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Η απόφαση της λησμονιάς 
Ένα ‘κρυφό’ ποίημα του Σεφέρη 

από το 
Ημερολόγιο Καταστρώματος, Α '

Το ποίημα αυτό που έχει στον τίτλο του δύο αφηρημένα ουσια
στικά, πρωτοδημοσιεύτηκε ως τελευταίο μιας σειράς από 5 άλλα 
ποιήματα στο πολλαπλό τεύχος 7-12, Ιούλιος-Δεκέμβριος 1939, 
του περιοδικού Τα νέα γράμματα. Αυτό κάποτε με είχε κάνει να 
υποθέσω ότι ήταν το τελευταίο χρονολογικά ποίημα που είχε 
σκεφθεί ο Σεφέρης. Δεν είναι βέβαια το τελευταία γραμμένο 
ποίημα του Σ., αφού ξέρομε ότι είναι Ο βασιλιάς της Λσίνης, και 
συγκεκριμένα στην «Στην Αθήνα του Γεν(άρη) του’ 40». Το ότι 
όμως Ο βασιλιάς της Λσίνης, σχεδιάζεται από το καλοκαίρι του’ 
38, η υπόθεσή μου νομίζω πως έχει κάποιους λόγους να μη θεω
ρηθεί αυθαίρετη. Φυσικά δεν ξεχνώ πως «η ποιητική ιδέα πάει κι 
έρχεται» κατά τον Καβάφη ή μάλλον τον ποιητή Φερνάζη. Που 
συνεπάγεται ότι η ιδέα ενός ποιήματος δεν συμπίπτει με την ορι
στική μορφή και γραφή που μας παραδίδεται. Και, όσο ξέρομε 
το εργαστήρι του Σεφέρη, η απόσταση ανάμεσα στην ιδέα και 
στην εκτέλεση δεν είναι μηδενική πάντοτε. Για πόσα ποιήματα 
είναι μεγάλη, (δύο χρόνια αίφνης για τον Βασιλιά της Λσίνης), 
μπορεί να εξακριβωθεί μόνο αν μελετηθεί όλο το αρχείο Σεφέρη. 
Για τις σημερινές μου ανάγκες, μου αρκεί ότι για το Ημερολόγιο 
Καταστρώματος, Λ ',η έρευναπου έγινε από τον φιλόλογο καθη
γητή Γιώργη Γιατρομανωλάκη 1 μας απέδωσε χρήσιμα στοιχεία. 
Τα 6 σχεδιάσματα του Βασιλιά της Λσίνης, νομίζω ότι μας βε
βαιώνουν ότι εδώ πράγματι η «ιδέα πάει κι έρχεται». Ξεκινάει 
όμως από το καλοκαίρι του’ 38 και είναι τοπικά ορισμένη. Γεν- 
νήθηκε: στην Ασίνη. Για δικό μου λογαριασμό, αν θέλετε, βγάζω 
και ένα άλλο συμπέρασμα: Ό τι το διάστημα των δύο χρόνων δεν 
είναι (όπως ο ποιητής) ένα κενό. Γεμίζει με τα 6 σχεδιάσματα, 
που σημαίνει ότι η αφετηρία του ’38 παραμένει. Με όλες τις επι
φυλάξεις που τυχόν θα προκαλέσω, ισχυρίζομαι ότι τα ποιήματα 
που γράφει ο Σεφέρης το 1939 προηγούνται χρονικά, κατά την 
«ιδέα», πάντοτε, από τον Βασιλιά της Λσίνης. Και ότι το τελευ
ταίο είναι ηΛπόφαση της λησμονιάς.

Να τα ονομάσω:2

Του Αλεξ. Αργυρίου

Άνοιξη Μ.Χ. (16 Μαρτ.’39)
Το Γιασεμί (Μέρες, Γ': Τρίτη, πριν από 7.10.39)
Αφήγηση [8.3.39]
Πρωί [(17.1.39)]
Les anges sont blancs ( Ύδρα-Αθήνα’ 39) [ 19.11.39]
H απόφαση τη ς λησμονιάς [ 11.39]

Στο φάκελο Σεφέρη που μελέτησε ο Γ. Γιατρομανωλάκης για 
τους Λγγελους... έχομε ακριβή ημερομηνία τις 19/11/39, ενώγια 
την «Απόφαση...» την ένδειξη 11/39 χωρίς ακριβέστερο προσ
διορισμό. Όπως επίσης ότι στα δύο τελευταία υπάρχουν και άλ
λες 2 μορφές που όμως δεν απέχουν ση μαντικά (αν μεταφέρω σω
στά την πραγματική προφορική του Γ. Γιατρομανωλάκη) από 
την τελική.3

Με το δεδομένο της ανοιχτής ημέρας στη χρονολόγηση της 
Λπόφαση της λησμονιάς, ο ισχυρισμός μου ότι είναι συνθεμένο 
τελευταίο, δεν επιβεβαιώνεται, εκτός αν υποθέσομε ότι γι’ αυτό 
ο Σεφέρης το τοποθέτησε τελευταίο τρεις φορές διότι ήταν τελευ
ταίο από την πλευρά της σημασίας. Ας τα ψάξομε όμως όσο έχομε 
στοιχεία.

Ένα οριακό ποίημα του Σεφέρη που προηγείται και περιέχε- 
ται στην ίδια συλλογή αλλά δεν τοποθετήθηκε στην πρώτη ειδική 
έκδοση του Ημερολογίου Καταστρώματος (1940) για λόγους 
(αυτο)λογοκρισίας, ήταν και Η τελευταία μέρα. Να διορθώσομε 
την ημερομηνία του, όπως επισήμανε ο Ξ. Κοκκόλης. Το ποίημα 
φέρει ημερομηνία και τόπο: Αθήνα, Φεβ. ’38 και όχι ’39, όπως 
σημειώνεται στην έκδοση που κυκλοφορεί από λάθος (που επα
ναλαμβάνεται) της έκδοσης Ποιήματατου 1950.

Στην Τελευταία μέρα βρίσκομε τους στίχους:
... Κανείς δεν αποφάσιζε
φ ·  ·

«Δ εν είναι γρέγος είναι σιρόκος» η μόνη απόφαση που ακουστή- ^ 
κε».
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Ο Γ. Σ εφ έρ η ς

Η επιγραφή, όπως καθιέρωσε το «μότο» ο καθηγητής Γ.Π. 
Σαββίδης, στο Les anges sont blancs, αντιγράφει μια φράση του 
Balzac από το μυθιστόρημά του Louis Lambert, που πάλι ο Σαβ
βίδης μας δίνει τη μετάφρασή της:

«Ξάφνου ο Λουί έπαψε να τρίβει τις γάμπες τούτη μια πάνω 
στην άλλη και είπε με αργή φωνή: “Οι άγγελοι είναι λευκοί!”»

Και εδώ λοιπόν μια «απόφαση» της τάξεως του «Δεν είναι 
γρέγος είναι σιρόκος». Δηλαδή πρόκειται για αποφάσεις: ασή
μαντες, αμήχανες, που «δεν ενδιαφέρουν πια κανένα»^ ιανα θυ
μηθώ ένα άλλο στίχο του Σεφέρη.

Η πρότασή μου τώρα είναι ότι με το ποίημα «Οι άγγελοι είναι 
λευκοί», όπως και στην επιγραφή της Κίχλης, ο Σεφέρης ανα
λαμβάνει τα δώσει τη δική του απάντηση, πρώτα με τη φράση:
Κι όμωςτα πάντα ήτανλευκά, γιατί ο μεγάλος ύπνος είναι λευκός

κι ο μεγάλος θάνατος 
ήσυχος, γαλήνιος ξεχωριστός μέσα σε μια απέραντη σιγή 
[■■■]

Κάι περισότερο, με τα τελευταία λόγια του ποιήματος που 
μπαίνουν σε εισαγωγικά, ως απόκριση κάποιου «ανθρώπου, με 
τα δαγκώματα των τροπικών στο δέρμα» (να ’ναι άραγε το πρό
σωπο του Henry Miller, στον οποίο είναι αφιερωμένο το ποίημα; 
που έγραφε και έχομε τις αναφορές τους - τ α  μυθιστορήματα 
ΤροπικόςτουΚαρκίνου και Τροπικόςτου Λιγόκερω-)οοποίος 
για να μιλήσει «έβαζε τα μαύρα του γυαλιά σα να ήθελε να δου
λέψει με τη φλόγα του οξυγόνου». Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός έλε
γε: «Ταπεινά, προσέχοντας και σταματώντας στην κάθε λέξη»: 
«Οι άγγελοι είναι λευκοί, πυρωμένοι λευκοί, και το μάτι μαραί
νεται που θα τους αντικρίσει

και δεν υπάρχει άλλος τρόπος πρέπει να γίνεις σαν την πέτρα 
όταν γυρεύεις τη συναναστροφή τους
κι όταν γυρεύεις το θαύμα, πρέπει να σπείρεις το αίμα σου στις 
οχτώ γωνιές των ανέμων
γιατί το θαύμα δεν είναι πουθενά παρά κυκλοφορεί μέσα στις 
φλέβες του ανθρώπου»

Φαντάζομαι ότι το ποίημα, παρά την αμφισημία του μας επι
τρέπει να δούμε τη θέση του, που αναιρεί την αμήχανη απόφαση 
του ήρωα του Balzac, μεταθέτοντας το πρόβλημα από τον κόσμο 
της μυθολογίας (άγγελοι) στον υπαρκτό κόσμο, που μπορείς να 
τον ψηλαφήσεις (το αίμα). Το’ χει πει άλλοτε και ο Σεφέρης: 

«Είδα και μια παλιά εικόνα σε κάποια χαμηλοτάβανη αίθου
σα* τη θαύμαζε πολύς λαός. Παράσταινε την ανάσταση του 
Λαζάρου. Δε θυμάμαι ούτε το Χριστό ούτε το Λάζαρο. Μό
νο, σε μια γωνιά, την αηδία ζωγραφισμένη σ’ ένα πρόσωπο 
που κοίταζε το θαύμα σα να το μύριζε. Αγωνιζότανε να 
προστατέψει την ανάσα του μ’ ένα πελώριο πανί που του κρε
μότανε από το κεφάλι. Αυτός ο κύριος της Αναγέννησης μ’ 
έμαθε να μην περιμένω πολλά πράγματα από τη δευτέρα πα
ρουσία...»

(Ο κ. Στράτης Θαλασσινός περιγράφει έναν άνθρωπο. 5. 'Αν
τρας. Λονδίνο, 5 Ιουνίου 1932).

Ξαναγυρίζω στα έξι ποιήματα του ’39 και παρατηρώ ότι το 
πρώτο και το έκτο έχουν μια μορφή το ένα, και μια διάταξη το άλ
λο, παραδοσιακής ποίησης.

Η άνοιξη Μ.Χ. αρχίζει:
Πάλι με την άνοιξη 
φόρεσε χρώματα ανοιχτά
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και με περπάτημα ελαφρύ 
πάλι με την άνοιξη 
πάλι με το καλοκαίρι 
χαμογελούσε
0 9 *

Το ποίημα, συνεχίζεται το ίδιο τονικά.
Μόνο άλλο ένα ποίημα, στην ίδια συλλογή, προγενέστερο χρο

νικά (Αθήνα άνοιξη ’38), Ο γυρισμός του ξενιτεμένου, είναι 
γραμμένο σε ανάλογα τονικό στίχο.

Το τελευταίο ποίημα, από τα έξι, είναι αυτό που μας απασχο
λεί τώρα: Η απόφαση της λησμονιάς. Όμως εδώ έχομε απλώς 
διάταξη παραδοσιακή. Αποτελείται από 8 τετράστιχα με 
13,14,15 έως και 23 συλλαβές, που ο τονισμός τους δεν ακολουθεί 
την παραδοσιακή «τονική συμμετρία» και τους κανόνες της. Συ
νεπώς το ποίημα αυτό υποδύεται την παραδοσιακή μορφή, ενώ, 
στο Άνοιξη Μ.Χ., τη χρησιμοποιεί περίπου κανονικά. Αλλά η 
Άνοιξη Μ. X. είναι ένα πολιτικό ποίημα, όπως το λέμε. Οι «ά
σπροι γέροντες» (άσπροι όχι λευκοί) που «αστόχησαν κι όλα τα 
παραδώσανε...» είναι οι ηγέτες της Τσεχοσλοβακίας οι οποίοι 
«αποφάσισαν» (μια απόφαση κι εδώ βγαλμένη από συζήτηση -  
το ποίημα λέει που συζητούσαν σιγαλά τι θα 9 τανε καλύτερο την 
υποταγή της χώρας τους στους Ναζί, χωρίς να αντισταθούν). 
Ωστόσο αυτή η πράξη, μιας χώρας μακρινής ως προς την Ελλά
δα, μέσα στο ποίημα βλέπομε να μας αγγίζει, δηλαδή να μας 
ενδιαφέρει:

Κι ήρθε η μεγάλη μοναξιά 
κι ήρθε η μεγάλη στέρηση
000

και την ψυχή μας τύλιξε.

που καταλήγέι:

έγινε λίμνη η μοναξιά 
έγινε λίμνη η στέρηση 
ανέγγιχτη κι αχάραχτη.

Την διπλά ονομασμένη λίμνη συναντάμε στο τέλος του πρώτου 
στίχου στην Απόφαση της λησμονιάς, που είπα ήδη πώς συνδέε
ται, έστω και φαινομενικά με το Άνοιξη Μ.X.

Γενικότερα όμως τολμώ να υποστηρίξω ότι (και τα έξι αυτά 
ποιήματα) παρουσιάζουν στοιχεία που δηλώνουν ότι: πίσω τους 
υπάρχει: μια κατάσταση με κοινές αφετηρίες.

Θα επικαλεστώ πάντως μερικά από τα στοιχεία αυτά.
Στο Άνοιξη Μ.Χαπομονώνω τους στίχους:

Το καλοκαίρι χαμογελούσε 
0  0  0

στον ουρανό που χαίρονταν 
χωρίς εμάς τους άμοιρους

Στο μικρό τετράστιχο Το γιασεμί, που μοιάζει μεπαραστρατη- 
μένο Χάικου:

Είτε βραδιάζει 
είτε φέγγει 
μένει λευκό 
το γιασεμί

(και μια παρένθεση. Στις 8 λέξεις που το αποτελούν, έχομε τρία 
ρήματα και ένα ουσιαστικό. Δηλαδή αναλογία φορέων σημα
σίας: 50%.)

Στην Αφήγηση:

Άλλοι τον άκουσαν να λέει για τον ύπνο 
εικόνες φρίκης στο κατώφλι του ύπνου
000

ξυπνώντας άσκημα κάποια συνεφιασμένη αυγή

...γιατί δεν βρίσκω
τίποτε που να μην το συνηθίσατε * 
προσκυνώ.

Στο πρωί:
πως το μαύρο πανί ξεδιπλώνεται 
όχι μέσα στον ύπνο μήτε μέσα στο νερό 
0 0 0

ανάμεσα στην ισημερία της άνοιξης.

Στο Les anges...:

παίρνοντας βαθιά την ανάσα του στη δροσιά των άστρων
ή στη σκόνη της γης

0 0 0

σβησμένοι φανοστάτες ανεμίζοντας τους κηλιδωμένους επίδε-
σμους της μεγάλης πολιτείας

0 0 0

κι ήταν ολάκερος ο ουρανός...
... άδειος κάτασπρος 

και τα δελφίνια κάτω από το χρωματιστό νερό μαυρίζανε...
0  0  0

μέσα στο μεγάλο φλούδι του ύπνου που μας τυλίγει αχάραχτο,
0 0 0

και το κακάρισμα της φραγκόκοτας την αυγή...
0  0  0

ήτανε πράγματα απομονωμένα...
0 0 0

κι έλεγες πως οι φίλοι σου χτυπούσαν δυνατά με μια μεγάλη από
γνωση κι ήσουν κι εσύ μαζί τους

0 0 0

(Παρακαλώ να μου συγχωρεθεί η χειρουργική μου επέμβαση 
στα ποιήματα, που έχει μόνο σκοπό να ενισχύσει την υπόθεσή 
μου).

Και τώρα στην Απόφαση της λησμονιάς:
Στάσου διαβάτη μπροστά στην ήσυχη λίμνη ·
0 0 0

μπροστά στην ήσυχη λίμνη με τους άσπιλους κύκνους 
που ταξιδεύουν σαν άσπρα κουρέλια μέσα στο νου σου 
0 0 0

τώρα που νιώθεις στις φλέβες σου σαν μια βοή θυσίας.
Χ \

Να συνοψίσω; Όχι και να φτάσω έως εκεί τη βαρβαρότητά 
μου, εκτός, αν το νομίζομε, ότι και «οι βάρβαροι είναι μια κά
ποια λύση», όταν δεν υπάρχει άλλη καλύτερη.

Θα επαναλάβω όμως απλώς την υπόθεσή μου, αφού έδωσα 
κάποια στοιχεία (ανεπαρκή πάντως που η επαλήθευσή τους, 
μπορεί να γίνει μόνο αν διαβαστούν προσεκτικά όλα και ολό
κληρα τα έξι αυτά ποιήματα). Πριν από τα ποιήματα και τη σύν
θεσή τους νομίζω ότι συναντάμε: μια γενικότερη ατμόσφαιρα ξ
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που τα εμψυχώνει. Υπάρχει (αυτό πια δεν είναι υπόθεση αλλά 
γεγονός) ένα κοινό τοπίο παρατήρησης, ένας καιρός (ανάμεσα 
στις ισημερίες άνοιξης/φθινοπώρου), και μια εποχή, χαραγμένη 
από πολιτικά και πολεμικά γεγονότα.

Έξω από τα ποιήματα, συμβαίνει ο Σεφέρης να είναι προϊ- 
στάμενοςτηςΔιεύθυνσηςΕξωτερικούΤύπουτουυφυπουργείου 
Τύπου και Πληροφοριών από τις αρχές του 1938. Το 1939 που 
μας ενδιαφέρει, γιατί ταυτίζεται με το χρόνο γραφής των 6 αυτών 
ποιημάτων, στοδεύτεροχρόνοτηςυπηρεσίαςτου, βρίσκεταιχω- 
μένος ως το λαιμό στην ιστορία αυτή, αν υπολογίσομε την ευσυ
νειδησία του και το αίσθημα ευθύνης που τον κατέχει.

Φεβρουάριος ’39: Ταξίδι στη Ρουμανία, πέρασμα από Κων
σταντινούπολη. Μεγάλη Παρασκευή, 7 Απρίλη: βομβαρδι
σμός του Αυλώνα, απόβαση των Ιταλών στην Αλβανία. Γ ρά
ψει αμέσως ο Σεφέρης : «Οι Άγγλοι κοιμούνται, οι Γάλλοι 
γράφουν λαμπρά δοκίμια γενικής πολιτικής: ο πλούσιος από 
την τρύπα της βελόνας. Δεν ξέρουν τι κάνουν, δεν ξέρουν τι 
έχουν να πληρώσουν». (Ημ. Γ',σ. 16).

Συνάντηση με τον A. Gide. Σημειώνει: «Η συνάντηση αυτή 
μου έδωσε την εντύπωση πως είχα κάνει ξαφνικά, μέσα στη 
φρίκη της τωρινής ζωής μου, ένα μακρινό ταξίδι». (Ημ. Γ , 
σ.11).

Ξαναφεύγοντας για το Βουκουρέστι αφήνει στον Κατσίμ- 
παλη το χειρόγραφο του «Μονόλογου πάνω στην Ποίηση» 
και σημειώνει: «Δεν ξέρω, έτσι που πάμε, πότε και πώς θα 
μπορέσω να ξαναγράψω για τέτοια πράγματα». (Ημ. Γ' σελ. 
120).

«Τετάρτη, 31 Μάη Α/π Romania» [...] ο Μ.Π. ή ο Σ.Θ. [τα 
προσωπεία του Σεφέρη, Μαθιός Πασχάλης και Στράτης Θα
λασσινός]. Με πολύ γούστο θα έγραφαν αν είχαν προτάσεις 
να φύγουν από πάνω μου αυτά τα λέπια. [...] (Ημ. Γ' σ. 124)

Τέλος Αυγούστου. Σύμφωνο Ρίμπεντοπ-Μολότωφ.
«Παρασκευή, 1 Σεπτέμβρη. Την αυγή άρχισε ο πόλεμος 

στα γερμανοπολωνικά σύνορα. [...] Γενική επιστράτευση 
στην Αγγλία και στη Γαλλία [...] Ο Μεγάλος πόλεμος συνεχί
ζεται. Ποιός από μας σήμερα καταλαβαίνει τι σημαίνουν 
αυτά τα γεγονότα». [Ημ. Γ',σ. 130-131].

2 Σεπτέμβρη. Συνάντηση με τον Henry Miller και τον Lau
rence Durrel.

«Τρίτη, 170κτώβρη
Μ
Αηδία. Δεν πήγα σήμερα στη δουλειά μου από καθαρή αη

δία».
«Τρίτη, 24 Οκτώβρη
[...]
[ο Miller] μιλάει για τον Balzac». [Μ,Γ',σ. 14].
«Κυριακή, 5 Νοέμβρη. Ύδρα.
Πρωί: Η φραγκόκοτα στο μαγκανοπήγαδο. Θάλασσα, 

γκρίζα -  κάτω ένα καΐκι- κομμένη στις παρυφές σα δίσκος.
[...] Ο κόκκορας που λάλησε κάτω στο χωριό [...]» [Μ, 

ΓΊ43]. Ο Σεφέρης σημειώνει, στις 16 Νοέμβρη, ότι ο Miller 
του έδωσε να διαβάσει τις σημειώσεις μιας εργασίας του για 
τον Balzac (Μ, Γ',σ. 144).

«Δευτέρα, 27 Νοέμβρη, 2 πρωί
Πρέπει κάτι ν’ αλλάξει ή θα σπάσω. Εκείνο που είναι βα- 

6 ρύτερο από όλα είναι το συ να ίσθη μα τη ς σαπ ίλας, η αποφορά
της αποσύνθεσης του ψοφιμιού που σε πιάνει από το λαιμό -

και τα τσακάλια κρεμασμένες γλώσσες και κατεργάρικα φο
βισμένα μάτια. Σε ποιά γωνιά της γης θα μπορούσε κανείς να 
ζήσει;»(Μ. Γ'σ. 147).

Σταματώ εδώ τις αντιγραφές μου από το Μέρες, Γ \ που δεν 
έχουν άλλο νόημα, εκτός από το να δούμε, κάποιες από τις γρα
πτές μαρτυρίες (ενδείξεις πάντοτε και ελλειπτικές), για τις κατα
στάσεις που ζει ο Σεφέρης και τα συναισθήματα που του γεν
νούν. Και για να μην παρεξηγηθώ: Πώς από αυτές τις αναφορές 
οδηγούμαστε στα ποιήματα, αποτελεί ένα πρόβλημα που δεν εί
ναι εύκολο να λύσομε, καθώς μπαίνομε στα άδυτα της ποιητικής 
δημιουργίας.

Εξάλλου όσοι υποστηρίζουν ότι το ποίημα είναι καθεαυτόκαι 
τα εκτός κειμένου μας αποπροσανατολίζουν, έχουν το δίκιο 
τους. Ωστόσο κρατώ την ένσταση που διατυπώνει ο Κ.Θ. Δημα- 
ράς, για τους (ας τους πούμε εδώ για την περίσταση) υποκειμενι
κούς ποιητές, στους οποίους τα βιωματικό στοιχείο παίζει ση
μαντικό ρόλο στη σύνθεση του έργου τους.

Ας έρθουμε στο ποίημα που μας ενδιαφέρει: Η απόφαση της 
λησμονιάς. Ξέρω μόνο άλλο ένα ποίημα που έχει τίτλο του πάλι 
δυο αφηρημένα ουσιαστικά. Το Η μορφή της μοίρας. Βρίσκεται 
στο επόμενο Ημερολόγιο Καταστρώματος, και φέρει ημερομη
νία: 1ηΟχτώβρη’41.

Όμως αν Η απόφαση της λησμονιάς είναι κρυφό ποίημα, ή 
«κλειστό», όπως θα το έλεγε ο Τάκης Σινόπουλος, Η μορφή της 
μοίρας είναι ιδιαίτερα «ανοιχτό», καθώς επίσης και όλα τα άλλα 
ποιήματα της συλλογής. Και, με την ευκαιρία, δεν φαντάζομαι 
πως μπορεί να αμφισβητηθεί ότι το Ημερολόγιο Καταστρώμα
τος, Β 'μπορεί να διαβαστεί όχι ανεξάρτητα από το «οδοιπορικό 
’41-’44» του Σεφέρη.

Δεν λέω, υπάρχει και μια διαχρονική ανάγνωση των ακόλου
θων στίχων:
Τώρα δεν ξέρω να διαβάσω παρακάτω
γιατί σε δέσαν με αλυσίδες, γιατί σε τρύπησαν με τη λόγχη γιατί
σε χώρισαν μια νύχτα μέσα στο δάσος από τη γυναίκα
*  9 ·  ·

γιατί σου στέρησαν το φως το πέλαγο το ψωμί (σ. 194),

αλλά εν πάση περιπτώσει, η πηγή τους βρίσκεται σε συγκεκρι
μένο ιστορικό σημείο.

Γιατί τώρα στο Ημερολόγιο Καταστρώματος Β έχομε «ανοι
χτά» ποιήματα, ενώ στο Α', κυριαρχούν τα «κλειστά» ή τα «κρυ
φά», με κορυφαίο το Η απόφαση της λησμονιάς, ένας σοφός φί
λος καλός και αγαπητός, θα μου απαντούσε «δεν ξέρω». Εμένα 
όμως θα μου επιτρέψετε να υποστηρίξω ότι ήταν ίσως και θέμα 
της ύπαρξης λογοκρισίας της δικτατορίας του ’36, και συνειδη
τού ή ασυνείδητου επηρεασμού από την ύπαρξή της. Έχομε το 
στοιχείο για την Τελευταία μέρα, ποίημα τόσο «ανοιχτό», που 
δεν περιλαμβάνεται στην έκδοση του 1940, καθώς και τη ρητή 
μαρτυρία του Σεφέρη (Μέρες Γ', σ. 165) για τις αναστολές του 
(για να αναπτύξει καθαρά τις απόψεις του) που πάνε ως και 
στο«Διάλογο/Μονόλογο πάνω στην ποίηση».

Η επιγραφή του Σεφέρη στην Απόφαση τηςλησμονιάςμαςπα- 
ραπέμπει στο δικό του στίχο που ανήκει στο Μυθιστόρημα, στο 
Ζ' που τιτλοφορείται «Νοτιάς». Πριν διαβάσω τους πέντε τελευ
ταίους στίχους του ποιήματος, ας δούμε τους στίχους 9-12 που θα 
μας χρειαστούν.



φ
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Άστρο της αυγής, όταν χαμήλωνες τα μάτια 
οι ώρες μας ήταν πιο γλυκιές από το λάδι 
πάνω στην πληγή, πιο πρόσχαρες από το κρύο το νερό 
στον ουρανίσκο, πιο γαλήνιες από τα φτερά του κύκνου.

Αυτά τα «φτερά του κύκνου» μας χρειάζεται να τα κρατήσομε, 
επειδή θα τα συναντήσομε στο ποίημα που μελετάμε. Και τώρα οι 
τελευταίοι στίχοι του «Ζ', Νοτιάς», 30-34:
Μέσα σε τούτα τα χωριά τ ’ αποδεκατισμένα 
πάνω σ'αυτό τον κάβο, ξέσκεπο στο νοτιά 
με τη βουνοσειρά μπροστά μας που σε κρύβει, 
ποιος θα μας λογαριάσει την απόφαση της λησμονιάς’ 
ποιός θα δεχτεί την προσφορά μας, στο τέλος αυτού του φθινο

πώρου;
Είδαμε προηγουμένως πόσο η «απόφαση» είναι: μη απόφαση 

στην τελευταία μέρα που είναι το πιο άμεσα προηγούμενο των 6 
ποίημα(Φεβρ. ’38). Ας δούμε και μια επόμενη: στον Βασιλιάτης 
Άσίνηςόπον αν η «ιδέα» προηγείται, η εκτέλεση (τελική γραφή) 
έπεται, που συνεπάγεται ότι προϋπάρχει η ποιητική πείρα γρα
φής της Απόφασης της λησμονιάς.
Οι στίχοι 50-54 του Βασιλιά τηςΑσίνης, είναι 
[■■■]

εκεί που μένουμε τώρα ανυπόστατοι λυγίζοντας 
σαν τα κλωνάρια της φριχτής ιτιάς σωριασμένα μέσα 

στη διάρκεια της απελπισίας 
ενώ το ρέμα κίτρινο κατεβάζει αργά βούρλα ξεριζωμένα 

μες στο βούρκο 
εικόνα μορφής που μαρμάρωσε με την απόφαση μιας 

πίκρας παντοτι νής 
Ο ποιητής ένα κενό.
[...]

Τις 4 αναφορές της λέξης απόφαση στο Σεφέρη, χάρη στο λεξι
λόγιο που έκανε ο φίλτατος Ξ. Κοκκόλης τις έχομε. Υπάρχουν 
ακόμη και τέσσερις αναφορές στο ρήμα: αποφασίζω. Οι 2 ανή
κουν στην Τελευταία μέρα, και από τις άλλες δύο, η μία βρίσκε
ται στο Θ ' του Μυθιστορήματος, στους στίχους 5-6:
Χαϊδεύω τα σκουριασμένα κανόνια, χαϊδεύω τα κουπιά 
να ζωντανέψει το κορμί μου και ν ’ αποφασίσει.

