lang, New York

φεια λογοτεχνική που να μην είναι μια

φαινομενολογική).

απλή επιφανειακή ταξινόμηση.

έννοια που θα σταθώ λίγο εδώ, μια και κάθε

Μια

α π ’ αυτές τις

Είναι

σ ’ αυτή

την

«δευτερεύουσες»

προσπάθεια σκιαγράφησης, έστω του περί

λογοτεχνίες είναι και η ελληνική. 'Ετσι,

γυρου του πολυσύνθετου αυτού έργου, είναι

ξεκινώντας α π ’ αυτή τη γενική αδυναμία

αδύνατη σ ένα τόσο σύντομο σημείο.)μα.

Εκυκλοφόρησε πρόσφατα σε αμερικανικό

των μελετών συγκριτικής λογοτεχνίας, ο

Το έργο αποτελείται από δύο μέρη: το

εκδοτικό οίκο, που ειδικεύεται στην έκδοση

Χρίστος Ρωμάνος επιτυγχάνει μια διπλή

πρώτο είναι το θεοίρητικό μέρος, το δεύτερο

μελε

συμβολή: θεωρητική όσον αφορά τη συγκρι

η εφαρμογή στην ελληνική μυθιστοριογρα

τών, η έρευνα του Χρίστου Ρωμανού με

τική λογοτεχνία, αλλά και συγκεκριμένη,

φική παραγο^γή των θεο^ρητικο^ν αναπτύ

τίτλο «Η Ποιητική ενός Μυθιστοριογρά-

ειδική, όσον αφορά την ελληνική λογοτε

ξεων του πρώτου μέρους.

φου».

χνία την ίδια.

πανεπιστημιακών

επιστημονικών

Ο Χρίστος Ρωμάνος,

Ελληνας Κύ

II

Με βάση την προφορική παράδοση (του

προβληματική του συγγραφέα πάνο) αοιδού) παραπλήσια στην πράξη του καθη

πριος, που γεννήθηκε στις ΗΙΙΑ αλλα

στην ελληνική λογοτεχνία οργανώνεται

μερινού λόγου, ο συγγραφέας μελετά την

μεγάλωσε στην Κύπρο, ανήκει σ’ εκείνο το

γύρω από μιαν αδυναμία της ελληνικής

πράξη της γραφής και της ανάγνο)σης σε

είδος των πνευματικών ανθρωπων που λει

λογοτεχνικής κριτικής — την αδυναμία

σχέση με το κείμενο. Έ τσι κατορθο/νει να

τουργούν σ.αν πολιτισμικοί σύνδεσμοι ανα-

της να αξιολογήσει το πρόσφατο μυθιστο-

καθορίσει την ιστορικότητα της συγγρα

μεσα στον ελληνικό χώρο και τον ευρύτερο

ριογραφικό έργο του Έλληνα λογοτέχνη

φικής λειτουργίας που ενυπάρχει στο κεί

ευρωπαϊκό ή δυτικό. Κι αυτό το επιτυγχά

Αλέξανδρου

μενο καθο>ς και αυτής του αναγνο^στη, η

νουν με τον πιο σίγουρο τροπο: Το επιστημο

τελευταία του μυθιστορήματα «Ο Γενναίος

οποία καθορίζεται από τις ιστορικές συν

νικό τους έργο. Διπλή η προσφορά: Απ’ τη

Τηλέμαχος» και «Αντιποίησις Αρχής».

θήκες κάτο) από τις οποίες το κείμενο δια

ιδιαίτερα τα

βάζεται. Μ ’ αυτό τον τρόπο, οριοθετείται η
διαλεκτική της συγχρονίας και της διαχρο

γνώση της ελληνικής παιδείας και α π ’ την

γούμενο έργο του συγγραφέα, καινοτομίες

νίας, που βρίσκει τη σύνθεσή της μέσα σ’

άλλη συμβάλλουν στην ανανέο^ση του

των οποίων η λειτουργία και οι προεκτά

αυτό που ο συγγραφέας ονομάζει εδαφικό-

ελληνικού πολιτιστικού χώρου, συνδέοντας

σεις δεν είχαν ο^ς τα σήμερα αξιολογηθεί

τητα της αναγνοπτικής εμπειρίας. Έτσι

τον οργανικά με εκείνους της Ευρώπης η

πλήρως, και τούτο γιατί ακριβώς έλειπε

το κείμενο γίνεται φορέας μιας διπλής

της Δύσης γενικότερα.

αυτή η συγκριτική προοπτική που εισάγει ο

ιστορικότητας,

Χρίστος Ρωμάνος.

εμπειρία σα σημείο σύνθεσης.

Αυτή την λειτουργία είναι που πληροί
και η μελέτη του Χρίστου Ρωμάνου στον

μυθιστορήματα

και

εισάγουν

ρικού όπου εργάζονται πνευματικά μια

Τα

Κοτζιά,

πλήθος καινοτομίες σε σχέση με το προη

μια προσφέρουν στους τοπους του εξωτε
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της

αυτά

Μ ’ αυτή του την προσπάθεια, λοιπόν, ο

Αυτή

με

την

η προβληματική

αναγνο^στική
εισάγει

μια

οιαρκή συσχέτιση ανάμεσα στην ιστοριο

δική της συμβολή. «Αναδρομικά, βρίσκουμε

του έργου του, όπου εξετάζεται η ποιητική

γραφία και τη λογοτεχνική κριτική που

τις ετυμολογικές προεκτάσεις του. “ μυθι

του μυθιστοριογράφου Αλέξανδρου Κοτζιά,

συγκλίνει στην μυθιστορία.

στορήματος” να δρούν διαμέσου της ιστο

μέσα σ’ ένα πλαίσιο συγκριτικό, ευαί

Το θεωρητικό μέρος είναι πλούσιο σε

ρίας και της εξέλιξης του ελληνικού μυθι

σθητο, όχι τόσο στον καθορισμό επιδράσεων

ευρήματα και ανοίγματα νέων προοπτικών

στορήματος. Προίκισαν την ελληνική μυθι

αλλά στη συνεχή αλληλεπίδραση της

για τη λογοτεχνική κριτική. Σημειώνω τη

στορία μ ’ ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό:

ελληνικής παράδοσης με την ευρωπαϊκή.

σύγκριση μυθιστοριογράφου και ιστοριο

Τη διαρκή συμμαχία με την ιστορία. (...)

γράφο υ, σύγκριση που καθορίζει ακόμα μια

Οι συμβατικότητες του μοντερνισμού καθώς

σημεία αναφοράς τις αφηγηματικές δομές,

διάσταση της ιστορικότητας της συγγρα

και η αξιολόγηση των ιστορικών γεγο

τη διαγραφή των χαρακτήρων, την υπέρ —

φικής λειτουργίας και στη συνέχεια του

νότων βρίσκουν τη σύνθεση' τους στον Νεο

και δια — κειμενικότητα, επιτυγχάνει ένα

μυθ ιστορ ιογράφου.

ρεαλισμό» (σελ. 148).

πήγαινε-έλα ανάμεσα στα μυθιστορήματα

Είναι η έρευνα της σταδιακής ενσωμά

Ο Χρίστος Ρωμάνος, διαλέγοντας σαν

του Κοτζιά (μέσα στη διαχρονική τους

II συγκριτική αυτη έρευνα, στηριζόμενη

τωσης της ελληνικής μυθ ιστοριογραφικής

πανω

συγκεκριμένη θεωρητική

εξέλιξη) και εκείνα των ευρωπαίων συγ

δημιουργίας στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή

βάση, που της επιτρέπει να λειτουργήσει

γραφέων., όπως των Ντοστογιέφσκι, Στεν-

που στηρίζει την έννοια του μυθιστοριο-

οργανικά, ενώ ταυτόχρονα διαγράφει την

τάλ, Τζόυς, για ν’ αναφέρω μερικά ονο-

γράφου. Αληθινά, εκείνο που δείχνει αυτή

έννοια του μυθ ιστορ ιογράφου, ξεπερνά τα

ματα. Ετσι πετυχαίνει τον καθορισμό και

η πορεία, από την πρώτη εμφάνιση του

όρια της. αναζήτησης επιδράσεων κλπ.,

την αξιολόγηση των καινοτομιών που ο Αλ.

μυθιστορήματος στην Ελλάδα, που είναι το

φαινόμενο αρκετά συχνό, ιδίως όταν πρό

Κοτζιάς εισάγει στα τελευταία του μυθι

ιστορικό μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Ραγ-

κειται για «δευτερεύουσες» λογοτεχνίες.

στορήματα. Μ ’ αυτό τον τρόπο το πρό

σε μια

καβή «Ο Αυθέντης του Μορέως» (1850),

Αφού λοιπόν η έννοια του μυθιστοριο-

μέχρι σήμερα, είναι η άμεση οργανική σύν

γράφου έχει θεμελιωθεί μ ’ αυτό τον τρόπο,

δεσή του με την ιστορία. Έ τσι, με το

ο συγγραφέας περνά στο τελευταίο μέρος

πρώτο αυτό μυθιστόρημα,

γραμμα που έταξε ο Χρίστος Ρωμάνος ολο
κληρώνεται.

■

ιστορικό στο

είδος, γιατί γεννιέται σε μια περίοδο
ξυπνήματος

της

εθνικής

ευαισθησίας,

αρχίζει μια διαδικασία σταδιακής ενσωματο^σης του ελληνικού μυθιστορήματος
στην ευρωπαϊκή παράδοση. Κίναι αυτή τη
διαδικασία που ακολουθεί και ο Χρίστος
Ρωμανός

παρατηρώντας

ελληνική

και

λοιπή ευρωπαϊκή παραγωγή να περνούν

ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ
διασκευή για παιδιά

απο τη ρεαλιστική και νατουραλιστική
περίοδο, με την ελληνική ιδιαιτερότητα
της ηθογραφίας ( με την αρνητική επί

ίλληνικά

ΔΙΓΛΩΣΣΟ

αγγλικά

*1W··

δρασή της αφού απομακρύνει την ελληνική
λογοτεχνία από τα κοινωνικά προβλή
ματα, αλλά και με την θετική προσφορά
της, κυρίως γλωσσικής μορφής), στον μον
τερνισμό, του οποίου λίγα είναι τα ίχνη
στην ελληνική δημιουργία την περίοδο που
κυριαρχεί στην Ευρώπη, ακριβώς γιατί
αγνοεί πλήρως την ιστορική διάσταση, την
πολιτική και την κοινωνική προβληματική.
Ο νεορεαλισμός είναι μια εστίαση στην
πραγματικότητα, το εξωτερικό γεγονός,
που ενσωματώνει όμως ουσιώδη χαρακτη
ριστικά και κεκτημένα του μοντερνισμού. Ο
νεορεαλισμός συνυπάρχει με την προσπά
θεια που παρουσιάζει αντίθετα χαρακτηρι
στικά: ΙΙροσπάθεια να κόψει κάθε δεσμό με
την πραγματικότητα, απασχόληση με τη
γλώσσα την ίδια.
Μέσα απ' αυτήν την ανάλυση, ο συγγρα
φέας δείχνει ότι τελικά η πορεία ενσωμά

« * *à * Ta* * * »- * # Λ * * **>
Τζένη Δρόσον

ÆSOP’S FABLES
ΛΟΣ

τωσης της ελληνικής μυθ ιστοριογραφικής
παραγωγής επιτυγχάνεται με όλο και πιο
γρήγορο ρυθμό, για να ολοκληρωθεί, έτσι
που με τον νεορεαλισμό να προσφέρει τη
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Από τις εκδόσεις
της Εθνικής Τραπέζΐ}ς
τϊ\ς Ελλάδος
και του Μορφωτικού τι\ς
Ιδρύματος

ΚΕΝ ΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
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αλλά δε μισώ διόλου το ταξίδι. Έφυγα

του και τ αυτια του σε πείσμα, η, εστω,

πάντως μέσα σε μια βδομάδα από τη

παράλληλα με τη στατιστική και την επι

στιγμή που, ένα μοιραίο απόγευμα του

στημονική έρευνα. Αν και προερχόμενος

Γενάρη

από τον χώρο των Θετικών Επιστημών —

1976,

ένας παλιός φίλος του

πατέρα μου μου τηλεφώνησε: Αν ενδιαφέ-

τοπογράφος

ρεσαι ακόμα για κάποιο πόστο στην Αφρική

αργότερα στη Σκωτία — ο κ. Μοδινός δια

ετοιμάσου το ταχύτερο. Χρειαζόμαστε νεα

τηρεί τις ευαίσθητες εκείνες κεραίες που

ρούς μηχανικούς στο Καμερούν και τη

επιτρέπουν σ’ έναν επιστήμονα να ξεπερνά

Μ ΙΧΑΑΗΣ ΜΟΔΙΝΟΣ

Νιγηρία” . Και ο Λεβί Στρως: “ Μισώ τα

τα όρια της ειδικότητάς του, τολμο^ντας

Μύθοι τη ς ανάπτυξης στους

ταξίδια και τους εξερευνητές, παρόλ’ αυτά

έναν προσωπικό λόγο, χωρίς ωστόσο να

ετοιμάζομαι να διηγηθώ τις περιπέτειές

επισκιάζεται ο στόχος που παραμένει η

μου... Η σταδιοδρομία μου παίχτηκε μια

αντικειμενική παρατήρηση του εξεταζό

Κυριακή το φθινόπωρο του 1934, στις 9 το

μενου αντικειμένου.

πρωί, όταν μου τηλεφώνησε ο... Έχε*τε

“ Έκανε ψύχρα τα βράδυα, αλλά συχνά

που

πάντα την επιθυμία ν’ ασχοληθείτε με την

καθόμασταν

σέβονται τον εαυτό τους, το παρελθόν τους

Εθνογραφία; — Και βέβαια — Τότε λοιπόν

βεράντα της επιμελημένης ξύλινης κατα

και — ίσως — την χαμένη τους αθωότητα,

ζητήστε να σας στείλουν σαν καθηγητή

σκευής και μου έλεγε στην αρχή για τα

υποστηρίζω a priori τα εναλλακτικά κινή

της Κοινο^νιολογίας στο Πανεπιστήμιο του

παιδιά του και αργότερα για τις αγγλίδες

ματα μεταξύ των οποίων, το οικολογικό.

Σαο Πάολο” .

νοσοκόμες που κατέφθαναν για μια βδομάδα

Κατερίνα Ζαρόκωστα
-- —--------- ι·.τ:~:.·---~ι~

~

Τροπικούς
Εκδ. Σ τ ο χ α σ τ ή ς , Αθήνα 1986
'Οπως

οι περισσότεροι

αριστεροί

μηχανικός

στο ΕΜ Π

με τον οδηγό στη

και

μικρή

"Ετσι, κάθε μήνα, τα τελευταία δύο χρό

'Ενα εύλογο ερώτημα είναι αν μπορεί

σαφάρι, όλα πληρωμένα στο Λονδίνο και

νια, φτάνει στα χέρια μου το περιοδικό II

κανείς να προσθέσει οτιδήποτε στο θέμα

δεν ξόδευαν μια λίρα επί τόπου, αλλά

ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ όπου είχα διαβάσει σε

των Τροπικών μετά τον Λεβί Στρως. Κι

φωτογράφιζαν

πρώτη δημοσίευση τα κείμενα του Μιχάλη

όμως υπάρχει ένα στοιχείο που, προστιθέ

κινητό, ζώα, ανθρώπους, αυτοκίνητα...

Μοδινού που έμελλε αργότερα να αποτελέ-

μενο στην εικόνα, της δίνει μια τέτοια διά

Στο δεύτερο ντράι-μαρτίνι η γλώσσα του

σουν το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης

σταση που σχεδόν αλλάζει την όψη της, κι

λυνόταν για τα καλά και ενώ ακούγαμε

κάτω απ’ τον περιεκτικό τίτλο 1‘Μύθοι της

αυτό είναι η “ ανάπτυξη” . Στα πενήντα

προσεκτικά τις ύαινες να ουρλιάζουν, εκεί

ανάπτυξης στους Τροπικούς” . Είχα επιση-

χρόνια που μεσολάβησαν απ’ τις πρώτες

απ’ τη μεριά του Κιλιμάντζαρο και ενώ οι

μάνει αυτά τα εκτενή και, ως επί το πλεί-

καταγραφές του γάλλου εθνολόγου ο πλα

άσπρες πλαγιές γινόντουσαν γκρί κι έπειτα

στον, ολοκληρωμένα άρθρα, κατ’ αρχήν

νήτης

τελευταίου

μωβ κι έπειτα μαύρες και νοιώθαμε μέσα

λόγίυ της θεματολογίας τους — οι Τροπικοί

θάμνου, οι εναπομείναντες ιθαγενείς απο

στο σύντομο τροπικό δειλινό τον κλοιό των

εξακολουθούν να σαγηνεύουν την τυχοδιω

τελούν τουριστική ατραξιόν, όσο για το

ζώων να μας περισφίγγει, μιλούσε για

κτική πλευρά του εαυτού μας — εν συνεχεία

ταξίδι, δεν ισοδυναμεί πια με “ μαγικό σεν

άλλες εποχές, τότε που το κυνήγι επιτρε

λόγω της γραφής που, υπερβαίνοντας την

τούκι” που φανερώνει, στους τολμηρούς

πόταν και που δεν ήταν όποιος όποιος που

επιστημονική-δημοσιογραφική εκφορά του’

μόνο, τα μυστικά του. Ο σύγχρονος ταξι

μπορούσε να κατεβάσει έναν ελέφαντα” .