Η άλλη βρίσκεται στο οριακό (κατά τον Νάσο Βαγενά) πεζό- 
μορφο ποίημα Νιζίνσκι, στίχοι 42-44.
[■■■]
Όταν δεν απόμενε πια ούτε μισή φτερούγα, εκτός από μια πνι
γερή μυρουδιά κυνηγιού, αποφάσισα να τον κοιτάξω κατά πρό
σωπο. [...]

Νομίζω, ύστερα από όλα αυτά πρέπει να μείνομε στη βούληση 
του ποιητή που μας παραπέμπει στο Ζ' Νοτιά του Μυθιστορήμα- 
τοςκαι να κρατήσομε μόνο ως διάζευξη στη μη-απόφαση, κοντι- 
νήςχρονικάκαι -π ιστεύω - κατηγορίας, της Τελευταίας μέρας.

Στο σύνολό του το ποίημα κινείται σε ένα επίπεδο στοχασμών 
παρά περιγραφών. Ο χρόνος του ποιήματος είναι ο παρών χρό
νος, ενώ οι παρωχημένοι χρόνοι επιστρατεύονται από την ανά
μνηση , ως ενίσχυση των συλλογισμών του αφηγητή. Αν μέτρησα 
σωστά από τα 43 ρήματα του ποιήματος τα 24 ανήκουν στον πα
ρόντα χρόνο και τα 19 σε παρωχημένο. Μάλιστα στα τρία πρώτα 
τετράστιχα, όπου έχομε Ιόρήματα,τα 13 είναι σε παρόντα χρόνο 
και μόνο τα 3 αναφέρονται σε παρελθόντα. Και στο καταληκτικό 
τετράστιχο, που λειτουργεί, όσο καταλαβαίνω, ως συμπερασμα
τικός λόγος, και τα 5 ρήματα αφορούν σε ενεστώτα χρόνο.

Πόρισμα. Ο χρόνος πλοκής του ποιήματος συμπίπτει με το 
χρόνο γραφής του: Νοέμβρη του 1939, τέλος του μηνός μάλλον. 
Πριν από τρεις μήνες έχει αρχίσει ο Β' Παγκόσμιος πόλεμος, ας 
λάβομε υπόψη και όσα προηγήθηκαν και ας συμπεριλάβουμε τον 
Εμφύλιο Ισπανικό πόλεμο και το Αβησυνιακό.

Ας πάμε τώρα στους «κύκνους» που αναφέρονται στο ποίημα 
-τους οποίους «μπορείς να τους κοιτάξεις» «δες τους» (μετά: 
«κοιτάξεις» / «δες», έχομε: επίταση της οπτικής εντύπωσης)- 
που οι κύκνοι, λοιπόν, «είναι κάτασπροι σαν τον ύπνο της νύ
χτας». Να φαντασθούμε εδώ ότι ο «ύπνος της νύχτας» δεν φέρνει 
μόνο όνειρα («μέσα στον ύπνο τα όνειρα, σκολειό της λησμο- 
νιάς») Στο: Ερωτικός Λόγος, Γ, στ. 34) αλλά και εφιάλτες; Μή
πως λοιπόν οι κύκνοι εδώ απορρέουν από εφιάλτες;

Συνηγορούν στην θετική απάντηση της απορίας αυτής, οι 
ακόλουθοι στίχοι του τέταρτου και πέμπτου τετράστιχου:

Κιόμωςδενήταν άλλα τα πουλιά που σφάξαντιςχωριατοπούλες 
το αίμα κοκκίνιζε το γάλα πάνω στις πλάκες του δρόμου 
και τ'άλογά τους αθόρυβα σαν το λιωμένο μολύβι 
ρίχναν αδιάβαστα σχήματα μέσα στις γούρνες.

Κι έσφιγγε η νύχτα ολοένα τον κυρτό λαιμό τους 
που δεν τραγουδούσε γιατί δεν ήταν τρόπος να πεθάνει 
αλλά χτυπούσε θερίζοντας τα κόκκαλα των ανθρώπων 
τυφλά. Και δρόσιζανταφτεράτουςτηφρίκη.

Μερικά διευκρινιστικά τώρα σε επιμέρους σημεία:
Σωστά ο επιμελητής της έκδοσης των Ποιημάτων Σεφέρη, για 

τους στίχους «λιωμένο μολύβι/ρίχνουν αδιάβαστα σχήματα» μας 
παραπέμπει στο έθιμο της λεκανομαντείας που έχομε στο ποίημα 
Φωτιές του Αι-Γιάννη. Να παρατηρήσω ωστόσο τις διαφορές. 
Εδώ δεν έχομε λεκάνη αλλά γούρνα (ας μη το συνδέσουμε πάν
τως με τη «Στέρνα») και τα «σχήματα του λιωμένου μολυβιού» 
δεν είναι πράγματι αδιάβαστα για τους μάντεις -που διαβάζον- 
τάς τα προβλέπουν, υποτίθεται, το μέλλον. Οι Φωτιές τ ’ Αι- 
Γιάννη τελειώνουν με τους στίχους:
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Τη νύχτα εκείνη του Άι-Γιάννη
όταν έσβησαν όλες οι φωτιές
και μελέτησες τη στάχτη κάτω από τ ’αστέρια

(Λονδίνο, Ιούλιος 1932) [Π.σ.110].
Πού θέλω να οδηγήσω τα πράγματα; Με την ανοχή σας ότι 

εκείνο το: «φωτιές» ανακαλεί άλλες πραγματικές φωτιές. Ό τιτο 
«λιωμένο μολύβι» αναφέρεται σε συγκεκριμένη παράσταση που 
φέρνει η δράση του Πολέμου.

Αν (και όσο) είναι σωστή η υπόθεσή μου, και δεν παίρνομε 
κατά γράμμα τις λέξεις του ποιητή, ζητώ λίγη πίστωση χρόνου 
για να ενισχύσω τη θέση μου ώστε να μπορεί να κριθεί στο σύνολό 
της.

Αν οι «κύκνοι» αναφέρονται ρητά στο 5ο στίχο, στον στίχο 9ο 
αναφέρονται ως: «ήσυχα φτερά» και στον 13ο ονομάζονται αό
ριστα: «πουλιά». Η διπλή αυτή μεταμόρφωσή τους μου επιτρέπει 
να υποθέσω ότι οι «κύκνοι» που έγιναν «πουλιά» δεν είναι τώρα 
πια τόσο «κύκνοι» όσο κάτι άλλο, που μοιάζουν με κύκνους. Τι 
σόι κύκνοι είναι αυτοί που σφάζαν τις χωριατοπούλες ενώ «το 
αίμα κοκκίνιζε το γάλα πάνω στις πλάκες του δρόμου» Και πώς 
μας βγαίνουν «τ’ άλογά τους;» -ποιών άλογα; των «κύκνων»; 
όχι διάβολε· εκτός αν πάμε σε ξένες μυθολογίες για τις οποίες δη
λώνω αναρμόδιος, αλλά και, όσο ξέρω, δεν είναι και πολύ οι
κείες στον Σεφέρη.

Με πολλούς δισταγμούς προτείνω να δεχτούμε ότι τα άλογα 
συμβολίζουν τους ίππους (μονάδα ισχύος μηχανής): Δηλα
δή : τους ίππους των αεροπλάνων. Τα πολεμικά αεροπλάνα (για 
τα οποία η ναζιστική Γερμανία υπέρηφανευόταν, καθώς δοκι
μάστηκαν στον Ισπανικό Εμφύλιο πόλεμο), μπορούσαν να δρο- 
σίζουν (ευφημισμός), «τα φτερά τους τη φρίκη»4, να «σφάζουν 
τις χωριατοπούλες» και να «θερίζουν τα κόκκαλα των ανθρώ
πων».

Και μια που με αυτά έφτασα σε απόσταση βολής για τους φι
λόλογους, και ο βρεγμένος δεν φοβάται τη βροχή, τολμώ να τα 
παραλληλίσω με τις εικόνες φρίκης που έχομε με τη Γκέρνικα του 
Πικάσο.

Ως εδώ έστω ότι καλά τα πήγαμε, θα πουν οι καλοπροαίρετοι 
και ανεκτικοί ακροατές. Ωστόσο το ποίημα συνεχίζεται και μπο
ρεί να διαψεύσει την υπόθεσή μου καθώς επανέρχονται οι «κύ
κνοι».
Ας δούμε το 6ο και 7ο τετράστιχο:

Κι αυτά που γίνονταν είχαν την ίδια γαλήνη με τούτο που βλέ
πεις
είχαν την ίδια γαλήνη γιατί δεν περίσσευε ψυχή να συλλογι

στούμε
εκτός από τη δύναμη να χαράξουμε λίγα σημάδια στις πέτρες 
που άγγιζαν τώρα πια το βυθό κάτω απ'τη μνήμη.

Μαζί τους κι εμείς μακριά πολύ μακριά, στάσου διαβάτη 
μπροστά στην ήσυχη λίμνη με τους άσπιλους κύκνους 
που ταξιδεύουν σαν άσπρα κουρέλια μέσα στο νου σου 
και σε ξυπνάνε σε πράγματα που έζησες και που δε θυμάσαι.

Όμως εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς: Πώς «αυτά που γίνον
ταν» και με την ερμηνεία που τους έδωσα «είχαν την ίδια γαλήνη 

8 με τούτα που βλέπεις;» Αλλά γιατί να σταθούμε ως εκεί; Η συνέ
χεια εξηγεί νομίζω το με ποιά έννοια το ποίημα μιλά για γαλήνη.

Επειδή «δενπερίσσευε ψυχή να συλλογιστούμε» διότι περίσσευε 
η δύναμη «να χαράξουμε λίγα σημάδια στις πέτρες/που άγγιξαν 
τώρα πια το βυθό κάτω απ ’ τη μνήμη».

Δηλαδή, για να το πάω μακριά: να τα δούμε όλα αυτά ως καλα
μαράδες; Κάπως έτσι δεν έβγαινε Η προδοσία των καλαμαρά
δων τον Ζουλιέν Μπεντά, που εκείνα τα χρόνια έβλεπε να επέρ
χεται νέος μεσαίωνας; Γι’ αυτό και η συνέχεια νομίζω επιβε
βαιώνει την απόσταση ασφαλείας που «εμείς» (άλλο το: ποιοί 
εμείς;) κρατάμε απέναντι σε μια φριχτή πραγματικότητα: 
Μακριά τους κι εμείς μακριά πολύ μακριά, στάσου διαβάτη 
μπροστά στην ήσυχη λίμνη με τους άσπιλους κύκνους.

Έτσι οι «κύκνοι» ξαναέγιναν «άσπιλοι» και συντηρούν την 
ικανότητά τους να «ταξιδεύουν σαν άσπρα κουρέλια» (ενώ: οι 
άγγελοι είναι λευκοί) και να τροφοδοτούν τη μνήμη.

Ακόμη ένα αίνιγμα. Ο 25ος στίχος του ποιήματος λέει:
Μαζί τους κι εμείς, μακριά πολύ μακριά, στάσου διαβάτη

Με ποιούς «μαζί τους»; Η συνέχεια δεν με βοηθάει: 
μπροστά στην ήσυχη λίμνη με τους άσπιλους κύκνους 
που ταξιδεύουν σαν άσπρα κουρέλια στο νου σου
9 9 9

Νομίζω ότι το συντακτικό δεν μας βοηθάει να ήμαστε βέβαιοι 
ότι εκείνο το «τους» (“μαζί τους”) ταυτίζεται με τους κύκνους. 
Συχωρέστε μου την απερισκεψία: Ο Σεφέρης να άφησε μια συν
τακτική εκκρεμότητα; Αν όμως είναι εσκεμμένη; Μήπως η προ
δοσία δεν ανήκει μόνο στους «καλαμαράδες»;

Ας κοιτάξομε λίγο την Αφήγηση, ένα από τα 6 ποιήματα, που 
θεωρώ «συντροφικά». Θυμίζω ότι ο Σεφέρης μας έχεt πει στο 
Γράμμα για την «Κίχλη» ότι «αυτός ο άνθρωπος» που «πηγαίνει 
κλαίγοντας» είναι «ένα σκίτσο grotesco του Ελπήνορα * ίσως μά
λιστα να είναι αυτός ο πιο συγγενικός με τον ομώνυμο της «Κί- 
χλης».

Να παραθέσω όμως μερικούς στίχους του ποιήματος:

Άλλοι τον άκουσαν να μιλά 
μοναχό καθώς περνούσε 
για σπασμένους καθρέφτες πριν από χρόνια 
για σπασμένες μορφές μέσα στους καθρέφτες 
που δεν μπορεί να συναρμολογήσει πια κανείς 
Άλλοι τον άκουσαν να λέει για τον ύπνο 
εικόνες φρίκης στο κατώφλι του ύπνου 
πρόσωπα ανυπόφορα από τη στοργή

(στ. 16-23/σελ. 177+178)
Και ξανασκέπτομαι το δεύτερο ημιστίχιο του 22ου στίχου της 

«Απόφασης...»:

γιατί δεν περίσσευε ψυχή να συλλογιστούμε

Μήπως το «ψυχή» εδώ έχει την έννοια του «κανείς», όπως στην 
έκφραση: Το σπίτι ήταν άδειο* δεν υπήρχε ψυχή. Μήπως πάλι 
έχει την έννοια του: κουράγιο; Αλλά οι αμέσως επόμενοι στίχοι 
φαίνεται να με διαψεύδουν αν τους πάρομε κατά γράμμα.

Εκτός απ’τη δύναμη να χαράξουμε λίγα σημάδια στις πέτρες 
που άγγιζαν τώρα πια το βυθό κάτω απ ’ τη μνήμη.

Τείνω να υποθέσω ότι ο βυθός κάτω απ ’ τη μνήμη μας παρα
πέμπει στο ασυνείδητο, μολονότι ο Σεφέρης δεν τα πήγαινε καλά
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με την ψυχανάλυση.

Το «εκτός από τη δύναμη», αν το «δύναμη» εκληφθεί κυριολε
κτικά, φαίνεται να μου διαψεύδει τις δύο προηγούμενες υποθέ
σεις μου για το νόημα του: ψυχή. Αν όμωςη «δύναμη» είναι ευφη
μισμός και προκύπτει ως δράση του ασυνείδητου, πρόκειται για 
δύναμη έξω από την ανθρώπινη βούληση. Είναι φυσιολογική / 
αυτόματη λειτουργία και δεν έχει ηθική αξία. Με συνέπεια να 
βρισκόμαστε σιωπηρά σε κάποιο Ελπήνορα, ανάλογο με αυτόν 
που έχομε στην Αφήγηση.

Αν ενδημεί ο Ελπήνορας και στην Απόφαση τηςλησμονιάςκ] 
στάση που καταστρώνεται στο ποίημα εξηγείται ως στάση δει
λίας /συμβιβασμού/παραίτησης και αποσιωπήσης μιας φριχτής 
πραγματικότητας.

Αν ο διαβάτης είναι Ελπήνορας μπορεί να σταθεί άφοβα 
«μπροστά στην ήσυχη λίμνη», να κοιτάζει με γαλήνη τους «κάτα
σπρους κύκνους» με τα «ήσυχα φτερά».

Τα: ήσυχα φτερά/ήσυχη λίμνη, καταστρώνουν τους όρους για 
μια ήσυχη συνείδηση, για έναν Ελπήνορα φυσικά. Ο αφηγητής 
τώρα που δεν ταυτίζεται με τον διαβάτη/Ελπήνορα προσπαθεί 
-μάτα ια ;- να τον αφυπνίσει. Η διάσταση αφηγητή -  Ελπή
νορα εισάγεται με το:

Κι όμως...
Το τέταρτο και πέμπτο τετράστιχο επιχειρούν μια κατάδυση 

στη φριχτή πραγματικότητα.
Αναρωτήθηκα προηγουμένως: μάταια; Ναι, γιατί το επόμενο 

τετράστιχο μιλάει πάλι για γαλήνη, μια γαλήνη όμως: επειδή δεν 
περίσσευε ψυχή να συλλογιστούμε. Κι εδώ έχομε τη διάσταση 
Αφηγητή -  Ελπήνορα.

Ο αφηγητής ένα πρόσωπο που γράφει «πάνω σε πέτρες». Ο 
Ελπήνορας, ενδεδυμένος μαλλί προβάτου, κάποια στιγμή μπο
ρεί να «μένει εκστατικός» και να νιώθει στις φλέβες του μια βοή 
θυσίας για το κακό που επέρχεται.

Αςμην ξεχνάμε: Ο Ελπήνορας πολέμησε στην Τροία. Δενήταν 
μόνο ηδονικός. Να ξαναβάλομε επομένως τον Ελπήνορα;

Ας κοιτάξουμε ακόμη την «Απόφαση» και από μια άλλη 
πλευρά που άφησα ασχολίαστη.

Το ποίημα έχει τη μορφή επιτάφιου/επιτύμβιου, όπως αρχίζει 
με το «Στάσου διαβάτη...», στον 9ο συνεχίζει «Σου μοιάζουν ξέ
νε...» και στον 25ο πάλι:«..., στάσου διαβάτη». Βέβαια 8 μακρο- 
περίοδα τετράστιχα είναι υπερβολικά πολλά για επιτύμβιο όπως 
τα ξέρομε στους Αρχαίους. Αλλά η επιγραμματικότητα που του 
λείπει έχει παραβιαστεί και από άλλους ποιητές. Μπορεί κανείς 
να βρει τα σχετικά στο μελέτη μα του Γ. Π. Σαββίδη «Παραλλαγές 
στους Τάφους του Καβάφη»5.

Είναι πρώτη και μόνη φορά που ο Σεφέρης γράφει ποίημα 
επτύμβιο τουλάχιστον με σαφή μορφή. Μπορούμε να σκεφθού- 
με, επειδή βρισκόμαστε χρονικά κοντά στη λεγόμενη «βαλερική 
περίοδο», του Σεφέρη. Το Παραθαλάσσιο Κοιμητήρι του Paul 
Valery, το οποίο όμως δεν έχει μορφή επιτυμβίου. Γ ια να ψάξομε 
τυχόν εσωτερικές αντιστοιχίες είναι μεγάλη δουλειά, γιατί σε 
πρώτη προσέγγιση δεν βρίσκω να υπάρχουν. Το μόνο που βρί
σκω είναι ότι στην μία περίπτωση το ‘Κοιμητήρι’ είναι δίπλα στη 
θάλασσαενώ στην άλλη: δίπλα στη λίμνη. Μια λίμνη όμως «ήσυ
χη» σε αντίθεση προς τη «σγουρή θάλασσα» που έχει επάνω της 
«τα βασανισμένα καράβια».

Στα επόμενα χρόνια του πολέμου ο ίδιος αφηγητής (αν δεν τον 
ταυτίζομε με τον Σεφέρη) θα σταθεί και μπροστά σε ένα ποτάμι.

Να θυμηθούμε το « Έναςγέροντας στην ακροποταμιά» (που έχει 
την ένδειξη γραφής: Κάϊρο, 20 Ιουνίου 1942), όπου η περιβόητη 
περικοπή και ομολογία:
Δε θέλω τίποτε άλλο παρά να μιλήσω απλά, να μου δοθεί ετούτη

η χάρη.
Γιατί και το τραγούδι το φορτώσαμε με τόσες μουσικές που σιγά-

σιγά βουλιάζει
και την τέχνη μας τη στολίσαμε τόσο πολύ που φαγώθηκε από τα

μαλάματα το πρόσωπό της 
κι είναι καιρός να πούμε τα λιγοστά μας λόγια γιατί η ψυχή μας

αύριο κάνει πανιά
Πόσο απέχουν χρονικά αυτοί οι στίχοι από τους στίχους του 

«Η απόφαση...», το ξέρομε: τέλος Νοεμβρίου 1939, τέλος Ιου
νίου ’42. Κάπου δυόμισι χρόνια. Τι χώρεσαν μέσα σε αυτό το, μι
κρό χρονικό διάστημα είναι μια άλλη ιστορία. «Πόλεμοι χαλα
σμοί ξενιτεμοί...»* ξέρομε από την Κίχλη.

Πηγαίνομε όμως μακριά. Ας γυρίσομε στο ποίημα. Ο Σεφέρης 
λοιπόν στα τέλη Νοεμβρίου του ’39 γράφει το τελευταίο του 
ποίημα (είπαμε γιατί Ο βασιλιάς της Ασίνης προηγείται) μιας 
ενότητας ποιημάτων που θα τιτλοφορήσει Ημερολόγιο Κατα
στρώματος και σωπαίνει. Και γράφει τελευταίο ένα ποίημα επι
τύμβιο. Πώς να το εξηγήσομε; Δεν αναλαμβάνω, αν πρέπει να 
μείνομε σε αντικειμενικό επίπεδο, να δώσω απάντηση. Έτσι.
Για τον ίδιο λόγο που ο “κόκκορας” ήταν “ξανθός” . Φθάνω ως 
στην υπερβολή αλλά δεν πειράζει. Το επιτύμβιο προϋποθέτει 
μια αίσθηση θανάτου. Οι φόρμες έχουν και αυτές τη μοίρα τους.

Κρατώντας τώρα τις συμβάσεις του είδους πρέπει να δεχθούμε 
ότι ο αφηγητής του επιτυμβίου είναι νεκρός και απευθύνεται στο 
διαβάτη. Από ό,τι ακούμε δεν θα έλεγα ότι κάνει απολογισμό της 
ζωής του ή μιλάει για πράξη του “σπουδαία και τελεία” στην 
οποία έλαβε μέρος. Μιλάει μάλλον για μια κατάσταση στην 9



Δοκίμιο ·  Δοκίμιο ·  Δοκίμιο ·  Δοκίμιο ·  Δοκίμιο ·  Δοκίμιο ·  Δοκίμιο
οποία βρίσκω ότι περιλαμβάνεται τόσο ο αφηγητής όσο και ο 
διαβάτης.

Να σημειώσω μόνο, διευκρινίζοντας, ότι η δεύτερη αυτή προ
σέγγιση του ποιήματος, η αν θέλετε σημασιολογική προσπέλασή 
του, προϋποθέτει ότι η πρώτη δεν έχει αναιρεθεί. Απλώς η δεύ
τερη επιχειρεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά ως προς την 
πρώτη.

Ως προς το συμπληρωματικό στοιχείο: Αν έχομε να κάνομε με 
επιτύμβιο και φυσικά έχομε τύμβο το «μαρμαρωμένα μάτια των 
λιονταριών», εξηγείται μπαίνοντας ως στοιχείο του τύμβου. 
Μένει μόνο η διευκρίνιση στο αν το «μαρμαρωμένα» κυριολεκτεί 
ή αποτελεί μεταφορά του: έκπληκτα (τα μάτια των λιονταριών 
του τύμβου) για ό,τι συμβαίνει.

Κατά τα άλλα, δεν βρίσκω τίποτα να προσθέτει στο 4ο και 5ο 
τετράστιχο του ποιήματος, τα οποία κατά τη γνώμη μου φέρουν 
το κύριο βάρος του νοήματος και που εξαιτίας του λαμβάνεται η 
(ένοχη;) ‘απόφαση της λησμονιάς’.

(Έριξα απροειδοποίητα τη λέξη ‘ένοχη’ ως χαρακτηρισμό. 
Ζητώ λίγη πίστωση χρόνου για να το δικαιολογήσω).

Είπαμε ή μάλλον είπα (για να αναλάβω προσωπικά την ευθύνη 
της εκδοχής) στην προηγούμενη προσέγγιση ότι βλέπω την πα
ρουσία του (κάποιον) Ελπήνορα. Στο επιτύμβιο τώρα που έχομε 
δύο διακεκριμένα πρόσωπα (ένα: τον αφηγητή -σταθερό, υπο
τίθεται, όρο- και ένα: τον διαβάτη -  μεταβλητό όρο: οι διαβά
τες), χρειάζεται να βρούμε: πού βρίσκεται ο Ελπήνωρ. Είναι ο 
αφηγητής ή ο διαβάτης; Γιατί τώρα αυτή η ερώτηση; Διότι υπέ
θεσα πως έχει σημασία η μορφή του ποιήματος ως επιτύμβιου.

Συνεπώς αν στο ποίημα υπάρχει ένας πεθαμένος αυτός φυσιο
λογικά θα πήγαινε να είναι ο Ελπήνορας: καθότι νεκρός. Συλλο
γισμός άτσαλος. Διότι ο Ελπήνωρ δεν είναι μόνο άτομο αλλά και 
συμπεριφορά. Όρα και το ποίημα «Αφήγηση» που είπαμε, και 
όπου έχουμε ένα ζωντανό, (και μαρτυρημένο από τον ποιητή) 
Ελπήνορα. Γ ια να μην πάμε και στην Κίχλη π ου και εκεί έχομε να 
κάνομε πάλι με ζωντανό τον Ελπήνορα. Καιρός όμως να σταμα
τήσω αυτούς τους προφανείς συλλογισμούς και να πάψω να ζα
λίζω το ποίημα και εσάς, ενώ θα γλιστράνε οι λέξεις μέσα από τα 
δάχτυλά μας. Βρίσκω πως θα είναι πιο καθαρή δουλειά αν ομο
λογώντας την πλάνη μου και τις αυθαιρεσίες μου, επιχειρήσω να 
φτιάξω το ‘σενάριό’ μου.

Νομίζω ότι η ‘ιδέα’ του ποιήματος έχει γεννηθεί από την κατά
σταση που περιγράφεται στο 4ο και 5ο τετράστιχο. Και είναι οι 
εικόνες φρίκης. Πολεμικές σκηνές. Αεροπορικοίβομβαρδισμοί. 
Η φαντασίωση κύκνοι-αεροπλάνα δεν είναι απαράδεκτη αν 
σκεφθούμε την απέχθεια του Σεφέρη για τα φτερωτά αυτά.

Απέναντι σε αυτή την ‘κατάσταση’ που βρίσκεται ακόμη τότε 
μακριά από την Ελλάδα, υπάρχει και αντιτίθεται ένα ελληνικό 
παρόν. Και υπάρχουν -  να το πω με την πιό ανώδυνη μορφή -  οι 
ανυποψίαστοι, οι νήπιοι- για να θυμηθούμε το «Οι σύντροφοι 
στον Άδη» και προφανώς την Οδύσσεια, οι οποίοι νήπιοι παρά 
τα όσα συμβαίνουν δεν αν-ησυχούν. Πιθανώς (αυτό ας μην το 
αποκλείσομε) ένας από αυτούς είναι και εκείνος που λέει «εγώ» 
στο ποίημα. Ζωντανός όμως (όταν ήταν). Αλλά νεκρός (εδώ πια 
αποκτά σημασία η μορφή του επιτυμβίου), μπορεί να αποστα- 
σιοποιηθεί, με το οραματικό στοιχείο που διαθέτουν οι νεκροί 

10 στον Άδη.
Ο αφηγητής/πεθαμένος τώρα, απευθύνεται στον διαβάτη (ή:

εκείνο το διαβάτη).
Ο αφηγητής, μέσα από τον τύμβο του, που βρίσκεται ‘κοντά’ 

και ‘μπροστά’ «στηνήσυχη λίμνη» απευθύνεται στον διαβάτη (ή: 
‘εκείνον’ το διαβάτη που τον αφορά η στάση), για να τον βγάλει 
από τον εφησυχασμό του καθώς ο εφησυχασμός του εδράζεται σε 
ένα περιβάλλον επίσης εφησυχαστικό («ήσυχη λίμνη», οι κάτα
σπροι κύκνοι, κλπ). Ένας διαβάτης, ας τον ονομάσομε Ελπή
νορα (‘ανίδεο’ και ‘χορτάτο’), που δεν μπορεί ούτε να υποψια
στεί γιατί τον κοιτάζουν ‘μαρμαρωμένα’ «τα μάτια των λιοντα
ριών» που κοσμούν -όχ ι ανώφελα- τον τύμβο. Δεν υποψιάζε
ται παρόλο που το «κοντύλι» [=κάθε γραπτός λόγος] «τρύπησε 
τον τοίχο της φυλακής». Βγήκε προς τα έξω το μήνυμα μιας επερ- 
χόμενης καταστροφής. (Υποπτεύομαι ότι εδώ η “φυλακή” 
απορρέει από την αίσθηση της φυλακής που έχει κανείς όταν ζει 
μια δικτατορία* συγκεκριμένα για τότε: της4ης Αυγούστου).

Καθώς επομένως ο διαβάτης δεν αντιλαμβάνεται τα έμμεσα 
μηνύματα, ο αφηγητής αναλαμβάνει να τον αφυπνίσει με όσα 
του λέει στα κρίσιμα που είπαμε 4ο και 5ο τετράστιχα.

Στο 6ο τετράστιχο, με τον ρηματικό λόγο σε α' πληθυντικό 
πρόσωπο, νομίζω ότι ο αφηγητής και ο διαβάτης ταυτίζονται ως 
‘νοοτροπίες’. Διαφοροποιείται μόνο ο αφηγητής, καθώς υπο
νοείται ότι δρα ως καλαμαράς, που χαράζει «λίγα σημάδια στις 
πέτρες». Η αβάντα και η ευθύνη του.

Με το 7ο τετράστιχο η ταύτιση επιβεβαιώνεται και έχει την έν
νοια μιας ‘ηθικήςστάσης’που -δεν αντιφάσκω- είναι ένοχηγια 
την απουσία της, για τη σιωπή της, και κρατάει ως άλλοθι το ότι 
χάραξε σημάδια στις πέτρες. Ισχυρίζομαι ότι εδώ πια δεν είναι 
Ελπήνορας μόνο ο διαβάτης αλλά μας βγαίνει και ο αφηγητής/ 
καλαμαράς ως ένας συμβιβασμένος. Γι’ αυτό έλεγα πριν ότι ‘η 
απόφαση της λησμονιάς’ είναι μια ‘ένοχη’ απόφαση, διότι απο
φεύγει μια ‘δύσκολη’ πραγματικότητα.

Αλλά τι μπορεί να αναιρέσει την ενοχή της; Όσο καταλα
βαίνω από το ποίημα, μόνο αν η «βοή θυσίας», που «νοιώθεις 
στις φλέβες σου», πάρει τη μορφή που αναλογεί στα πράγματα
-  μορφή την οποία, την ώρα του ποιήματος, δεν έχει πάρει ο κά
ποιος Ελπήνορας/καλαμαράς- και καταστεί: απόφαση συμμε
τοχής.

Ωστόσο και για την απόφαση της λησμονιάς:

Αιαβάτη,
αν είσαι Αλεξανδρεύς, δεν θα επικρίνεις.

Τέλειωσα το σενάριό μου και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να 
επαναλάβω τα όσα ισχύουν λίγο ή πολύ για κάθε ερμηνεία. Πολύ 
περισσότερο για ένα ποίημα τόσο κλειστό/κρυφό που παραμένει 
κρυφό παρά τους λογικούς ακροβατισμούς μου.

Πάντως ανεξήγητο για μένα παραμένει το γιατί ο Σεφέρης 
γράφει τελευταίο ένα τόσο άβατο ποίημα. Μήπως η κρυπτικό- 
τητά του ήταν εσκεμμένη και απέκρυπτε σήματα και μοτίβα της 
εποχής, ώστε να μπορεί να περάσει τους φραγμούς της (αυτο)λο- 
γοκρισίας; (Ενώ όχι Η τελευταία Μέρα, που θυσιάστηκε προσω
ρινά;). Αν αυτό συμβαίνει με την «Απόφαση...», δεν έρχεται λο
γικό να δεχθούμε ότι με αυτόν έστω τον τρόπο έχομε την τελευ
ταία (καταγραμμένη) εμπειρία του Σεφέρη (ποιητικά εκφρα
σμένη) που σοφός -α ν  δεν διαφωνείτε- αντιλαμβάνεται «εκ 
των μελλόντων [... ] τα προσερχόμενα»;

Έτσι προσπαθώντας να καμουφλάρει τη σκέψη του κάπου

ι
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Τελειώνοντας, αναρωτιέμαι μήπως ευθύνονται οι προσωπι
κές μας εμπειρίες, όσων ζήσαμε νέοι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, 
που αποδίδομε τόση σημασία στον περιβάλλον και στον ιστο
ρικό παράγοντα. (Το 1961 η ΝόραΑναγνωστάκη προσέγγισε και 
αυτή διαισθητικά την «Απόφαση της λησμονιάς» με σήματα επο-

' 7\
χ η ς - )

Δεν έχω άλλο τρόπο να απαντήσω στην απορία παρά με τα λό
για του Σεφέρη: Όταν ο έξω κόσμος σε πιέζει, αν επιμένεις να εκ
φράζεσαι, εκφράζεσαι στρεβλά (ΜέρεςΓ\ 1/2/1940, σελ. 167).

Με αυτή την έννοια τολμώ να ισχυριστώ ότι «Η απόφαση της 
λησμονιάς» είναι ένα στρεβλό ποίημα.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εισήγηση που διαβάστηκε στο Συμπόσιο Σεφέρη από 14 έως 16 Απρι
λίου 1988 στην Ά για  Νάπα της Κύπρου.

Εισηγητές οι πανεπιστημιακοί: Γ.Π. Σαββίδης, Ερατ. Καψωμένος, 
Γιάν. Δάλλας, Γιώργος Κεχαγιόγλου, Ξεν. Κοκκόλης, Μιχ. Πιερήςκαι 
Φώτης Δημητρακόπουλος ο οποίος διάβασε και την εισήγηση του Παν. 
Μαστροδημήτρη που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί.

Εισηγήσεις επίσης έκαναν οι: Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Γιώργος 
Γιωργής, Σάββας Παύλου, Νίκος Ορφανίδης και Νάντια Χαραλαμπί- 
δου.

1. Βλέπε: ΓιώργηςΓιατρομανωλάκης: “Ο βασιλιάς της Ασίνης” . Η ανα- 
σκαφή ενός ποιήματος, 1986.

2. Πλάι στους τίτλους του κάθε ποιήματος μπαίνει η ημερομηνία γραφής, 
σε παρένθεση, όπως το ξέρομε από τις εκδόσεις, και τις σημειώνει ο Σε- 
φέρης, και σε αγκύλες η ημερομηνία που βρίσκομε στο αρχείο Σεφέρη.

3. Βλέπε Γ. Γιατρομανωλάκης, ο.α.

4. Μια λέξη που συναντάμε συχνά στο Μέρες, Γ'και 5 φορές στα ποιήματα 
του Σεφέρη μέχρι και το Ημερολόγιο Καταστρώματος, Β 
Εδώ νομίζω μας χρειάζεται να θυμηθούμε τις δύο αναφορές της‘φρίκης’, 
στη συλλογή αυτή, η οποία γράφεται καθ’ όλη τη διάρκεια του Β' Παγκο
σμίου Πολέμου.

Τριζόνια
[ ι
Κι εγώ πονώ κι εσείς πονείτε 
μα δε φωνάζουμε και μήτε 
καν 'ψιθυρίζουμε, γιατί

η μηχανή είναι βιαστική 
στη φρίκη και στην καταφρόνια 
στο θάνατο και στη ζωή 
[...]

(σ.198-199)

Τελευταίος σταθμός

Κι α σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές 
είναι γιατί τ’ ακούς γλυκότερα, κι η φρίκη 
δεν κουβεντιάζεται γιατί είναι ζωντανή 
γιατί είναι αμίλητη και προχωράει- 
στάζει τη μέρα, στάζει στον ύπνο 
μνησιπήμων πόνος.
[...]

(σελ.215)

5. Τώρα: Γ.Π. Σαββίδης: Μικρά Καβαφικά. Β'τομ. 1987, σ.σ. 459-466.

6. Ας μη διανοηθούμε να το συνδέσομε με τη Λίμνη  του Λαμαρτί-
νου.

7. Στον τόμο Για τον Σεφέρη (1961) και έπειτα: Νόρα Αναγνω- 
στάκη: Μ αγικές Εικόνες (1973).

Ν Ε Φ Ε Ρ Τ Ι Τ Η Σ

Κ α τ η γ ο ρ ώ
Δαιμονικόν μυθιστόρημα

*

! . f

(Το Αφηρημένον)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΓΔΗ-Αθήνα 1987



ΠΟΙΗΣΗ

Άλκηστις Σουλογιάννη

ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ
Χαμηλό Βαρομετρικό 
Εκδ. Στιγμή, Αθήνα 1987, 
σελ. 43

Τα είκοσι δύο ποιήματα σε πεζό λόγο 
της συλλογής Χαμηλό Βαρομετρικό του 
Σπόρου Τσακνιά ορίζουν με σαφήνεια 
όσο και με εντονότατη αν και ελεγχόμενη 
συναισθηματική φόρτιση, ένα νοησιαρ- 
χικό σύστημα εξ υποκειμένου προσωπι- 
κό=ο συγγραφέας ως υποκείμενο, που 
όμως λόγω του ήθους του μπορεί με αυ
στηρή συνέπεια να εφαρμοσθεί και σε 
άλλα προσωπικά, εξ αντικειμένου αυτή 
τη φορά γεγονότα=ο αναγνώστης ως 
υποκείμενο.

Στο σύστημα αυτό, η έννοια της ύπαρ
ξης τίθεται συνδιαλεγόμενη με την έν
νοια του θανάτου, όπως μια φωτογρα
φία με το αρνητικό της, και υποβάλλεται 
έτσι εκείνη η παραμυθητική ισορροπία 
που εξυπηρετεί τόσο το γνωστικό όσο 
και το θυμοειδές. Αν θελήσουμε να αντι- 
διαστείλουμε τις δύο τάσεις της ισορρο
πίας, θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι η 
θέση ή «αισθητή» όψη της ύπαρξης 
εξαρτάται από τις αναδρομικές διηγή
σεις (ο δυναμικός λόγος=μνήμη = ύπαρ-’ 
ξη) ή από τον βιωμένο χρόνο (το εκά- 
στοτε παρελθόν, δηλ. και πάλι μνήμη) ή 
από τις νοητικές διεργασίες (η αμφιβο
λία της μνήμης) ή από την ανθρωπομε
τρική εικόνα των πραγμάτων (δηλ. φορ
τίο μνήμης).

Από την άλλη πλευρά* το αρνητικό 
της ύπαρξης, δηλ. ο θάνατος, αναγνω
ρίζεται 6ε6αίως ως μετακόμιση ή ανα
χώρηση, μια έννοια κίνησης δηλ., όμως 
κίνηση μονοσήμαντη και μοναχική, 
αλλά ακόμα ως ο χρόνος που δεν εξήρκε- 
σε, ως η αίσθηση της απώλειας (οπότε 
είμαστε υποχρεωμένοι να αρκεστούμε 
στη μνήμη), ως ο απόηχος του παρελ
θόντος (δηλ. και πάλι μνήμη), και ακόμα 
παραπέρα: ως το κενό (η αδειοσύνη, 
σελ. 23) ή η σιωπή (η θορυβώδης σιωπή, 
σελ. 30 = η απουσία δυναμικού λόγου = 
άρση της ύπαρξης).

Η αμφίδρομη λοιπόν αλλά και ενο- 
12 ποιημένη αντίδραση ύπαρξη-θάνατος, 

πρέπει να διαβασθεί σε άμεση συνάρ

τηση προς τις παραμέτρους χρόνος και 
μνήμη, που εισάγονται ως συνώνυμοι.

Ο χρόνος: η ροή (όχι πάντοτε απρό- 
σκωπτη -ο ι νύχτες βγαίνουν δύσκολα, 
σελ. 15), η εξασφαλισμένη παρουσίατου 
παρελθόντος και η προέκτασή του στο 
διηνεκές, και τέλος η κλασσική πλέον 
ελιοτική σύγκλιση του χρόνου, έστω και 
μέσα από το αρνητι κό της (το χτες και το 
αύριο θαμπώνουν, η ώρα της ελευθε
ρίας ζυγώνει, σελ. 38 = άρση του υπολο
γιζόμενου χρόνου, δηλ. του ζωντανού, 
επομένως θάνατος).

Η μνήμη: επικρέμαται πάντοτε ο κίν
δυνος της διαρυής της (σελ. 15), είναι 
όμωςτελικάτομόνοστοιχείοπουουσια- 
στικοποιεί το μέγεθος ύπαρξης (σελ. 43).

Σε δεύτερο επίπεδο, οφείλουμε να δια
κρίνουμε ανάμεσα στις γραμμές ένα 
ιδεατό σημείο αναφοράς (είναι προτι
μότερο ν' ανοίγετε την καρδιά σας σε 
φανταστικά πρόσωπα, σελ. 29), που 
οδηγεί ευθέως στην επαγγελλόμενη από 
την ισορροπία ύπαρξη, -θάνατος π α 
ραμυθία. Και έτσι ολοκληρώνεται το σύ
στημα.

Η δομική τεχνική του οφείλει πολλά 
στην ενίοτε υπαινικτική πυκνότητα, στα 
απρόοπτα σχήματα, στην πολυσημία 
και σ' ένα λόγο που συχνά μένει μετέω
ρος στη στροφή (σελ, 15,17,22) ή στο διη
νεκές (σελ, 14, 33)· και στηρίζεται (σχε
δόν) εξ ολοκλήρου στηνπαρασημαντική 
(αφού η κυριολεκτούσα σημαντική πε
ριορίζεται ουσιαστικά σ' ένα ποίημα: 
Προ της ξηρασίας, (σελ, 9) όχιμόνοντων 
φυτών, όπως προληπτικά κατατίθεται 
στο πρώτο, τρομερό ποίημα με τον ση
μαντικά (η λέξη από το σημαίνω) ειδο
ποιό τίτλο φούξια = εξορκισμός του κα
κού (σελ. 7* μήπως και ο τίτλος του βι
βλίου παρασημαντική δεν υπαινίσσε
ται;) αλλά σε μια ευρεία και πολύσημη 
κλίμακα παρασημαντικής των υποκει
μενικών συμβάσεων, αποτέλεσμα μιας 
εξαιρετικά λεπτής εγκεφαλικής διεργα
σίας (είναι εμφανές), με όλη όμως την 
εξυπακουόμενη συναισθηματική φόρ
τιση (καλό είναι να επαναληφθεί).

Από την ορολογία της τράπουλας και 
τα κατά καιρούς αναγνώσματα και 
ακροάματα και θεάματα = αποσκευές 
ομόλογων στοιχείων, μέχρι τηναυθαιρε- 
σία των λέξεων αυτών καθαυτές. Αυτή 
είναι η απλούστερη επιλογή. Η χρήση 
όμως της παρασημαντικής εξελίσσεται 
πολυπλοκότερη: το κουρελιασμένο
παλτό που σκεπάζει εσπευσμένα τον κα
θρέφτη και τα σκυλιά που ουρλιάζουν 
έξω από την πόρτα (σελ. 18) ή ο σκύλος

που ανεβαίνει στον ουρανό (σελ. 33). 
Ακόμα: ο άνεμος, ως ο αέρας παγερός 
που σαρώνει τα σκουπίδια (σελ. 24) ή ο 
άνεμος που επαπειλεί να σηκώσει την 
εναπομείνασα σκιά (σελ 37· τόσο ομόη
χος με τον άνεμο που παρασύρει ό,τι 
άφησε ο θάνατος, στον πρόσφατο Γερο- 
γκρίνγκο του Κάρλο Φουέντες).

Ή ακόμα και κυρίως: το άσπρο 
χρώμα ως τελευταία εκτύπωση ζωής 
και σταθερός ο τελευταίος ήχος (εγώ μο
νάχα σ' ακούω) στον επίλογο. Σκηνοθε- 
τικές οδηγίες (σελ. 43), όπως και άνοιξη 
το τελευταίο βιωμένο χρονικό σημείο, 
πράγμα για το οποίο θα πρέπει κανο
νικά να είμαστε προετοιμασμένοι μετά 
από εκείνη την αποστροφή στο Αρνη
τικό της αγάπης (σελ, 22): «Από ποιά 
ρωγμή όρμησε το απρόβλεπτο; Αχ! / κι 
είναι πρώιμη άνοιξη», που θα μπορούσε 
κάλλιστα να ισχύσει ως μόττο στο βιβλίο.

Και τέλος: πλήρης εφαρμογή της π α 
ρασημαντικής στη σταθερά του τύπου 
φυγή = από την οπτική του υποκειμέ
νου και απώλεια = από την οπτική του 
αντικειμένου, που διατρέχει ολόκληρο 
το βιβλίο ως διαρκές κοντίνουο εκείνης 
της πικρής, επαναλαμβανόμενης διαπί
στωσης «Τα χάνομε όλα, τα χάνομε όλα, 
τα χάνομε όλα» που δίνει το στίγμα του 
ήθους στην Ερόικα του Κοσμά Πολίτη. 
Ό π ω ς  εκεί στο συναξάρι της αγίας εφη
βείας, το ίδιο και στο Χαμηλό βαρομετρι
κό: οι φίλοι επιμένουν να φεύγουν νω
ρίς, ενώ έγινε πλέον καθεστώς να πηγαί
νουμε στο σπίτι μονάχοι.

* * *

Αυτή η τακτική δεν είναι κάτι το 
απροσδόκητο στην ποίηση του Σπύρου 
Τσακνιά, κάτι δηλ. που εισβάλλει εξαίφ- 
νης στο Χαμηλό βαρομετρικό. Εδώ βε
βαίως εφαρμόζεται ως τακτοποίηση 
προσωπικών αξιωμάτων που καταλή
γουν σε κώδικα βιοθεωρίας. Γι' αυτά 
όμως είχαν προειδοποιήσει τόσο ο Κύ
κλος (Εγνατία, 1979) όσο και το Ονειρο- 
σκόπιο (Καστανιώτης, 1984). Ιδίωςαυτό 
το δεύτερο, ιδιαίτερα το ποίημα Πάλι το 
καράβι (σελ. 30), και ιδιαίτερα το τμήμα 
«Γ ι' α υτό σας μ ι λώ, επει δ ή / δεν μπο ρώ να 
σας αγγίξω» = ο δυναμικός λόγος που 
θεραπεύει την απουσία της άμεσης επα
φής σε ό,τι αφορά την προσωπική 
σχέση (για να μνημονεύσουμε και Χρή- 
στο Γιανναρά). Αξίωμα που επηρεάζει 
ισομερώς το σύνολο της παρασημαντι-



κήςτου Χαμηλού Βαρομετρικού, όπου ο 
δυναμικός λόγος όντως υποκαθιστάτην 
άμεση επαφή και συντηρεί την προσω
πική σχέση. Ή αλλιώς: στη σύμπτωση 
λόγος = ύπαρξη, το μέγεθος θάνατος 
δεν επεμβαίνει ανατρεπτικά. Σύμφωνοι, 
αξίωμα που βολεύει όλους μας.

Το βιβλίο του Σπύρου Τσακνιά Χαμηλό 
Βαρομετρικό, το εξώφυλλο του οποίου 
προσδιορίζουν σχέδια του Σωτήρη Σό- 
ρογκα, εντάσσεται στο είδος βιβλίο / 
έργο τέχνης που διακονεί με βιταλιστική 
σχεδόν διάθεση η «Στιγμή». Ως ενδει
κτικά του εν προκειμένω εκδοτικού 
ήθους θα μπορούσαν να χακτηρισθούν 
π.χ. Μανώλη Αναγνωστάκη Τα Ποιήμα-

Αλέξ. Ζήρας

ΑΝΤΩΝΗΣΦΠΣΤΙΕΡΗΣ
Το Θα και το Να του Θανάτου 
Εκδόσεις Καστανιώτη 
Αθήνα 1987, σ.σ.57
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Εχω τη γνώμη ότι μια σημαντική 
καμπή που σημειώθηκε στο έργο του Α. 
Φωστιέρη είναι αυτή του διπλού βιβλίου 
του που δημοσιεύτηκε στα 1977 και που 
σ' αυτό ενυπήρχαν δυο σχετικά αυτόνο
μες συλλογές ποιημάτων, Ποίηση μες 
στην Ποίηση και Σκοτεινός Έρωτας. Και 
λέω σημαντική, γιατί η ως τότε συνει
σφορά του στη διαμόρφωση του προ
σώπου καιτουχαρακτήρατηςνεότερης 
ποίησης δεν ξεχώριζε από το μέσο ορο, 
τουλάχιστον σ' ό,τι αφορά τις αποκλί
σεις του από το γλωσσικό ιδίωμα και τις 
θεματογραφικές κοίτες των ομηλίκων 
του ποιητών. Με την πάροδο του χρό
νου η λυρική αισθηματολογία του Εσω- 
τερικοί Χώροι ή τα Είκοσι (1973) εξαλεί
φεται, για να διακριθεί εντελώς αιφνίδια 
-ό χ ι όμως και αναίτια αν λάβει κανείς 
υπ' όψη του τα συμπαρομαρτοόυντα 
των διαφόρων και καθόλου διαφορετι
κών ασχολιών του πο ιητή- έναςαισθη- 
τιστής. Και πάλι όμως δεν θα 'θελα να 
αφήσω το χαρακτηρισμό ξεκρέμαστο. 
Εννοώ “ένας αισθητισχής” που δεν έχει 
να κάνει τίποτε με τα πρότυπα των λυρι- 
κοπαθών, Ελλήνων και Ευρωπαίων, 
ποιητών του εικοστού αιώνα. Η θεωρη
τική αγωγή και η μαθητεία του Α. Φω
στιέρη στη σύγχρονη γαλλική, κυρίως, 
ποίηση, έχουν εδώ να υποστούν τις

τα, Δ.Π. Παπαδίτσα Ποίηση 1, Ιωάννη 
Ανδρέα Τρωίλου Ροδολίνος (πρόλογος: 
Στυλιανός Αλεξίου), Ε.Χ. Γόνατά Ο φι
λόξενος Καρδινάλιος, Γιώργη Γιατρομα- 
νωλάκη Ο Βασιλιάςτης Ασίνης,Δ.Ν. Μα- 
ρωνίτη Πίσω μπρος, Νίκου Χουρμου- 
ζιάδη,Ευριπίδηςσατυρικός,Γουσταύου 
Φλωμπέρ Βιβλιομανία (μτφ: Ε.Χ. Γονα- 
τάς), Όσκαρ Ουάιλντ Ο κριτικός ως δη
μιουργός (μτφ: Σπ. Τσακνιάς), Νίκου 
Κακτίτση Ο ήρωας της Γάνδης (εξώ
φυλλο Σωτήρη Σόρογκα), καθώς και 
σχεδόν ολόκληρη η σειρά Ασυνήθιστες 
Ιστορίες με προεξάρχοντα Μιχαήλ Μη- 
τσάκη Αυτόχειρ και Εμμανουήλ Αυκούδη 
Η κωμόπολιςΦθειρία.

ωσμώσεις μιας ιδιοσυγκρασίας η οποία 
αναζητεί το απτό ακόμα και σε περιοχές 
που μόνο διαισθητικά προσεγγίζονται. 
Γιατί η μετουσίωση του πάθους που εί
ναι τόσο φανερή στον Σκοτεινό Έρωτα 
και που φαινομενικά μοιάζει με αισθη
τική αναγωγή στο μεταφυσικό απόλυ
το, κατά βάθος δεν αποκλίνει καθόλου 
από τη σωματοποίηση αυτού του π ά 
θους, δηλαδή από τη διαρκή υπόμνηση 
ότι δεν υπάρχει άλλη κόλαση από τον 
ίδιο μας τον εαυτό.

Πιστεύω ότι η διαπίστωση αυτή, που 
μόλις προηγήθηκε, μπορεί να χρησιμο
ποιηθεί ως μίτος στην επόμενη συλλογή 
του ποιητή, Ο Διάβολος τραγούδησε 
Σωστά (1981), όπου η εξύμνηση του δαι
μονικού δεν είναι τίποτε περισσότερο 
από μνημείωση αυτής της πλευράς που 
δεν ομολογούμε και που μένει πάντοτε 
-σχεδόν πάντοτε- στην σκοτεινή πε
ριοχή της ζωής μας. Είναι, μελίγαλόγια, 
το "καταραμένο κομμάτι" μας, όπως το 
ονόμασε αναλογικά ο G. Bataille αυτό 
που το ερξορκίζουμε να μην εμφανιστεί, 
να μην αναδυθεί από το σκότος, γιατί αν 
αναδυθεί απειλείται η με τόση επιμέλεια 
χτισμένη ενότητα των αντιθέτων μας.

"Δεν έχω τίποτα για να προφυλαχτώ. 
Δώσε μας, ύπνε, τασκοτάδιατζάμιασου

Κι εσύ, των καθημερινών ωρών ζωή,
Λίγο από κείνο το σωστό αστιγματισμό 
Λίγους βαθμούς από τη σωτήρια μυω

πία σου"..
καταλήγει μ' αυτό το χαρακτηριστικό 
τρόπο το ποίημα "Πετάει ο Διάβολος" 
(σελ. 14), υπενθυμίζοντας ότι η βαθύ
τερη ουσία των πραγμάτων και της 
ζωής είναι αδύνατο να αποκαλυφθεί, να 
γίνει μ' άλλα λόγια γνωστή, αν δεν αντι- 
κριστεί συνάμα και μέσα από το άλλο 
της, μέσα από το πάθος που θέλει να κα
ταστρέψει ή μέσα από εκείνο που το 
θεωρούμε ακατανόητο και, συνεπώς, 
απορριγμένο μέσα στη σιωπή.

Το εντυπωσιακό στην ποίηση αυτή 
που μάλλον εύκολα θα εντόπιζα τη 
μπωντλερική καταγωγή της, δηλαδήτην 
απελπισμένη μνημείωση, τουλάχιστον 
σ' ένα αισθητικό επίπεδο, της έννοιας 
και αίσθησης του "κακού" ή του "κατα
ραμένου", είναι ότι δεν παρουσιάζει κα
μιά λυρική δόνηση. Οποιητήςδενδείχνει 
εκστασιασμένος και οπωσδήποτε δεν 
έχω διακρίνει κανένα σημείο στη συλ
λογή του αυτή που να μου υποβάλλει την 
ιδέα ότι θέλει να αναχθεί μέσω της υπέρ
βασης σε κάποια απόλυτη κατάσταση. 
Αντίθετα, εκείνο που διακρίνεται να δια- 
χέεται από όλους τους πόρους των 
ποιημάτων (τα οποία έτσι κι αλλιώς 
πρέπει να διαβαστούν ως μέρη μιας ενό
τητας) είναι ο πόθος της απόλυτης γνώ
σης, όχι μόνο του εξατομικευμένου είναι 
αλλά και της φύσης του, μιας φύσης θα 
έλεγα αρχετυπικής, όσο το δυνατόν πιο 
αποκαθαρμένης και διαυγούς μέσα στην 
κοσμική πραγματικότητα. Ο διάλογος 
λοιπόν με το δαίμονα, τον οποίο παρα
κολουθούμε στα επάλληλα ποιήματα 
που ανιχνεύουμε εδώ, είναι δύσκολο να 
οριστεί ως διάλογος με τις χθόνιες δυνά
μεις που τείνουν να σύρουν το ανθρώ
πινο στο μη ανθρώπινο -  σύμφωνα με 
τη γνωστή άποψη των ρομαντικών. Και 
τούτο γιατί το δαιμονικό, όπως απεικο
νίζεται στη συλλογιστική του Α. Φωστιέ
ρη, είναι προφανώς η άλλη όψη του αγ
γελικού και ύψιστου. Η μήπως -δαιμο
νικό και αγγελικό- προσωπεία της μιας 
και μόνης κατάστασης του ανθρώπου 
στον κόσμο;

Στο ερώτημα που παραθέσαμε θα 
μπορούσε να αποκριθεί ο ποιητής με 
πολυάριθμα αποσπάσματα από το Ο 
Διάβολος Τραγουδούσε Σωστά, όπου η 
αμφιλογία, ο δυϊσμός και ο διχασμός 
αποτελούντηβασικήσυνθήκητηςποιη-13 
τικής συνείδησης και -κα τά  προέκτα-



ΠΟΙΗΣΗ
σ η -  τη βασική συνθήκη που χαρακτη
ρίζει τη στάση του ποιητή απέναντι στον 
κόσμο.

"Τα πράγματα γεννιούνται από τη λέξη
τους

Κι η λέξη τρέμει αμφίρροπη 
Καθώς τον ήχο της τον παίρνει ο καιρός 
Καθώς δεν ξέρει πια κανείς 
Κι αν ο καιρός υπάρχει"
('Ή Κόλαση της Αμφιβολίας", σελ. 20-21)

ή πιο ρητά, στο συμβολισμό του π α ρ α 
κάτω ποιήματος:

" Ο μόνος πόθος του εγώ είναι το εγώ " 
που εκμυστηρεύεται
"χιλιάδες δρόμοι φεύγουνε γυρίζουν, 
πάρε στην τύχη ένα:
Εδώ θαρθεις
Εδώ λοιπόν, να ξέρεις,
Περιμένω

("Ο Σατανάς δεν έχει φύλο", σελ. 12)

Ωστόσο η αμφιλογία που ήδη αναφέ- 
ραμε και αναγνωρίσαμε, θα φανεί πε
ρίεργο, αλλά δεν αποδίδεται από κά
ποιο δραματικό συναίσθημα, δεν πα- 
ράγεται από καμιά εξηγημένη κατά
σταση και δεν προδίδεται από κανένα 
συγκινημένο τόνο, όπως θα ήταν ίσως 
φυσικό σε μια ποίηση τέτοιας λογής, με 
έντονο το στοιχείοτηςμεταρσίωσης. Ό 
μως εκείνο που θα αποκαλούσαμε "με
ταφυσική αγωνία" και που υπάρχει, 
έστω και σ' ένα δεύτερο επίπεδο της 
ποιητικής ανάγνωσης, εδώ, ομολογου- 
μένως εντυπωσιακά, απουσιάζει - τ ο υ 
λάχιστον απουσιάζει ως αίσθημα και 
συναίσθημα. Η αμφιλογία είναι, αν δια
βάσουμε απαιτητικότερα την ποίηση 
του Α. Φωστιέρη, οχι το σύμπτωμα αλλά 
η αρχή, ενυπάρχει δηλαδή όπω ς είπαμε 
ως βασι κή ορίζουσα στον τρόπο θέασης 
του κόσμου. Και είναι, κατά συνέπεια, 
μια ορίζουσα αρχή που μαρτυρεί τη βε
βαιότητα του ποι ητή για την τάξη ή ατα
ξία των πραγμάτων. Μια τέτοια βεβαιό
τητα, έτσι, θα έλεγα ότι σχεδόν μοιραία 
σφραγίζει την υφολογική ταυτότητα 
του ποιήματος, της δίνει μια ορισμένη 
χροιά και, χωρίς άλλο, αναδεικνύει με 
την αποστασιοποιητική λειτουργία της 
τον στοχαστικό λόγο, ο οποίος απο- 

> φαίνεται δ/αρκώςγιατοπροδιαγεγραμ- 
μένο κάθεφαινομένουτηςζωής -αισθη- 

14 σιακά ή διασθητικά κοιταγμένης.
Αλλά η μετουσίωση στην ποιητική

I Γ. Παναγονλόπονλος

Π ά ε ι  ν α  ξ η μ ε ρ ώ σ ε ι

Ο κύριος της αυταπάτης μας ταξιδεύει 
πά ντα  σ ’ ένα επεισόδιο  
ασήμαντο ή σημαντικό για  την ύπαρξή μας. 
Δ ικα ιολογεί το κάπνισμα του σαν επίγνωση  
της ματαιότητας.
Κ άποτε μου δίνει το κέρμα  
που τηλεφωνώ στη σάλα των νεκρών.
Ολα σιωπηλά εκεί,
Ίσω ς η μόνη επανάσταση που δικαιώθηκε.