λόγου, μαρτυρεί δάνεια από τον χώρο της

διώτης εκπλήσσεται όλο και λιγότερο. Το

Θα περίμενε κανείς πως μια χώρα

λογοτεχνίας: πυκνές, καίριες περιγραφές

ομοιόμορφο μοντέλο ανάπτυξης που τείνει

ανοιχτή στη θάλασσα και στα ταξίδια,

που εμπεδώνουν με λίγα λόγια την κατά

να εφαρμοστεί σ’ όλα τα μήκη και πλάτη

όπως η Ελλάδα, θα είχε τροφοδοτήσει

σταση, απρόσμενα περάσματα απ' το αντι

είχε σαν αποτέλεσμα την ομογενοποίηση

πλήθος ταξιδιωτικών κειμένων. Εν τούτοις

κειμενικό στο προσωπικό, απ’ το ρεαλι

πληθυσμών και πολιτισμών (αλλού περισ

στην βιβλιογραφία Μ. Μοσχονά δεν συνάν

στικό στο συνειρμικό, αντίπαλες εικόνες

σότερο κι αλλού λιγότερο). Χωρίς αιδώ,

τησα καταχώρηση ταξιδιωτικών τίτλων.

και εντυπώσεις μέσα στην ίδια φράση έως

χωρίς περίσκεψη, ο δυτικός κόσμος ανέ

Υπάρχουν βέβαια τα γνωστά κείμενα των

και σαφείς αναφορές σε αγαπημένους, υπο

λαβε το ρόλο του προκρούστη.

Καζαντζάκη, Ουράνη, Θεοτοκά, Σεφέρη

έξερευνήθηκε

μέχρι

σα

μανιακές

οτιδήποτε

Λεβί

Αυτές είναι μερικές από τις σκέψεις που

Στρως, Μαξ Φρις). II πρώτη φράση του

γεννιούνται στον αναγνώστη του βιβλίου.

ξεργασία

προλόγου,

παραπέμπει

Τα κείμενα χωρίζονται σε δύο ενότητες,

εμπειριών* τα διαβάζει κανείς για τον

άμεσα στους περίφημους “ Θλιβερούς Τρο

Αφρική και Λατινική Αμερική, οφειλόμε-

ποιητή μάλλον παρά για τον τόπο. Έτσι το

πικούς" του Λεβί Στρως. “ Μισώ τη φυγή

νες, προφανώς, σε γεωγραφικούς λόγους.

βιβλίο του Μιχάλη Μοδινού εγκαινιάζει

Είναι εννέα σε αριθμό και αντιστοιχούν σε

ένα νέο είδος στην νεοελληνική γραμμα

ισάριθμες χώρες ή περιοχές που επισκέ-

τεία. Ακριβώς γι’ αυτό ίσως θα ευχόμα

φθηκε ο συγγραφέας. Σε κάθε περίπτωση

σταν, ορισμένα από τα κείμενα που περιέ-

επιχειρείται μια πολλαπλή προσέγγιση

χονται σ' αυτό να ήσαν πιο ολοκληρωμένα,

του θέματος — γεωγραφική, ιστορική, κοι

όπως λόγου χάρη η ενότητα Βραζιλίας-

νωνική — ώστε να γίνουν πιο κατανοητές οι

Αμαζονίου που συνδυάζει με αρμονία και

επιπτώσεις της αναπτυξιακής διαδικασίας

επάρκεια την τυπολογία μιας παλιάς επι

που αποτελούν τον κυρίαρχο προβλημα

στήμης, της γεωγραφίας, την ιδεολογία

τισμό του βιβλίου.

μιας νέας, της οικολογίας, αναφορές σε

θέτω,

συγγραφείς

(Χέμινγουαίη,

συγκεκριμένα,

Τα θελκτικότερα τμήματα είναι εκείνα
όπου ο Μ. Μοδινός εμπιστεύεται τα μάτια

που αποτελούν όμως καταγραφή και επε
προσωπικών

εντυπώσεων

και

παλιότερα κείμενα, καθώς και την πρόσω- 33
πική ματιά του ταξιδιώτη.

Δοκίμιο

Η γλώσσα στην
Ποίηση
της γενιάς του 30
απο το 1945 ως το
1985

Της Αλίκης Τσοτσορού

Οι ποιητές που για πρώτη φορά δημοσίευσαν ποιήματά τους

Σικελιανό και τον Βάρναλη αποτελούσε το κέντρο του ποιητικού

στην περίοδο του μεσοπολέμου1, δεν έκαναν απλώς μια τομή στα

γλωσσικού κατεστημένου*. II καθαρεύουσα, που αν και στην

ποιητικά μας πράγματα, είτε αποδεχόμενοι τις προτάσεις των

ποίηση είχε εγκαταλειφθεί στα μετά την Α' Αθηναϊκή Σχολή

συγχρόνων τους ευρωπαϊκών ρευμάτων είτε συνδυάζοντας τα

χρόνια, αποτελούσε την εποχή αυτή γλώσσα εξουσίας και εκπαι

κεκτημένα των κινημάτων αυτών με την εγχώρια παράδοση, αλλά

δευτικό γλωσσικό κατεστημένο'*. Τέλος, ποιητές όπως ο Καβάφης

έμειναν πάντοτε ανοικτοί σε κάθε νέο καλλιτεχνικό πειραματισμό

και ο Καρυωτάκης με λόγο μεικτό, με πολλά στοιχεία καΟα-

που θα μπορούσε να επιδράσει αναζωογονητικά και γόνιμα στο έργο

ρεύοντος λόγου βρήκαν έντονη απήχηση είτε θετική είτε αρνητική

τους.

στους ποιητές αυτούς *, (π.χ. θετική του Καρυωτάκη στο Σεφέρη

'Ετσι όταν για παράδειγμα έχουμε ποιήματα του Εμπειρικού με
τίτλους Άι Λέξεις’ ‘Τα Ρήματα', (Οκτάνα, 1980),^που ανήκουν
χρονολογικά στην δεκαετία του 1960, του Ρίτσου με τίτλο ‘Το
διαζευκτικόν,

«Ή »,

(Πέτρες,

Επαναλήψεις,

ή του Καβάφη στο Ρίτσσ, αλλά αρνητική και το^ν δύο στον Ελυτη).
Ο Σολωμός και ο Κάλβος που την ποιητική του αξία η γενιά του

Κιγκλίδωμα,

μεσοπολέμου ανακάλυψε αποτέλεσαν για τους ποιητές αυτους δυο

1972), —όπου περιγράφονται οι νοηματικές αρετές της διάζευ

πόλους ισχυρής έλξης που είναι χαρακτηριστικοί των δύο γλο^σ-

ξης— και της Μελισσάνθης από την τελευταία της συλλογή με

σικών τάσεων που εκπροσωπούν.

τίτλο ‘Προθέσεις και Παρενθέσεις’, (Τα Νέα Ποιήματα, 1982),

ΙΙαρά την πολύμορφη αυτή κληρονομιά — πλούσια αλλά και

—όπου σχολιάζεται η λειτουργία της πρόθεσης ‘υπέρ’ —, δεν μένει

ιδιαίτερα ετερόκλητη — σχεδόν στο σύνολό τους οι ποιητές του

παρά να αναγνωρίσουμε ένα εξειδικευμένο ενδιαφέρον για τη

μεσοπολέμου έκαναν μια τομή στην ποιητική γλώσσα: έγραψαν

γλώσσα και το θεωρητικό της πλαίσιο, τους μηχανισμούς της, και

ποίηση σε μια δημοτική που αν και αποτέλεσε και αποτελεί ακόμη

ειδικότερα, τους όρους της γραμματικής που περιγράφουν τη

και σήμερα τον γλωσσικό τύπο που μιλιέται στα μεγάλα αστικα

γλώσσα. Η ποίηση αποπειράται λοιπόν να ασχοληθεί με το θεωρη

κέντρα, περιέλαβε ωστόσο τη λογοτεχνική κληρονομιά του Σολ<υ-

τικό υπόβαρθο του μέσου της, δηλαδή της γλώσσας* να μιλήσει για

μού, του δημοτικού τραγουδιού και της Κρητικής Σχολής, απο

τα συστατικά στοιχεία του λόγου.

κλείοντας συγχρόνως την αφθονία διαλεκτικοί στοιχείου της

Εξετάζοντας τις χρονολογίες, εύκολα ανακαλύπτουμε ότι τα

δημοτικής της IV Αθηναϊκής Σχολής. Εκπρόσο)ποι αυτής της

ποιήματα αυτά γράφτηκαν την ίδια εποχή που ο δομισμός στην

τάσης, ο Σεφέρης, ο Ρίτσος, ο Βρεττάκος, η Λξιώτη, ο ΙΙαπάς, ο

Ευρώπη έδειχνε ξεχωριστό ενδιαφέρον για τη γλώσσα των λογοτε

θέμελης, ο Δ .Ι. Αντωνίου, η Ρίτα Μπούμη-ΙΙαπά, ο Γκάτσος.

χνικών κειμένων, ενώ, ανάλογα φαινόμενα παρατηρούνται σε όλες

Στα όρια της τομής αυτής, μια δεύτερη ομάδα ποιητο,ίν όπο;ς ο

τις τέχνες. Για παράδειγμα, στον κινηματογράφο o Godárd κάνει

Βαφόπουλος, η Καοέλλη, η Μελισσάνθη, ο Στογιαννίδης, ο

ταινίες με αποκλειστικό θέμα τα στοιχεία της κινηματογραφικής

Μάτσας και ο Οικονόμου χρησιμοποιούν μια δημοτική πιο διευρυ-

γλώσσας. V

μένη αλλά προς τη μεριά της καθαρεύουσας, όπως φαίνεται απο

Τέτοιες απόπειρες ωστόσο έχουν ήδη εντοπισθεί στις διάφορες
τέχνες και σε παλαιότερες περιόδους, π.χ. όπως στο έργο του

το ποίημα του Γιώργου Βαφόπουλου ‘Συ εν εμοΓ (Βαφοπουλος,
Πρωινά και αναστάσιμα, 1945), που κλείνει με τους παρακάτο^

Marcel Duchamp ‘Tu Μ ’ (1918), όπου παρουσιάζονται σχεδόν

στίχους:

παρατακτικά, στοιχεία της εικαστικής γλώσσας: χρώμα, σχήμα,
ψευδαίσθηση (cillusion), προοπτική.
Αν το 1931 — χρονιά που εκδόθηκε η Στροφή τον Σεφέρη — έχει

«Συ εν εμοί» αναμέλπει,
σ ’ Γλαρήν, επουράνιαν αντήχηση ,

θεωρηθεί σταθμός για τους ποιητές του μεσοπολέμου, κάτι σαν

ο αδελφωμένος μ α ζί μου χορός

έτος γεννήσεως, η γλωσσική τους κληρονομιά πάει πολύ πιο βαθιά

των λουλουδιών, των που/,ιο^ν και των άστρων

μέσα στο χρόνο. Τρείς ήταν οι πηγές τους: η δημοτική της R ' Αθη
ναϊκής Σχολής της γενιάς του Παλαμά, που με συνεχιστές τον

Συ εν εαοί

ζώνης, Εκλογή Β

αναζητούμενε.
i

To ‘χειροφίλημα διακριτικόν’ παρατηρεί ειρωνικά ο Μάτσας,

(ίί)

1962)

παρενοχλούν της δράσεως την άσκηση (Παπατζώνης,
Ο. Π .)

‘όταν τις αίθουσες γεμίζει ο αβρός θόρυβος της δεξιώσεως', στο
ποίημα ‘Κοσμική Κίνησις’ (Ποιήματα — Εκλογή, 1964). Αλλά

(ίϋ) η τέχνη κι ’ η ποίηση δεν μας βοηθούν να ζήσουμε: / η

και στα μεταπολεμικά ποιήματα του Στογιαννίδη (1964-66) (α-

τέχνη και η ποίησις μας βοηθούνε / να πεθάνουμε / . . . / πια ο

ποθανατίζουν φωνασκούντες το κάλλος \ ‘λευκή σινδόνη αθωότη

καθείς γνωρίζει / πως / από καιρό τώρα / — και προ παντός

τας' ν ’ αντλώ από φρέαρ βαθύ), η χρήση της καθαρεύουσας ποι

στα χρόνια τα δικά μας τα σακάτικα — / είθισται / να δολοφο

κίλλει ανάμεσα στο σοβαρό και το ειρωνικό σχόλιο.
Ενδιαφέροντα στοιχεία μείξης ανακαλύπτει κανείς στον Ν.Γ.

νούν / τους ποιητάς (Εγγονόπουλος 1957, Εν ανθηρώ Ελ-

Πεντζίκη ο οποίος αν και γράφει σε γλώσσα δημοτική, όταν το

(ίν) Τρεις άνθρωποι. Οι δύο ορθοί. Ο τρίτος καθήμενος... με

θέμα του είναι θρησκευτικό όπως στο ποίημά του ‘Μέσα στον

τους αγκώνες ακουμπισμένους επί των γονάτων και το πρό

παλαιό ναό7, χρησιμοποιεί πολλά στοιχεία από την καθαρεύουσα:
επάλληλων τόξων κιονοστοιχιών που σαν δέντρα

σωπο μέσ' τα χέρια. Οι δύο όρθιοι έχουν πλησιάσει ο ένας τον
άλλο, και συνεννοούνται αναμεταξύ τους είτε δια νευμάτων

ορθώνονται.. .με φύλλ ’ ακάνθης ανεμίζοντα

είτε χαμη\οφώνως. (II επιστροφή των πουλιών).

ληνι λόγω).

Σε μια τρίτη ομάδα ανήκουν ποιητές όπως ο Παπατζώνης, ο

Στο παράδειγμα (ί) έχουμε λέξη δημοτικής προέλευσης με

Εμπειρικός κρα ο Εγγονόπουλος που χρησιμοποιούν ευρέως την

κατάληξη από την καθαρεύουσα ενώ στα (ίί), (ίϋ) και (ίν) τύποι

καθαρεύουσα. Αν δεχτούμε τα επιχειρήματα του Εμπειρικού0 και

των δύο μορφών της ελληνικής εναλλάσσονται ελεύθερα. Στο

του Εγγονόπουλου(), ο λόγος που οδήγησε τους υπερρεαλιστές

παράδειγμα (ϋ) η αιτιατική 1άσκηση1 ακολουθεί τη γενική ‘δρά

ποιητές στη χρήση ακραίων μορφών καθαρεύουσας, είναι η παι

σεως1, ενώ θα περίμενε κανείς μετά από το ‘δράσεως1να διαβάσει

δεία τους. Ωστόσο, αν παραβλέψουμε για λίγο τα σχόλια των δύο

τον τύπο ‘άσκησι\ — Επίσης στο παράδειγμα (ίϋ) η ίδια ακριβώς

ποιητών, και αναφερθούμε μόνο στα κείμενά τους, τρία νέα στοι

πτώση εμφανίζεται και με τις δύο δυνατές μορφές της: ποίηση /

χεία προκύπτουν από την έρευνα. Πρώτον, οι υπερρεαλιστές χρησι

ποίησις.

μοποίησαν πολλά στοιχεία από τον κατ’ εξοχήν καθαρεύοντα

Αντίστροφη πορεία διανύει, τέλος, ο Ελύτης, που ξεκινάει με

λόγο, τον επιστημονικό, γεγονός που τους ενίσχυσε να ανταποκρι-

μια γλώσσα δημοτική, και μετά το 1945 χρησιμοποιεί λογιότερα

θούν στο κύριο αίτημα του υπερρεαλισμού, την έκπληξη, που προ-

στοιχεία: «όταν η στιγμή φτάσει να καθίσουμε κι εμείς πάνω στο

καλείται από συνδυασμούς εντελώς άσχετων μεταξύ τους θεμά

πεζούλι κάποιας Αγίας ΙΙρέκλ^ας εν μέσω αγριοσυκών, μορεών με

των. Με την αναζήτηση του

Hazard o b jetif εισρέουν στην

ερυθρούς καρπούς, εις έρημον τόπον, απόκρημνον ακτήν, τότε η

ποίηση γλωσσικά στοιχεία, που μέχρι τότε δεν μπορούσαν να θεω

μικρή Κουμπώ μ ’ ένα κερί στο χέρι θα σηκωθεί στις μύτες των

ρηθούν ποιητικά, κυρίως όροι από τις διάφορες επιστήμες. Δεύτε

ποδιών να φτάσει εκεί ψηλά, μέσα στον αναστεναγμό μας, όλα τα

ρον, αν η παρουσία τολμηρών συνδυασμών θεωρηθεί σαν είδος πρό

εύφλεκτα» (Ο Μικρός Ναυτίλος, 1985). Εδώ ο ποιητής μιμείται

κλησης, τότε αυτή τη διαδέχεται μια άλλη πρόκληση, που απευ

με την καθαρεύουσα τη γλώσσα των βυζαντινών αγιολογικών κει

θύνεται στο ποιητικό γλωσσικό κατεστημένο — της δημοτικής —

μένων.

αφού χρησιμοποιείται η καθαρεύουσα. Τρίτον, η καθαρεύουσα ως

Οι περισσότεροι από τους ποιητές του μεσοπολέμου έχουν ευρύ

γλώσσα εξουσίας είχε ύφος πομπώδες, επίσημο, σχεδόν θεατρικό.

τατη αρχαιογνωσία, και πολύ συχνά χρησιμοποιούν στοιχεία της

Αυτό φαίνεται και από την ειρωνική χρήση της στην ‘Κίχλη'

αρχαίας και της βυζαντικής γραμματείας σε όλες τις δυνατές μορ

(1947) του Σεφέρη: ((Αθήναι. Ανελίσσονται ραγδαίως / τα γεγο

φές: προμετωπίδες στα ποιήματα ή στις συλλογές, μεταφρασμένοι

νότα που ήκουσε με δέος / η κοινή γνώμη.

στίχοι ή λέξεις που ενσωματώνονται στο ποίημα και ανιχνεύονται

Μπορούμε λοιπόν να ισχυριστούμε πο3ς οι υπερρεαλιστές χρησι
μοποίησαν την καθαρεύουσα με το θεατρικό της ύφος, για να στή

από τον κλασικό φιλόλογο ή, αμετάφραστοι,
λειτουργούν σαν
/
μέρος στίχου ή ανεξάρτητοι στίχοι.

σουν ένα είδος σκηνικού, πράγμα που εξηγείται και από τους

Στην ποίηση του Ελύτη από το Αξιόν Ε στίο^ς τον Μικρό Ναυ

πίνακες ζωγράφων όπως ο Dali και ο De Chirico , που στο

τίλο αφθονούν όλα αυτά τα είδη από όλους σχεδόν τους ποιητές της

τελάρο τους το γνωστό παράθυρο της Αναγέννησης, μεταβάλλεται

αρχαίας γραμματείας: '‘Διέξ το μύρτον ’’ που θάλεγε κι ο Αρχίλο

σε προσκήνιο θεάτρου. Την ίδια αυτή θεατρική μεταμόρφωση

χος7 (Ελύτης 1971, Το φωτόδεντρο και η δεκάτη τετάρτη ομορ

παρατηρούμε στους πίνακες όσο και στα ποιήματα του Εγγονόπου-'

φιά).

λου: 'Τρεις άνθρωποι. Οι δύο ορθοί. Ο τρίτος καθήμενος εις το

Στις περισσότερες ποιητικές συλλογές αλλά και σε μεμονωμένα

μέσον του πολυτελούς δωματίου επί αρχαίου μαρμαρίνου κιονο-

ποιήματα του Σεφέρη μετά το 1945 βρίσκουμε αρχαίους στίχους ή

κράνου, δωρικού ρυθμού (Η επιστροφή των πουλιών, 1946).

αποσπάσματα από μεσαιο^νικά κείμενα σαν προμετωπίδες. Στον

Στην περίοδο που εξετάζουμε, δηλαδή μετά το 1945, η χρήση

Εγγονοπουλο οι λιγοστές αναφορές είναι επίσης προμετο^πίδες σε

της καθαρεύουσας υποχωρεί σημαντικά ιδίως στη συλλογή του

συλλογή ή τίτλοι ποιήματος Ο υ δύναται τις δυσί κυρ ίοις δουλεύ

Εμπειρικού Η σήμερον ως αύριον και ως χθές, στις συλλογές του

ειν’ (II κοιλάδα με τους ροδοινες, 1977), και προέρχονται από κεί

Εγγονόπουλου Η επιστροφή των πουλιών, Ελευσίς, Ο Ατλαντι

μενα της ΙΙαλαιάς και της Καινής Διαθήκης, κάτι που στα ποιή

κός, Εν ανθηρώ Έλληνι λόγω, Η κοιλάδα με τους ροδώνες, όπως

ματα του Σεφέρη συναντάμε σπάνια: 'Φωνή Κυρίου επί των υδά-

και στα ποιήματα του Παπατζώνη μετά την

των ’ (Σεφέρης, Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ , ί 951).

Ursa Minor . Δίνει

τη θέση της σε μια γλωσσική μορφή με κέντρο τη δομοτική. Η

Το φαινόμενο αυτό, η χρήση δηλαδή κειμένου είτε από τα

μείξη των δύο μορφών της γλώσσας, αν και ηπιότερη, είναι στα

Ευαγγέλια είτε από τα βιβλία της ΙΙαλαιάς Διαθήκης όπο^ς

θερή όπως θα φανεί από τα αποσπάσματα που ακολουθούν:

επίσης και από τη Λειτουργία, συναντάμε και σε ποιητές όπο^ς η
Μελισσ,άνθη ( ‘και εγένετο στήλη αλώς\ I I εποχή του Ύπνου και

(ί)

διδαχή

τρεμοσβήνουσα

του λανθάνοντα λόγου (ΙΙαπατ-

Δοκίμιο
της Αγρυπνίας, 1950), ο Μάτσας (‘Σώσον Κύριε τον λαόν Σου και

Σταγόνες παυσίπονο

ευλόγησον την κληρονομιάν Σου7) και ο Εμπειρικός που στο ποίημα

Ασπιρίνες

4Πολλές φορές στην νύκτα ’ της Οκτάνας παραθέτει πέντε στροφές

Αευκοπλάστη με γάζα

από τα Εγκώμια της Μ. Παρασκευής.

Αλοιφή αντιβιοτικό για σπυριά κάθε είδους

II χρήση αρχαίο^ν στίχων, φράσεων και λέξεων, οριοθετεί μια

Κολλύριο για το βήχα

γλωσσική καινοτομία που εισήγαγαν οι ποιητές αυτοί ήδη από το

Σταγόνες για τη μύτη

1945. Το ποιητικό ιδίωμα διευρύνεται πλέον πρός την περιοχή της

Χάπια για τη διάρροια.

κλασικής κληρονομιάς. Το αρχαίο κείμενο, πέρα από το ίδιο το

Δυο-τρία μπαστουνάκια αιμοστατικό

περιεχόμενό του που προσάγει στο ποίημα, συντείνει στη μείωση

Ένα μπουκάλι για εντριβές

της απόστασης ανάμεσα στον αρχαίο και τον σύγχρονο ποιητή.

Επίδεσμοι

Μπορούμε να μιλάμε για μια τέταρτη πηγή γλωσσικού υλικού

Ένα θερμόμετρο βέβαια

ιδιαίτερα γόνιμη για τους ποιητές του μεσοπολέμου.

Κ Γ η Θεία Πρόνοια, βεβαιότατα.

II διεύρυνση της ποιητικής γλώσσας δεν περιορίζεται στην
περιοχή της λόγιας παράδοσης. Τις δυνατότητες της ποιητικής

(η) 1 — αρχάγγελος σε στύση

έκφρασης ποικίλλουν και πολλά διαλεκτικά στοιχεία, που δεν

2 — Κάγκελο σε ανοιξιάτικο κήπο βράδι με κισσόφυλα

πήραν όμως έκταση ανάλογη με αυτήν που είχαν στην ποίηση της

3 — θέση αντίθεση σύνθεση Μάρξ Ένγκελς και Χέγκελ και τ ’

Β ' Αθηναϊκής Σχολής, του Σολωμού και φυσικά του Καβάφη, έτσι

αυγό του Κολόμβου

ώστε να μπορούν να θεωρηθούν κεντρικής σημασίας θέμα στην

4 — καρέκλα στο μπαλκόνι μετά την αμνηστεια

ποίηση του μεσοπολέμου:

5 — τράβα τον κουβά απ' το πηγάδι θα βρέξεις τα παπούτσι

(i)

μια πέρδικα χλιμμένη μοιριολογεί (Ρίτσος 1975, Το
υστερόγραφο της δόξας).

σου
β — ξέχασα τι ’θελα να πω κάθουμαι στο χώμα σταυροπόδι

(ii) γύρω τριγύρω / εις τον λαιμόν μου / είτανε κόρη (Εγγονόπουλος, I I επιστροφή των πουλιών).

7 — 01 εφτά μάγοι κι η αλεπού πεντάλφα συν δύο
8 — γκαστρωμένη γυναίκα στο κατώφλι με χοντρές άσπρες

Ενώ στο πρώτο παράδειγμα ο διαλεκτικός τύπος 'χλιμμένη’

κάλτσες γλυπτό του Μπουρντέλ

εμφανίζεται σ’ ένα ποίημα συνειδητής μίμησης Κου δημοτικού

9 — τρία επί τρία το ανεξάντλητο σε φθινοπωρινή ψιχάλα

τραγουδιού, στο δεύτερο, ο ποιητής συνδυάζει μέσα στο ίδιο ποίημα

10 — πήρα άριστά στο τίποτα η δόξα ο θάνατος η ανάσταση

στοιχεία διαλεκτικά και τύπους της καθαρεύουσας.

α έ ρ α φώναζαν στα βουνά της Αλβανίας.

Στον τελευταίο Ελύτη βρίσκουμε έναν εξασέλιδο κατάλογο
λέξεων — εν είδει λεξικού— πολλές από τις οποίες είναι διαλεκτι

Το είδος αυτό παρατακτικής ποιητικής αφήγησης που εξασφα

κές: αρμυρήθρα, γκορτσιά, γκρίφια, διοσμαρίνι, καλντερίμι,

λίζει ο ποιητής με τον κατάλογο αποτελεί τη βασικότερη ποιητική

λαγουδέρα, λιοτριβιό, ξιφιός, φιλιατρό (Ο Μικρός Ναυτίλος).

τεχνική του. /

Οι κατάλογοι μπαίνουν στην ποίηση της λεγόμενης γενιάς του

Ήδη από το 1934 με τη συλλογή του Ρίτσου Τρακτέρ, εισά-

’30 μετά το 1960. Σε όλους σχεδόν τους ποιητές της γενιάς αυτής

γονται για πρώτη φορά στην ποίηση οι ξένες λέξεις που αυξάνονται

βρίσκουμε καταλόγους αντικειμένων, κυρίων ονομάτων, τόπων,

αριθμητικά στη μεταπολεμική περίοδο εξ αιτίας των γνωστών

κλπ. Χαρακτηριστικότεροι είναι ίσως οι κατάλογοι του Εμπειρι

ιστορικών συγκυριών. Αυτές οι λέξεις είναι άλλοτε συμμορφωμέ

κού,'του Ελύτη, που η συλλογή του Ο Μικρός Ναυτίλος μπορούμε

νες, δηλαδή εξελληνισμένες ως πρός την τυπολογία: ντιρεκτίβες,

να πούμε οτι δεν είναι παρά μια αλλεπάλληλη σειρά καταλόγων

ρεκλαμάριζε, δραγώνος (Ρίτσος, Οι γειτονιές του κόσμου), άλλοτε

ονομάτων, τοπίων, λογοτεχνικών αποσπασμάτων, μουσικών κομ-

όχι: κάτι... που ενθυμίζει / την έξαρσιν των ταυρομαχιών όταν ο

;ματιών,

φονικών, καταστροφών κλπ., αλλά κυρίως του Ρίτσου

ταύρος πίπτει / Με «κοραθόν» / Με «μπαντερίλλος» (Εμπειρικός

για τον οποίο μπορούμε να πούμε ότι ολόκληρη η ποίησή του είναι

1984, IIσήμερον ως αύριονκαι ωςχθές). Μερικοί ποιητές γράφουν

ένας διαρκής κατάλογος, αρχίζοντας από τη συλλογή του Οι Γει

συνήθως τις ξένες λέξεις στα Ελληνικά: γκωλπόστ, πλονζόν,

τονίες του Κόσμου (1957) και φθάνοντας ως το Τερατώδες Αρι

φουτ-μπώλ, μπακ, σέντερ-χαφ (Ρίτσος, Οι γειτονιές του κόσμου),

στούργημα (1978). Αμέσως μετά παραθέτω δύο χαρακτηριστικά

ραλαντίσουπερμάρκετ (Ρίτσος, Το Τερατώδες Αριστούργημα), Το

δείγματα καταλόγου του Γ. Ρίτσου, το πρώτο από το ποίημα

Τ ΖΗ Μ Π Η Γραν Μπρετάγν (Κάλας 1977, Οδός Νικήτα Ράντου),

Φανοστάτες (Γίγνεσθαι, 1977), όπου περιγράφεται ένα κοινό οικο

και άλλοι στα Λατινικά : / Ευχόμενος / . . . / Κάθε πρωτοχρονιά

γενειακό φαρμακείο, και το δεύτερο από το Τερατώδες Αριστούρ

beyond the seas / έτη πολλά σε όλους (Εμπειρικός 1984, ο.π.)

γημα, ¿που ο ποιητής μετράει από το 1 έως το 10.

■
Αλλοτε οι δύο τρόποι γραφής συνδυάζονται, όπως στο ποίημα του

(i)

Ενα μπουκάλι οξυζενέ πρώτα-πρώτα

Ενα μπουκάλι καθαρό οινόπνευμα

Εμπειρικού ‘Κινηματογράφος ή
. '■

Ενα μπουκάλι (σκουρόχρωμο γυαλί) με ιώδιο

Cinema ή Movies: Τα μυστικά

του σινεμά / είναι σαν της ποιήσεως τη μαγεία / εικών εικών και
άλλες εικόνες / και αίφνης — διακοπή /

Cut!/ Cut! (ο. π.)

Ένα μπουκαλάκι κόκκινο ιώδιο
Αποστειρωμένες γάζες

Μερικές φορές οι ξένες λέξεις έχουν χαρακτήρα παίδιάς ή ειρω

Αυο σωληνάρια κρέμα για τσιμπήματα εντόμων (ίσως και

νείας: Κομψές κυρίες στις κερκίδες/Και κορασίδες με

αητών)

/ χειροκροτούν κι όλο φωνάζουνε /

pull-over

Goal! Goal! στα δίχτυα των

εχθρών. (Εμπειρικός, ο.π.), Μ όνε Ντιέ, Μόνε Ντιέ, Ελπίς, le

ρευνητές, τηλεκατευθυνόμενες συσκευές, ηλεκτρογεννήτριες συλ

telephon! (Κάλας, ο.π.). Κάποτε αποτελούν δείκτη της αλλο

λογικών ρευμάτων, προγραμματιστές, ραδιενέργεια, απολυμαν

τρίωσης του κοινωνικού περιβάλλοντος: Οι τουρίστες εφοδιασμένοι

τικά, εντομοκτόνα, φυτοκτόνα, χημικά μείγματα, πανίδα, χλω

Standard συγκινήσεις / κάνουν έφοδο στις αγορές (Μελισσάνθη,

ρίδα, για να καταλήξει στο τέλος του ίδιου ποιήματος με μια

Τα νέα ποιήματα). Ή τέλος,· καθρεφτίζουν απλώς τα γεγονότα:

κραυγή αντίθεσης στην πιο καταστροφική ενέργεια, τον πόλεμο,
όπου συνεργεί και η επιστήμη.

Αυτή την ώρα, Τζον, που / ανηφοράει το τανκ σου στην Κυψέλη
(Ρίτσος 1957 ο.π.).
Με το άρθρο του ‘Λογική και Ποίηση ’ (1964) ο Δ. Μαρωνίτης

πράκτωρ πορτοκαλί 2, 4, Ό και 2, 4, 5-1

εντόπισε ένα φαινόμενο-στην ποίηση της γενιάς του Ελύτη, του

πράκτωρ λευκός 2, 4, Ό και πικλοράμ

Εμπειρικού και του Εγγονόπουλου: την εισροή επιστημονικών

πράκτωρ μπλε 2, 4 ,Ό και κακοδυλικόν οξύ

ορων, λεξεο^ν δηλαδή που έως τότε είχαν θεωρηθεί αντιποιητι

(Τα νέα ποιήματα)

κές.11 Η επιστημονική και επαγγελματική ορολογία εισάγονται

Αν και οι ποιητές του μεσοπολέμου καινοτόμησαν στη χρήση της

ο'τη νεότερη ελληνική ποίηση το 1931 με τη Στροφή του Σεφέρη.

ποιητικής γλώσσας, όχι μόνο δεν αποτίμησαν τις παραδοσιακές

Ας θυμηθούμε και τις συλλογές Τρακτέρ (1934) του Ρίτσου και

μορφές γλωσσικής δημιουργίας, όπως είναι για παράδειγμα οι νεο

Υψικάμινος (1935) του Εμπειρικού.

λογισμοί, αλλά και έδειξαν έντονες γλωσσοπλαστικές τάσεις.

Για τους ποιητές της περιόδου αυτής η χρήση επιστημονικών

Μοναδικός ως πρός τη συχνότητα* εμφάνισης νεολογισμών είναι
V.

όρων δεν αποτελούσε μόνο πρόκληση, ούτε παρέμενε απλώς τρόπος

ο Ελύτης (150 περίπου) 12 από τους οποίους περισσότεροι από το

δημιουργίας έκπληξης, ή δείκτης ποιητικής τόλμης. Ήταν ένα

τρίτο αποτελούν επί πλέον και μεταφορές:θυελλομάντης (Προσα

είδος διεύρυνσης της ποιητικής γλώσσας πρός ένα κλειστό μέχρι

νατολισμοί), αντρογαρούφαλε (Τα Ρω του Έρωτα), τρελοβάπορο

τότε χώρο, που είχε θεωρηθεί ξένος πρός την ουσία της ποίησης.

(Ο Ήλιος ο ηλιάτορας), φωτόδεντρο (Το φωτόδεντρο και η δεκάτη

Μετά το 1970 όμως η λειτουργία το^ν επιστημονικών και επαγ

τετάρτη ομορφιά). Οι περισσότεροι νεολογισμοί του Ελύτη δεν

γελματικών όρων μέσα στο ποίημα αλλάζει. Δεν μπορούμε πια να

παραπέμπουν άμεσα σε κάποια γνωστή σημασία, όπως αυτές του

μιλάμε για γλωσσική διεύρυνση ή για έκπληξη και τόλμη αλλά

Παλαμά, ποιητή που έχει επίσης πολλούς νεολογισμούς (π.χ.