Α λλο τε  με προσκαλεί για  κάποιο γεύμ α ... 
σ τ  όνειρό μου.
Σ υναισθήματα σε συναισθήματα.
Ό λο ι δαγκώ νουν ένα χιλιοδαγκω μένο μήλο. 
Ε κεί γίνεσαι πο ιητής  
ζητιάνος για  ένα ψέμα  
ο Φ άουστμ ιαςχιλ ιοπα ιγμένης έκδοσης. 
Τελικά όλα εξαφανίζοντα ι 
στην απόσταση α π 'το  πρώ το άγγιγμα.

Ο κύριος της αυταπάτης μας είναι η αίσθηση  
πω ς ξαναρχίζουμε.
Τίποτα. Οι διαλυμένοι μύθοι συντηρούν τη σήψη 
σ 'ένα  υγρό που όλοι νομίζουν γι ’ αθάνατο νερό. 
Ε γώ ... ο έρω τας... ο θάνατος  
κι εσ ύ ... ο έρω τας... ο θάνατος.
Α π ό  τις γρ ίλ ιες η μόνη ελπίδα  και απαντοχή

Π άει να ξημερώσει.

πράξη της βιωματικά και έλλογα αποδε
κτής αυτής κατάστασης, ανιχνεύεται 
ήδη στα ποιήματα του 1977 και προβάλ
λεται, για μια φορά ακόμα, πολύ πιο 
απαιτητικά ως προς την αισθητική ολο
κλήρωση της ποιητικής ιδέας, στην 
πρόσφατα δημοσιευμένη έκτη συλλογή 
του Α. Φωστιέρη, Το Θα και το Να του 
Θανάτου (1987). Άραγε δημιουργεί ο 
ποιητής, χωρίς να έχουμε συλλάβει 
ακόμα το εγχείρημά του στα όρια που 
του αναλογούν, ένα δικό του μυθολο
γικό και μυθοποιητικό σύμπαν; Και 
μπορεί αυτό το σύμπαν να διαστείλλει
-  και π ό σ ο -  τη συνείδηση του "καταρα
μένου μέρους", έτσι ώστε να έχουμε μια 
κάποια ανέλιξη από βιβλίο σε βιβλίο, 
ώστε να φέρνει στο φως ολοένα και με
γαλύτερες περιοχές του μέσα σκοτα
διού; Οπωσδήποτε στο Το θα και το να 
του Θανάτουέχουμε, πρω τ' απ ' όλα, τα

κρατούμενα από την προηγούμενη συλ
λογή. Μιλώ κυρίωςγιατηνέννοια και ση
μασία του διφορούμενου που εδώ 
μπορώ να ισχυριστώ ότι καταλαμβάνει 
όλο το προσκήνιο της ποιητικής πρά 
ξης, με πολυάριθμες παραλλαγές οι 
οποίες παραπέμπουν σε μια συγκροτη
μένη φιλοσοφία ζωής. Αν στο Ο Διάβο
λος Τραγούδησε Σωστά η παρουσία του 
"Κακού" υπογραμμίζεται και συμπλη
ρώνεται διαρκώς από την παραδοχή 
π ω ςτο  κακό είναι το προσωπείο του κα
λού ή το αντίστροφο, στα ποιήματα 
αυτά ο δυϊσμός έρχεται να γίνει θεμε
λιώδης κατάσταση επί παντός επιστη
τού, και βέβαια θεμελειώδης κατάσταση 
για την προσέγγιση της ιδέας του θανά
του,
"Αυτό που μένει περισσότερο 
Είναι αυτό που φεύγει



Καθώς το τίποτα είναι πολύ 
Ενώ το λίγο τίποτα(....)"

(“Αυτό που μένει”, σελ. 25) 
ή φθάνοντας σε οριακό σημείο αυτή την 
αναζήτηση -  παίγνιο, όπου η εικόνα/ 
πρόταση/απόφανση είναι την ίδια 
στιγμή το αντίθετό τους ή μάλλον το αν
τίστροφό τους, εξίσου όμως λειτουρ
γική και στις δυο περιπτώσεις ως προς 
τον δασικό ποιητικό στοχασμό, έχουμε 
αποτελέσματα όπως αυτό του ποιήμα
τος "Χρονι κ ή Αντι κατάσταση' ' , (σελ. 30),

"Μπορώ να πενθώ από τώρα το θάνατο 
Του γέρου αγέννητου γιου μου 
Σ  ’ ένα μέλλον που δε θα [ναι για μένα ποτέ 
Όμως θ α 'ναι
Το ρήγμα τέλειου χωρισμού 
Μπορώ από τώρα λοιπόν να πενθώ 
Το μικρόχωρισμό το δικό σου 
που ακόμα δε σ'είδα(...)»

Αυτή η εκ πρώτης όψεως συστοιχία 
παραδοξολογιών που ακολουθεί σχε
δόν αφηγηματικό ρυθμό καθώς δια- 
πλάθει τη στοχαστική της περιήγηση 
μέσα στο μυθολογικό συμπαν του ποιη
τή, δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε ότι 
μαρτυρεί την εκ μέρους του αποδοχή 
της δύναμης του μοιραίου. Ενός μοι
ραίου που δεν ορίζεται ηθικά και δεν 
κερδίζεται ή δενχάνεται απότονάνθρω 
πο, γιατί απλούστατα είναι πέρα απ ' 
αυτόν. Ό σο περνούν τα χρόνια είναι 
αλήθεια ότι η ποίηση του Α. Φωστιέρη 
ενισχύει πρώτ' απ ' όλα το υπόβαθρό 
της, τις γενεσιουργές αιτίες της, που εί
ναι κοντολογίς ο στοχασμός του ποιητή 
γύρω από τις έννοιες του χρόνου, της 
σιωπής, της φύσης, αλλά ένας στοχα
σμός ο οποίος γυρεύει συνήθως με διαι
σθητικό τρόπο να συλλάβει τις έννοιες 
αυτές -ό π ω ς  και άλλες- στην αρχετυ- 
πική τους αν είναι δυνατόν κατάσταση. 
Έτσι, οι προτάσεις/εικόνες του ποιήμα
τος παρά τη διαισθητική τους λειτουρ
γία κρατούν διαφανή και διαυγή τον 
ιστό τους, ισομετρώντας και ισομοιρά- 
ζοντας -  αν ποτέ ήταν δυνατό να διαπι
στωθεί αυτό με ευκρίνεια -  την αισθη
ματική με την νοηματική αλληλουχία. 
Και αυτό γίνεται φανερό αμέσως, όχι 
μόνο στα ποιήματα που θα τα ονομά
ζαμε χωρίς δισταγμό "οντολογικής διε- 
ρεύνησης", τα οποία έτσι ή αλλιώς 
προάγουν τη νοηματική τους κατανόη
ση, αλλά και εκείνα όπου η συνείδηση 
του κόσμου (στην ολότητά του) είναι 
αποτέλεσμα ταυτόχρονα της αισθησια
κής και της έλλογης σύλληψής του. Πα

ράδειγμα τα ποιήματα "Ό τι τον Ποιη
τήν Δέοι Είπερ Μέλλοι Ποιητής Είναι" 
(σελ. 19) και "Ο Ήχος των Λέξεων" (σελ. 
20), όπου φαίνεται καθαρά πω ς η υπέρ
βαση του πραγματικού μέσω της φαν
τασίας καταλήγει σε μια συστοιχία εικό
νων απολύτως αντι κειμενι κάπροσδιορι
σμένων.
"Οι λέξεις μου είναι ξύλινες. Τις βάφω 
μαύρες, τις κρεμάω με προσοχή απ ' το 
ταβάνι. Ο αέρας των ημερών περνάει 
απ' τα παράθυρα, κουνώντας τις αδέ
ξια. Έξω και μέσα στο δωμάτιο είναι νύ
χτα, ακούω μόνο το νωθρό τους θρόι
σμα καθώς στριφογυρνάνε. Καμιάφορά 
χτυπιούνται μεταξύ τους, και τότε βγαί
νουν ήχοι αναπάντεχοι: καμπάνα σε κω
μόπολη που απλώνεται φωτιά -  ρόγχος 
αρρώστου που του τρώει ο χρόνος το 
λαρύγγι -  βιολί από τα νύχια ενός που
λιού -  έκρηξη σ'εργοστάσιο με τέσσερις 
νεκρούς κι εξήντα τραυματίες -  πιστόλι 
να εκλιπαρεί -  γέλιο να κλαίει".

Ό π ω ς  είναι ευνόητο, διαφάνεια δε 
σημαίνει απαραίτηταπροϋπόθεση μιας 
λογικής ακολουθίας εννοιών. Ετσι, η 
ποίηση του Α. Φωστιέρη, παρά τις π α 
ραχωρήσεις που κάνει στην πεζολογία
-  καμιά φορά μάλιστα, όπως αυτή του 
ποιήματος "Δολώματα από Σιγουριά",

Ανθούλα Δανιήλ

Θ.Δ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
Το Τρίτο Τέταρτο 
Εκδ. Ίκαρος, 1988

ΖΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Μούρο χιούμορ γι' αυτά που 
μας συμβαίνουν 
Εκδόσεις Αθήνα, 1988

Το βιβλίο περιλαμβάνει φαινομενικά 
τρεις ενότητες ποιημάτων. Πρώτα- 
πρώτα υπάρχει μια σειρά από πέντε 
ποιήματαχωρίςτίτλο γενικό, ακολουθεί 
το σονέτο I, σονέτο 11, σονέτο III. Στη συ
νέχεια έχουμε μια ενότητα με τον τίτλο 
ΤαΩμοφόρια, τέσσερα ποιήματα-πεζά. 
Ακολουθεί η ενότητα Τρίαποιήματαγια 
πεθαμένους και η συλλογή κλείνει με 
ο κτώ πο ι ή μ ατα πάλι χω ρ ί ς γενι κό τ ίτλο.

(σελ. 29), οι παρεκβάσεις απομυζούν τε
λείως και ξηραίνουν χωρίς λόγο τις ει
κόνες/αποφάνσεις -  δεν χάνει τον βα
σικό λειτουργικό χαρακτήρα της που εί
ναι αυτός της υποβολής. Υποβολής 
όμως όχι διαθέσεων προσωπικών μα 
στοχασμών οι οποίοι κατορθώνουν, 
απροσδόκητα ίσως, να δημιουργούν 
μια αίσθηση γοητείας, χωρίς να κατα
φεύγουν σε κανένα λυρικό επιφώνημα ή 
σε μουσικογενείς φράσεις. Γιατούτο και 
η ποίηση του Α. Φωστιέρη, μολονότι "ι
δεολογικά" και βάσει των μπωντλερικών 
καταβολών της είναι πλησιέστερα στην 
ποίηση του Γ. Καραβασίλη, στην ουσία 
γειτνιάζει περισσότερο με ένα ποιητικό 
λόγο που αρνείται τη συσκότισή του 
απότουςδραματικούςτονισμούςκαιτις 
λυρικές εξάρσεις, όπως είναι αυτός του 
Ν. Βαγενά -  για να χρησιμοποιήσουμε 
παραδείγμα+α από δυο σχεδόν συνο- 
μήλικούς τους ποιητές.

Δημιουργείται αυτή η γοητεία από τη 
συχνή επίκληση του απόκοσμου, του μη 
ανθρώπινου, του μοιραίου; Θα έλεγα 
πω ς δημιουργείται μάλλον από την χτυ
πητή αντίθεση μεταξύ του τραγικού 
νοήματος της ζωής και του ήρεμα διαπι
στωμένου μέσα στο ποίημα αναπόδρα- 
στούτης.

Σ ύνολο πο ι η μ άτων 23.
Ένας κόσμος τραγικά αποτυχημένος 

με προεξάρχουσα την πολιτική σκοπι
μότητα, την ιδιοτέλεια, το συμφέρον 
βρίσκεται στον πυρήνα της θεματικής. 
Θεοί και δαίμονες, Μοίρα και Πεπρω
μένο υποχωρούν μπροστά στη νέα με
γάλη θεότητα, τη θεότητα της πολιτικής 
και του χρήματος. Στο ποίημα Στο νομι
σματικό μουσείο, πρώτο ποίημα της 
συλλογής, έχουμε ένα δείγμα της ποικι- 
λομορφίας της μιας από τις δύο θεότη
τες:

Μονέδες σφάντζικες 
και ντούλπιες της Σπάνιας, 
σόλιδοι, τριώβολα, 
τετράδραχμα, ασσάρια, 
μπεζάντια, δαρεικοί, δίστηλα, 
και κολονάτα του Ρινότμητου

Δίπλα, άχρηστες καμπιάλες 
σφάλλιδες στο Ριάλτο

Πρόκειται για μια Βαβέλ ονομάτων νομι-15
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σμάτων που στο όνομά τους παίχτηκαν 
κάποτε και χάθηκαν ή κερδίθηκαν π α 
τρίδες και άνθρωποι. Αυτή τη νομισμα
τική Βαβέλ συναγωνίζεται μια άλλη Βα- 
βέλ ονομάτων τόπων συνδεδεμένη πάν
τοτε με το θάνατο. Κορυφαία η Νέο 
Υόρκη που διαθέτει όλα τα προσόντα 
για να Βαφτιστεί Πρέβεζα:

- τ ι  ευκαιρίες παρέχει η Νέα Υόρ- 
κη!
Τι πολιτεία των αυτοχείρων είναι 
τούτη εδώ!

Αλλά δεν είναι μόνο η Νέα Υόρκη· είναι 
μια ολόκληρη σειρά τόπων στενά δεμέ
νων με το θάνατο, όπως η Σκωτία που 
βαοιλοκτονεί, ηχώρατων Ταύρωνμετις 
δικές της θυσίες-φόνους, το Μπιάνσκ 
στο ρώσικο μέτωπο, η Κύπρος και οι 
αγνοούμενοι της, κι ακόμη η Μπραιν- 
τοαϊδπλατς, το Γκρύνεβαλντ, η Χάβελ, η 
Χαλενζέε, το Βερολίνο, η λίμνη TEGEL, το 
Κλάιντερ Βάνζεεμετον τάφοτου Κλάιστ, 
που είναι άλλος ένας (ιδανικός) αυτό- 
χειρ. Ενας θάνατος κοσμοπολίτης Βρί
σκεται παντού, παρών, για να σημαδέ- 

, ψει τα γεγονότα της ζωής από την αρχή 
ωςτοτέλοςτης, για να σημαδέψει τη γέν
νηση, τη σύζυγο, το παιδί, τα ταξίδια, 
τις εμπειρίες, μετη μαύρη σφραγίδατου 
πένθους, για να δημιουργήσει τα ψυχικά 
αδιέξοδα που κανένας κόπος και καμιά 
ασχολία δεν μπορεί να τα χρωματίσει με 
τα χρώματα της ζωής. Ο ποιητής δε 
νιώθει να τον συνδέει μαζί της τίποτα 
σχεδόν:

θραύοντας την ύστατη κλωστή 
ενός κυκλώματος και 
πέφτοντας στο κενό 
τι να την κάνεις τη ζωή σου 
έτσι ένα δάνειο που έχει καταντή
σει

Αυτοτιμωρούμενος και αυτοσαρκαζό- 
μενοςτη Βλέπει σπαταλημένη:

Ξανά σ' αυτό το κέλυφος μετρώντας 
στο όνειρο τα όσα ξεπερίσσεψαν 
στο διάβα μιας ζωής σπαταλημένης.

Ξανά σ' αυτό το κέλυφος, το σώμα 
σου,
που στο 'δωσαν μισοτιμής, και μετα
χειρισμένο.

Από παντού στάζει δηλητήριο, παντού 
στιλέτα και βέλη και η Λαίδη Μάκμπεθνα 
αρνείται κυνικάτη μεταμέλεια .ϋνπλήρει 
συνειδήσει εγκλημάτησε και χρεώνει τα 
σχετικά μετην

τρελόγρια που βασανιζόταν να 
ξεπλύνει
τις κηλίδες με το αίμα, που δεν 
έβγαιναν

στον Σίγμα γεροηλίθιο (προφανώς τον 
Σαίξπηρ).

Δεν υπάρχει λοιπόν άλλοθι. Ό λα είναι 
καλά υπολογισμένα και οι νέοι Θεοί απο
φασίζουν για τη διαγραφή των παλιών, 
όπως ο Κίσσιγκερ: «Χθες διέταξα την 
εξαφάνιση του Μπετόβεν» επιχειρεί να 
ξεριζώσει προφανώς τη δύναμη του Πε
πρωμένου (στο ποίημα Το αλεγκρέτο 
τηςεβδόμης). Αυτά αποφασίζουν οι με
γάλοι* για τους κοινούς θνητούς απο
φασίζουν τα ζάρια:

στις πλάκες αντηχούν, σαν σε ζη
τώ,
λειψά τα ζάρια

και πού καιρός να ψάξεις τώρα 
πια
να βρεις όσα έχασες, παίζοντας 
ζάρια τον καιρό σου.

Παντού λοιπόν θάνατοι, φέρε
τρα, ένας φονευμένος φαρμακοποιός με 
την παρακαταθήκη της μορφίνης του 
διαρπαγμένη, φωνές γυναικών που κα
ταριούνται και γενικά κλίμα Βαρύ, σκο
τεινό, πένθιμο που θυμίζει σε πολλά ση
μεία και Σεφέρη και Σινόπουλο και Κα- 
ρυωτάκη.

Από άποψη μορφής τα ποιήματα 
έχουν ελεύθερο στίχο, τα περισσότερα, 
αλλά έχουν κρυφό ρυθμό, τρία είναι σο
νέτα, αλλά ομοιοκαταληκτούν, και τέσ
σερα είναι πεζά-ποιήματα.

Το τρίτο τέταρτο της σελήνης είναι 
εκείνο που οδηγεί, μετά την πανσέληνο, 
στο πλήρες σκοτάδι και ο ποιητής αυτό 
το σκοτάδι το νιώθει να τον περιβάλλει 
από καιρό. Η ποίησή του είναι μια μαρ
τυρία για την κατάντια του κόσμου που 
τροφοδοτεί το θάνατο και τροφοδοτεί
ται απ ' αυτόν, μια περιπλάνηση σε τό
πους και χρόνους, οδυνηρή και αποκαρ- 
διωτική, που διαψεύδει συνεχώς το 
όνειρο και ματαιώνει την ελπίδα.

Στο βιβλίο, 106 σελίδες, προτάσσεται ση
μείωμα του ποιητή με σκοπό να προλά
βει τον αναγνώστη να μην αγανακτήσει 
για όσα θα συναντήσει στις μέσα σελίδες. 
Ακολουθούν δύο αποσπάσματα από 
ιερά κείμενα (το ένα από την επιστολή 
του Παύλου Προς Ρωμαίους και το άλλο 
από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, η 
αγωνία του Ιησού στον κήπο της Γεσθη-

μανή). Τα αποσπάσματα αυτά έχουν 
θέμα συναφές με τους προβληματι
σμούς του ποιητή, έτσι όπως εκτίθενται 
στις μέσα σελίδες του βιβλίου. Και όχι 
μόνο συναφές αλλά ανάπτυξη και εξόγ- 
κωσήτου.

Κύριο χαρακτηριστικό αυτού του εί
δους «ποίησης» είναι η κραυγή κατάτων 
απροσώπων ψυχολογικών και κοινωνι
κών μηχανισμών, που παραπλανούν 
και εξουσιάζουν... γιατί οι επιστήμο
νες... υποβάλλουν και επιβάλλουν... τον 
Άρχοντα του κόσμου τούτου... του διε
θνούς σατανικού μητρώου 666... οι 
ιδεούλομυστικοπαθέοτατοι και ιδεούλι- 
κομυστικίζοντες, ηδονιστές, γομωρικοί 
και σοδωμικοί κάτω από την επίδραση 
της Πόρνης δηλητηριάστριαςσεξοσατα- 
νικής, πανσεξουαλικής, ψυχρότατης 
Ρουφήχτρας, μολυσματικής της ζωικής 
ανθρώπινης ενέργειας...

Τέτοιο λοιπόν το περιεχόμενο εκτείνε
ται και απλώνεται και επανέρχεται μαζί 
μετα επίθετα και τις μετοχές σιδηροδρο
μικής κατασκευής, τα ομόρριζα, τα 
ομόηχα, ομοιοκατάληκτα, ομοιοτέλευ- 
τα, πάρισα, ισόκωλα συσσωρευμένα με 
ή χωρίς ρυθμό και μέτρο, μέσα σ' έναπυ- 
ρετώδη παροξυσμό, κάτι σαν κήρυγμα 
από άμβωνα και από φανατικό ιερέα ή 
ιεροεξεταστή που βλέπει παντού το σα
τανά, τους σατανιστές και τους σατανί- 
ζοντες, που βρίζει τους πολιτικούς, 
επώνυμα μόνο τους σοβιετικούς, και 
τους κατατάσσει στη γενική κατηγορία: 
δεξιοαριστεροκεντροβρυκόλακες, στα- 
λινοχιτλεροχυδαιοδημοκράτες, ιδεο- 
ναρκωμανείς. Ακόμ η και το νέφος το βα
φτίζει ναρκωτικό αστομαρξίζον. Μιλάει 
επίσης για χαπιοεμποροβιομήχανους 
και χαπιογιατρούς... με λίγα λόγια κα
ταπιάνεται με όλα.

Ο Ζ.Ο. δίνει την εντύπωση ότι ζει έναν 
κακό εφιάλτη με ανοιχτά τα μάτια και 
κάνει αγώνα να ξυπνήσει. Έμεινε ενεός 
μπροστά στην «πρόοδο» του κόσμου 
και όλα τα «σατανικά» εφευρήματα του 
20ου αιώνα. ΔΕΝ παίζει λοιπόν με τις λέ
ξεις αλλά τις χτυπάει με μανία στα αυτιά 
του αναγνώστη του, και ουρλιάζει βρα
χνά από την προσπάθεια · νομ ίζει κανείς 
πως τον ακούει που βασανίζεται.

Οι τελευταίες σελίδες του βιβλίου είναι 
αφιερωμένες στις κρίσεις που έχουν γί
νει από πολλούς και επώνυμους, για το 
προηγούμενο έργο του Ζ.Ο. Δεν έχω δια
βάσει άλλα έργα του εγώ προσωπικά, κι 
έτσι δεν θα διαφωνήσω με όσα καλά του 
«καταλογίζουν». Ίσως δεν κατάλαβα ή 
έχω λάθος αντίληψη για την ποίηση.



Εκείνο που παρατηρώ είναι η μεγάλη 
ιδεο-λογία του και απ ' ό,τι έχω διαβάσει 
ηποίηση δεγίνεται μειδέεςαλλά μελέξεις 
και ότι η φόρμα έχει κι αυτή το ρόλο της. 
Εδώ υπάρχει σπάσιμο της φόρμας, 
πλήρης διάλυσή της, όχι στον τύπο της,

αλλά στην ουσία της. Δεν υπάρχει ούτε 
τέχν η, ο ύτε τεχν ική.Κιόσαβέβαιαθίγον- 
ται έστω κι έτσι με φρενίτιδα και καυστι- 
κότητα, σωστά είναι, αλλά τι σχέση 
έχουν μετηνποίηση; Μπορούσαν κάλλι- 
στα να γίνουν αντικείμενο κοινωνιολογι

κής μελέτης (τότε όμως δεν θα ταίριαζαν 
τα πολυπαρασύνθετα επίθετα και ο με
τοχές). Επομένως; Το μαύρο χιούμορ, 
συμφωνώ ότι είναι μαύρο, μαύρο κατά- 
μαυρο* χιούμορ όμως δεν είναι, πολύ 
περισσότερο δεν είναι ποίηση.

τα βιβλία της «γνώσης»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

Η ΑΣΠΡΗ ΑΡΚΟΥΔΑ 
Η άοπρη αρκούδα δεν είναι μυθιστόρημα πλοκής αν και η Πράξη πρωταγωνιστεί’ 
απλώς η ανάπτυξη πολλαπλών μύθων οδηγεί τον Βασίλη Βασιλικό σε καινούριους 

«διαλόγους» με τα πάντα. 

Ζ 
Ναι, το Ζ είναι η Ιλιάδα με την έννοια όχι του έπους αλλά της έντεχνης ιστορικής 
κατάθεσης για το μεταπολεμικό κόσμο* είναι ο Πόλεμος και Ειρήνη με την 

έννοια ότι ειρήνη δεν ήρθε μετά τον πόλεμο. 

ΤΟ ΣΦΡΑΤΟ 
... οι ύφαλοι - μνήμες, όπου όλοι ναυαγούμε ανεξαρτήτως από το βαθμό 
ευαισθησίας μας, μαζί με τα ιντερμέτζα των Μονολόγων που συμπληρώνουν 
τον κορμό του μυθιστορήματος... σφραγίζουν με υψηλό δείκτη ωριμότητας τη 
διαδρομή του Βασιλικού από το μυθιστόρημα - σταθμό: τον Γλαύκο Θρασάκη, 
ώς Το σφράτο.

εκδόσεις
Γρηγ. Αυξεντίου 26, 157 71 Ζωγράφου, 
τηλ.: 7794879 · 7786441

γνώση
Ζωοδόχου Πηγής 29, 106 81 Αθήνα, 
τηλ.: 3620941 · 3621194

*
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Επιδράσεις και Συμπτώσεις 
στην Πεζογραφία

του Σπύρου Πλασκοβίτη
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Οι επιδράσεις στην πεζογραφία του Σπύρου Πλασκοβίτη, μολο
νότι δεν είναι ούτε τόσο πολλές ούτε τόσο δυσκολοδιάκριτες, θα 
έπρεπε να ερευνηθούν σ’ ένα ειδικότερο μελέτημα, βέβαια, όπως 
ταιριάζει σ’ αυτού του είδους τα θέματα, πράμα που δεν μπορεί 
να γίνει μέσα στα περιορισμένα όρια μιας σύντομης εξέτασης. 
Συμβαίνει, εντούτοις, εκτός απ’ τις πραγματικές επιδράσεις, να 
υπάρχουν στην περίπτωσή του κι ορισμένες συμπτώσεις, χωρίς 
μάλιστα ν’ ανήκουν στους γνωστούς κοινούς τόπους. Κι από την 
άποψη αυτή, αξίζει ίσως ν’ ασχοληθούμε, έστω και τόσο σύν
τομα και συνοπτικά, με το θέμα των επιδράσεων στο έργο του.

Αν σταθούμε με προσοχή στα στοιχεία που συνθέτουν το χα
ρακτήρα της αφηγηματικής πεζογραφίας του, θα διαπιστώ
σουμε πως πρόκειται για πεζογραφία που συχνά λειτουργεί με 
σύμβολα, πολυεδρική και πολυδιάστατη, καθώς από τη μια στη
ρίζεται στο χειροπιαστό και την εξωτερική πραγματικότητα κι 
απ’ την άλλη κινείται στον πνευματικό και τον ψυχολογικό χώ
ρο, συνδυάζοντας τον ρεαλισμό με τα λυρικά και ποιητικά στοι
χεία, τον προβληματισμό και το κοινωνικό περιεχόμενο με την 
ανησυχία την υπαρξιακή και μεταφυσική, την πνευματικότητα 
και τον ψυχολογικό χαρακτήρα με τον ερωτισμό και την έντονη 
αίσθηση του φυσικού και του ζωικού στοιχείου. Ό ,τι, ωστόσο, 
σχετίζεται περισσότερο με το θέμα μας είναι τα σημεία όπου, 
μαζί με τον όλο υπαρξιακό προβληματισμό του, μαζί με το μετα
φυσικό ερώτημα και το πρόβλημα του Θεού και του θανάτου, ει
σβάλλει το καθαρότερα θρησκευτικό στοιχείο παράλληλα με το 
επικρατέστερο συνήθως δαιμονικό, η πίστη ταυτόχρονα με το 
αντίθετό της ή και μέσα απ’ το αντίθετό της: μέσα απ’ την απιστία 
και την αμφιβολία και μέσα απ’ την αμαρτία, σ’ ένα κράμα μυστι- 
κισμού και υλισμού και με κάτι το εωσφορικό στη σκέψη και στη 
συμπεριφορά αρκετών ηρώων του.

Το θέμα της αμαρτίας ιδίως -κα ι η λέξη «'αμαρτία»- έρχεται 
και ξανάρχεται, για να γίνει μέσο εξιλασμού, όπως με το «λιανό 
άγκάθι» στο μυθιστόρημα «Το φράγμα», που μπήγεται στο δά
χτυλο του Μπεναρδή Χαρίτου, μόλις απλώνει για πρώτη φορά το 
χέρι ν’ αρπάξει την ψυχοκόρη του, και καταλήγει «άγιο καρφί». 
«”Ω, καί νά μου τήν ξανάφερνες τώρα τή ζωή, δέ θά τήν ήθελα!», 
ομολογεί στην τελευταία συνάντηση με τον μηχανικό, πριν σω- 
πάσει για πάντα. «Μονάχα τήν 'αμαρτία μου νά μή μου τήν πά
ρεις. [...] Σέ δαύτην ελπίζω, μηχανικέ -  νά, τό μυστικό μου! 
’Από δαύτη κρατιέμαι. [...] ’Άνπιστεύειςστήν 'αμαρτία, δέν εί
ναι τάχα σάνά ελπίζεις σ’ Εκείνον;»1 «Πρέπει νά δείχνουμε σέ-

του Κώστα Στεργιόπουλου

βας στά μεγάλα κρίματα», λέει στο άλλο μυθιστόρημα του ΓΙλα- 
σκοβίτη «Η πόλη» κι ο παπα-Καρμπόνης. «' Υπάρχουν άδικα 
καί στενάχωρα πράματα στόν κόσμο [...], άλλά κι ο πιό δυστυχι
σμένος -  άς τόν βοηθήσει ο Θεός νά μήν πει ψέματα στόν 'εαυτό 
του... Νά μήν πει ότι δέ νιώθει μιά γλύκα μπροστά στό αίνιγμά 
του...»2

Δεν πρόκειται πια εδώ μονάχα για τα δυο αντίθετα σκέλη του 
προβληματισμού του συγγραφέα, ούτε για έναν τρόπο να προω
θεί και να συνεχίζει τη διαλεκτική του στα αναπάντητα ερωτή
ματα, μα και για το ακραίο εκείνο όριο που η διαλεκτική σταμα
τάει κι εξουδετερώνονται οι έννοιες. Όλα αυτά αποτελούν δικές 
του εσωτερικές καταστάσεις και βιώματα, πηγάζουν από τα βα
θύτερα στρώματα του ίδιου. Ως ένα βαθμό όμως, το χριστιανικό 
και το δαιμονικό στοιχείο έρχονται κι από τον Ντοστογιέφσκι, 
τη μόνη σοβαρή επίδραση στο έργο του.

* * *

Την επίδραση του Ντοστογιέφσκι στον Πλασκοβίτη πρώτος 
επισήμανε ο Βάσος Βαρίκας στην κριτική του για « Το γυμνό δέν
τρο», παρατηρώντας ανάμεσα σε άλλα ότι «σέ πολλά άπό τά 
πρόσωπα, πού κινούνται μέσα στό βιβλίο του,»-κι ας σημειωθεί 
εδώ, πως το βιβλίο ήταν το πρώτο του νέου τότε πεζογράφου- 
«διακρίνεις τά σπέρματα ανθρώπων πού, άν κάποτε κατώρθω- 
ναννά'ολοκληρωθούν, θά μπορούσαν νάδιεκδικήσουν μιάθέση 
μέσα στό πάνθεον τών 'ηρώων τού Ντοστογιέφσκυ».3 Για «ντο- 
στογιεφσκικό βάθος» μίλησε κι ο Νικηφόρος Βρεττάκος, γρά
φοντας για το ίδιο βιβλίο 4. Κι ο Απόστολος Σαχίνης, σχολιάζον
τας «Το φράγμα» και το δοκίμιο «Ηπεζογραφία του ήθους», πα
ρατήρησε ότι ο συγγραφέας τους «κατέληξε στό συμπέρασμα 
πώς “τό μυθιστόρημα άπό τέχνη Ηθών, κορυφώθηκε πιά σέ τέ
χνη ’Ήθους”», «έπειτα άπό τήν μελέτη τού έργου τού Dostoiev
sky» , καθώς κι από τη μελέτη του Kafka και του Camus5.

Σχετικά με την επίδραση των δύο τούτων συγγραφέων στο 
« Φράγμα» έγινε κατά καιρούς αρκετός λόγος. Ο ίδιος ο Σαχίνης 
πιστεύει, πως πρόκειται για επίδραση δημιουργική κι από τους 
δυο -  και συγκεκριμένα από την «Πανούκλα» τον Camus και τον 
«Πύργο»χον Kafka6.0  Δ. Ραφτόπουλοςθεωρείτο μυθιστόρημα 
«γόνιμα επηρεασμένο άπό τήν ευρωπαϊκή 'υπαρξιακή φιλολο
γία καί ιδιαίτερα άπό τήν “Πανούκλα” του Καμύ» 7. Για επί
δραση απ’ το ίδιο βιβλίο έκανε λόγο κι ο G .d’. Aubarede στη σύν-
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Ο Σ π ν ρ ο ς  Π λα σ κοβ ίτη ς

τομη κριτική του για τη γαλλική μετάφραση του «Φράγματος», 
διατυπώνοντας τη γνώμη πως θυμίζει από κάποιες απόψεις την 
«Πανούκλα» του Albert Camus («rappelle à certains égards “La 
peste” de notre Albert Camus»)8. Αντίθετα, o Jean Gaugeard σε 
πιο εκτεταμένο άρθρο του για την ίδια μετάφραση, μολονότι πα
ραδέχεται ότι ανάμεσα στον Πλασκοβίτη και στον Kafka δεν 
υπάρχει βαθιά συγγένεια («la parenté profonde est inexistante»), 
βρίσκει πως «αυτό δεν εμποδίζει διόλου τον Πλασκοβίτη να χρη
σιμοποιεί» («cela n’ empeche nullement Plascovitis d’ utiliser») 
«μια κάποια καφκική τέχνη της αφήγησης» («un certain art kaf
kaïen du récit»)9.

Επειδή τυχαίνει να έχω παρακολουθήσει από κοντά την ιστο
ρία και την προϊστορία του «Φράγματος», μπορώ να βεβαιώσω, 
πως ο Πλασκοβίτης εκείνο τον καιρό δεν είχε διαβάσει ακόμη 
ούτε τον Camus, ούτε τον Kafka. Τους διάβασε (την «Πανούκλα» 
μάλιστα του τη δάνεισα εγώ στην ελληνική μετάφραση του Ηλία 
Θεοφιλάκη), όταν το γράψιμο του μυθιστορήματος, που βά- 
στηξε από το 1957 ως το 1960, πλησίαζε στο τέλος του, και μίλησε 
γι’ αυτούς ένα-δυο χρόνια αργότερα στη γνωστή διάλεξή του για 
την «Πεζογραφία τον ήθους», δίνοντας έτσι μια πρόσθετη 
αφορμή να γραφτούν διάφορα σχόλια για δήθεν επίδραση1 °. Το 
περίεργο είναι, ότι πράγματι υπάρχουν ορισμένες αντιστοιχίες 
ανάμεσα στο «Φράγμα» και στα δυο τούτα βιβλία, και ως προς το 
πνεύμα του προβληματισμού, και ως προς τον υπαρξιακό και 
κοινωνικό χρωματισμό της ανησυχίας, και ως προς την ένταση 
και τον τόνο της ερωτηματικής τους αγωνίας, καθώς και μερικές 
με το καθένα ξεχωριστά.

Οι αντιστοιχίες με το μυθιστόρημα του Kafka εντοπίζονται 
-γ ια  να περιοριστούμε στα κύρια σημεία- στον κάθετο υπαρ
ξιακό προβληματισμό του κεντρικού τους ήρωα, στην αγωνία 
του να πάρει μιαν απάντηση για τη μοίρα και την ύπαρξή του, 
ίσως κάπως και στο θέμα της «ενοχής», στο γεγονός ότι ο υδρο-

λόγος μηχανικός του Πλασκοβίτη φτάνει απ’ τις πρώτες σελίδες 
στο φράγμα, όπως κι ο γεωμέτρης- ή, κατ' άλλους, χωρομέ- 
τρης- του Kafka στην περιοχή του πύργου, κι ακόμα στο επίσης 
κοινό σημείο ότι ο “πύργος” αυτός, παρόμοια με το “φράγμα”, 
αποτελεί ένα πολυεδρικό κι απροσδιόριστο εξωτερικά από το 
συγγραφέα σύμβολο. Με το μυθιστόρημα του υπαρξιακού -  
αλλά χωρίς μεταφυσική και θρησκευτικά στοιχεία- Camus ο 
Πλασκοβίτης συναντιέται στο θέμα της «απειλής», που κρατάει 
σε αδιάκοπη εγρήγορση τη συνείδηση. Στον ένα, την «απειλή» 
αντιπροσωπεύει η ραγδαία εξάπλωση της θανατηφόρας επιδη
μίας* στον άλλο, το ενδεχόμενο να σπάσει από στιγμή σε στιγμή 
το φράγμα. Συναντιούνται και στο ρόλο που διαδραματίζει στα 
βιβλία και των δύο το πλήθος, στην όλη του διακίνηση, στη συμ
περιφορά και τη διαγραφή της ψυχολογίας του.

Οι αναμφισβήτητες αυτές αντιστοιχίες, ωστόσο, μάλλον 
οφείλονται σε σύμπτωση ή σε συγγένεια και, το πιθανότερο, στο 
ότι ο συγγραφέας του «Φράγματος» βρέθηκε στο ίδιο «μήκος 
κύματος» με τον Camus και με τον Kafka. Αν υπάρχει κάποια 
πραγματική επίδραση -κα ι στο «Φράγμα», και στην «Πόλη», 
και πιο πριν -  είναι και πάλι η επίδραση του Ντοστογιέφσκι, 
τόσο γενικότερα στο πνεύμα της ανησυχίας και στο δαιμονικό 
και το θρησκευτικό στοιχείο όσο και ειδικότερα σε ορισμένα 
επεισόδια, όπως στη σκηνή στο μοναστήρι, όπου ο Βασίλης Ρέ- 
ζος παθαίνει νευρική κρίση σαν τους ντοστογιεφσκικούς ήρωες, 
εξουθενωμένος από την έμμονη ιδέα να σκοτώσει το μηχανικό.11 
Ντοστογιεφσκική ηρωίδα, ως ένα σημείο, με μεσογειακή όμως 
ιδιοσυγκρασία, είναι κι η Αγγελίνα στην «Πόλη», μα και σε κά
ποια λόγια του παπα-Καρμπόνη ο νους μας πηγαίνει στον στά- 
ρετς Ζωσιμά και στους «Αδελφούς Καραμάζωφ». Περισσότερο 
ή λιγότερο ντοστογιεφσκικά πρόσωπα θυμίζουν ακόμη ο ήρωάς 
του στην «Τελευταία επίσκεψη» και η Φανή12, ο απατημένος σύ
ζυγος στη νουβέλα «Το γυμνό δέντρο»13, ο κεντρικός ήρωας και 
η Φλωρίκα στον «Παροξυσμό». Δεν ξέρω μάλιστα κατά πόσο θα 
μπορούσε να θεωρηθεί μονάχα ντοστογιεφσκική στο ίδιο διή
γημα και η σκηνή που εκείνος αναποδογυρίζει το μελανοδοχείο 
και λερώνει το παλτό της, παίζοντας με την αλυσίδα των κλει
διών του, κι αυτή πέφτει γονατιστή στα πόδια του14, ή αν το συγ
κεκριμένο τούτο επεισόδιο, ως προς το παιχνίδι με τα κλειδιά, το 
πήρε από την ταινία του Αντονιόνι «Ηπεριπέτεια».

* * *

Κατά τα άλλα, λίγα πράματα φαίνεται να ’χει αντλήσει από 
ξένους κι από δικούς μας. Απηχήσεις απ’ τη γλώσσα και το ύφος 
του Καρκαβίτσα συναντάμε στο «Γυμνό δέντρο» και στο «Η 
θύελλα καί το φανάρι». Στα διηγήματα, επίσης, «Nature morte» 
του πρώϊου βιβλίου και «Το πίφερο» τον δεύτερου και, πιο γε
νικά κι αόριστα, στον όλο αισθησιασμό του υπάρχει λίγος Καρα- 
γάτσης. «Συνεχιστή του Καρκαβίτσα, του Μυριβήλη και του Κα- 
ραγάτση» τον χαρακτηρίζει με κάποια υπερβολή κι ο Αντρέας 
Καραντώνης15, ενώ ο Γιάννης Χατζίνης, όχι και τόσο δικαιολο
γημένα, ονομάζει στην κριτική του για «Το φράγμα» καραγα- 
τσικό ήρωα τον Μπεναρδή Χαρίτο16.

Οπωσδήποτε, η φανερή όσο κι αφομοιωμένη επίδραση 19 
του Ντοστογιέφσκι στάθηκε γόνιμη για τον Πλασκοβίτη*
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του άνοιξε το δρόμο ν ’ αξιοποιήσει τις δικές του ανησυχίες 
και τον βοήθησε να διαμορφώσει τον προσωπικό του χα
ρακτήρα. Η επίδραση όμως στο «Φράγμα» από τον Kafka 
και τον Camus αποτελεί σύμπτωση ή συγγένεια, κι είναι 
τόσο λίγο αληθινή όσο και το ότι το μυθιστόρημα το εμ
πνεύστηκε τάχα από το σπάσιμο του φράγματος στη Γαλ
λία (γιατί θεωρήθηκε πιθανό από μερικούς και κάτι τέ- ν ! η
coio) , ενώ η καταστροφή στη Γαλλία έγινε, όταν το μυθιστό
ρημα είχε πια γραφτεί.

1. Σπύρος Πλασκοβίτης: «Το Φράγμα», γ ' έκδ. «Κέδρος» 1977, σσ. 210 
και213.
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Τα βιβλία της «γνώσης»
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Η ΓΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Κ Κ Δ Ο Σ Κ Ι Σ

ΓΝΩΣΗ

Ένα εκπληκτικό μυθιστόρημα, ένα ζωντανό ρεπορτάζ 
από τα «ενδότερα» της απόλυτης εξουσίας.
Το πορτραίτο του Μεγάλου Ηγέτη ξεπηδά συγκλο
νιστικό μέσα από την αλλοτριωμένη καθημερινότητα 
του υπαρκτού σοσιαλισμού, και μαζί του άπληστη, 
απάνθρωπη και αναλλοίωτη ανά τους αιώνες 
η ίδια η εξουσία.
Ένα προφητικό βιβλίο γραμμένο στα δύσκολα χρόνια.

εχδόοε te « γνώση » ζω°δόχ°υ π̂ ς 29, κ>6 βι Αβ̂α· I τηλ.: 3621194 - 3620941



Εμμάνουελ Σβέντενμποργκ
300 χρόνια από τη γέννησή του

της Μαργαρίτας Μέλμπεργκ

Ο Εμμάνουελ Σβέντενμποργκ γεννή
θηκε στη Στοκχόλμη στις 29 Ιανουαρίου 
του 1688 και πέθανε το 1772 στο Λονδίνο. 
Μεγάλωσε και σπούδασε στην Ουψάλα 
που στα 1700 αποτελούσε το προπύργιο 
ανώτερων ακαδημαϊκών σπουδών. Όταν 
τελείωσε τη διδακτορική του διατριβή η 
οποία αναφερόταν σε θέματα κλασικής φι
λολογίας άρχισε να ενδιαφέρεται για την 
έρευνα των φυσικών επιστημών. Ο γαμ
πρός του Έρικ Μπενζέλιους, αρχιβιβλιο- 
θηκάριος του πανεπιστημίου της Ουψάλας 
και μέλος της πρώτης εταιρείας φυσικών 
μελετώνΟοΙ^ίιιπι Curiosorum -  ιδρύθηκε 
το 1710-, τον προέτρεψε να αφιερωθεί 
στην έρευνα της φυσικής και των μαθημα
τικών.

Το φθινόπωρο του 1710 και ενώ είχε ξε
σπάσει ο μεγάλος σκανδιναβικός πόλεμος, 
ταξίδεψε στην Αγγλία όπου έμεινε ως το 
1713. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του 
εκεί ήρθε σ’επαφή με τους διάσημους φυσι
κούς Flamsteed, Hailey, Woodward και 
επιδόθηκε στη μελέτη της αστρονομίας και 
της μηχανικής.

Από την Αγγλία ταξίδεψε στην Ολλαν
δία και τη Γαλλία με την ελπίδα να εκδόσει 
ένα μέρος των εργασιών που είχε συγγρά
ψει στην Αγγλία. Το φθινόπωρο του 1714 ο 
Σβέντενμποργκ είχε πραγματοποιήσει δε
κατέσσερις σπουδαίες εφευρέσεις, μεταξύ 
αυτών και τον τύπο ενός αεροπλάνου, που 
του δίνει μια θέση στην προϊστορία της αε
ροναυπηγικής. ι

Την άνοιξη του επόμενου χρόνου και 
ενώ βρισκόταν ακόμη στη Γερμανία εξέ- 
δοσε στα λατινικά -γλώσσα στην οποία 
έμελλε να συγγράψει σχεδόν όλα τα έργα 
του- ορισμένες ποιητικές συλλογές και 
πεζά κείμενα. Επιστρέφοντας στη Σουη
δία το 1715 σχεδιάζει την ίδρυση μιας 
σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών και ενός 
αστρολογικού κέντρου στην Ουψάλα.

Εμμ. Σβέντενμποργκ

Στη Σουηδία έρχεται σ’ επαφή για πρώτη 
φορά με τον Κρίστοφερ Πόλεμς -  ο βόρειος 
δαίδαλος, όπως αποκαλέστηκε - ,  μεγαλο- 
φυία της μηχανικής, που έμελλε ν’ ασκήσει 
μεγάλη επιρροή στον Σβέντενμποργκ. Έ 
γινε μαθητής του και εξέδωσε με δικά του 
χρήματα το πρώτο επιστημονικό περιο
δικό «Daedalus Hyperboreus», που αφιέ
ρωσε στις ιδέες του Πόλεμς.

Με την υποστήριξη του βασιλιά Καρό
λου XII, που θαύμαζε τις ανακαλύψεις 
του, άρχισε να εργάζεται ως ερευνητής στο 
Μπέργκολεγκιουμ. Η φήμη του στην Ευ
ρώπη είχε πλέον εδραιωθεί και στα 1733-4 
εκδίδει το σπουδαιότερο επιστημονικό του 
σύγγραμμα«Ρπη(πρί3Κ6πιπιΝ3ΐυΓ3ΗυΓη». 
Ο Σβέντενμποργκ, επηρεασμένος από την 
καρτεσιανή φιλοσοφία επιχειρεί στο συγ
κεκριμένο έργο να ερμηνεύσει τη Γένεση 
κάτω από το πρίσμα της μαθηματικής και 
της μηχανικής θεωρίας. Η σκέψη του είναι 
απόλυτα υλιστική. Επικεντρώνει το ενδια
φέρον του στην ύλη και την κίνηση. Ακόμη

και η λειτουργία της ψυχής, που ο συγγρα
φέας πίστευε ότι βρισκόταν στον εγκέφα
λο, οφειλόταν, κατά την ερμηνεία του, σε 
ανεπαίσθητες παλμικές δονήσεις που προ- 
καλούνταν στα πιο ευαίσθητα και λεπτά 
πλέγματα των μεμβράνων της.

Ο Ντεκάρτ υποστήριζε πως ο άνθρωπος 
γεννιέται με ορισμένες γνώσεις ενώ ο Locke 
πίστευε πως η ψυχή την ώρα της γέννησης 
είναι σαν άγραφο χαρτί. Ο Σβέντενμπορ
γκ, έχοντας μελετήσει και τις δυο απόψεις, 
δικαίωνε και τους δύο χωρίζοντας την 
ψυχή σε διαφορετικά επίπεδα. Κατά τη 
θεωρία αυτή η anima τοποθετείται στο 
υψηλότερο επίπεδο που περιλαμβάνει τις 
βασικότερες λειτουργίες και αρχές του ψυ
χικού κόσμου. Ωστόσο η anima δεν μπορεί 
να επικοινωνήσει με τα κατώτερα επίπεδά 
της. Το πνεύμα,mens rationalis, είναι ο τό
πος της συνείδησης και αντλεί τα μηνύματά 
του από το τρίτο επίπεδο της ψυχής, μετα- 
τρέποντας τους ανεπαίσθητους κυματι- 
σμούς σε συναισθήματα, επιθυμία και κα
τανόηση.

Το σημαντικότερο ώμος είναι ότι ο Σβέν
τενμποργκ ισχυρίστηκε πως η γλώσσα του 
ανθρώπου -πρόβλημα που τον απασχό
λησε ιδιαίτερα- συνδέεται άμεσα μ’ αυτήν 
τη συνείδηση, τονίζοντας πως η λεκτική 
ικανότητα και ευχέρεια της χρήσης της εξε
λίσσεται σε κάθε άτομο χωριστά, ανάλογα 
με την εμπειρία και τη διαπεδαγώγησή του.

Τα βιβλία του Σβέντενμποργκ δεν μπο
ρούσαν να τυπωθούν στη Σουηδία ούτε 
επιτρεπόταν να εισαχθούν από το εξωτε
ρικό λόγω της θρησκευτικής λογοκρισίας, 
μολονότι ό συγγραφέας απέφευγε να βγά
λει αθεϊστικά συμπεράσματα. Τουναντίον 
πίστευε πως η μηχανιστική θεωρία περί 
υλικής ψυχής αποτελούσε την ασφαλέ
στερη διαβεβαίωση της αθανασίας της. 
Τόνιζε ότι η ψυχή ήταν πλασμένη από μια 21



ανώτερη ύλη και ότι όταν έφτανε η στιγμή 
να αποδεσμευτεί από το σώμα απέβαλε τα 
τραχύτερα στοιχεία της προκειμένου να 
εισδύσει στον αιώνιο παράδεισο. Ως και τη 
θέση του παραδείσου και της κόλασης επι
χείρησε ο Σβέντενμποργκ να εντοπίσει με 
τη βοήθει α των συστημάτων του. Στα μισά 
της δεκαετίας του 1730 περνάει μια έντονη 
προσωπική κρίση και εγκαταλείπει ολο- 
σχερώς τον υλισμό και τις φυσικές έρευνες. 
Τι ακριβώς συντέλεσε σ’ αυτή την αλλαγή 
παραμένει άγνωστο. Ωστόσο από το έργο 
του προκύπτει πως όσο και αν προσπάθησε 
να διεισδύσει στις λειτουργίες του ανθρώ
πινου σώματος παρέμεινε άλυτο το πρω
ταρχικό ερώτημα: Πώς, δηλαδή, ανεξαρ- 
τητοποιείται το πνεύμα από το οργανικό 
του περίβλημα.

Ο Σβέντενμποργκ οραματίζεται έναν 
μελλοντικό άνθρωπο που, έχοντας απο
κτήσει μια ολοκληρωμένη γνώση των 
πραγμάτων, θα βρίσκεται σε πλήρη αρμο
νία με το Θεό. Η πλάση θα φωτίζεται από 
το θεϊκό φως της ανώτερης ψυχής που θα 
απλώνεται και στα κατώτερα επίπεδά της, 
ως τον άνθρωπο. Ευεργετημένος από τις 
δέσμες του φωτός προετοιμάζεται για την 
ένωσή του με το θείο.

Στο έργο που ακολούθησε, «De infini
to», 1734, ο συγγραφέας προσεγγίζει τη 
Γένεση στηριζόμενος σε νεοπλατωνικές 
και μυστικιστικές θεωρίες. Παράλληλα 
αρχίζει να ερευνά τη φύση των αγγέλων.

Εκείνο όμως που, όπως προαναφέρ- 
θηκε, πρωτίστως απασχολεί τον Σβέντεν
μποργκ είναι η γλώσσα, το όργανο με το 
οποίο ο άνθρωπος θα επικοινωνεί με το 
Θεό. Τα ιδιώματα που χρησιμοποιούνται 
δεν μπορούν, κατά τη γνώμη του, να υπερ- 
βούν το πνεύμα και να εκφράσουν κατα
στάσεις που συντελούνται πέρα από αυτό. 
Συνεπώς η γλώσσα δεν μπορεί να εισχωρή
σει στα βάθη της ψυχής και να ερμηνεύσει 
λειτουργίες ολότελα ξένες μ’ αυτές που η 
ίδια γνωρίζει.

Στο «Βιβλίο των ονείρων» ο γνωστός 
συγγραφέας παρέχει δείγμα σχετικά με το 
πώς φαντάζεται την ενδιάμεση γλώσσα, 
έχοντας νιώσει κατά τη διάρκεια του ύπνου 
ν’ ανοίγει προς στιγμήν το κανάλι επικοι
νωνίας μεταξύ ψυχής και πνεύματος. Η 
γλώσσα αυτή του ονείρου ανιχνεύεται εν 
μέρει στα οράματα των προφητών και στις 
εικόνες των ποιητών.

Η επιθυμία, όχι μόνο του Σβέντεν
μποργκ αλλά και των συγχρόνων του δια- 
νοητών είναι η δημιουργία μιας οικουμενι
κής γλώσσας σε αναλογία με τα νέα μαθη- 

22 ματικά, μ’ ένα γενικό λογισμό των εννοιών 
που αποσκοπεί στο να επαναφέρει τα ατο-

μικά φαινόμενα στις σωστές τους κατηγο
ρίες κατά έναν συνδετικό, λογικό τρόπο. 
Με το όργανο αυτό θα ήταν δυνατό να εκ
φραστούν οι νόμοι της ένωσης του πνεύμα
τος με την ύλη. Οι γενικές αρχές δηλαδή της 
περίκλειστης ψυχής.

Μολονότι ο συγγραφέας πιστεύει στην 
επίτευξη μιας μαθηματικής οικουμενικής 
γλώσσας, διαλέγει, λόγω των δυσκολιών 
που συναντά, μια άλλη λύση.

Στα πλαίσια ενόςγλωσσικού-φιλοσοφι- 
κού σκέπτεσθαι δημιουργεί τη θεωρία των 
αντιστοιχιών και των αντιπροσωπεύσεων, 
που στηρίζεται στην άμεση απόδοση ιδεών 
άνευ λέξεων. Το 1740 δημοσιεύει το εγχει
ρίδιο «Clavis Hieroglyphica», όπου εξηγεί 
πώς ένα φυσικό θεώρημα μετατρέπεται σε 
ψυχολογικό για να περάσει τελικά με τη 
βοήθεια ορισμένων συμβόλων στη θεολο- 
γική σφαίρα. Κάθε γήινο πράγμα έχει δυο 
αόρατες αντιστοιχείες, μια πνευματική 
και μια ανώτερη θεϊκή. Αυτές οι αντιστοι
χίες καθορίζονται ή αποκαλύπτονται με 
τη συμβολή ενός τεχνητού γλωσσικού 
κώδικα που υποστασιοποιεί τον αόρατο 
κόσμο στον προθάλαμο της ουράνιας 
ζωής.

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι νέες αυτές 
σκέψεις του συγγραφέα δεν αποτελούσαν 
μονάχα προϊόν εκτεταμένης έρευνας στο 
έργο νεοπλατωνικών φιλοσόφων, όπως 
των Pico della Mirandola και Agrippa, τους 
οποίους ο Σβέντενμποργκ μελετούσε, αλλά 
πήγαζαν από μια επώδυνη ψυχική ανατα
ραχή που βίωσε το καλοκαίρι του 1736 στο 
Αμστερνταμ, ενόσω συνέγραφε το έργο 

«Oeconomia». Από τη μαρτυρία που 
άφησετηςυπαρξιακήςτου δοκιμασίας, πε
ριγράφει πως αθέλητα, χωρίς καμιά απο
λύτως προετοιμασία, άρχισε να κατακλύ
ζεται από ένα όραμα μυστηριώδους φωτός

που εξέλαβε ως θεϊκό σημάδι. Από τα 1736 
άρχισε να καταγράφει κάθε του όνειρο και 
όραμα. Τα ημερολόγια αυτά βρέθηκαν 
μετά το θάνατό του και εκδόθηκαν το 1859 
με το γενικό τίτλο «Το βιβλίο των ονείρων» 
και συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντι
κότερων κειμένων της σουηδικής λογοτε
χνίας. «Το βιβλίο των ονείρων» μας οδηγεί 
στον άνθρωπο Σβέντενμποργκ που, έχον
τας εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια εφαρ
μογής της θεωρίας του, υπεισέρχεταΓ άο
πλος στον κόσμο των πνευμάτων. Δε γρά
φει πια στα λατινικά αλλά στα σουηδικά, 
σε μια γλώσσα ωστόσο σκοτεινή και συγκε
χυμένη, όπως κρίθηκε. Οι τεχνητοί όροι, 
«αντιστοιχίες» και «αντιπροσωπεύσεις», 
παύουν να χρησιμοποιούνται ως κλειδιά 
συμβόλων και ο Σβέντενμποργκ δεν κατέ
χει κανένα σύστημα ερμηνείαςτων ονείρων 
που αφηγείται. Όταν ο χείμαρρος ανά
μεσα στην ψυχή και το πνεύμα ελευθερώνε
ται και αναρίθμητα μηνύματα κατακλύ
ζουν τη συνείδησή του, αιωρείται ανάμεσα 
στον τρόμο του καταποντισμού και την ελ
πίδα της σωτηρίας του. Ό τι τα ίδια τα μη
νύματα φέρουν το στίγμα της θείας βούλη
σης, το πιστεύει. Πώς όμως έπρεπε να απο- 
κωδικοποιηθούν, δε το γνώριζε πια.