για την αντίδραση του ποιητή στις ραγδαίες εξελίξεις της σύγ

αιθερόδαρτος — ανεμοδαρμένος, αυτός που τον χτυπάει ο άνεμος),

χρονης επιστήμης και τεχνολογίας. II αντίδραση αυτή είναι ανά

αλλά απαιτούν από τον αναγνώστη να συλλάβει μια εντελώς νέα

λογη με τη θετική ή την αρνητική λειτουργία που επιτελούν επι

εικόνα, ακολουθώντας έτσι την πρόθεση του ποιητή να δημιουρ

στήμη και τεχνολογία στην κοινωνία που υπάρχει και δημιουργεί

γήσει έναν καινούριο κόσμο1,3: Πέστε λοιπόν στον ήλιο... / Ας

ο ποιητής. "Ετσι την "αισιόδοξη’ άποψη του Κάλα που εξισώνει

γα^αζοβολήσει αλλού μιαν αδελφούλα Ελλάδα. (Α σμα ηρωικό

ποίηση, επιστήμη και φιλοσοφία στο ποίημά του ΊΙρωθΰστερον

και πένθιμο για το χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας). Στο

[ο.π.), ‘Παραδείγματος χάριν το π και το χ των μαθηματικών / η

στίχο ‘σηκώνεται η τρίχα του αλογόβουνου\ αποδίδοντας στο

ποιητική εξίσωση A.B. = 1713 του A nd re B reton και του Pas

βουνό μορφή τρομαγμένου αλόγου, οδηγούμεθα σε μια εντελώς νέα

cal' δε φαίνεται να μοιράζεται και η Μελισσάνθη στο ποίημά της

αντίληψη για τη μορφή και το σχήμα του βουνού, αλλά κυρίως για

‘Ψυχολογικό Δρομολόγιο\ Σ’ αυτό μιλάει για ηλεκτρονικούς διε

τις ιδιότητες του έμψυχου που του αποδίδονται;

■'■■ν'

Η σημαντικότερη καινοτομία στη χρήση των νεολογισμών
αφορά τη λειτουργία τους, αφού αρκετοί απ’ αυτούς λειτουργούν
σαν μεταφορές μέσα στο ποίημα, λιγότερο ή περισσότερο τολμη
ρές. Της καινοτομίας αυτής κύριος εκπρόσωπος είναι βέβαια ο
Ελύτης αλλά και άλλοι από τους συγχρόνους του ποιητές έχουν να
δείξουν ένα μικρό αλλά ενδιαφέροντα αριθμό μεταφορών: ελατοκα
βαλάρης, καλοκαιροπαίδια, κρητικομαντιναδονεραντζιές λύρες,
καγκελοαρχάγγελοι,

καγκελοκαγκέλωτοι (Ρίτσος),

‘νούμερα

φωτοκινούν τη διαδοχή του χρόνου’, ‘θα φωτοηχήσουν I ... I τρείς
σκηνές ερωτικές’ (Κάλας), ηλιοδαρμός, νυχτοστρατεί (Παπατζώνης),

ποθοκρατόρισσες, κλαδοκορμόριζα, (Εγγονόπουλος),

μαυροπελαγίτες βοσκοί, λαστιχοπόδες ώρες, φωτομάχοι (Μπούμη
— Παπά).
Σε ορισμένους νεολογισμούς παραβιάζονται οι συνθετικοί
κανόνες της γλώσσας. Στο νεολογισμό του Ελύτη ‘εαροσύνη ’ που
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟΝ
MANUEL' MARIA

PONCE

σχηματίζεται κατά το καλοσύνη, δεν ακολουθείται ο κανόνας, επί
θετο 4- κατάληξη -οσύνη. Ή στο ρήμα ‘γαλαζοβολώ ’ το πρώτο
συνθετικό είναι επίθετο αντίθετα από το συνηθισμένο σχήμα σύν
θεσης (ουσιασικό + επίθημα: μοσχοβολώ, ακτινοβολώ).Παρά
δειγμα νεολογισμών που ακολουθούν τους κανόνες σύνθεσης της
Ελληνικής — που είναι και οι περισσότεροι — είναι ο ‘θυελλομάν

ΦΑΚΕΛΟΣ
ΚΙΘΑΡΑ

της' του Ελύτη (κατά το χειρομάντης), ή η ‘τηλετιμωρία’ του
Οικονόμου που σχηματίζεται κατά το τηλεπικοινωνία.
37
Η γενική αποδοχή του ελεύθερου στίχου από τους ποιητές της

Δοκίμιο
γενιάς του '30., δεν τους εμπόδισε να δοκιμάσουν και τις ποιητικές

Το φαινόμενό της ασημίας παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη

δυνατότητες των κατ’ εξοχήν παραδοσιακών στοιχείων: του

νεότερη ελληνική ποίηση το 1959, με τους αναγραμματισμούς του

μέτρου και της ομοιοκαταληξίας.

Ελύτη ΡΩΕΣ, AIΣΑΝ ΘΑ, ΑΡΙΜ ΝΑ, ΥΕΑΤΙΙΣ (Άξιον Εστί, σ.

Από τις συλλογές του Εγγονόπουλου Η επιστροφή των πουλιών

18). Η καθυστέρηση ως πρός τα Ευρωπαϊκά πράγματα είναι

και Η κοιλάδα με τους ροδώνες, έχουμε δείγματα ιαμβικού δεκα

μεγάλη, αφού ήδη από τη δεκαετία 1922-1932 ντανταϊστές όπως

πεντασύλλαβου: Ποιός είν ’ αυτός που σήκωσε πολεμικόχαζράνι...

οι Schwitters και Arp έχουν κάνει τολμηρούς γλωσσικούς πειρα

και σκέπασε τη γδύμνια του με λυρικά παλτά (Ποιήματα Β ',

ματισμούς.

σ.68), Αλλ ’ όμως τώρα τραγουδώ το Μήτσο Αστεριού που ήταν

Στο Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου του Ελύτη διαβάζουμε

αϊτός της Ρούμελης, πύργος στην Αταλάντη (Η κοιλάδα με τους

και νέες άσημες λέξεις : ύρφη, σαραγάνδα, τίντελο, δελεάνα (σ.

ροδώνες ,σ. 134). Σε πολλά ποιήματα του Σεφέρη έχουμε ομοιοκα-

51). Πολύ περισσότερες έχει χρησιμοποιήσει ο Εμπειρικός στις

ληξίες αρχίζοντας από το 1946 με την Κίχλη (Αδειασε το χρυσό

συλλογές του Οκτάνα και II σήμερον ως αύριον και ως χΟές. ;,>Στα

βαρέλι ο γήλιος έγινε κουρέλι), αλλά κυρίως στα ποιήματα του

ποιήματα του Ρίτσου μετά το 1972 συναντάμε πολύ συχνά το φαι

Τετράδιον Γυμνασμάτων Β '. Συνδυασμούς ρυθμού και ομοιοκατα

νόμενο της ασημίας. Οι λέξεις του δημιουργούν ένα παράδοξο ηχη

ληξίας βρίσκουμε στις συλλογές του Ελύτη Τα Ρ ω του Έρωτα, Ο

τικό αποτέλεσμα προκαλώντας τον αναγνώστη: Γκραγκάντα

Ήλιος ο ηλιάτορας, Το Μονόγραμμα, και ιαμβικούς δεκαπεντα

(1973), Γκάργαρος, Γκαργκαρογκαγκάργαρος (Κωδωνοστάσιο),

σύλλαβους στο Ασμα Ηρωικό. Ποικιλία μέτρων και ομοιοκαταλη

ο.π., σ. 38), Το γέλιο τους κρο κρο και τιου τιου και λόιος και λάιος

ξιών υπάρχει στα' ποιήματα του Ρίτσου Το Υστερόγραφο της

(Βολιδοσκόπος 1978, ο.π. σ. 194), και κρον και κριν και κρον και

Δόξας, και Πέντε Παραλλαγές στο θέμα μιας Ντόινας από τη συλ

κραν (Τροχονόμος 1978, ο.π., σ. 232) , “Μπεν - είπε - και γλιν”

λογή του Η Αρχιτεκτονική των Δέντρων: με τη νύχτα πλάγιασα /

(Το ιχοκολλητής 1978, ο.π., σ. 256) “ πραν -είπε - και λο^ν πραν

στ ’ αχυρένιο στρώμα / και της έκλεψα τ ’ αστέρια / μεσ' από το

λίον’’’(ο.π. σ. 257) “ και πλην και πλαν" “ και μπην και γλαν'

στόμα, (Τα Επικάιρικά, σ. 327).

(ο.π. σ. 259), “ γκλιν και το γκλαν'\ο.π., σ. 260).

Μερικά γλωσσικά φαινόμενα, εξ ίσου σημαντικά με όσα έχουν

Εκτός από τις άσημες λέξεις οι ποιητές δημιουργούν, δίκην παι-

ήδη σχολιασθεί, παρουσιάζονται στους ποιητές του μεσοπολέμου,

διάς, λέξεις που ενώ στερούνται σημασίας, ανακαλούν στον ανα-

περίπου μετά το 1960. 'Ενα από αυτά είναι η χρήση αγοραίων

γνώστη πολύ γνωστές σημασίες: ΙΙραιτοι μας δυνάστες οι Βιτελο-

εκφράσεων και ύβρεων.

βλάχοι / Κόθωνας με Αμυαλ ί α / ... / Του πετεινού ο γιος αυτός από

Περιπτώσεις όπου ο ποιητής έχει μια έντονη διάθεση για κυριο

την Πόλη / πήρε την Ασοφία / ... / II χέσσα μηχανεύτηκε ανά

λεξία αποτελούν εξαίρεση και συναντώνται μόνο στα πιο πρόσφατα

παυλα πράγματα / κι ο Κοπρ(όνυμος Η

ποιήματα: να πω και εγώ / τα πράγματα με το πραγματικό όνομά

οι Γλυκοβούργοι / αλλού... / στο Τυχεράν της Ιρανίας ίσο)ζ /

τους / το γαμήσι γαμήσι / το γκάστρωμα γκάστρωμα (Ρίτσος, Το

Εδώ... / . . . / έρχεται... ο Βάσος Υλικός. (Κάλας, ο.π., σ. 131).

Τερατώδες Αριστούργημα, σ. 34), όπως μου γουστάρει (ο.π., σ.

Στοιχεία εντελούς εξο^γλουσσικά έχει χρησιμοποιήσει ο Ρίτσος

A veo Μcopία. / ΙΙάνε τώρα

παραθέτοντας μουσικό χειρόγραφο στο ποίημα Σονάτα του Σελη
4

7

Η μορφή που πήρε η διατύπωση ύβρεο^ν και αγορακον λεξεο^ν —

)

·

νόφωτος.

παρά τη σταδιακή φιλελευθεροποίηση τ(υν ηθών που επέτρεψε

Όταν ο ποιητής δεν καταφεύγει στο νεολογισμό για να

άλλωστε την εμφάνισή τους σε λόγο ποιητικό — παραμενει σχε-

εκφράσει μια νέα σημασία, δημιουργεί λέξεις που όχι μόνο δεν

τικώς ήπια στους ποιητές του μεσοπολέμου: Τάχατες για μένα

υπάρχουν στο λεξικό — όπο^ς ο νεολογισμός — αλλά στερείται

κλαίνε δε μ ’ απαρατάν (Ελύτης 1978, Μαρία Νεφελη, σ. 49),

σημασίας εξ ολοκλήρου : με αυτό τον τρόπο ποιητής δεν επιδιώκει

Ατε να χαθούμε / παλιοτόμαρα μιας ευτυχίας πέμπτου ή έκτου

να δείξει μια νέα σχέση αντικειμένου — πράγμα που επιτυγχάνει

ορόφου (ο.π., σ. 86). Η ύβρις αποτελεί μέρος μιας λυρικής εικόνας:

πλήρους με το νεολογισμό ή την τολμηρή μεταφορά — αλλά, για

Αξιόν εστί... / ...τ α σκατά των παιδιών με την πράσινη μυίγα

να χρησιμοποιήσου τα λόγια του Εμπειρικού, να αποδα>σει ό,τι πιο

(Ελύτης 1959, Αξιόν Εστί, σ. 74), ή στοιχείο περιγραφής της

απροσδόκητο, ό,τι π ιό παράλογο βλέπει εμπρός του ή βλέπει εντός

ερωτικής πράξης όπως στο ποίημα Πολλές φορές την νύκτα απο

του: ο,τ* κί αν τύχει, ό,τι ποθώ).

την Οκτάνα του Εμπειρικού, ή συνοδεύεται από ρήματα οπ(ος \εω,

Η παραβίαση το^ν συντακτικοί κανόνο^ν έμεινε έξο) από το

φωνάζω, ομολογώ, που συνιστούν εισαγο^γικά: γδικιοψο —

σύνολο το^ν νεωτεριστικοί στοίχεÍ o j v που εισήγαγαν οι ποιητές

φώναξα μεσάνυχτα —... / όχι... λόγια χεσμένα (Ρίτσος 1974

της γενιάς του ’30,1ί) και που αφορούν κυρίους το λεξιλογικό επί

Κωδωνοστάσιο, Γίγνεσθαι, σ. 83), πουτάνες — φώναξε— (Ρίτσος

πεδο. Εξαίρεση αποτελεί η ιδιότυπη χρήση της επιθετικής

1978, Η Πύλη, ο. π. σ. 137), σκατά κι απόσκατα — φώναξε —

μετοχής με κατάληξη —όντας στο Σεφέρη: παΟτ; κετέθ)ρα περιμέ-

μαλάκες - είπε: (Ρίτσος, '1976, Φανοστάτες, ο.π. σ. 302). Ά λ 

νοντας τη δεύτερη παρουσία. 17 II σύνταξη αυτή φαίνεται πιο

λοτε τα εισαγωγικά υπάρχουν μέσα στο κείμενο: «γαμώ σε, οις τα

καθαρά στον Ελύτη που προσθέτει το άρθρο: η χρυσίζοντας, ο

έγκατα της γης!Γαμώ σε, ως τ ’ αστέρια!» (Εμπειρικός, Οκτανα,

νικήσαντας. ίΛΣτον Ελύτη έχουμε ολοκλήρουική αποσάθρο^ση του

σ. 61), «μου την έδωσε» (Ελύτης 1984, Ημερολόγιο ενός αθέατου

λόγου μόνο μετά το 1984: Έλεγες να φύγω εχθές η πιο σπαρα

Απριλίου, σ. 51). Η παρουσία της ύβρης ή της αγοραίας λέξης

χτική / θάλασσα πήραμε το μανουάλι / Με τις μπλέ Μυρτίλλες

λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο στο Ρίτσο και στον Ελυτη απ’

δεκατρείς είμαι / Ή κι αν έρθεις όροφος με κάτοj / ... / Αερένιε

ό,τι στον Εμπειρικό. Στους δύο προ>τους φαίνεται σαν αποτέλεσμα

Ποσειδα)να όλο γαρίφαλα / Σημάτων επειδή δροσινός ήμουν ώσπου

3 οργής και πικρίας ενο; στα ποιήματα του τελευταίου αποτελεί
αποκλειστικά τρόπο εργατικής συνομιλίας.

(Ο Μικρός Ναυτίλος, σ. 98).
Η αναγνώριση των συντακτικά ορθών ή όχι κειμένων και επο

μένως η σωστή ανάγνωση και ερμηνεία του εμποδίζεται και από το

Σε δάφνη ευγενική περισσότερο Ελλην φεύγεις

γεγονός ότι αρκετοί ποιητές όπως ο Σεφέρης, ο Βρεττάκος, ο

Κι από μένα που σου φύσηξα μες στο μπουγάζι άνεμο πρίμο

Εμπειρικός, ο Εγγονόπουλος, ο Ελύτης, η Μελισσάνθη, τείνουν να

Σου ετοίμασα μες στις αποσκευές ασβέστη και υδροχρώ

καταργήσουν τα περισσότερα σημεία στίξης^Αν και η πλειοψηφία
των ποιητών του ’30 διατηρούν τη στίξη, το φαινόμενο αυτό αξίζει

ματα
Το εικόνισμα μικρό με τους χρυσους Ιούλιο και Αύγουστο

να σχολιασθεί γιατί όπως έχει ήδη παρατηρηθεί έχει επιπτώσεις

Ξέροντας εσύ πότε χαμένος όντας

στην προσέγγιση του κειμένου: μετά την κατάργηση των σημείων

Οδοιπόρος εγώ θα με φιλοξενήσεις

στίξης το κείμενο επιδέχεται περισσότερες από μία ερμηνείες.

Απιθώνοντας πάνω στο τραπεζομάντιλο

Χαρακτηριστικό είναι το επόμενο ποίημα από τον Μικρό Ναυτίλο

Το ψωμί τις ελιες και τη συνείδηση

του Ελύτη, (σ. 99), όπου οι νοηματικές σχέσεις ανάμεσα σε δύο

μέρα πρώτη για μας στην πατρίδα τη δεύτερη του επάνω

β

κόσμου.

διαδοχικούς στίχους εξ αιτίας της απουσίας στίξης είναι συχνά

Παρά τις ποικίλες καινοτομίες που έφεραν στην ποίηση οι

πολύ χαλαρές:
Και το πιο σπουδαίο απ' όλα: Οα πεθάνεις.

ποιητές του μεσοπολέμου είτε πριν είτε μετά το 1960, μπορούμε

Ο Κεράτιος ο άλλος Οα σου ανοίξει

να πούμε με βεβαιότητα ότι τα στοιχεία που διαφυλάσσουν και

Στόμα να περάσεις με το πρόσωπο άσπρο

αποδεικνύουν την ποιητικη λειτουργία των στιχοΜ τους παραμέ

Ενώ και η μουσική Οα συνεχίζεται και στα δέντρα επάνω

νουν τα σχήματα λόγου, κυρίως η παρομοίωση και η μεταφορα:

ΙΙου ποτέ δε γύρισες να δεις η πάχνη θ’ απολύει

Καθεστώς υπαινιγμών κι ακρίβειας / αλλιώς η ποίηση μου, μένει

Ένα-ένα τα έργα σου. Ε τι

σαν τον έρωτα / που δεν γνωρίζει αγάπη (Κάλας, ο.π., σ. 136),

κ

σκέφου

Το ποίημα αναζητάει τέταρτη διασταση (Καλας, ο.π., σ. 146),

Από τώρα εάν η αλήθεια βγάνει

Η ποίηση γεννιέται / μαζί με τα πραγματα, μαζι με τον έρωτα,

Σταγόνες εάν ο Γαλαξίας πλατύνεται

μαζί με τον πόνο (Βρεττάκος, Αιάλογος με την ποίηση, τα ποιή

ΙΙραγματικά τότε βρεμένος φεγγοβόλος με το χέρι επάνω

ματα τ.Β / Αθήνα 1984, σ. 30).
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Δοκίμιο

Η ποιητική αρχή
Του

Edgar Allan Poe

Ενώ η επική μανία — η ιδέα ότι η αξία στην ποίηση είναι αξεχώ

Αν υποδιαιρέσουμε τον κόσμο του πνεύματος στις τρείς πιό

ριστη από την απεραντολογία — εδώ και μερικά χρόνια έσβηνε

άμεσα φανερές διακρίσεις του, έχουμε την Καθαρή Διάνοια, το

σιγά σιγά από το πνεύμα του κοινού, εξαιτίας και μόνο του παραλο-

Γούστο, και την ΙΙΘική Αντίληψη. Τοποθετώ το Γούστο στη μέση,

γισμού της, βλέπουμε να τη διαδέχεται τώρα μια αίρεση που είναι

επειδή είναι αυτή ακριβούς η θέση που καταλαμβάνει μέσα στο

πάρα πολύ λαθεμένη για να τη δεχόμαστε επί αρκετό καιρό ακόμη,

πνεύμα. Και με τα δύο άκρα διατηρεί στενές σχέσεις· χο^ρίζεται

αλλά που μπορεί να πεί κανείς ότι στο σύντομο διάστημα που διήρ-

όμως από την ΙΙΘική Αντίληψη με μια τόσο αδιόρατη διαφορά,

κεσε συνετέλεσε στη διαφθορά της Ποιητικής Δημιουργίας μας

ώστε ο Αριστοτέλης δεν εδίστασε να τοποθετήσει κάποιες από τις

περισσότερο από όλους μαζί τους υπόλοιπους εχθρούς της. Αναφέ-

λειτουργίες του στις ίδιες τις αρετές. Μολαταύτα, οι αρμοδιό

ρομαι στην αίρεση της Διδακτικής.Απροκάλυπτα ή σιωπηρά,

τητες της τριάδας, χαρακτηρίζονται από μια σημαντική διαφορά.

άμεσα ή έμμεσα, θεωρήθηκε ότι ο απώτατος σκοπός κάθε Ποίησης

'Οπως ακριβώς η Διάνοια ενδιαφέρεται για την Αλήθεια, έτσι και

είναι η Αλήθεια.
Κάθε ποίημα, ειπώθηκε, πρέπει να αποτυπώνει
Π

το Γούστο μας πληροφερεί για την Ομορφιά, ενώ η ΙΙΘική Αντί

ένα ηθικό δίδαγμα· διαμέσου δε αυτού του ηθικού διδάγματος είναι

ληψη φροντίζει για το Καθήκον. Από αυτό το τελευταίο, ενώ η

που θα κρίνεται η ποιητική αξία του έργου. Εμείς οι Αμερικανοί

Συνείδηση μας διδάσκει την υποχρέωση και η Λογική την (ωφελι

υποστηρίξαμε ιδιαίτερα αυτή την ωραία ιδέα-εμείς δε οι Βοστο-

μότητα, το Γούστο ικανοποιείται με το να παραθέτει

νέζοι, πολύ ιδιαίτερα, την αναπτύξαμε πλήρως. Έχουμε βάλει

τρα: — εξαπολύοντας πόλεμο στο Ελάττο>μα μόνο και μόνο για την

μέσα στο μυαλό μας ότι το να γράψει κανείς ένα ποίημα απλώς για

ασκήμια του — τη δυσαναλογία του — την έχθρα του προς
το ται*

χάρη του ποιήματος, και να παραδεχθεί ότι αυτός ήταν ο σκοπός

ριαστό, το πρέπον, το αρμονικό — με μια λέξη, προς την ( )μορφιά.

τα θέλγη

του, είναι σα να ομολογεί τη ριζική του ανεπάρκεια εμπρός στην
αληθινή ποιητική αξία και δύναμη: —αλλά το απλό γεγονός είναι

Έ να αθάνατο ένστικτο, μέσα βαθιά στο πνεύμα του ανθρίυπου,

ότι αν και μόνο αφήσουμε τον εαυτό μας να κοιτάξει μέσα στην ίδια

γίνεται έτσι, ολοφάνερα, η αίσθηση του Ωραίου. Λυτό είναι που

την ψυχή μας, θα βρίσκαμε εκεί αμέσως ότι δεν μπορεί να υπάρξει

παρέχει ευχαρίστηση στον άνθρωπο με τις ποικίλες μορφές, ήχους,

και δεν υπάρχει υπό τον ήλιο κανένα έργο απόλυτα πιό άξιο — πιό
ύψιστα ευγενικό από το ίδιο το ποίημα — το ποίημα perse — το

αρώματα και αισθήματα μεταξύ τ^υν οποίων ζεί. Κι όπΐυς ο κρίνος
αντανακλάται στη λίμνη, ή τα μάτια της Αμαρυλλίδας στον

ποίημα που είναι ένα ποίημα και τίποτε περισσότερο — το ποίημα

καθρέφτη, έτσι και η απλή προφορική ή γραπτή επανάληψη των

που γράφτηκε μονάχα για χάρη του ποιήματος.

μορφών αυτών, και το^ν ήχων, και των χρο^μάτο^ν, και το^ν αρο)-

Όσο βαθιά κι αν είναι η εκτίμηση πρός την Αλήθεια που πάν

μάτων, και το.>ν αισθημάτο,ίν, γίνεται διπλή πηγή απόλαυσης.

τοτε ενέπνευσε τον ενδόμυχο κόσμο του ανθρο'mou, μολαταύτα, θα

Αυτή όμο^ς η απλή επανάληψη δεν είναι ποίηση. Εκείνος που τρα

περιόριζα κάπως τους τρόπους αποτύπωσής της. θα τους περιόριζα

γουδάει απλώς, με οσοδήποτε φλογερό ενθουσιασμό, ή με οσηδή-

για να τους κάμω ισχυρότερους. Δεν θα τους εξασθένιζα σπατα-

ποτε ζωντάνια στην αλήθεια της περιγραφής των όσων βλέπει,

λώντας τους. Οι αξκυσεις της Αλήθειας είναι αυστηρές. Δεν δεί

και των ήχων, και το^ν αρο)\χάτο)ν, και το^ν χρωμάτων, και το^ν

χνει καμιά συμπάθεια στις μυρτιές.

Ολα όσα είναι αξεχώριστα

αισθημάτο^ν που προσφέρονται σ ’ αυτόν όπως και στους άλλους

από το Τραγούδι, είναι ακριβούς όλα όσα δεν έχουν οποιαδήποτε

ανθρώπους — εκείνος, λέω, έχει κιόλας αποτύχει να αποδείξει τον

σχέση μαζί της. Όταν τη στεφανο^νει σε κανείς με πετράδια και

θεϊκό τίτλο του. Υπάρχει ακόμη σε απόσταση κάτι που δεν κατόρ-

λουλούδια γίνεται μονάχα ένα αλαζονικό παράδοξο. Για να ισχυρο

θο^σε να φθάσει. Έχουμε ακόμη μια άσβεστη δίψα να καταπραυ-

ποιήσουμε μιαν αλήθεια, χρειαζόμαστε μάλλον αυστηρότητα

νουμε, που δεν μας έχει δείξει τις κρυστάλλινες πηγές. Λυτή η

παρά γλωσσική ανθοφορία. Πρέπει να είμαστε απλοί, ακριβείς,,

δίψα ανήκει στην αθανασία του Ανθρώπου. Είναι ταυτόχρονα μια

σύντομοι. Πρέπει να είμαστε ψυχροί, ήπιοι, δίχως πάθος. Με μια

συνέπεια και μια ένδειξη της αέναης ύπαρξής του. Είναι ο πόθος

λέξη, πρέπει να βρισκόμαστε στην κατάσταση εκείνη που είναι όσο

που έχει η πεταλούδα της νύχτας για το αστέρι. Δεν είναι απλώς

το δυνατόν απόλυτα αντίθετη από την ποιητική. Πρέπει να είναι,

η αποτίμηση της Ομορφιάς που βρίσκεται εμπρός μας — αλλά μια

πραγματικά, τυφλός εκείνος που δεν καταλαβαίνει τις ριζικές και

άγρια προσπάθεια να φθάσουμε την Ομορφιά που βρίσκεται υπε-

χαώδεις διαφορές ανάμεσα στους τρόπους αποτύπωσης της

ράνω μας. Εμπνεόμενοι από μια εκστατική πρόβλεψη της πέραν

ποίησης και της αλήθειας. Πρέπει να είναι θεωρητικά τρελός και

του τάφου δόξας, παλεύουμε, με πολύμορφους συνδυασμούς ανά

χωρίς ελπίδα διάσωσης εκείνος που επιμένει, παρόλες αυτές τις

μεσα στα πράγματα και τις σκέψεις του Χρόνου, να φθάσουμε ένα

4Q διαφορές, να συμφιλιώσει το αδιάλλακτο λάδι και νερό της

κλάσμα εκείνης της Ερασμιότητας που η ίδια η σύστασή της

Ποίησης και της Αλήθειας.

ανήκει ίσο;ς μονάχα στην αιωνιότητα. Έτσι, όταν με την Ποίηση

— ή με τη Μουσική, που είναι ο πιο μαγευτικός των τρόπων της

απόλαυση αυτή, που είναι ταυτοχρόνως η πιό αγνή, η πιό έντονη

Ποίησης-αναλυόμαστε σε δάκρυα — θρηνούμε τότε, όχι εξαιτίας

και η πιό μεταρσιοντική, πηγάζει από τη θεώρηση του Ωραίου.

της υπερβολικής ευχαρίστησης, όπο;ς υποθέτει ο ΟΓανίΠΒ1, αλλά

Μονάχα με τη θεώρηση της Ομορφιάς έχουμε την πιθανότητα να

εξαιτίας μιάς ορισμένης, ευέξαπτης και ανήσυχης θλίψης για την

πλησιάσουμε την ευχάριστη αυτή μεταρσίωση ή αναστάτωση της

ανικανότητά μας να συλλάβουμε τώρα εδώ στη γη, ολοκληρω

ψυχής, την οποία θεωρούμε Ποιητικό Συναίσθημα, και η οποία

τικά, αμέσου και για πάντα, εκείνες τις θεϊκές και ξέφρενες

διακρίνεται εύκολα από την Αλήθεια, που ικανοποιεί τη Λογική,

χαρές, που με το ποίημα ή με τη μουσική μονάχα μερικές σύντομες

ή από το Πάθος, που αναστατώνει την καρδιά. Συνεπώς, καθιστώ

και ακαθόριστες λάμψεις τους μπορούμε να πλησιάσουμε.

την Ομορφιά — χρησιμοποιώντας έτσι τη λέξη ώστε να περιέχει το

Ο αγο'ίνας για την κατανόηση της υπερκόσμιας Ερασμιότητας

υψηλό — καθιστώ την Ομορφιά δικαιοδοσία του ποιήματος, απλώς

— εκ μέρους τοιν ψυχών που είναι κατάλληλα καμωμένες-έδωσε

διότι ένας εμφανής κανόνας της Τέχνης είναι ότι τα αποτελέ

στον κόσμο όλα όσα (ο κόσμος) μπόρεσε να καταλάβει αμέσως και

σματα πρέπει να πηγάζουν όσο γίνεται πιό άμεσα από τις αιτίες

να αισθανθεί οις ποιητικά.

τους: —αφού κανένας ίσαμε τώρα δεν υπήρξε τόσο αδύνατος στον

Το ΙΙοιητικό Συναίσθημα, φυσικά, μπορεί να αναπτυχθεί με

χαρακτήρα ο^στε να αρνηθεί ότι η ιδιόμορφη έξαρση που εξετάζω

ποικίλους τρόπους — στη Ζωγραφική, στη Γλυπτική, στην Αρχι

εδώ είναι, τουλάχιστον, πολύ πιό εύκολα κατορθωτή στο ποίημα.

τεκτονική, στο Χορό — εντελούς ιδιαίτερα στη Μουσική — και

Αυτό, ωστόσο, διόλου δεν σημαίνει ότι οι παροτρύνσεις του I Ιάθους,

πολύ παράδοξα, και με πλατιά εφαρμογή στη σύνθεση Αισθητικών

ή οι επιταγές του Καθήκοντος, ή ακόμη τα μαθήματα της Αλή

Κήπων^. Ωστόσο το θέμα μας τώρα αφορά μονάχα στην εκδήλωση

θειας, δεν μπορούν να περάσουν σ' ένα ποίημα, και μάλιστα να το

εκείνη που γίνεται με λέξεις. Και ας μιλήσoJ εδώ σύντομα για το

ωφελήσουν διότι, περιπτωσιακά, μπορούν να εξυπηρετήσουν με

θέμα του ρυθμού, θεωρώντας βέβαιο ότι η Μουσική, στους ποικί

ποικίλους τρόπους τους γενικούς σκοπούς του έργου: — ο αληθινός

λους τρόπους του μέτρου, του ρυθμού και της ομοιοκαταληξίας,

όμως καλλιτέχνης θα κατορθώσει πάντα να τα εναρμονίσει έτσι

κατεχει στην Ποίηση μια τέτοια θέση που κανένας άνθρωπος με
φρόνηση δεν μπορεί ποτέ να την απορρίψει — ότι είναι ένα βοήθημα
πολύ ζωτικά σημαντικό, κι ότι είναι απλώς ηλίθιος εκείνος που
αρνιέται τη βοήθειά της, δεν θα καθυστερήσο^ το’ίρα για να υποστη
ρίξω την απόλυτη ουσιαστικότητά της. Στη Μουσική, ίσως, είναι
που η ψυχή φθάνει πολύ πιο κοντά στον μεγάλο σκοπό για τον οποίο
αγωνίζεται, εφόσον εμπνέεται από το ΙΙοιητικό Συναίσθημα — τη
δημιουργία της υπερκόσμιας Ομορφιάς. Ο ύψιστος αυτός σκοπός

->

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΟΝ

είναι δυνατόν εδώ πότε πότε να κατορθώνεται στην πραγματικό
τητα. Με μια χαρά που φέρνει ρίγος, μας δημιουργείται συχνά η
αίσθηση ότι από μια γήινη άρπα βγαίνουν νότες που δεν μπορεί ί α

ΚΑΣΤΟΡΑ

μην τις γνωρίζουν οι άγγελοι. Κι έτσι ελάχιστα μπορεί να αμφι
βάλει κανείς ότι στην ένωση της Ποίησης με τη Μουσική στη
λαϊκή της έννοια, θα βρούμε το πιό πλατύ πεδίο για την ανάπτυξη
της I Ιοίησης. Οι παλαιοί Ηάρδοι και οι Τραγουδιστές της Αγάπης’*
είχαν πλεονεκτήματα που εμείς δεν έχουμε — κι οΊΊίΟ ΙΤ ^ ΜοοΓε4, τραγουδώντας τα τραγούδια του, τα τελειοποιούσε ως ποιή
ματα με τον πιό νόμιμο τρόπο.
Για να ανακεφαλαιώσω, λοιπόν: — θα όριζα, εν συντομία, την
Ποίηση των λέξεοον ως Ρυθμική Δημιουργία της Ομορφιάς. Ο
μοναδικός της ρυθμιστής είναι το Γούστο. Με τη Διάνοια ή με τη
Συνείδηση έχει μόνο έμμεσες σχέσεις. Δεν έχει καμιά σχέση με το
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καθήκον ή την Αλήθεια, παρεκτός συμπτωματικά.
Μερικές λέξεις, ωστόσο, για να εξηγηθώ. Υποστηρίζω ότι η

1. Gravina: Ιδρυτής της Ακαδημίας των Αρκάδων στη Ρώμη το 1690,
που είχε σκοπό την ανύψΐυση της ποίησης (σημ. του μετ.)
2. Landscape Garden: Κήπος με όψη γραφικού τοπίου (στην Αγγλία
και τις II.II.Λ.).
Ένας ειδικός κλάδος (lanscape architecture) ασχολείται με τη δια
μόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος μιας δεδομένης έκτασης με σκοπο
να προκληθεί το καλύτερο δυνατόν αισθητικό αποτέλεσμα, αναλογα με
τη χρήση για την οποία Οα δοθεί η έκταση αυτή (σημ. του μετ.).