Αποκλεισμένος στη μεγάλη του κρίση 
και χωρίς να επιζητά να εξέλθει από τους 
κόλπους της, τουναντίον εκλαμβάνοντάς 
την ως θεία χάρι, συνέγραψε το έργο «De
cultu et amore Dei» στο Λονδίνο το 1745.

\

Το βιβλίο αυτό θεωρήθηκε καρπός αισθη
τικών, εκφραστικών και βαθύτερων συ
ναισθηματικών αναγκών του συγγραφέα 
που, κατ' εξαίρεσιν, λειτούργησαν έξω 
από το περιοριστικό τείχος της θεολογικής 
σκέψης.

Υπό τη μορφή του αρχαίου μύθου που, 
ως συμβολικό είδος, ανήκει στην κατηγο-



ρία της γλώσσας των αντιστοιχιών και αν
τιπροσωπεύσεων, εξιστορεί τη δημιουργία 
του κόσμου σε έξι ημέρες, παραφράζοντας 
το πρώτο βιβλίο του Μωυσή. Το «De Cultu 
et amore Dei» είναι από φιλολογική απόψη 
το αξιολογότερο έργο που έγραψε ο Σβέν- 
τενμποργκ. Πηγή έμπνευσης της προσωπι
κής του αφήγησης ήταν το «Paradise Lost» 
του Milton ( 1667) και το κοσμογονικό έργο 
του Thomas Burnet «Teiluris Theoria Sac
ra» («Μια ιερή αφήγηση της γης» 1687).

Μετά από ένα όραμα που είχε την άνοιξη 
του 1745 στο Λονδίνο, αποφάσισε να εκ
πληρώσει την επιθυμία του Κυρίου, που 
του φανερώθηκε, κατά τη μαρτυρία του, 
και ν' αφιερωθεί στη μελέτη και στην ερμη
νεία του εσώτερου πνευματικού περιεχο
μένου των Γραφών.

Το 1771 εξέδωσε το ογκώδες έργο «Vera 
Christiana Religio» με το οποίο πραγματο
ποιεί την αποστολή του. Ο Σβέντενμποργκ 
στο συγκεκριμένο έργο ομιλεί για το πώς ο 
Θεός θα δημιουργήσει μια νέα Εκκλησία, 
τη Νέα Ιερουσαλήμ, που σταδιακά θα 
εδραιωθεί στη γη. Σε στιγμές που καταλαμ
βανόταν από τα έντονα οράματά του προ
φήτευε τη δεύτερη παρουσία του Χριστού 
και την εγκαθίδρυση της βασιλείας του επί 
της γης.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Σβεν- 
τενμποργκ, απέκτησε ορισμένους μαθητές 
που ίδρυσαν μια διεθνή αδελφότητα για 
την εξάπλωση των λόγων του. Στα 1778, 
στο Λονδίνο, από τους πρώτους οπαδούς 
της εγκαινιάζεται η Νέα Εκκλησία, που 
σήμερα στον αγγλοσαξωνικό κόσμο απα
ριθμεί αρκετούς πιστούς.

Από λογοτεχνική άποψη ιδιαίτερο εν
διαφέρον παρουσιάζουν τα εκφραστικά 
μέσα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στην 
ανάπτυξη του θεολογικού του συστήμα
τος. Πρέπει επίσης να τονιστεί πως η ογ
κώδης και πολυσήμαντη παραγωγή των 
σχολαστικών κειμένων στάθηκε πηγή έμ
πνευσης για πολλούς νεότερους συγγρα
φείς όπως οι Μπλέηκ, Στρίνμπεργκ, 
Μπαλζάκ, Yeats, Milosz κ.ά.

Τέλος, θα έπρεπε να μνημονεύσει κανείς 
το εγχειρίδιο «Clavis Hieroglyphica», όπου 
ο συγγραφέας πραγματεύθηκε την ιδέα 
ενός οικουμενικού γλωσσικού οργάνου 
κατά το σύστημα των ιδεογραμμάτων που 
τον ενέπνευσε στη θεωρία των αντιστοι
χιών και των αντιπροσωπεύσεων. Θεωρία 
στην οποία στηρίχτηκαν ορισμένεςλογοτε- 
χνικές μορφές που αντέδρασαν στα τε
χνητά διανοητικά σχήματα, προβάλλοντας 
την άποψη πως μονάχα με την αναγωγή της 
γλώσσας το μυθικό σύμβολο μπορεί ο άν
θρωπος να εξυψωθεί στη σφαίρα της υπέρ

τατης σοφίας. Το όνειρο ως κλειδί για την 
ανίχνευση τηςαλήθειαςπουκρύβεταιπίσω 
από τα φαινόμενα αποτέλεσε το κύριο εκ
φραστικό μέσο πολλών ρομαντικών συγ
γραφέων. Μολονότι η νέα φιλοσοφία οικο- 
δομήθηκε κατά το υπόδειγμα του μαθημα
τικού συλλογισμού, δεν μπορεί να γίνει κα
τανοητή παρά ως όνειρο και με οδηγό την 
ενδιάμεση γλώσσα του.

Ο Σβέντενμποργκ αναμφισβήτητα 
άνοιξε ένα νέο πεδίο σκέψης, αποκαλύ
πτοντας τον υποσυνείδητο κόσμο ως τόπο 
αυτογνωσίας και επικοινωνίας με το αό
ρατο σύμπαν. Εντούτοις, πρέπει να ανα
φερθεί πως εκείνο που πρωτίστως αποκα
λύπτει επικεντρώνεται στο άτομο και στην 
επώδυνη πορεία του και όχι τόσο στον πα
ράδεισο ή την κόλαση ως τόπους έλξης ή τι
μωρίας των πνευμάτων.

Η στάση αυτή ερμηνεύεται κυρίως από 
το γεγονός ότι ο συγγραφέας πίστευε στην 
ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου να δεχτεί 
ή όχι το φως της ανώτερης γνώσης.

Ως επισκέπτης του σκοτεινού κόσμου ο 
Σβέντενμποργκ πίστευε πως είχε θεία εν
τολή να εισέρχεται στον τόπο των νεκρών

για να μεταφέρει την εμπειρία του στους 
θνητούς- επηρέασε βαθύτατα ορισμένους 
σημαντικούς κύκλους μυστικιστών από τη 
Γερμανία, Αγγλία και Ρωσία που ως τα 
τέλη του Που αιώνα είχαν δημιουργήσει 
ένα ισχυρό ρεύμα αντίδρασης στη φιλοσο
φία του διαφωτισμού.

Αργότερα ο γερμανικός ρομαντισμός, 
κυρίως με εκφραστές τους Novalis, Baader 
και Jung-Stilling δέχτηκαν άμεσες επιρροές 
από τη σκέψη, το όνειρο και την ποιητική 
έκφραση του Σβέντενμποργκ.

Συνοψίζοντας, θα έπρεπε να προστεθεί 
πως κανείς δεν αφιερώθηκε τόσο βαθιά 
στις ιδέες του Σουηδού συγγραφέα όσο ο 
Άγγλος William Blake, που στην αποκα
λυπτική του ποίηση το όραμα του Σβέντεν
μποργκ είναι μόνιμα παρόν.

Ο Σβέντενμποργκ ήταν ένα από τα πλέον 
ανήσυχα και καρποφόρα πνεύματα της 
εποχής του. Μολονότι τα έργα του στιγμα
τίζονται από την αγωνία της πληθωρικότη- 
τάς του και την ένταση της πίστης του 
άσκησαν μιαν απροσδιόριστη και αινιγμα
τική γοητεία στις επερχόμενες λογοτεχνι
κές γενιές.

Γ ιώργης Μανουσάκης

Σ α  δ έ ν τ ρ α

Σα δέντρα μεγαλόκλαδα  
σκέπαζαν κάποτε τον παιδικό ουρανό μας 
Γεμάτα τ 'α υ τιά  μας α π 'το  βουητό  
των λόγων τους κι ο αέρας σαν καμμένος 
γύρω τους από πράξεις αλλόκοτες.

Τώρα μισεύουν ένας-ένας 
αυτο ί που τους θαρρούσαμε 
ριζωμένους κι άσειστους 
άλλοι λιγνεύοντας χρόνο με χρόνο  
ώσπου να μείνουν μόνο ένας κορμός 
ξερός και σκευρωμένος, όλο χαρακιές  
άλλοι γέρνοντας άξαφνα  
μ ’ όλο τον όγκο των κλαδιών τους.

•

Πάνω από τα κεφάλια μας ανοίγονται 
πλατιά  διαστήματα κενού 
σα να συμπαρασύρανε στην πτώση τους 
κομμάτια απ  ’ το γαλάζιο θόλο.
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Εμμάνουελ Σβέντενμποργκ:
Περί λατρείας καί αγάπης του θεού 
(Δεύτερο μέρος, Ο γάμος του Αδάμ)

(απόσπασμα)

Έκπληκτοι από αυτά τα οράματα ξανα
κοιτάχτηκαν. Και εκείνος έμοιαζε σαν να 
ήθελε να μάθει από τα χαρακτηριστικά της 
ό,τι βαθύτερο είχε σκεφτεί γι’ αυτά.

Στο νου και των δύο πλέκονταν ανάλο
γες σκέψεις και από την πρώτη ως την τε
λευταία εκπέμπονταν πλέγματα μηνυμά
των.

Και παραδομένοι σ’ αυτό καθ’ εαυτό, 
πορεύονταν οι εκφράσεις τους από τη σκιά 
στο φως. Ο νέος άνδραςτο παρατήρησε στο 
πρόσωπο της γυναίκας του και τη ρώτησε 
απαλά, ενόσω χάιδευε με το χέρι του τα 
μάγουλά της, αν εκείνη πρώτη ήθελε από το 
θησαυροφυλάκειο του πνευματικού της 
κόσμου να ερμηνεύσει αυτό το ουράνιο 
φαινόμενο και χάριν της καρδιάς του ν’ 
ανοίξει τα μυστικά της μοίρας που τουςπα- 
ρουσιάστηκαν, έτσι όπως εκείνη πίστευε 
πως είχαν ξετιλυχθεί.

Γιατί, στα μάτια και των δύο, είπε, φά
νηκε πως η σχέση ανάμεσα στο τωρινό και 
το μελλούμενο, από την αρχή ως το τέλος 
της, προφήτευε το σύμπαν με τις |ύχες του 
κι ακόμη αυτό που στα βάθη του κρύβεται.

Γι’ αυτό, σε μας, τούς μέλλοντες πατέρες 
του ανθρώπινου γένους, μας δόθηκε αυτό 
το πρώτο πρωινό μετά την ένωση το όραμα 
ανάμεσα ουρανού και γης. Και εκείνη που 
είχε μοιραστεί το κρεβάτι του, μ’ αυτή την 
απλή ερώτηση, της δόθηκε η ευκαιρία να 
μιλήσει. Εντούτοις απάντησε ντροπαλά, 
πως θεωρούσε όλα αυτά τα πράγματα τόσο 
βαθιά βυθισμένα στα μυστικά του ουρα
νού, τόσο πολύπλοκα τυλιγμένα στα τόσα 
αδιάκοπα εξελισσόμενα γεγονότα, απ’ όσα 
είχαν γνωρίσει, και τόσο ανώτερα, για να 
τολμήσει ν’ ανοίξει το πνεύμα της σ’ αυτά. 
Αυτή που τόσο εύκολα και γρήγορα προσ
περνούσε τη σπουδαιότητα των πραγμά
των, προτιμούσε, αν και εκείνος συμμερι
ζόταν την επιθυμία της, σ’ αυτά και σε 
ανάλογα ζητήματα ν’ ακουμπά στη δική 

4 του ερμηνεία, γιατί εξέταζε διεξοδικότερα 
τα θέματα που αφορούσαν τόσο μεγάλα

πράγματα. Γιατί με λιγότερη σπουδή και 
περισσότερη ωριμότητα και οξυδέρκεια 
αναζητούσε τις εσώτερες σχέσεις στις πρω
ταρχικές αλυσίδες.

“Αυτό τουλάχιστον το βλέπω καθαρά”, 
είπε, και από την έκφραση του προσώπου 
σου, που μου αποκαλύπτει τη λογική της 
σκέψης σου, αντιλήφθηκα μία αντίστοιχη 
αρμονία.

Πως ολόκληρο το σύμπαν, με ουρανό και 
γη και ό,τι εμπεριέχεται σ’ αυτό με ψυχή ή 
ζωή, σε κάθε τι, μ’ αυτό που του αναλογεί, 
αποτελεί μια ατέλειωτη αλυσίδα και μια 
απεριόριστη ένωση ύλης για έναν -κατά 
κάποιο τρόπο- έσχατο και ιερότερο σκο
πό, για χάρη του οποίου τόσες λειτουργίες 
και τόσα ωφέλη δημιουργήθηκαν. Από 
αυτό το όραμα δημιουργήθηκα και εγώ για 
να μοιραστώ τη ζωή σου και τον τόπο σου. 
Γιατί από τις ενώσεις γύρω από το ατέ
λειωτο ολοκάθαρο φως του κέντρου, τα 
στεφάνια και τις τροχιές, όπως και γύρω 
από τα ωάρια της ζωής, σκορπισμένα παν
τού · και όλων των πραγμάτων τους θόλους, 
και τελικά αυτής της πυραμίδας που υψώ
νεται όμορφη και περιστρεφόμενη, φαίνε
ται πως ό, τι είχε υπάρξει πριν προσπα
θούσε να πλησιάσει αυτήν την έσχατη πυ- 
ραμοειδή κορυφή σαν να έκανε έφοδο στον 
ίδιο του τον στόχο.

Γ ιατί αυτό το σύμπαν που παρατηρούμε 
δεν είναι παρά η ένωση μέσων και στόχων 
που μαζί πορεύονται σ’ έναν άλλον στόχο, 
μοναδικό. Γ ιατί το ανώτερο πνεύμα ή ο Δη
μιουργός του σύμπαντος που παρατηρεί το 
παραμικρό στο κάθε τι, και αυτό που μέλ- 
λεται να γίνει, υπάρχει σαν να ήταν ταυτό
χρονα παρόν στον κορμό και στο πιο λα
τρευτό του φως.

Εκείνος, πριν από τη δημιουργία του 
χρόνου και του χώρου και τη δημιουργία 
όλων των αιώνων προέβλεψε και έστειλε 
σκοπούς που αδιάκοπα θα πηγάζουν και 
θα επανέρχονται σ’ Εκείνον. Όπως από 
τον πρώτο στον τελευταίο και πάλι από τον

τελευταίο σ’ Εκείνον, σαν να ήταν από τον 
πρώτο. Γι’ αυτό και Εκείνος εκ των προτέ- 
ρων αποφάσισε και τακτοποίησε τον κό
σμο ή, καθώς προφήτεψε, δημιούργησε το 
σύμπαν, ουρανό και γη, ώστε οι προκαθο
ρισμένοι και οργανωμένοι στόχοι να υλο
ποιηθούν σε πράξη, να υποστασιοποιη- 
θούν σε όφελος και λειτουργία και να περι- 
στραφούν στις τροχιές τους.

Γι’ αυτό και οι προκαθορισμένοι, μορ- 
φοποιημένοι στόχοι, που έχουν σταλεί με 
τη βοήθεια του ουρανού στη φύση, με 
όλους τους μικρούς της κόσμους, -  ενδεδυ- 
μένοι, εφόσον παρουσιάζονται στις αι
σθήσεις- αποτελούν αυτό που ονομάζεται 
η μεγάλη τροχιά του σύμπαντος. Αυτό συ- 
νίσταται από μικρότερα σώματα, από τα 
ελάχιστα στο άπειρο, και έτσι πλεγμένα το 
ένα στο άλλο σε αλυσίδα, ξεχύνονται το ένα 
στο άλλο ώστε μ’ αυτή την τάξη να κυλούν 
στον πλατύτερο κόσμο. Και τίποτε, ούτε το 
πιοασήμαντοδεν μπορεί να συμβεί τυχαία. 
Γιατί το Απειρο δεν βλέπει τίποτε στα 
δικά μας πράγματα που πεθαίνουν, που να 
μην είναι απεριόριστο. Γ ιατί για όσους κό
σμους και αν μιλήσουμε, δεν υπάρχει κα
νένας που να μην έχει σταλεί από τη θέληση 
Εκείνου* από τα κεντρικά του σημεία, και 
όπως έχει ειπωθεί, προορισμένα όχι μόνο 
να ωφελήσουν αλλά και να κάνουν αισθητή 
την παρουσία τους. Έτσι προκαθορίστηκε 
ν’ αποτελέσουν τα ζωτικά σημεία των Κέν
τρων, λειτουργώντας σε τροχιές που ξεχύ
νονται. Απ’ όλα αυτά πηγάζει η συμφωνία 
και η αρμονία, γιατί ο έσχατος στόχος του 
πρώτου ή ο πρώτος του έσχατου διοικεί και 
εξουσιάζει τους ενδιάμεσους στόχους. Αυ
τοί κουβαλούν μέσα τους ή στη μορφή τους, 
ως καθρέφτες, την εικόνα του μοναδι
κού, απ’ όποια πλευρά και αν ειδωθούν. 
Αν δεν υπάρχει σ’ ολόκληρο το περιβάλλον 
κάτι που να μην αντλεί την ύπαρξή του, τη 
γνώση του, την πράξη του και τη ζωή του 
από Εκείνον -τον μόνο που υπάρχει- δεν 
μπορεί ούτε μια τελεία ν’ αποτυπωθεί, ούτε



Κάτοψη του σπιτιού του στην Στοκχόλμη

μια γραμμή να σχηματιστεί. Μονάχα από 
και μέσω Εκείνου, από το είδος και τον 
τρόπο που για τους σκοπούς του έχει προ
καθορίσει. Θα ήταν καταστροφικό για τις 
θεϊκές ιδιότητες της ύπαρξης αν κάτι είχε 
δημιουργηθεί έξω από τον κόσμο των στό
χων του, κατά έναν τυχαίο τρόπο. Θα ήταν 
καταστροφικό, ακόμα και αν τα συμπιε
σμένα και σκιασμένα πνεύματά μας, σε μια 
επιφανειακή προσέγγιση των πραγμάτων,

αποσυνδυασμένα από το περιεχόμενο, πα
ρατηρώντας τους τρόπους σε πλήρη σύγχυ
ση, ολότελα απομακρυσμένα από τον τε
λικό σκοπό, αδύναμα, υπόπεφταν στο λά
θος ν’ αποτινάξουν τις ίδιες τους τις εντυ
πώσεις. Το πνεύμα μου εύκολα και γρήγο
ρα, κατά έναν ανάλογο τρόπο, αποστασιο
ποιείται, ενώ αυτά τα ατέλειωτα εναλλασ
σόμενα συμβάντα, απ’ όσο γνωρίζω, αρμο
νικά και όμορφα οργανώνονται στις τρο

χιές της τάξης, καταλήγοντας στην τελευ
ταία μεγάλη τροχιά. ΓΥ αυτό σε παρακα
λώ, πολυαγαπημένε μου σύντροφε, να στα
θείς και να μου αποκαλύψεις απ’ αυτό το 
θεϊκό μαντείο την πιο κρυφή απάντηση του 
ουράνιου φαινομένου που παρουσιάστηκε 
σε εμάς, δηλαδή την απάντηση που αφορά 
την έσχατη μοίρα των πραγμάτων. Γιατί 
γνωρίζω πως δέχεσαι τόσες απαντήσεις 
από τον ουρανό, όσα είναι και τα φαινό
μενα που αποκαλύπτονται στις αισθήσεις 
σου. Και γνωρίζω πως δεν μπορεί να επι
τρέψεις στο πνεύμα σου, που με μιαν αμε
σότητα παρατηρεί τα μεμονωμένα γεγονό
τα , να οδηγηθεί σε παρακαμπτήριες οδούς, 
αφού εσύ επαναφέρεις πιεστικά στα πλέγ
ματά τους τις σκέψεις που έχουν ξεφύγει 
από τις τροχιές τους.

Καθώς η θέλησή μου είναι υποταγμένη 
στη δική σου, παρακαλώ να φροντίσεις και 
η άλλη ικανότητα του πνεύματός μου, που 
ονομάζεται λογική, να εξαρτιέται επίσης 
από τη δύναμη της σκέψης σου. Τούτη τη 
στιγμή παρακαλώ εσένα, που καθοδηγείς 
το ένα, να διδάξεις και το άλλο. Αυτές τις 
κουβέντες τις συνόδεψε με απαλά χάδια 
και βυθίστηκε, με την απεριόριστη δύναμη 
της αγάπης της, σε προσευχές και ευχές.

Μετάφρ: Μαργ. Μέλμπεργκ
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ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Γ.Δ. Παγανός

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ειρήνη 
Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1986

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΑΑΑΣ
Το πέμπτο γένος 
Εκδ. Καστανιώτης 
Αθήνα 1988

Η Μαρία Παπαδημητρίου ήδη απότη 
Σπηλιά (1983) αποπειραθηκε μέσα από 
τη φαντασιωτική της ηρωίδα την Άννα 
να δώσει συνοχή σε μια «μυθική» σύλ
ληψη της πραγματικότητας. Το τελευ
ταίο της βιβλίο Ειρήνη (1986) έχει επίσης 
μια ψαντασιωτική ομώνυμη μετοντίτλο 
ηρωίδα. Και από την άποψη αυτή τα 
δυο μυθιστορήματα έχουν κοινά ση
μεία: οι ηρωίδες τους έχουν κάποια ψυ
χική διαταραχή, που διευκολύνει όμως 
στο να αποκαλυψθεί η ιδιαίτερη φυλετι- 
κής τους αισθαντικότητα και ευαισθη
σία.

Ας δούμε όμως σύντομα το σκιώδη 
μύθο. Η Ειρήνη ζει σε περιοχές της Ανα
τολικής Μεσογείου. Κόρη ευκατάστα
του κάποτε εμπόρου, αναγκάζεται να 
εγκαταλείψει με τους δικούς της την π α 
τρίδα της τη Θεσσαλονίκη με τα επεισό
δια από την καταστολή της Επανάστα
σης των Ζηλωτών (14ος αι.) και να εγκα
τασταθεί στη μεσαιωνική Αθήνα, όπου 
ζει τα πρώτα εφηβικά της χρόνια μέσα 
στη φτώχεια με μοναδική συντροφιά μια 
γριά Τσερκέζα που ξέπεσε στο σπίτι 
τους. Από αυτή έμαθε τα ερωτικά φίλ
τρα και τα φαρμακευτικά βοτάνια. Πε
ραστικός από την Αθήνα ο Πελοποννή- 
σιος Ιωάννης τη βλέπει, μαγεύεται από 
τονάγουρη ομορφιάτης καιτηνπαίρνει 
μαζί του ως νόμιμη σύζυγο στη Μέσα 
Μάνη. Εκεί σε ένα βάρβαρο περιβάλλον 
ζει τη σκλαβιά της έγγαμης ζωής και 
αποκτά με δυσκολίες ένα παιδί, το Νικη
φόρο. Εγκλειστη στο Πύργο του Ιωάν
νη, μακριά από τους δικούς της, με ένα 
βάναυσο σύζυγο που τον μισεί, περιτρι
γυρισμένη από τα φαντάσματα των δο- 

26 λοφονημένων προγόνων του Ιωάννη, 
που βγαίνουν τη νύχτα και ζητούν εκδί-

κηση, και αποξενωμένη από το ίδιο το 
παιδί της, για να βρει τη λύτρωση, βυθί
ζεται όλο και περισσότερο στις ερωτικές 
της φαντασιώσεις.

Μέσα σ' αυτή τη ρομαντική σκηνο
γραφία η Μαρία Παπαδημητρίου 
προσπαθεί να αφηγηθεί «άγριες ιστο
ρίες μέσα στους μεσαίωνες», που αρχί
ζουν μετηνευρηματική εκούσια εξόρυξη 
των ωραίων ματιών μιας μοναχής, γιατί 
σκανδάλισαν το νεαρό θαυμαστή της, 
για να τελειώσουν με την εξόρυξη πάλι 
των ματιών της Ειρήνης μετά τη δολοφο
νία του υποθετικού εραστή της από τον 
άγριο σύζυγο. Τα ιστορούμενα μέσα 
απότη  μεσαιωνική σκηνοθεσία που έχει 
τη συμβολική της αξία αποτελούν το 
προσχηματικό πλαίσιο για τηνπροβολή 
ζωτικών προβλημάτων γύρω από την 
ερωτική ζωή της γυναίκας. Η απόλαυση 
στον έρωτα και η αντίσταση στο βιασμό 
του γυναικείου σώματος από το νόμιμο 
σύζυγο -σκλαβιά που επιβάλλει στη γυ
ναίκα η υλική ανάγκη και το κοινωνικό 
έθιμο-, που βρίσκονται στον πυρήνα 
του μύθου, προβάλλονται μέσα από τα 
συμφραζόμενά του ως αιτήματα ελευθε
ρίας.

«Το βράδυ χωρίς το λυχνάρι, αρχί
ζουνε να βγαίνουνε από ταμάτιατηςπε- 
λώρια κρίματα που έχει κατά νου και δεν 
έκανε, να σκοτώσει τον Ιωάννη, τις νύ
χτες όταν την πνίγει το μ ίσος, το ίδιο δυ
νατό με τον πόθο του πάνω στο κορμί 
της βογκάει μ' ένα πάθος χωρίς αντίκρι
σμα. Το φως που καίει το λυχνάρι το 
σβήνει, αφήνει τα μάτια ορθάνοιχτα να 
μη βλέπουνε όση ώρα εκείνος πάνω στο 
κορμί της σέρνεται τη φιλάει. Εχει σφιγ
μένο το στόμα, κάθε που με δυσκολία 
την ανοίγει, όπως οι βάρβαροι εκπορ
θούν τα κάστρα από τις μικρές πόρτες ή 
από τη μεγάλη θεόρατη Πύλη ανοίγει 
σιγά οδυνηρά ματωμένη από τα χάλκινα 
κεντήματα πάνω στην πόρτα διαλυμέ
να. Ανοίγει η Πύλη με τον κριό, ένα κριά
ρι, έτσι μυρίζουνε γύρω οι ανάσες των 
πορθητών που θα διαβούνε είναι σί
γουρο κείνες τις πόρτες».

Εκτός από το ερωτικό πάθος, που 
παίρνει τη μορφή της φροϋδικής libido, 
τίποτε άλλο δε φαίνεται να απασχολεί 
την Ειρήνη. Η ερωτική της όμως επιθυ
μία μη μπορώντας να πληρωθεί σε επί
πεδο φυσιολογικό γίνεται αδηφάγος 
καημός που βρίσκει τελικά διέξοδο στη 
φαντασίωση. Η Ειρήνη δεν έχει συγκε
κριμένη υπόσταση- είναι περισσότερο 
μια πάσχουσα γυναικεία συνείδηση 
παρά μια μορφή ή ένας χαρακτήρας.

Δεν υπάρχουν άλλωστε χαρακτήρες, 
όπως δεν υπάρχει πλοκή και δράση στο 
μοντερνιστικό αυτό αφήγημα της Μα
ρίας Παπαδημητρίου. Στο κέντρο της 
αφήγησης βρίσκεται το αφηγηματικό 
υποκείμενο και όχι ο κόσμος και τα 
πράγματα. Άλλωστε η Ειρήνη απεχθά- 
νεται τα πράγματα με την επαναλαμβα
νόμενη καθημερινότητα τους: «Μες στη 
μέρα είχανε αγριέψει τα μαύρα της μά-
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τια καθώς έβλεπε τα πράγματα σαν 
πράγματα, τα αντικείμενα να θέλουν να 
την αγγίξουν με μια φοβερή καθημερι
νότητα, μια επανάληψη».

Η Μαρία Παπαδημητρίου προσανα
τολίζεται σταθερά προς το σκοτεινό λα
βύρινθο του γυναικείου ψυχισμού. Με 
αφορμή κάποιες οδυνηρές εμπειρίες 
σχετικά με την ερωτική ζωή της γυναί
κας και την αγωγή των παιδιών, που επι
χωριάζουν στα ήθη και τις συμπεριφο
ρές, βυθίζεται στη διερεύνηση των πιο 
ανεπαίσθητων ροπών του ασυνειδήτου 
και των παραμικρότερων ώσεων του εν
στίκτου. Από αυτή την εγωιστική ενδο
σκόπηση αναδύονται ίμεροι, ενστιγμα- 
τικοί παλμοί και φευγαλέες διαθέσεις 
που εισβάλλουν στα πράγματα διεκδι- 
κώνταςαναγνώριση και αποδοχή. Η π α 
ράδοξη ηρωίδατηςβυθισμένηστηνερω- 
τική φαντασίωση περιμένει τον ερωτικό 
σπασμό από το σμίξιμό της με τον ξένο 
-σμίξιμο που ακόμη και στη ζέουσα 
φαντασίωσή της δεν ολοκληρώνεται. 
Τίποτε άλλο δεν έχει σημασία γι' αυτή. Η 
ηδονή είναι ο υπέρτατος νόμος που συ
νέχει το σύμπαν.

«Νικηφόρε, πέρα από τη μεγάλη 
ηδονή υπάρχει μόνον ο θάνατος, Νικη- 
φόρεπαιδί μου, ο κόσμος όλος είναι ένας 
μεγάλος σπασμός ατέρμονος καθώς 
διαπερνά το σύμπαν όπως μια ραχοκο- 
καλιά, ο κόσμος όλος είναι ένας μεγάλος 
σπασμός, Νικηφόρεπαιδί μου».