0 Ζαν-Πωλ Σαρτρ
γραφεί
στη Σιμόν νιε Μηω6ουά|Ρ

3. Minnesingers: Ομάδα Γερμανών λυρικών ποιητών και τραγουδιστών
(1137-1347), που ως κύριο θέμα τους είχαν τον έρωτα (σημ. του μετ.).
4. Ιρλανδός ποιητής, που έγινε αρχικά γνωστός στο Λονδίνο για τα ιόιαιτερα χαρίσματα της φωνής του (1779-1852) (σημ. του μετ.).
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Δοκίμιο
,
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ώστε να υποταχθούν στην Ομορφιά εκείνη, που είναι η ατμόσφαιρα
και η πραγματική ουσία του ποιήματος[...]
Προσπάθησα, μολονότι με ένα βιαστικό και ανολοκλήρωτο
τρόπο, να σας μεταφέρω την αντίληψή μου για την Ποιητική
Αρχή. Σκοπός μου ήταν πάντα να υποβάλω την ιδέα ότι, ενώ η ίδια
αυτή Αρχή είναι, απλά και απόλυτα, η Ανθρώπινη Επιδίωξη για
την Υπερκόσμια Ομορφιά, η εκδήλωση της Αρχής βρίσκεται
πάντα σε μια μεταρσιωτιχή αναστάτωση της φυχής — τελείως
άσχετη από εκείνο το πάθος που είναι η παραζάλη της Καρδιάς —
ή από εκείνη την Αλήθεια που ικανοποιεί τη Λογική. Όσον αφορά
στο Πάθος, η τάση του είναι, αλίμονο, να υποβιβάζει παρά να εξυ
ψώνει την ψυχή. Η Αγάπη απεναντίας — η Αγάπη, ο αληθινός, ο
Το -κύκνειο άσμα»
του ηγέτη του ΚΚΕ από τα δάθη της Σιβηρία;

θείος 'Ερως — η Ουρανία, όπως διακρίνεται από την Αφροδίτη της
Διώνης — είναι αναμφίβολα το πιό αγνό και αληθινό από όλα τα
ποιητικά θέματα. Και όσον αφορά στην Αλήθεια, αν πράγματι με

:■

·

Ε κ δ ό ο β ς Γλάρος

την εύρεση μιας αλήθειας μπορούμε να διακρίνουμε μια αρμονία
εκεί όπου πρίν δεν φαινόταν καμιά, δοκιμάζουμε αμέσως την αλη
θινή πο'ιητική εντύπωση — αλλά η εντύπωση αυτή αφορά μονάχα
στην αρμονία και καθόλου στην αλήθεια που χρησιμεύει απλώς για
να φανερώσει την αρμονία.
Θα έχουμε, μολαταύτα, πιό γρήγορα μια σαφή ιδέα για το τι

Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΠΡΟΣΟΥΡΑ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

είναι η πραγματική Ποίηση, αν αναφερθούμε μόνο σε μερικά από
τα απλά στοιχεία που προκαλούν στον ίδιο τον I Ιοιητή την αληθινή
ποιητική εντύπωση. Ο Ποιητής αναγνο^ίζει την αμβροσία που
θρέφει την ψυχή του, στις φωτεινές σφαίρες που λάμπουν στον
Ουρανό — στους έλικες του άνθους — στις συστάδες των χαμηλο^ν
θάμνων — στον κυματισμό των σταχυών στα χωράφια — στο γέρ
σιμο των ψηλών δέντρων της Ανατολής — στη γαλάζια απόσταση
των βουνών — στη συνάθροιση των σύννεφων — στην αναλαμπή
των μισοκρυμμένων ρυακιών — στη μαρμαρυγή των ασημένιων
ποταμαίν — στην ηρεμία των χωρισμένων λιμνο!>ν — στα βάθη
μοναχικών πηγαδών όπου καθρεφτίζονται τα άστρα. Τη διακρίνει
στα τραγούδια των πουλιών — στην άρπα του Αιόλου — στον ανα
στεναγμό του νυχτερινού ανέμου.— στην παραπονεμένη φωνή του
δάσους — στο βουητό του κύματος που κλαυθμηρίζει στην ακτή —
στη δροσερή αναπνοή των δρυμών — στο άρωμα της βιολέτας —
στην ηδονική μυρωδιά του υάκινθου — στο υποβλητικό άρο^μα που
φθάνει σ αυτόν το δειλινό, από μακρινά, ανεξερεύνητα νησιά,
πάνω από σκοτεινούς ωκεανούς, ατέλειωτους και ανεξερεύνητους.
Την αναγνωρίζει σε όλες τις ευγενείς σκέψεις του — σε όλα τα
απόκοσμα κίνητρα — σε όλες τις ιερές παρορμήσεις — σε όλες τις
ιπποτικές, τις μεγαλόψυχες και αλτρουι'στικές πράξεις. Τη νιώθει
στην ομορφιά της γυναίκας — στη χάρη του βηματισμού της —
στη λάμψη του ματιού της — στη μελωδία της φωνής της — στο
απαλό της γέλιο — στον αναστεναγμό της — στην αρμονία που
αφήνει το θρόισμα των φορεμάτων της. Τη νιώθει βαθια στη
σαγήνη της γοητείας της — στους φλογερούς ενθουσιασμούς της

Η Παράνομη μπροσούρα είναι το τελευταίο και
σημαντικότερο γνωστό κείμενο που έγραψε ο εξόριστος
και απομονωμένος στη Σιβηρία την εποχή εκείνη (1962)
Νίκος Ζαχαρώδης. Είναι επίσης και το μοναδικό
κείμενο αυτοκριτικής του άλλοτε πανίσχυρου ηγέτη του
ΚΚΕ, που αποτελεί ταυτόχρονα και μια συνολική
εκτίμηση της πορείας του κόμματος από την κατοχή καί
την αντίσταση μέχρι τη συντριβή του Δημοκρατικού
Στρατού και την προσφυγοποίηση των ανταρτών.
Η Μπροσούρα υπήρξε η ψυχολογική προετοιμασία
και η εισαγωγή του Νίκου Ζαχαρώδη για την τελική
του εξομολόγηση για όσα θα εμπιστευόταν ένα χρόνο
αργότερα στον ταξίαρχο του Δημοκρατικού Στρατού
Αχιλλέα Παπαϊωάννου, σαν τελική του επιθυμία και
οριστική Διαθήκη του.

ΗΜπροσούρα, από μόνη της είναι αποκαλυπτική και
εκρηκτική καταγγελία για τις παρεμβάσεις του ΚΚΣΕ
στα εσωτερικά του ΚΚΕ, που αποδιοργάνωσαν και
κατακερμάτισαν το πιο ρωμαλέο κόμμα της ελληνικής
εργατικής τάξης, θα έλεγε κανείς ότι η Μπροσούρα
ήταν η τελευταία απελπισμένη προσπάθεια του
Ζαχαρώδη να συντάξει σε νέα, ανεξάρτητη αυτή τη
φορά, βάση το ΚΚΕ. Ηταν η τελευταία επαναστατική
πνοή ενός ηγέτη που είχε ήδη κλονιστεί η πίστη του στη
μπολσεβίκικη επανάσταση.

— στις ευγενικές καλοσύνες της — στη μειλίχια και αφοσιωμένη
της υπομονή — αλλά πάνο.) από όλα—

, πολύ πιο πανο.) απο ολα

— ο Ποιητής υποκλίνεται μπροστά της— τη λατρεύει για την
πίστη, για την αγνότητα, για τη δύναμη, για την απόλυτη θεία
μεγαλοπρέπεια — της αγαπάς της [...]
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Σε όλα τα βιβλιοπωλεία
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AFFETUOSO
Αναφορά στο Θέατρο
Τέχνης
των χρόνων 46- 50
του Τάτση Λποστολίδη

Αύγουστο του ’46 κατέβηκα από τα
Γιάννενα στην Αθήνα να μελετήσω βιολί.

ανάμεσα στα φωνήεντα:

—Καλησπέρα

κι έβλεπα τη Λάουρα να τακτοποιεί πάνω
στο χαμηλό τραπέζι, τα γυάλινα ζίοάκια

σας.

Τα χρόνια δύσκολα. Οι φίλοι σκορπισμένοι.

Ιίαρακολουθούσα από την κουΐντα την

της. Εκτός από τη βραδυά που ο τσελλί-

Κι ο φόβος που σε κλείνει στον εαυτό σου,

πρόβα: η φωνή του Κουν, λίγο συρτή προς

στας μου έκανε μια γκριμάτσα από απέ

ανάγκη να μαζεύεις ξανά και ξανά τη ζωή

το τέλος της φράσης, εδώ-εκεί ανυπόμονη,

ναντι, και το σφύριγμα πνίγηκε στο γέλιο

σου.
Το φθινόπωρο, μια φίλη μου πρότεινε να

παράξενα διαπεραστική. Τον έβλεπα να

μου.

φωτίζεται δυνατά στο σκοτάδι, άκουγα:

κάπ(ος από τον Καλλέργη, αλλά ο Κουν

παίξω βιολί στο «Θέατρο Τέχνης» που

«Λάουρα, τα χέρια σου είναι σαν της βρο-

ήταν έξαλλος-ζητούσε εξηγήσεις. Ήξερα

ανέβαζε το «Γυάλινο κόσμο» με μουσική του

χης»·

Εγινε ένα κενό που σκεπάστηκε

πως ο Χατζηδάκις θα με καλύψει. Ήταν

ν

Μάνου Χατζηδάκι. Λίγες μέρες πριν, είχα

Μια μέρα από κείνες, με πλησίασε ο

μια ευκαιρία να δω τον Κουν από πολύ

δει εκεί το «Εμείς κι ο χρόνος» του ΙΙρίσ-

Καλλέργης. Φορούσε το καπέλο του ρόλου

κοντά: με τα μάτια αναμμένα από την

λεϋ. Στο μικρό θέατρο της ^Αλίκης» είχα

του: «ΙΙαρακαλα) να πεις στους μουσικούς,

αγρύπνια και το τσιγάρο να του τρίόει το

νιώσει την ανακούφιση εκείνου που ανα

αν ρωτήσουν από το σύλλογό σας πόσα

μεγάλο

γνωρίζει κάτι δικό του στη διάρκεια μιας

χρήματα παίρνετε, να πείτε το κανονικό.

τελειότητα εκείνη που ένκυθα στις παρα

περιπλάνησης. Ήταν μια αίσθηση που Εμείς, δυστυχώς, δεν έχουμε να δο^σουμε
έφερνε δάκρυα στα μάτια για την ομορφιά — πάν(υ από δέκα δραχμές την ημέρα. Οι ηθο

στάσεις του δεν ήταν φτιαγμένη από

μέσα σ’ ένα κόσμο που είχε ασχημύνει από

ποιοί, εργαζόμαστε χ(υρίς λεφτά». Δεν

πόντο-πόντο και γι’ αυτό ανυποχώρητη στο

το φόβο και τη στέρηση, ένα κόσμο που

ήξερα τι ήταν αυτός ο Μουσικός Σύλλογος,

«σχεδόν» και στο «δεν πειράζει».

άφησε

τη σάρκα και το πνεύμα περίλυπα.

ούτε ποιο ήταν το κανονικό μεροκάματο.

Τον θυμάμαι ανάστατο σε μια από τις

Αρχίσαμε τις πρόβες. Είχα, θυμάμαι,

Έπαιρνα δέκα δραχμές την ημέρα και

πρόβες στο « Ολα τα παιδιά του θεού έχουν

φοβερό τράκ, όμως προαισθανόμουν αόριστα

ήμουν δυστυχής που δεν μπορούσα να τις

φτερά». Αρχίσαμε στις εννιά το βράδυ*

πως ζούσα κάτι που θα ξεπερνούσε το

αρνηθώ. Έτρεμα, θυμάμαι, μήπο;ς μας

γύρο^ στις εντεκάμισι, διακοπή: διαφωνία

παρόν. Βιολί, βιόλα (;), β.ιολοντσέλλο και

σταματήσουν και με βγάλουν έξο.) απ’ αυτόν

Κουν - Χατζηδάκι. Έπρεπε η μουσική να

κλαρίνο· ο Χατζηδάκις με το αριστερό χέρι

τον κόσμο που μόλις είχα μπει. Απορούσα:

σταματήσει, μετά από το crescendo, πάν(υ

στο πιάνο και το δεξι στο αρμόνιο. Φιλικός

γιατί δυσκολεύουν αυτούς τους ανΟρο'ίπους

στην κραυγή του Διαμαντόπουλου «ταξί...

όσο και μακρινός, έφτιαχνε τη μουσική του

που «αντιστέκονται» στη φτήνια και την

ταξί», ή να τη συνοδεύει; Ο Χατζηδάκις

στη διάρκεια της πρόβας: στις πάρτες μας

κακογουστιά της Αθήνας του 46;

υποστήριζε ότι η κραυγή επρεπε ν ακου

δάχτυλο,

ωρυόταν.

Γιατί

η

ένστιχτο μόνο και όνειρο, αλλά δουλεμένη

t

t

ρο_>τησαν.

στεί μόνη της. Συζήτηση, καυγάς, ο Κουν

αφαιρούσε, έβρισκε, πλάθοντας ένα πολύ

Είπαμε: «το κανονικό» — φύγανε και

επέμενε, ο Χατζηδάκις δεν υποχ(υρούσε...

τιμο άκουσμα. Μου ανέθεσε να σφυρίζω

πήγαν στο καλο τους.

Όταν ξαναρχίσαμε, η ο>ρα ήταν μία και η

πολύ λίγες νότες· σχεδίαζε, διάλεγε,

πλάι στην κουίντα το σκοπό που σφύριζε
—υποτίθεται— ο Καλλέργης μπαίνοντας
στο δωμάτιο της Λάουρας. Λάουρα ήταν η

Ήρθαν πραγματικά.

Και

Υπάρχουν φαίνεται στιγμές, που το
κανονικό αποσύρεται.
Σφύριζα λοιπόν το βάλς,

μουσική σταμάτησε πριν από την κραυγή.
II τρίτη φορά που βρέθηκα πολύ κοντά
στον Κουν, ήταν στην πρεμιέρα του Ο ’Νηλ.

Έλλη Λαμπέτη. Και Λάουρα είναι από

Αρχίζαμε στις εννέα, είχε χτυπήσει δεύ

τότε η αδελφή που δεν είχα. Τη θυμάμαι να

τερο κουδούνι, το Θέατρο γεμάτο, η ο>ρα και

περνάει δίπλα μου στα παρασκήνια· αόρι

τέταρτο. Στεκόμουν δίπλα του στην πόρτα

στη, με τα μάτια χαμηλωμένα, μαγευτικά

του θεάτρου. Ο Χατζηδάκις δεν φαινόταν

χλωμή, χαιρετούσε ευγενικά με τη φωνή

πουθενά. Έβρεχε* η πλατεία έφεγγε λίγο ^

από σπασαένο αετάΗι και το \ρο τρεμάαενο
Γ Γ
\

από τα φο^τα τις εισόδου, έρημη.

Ο Κουν ήταν χλωμός. Κοίταζε συνέχεια

II δουλειά μου στο «Θέατρο Τέχνης» στο

contrastes, τις παυσεις — κυρίως αυτές.

δεξιά-αριστερά. Σε μια στιγμή γύρισε και

«Αλίκη» τελείωσε με τον Ο Νήλ το ’48.

IIίσο.) απ’ όλα, εκείνος: εξαντλητικός,

μου είπε σιγά: —«IIού είναι τώρα; τι έπαΟε Τον επόμενο χρόνο ξανάπαιξα στο «θάνατο
κι αργεί;» —«Μην ανησυχείτε, κύριε του Εμποράκου» (R E X ) και μετά στο

φλεγομενος απο ενα πάθος προσωπικό κι
ωστόσο πολλαπλασιαζόμενο. Ποτέ έτοιμος

Κουν, ψέλλισα. 'Οπου νάναι, ΟάρΟει». Και

Εθνικό όπου ο Κουν ανέβασε το «Όνειρο

από πριν να επιβάλει θεωρητικά σχήματα,

θυμάμαι, πο^ς αισΟάνΟηκα με αγαλλίαση

Καλοκαιριάτικης νύχτας» —πάντα με μου

αλλά να διασχίζοντας βήμα-βήμα το κεί

αυτόν τον ελάχιστο διάλογο, να με δένει

σική Χατζηδάκι.

μενο μαζι με τους ηθοποιούς.

μαζί του. Σε δυο λεπτά ο Χατζηδάκις

Από τότε δεν έχασα καμιά παράστασή

θα θυμαμαι παντα τον τρόπο που τυραν-

έφτανε γελαστός από την Εδουάρδου Λ(ο:

του. Αλλά η περίοδος 46-50 ήταν αυτή που

νουσετο καπέλο στα χέρια του, στο ρόλο του

—«Πήγα να κουρευτώ για την πρεμιέρα»:

μου άφησε το ανεξίτηλο ίχνος. Με διαπέ

αποτυχημένου ποιητή στον «Τζων Γαβριήλ

ρασε εκείνη η ατμόσφαιρα της βροχής, η

Μπόργκμαν».

Μπήκαμε γρήγορα μέσα και η παρά

«βόρεια», που την προ^τόφερνε ο Κουν και

σταση άρχισε:

τη δούλευε σαν μουσική: από τους χλωμούς

Και πιο πολύ, την κουρασμένη του φωνή
στο φινάλε του «Γυάλινου κόσμου»:

τόνους στον υπαινιγμό και στη συγκ^ατη|t<r S'feV ft
SH4

ΙβΜ.
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«Λάουρα, σβήσε τα κεριά. Ο κόσμος

μένη ένταση, από τον ψίθυρο μέχρι τον

v«f UOVfC-VTW ^ M 1

τώρα φωτίζεται από αστραπές».

παροξυσμό, την υστερία, την έκσταση, με
τις μετατροπίες που άλλαζαν τις λέξεις

Qlg J-fff
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και τα πράγματα· τα αδρά ή ανεπαίσθητα

τα βιβλία της «γνώσης»
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Η μελοποιημένη
ποίηση
στη δισκογραφία
του Νότη Μαυρουδή
Λυτή τη φορά μια ομιλία μου που διαβά

στερά: Γιάννης Ρίτσος-Μίκης θεοδωρά-

κανουν την παρουσία τους οινοντας μια δια

στηκε το πάρκο της Ελευθερίας στις 22

κης, Επιτάφιος! Μάνα που κλαίει πάνο;

φορετική διάσταση στο... δισκογραφικό

Μαιου (του 87) στη Οεο^ρητική συνάντηση

από το σκοτο^μένο παλικάρι. Σκηνικό που

τοπίο και υπογραμμίζοντας πως ο λόγος (η

με τίτλο “ II φλόγα της ποίησης φλόγα
ειρήνης” .

εύκολα ερεθίζει και φορτίζει συγκινη

ποίηση) μαζί με τον ήχο (την μουσική),

σιακά. Ο λόγος, δεμένος με την παραδο

μπορούν και βρίσκουν τους διαδρόμους εκεί

Ιο Οεμα εχει ενοιαφερον και οι απόψεις

σιακή ποίηση, δεμένος με το δράμα που

νους που εισχωρούν στο ανθρώπινο πνεύμα.

που αναπτύχθηκαν μετά την ομιλία μου
ήσαν ποικίλες.

ξετυλίγεται μετά τον εμφύλιο. Το τότε και
με επιρροές από όλο το μουσικό μωσαϊκό
της ελληνικής επικράτειας. Από το ρεμ

Το θέμα που Οα μας απασχολήσει δεν είναι
μια λεπτομέρεια από κείνες που βρίσκουν οι
διανοούμενοι για να γεμίζουν τις ώρες τους
και να ξεπερνούν την πλήξη τους... Λεν
είναι ένα θέμα που απασχολεί τους λίγους
αλλά — σίγουρα — τους πολλούς. Είναι
ένα λαϊκό θέμα, πέρα για πέρα, και αν το
σκεφτεί κανείς, Οα δεί πους παρόλο που
μιλάμε για ποίηση, το ενδιαφέρον απλώ
νεται σε όλες τις κοινωνικές τάξεις!
Ας μην βιαστούν οι ποιητές να διεκδικήσουν την λαϊκότητα της ποίησης. Είναι
αποδεδειγμένο π(υς η ποίηση μονάχα παρέα
με τη μουσική πορεύΟηκε σε πολύχρωμα
κοινωνικά στρώματα.
II ποίηση είναι ιδιωτική στιγμή και
αυτή η φύση της είναι που την εμποδίζει να
συμφιλιωθεί με τις μάζες. Γι’αυτό και η
μαγεία της, γι' αυτό και η ιδιαιτερότητά
της, γι’ αυτό και το μυστήριο και η μεγαλο
πρέπεια των συμβόλων και των εσώτερων
το^ν βαθύτερων νοημάτων της. Λεν έχει
ανακηρυχΟεί

ακόμα

κάποιος

λαϊκός

ποιητής της νεότερης Ελλάδας δίχως την

★★★

το το.)ρα. II μουσική παντρεύει όλα τούτα

πέτικο, το βυζάντιο, τον κάμπο και τη
θάλασσα, ο συνθέτης τα αφομοιώνει, τα
μεταπλάΟει, και σημαδεύει στην καρδιά
κατευθείαν. II φα>νή από το χώρο του
λαϊκού

τραγουδιού

συμπληρώνει

τη

μαγεία: ο ΜπιΟικώτσης αποκαλύπτει πο^ς
η αναγκαιότητα ήταν ιστορική. Ο λόγος
και ο ήχος είναι δυο παιδιά που βρίσκονται
στην κοιλιά της ίδιας μάνας.
Συγχωρέστε μου τις μελό παρομοιώσεις.
Το θέμα μας βέβαια δεν είναι μια κριτική
στάση στον Επιτάφιο. Αλλά πιστεύω πως
αυτό το έργο Οα μας έρχεται πάντα στο νου
όποτε Οα μιλάμε για τη σχέση της μουσικής
και της ποίησης. Ιδιαίτερα, η δισκογραφική ελληνική ιστορία έχει να παρουσιάσει
κατακτήσεις με σημαντικές στιγμές, που
δεν παίξανε ρόλο μονάχα σε ένα κύκλο δια
νοούμενων ή σε κάποια κοινωνικά γκέτο. 11
Αριστερά έζησε και στηρίχτηκε πάνω σε
τέτοια έργα και ό,τι έμεινε στη μνήμη
είναι τα σκοτωμένα κορμιά και τα ζωντανά
έργα της μουσικής και της ποίησης.
★ ★ ★

παρέμβαση συνθηκών και συγκυριών.

Σ' αυτό το σημείο Οα μπορούσε να γίνει
μια ένσταση. Αρκεί άραγε η μελοποιημένη
ποίηση να δισκογραφηθεί για να καταναλ(υθεί από τον άνθρωπο και να γίνει μέρος
του πνεύματός του;
II ελληνική δισκογραφία έχει, αναλο
γικά, πολλά δείγματα παραγωγών μελο
ποιημένης ποίησης αλλά, παρόλη την
ποσότητά της, δεν Οα μπορούσαμε να ισχυ
ριστούμε πο3ς οι έλληνες καταναλωτές
αυτού του είδους ευτύχησαν, πλήν ελάχι
στοι δισκογραφικών εξαιΟέσεων.
ΙΙρώτα ονόματα του είδους o Θοδωράκης, ο Χατζιδάκις, και ακολουθούν συν
θέτες με έργα ελάσσονος σημασίας και
εμβέλειας.
θα μπορούσαμε να διακινδυνέψουμε μια
πρόχειρη καταχώρηση ειδών μελοποίησης,
προκειμένου να διαχωρίσουμε τον χαρα
κτήρα και τις «σχολές» των δημιουργών*,
ώστε να κατανοηθεί η έννοια μελοποίηση
στη δισκογραφία.
Τίθεται λοιπόν ένα ερώτημα:
Μουσική σύνθεση στην ποίηση εννοούμε
μονάχα τον ποιητικό κύκλο; Δηλαδή το
Αςιον Κστι

του Ελυτη, ο Επιτάφιος

του Γ. Ρίτσου το 1 Ασμα ηρωικό και πέν

Ας τεθεί όμως το ερώτημα: είχε ανάγκη

Λεν Οα ισχυριστούμε βέβαια πως ο Επι

θιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της

η ποίηση να συνυπάρξει με τη μουσική για

τάφιος ήταν και το μοναδικό έργο εκείνης

Αλβανίας’ του Ελύτη, τα “ Επιφάνια” του

να “ πάει" στο λαό; Ερώτημα κοινό αλλά

της περιόδου, γιατί θα αδικούσαμε άλλους.

Σεφέρη, το “Canto Generale” (του Ρ.

συγχρόνως θολό και με ανοιχτό το πεδίο

Για παράδειγμα, ο κύκλος του C N S του

Neruda), το “ Κα πνισμένο τσουκάλι”

των αντιρρήσεων.

Μάνου Χατζιδάκι μελοποιήθηκε το 1954

(Ρίτσου),ο Έρωτόκριτος” (Κορνάρου), το

II βιομηχανία της δισκογραφίας έκανε

και ηχογραφήΟηκε το 1958 για πρώτη

“ Εμιλιάνο Ζαπάτα (P. Neruda), ” ()ουσ-

το θαύμα της στα τέλη της δεκαετίας του

φορά· ύστερα ο “ Ματωμένος γάμος” του

σεια" (Καζαντζάκη), “ Ο Οδυσσέας στο

50 με ένα έργο που εκπροσώπησε την Αρι

F.G. Lorca, και οι ποιητικοί κύκλοι

ποτάμι» (Τ. Σινόπουλου), “ ΙΙλιος ο πρώ

Τ.

μεταβάλλεται με τον ήχο της μουσικής;

Λειβαδίτης,

Ελευθερίου,

Δ.

I.

Χριστοδούλου,

Καμπανέλλης,

Μ.
Αλ.

τος" (Ελύτης), και τόσα άλλα ποιητικά

Είναι μία σειρά ερο.>τημάτων υπαρκτών

έργα που Οαταν κουραστικό να τα αναφέρω

και αυτονόητων. ΙΙαράλληλα η αναγκαιό

Αλκαίος, Β. Γκούφας, Λ. Παπαδόπουλος,

εδώ, είναι τα μόνα άξια να μνημονευτούν

τητα το;ν δύο στοιχείων, της ποίησης και

Γ. Νεγρεπόντης, Κ. Βίρβος, Κ. Γεωργου-

για να λάβουμε υπ’ όψιν τον ποιητικό λόγο

της. μουσικής, είναι επιτακτική και η

σόπουλος, Α. Δασκαλόπουλος.

στην μουσική;

δισκογραφία συνετέλεσε στην ανάπτυξή

Ασφαλούς όχι! Το ολοκληρωμένο ποίημα

ν 1 ^ .

σης.

δεν είναι το μόνο που καταχωρήΟηκε και

κύκλος. Δηλαδή, σκόρπια ποιήματα ενός ή
διαφόρο>ν ποιητών που όλα μαζί αποτελούν
μια ενότητα και μια συμπαγή ατμόσφαιρα
λόγου και μουσικής.
Έ να

τέτοιο

παράδειγμα

είναι

“Ο

Μεγάλος Ερωτικός” , τα “ Romancero

Gitano” , το

ΙΙαραμύΟι χο^ρίς όνομα” ,

το “ Μαουτχάουζεν” και πολλά άλλα όχι
ολοκληρωμένα ποιήματα αλλά αποσπά
σματα του ποιήματος.
«

★★★

Ποιητές που δοκίμασαν και πέτυχαν να

★★★

φιλοξενήθηκε στην ελληνική δισκογραφία.
Παράλληλα λειτούργησε και ο ποιητικός

Ονόματα σκόρπια δίχο^ς σειρά αξιολόγη

'—'Λ ^

μεταμορφώσουν το ύφος και το ήθος του
Μετά την παρέμβαση των παραπάνο.)

ελλην ικού τραγουδιόυ.

ερωτημάτων, ας κάνουμε την καταχώρηση
των τρόπο^ν μελοποίησης στη δισκογραφία
και ας απαριθμήσουμε μερικές κατηγορίες:
1) Μελοποίηση ολόκληρου ποιητικού
κύκλου (με τις συντμήσεις και τις αφαιρέ
σεις το)Ί πιό δύστροποι κειμένων).
2) Μελοποίηση

διαφόρου

★★★

Ό λα τούτα ας θεωρηθούν μια σύντομη
εικόνα του ποιοτικού — Οα έλεγα — ελλη
νικού τραγουδ ιού.
Δεν φιλοδοξώ σ' αυτή την ομιλία μου να
αναλύσου τις επί μέρους συνθήκες που δια

ποιημάτων,

μόρφωσαν το συγκεκριμένο αυτό τραγουδι-

ενός μόνο ποιητή, από διάφορους ποιητικούς

στικό είδος, ούτεI να μπλεχτώ μέσα στις

κύκλους.
3) Μελοποίηση διαφόρου κομματικόν,

κοινών ικο-οικονομικές

διαφορετικών ποιητών που όλα μαζί (τα

μότητες το)ν δισκογραφικών παραγωγών.

αντιθέσεις,

στις

δυσκολίες του μάρκετινγκ και στις σκοπι

ποιήματα) αποτελούν μια εννοιολογική και

Δισκογραφία σημαίνει μάρκετινγκ και

αισθητική ενότητα (π.χ. “ Μεγάλος Ερω-

κάθε συνθέτης, κάθε ποιητής που παράγει

αδύνατο να παρουσιαστεί στη χρονική διάρ-’ τικος ).
4) Διάβασμα από τον ίδιο τον Ποιητή
κεια του βινυλίου.

στα χαρτιά το έργο του, καλείται να σκε-

Ενα ολοκληρωμένο ποίημα είναι φύσει

Ο συνθέτης είναι υποχρεωμένος να κάνει

των δικο'ίν του ποιημάτων. Σ' αυτό το χώρο
αξιόλογα

φτεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο όταν πρό
κειται να.δισκογραφήσει το έργο του.

συνεχώς... εκπτώσεις στο ποίημα για να

υπάρχουν

δείγματα-ντουκου-

Εκεί μπαίνει επί τάπητος το θέμα της

καταφέρει να το «χωρέσει» στον δίσκο. Οι

μέντα ποιητών που αποτυπώΟηκαν στο

παραγωγής... για την κατανάλωση. Είναι

διάρκειες των ποιημάτων είναι μεγάλες

βινύλφ, όπως Γ. Σεφέρης, Ο. Ελύτης, Γ,

βέβαιο π<:υς η ιδεολογία στο χαρτί είναι

όταν π.χ. μιλάμε για το “ Άξιον Εστί” ,

Ρίτσος, Ν. Εγγονόπουλος, Δ. Χριστοδού

διαφορετική από την ιδεολογία στην πράξη

για το “Canto Generale” και τόσα άλλα

λου, Μ. Λναγνοκττάκης, Ανδ. Εμπειρικός,

και ο έλληνας δημιουργός καλείται να σκε-

ποιήματα. Σ’ αυτή την περίπτωση λοιπόν

Κ.

φτεί ρεαλιστικά μπροστά στο πρόβλημα

έχουμε να προσθέσουμε και την μουσική

Σαχτούρης, Ν. Βρεττάκος.

Βάρναλης,
Διάβασμα

ΙΙαλαμάς,

Μίλτος

που τίθεται:

από ηθοποιούς έργο^ν

Είναι δυνατόν σήμερα ένα μελοποιημένο

μέρη, με μερικές —αναγκαίες αισθητικά— μεγάλων ποιητών (π.χ. Καβάφης από
επαναλήψεις, ώστε η τελική διάρκεια να Ελλη Λαμπέτη, και Κωστής ΙΙαλαμάς

ποιητικό έργο να μπει στη διαδικασία της

ξεπερνά κατά πολύ το όριο του επιτρεπτού

από Γιώργο Κατσίμπαλη, αν και ο τελευ

καλύψει το οικονομικό κόστος της παραγω

χρόνου στο Βινύλιο. Ε, τότε η λύση είναι η

ταίος δεν είναι βέβαια ηθοποιός).

γής; Τεχνοκρατική ερώτηση και διόλου

σύνθεση, με εισαγωγές, με σκέτα οργανικά

5)

Κ.

αγοράς

έτσι ώστε η κατανάλωση να

αφαίρεση λόγου! Τις περισσότερες φορές

(>) Μεταφρασμένα ποιήματα μελοποιη

καλλιτεχνική Οα μου πείτε. Είναι σίγουρο

μένουν τα αποσπάσματα εκείνα που είναι

μένα από Ελληνες συνθέτες. Εδώ δεσπό

πως τέτοιου είδους ερωτήματα αντιμετα>-

πιό χαρακτηριστικά κατά την άποψη του

ζουν τα ονόματα του F.G. Lorca, του P. Ner-

πίζουν την αποκρουστική μας δυσφορία*

συνθέτη· είναι επίσης εκείνα τα κομμάτια

uda, του Β .Brecht και πιο σποραοικα των

όμ(υς... σύντροφοι ποιητές και όσοι συν

του ποιήματος που είναι και τα πιό βατά

II ώλ

Βλαδί μηρού

θέτες βρίσκεστε εδώ μέσα, ας ατενίσουμε

στο μελωδικό στοιχείο. Ανάγκες έμμετρου

Μαγιακόφσκυ, Ναζίμ Χικμέτ, Ραμπιν-

το μέλλον με... κατανόηση, και ας παρα

λόγου, εύληπτου, με την άμεση αντιληπτι

τρανάΟ Ταγκόρ, Βολφ Μπίρμαν κ.α.

τηρήσουμε με προσοχή πο^ς παρήλΟον οι

«χ

Ελυάρ,

Ουγκαρέτι,

f

κότητα του μηνύματος και της αίσθησης. Ο

7) Μικρές ποιητικές φράσεις που μελο

εποχές που οι δισκογραφία φιλοξενούσε το

συνθέτης μουσικός ανέλαβε μήπως τον ρόλο

ποιήθηκαν με τρόπο τέτοιο που ευτύχησαν

ποιητικό έργο. Στη θέση τους τώρα βρί

του

να ακουμπήσουν τις μεγάλες μάζες.

σκονται ασματίδια θλιβερά, μίζερα και

προκρούστη

στον

ποιητικό

λόγο;

Μήπως η συντόμευση και το κόψε-ράψε

Σ’ αυτό το σημείο Οα πρέπει για λίγο να

ανόητα, που ερεθίζουν μονάχα την ευδαι

στον ποιητικό λόγο δεν τον αφήνει να πει

σταθούμε και να πούμε, πώς αυτή η κατη

μονία της μοναξιάς και της βαθύτατης

όλο εκείνο που Οα Όελε να πει ο ποιητής;

γορία έδωσε σημαντικά τραγούδια που

κρίσης της εποχής μας.

Μήπως

του

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον σύγχρονο

Η δισκογραφία δεν ηχογραφεί πιά την

δημιουργού ποιητή Οα ανατραπεί με την

πολιτισμό. Είναι μεγαλοστομία; Νομίζω

μελοποιημένη ποίηση. Γιατί; Επειδή δεν

παρέμβαση και μιας άλλης “ ιδιωτικής

πως έχει αποδειχτεί από την πραγματικό

έχει πια με το μέρος της καταναλωτές για

στιγμής” ; Μήπως το γεγονός μιας άλλης

τητα π<:υς ο ελληνικός λαός, στο σύνολό του

κέρδη·

αισθητικής (εκείνης του μουσικοσυνθέτη)

στέκει ευλαβικά μπροστά σε τέτοια τρα

μεγάλων έργων (της δεκαετίας του 60

γούδια.