Την εσωστρέφεια και τον αποκλει
στικό εντοπισμό των ενδιαφερόντωντης 
ηρωίδας στην ερωτική προσδοκία μπο
ρούμε να τα ερμηνεύσουμε σαν απο
στροφή και απόδραση απότηνπραγμα- 
τικότητα. Υποδηλώνουν αυτά ενδεχο
μένως τα κοινωνικά και υπαρξιακά 
αδιέξοδα της γυναίκας διαχρονικά. 
Ωστόσο ούτε ο μύθος με όλη τη ρομαν
τική σκηνοθεσία ούτετα συμφραζόμενά 
του έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία. 
Αλλωστε αναρωτιέται εύλογα κανείς αν 

είναι αναγκαίος ένας σκιώδης μύθος, 
που δεν μπορεί να αναχθεί σε μια συγκε
κριμένη κοινωνία, όπως ο μύθος της Ει
ρήνης,, αλλά αποτελεί απλώς το όχι και



Διονύσης Καρατζάς

προτείνω τη θάλασσα

στο φως του κορμιού σου προτείνω τη θάλασσα
και στ άγνωστα μάτια  σου το γνωστό ουρανό του θανάτου  *
ανάμεσα νερό και μαύρο αποφασίζω  το κόκκινο ,
αίμα ή φωτιά ή το σκισμένο όνειρο
και τριαντάφυλλο απογευματινό που ξέρει τον καιρό

ανοιχτή νύχτα
στάζει νύχτα π ια  το σώμα σου
και τα λόγια  σου ετεροπρόσωπα με λιγοστεύουν.
Σ ιγά  σιγά ξεχνώ τη θάλασσα και με πα ιδεύεις ,
μιλάς του κόσμου πιο βαθειά
και με νικάς στα μάτια  και στο χαμόγελό σου.

φωνή
το μύγδαλο που κρύβεις φανερά μεσ ' στο κορμί σου 
γλυκά με τρώει και μ ’ ανοίγει σ ’ όνειρα , 
σε παραμύθια  αλμυρά θεών αναστημένων.
Δανείζομαι την αθωότητα του μηδενός 
και σκαρφαλώνω στις σκέψεις μου 
ως τη ρίζα  του κορμιού σου.
Π ού είναι η ζωντανή καρδούλα  τ ’ ουρανού;

τόσο απαραίτητο πλαίσιο για τη σύμ
βαση της αφήγησης. Ανάμεσα στο μύθο 
και τη μορφή υπάρχει διάσταση, αφού 
το κύριο βάρος πέφτει, όπως συμβαίνει 
στα μοντερνιστικά μυθιστορήματα, στη 
μορφή. Πράγματι ό,τι προκαλεί περισ
σότερο την προσοχή του αναγνώστη και 
εγγράφεται στα θετικά του βιβλίου δεν 
είναι η ιστορία καθεαυτή, αλλά η ένταση 
και η ποιότητα του ερωτισμού. Ση
μειώνω ακόμη την αδιέξοδη περιπέτεια 
της γραφής, όταν έχει όπως εδώ, σημείο 
αναφοράς τις ψυχικές διεργασίες του 
πάθους και όχι τα πράγματα.

Η Μαρία Παπαδημητρίου βάζει την 
ίδια την ηρωίδα της -ένα  υπερευαί
σθητο και ευφάνταστο πλάσμα- να 
αφηγηθεί τα πάθη της ξετυλίγοντας ένα 
κουβάρι από μισοπραγματικές και μισο- 
φανταστικές ιστορίες. Με την ιμπρεσιο
νιστική αυτή αφήγηση, που έχει τη 
μορφή συνήθως του πλάγιου και σπα
νιότερα του άμεσου εσωτερικού μονο
λόγου και τις συνακόλουθες ποιητικές 
προεκτάσεις αποδίδονται φαντασιωτι- 
κές καταστάσεις εκτός τόπου και χρό
νου. Φαντασία, λοιπόν, φαντασίωση 
και πραγματικότητα συνείρονται, για 
να δώσουν την εικόνα ενός βάρβαρου

κόσμου και να υποκαταστήσουν τα 
πράγματα με αισθησιακούς οίστρους 
και λαγνεία που συχνά συγχέται με τη 
θρησκευτική λατρεία. Οι ονειρικές και 
παραληρικές καταστάσεις της Ειρήνης, 
τα χρωματιστά της όνειρα, η αίσθηση 
της ανακάλυψής της στους ουρανούς 
και η συναισθησία πλημμυρίζουν την 
αφήγηση με σκόρπιες και θρυμματισμέ
νες εικόνες υπερρεαλιστικής υφής:

«Όλες τις αισθήσεις ακονισμένες 
όπως τροχίζουν στην πέτρα το μαχαίρι, 
έμπαινε μέχρι το κάθε νήμα από τα 
νεύρα της, η όσφρησή της έντονη, να 
σπάσουνε τα ρουθούνια. Κι η ακοή της, 
σαν μουσική έμοιαζε ο ήλιος μόλις πετά- 
χτηκε από το βουνό ξεκούφαινε τον κό
σμο. Ό λα πάνω πάνω στο δέρμα της με
ταξωτό φτερό, και η Ειρήνη χάιδευε το 
γυμνό της στήθος, όταν σηκώθηκε δεν 
έφτασε στο παράθυρο, για να μ ην πέσει, 
ακούμπησε στον τοίχο, δεν τον περ
νούσε το φως το νερό παρά μόνο μια 
σκέψη. Η Ειρήνη πιάστηκε από τον τοίχο 
σαν να τη χτύπησε κεραυνός».

Η Μαρία Παπαδημητρίου επιλέγει 
από τις μοντερνιστικές μεθόδους και τα 
τεχνάσματα ό,τι εξυπηρετεί την υπο
βλητική αφήγηση. Από τον υπερρεαλι

σμό λόγου χάρη χρησιμοποιεί τη διαδι
κασία του ελεύθερου συνειρμού. Ετσι 
ρεαλιστικά και μη στοιχεία, εικόνες της 
πραγματικότητας και εικόνες του ονεί
ρου απαρτίζουν την αφηγηματική ύλη.
Η ρυθμική της πρόζα προσεγγίζει την 
ποιητική έκφραση. Τα όρια ανάμεσα 
στα δυο αυτά είδη συγχέονται. Το μυθι
στόρημα δίνει την εντύπωση μιας ποιη
τικής απόπειρας, η οποία στοχεύει στο 
να εκφράσει το άρρητο αποκαλύπτον
τας μια πραγματικότητα που ξεφεύγει 
από την κοινή εμπειρία, καθώς πάει να 
εκπορθήσει την εμπειρία του ψυχικού 
βάθους. Με τη βοήθεια της μνήμης και 
των συνειρμών, με την αποδιοργάνωση 
το λογικού ειρμού της γλώσσας η Μαρία 
Παπαδημητρίου μετασχηματίζει τον 
κόσμο σε φαντασιωτικές μανίες που 
διευκολύνουν την απελευθέρωση των 
μυχιαίτατων επιθυμιών. Αδιαφορεί για 
τις καθιερωμένες ρεαλιστικές συμβά
σεις, γιατηνπιθανοφάνεια και τη λογική 
συνοχή των πραγμάτων, για οποιεσδή- 
ποτε εξωτερικές διακρίσεις, ακόμη και 
γι' αυτή των δυο φύλων, προβάλλοντας 
ψυχικές εικόνες με την πιο άναρχη, την 
πιο αχαλίνωτη ελευθερία:

«Γιατί όμως φεύγανε μ' ένα φεγγάρι 
τόσο γεμάτο να φωτίζει κάθε κρυψώνα 
πάνω στη γη. Γιατί φεύγανε με την παν
σέληνο να χτυπηθούνε οι άντρες, σαν να 
'τανε μια μέρα μ' έναν ήλιο στον ουρανό.
Κι αν πήγαιναν να κλέψουνε γιατί δε σκέ
φτονταν το φεγγάρι. Ετοιμάζονταν με 
την πανσέληνο πάνω σε κάτι λιγνά άλο
γα, περνώντας από το χτες κατέβαιναν 
εκείνα τα σκληρά βουνά καθώς χτυπού
σαν οι ασπίδες και τα σπαθιά τους, αχ 
και να 'παίρνε ένα κοντάρι από αυτά 
που ήταν αραδιασμένα στην αυλή να το 
ρίξει κατευθείαν στο μάτι τους ν' απε
λευθερωθεί, να φύγει πέρα μακριά, 
όπως ένα τεντωμένο τόξο το μελαχρινό 
λεπτό κορμί της άρχισε να υψώνεται 
πάνω από τα φλεγό μενα κό κ κ ι να βράχ ι α 
πέρα μακριά ταξίδευε το κορμί της, να 
βρει τα βότανα και τις πηγές από όπου 
ξεχύνονταν ρουμπίνια μαργαριτάρια 
και γάργαρο νερό, να δει παντού τα πε
ρίεργα μόνη της, γυμνή ελεύθερη πάνω 
σ' ένα άλογο μπαίνει στα καπηλειά πέρα 
στην Αραβία, το κορμί της υγρό ανοιχτό 
λικνίζεται, παίρνει τους άντρες όπως οι 
άντρες συνηθίζουνε να παίρνουν τις γυ
ναίκες, μπαίνει μέσα του αργά ηδονικά, 
γλιστράει μυστικά λίγο βίαια μες στο 
κορμί του ξένου σ' ένα καπηλειό πέρα 27 
στην Αραβία.»



ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Το πέμπτο γένος, η πρόσφατη νου
βέλα του Δημήτρη Νόλλα, τυχαίνει να εί
ναι και το πέμπτο κατά σειρά από τα ολι- 
γοσέλιδαβιβλίατου. Προηγήθηκανη Νε
ράιδα της Αθήνας (1974), Πολυξένη
(1974), Το τρυφερό δέρμα (1982), Τα κα
λύτερα χρόνια(1984). Αυτή η ελάχιστη σε
ποσότητα μέσα σε μια δεκαπενταετία 
περίπου συγκομιδή είναι αντιστρόφως 
ανάλογη προς την ποιότητα. Σήμερα ο 
Δημήτρης Νόλλας, απαλλαγμένος από 
την προηγούμενη ασάφεια και απροσ
διοριστία των στόχων του, μπορεί να 
συμπυκνώσει σε μια σύγχρονη και λιτή 
γραφή πλούσια εμπειρία ζωής και να 
την αποδώσει με εικόνες που λένε λιγό- 
τερα από όσα υπαινίσσονται και υπαι
νίσσονται ακόμη λιγότερααπόόσα υπο
θάλλουν. Στο Πέμπτο γένος, με κατα- 
σταλαγμένους προσανατολισμούς, 
αποπειράται να σκηνοθετήσει μέσα από 
ένα μοντέρνο και πυκνό μύθο μια φαντα- 
στική εικόνα της σύγχρονης πραγματι

κότητας σε πέντε διαδοχικές σκηνές, 
πο υ α ντ ι στο ιχο ύ ν στα πέντε σύ ντο μ α κε
φάλαια της νουβέλας του. Ένας ανώνυ
μος και μοναχικός αφηγητής, που δε 
διαφέρει από τους ανθρώπους που βλέ
πουμε καθημερινά γύρω μας και που δεν 
έχει κάποια ταυτότητα εκτός από την 
ιδιότητα του μεταφραστή στο δημόσιο, 
αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο μια ιστο
ρία, η οποία, παρά την παραδοξότητά 
της, ανακαλεί αρκετές πτυχές της σημε
ρινής πραγματικότητας. Το παρακάτω 
παράθεμα από το ίδιο το κείμενο θα 
μπορούσε κάλλιστα να είναι ίσως εύστο
χος αυτοχαρακτηρισμός που κάνει ο 
ίδιος ο πεζογράφος για το είδος και τον 
τρόπο της μυθοπλασίας του :
«Αυτός ο άνθρωπος παραδοξολογούσε 
αγρίως αλλά αυτό που γοήτευε πάνω 
του ήταν μια άνεση στο ν' αραδιάζει ψέ
ματα που μοιάζαν με αλήθειες. Δεν ψεύ
δονταν, χόρευε».

Ο Δημήτρης Νόλλας, αποφεύγοντας 
κάθε ίχνος γραφικότητας και ρητορίας, 
εσωστρέφειας και ψυχογραφίας, αρ- 
κείται σε μια φαινομενικά ψυχρή παρα
τήρηση και καταγραφή εξωτερικών κα
ταστάσεων. Ο αφηγητήςτου μεαφορμή 
την κηδείατης μητέραςτου και το δείπνο 
της παρηγοριάς σε στενό οικογενειακό 
κύκλο καταγράφει πρώτα τα πλέγματα 

28 των οικογενειακών σχέσεων (κεφ. ένα 
και δύο) και, στη συνέχεια, σε ένα δεύ-

τερο πλάνο, με αφορμή μια εκκρεμό- 
τητά του απέναντι στην απρόσωπη 
εξουσία καταγράφει τις σχέσεις του π ο 
λίτη με αυτή (κεφ. τρία). Στο τρίτο 
πλάνο (κεφ. τέσσερα) ο αφηγητής ανα
ζητά τα πρόσωπα που συγκροτούσαν 
στο παρελθόν το συλλογικό αγωνιστικό 
πνεύμα. Η ένταξη των πρώην επανα
στατών στη λογική του συστήματος και 
η περιθωριοποίηση των ανένταχτων 
συνδηλώνουν το σημερινό απάνθρωπο 
πρόσωπο του κοινωνικού γίγνεσθαι και 
αυτό που ο πεζογράφος στο οπισθό
φυλλο του βιβλίου του ονομάζει «γρα
φειοκρατική εξέλιξη της ελληνικής κοι
νωνίας». Στο ίδιο σημείο δηλώνει ακόμα 
ότι στόχος του είναι «να καταλάβουμε 
τον παράλογο δρόμο που ακολουθούμε 
έχοντας μετατρέψει τις αξίες σε σκοπι
μότητες». Η αφήγηση κλείνει κυκλικά με 
την επιστροφή του αφηγητή στο σπίτι 
του αδελφού του, για να συνοδεύσει στο 
νοσοκομείο τον αγαπημένο του ανιψιό 
Κάρολο, που ήταν σοβαρά άρρωστος.

Στο μύθο, εκτός από την ευρηματική 
απολογία -  κατάθεση που κάνει ο αφη
γητής στην "Επιτροπή Προστασίας του 
Πολίτη", για μια γραφομηχανή που είχε 
απωλεσθεί, μετην οποία είχε γράψει την 
τελευταία επαναστατική του προκή
ρυξη -κατάθεση που μας ανάγει στο 
κλίμα της αλληγορικής Δίκης του Κάφ- 
κ α - , δεν υπάρχει εκ πρώτης όψεως τί
ποτε που να αφήνει ανεξίτηλη εντύ
πωση στον αναγνώστη. Ωστόσο μια εγ
γύτερη ματιά στα συμφραζόμενα του 
μύθου μας φέρνει μπροστά στις πολλα
πλές συνδηλώσεις του, όπως π.χ. είναι 
οι αλλοιώσεις και στρεβλώσεις που π α 
ρατηρούνται στις ιδιωτικές και δημόσιες 
σχέσεις αλλά και στην ίδια την ποιότητα 
της ζωής από τη νέα τροπή των πραγ
μάτων. Στην απροσδόκητη αυτή εξέλι
ξη, που υπακούει σε νόμους πέρα από 
κάθε ανθρώπινη πρόβλεψη και επιθυ
μία, οι πάντες υποτάσσονται παθητικά. 
Ήδη στις πρώτες κιόλας οικογενειακές 
σκηνές απεικονίζονται ψυχρά και μεθο
δικά η αποξένωση και το πάγωμα των 
συναισθημάτων ανάμεσα σε συγγενείς 
τριών διαφορετικών γενεών. Αυτοί οι 
αδιάφοροι, άρρωστοι και απορροφη- 
μένοι από τα προσωπικά τους πάθη 
συγγενείς δεν έχουν καμιά σχέση με την 
παραδοσιακή ελληνική οικογένεια. Στην 
παθολογία της πρώτης γενιάς βαραί
νουν οι προηγούμενες ασωτίες, οι προ
δοσίες και τα μίση. Η δεύτερη γενιά κα- 
τατρέχεται από αποτυχίες επαγγελμα
τικές, συναισθηματικές, συζυγικές, προ

δομένα αισθήματα και ενοχές. Τέλος 
στην τρίτη γενιά, τα νέα παιδιά υποφέ
ρουν από συναισθηματική ανασφάλεια 
και μοναξιά. Ο μικρός Κάρολος κρύβει 
το προσωπικό του δράμα με μια πικρό
χολη φλεγματική συμπεριφορά, που κά
νει τηνπερίπτωσή του συγκλονιστική. Ο 
συγγραφέας με ελάχιστες αντιδράσεις 
τουπαιδιού δίνει έναπλήρες ανθρώπινο 
περιεχόμενο.

Ο αφηγητής περισφιγμένος στον 
κλοιό αυτών των σχέσεων αναρωτιέται: 
«Τη δύναμη που θα βρω να μιλήσω όταν 
η καρδιά είναι στον πάγο και το σιδερέ
νιο χέρι ξεριζώνει από μέσα μου ό,τι έχει 
απομείνει. Εχω προσωπική ευθύνη για 
όλααυτάήμήπωςεί μαιώριμος πλέον να 
κατασπαραχτώ από τις περιστάσεις».

Η εικόνα των σαθρών οικογενειακών 
σχέσεων προετοιμάζει το πέρασμα σε 
μια άλλη όψη της κοινωνικής πραγματι
κότητας, όπου περιγράφονται οι σχέ
σεις με την απρόσωπη εξουσία, η εξου
σία με το πρόσχημα της προστασίας 
των δικαιωμάτων του πολίτη παρακο
λουθεί σαν πανεπόπτης φύλακας τις κι
νήσεις όλων. Από αυτή την εξουσία ο 
αφηγητής εγκαλείται να απολογηθεί για 
την απώλεια της γραφομηχανής. Κατά 
την κατάθεσή του αναγκάζεται να κάνει 
μια βυθομέτρηση στο παρελθόν, όταν 
συμμετείχε με άλλους σε μια παράνομη 
οργάνωση «της άμεσης τρομοκρατίας 
και των δυναμικών επεμβάσεων στην 
καρδιά του κτήνους».

Η άγνοια που προκύπτει από την κα
τάθεση δεν ικανοποιεί την Επιτροπή. Έ-
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τσι ο αφηγητής αναγκάζεται να απευ
θυνθεί στους παλιούς συντρόφους για 
την ανεύρεσή της. Η έρευνα αυτή απο
καλύπτει τον τρίτο κύκλο της κόλασης, 
όπου είναι έγκλειστοι οι παλιοί σύντρο
φοι. Είναι όλοι τους αγνώριστοι. Οι πε
ρισσότεροι έχουν συνταχθεί στο σύ
στημα με σημαντικές θέσεις στην ιεραρ
χία του. Ο πιο επώνυμος από όλους, ο 
Γεράσιμος, υπεύθυνος στην "Εθνική Επι
τροπή Διαμόρφωσης του Περιβάλλον
τος", αρνείται διαρρήδην το παρελθόν: 
«...εξιδανικεύουμε τα παλιά, τα πασα- 
λείβουμε συναισθηματισμούς. Κοίτα τα 
νούμερα, κοίτατους ρυθμούς... ΓΓ αυτό 
έχουν εξαμολυθεί σαν τα τσακάλια και 
θέλουν να ξαναματώσουν τον τόπο, για 
να σταματήσουν αυτά, να σταματήσουν 
όλα αυτά.»

Υπάρχουν ακόμη και κάποιοι πιστοί 
στο παρελθόν, «τα χλομά πρόσωπα με 
το βλέμμα της παράδοσης», που έχουν 
όμως, όπως ο Χάρης, περιθωριοποιηθεί 
και που βλέπουν, όπως αυτός, παντού 
την προδοσία, ώστε να θεωρούν μάταιη 
κάθε αντίσταση στη ροή των πραγμά
των.

Σ' αυτή τη φανταστική φαινομενολο
γία της σύγχρονης πραγματικότητας ο 
Δημήτρης Νόλλας δεν αναζητά τη βα
θύτερη αιτία της, τους νόμους που διέ- 
πουν την παράλογη εξέλιξη. Αφήνει 
όμως τα ερωτή ματα να αναδυθούν μέσα 
από την κριτική σκέψη του αναγνώστη. 
Το αόριστο ερώτημα, που ενώ δεν κατα- 
δηλώνεται, πλανάται σε όλη την αφήγη
ση, αναφέρεται στο είδος της κοινωνίας 
που προέκυψε ύστερα από αγώνες και 
ελπίδες. Το ερώτημα μένει χωρίς απάν
τηση. Ο πιστός στην παράδοση Χάρης, 
που ζειμετη στυφή γεύση της καθολικής 
προδοσίας, ο τυφλός αυτός μάντης της 
σύγχρονης απελπισίας, θα δηλώσει σχε
τικά στον αφηγητή:
«Θα 'πρεπε να ξέρεις πω ς δεν υπάρχουν 
απαντήσεις για όλα τα πράγματα».

Ο πεζογράφος με το μοντέρνο του 
μ ύθο αναλαμβάνει να ξεναγήσει τον ανα
γνώστη σε μια περιδιάβαση στους χώ 
ρους της σύγχρονης συναισθηματικής 
αναπη ρ ί α ς . Ο μ ύθος αλλά προπάντων ο 
τρόπος της εκφοράς του, αυτός ο τόσο 
προσωπικός, ο συναισθηματικά απο
φορτισμένος και αρητόρευτος αφηγη
ματικός τόνος του Δημήτρη Νόλλα, δη
μιουργούν στον αναγνώστη όχι απλώς 
την αίσθηση του κενού, αλλά ένανπραγ- 
ματικό horror vacui μπροστά σε μια κα
τάσταση που -δ υ σ τυ χώ ς- δε φαίνεται 
να είναι και τόσο φανταστική.

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΓΟΥΛΦ

Γυναικεία Πορτραιτα
Έ π ειτα  από τις εργασίες του Κιρκ Π άτρικ και άλ
λων βιογράφων της Β ιρτζίνια  Γουλφ, μετά το 1960, 
αποκαλύφθηκε ένα πλήθος από κριτικές και δοκ ί
μια που είχε γράψει η Α γγλίδα  συγγραφέας και 
μπορούν τώρα να δουν το φως της δημοσιότητας, 
χωρισμένα σε δ ιάφορες ενότητες.

Σ ’ αυτήν εδώ την ενότητα και κάτω από τον γενικό 
τίτλο Γυναικεία Πορτραίτα, ο αναγνώστης θα βρει 

^θαυμάσιες κριτικές και δοκίμια πάνω  σε γυναίκες 
συγγραφείς που η Β ιρτζίνια  Γουλφ δημοσίευε σε 
φ ιλολογικά περιοδικά , με αφορμή την έκδοση δ ια 
φόρων απομνημονευμάτων ή άλλων έργων.

♦
Τα δοκίμια  πάνω  σε γυναίκες συγγραφείς είναι ι
δ ια ίτερα  σημαντικά, αφού φωτίζουν έντονα τις α 
πόψ εις που ανέπτυξε π ιο  ολοκληρωμένα αργότερα 
στο βιβλίο της Έ να δικό σου δωμάτιο. Τα δοκίμια 
και οι κριτικές που περιέχονται στον τόμο αυτό α 
ντιπροσωπεύουν με τον καλύτερο τρόπο την ευρύ
τητα της θεματολογίας της Β ιρτζίνια  Γουλφ και ε
π ισφραγίζουν τη φήμη ότι υπήρξε υποδειγματική 
κριτικός, δασκάλα του είδους γ ια  τις μεταγενέστε
ρες γενιές.
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Ο συγγραφέας, 
και τα πρόσωπά του

Η σεμνότητα δεν είναι η κυρίαρχη αρετή των μυθιστοριογρά- 
φων. Δε φοβούνται να αξιώσουν τον τίτλο των δημιουργών. Δη
μιουργοί, ανταγωνιστές των Θεών. Στην πραγματικότητα όμως 
είναι πίθηκοι.

Τα πρόσωπα που επινοούν ουδόλως τα δημιουργούν, αν δη
μιουργία είναι να φτιάξεις κάτι από το τίποτε. Τα υποτιθέμενα 
δημιουργήματά μας σχηματίζονται από στοιχεία που τα παίρ
νουμε από την πραγματικότητα, συνδυάζοντας με λιγότερη ή πε- ** 
ρισσότερη δεξιότητα ό,τι μας παρέχει η παρατήρηση των άλλων 
ανθρώπων καθώς κι η γνώση που έχουμε για τους εαυτούς μας.
Οι ήρωες των μυθιστορημάτων γεννιούνται από το γάμο που συ
νάπτει ο μυθιστοριογράφος με την πραγματικότητα. Είναι πα
ρακινδυνευμένο να ισχυριστείς πως -  στους καρπούς αυτούςτης 
ένωσης- περιχαρακώνεις αυτό που ανήκει προσωπικά στο συγ
γραφέα, αυτό που βρίσκει από τον εαυτό του κι αυτό που του 
προμήθευσε ο περίγυρος. Όπως και να ’χει, γι’ αυτό το θέμα ο 
κάθε συγγραφέας μιλάει μονάχα για τον εαυτό του και οι παρα
τηρήσεις που ριψοκινδυνεύω αφορούν μόνο εμένα.

Εννοείται πως εδώ δε λογαριάζουμε τους συγγραφείς, που 
ελαφρά μεταμφιεσμένοι αποτελούν οι ίδιοι όλο το θέμα του βι
βλίου τους. Στην πραγματικότητα κάθε συγγραφέας, ακόμα κι 
αν δε δημοσίευσε την άμεση απεικόνιση της ωραίας ψυχής του, 
απ' αυτήν όμως άρχισε και τις αισθηματικές και μεταφυσικές πε- 
ριπέτειές της. Ένα δεκαοχτάχρονο αγόρι φτιάχνει ένα βιβλίο με 
αυτά που γνωρίζει απ’ τη ζωή, δηλαδή τις προσωπικές του επι
θυμίες και ψευδαισθήσεις. Περιγράφει το αυγό που μόλις πριν- 
λίγο έσπασε το τσόφλι του. Και γενικά νοιάζεται πάρα πολύ για 
τον εαυτό του για να σκεφτεί να παρατηρήσει τους άλλους. Μόνο 
όταν χωριζόμαστε από την καρδιά μας, τότε ο συγγραφέας αρχί
ζει να μορφοποιείται μέσα μας.

Αφού αποκλείσαμε από τη συζήτηση τους συγγραφείς που 
διηγούνται την προσωπική τους ιστορία, δε θα λογαριάσουμε 
ούτε αυτούς που υπομονετικά αντιγράφουν τους τύπους που πα
ρατηρούν γύρω τους και φτιάχνουν λίγο-πολύ πορτρέτα πιστά, 
που τους μοιάζουν. Δεν πρέπει βέβαια να περιφρονήσουμε αυ
τήν τη μορφή μυθιστορήματος που κατάγεται απευθείας από το 
La Bruyère και τους μεγάλους Γάλλους ηθικολόγους. Όμως αυ
τοί οι απομνημονευματογράφοι και προσωπογράφοι, στην ου
σία δε δημιουργούν. Μιμούνται, αναπαριστάνουν, αποδίδουν 
στο κοινό ό,τι τους δάνεισε κατά την έκφραση του La Bruyere. 
Ούτε το κοινό ξεγελειέται, αναζητάει κλειδιά για τα πρόσωπα

του Φρανσουά Μωριάκ

και γρήγορα ονοματίζει το καθένα απ’ αυτά.
Το κοινό θα μπορούσε ν’ αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο στο εί

δος των μυθιστορημάτων που μας απασχολεί, δηλ. σ’ αυτά όπου 
καινούρια πλάσματα γεννιούνται απ’ αυτή τη μυστηριώδη 
ένωση καλλιτέχνη και πραγματικότητας. Οιήρωεςκιοιηρωίδες, 
που ο αληθινός συγγραφέας φέρνει στον κόσμο και δεν είναι αν
τιγραφή μοντέλων που συνάντησε στη ζωή του, είναι υπάρξεις 
που ο εφευρέτης τους θα μπορούσε να καυχηθεί πως τις ανέσυρε 
ολόκληρες από το χάος, με τη δημιουργική του δύναμη. Κι αυτό 
αν δεν υπήρχαν γύρω του, στην οικογένειά του, στους οικείους 
του, στην πόλη ή στο χωριό του -κα ι όχι στο μεγάλο κοινό, στη 
μάζα των άγνωστων αναγνωστών του -  πρόσωπα που θαρρούν 
πως αναγνωρίζουν τον εαυτό τους σ' αυτές τις υπάρξεις, που ο 
συγγραφέας τους καυχιέται πως δημιούργησε εξολοκλήρου.