με

κυρίως) ατόνισαν από νεότερους μουσικούς*

ποιητές σημαντικούς, όπως οι Ν. Γκάτσος,

επειδή η μελοποίηση της ποίησης αντιμε-

η

“ ιδιωτική

στιγμή”

() ανατρέπει και ταράζει τον ονειρικό κόσμο
του ποιητή; Μήπως τέλος ο ήχος του λόγου

Παραδείγματα

πάμπολλα

επειδή

τα

παραδείγματα

των

τωπιστηκε

σαν

ενα

9 "Ν

ειοος

ποιοτικής

αγνότητος” για τους συνθέτες που μελο

μέσον του λαϊκού μοτίβου, της λαϊκής
φωνής και της σύντομης φόρμας.

ποίησαν τέτοια ποιήματα. Γιατί οι εγκε

Η μελοποιημένη ποίηση στη δισκο

φαλικές διεργασίες έκαναν απρόσιτο το

γραφία θα αναπολεί την παρελθοντολογία.

πλησίασμα σε ένα τέτοιο έργο* γιατί η

Τότε που υπήρχε έδαφος για τέτοιες δισκο-

σοβαροφάνεια των συνθετών δεν ήταν σοβα

γραφικές παραγωγές. 'Οταν έγινε συνεί

ρότητα* γιατί η ορολογία του λαϊκού καλ

δηση στο ακροαματικό κοινό, π£υς η ποίηση

λιτέχνη παρερμηνεύτηκε από τους ίδιους

συμπορευόμενη με την μουσική, μπορεί να

τους μουσικούς* γιατί ο λαϊκισμός των σύγ-

αναπτερώνει τις καρδιές και να σημαδεύει

χρόνων λαικων τραγουόιων παρεσυρε οχι

την ευαισθησία.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

μονο τις μάζες αλλα και τους δημιουργούς*

Σίγουρα υπάρχουν τα αντίθετα παρα

γιατί η μελοποίηση της ποίησης έγινε το

δείγματα της μελοποιημένης ποίησης, που

φετίχ και η αφ' υψηλού θέση του μελωδού.

όχι μόνο δεν πέτυχαν να “ δέσουν” τον λόγο

'

με τη μουσική αλλά κατασκεύασαν πρό

★ ★ ★

Σήμερα, το ενδιαφέρον του κοινού έχει

χειρα και κομπογιανίτικα την συνταγή

καταναλωθεί σε εφήμερα τραγουδάκια ροκ

αυτή, διαμορφώνοντας μία ιδεολογία προ

προέλευσης,

αμφισβήτηση,

χειρότητας και μιζέριας. Αυτές οι συνθε

ολίγον ερωτισμόν, με μπόλικον ηλεκτρικόν

τικές κακόηχες και αντιποιητικές κατα

ήχον, με μπόλικον ωχαδελφισμόν και με

σκευές χάλασαν το οικοδόμημα της δεκαε

μια ποικιλίαν σαρκασμού του κατεστημέ

τίας του Τ)0 και δημιούργησαν παραδείγ

νου, του τσιμέντου, της μοναξιάς κ.λ.π.

ματα πρός αποφυγήν.

με

ολίγη

Ολα τούτα με τον αυτοσχεδιασμό στιχο

Αποτέλεσμα, ένα κοινό κορεσμένο από

πλοκών πολλές φορές ευρηματικών, άλλες

ελιτίστικες δημιουργίες, που εκτονώνουν

φορές με ποιητική διάθεση, άλλες πάλι με

μονάχα το φετίχ και την ανικανότητα της

ανεξέλεγκτες

δημιουργίας μέσα από την απλή φόρμα,

μεγαλοστομίες

και

με

από το απλό λιτό τραγούδι.

χαριεντ ισμένες ειρωνε ίες.
Από την άλλη μεριά, το λαϊκό τραγούδι

Στη δισκογραφική μας εμπειρία Ποίηση

(τουλάχιστον έτσι μας το ονόμασαν) δια

δεν ισοδύναμε ί σώνει και καλά με ποιό-

τηρεί την έντονη κατανάλωσή του ντρογ-

τητα!

κάροντας ευρύτατες μάζες που υποτάσ-

II

“ διείσδυση”

μεσα στον ποιητικο

σονται στο φτηνό γούστο και στην “ ιδεολο

λόγο, απαιτεί τις δαιδαλο>δεις αισθήσεις

γία” (σε εισαγωγικά παρακαλώ) του τρα

μας και την πειθαρχία των συναισθήματος

γουδιού της νύχτας και της κακιάς συνείδη-

και των συγκινήσεων. Απαιτεί τη γνώση,
την περίσκεψη, και το σεβασμό πάνο) απ’

Λεν μιλάμε για το λαϊκό τραγούδι που

όλα της “ ιδιωτικής στιγμής” του ποιητή.

γεννήθηκε και άνθισε όταν οι κοινωνικές

Οταν η δισκογραφία ξαναενδιαφερθεί

και οικονομικές συνθήκες το καθιστούσαν

για την μελοποιημένη ποίηση, θα σημαίνει

απαραίτητο εκφραστικό μέσον. Οταν αυτό

πως ένα άλλο κεφάλαιο Οα έχει ανοίξει.

το τραγούδι έδωσε άπλετη ομορφιά γεμί

I Ιίυς η συνέχεια της παράδοσης τ(υν κατα-

ζοντας το τοπίο με ειλικρίνεια και λυρισμό.

κτήσείυν της δεκαετίας του ’(>() — σ’ αυτόν

Σήμερα όλα τούτα ανήκουν στο παρελθόν

το χώρο — Οα ξαναεμφανιστεί με ένα και

και είναι γεγονός πους τα φίοτεινά παρα

νούριο πρόσωπο, με μία άλλη αντίληψη*

δείγματα είναι τόσο λιγοστά που δημιουρ

απαλλαγμένη από το σύνδρομο της λαϊκής

γούν μόνο ερημιά και αγριότητα.

μελο)δίας

Το ξέρουμε όλοι μας: Ζούμε μια περίεργη

και

Ανθούλα Δανιήλ

του

ευκολοτραγούδιστου

αοτίβου.

// τελευταία πόρτα της νύχτας
Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 1987
Στα πεζογραφήματα αυτά η Βικτωρία
Παπαδάτου ανιχνεύει και πάλι τον εσω 
τερικό της κόσμο, διανύει τα ενδότερα
της ψυχής και ψηλαφεί ακόμα και το
θάνατο. Μια μητέρα αυταρχική και κυ
ριαρχική, εχθρική και απρόσιτη, στέκε
ται ακλόνητη και άτρωτη μακριά από
την κόρη που συνεχώς επιζητεί γέφυρα
και συνεχώς απωθείται, ενώ η φιγούρα
του πατέρα πλανάται ασαφώς, προβάλ
λει σαν ο άλλος πόλος έλξης της κόρης
αλλά και πεδίο αντιπαράθεσης της μη
τέρας. Η γραφή σε α ' ή γ ' πρόσωπο
αφήνει να διαφαίνεται πάντοτε η συγ
γραφέας σε αγχώδεις, εφιαλτικές αλλά
και λυτρωτικές κάποτε διαδρομές.

ΤΟΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
Ο πλοηγός του Απείρου
Θεσσαλονίκη 1986
Πλοηγός του απείρου ο ίδιος ο ποιητής
υψώνει τους ομότεχνούς του στο πιο
ψηλό κατάρτι, τους ονομάζει κόκκινα
αιμοσφαίρια, φλέβες της οικουμένης,
μάνα γη. Οι ποιητές αντίθετοι σε κάθε
αντιξοότητα επιμένουν στη μουσική και
στα λουλούδια, περιμένουν τον ήλιο,
αψηφούν τα γαβγίσματα. Η ποίηση mo
dus vivendi.

ΘΩΜΑΣ ΣΚΑΣΣΗΣ
Συλλέκτης αποκομμάτων

2 2 .5 .8 7

και σκοτεινή περίοδο, δίχως την παραμικρή

Εκδόσεις Γνώση, 1986

διαφάνεια και αυτό δεν ανήκει ασφαλώς
μόνο στην πολιτική πρακτική της πλη

Γα κείμενα του Θ ω μά Σκάσση έχουν το
χαρακτηριστικό της ζωντάνιας στην α
φήγηση και της λεπτομέρειας στην πε
ριγραφή. Με το μάτι σαν φωτογραφικό
φακό καταγράφει και περιγράφει με
λόγο ρευστό και άμεσο, δίνει εικόνεςφωτογραφ,ίες σχολιασμένες από τον
βουβό παρατηρητή με χιούμορ και
σπιρτάδα.

κτικής μας σοσιαλιστικής καθημερινότη
τας.
II πλήξη είναι διάχυτη και απλώνεται
όχι μονάχα στη ρουτίνα της πολιτικής σκο
πιμότητας.
Η ποίηση θα συνεχίζει να μένει σαν “ ι
διωτική στιγμή” και η δισκογραφία θα την
ξεχάσει γιατί δεν μπορεί — ίσως — να
συνεχίζει να παρουσιάζεται όπως

τις

Μ

παλαιότερες δεκαετίες* δηλαδή με το

/

/

ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Fragmentum αριθμός 53
(Ή το ι λόγος ποιητικός περί
Παιδείας)
Εκδόσεις Πλέθρον
Η Τασούλα Κ αραγεω ργίου βγαίνει
στον ποιητικό χώρο με τη συλλογή
ΡϊαζηϊβΜΐιηΊ αριθμός 53.
Ο κόσμος της είναι ο κόσμος του
Δημόσιου Σχολείου που υπηρετεί, και η
εσωτερική της, η δική της, πραγματικό
τητα, κόσμος με έντονες τις επιδράσεις
πάνω του κι από τις δύο συνιστώσες
που τον συναποτελούν.
Ανάμεσα λοιπόν στο κατσαβίδι και
στον Καβάφη βιώνει την αντίφαση της
ποιητικής της διάθεσης με την αδιάφο
ρη πραγματικότητα, με την ανάγκη
εκσυγχρονισμού και παροχής λογοτεχνι
κής παιδείας στον μελλοντικό ηλεκτρο
λόγο.
Ό λα στον ίδιο βραστήρα και εξομα
λυμένα κάτω από τον ίδιο οδοστρωτήρα
της Τεχνικής Εκπαίδευσης: σκαλωσιές,
καλώδια, κατσαβίδι / και -γιατί όχι;μια διεισδυτική μελέτη του Σαββίδη. Το
ποιητικό ενδιαφέρον της τάξης της έκδηλο στο ποίημα Νέα Ελληνικά όπου με
πολλή «ετοιμότητα» και «συγκίνηση»
στο σχετικό ερώτημα δίδεται άμεσα και
εξουθενωτικά η απάντηση: Τον Καρυωτάκη είπατε; / Π ώ ς δεν τον ξέρω /
Αυτός καλέ δεν αυτοκτόνησε; / Ή μήπως ο Καβάφης; Έτσι, μ ’ αυτό τον
τρόπο διοχετεύει τη λύπη- της στην
ειρωνεία και στο σαρκασμό που τον
στρέφει ακόμα και εναντίον της· και
κυρίως εκεί. Τασούλα... / Τι όνομα κι
αυτό... / Να 'χεις την αίσθηση / ότι
είσαι / ηρωίδα τραγωδίας / και να
θυμίζεις -το πολύ- / βουκολικό ειδύλ
λιο. Τασούλα λοιπόν όνομα καθαρά
ελληνικό αλλά τόσο παλαιομοδίτικο,
όταν η σύγχρονη νεολαία μεταγλώττισε
τα ελληνικότατα ονόματά της με τις
ξενικές καταλήξεις σε «αριστοκρατικά»
ή τουλάχιστον «μοντέρνα» εξαμερικανισμένα. Πώς να επιβιώσεις λοιπόν με το
όνομα Τασούλα σήμερα; Μέρα με την
ημέρα οι συμβιβασμένοι απαρτίζουν π υ
κνή παράταξη που συνεχώς κερδίζει
έδαφος. Η Ισμήνη θριαμβεύει ενώ η
Αντιγόνη, ουτοπική και ιδιότροπη πει
σματάρα, αποσύρεται στο βάθος της
^ σκηνής, θεατρική φιγούρα ανυπόστατη
που την παρέσυρε η μόδα και η υψηλή

Τεχνολογία στην παρακμή και στην
αφάνεια. «Συ μόνη τώνδε Καδμείων...»
Εδώ όλες οι οργανώσεις έχουν διαλυθεί /
κι εσύ εκεί... Να επιμένεις./
Τελικά η Ποίηση του καιρού μας έχει
αυτό το επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Ο
ποιητής νιώθει εξόριστος στον καιρό
του* άχρηστος. Ό μ ω ς είναι; Όχι. Υ
πάρχει, θέλουμε δε θέλουμε. Και η
φθορά των πάντων και η έκπτωση των
αξιών υπάρχει κι αυτή θέλουμε δε θέ
λουμε και κερδίζει έδαφος. Λοιπόν, ο
ποιητής δεν μπορεί να σωπάσει. Βιώνει
τις μεγάλες αλλαγές που δείχνουν όλο
και πιο πολύ τη διαφορά εκείνου πδυ
υπήρξε από αυτό που υπάρχει. Ρομα
ντικός παρατηρητής του παρελθόντος,
απαισιόδοξος του παρόντος και άπελπις
του μέλλοντος, αφήνει τα ψυχικά του
α π ο τ υπ ώ μ α τ α πάνω στο χαρτί, το
ποίημα, το μόνο άφθαρτο μέσα στη
γενική πτώση. Μένει αυτό σήμα και
σώμα που δίνει και δείχνει το βαθμό
διαφοράς της εξωτερικής κατ’ επίφαση
ευδαιμονίας από την εσωτερική μελαγ
χολία. Χάθηκε πια ο φύλακας άγγελος
που κατέβαινε για να προστατέψει τα
μικρά παιδιά (εικΰνα εξωφύλλου) που
τρέχαμε να αγοράσουμε .με μια δραχμή
ή ένα πενηνταράκι στο γειτονικό ψιλικατζίδινο. Τον εκτόπισε κι αυτόν η
μόδα και η Τεχνολογία. Έ τσι τώρα ο
μόνος που μπορεί να κατεβεί από εκεί
πάνω μπορεί να είναι κάποιος σούπερ
μαν με το ανελέητο σκήπτρο από ακτί
νες λέηζερ αφήνοντας τα παιδιά στο
έλεος του, τα παιδιά που μεγάλωσαν
πια κι απόμειναν με τη νοσταλγία ενός
ανύπαρκτου κι οριστικά χαμένου Π αρα
δείσου.
I

ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Μέσα από τη ζωή και το έργο
του
I

Εκδόσεις Κέδρος, 1985
Σ’ έναν τόμο 236 σελίδων, η συγγραφέ
ας αποπειράται να μιλήσει για τον
μεγάλο Έλληνα επιστήμονα, ερευνητή
και άνθρωπο, με αγάπη και σεβασμό.
Στο βιβλίο περιλαμβάνονται και οι επι
στολές του Γ. Παπανικολάου που απευ
θύνονται στην αδελφή του Νίνα Σταματίου και στους γονείς του. Μέσα σ αυ
τές διαφαίνεται η εξέλιξη της προσωπι
κότητας του μεγάλου ερευνητη που
ενέπνευσε τη συγγραφέα και ανιψια του
σ ’ αυτό το επίπονο και πολύ ενδιαφέρον
έργο. Συμπεριλαμβάνονται επίσης και
πολλές φωτογραφίες του επιστήμονα με

την οικογένειά του καθώς και με τους
συνεργάτες του, όπως και τα βραβεία
και οι τιμητικές του διακρίσεις.

ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΓΑΡΑΣ
Ύποπτοι δρόμοι
Εκδόσεις Σιγαρέτα
Ο συγγραφέας επιχειρεί μια περιδιάβα
ση στους ύποπτους δρόμους της Π ά 
τρας, εκεί όπου συνωστίζονται όλες οι
κατηγορίες των ανθρώπων, «αυτοί» και
οι «άλλοι», οι πρωταγωνιστές και κο
μπάρσοι στη φρίκη, στο φτηνό έρωτα,
στην υπόγεια διαδρομή της ζωής. Διη
γήματα με ζωηρές και τολμηρές περι
γραφές, με ρεαλιστική αλλά και συναι
σθηματική προσέγγιση στο θέμα τους.

ΕΑΕΝΑ ΠΕΓΚΑ
Αυτή Θερινή
Εκδόσεις 'Αγρα, 1986
$

Γυναίκα και τοπίο σε άμεση σχέση
όπου η πρώτη δέχεται τη μεταμορφωτική και αφομοιωτική δύναμη του δεύ
τερου.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΣΟΥΡΕΑΣ
Θέματα Σύγχρονου Προβληματι
σμού / Δοκίμια
Αθήνα 1987, σελ. 402
Εκδόσεις Δημ. Παπαδήμα,
Είναι ένα βιβλίο χρήσιμο για τους μα
θητές του Λυκείου και τους υποψηφίους
για τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Περιέχει:
σύντομη εισαγωγή στις Εκθέσεις Ιδεών
με Γ ενικές οδηγίες στο περιεχόμενο,
στη διάρθρωση και την έκφραση ή μορ
φή της Έκθεσης, 56 θέματα Εκθέσεων
Ιδεών με παρατηρήσεις, ερωτήσεις, α 
παντήσεις, απόψεις, θέματα για" ανά
πτυξη, λεξικό εννοιών και ανθολόγιο,
παροιμίες, γνωμικά, γνώμες μεγάλων
ανδρών, στοχασμούς.
Το βιβλίο δεν προσφέρει «έτοιμα»
θέματα αλλά με τις γενικές παρατηρή
σεις του αποσκοπεί στο να προβληματί
σει το μαθητή και να τον βοηθήσει να
αυτενεργήσει αξιοποιώντας τις δικές
του δυνάμεις.