Πάντα υπάρχουν στο άμεσο περιβάλλον αναγνώστες που πα
ραπονιούνται και ψυχραίνονται. Δεν έχουμε κανένα παρά
δειγμα όπου ο συγγραφέας, εν αγνοία του, να μην έχει πληγώσει 
κάποιους εξαίρετους ανθρώπους που από παιδί τον ξέρουν ή με
γάλωσε ανάμεσά τους ως έφηβος και που ήταν παρασάγγες μα
κριά τους όταν έγραφε το μυθιστόρημά του. Ακόμα κι αν μερικοί 
αναγνωρίζουν τον εαυτό τους, ή δικούς τους, παρά τις διαμαρ
τυρίες του συγγραφέα, δεν είναι τάχα απόδειξη πως εν αγνοία 
του άντλησε υλικό για να φτιάξει τα ανθρωπάκια του, από την 
τεράστια δεξαμενή των εικόνων και των αναμνήσεων, που η ζωή 
συσσώρευσε μέσα του; Σαν τις κίσσες, για τις οποίες, λένε πως 
παίρνουν στα ράμφη τους αστραφτερά αντικείμενα και τα κρύ
βουν στο βάθος της φωλιάς τους, έτσι κι ο καλλιτέχνης στα παι
δικά του χρόνια εναποθηκεύει πρόσωπα, σιλουέτες, κουβέντες. 
Μια εικόνα, ένας λόγος, ένα ανέκδοτο, τον εντυπωσιάζουν αλλά 
κι αν ακόμα δε συμβεί αυτό, ζουν μέσα του, αντί να ξεθωριά
σουν, όπως στους άλλους ανθρώπους, χωρίς να το ξέρει ζυμώ
νονται, ζουν μια κρυφή ζωή και την κατάλληλη στιγμή αναβλύ- 
ζουν. Στους σκοτεινούς κύκλους, όπου κύλησε η παιδική του 
ζωή, σ’ αυτές τις φθονερά κλειστές στους ξένους οικογένειες, σ’ 
αυτές τις χαμένες χώρες, σ’ αυτές τις γωνιές της επαρχίας, όπου 
κανένας δεν διαβαίνει και τίποτε δε συμβαίνει, ζούσε ένα παιδί, 
κατάσκοπος, προδότης, που δεν είχε συνείδηση της προδοσίας 
του, και που συνελάμβανε, κατέγραφε, συγκρατούσε, εν αγνοία 
του, την καθημερινή ζωή στη σκοτεινή της πολυπλοκότητα. Ό - 31 
μοιο με τα άλλα παιδιά, δεν προκαλούσε υποψίες. Συχνά έπρεπε
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να του επαναλαμβάνουν: πήγαινε να παίξεις με τους άλλους. 
Χώνεσαι συνεχώς στις φούστες μας. Πρέπει πάντα ν' ακούει τι 
λένε οι μεγάλοι.

Όταν αργότερα λαβαίνει έξαλλα γράμματα απ’ αυτούς που 
πίστεψαν πως αναγνώρισαν τον εαυτό τους σε κάποιο πρόσωπο, 
αγανακτεί, ξαφνιάζεται, θλίβεται... Γιατί ο συγγραφέας είναι 
καλοπροαίρετος, γνωρίζει τα πρόσωπά του, ξέρει πως δε μοιά
ζουν σε τίποτε μ' αυτούς τους τίμιους ανθρώπους που στενοχώ
ρησε.

Κι όμως δεν έχει εντελώς ήσυχη τη συνείδησή του.
Υπάρχει ένας κύριος λόγος που με κάνει να αναφέρομαι στον 

εαυτό μου, πολύ φανερός λόγος παρεξήγησης ανάμεσα στο συγ
γραφέα και τα πρόσωπα που θαρρούν πως αναγνωρίζουν τον 
εαυτό τους στα βιβλία του. Μου είναι αδύνατο να συλλάβω ένα 
μυθιστόρημα, χωρίς να έχω στο νου μου το σπίτι που θα είναι το 
θέατρό του. Οι πιο μυστικές αλλέες του κήπου πρέπει να μου γί
νουν οικείες, η δε γύρω περιοχή γνωστή σε βάθος. Διάφοροι συ
νάδελφοι μου διηγούνται πως διαλέγουν ως πλαίσιο του μυθι
στορήματος που μελετούν μια πολιτειούλα, άγνωστή τους και 
ζουν στο ξενοδοχείο όσο χρειάζεται για να γράψουν το βιβλίο. 
Γι’ αυτό νιώθω πως είμαι ολότελα ανίκανος και σε τίποτε δε θα 
μου χρησίμευε το να εγκατασταθώ και για μια μεγάλη μάλιστα 
χρονική περίοδο, σε μια περιοχή που θα μου ήταν εντελώς ξένη. 
Κανένα δράμα δεν μπορεί να αρχίσει να ζει μέσα μου αν δεν το 
τοποθετήσω στα μέρη όπου πάντα έζησα.

Πρέπει να παρακολουθώ τα πρόσωπά μου από δωμάτιο σε δω
μάτιο. Η μορφή τους συχνά παραμένει δυσδιάκριτη μέσα μου, 
γνωρίζω μονάχα τη σιλουέτα τους, μυρίζω όμως τη μούχλα του 
διαδρόμου που διασχίζουν, δεν αγνοώ τίποτε από όσα νιώθουν, 
ακούνε, όταν βγαίνουν από το χολ και προχωρούν στη σκάλα του 
κήπου, την τάδε ώρα της μέρας και της νύχτας.

Αυτή η αναγκαιότητα με καταδικάζει σε κάποια μονότονη 
ατμόσφαιρα, που σχεδόν πάντα συναντούν στο έργο μου, την 
ίδια, από βιβλίο σε βιβλίο. Προπαντός με υποχρεώνει να χρησι
μοποιώ όλα τα σπίτια κι όλους τους κήπους που έζησα και γνώ
ρισα από παιδί. Αλλά τα ακίνητα της οικογένειάς μου και των δι
κών μου δεν φτάνουν πια και αναγκάζομαι να εισβάλω στα γει
τονικά. Μου συνέβη, μ’αυτόν τον τρόπο, εν πλήρειαθωότητι, να 
ξετυλιχτούν στη φαντασία μου τα πιο φοβερά δράματα στο βά
θος αυτών των έντιμων επαρχιακών οικιών, όπου στις τέσσερις η 
ώρα, σε σκοτεινές τραπεζαρίες που μύριζαν βερύκοκο, κάποιες 
γηραιές κυρίες δεν πρόσφεραν στο αγοράκι που ήμουνα τότε το 
δηλητήριο της Τερέζ Ντεκερον, αλλά το πιο ωραίο μοσχοστά
φυλο της κληματαριάς, κρέμες ζαχαροπλαστείου, τάρτες κυ
δώνι κι ένα μεγάλο ποτήρι σουμάδα, λίγο αηδιαστικό.

Όταν το αγοράκι της αλλοτινής εποχής έγινε συγγραφέας, 
έτυχε οι επιζώντες των παιδικών του χρόνων να αναγνωρίσουν 
έντρομοι το σπίτι τους, τον κήπο τους, μόλις διάβασαν τις τρομε
ρές αυτές ιστορίες. Ο συγγραφέας πίστεψε πως η βιαιότητα του 
δράματος που είχε επινοήσει δε θα προξενούσε καμιά σύγχυση ή 

' παρεξήγηση. Του φαινόταν πως ήταν αδύνατο να περάσει από 
το νου αυτών των έντιμων ανθρώπων, από τους οποίους είχε δα
νειστεί το σπίτι, πως δανειζόταν απ’ αυτούς τα πάθη και τα εγ
κλήματα των θλιβερών του ηρώων. Αλλά ήταν σαν να παραγνώ- 

32 ριζε τη θέση που κατέχει στην επαρχιακή ζωή, η παλαιική και- 
τοικία που ποτέ δεν την εγκαταλείπεις. Οι κάτοικοι των πόλεων,

που με αδιαφορία περνούν από το ένα διαμέρισμα στο άλλο, λη
σμόνησαν πως στην επαρχία το σπίτι του αφέντη, οι στάβλοι, το 
πλυσταριό, το κοτέτσι, ο κήπος, το περιβόλι, γίνονται ένα με την 
οικογένεια, όπως το σαλιγκάρι με το όστρακό του.

Δεν μπορείς να την αγγίξεις χωρίς να τη θίξεις. Κι αυτό είναι 
τόσο σωστό που ο απρόσεχτος και ιερόσυλος συγγραφέας -που 
θαρρεί πως χρησιμοποίησε μόνο τον κήπο και το σπίτι- δεν αν
τιλαμβάνεται ότι παρέμεινε μια κάποια ατμόσφαιρα, η ίδια η 
ατμόσφαιρα της οικογένειας που το κατοικούσε. Καμιά φορά 
ένα όνομα παραμένει, σαν το καπέλο του ήλιου που ξεχάστηκε 
στο χολ και με μια ασυνείδητη συνειρμική σκέψη ο συγγραφέας 
βαφτίζει μ’ αυτό έναν ένοχο ήρωάτου. Κι αυτό τον καθιστά ύπο
πτο για τα πιο μαύρα σχέδια. Σ’ αυτά τα σπίτια, σ’ αυτές τις πα
λιές ιδιοκτησίες των παιδικών του χρόνων ο συγγραφέας τρυ
πώνει όντα διαφορετικά από αυτά που τις κατοίκησαν. Παρα
βιάζουν τη σιωπή των σαλονιών της οικογένειας, όπου η γιαγιά 
του, η μητέρα του, έπλεκαν κάτω από τη λάμπα, ενώ σκέφτονταν 
τα παιδιά τους και το Θεό. Ομως αυτάταπρόσωπα, οι εισβολείς, 
τι σχέση μπορεί να ’χουν ακριβώς με αυτά τα ζωντανά όντα που ο 
συγγραφέας γνώρισε;

Σε ό,τι με αφορά, νομίζω πως στα βιβλία μου τα δευτερεύοντα 
πρόσωπα είναι εκείνα που τα δανείστηκα κατευθείαν από τη 
ζωή. Μπορώ να το διατυπώσω σαν κανόνα πως όσο λιγότερη 
σπουδαιότητα έχει σε μια διήγηση ένα πρόσωπο τόσο περισσότε
ρες είναι οι πιθανότητες να το έχεις πάρει όπως είναι από την 
πραγματικότητα. Κι αυτό γίνεται αντιληπτό: πρόκειται, όπως 
λέμε στο θέατρο, για “σκοπιμότητα”. Οι σκοπιμότητες, αν και 
απαραίτητες στη δράση, σβήνουν μπροστά στον ήρωα της διήγη
σης. Ο καλλιτέχνης δεν έχει το χρόνο να τις ξαναζυμώσει, να τις 
ξαναδημιουργήσει. Τις χρησιμοποιεί όπως ακριβώς τις ξανα
βρίσκει μέσα στην ανάμνησή του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δε 
χρειάστηκε να αναζητήσει πολύ μακριά, κάποια υπηρέτρια ή 
κάποιο χωρικό που διασχίζουν το έργο του. Φρόντισε να θολώ
σει ελάχιστα την εικόνα που είχε διαφυλάξει στη μνήμη του.

Όμως οι άλλοι, οι βασικοί ήρωες και ηρωίδες, τόσο συχνά δυ
στυχείς, σε ποιο βαθμό είναι φωτογραφίες, ξανά επεξεργασμέ
νες; Εδώ δυσκολευόμαστε να περιχαρακώσουμε την αλήθεια. Η 
ζωή προσφέρει στο συγγραφέα το περίγραμμα ενός προσώπου, 
το ερέθισμα για ένα δραματικό περιστατικό και τις μέτριες συγ
κρούσεις, οι οποίες θα παρουσίαζαν ενδιαφέρον εξαιτίας άλλων 
περιστάσεων. Κοντολογίς η ζωή προσφέρει στο συγγραφέα την 
αφετηρία που θα του επιτρέψει να ριψοκινδυνεύσει την περι
πλάνησή του προς μια κατεύθυνση διαφορετική απ’ αυτή που 
πήρε η ζωή. Καθιστά πραγματικό αυτό που υπήρχε εν δυνάμει, 
πραγματώνει αόριστες δυνατότητες. Απλά καμιά φορά, παίρνει 
την αντίθετη κατεύθυνση απ’ αυτή που ακολούθησε η ζωή, αντι
στρέφει τους ρόλους σε κάποιο δράμα που γνώρισε, αναζητάει 
το δήμιο στο θύμα και το θύμα στο δήμιο. Έχοντας αποδεχτεί τα 
δεδομένα της ζωής, κρατεί αντίθετη στάση. Λόγου χάρη, σχε
τικά με τις πολλές πηγές της Τερέζ Ντεκερον, σίγουρα υπήρξε 
και η εικόνα που κράτησα στα δεκαοχτώ μου, μιας λιπόσαρκης 
δηλητηριάστριας που καθόταν ανάμεσα σε δυο χωροφύλακες, 
σε μια αίθουσα κακουργιοδικείου. Θυμήθηκα τις καταθέσεις 
των μαρτύρων και χρησιμοποίησα μια ιστορία από ψεύτικες 
συνταγές που χρησιμοποίησε η κατηγορουμένη για να προμη
θευτεί το δηληιηριο. Εδώ όμως σταματά το απευθείας από την
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πραγματικότητα δάνειό μου. Μ’ αυτά που μου προσφέρει η 
πραγματικότητα θα κατασκευάσω ένα εντελώς διαφορετικό και 
πολύπλοκο πρόσωπο. Τα κίνητρα της κατηγορουμένης ήταν 
στην πραγματικότητα πολύ απλά. Δεν αγαπούσε τον άντρα της 
αλλά κάποιον άλλο. Τίποτε, λοιπόν, το κοινό με την Τερέζα μου 
που το δράμα της ήταν το ότι αγνοούσε το λόγο που την ώθησε σ' 
αυτήν την εγκληματική ενέργεια.

Χρειάζεται να πούμε πως η εν λόγω Τερέζα, παθιασμένη και 
ταραγμένη ψυχή, χωρίς να έχει συνείδηση των κινήτρων της, δεν 
παρουσιάζει κανένα κοινό χαρακτήρα με τα πλάσματα που 
γνώρισε ο συγγραφέας; Είναι βέβαιο πως στο Παρίσι και στο 
στενό κύκλο όπου ζούμε κι όπου οι συζητήσεις, τα βιβλία, το 
θέατρο συνηθίζουν τους πιο πολλούς ανθρώπους να βλέπουν 
καθαρά μέσα τους, να ξεδιαλύνουν τις επιθυμίες τους, να δίνουν 
στα λάθη τους το αληθινό τους όνομα δυσκολευόμαστε να φαν
ταστούμε τον κόσμο της υπαίθρου όπου μια γυναίκα δεν καταλα
βαίνει τίποτε από τον εαυτό της από τη στιγμή που αυτό που τα- ν 
ράζει την καρδιά της ξεφεύγει κάπως από τον κανόνα.

Χωρίς λοιπόν να έχω σκεφτεί ιδιαίτερα καμιά γυναίκα, 
έστρεψα την Τερέζα μου προς κάποια κατεύθυνση χάρη στις πα
ρατηρήσεις που έκανα στην διάρκεια της ζωής μου. Το ίδιο συ
νέβη και με το βασικό πρόσωπο στο Κόμπος με τις οχιές, οι μεγά
λες εξωτερικές γραμμές του δράματός του, ό,τι επιφανειακό 
έχει, συνδέεται με μια ακριβή ανάμνηση. Πέρα απ’ αυτό το ξεκί
νημα, αυτό δεν εμποδίζει το πρόσωπό μου να είναι όχι μόνο δια
φορετικό , αλλά και στον αντίποδα του πραγματικού προσώπου. 
Συνέλαβα μερικά περιστατικά, κάποιες συνήθειες, κάποιο χα
ρακτήρα που πραγματικά υπήρξαν, τους επικέντρωσα όμως 
γύρω σε μια άλλη ψυχή.

Αυτή η ψυχή είναι λοιπόν το έργο μου; Η μυστηριώδης του 
ζωή, από τι είναι καμωμένη; Είπα πιο πριν πως οι ήρωες του μυ
θιστορήματος γεννιούνται από το γάμο που ο συγγραφέας συ
νάπτει με την πραγματικότητα. Αυτά τα σχήματα που η παρατή
ρησή μας παρέχει, αυτές τις μορφές που διατήρησε η μνήμη μας, 
τις γεμίζουμε, τις θρέφουμε με τους εαυτούς μας, ή τουλάχιστο με 
ένα μέρος από τον εαυτό μας. Ποιο μέρος ακριβώς;

Για καιρό πίστεψα, το δέχτηκα, σύμφωνα με τις θεωρίες που 
έχουν πέραση σήμερα, πως τα βιβλία μάς ελευθερώνουν από όλα 
αυτά που εμείς απωθούμε, επιθυμίες, οργή, μνησικακία. Πως 
τα πρόσωπά μας ήταν αποδιοπομπαίοι τράγοι φορτωμένοι με 
όλες τις αμαρτίες που δεν είχαμε διαπράξει, ή αντίθετα υπεράν
θρωποι, ημίθεοι που τους επιφορτίζουμε να επιτελέσουν ηρωι
κές πράξεις μπροστά στις οποίες εμείς δειλιάσαμε. Πως μεταβι
βάζουμε επάνω τους τον καλοήθη ή κακοήθη πυρετό μας. Μ’ αυ
τήν την υπόθεση ο συγγραφέας θα ήταν στ1 αλήθεια ένα τερατώ
δες πρόσωπο που θα επιφόρτιζε φανταστικά πρόσωπα να είναι 
αχρεία ή ηρωικά για λόγου του. Θα είμαστε ενάρετοι ή εγκλημα
τίες μέσω τρίτου προσώπου και το πιο καθαρό πλεονέκτημα του 
επαγγέλματος του συγγραφέα θα ήταν να μας εξαιρέσει από τη 
ζωή.

Μου φαίνεται όμως πως αυτή η ερμηνεία δε λογαριάζει την 
τρομερή δύναμη παραμόρφωσης και μεγέθυνσης που είναι ένα 
ουσιαστικό στοιχείο της τέχνης μας. Τίποτε από ό,τι νιώθουν οι 
ήρωές μας δεν είναι στην κλίμακα αυτών που νιώθουμε οι ίδιοι. 
Συμβαίνει με νηφάλιο κεφάλι να βρίσκουμε στην καρδιά μας την 
έσχατη αφετηρία κάποιας αξίωσης που ξεσπά σε κάποιον ήρωά
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μας, με τόσο υπέρμετρο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει πράγματι 
τίποτε το κοινό ανάμεσα σ' αυτό που ένιωσε ο συγγραφέας και σ’ 
αυτό που συμβαίνει στο πρόσωπό του. Ας φανταστούμε έναν οι
κογενειάρχη συγγραφέα που κάθεται στο τραπέζιγια το βραδινό 
φαγητό μετά από μια κουραστική μέρα και με το κεφάλι γεμάτο 
από τις σκοτούρες της συγγραφής. Τα παιδιά γελούν, διηγούν
ται ιστορίες από το σχολείο. Έχει μια φευγαλέα αίσθηση ενό
χλησης, οργής. Υποφέρει γιατί δεν μπορεί να μιλήσει για τη δου
λειά του... Για ένα λεπτό αισθάνεται παραγκωνισμένος,... στην 
άκρη.... Αλλά την ίδια στιγμή που η κούρασή του εξαφανίζεται, 
η εντύπωση αυτή σκορπίζεται και στο τέλος του γεύματος ούτε 
καν το σκέφτεται. Η τέχνη του συγγραφέα λοιπόν είναι ένας φα
κός αρκετά ισχυρός για να μεγεθύνει αυτόν τον εκνευρισμό, να 
τον κάνει τέρας, να θρέψει μ' αυτόν τη λύσσα του οικογενειάρχη 
στο Ο κόμπος με τις οχιές. Από μια κατάσταση διάθεσης βγαίνει 
ένα μαινόμενο πάθος με τη δύναμη για ανάπτυξη που διαθέτει ο 
συγγραφέας. Και δεν αναπτύσσει μονάχα ώστε και από το τί
ποτα να φτιάξει ένα τέρας, αλλά ξεκολλά, αποσπά κάποια αι- 
σθή ματα, τα οποία μέσα μας τα περιβάλλου με, τα πλαισιώνου με, 
τα κανακεύουμε, ενώ συνάμα χτυπιούνται από ένα πλήθος αντί
θετα αισθήματα. Και γι’ αυτόν το λόγο τα πρόσωπά μας όχι μόνο 
δε μας εκπροσωπούν, αλλά μας προδίδουν, γιατί ο συγγραφέας 
ενώ αναπτύσσει απλοποιεί κιόλας. Είναι μεγάλος ο πειρασμός 
να κατευθύνει τον ήρωά του σ' ένα μεγάλο πάθος και αντιστέκε
ται άσχημα σ' αυτόν. Γνωρίζει πως ο κριτικός θα τον επαινέσει 
που δημιούργησε έτσι έναν τύπο. Κι αυτό του φαίνεται τόσο 
πολύ εύκολο! Λοιπόν χάρη σ' αυτήν τη διπλή δύναμη να ανα
πτύσσει με καταπληκτικό τρόπο στα δημιουργήματά του κάποι
ους χαρακτήρες που μόλις σκίρτησαν στην καρδιά του και αφού
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τους έχει αναπτύξει να τους απομονώνει και να τους βάζει στην 
άκρη, ας επαναλάβουμε ακόμη μια φορά πως ο συγγραφέας 
προδίδεται σχεδόν πάντα από τα πρόσωπά του και δεν εκπροσω
πείται απ’αυτά.

Όμως εδώ αγγίζουμε την ανίατη αθλιότητα της τέχνης του 
συγγραφέα. Κι αυτής της τέχνης της τόσο καταραμένης και παι
νεμένης, αν ο συγγραφέας πετύχαινε το αντικείμενό της, που εί
ναι η πολυπλοκότητα μιας ανθρώπινης ζωής, πρέπει να πούμε 
πως θα ήταν ασύγκριτα ό,τι πιο θείο υπάρχει στον κόσμο. Θα 
είχε κρατήσει την υπόσχεση του αρχαίου όφεως, και εμείς οι άλ
λοι οι συγγραφείς θα ήμασταν όμοιοι με τους θεούς. Όμως αλ
λοίμονο, πόσο μακριά είμαστε! Αυτό είναι το δράμα των συγ
γραφέων της νέας γενιάς, το ότι κατάλαβαν πως η απεικόνιση 
των χαρακτήρων σύμφωνα με τα μοντέλα του κλασικού μυθιστο
ρήματος δεν έχουν καμιά σχέση με τη ζωή. Ακόμα και οι πιο με
γάλοι, όπως ο Τολστόι, ο Ντοστογιέφσκι, ο Προυστ, μπόρεσαν 
μονάχα να πλησιάσουν και όχι να σφίξουν αληθινά, αυτόν τον 
ιστό το ζωντανό όπου διασταυρώνονται εκατομμύρια νήματα, 
που είναι η ανθρώπινη μοίρα. Ο συγγραφέας που μια φορά κα
τάλαβε πως αυτό έχει χρέος να αποδόσει ή δεν θα γράψει πια 
παρά χωρίς εμπιστοσύνη κι αυταπάτη τις ιστοριούλες του, σύμ
φωνα με τους συνήθεις κανόνες, ή θα μπει στον πειρασμό από τις 
αναζητήσεις ενός Τζόυς ή μιας Βιρτζίνια Γούλφ να ανακαλύψει 
τρόπους, λόγου χάρη τον εσωτερικό μονόλογο, για να εκφράσει 
αυτόν τον τεράστιο κόσμο, τον μπερδεμένο, τον συνεχώς μετα
βαλλόμενο και ποτέ στάσιμο που είναι μια μόνο ανθρώπινη συ
νείδηση και θα παιδευτεί να της δώσει μια σύγχρονη άποψη.

Αλλά είναι κι άλλα: κανείς άνθρωπος δεν ζει απομονωμένος· 
όλοι είμαστε βαθιά δεσμευμένοι με την ανθρώπινη φύση (ζύμη). 
Το άτομο, όπως το μελετάει ο συγγραφέας, είναι πλάσμα φαντα
σίας. Γιατί τον βολεύει και γιατί είναι πιο εύκολο να ζωγραφίζει 
υπάρξεις, αποσπασμένες από όλες τις άλλες, όπως ο βιολόγος 
που μεταφέρει ένα βάτραχο στο εργαστήριό του.

Αν ο συγγραφέας θέλει να πετύχει το αντικείμενο της τέχνης 
του, δηλαδή να ζωγραφίσει τη ζωή, πρέπει να προσπαθήσει να 
αποδώσει αυτή την ανθρώπινη συμφωνία, όπου όλοι είμαστε δε
σμευμένοι και κάθε πεπρωμένο προεκτείνεται μέσα στα άλλα και 
εισδύει το ένα μέσα στο άλλο. Δυστυχώς, όσοι ενδίδουν σ' αυτήν 
τη φιλοδοξία, φοβούμαιπως αποτυχαίνουν, όποιο και να ’ναιτο 
ταλέντο τους. Υπάρχει κάτι το απελπισμένο στο εγχείρημα του 
Τζόυς. Δεν πιστεύω πως κάποιος καλλιτέχνης καταφέρνει ποτέ 
να ξεπεράσει την αντίφαση που είναι σύμφυτη με την τέχνη του , 
μυθιστορήματος. Από τη μια έχει την αξίωση να είναι η επιστήμη 
του ανθρώπου, -του ανθρώπου, κόσμος που μερμυγκίζει και 
διαρκεί και κυλάει- και γνωρίζει μόνο να απομονώνει απ’ αυτό 
το μερμύγκιασμα και να καθηλώνει στο φακό του, το πάθος, την 
αρετή, το βίτσιο που υπερβολικά κατόπι μεγαλοποιεί: λόγου 
χάρη ο μπαρμπα-Γκοριό ή η αγάπη του πατέρα, η εξαδέλφη 
Μπέτυ ή η ζήλεια, ο Γκραντέ ή η τσιγγουνιά. Από την άλλη το μυ
θιστόρημα έχει την αξίωση να μας ζωγραφίζει την κοινωνική 
ζωή και δεν πετυχαίνει ποτέ παρά άτομα, αφού πριν έχει κόψει 
τις περισσότερες ρίζες που τα συνδέουν με την ομάδα. Στο άτο
μο , κοντολογίς, ο συγγραφέας απομονώνει και ακινητοποιεί ένα 

34 πάθος και μέσα στην ομάδα απομονώνει και ακινητοποιεί ένα 
άτομο. Και όσο το κάνει μπορούμε να πούμε πως αυτός ο ζωγρά

φος της ζωής εκφράζει το αντίθετο από αυτό που είναι η ζωή: η 
τέχνη του συγγραφέα είναι πτώχευση.

Ακόμα κι οι πιο μεγάλοι, λόγου χάρη ο Μπαλζάκ. Λένε πως 
ζωγραφίζει μια κοινωνία, στην πραγματικότητα παράθεσε 
πολλά δείγματα όλων των κοινωνικών τάξεων κατά την Παλι
νόρθωση και τη μοναρχία του Ιουλίου -  με μια αξιοθαύμαστη 
δύναμη- αλλά καθένας απ’ αυτούς τους τύπους είναι τόσο αυ
τόνομος όσο ένα άστρο από κάποιο άλλο. Συνδέονται το ένα με 
το άλλο με το λεπτό νήμα της πλοκής ή με το δεσμό ενός πάθους 
άθλια απλοποιημένου. Μέχρι σήμερα πιθανό η τέχνη του Μαρ- 
σέλ Προυστ να έχει επιτυχέστερα ξεπεράσει αυτή τη σύ μφυτη στο 
μυθιστόρημα αντίφαση και να έχει καλύτερα πετύχει να ζωγρα
φίσει υπάρξεις χωρίς να τις ακινητοποιεί και να τις διαιρεί. Έ 
τσι πρέπει να δικαιολογήσουμε όσους ισχυρίζονται πως το μυθι
στόρημα είναι η πρώτη τέχνη. Και πράγματι είναι, μέσον του αν
τικειμένου της που είναι ο άνθρωπος. Αλλά δεν μπορούμε να 
δώσουμε άδικο σε όσους μιλούν γι’ αυτό με περιφρόνηση, εφό
σον σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις καταστρέφει το αντικείμενό 
του αποσυνθέτοντας τον άνθρωπο και νοθεύοντας τη ζωή.

Κι ωστόσο εμείς οι άλλοι συγγραφείς είναι αναντίρρητο πως 
έχουμε το αίσθημα πως μερικά από τα δημιουργήματά μας ζουν 
περισσότερο από άλλα. Τα περισσότερα είναι κιόλας νεκρά και 
σαβανωμένα μέσα στην αιώνια λήθη, υπάρχουν άλλα που επι- 
ζούν και στριφογυρίζουν γύρω μας, λες και δεν έχουν πει την τε
λευταία τους λέξη, σαν να περίμεναν από μας την έσχατη τε
λείωσή τους.

Ωστόσο πρόκειται για ένα φαινόμενο που πρέπει να ενθαρρύ
νει το συγγραφέα και να συγκρατεί την προσοχή του. Αυτή η επι
βίωση είναι πολύ διαφορετική από την επιβίωση των γνωστών 
τύπων του μυθιστορήματος που, τολμώ να πω, παραμένουν άγ
κιστρο) μένοι στην ιστορία της λογοτεχνίας, σαν ονομαστοί πίνα
κες σε μουσεία. Εδώ δεν πρόκειται για την αθανασία του μπαρ- 
μπα- Γ κοριό ή της Μαντάμ Μποβαρύ στη μνήμη των ανθρώπων, 
αλλά πιο ταπεινά και ίσως, αλλοίμονο για λίγο καιρό, νιώθουμε 
πως κάποιο πρόσωπο ή γυναίκα των βιβλίων μας, κατέχει ακόμα 
μερικούς αναγνώστες μας, λες και ελπίζουν πως αυτά τα φαντα
στικά όντα να τους φωτίσουν για τους εαυτούς τους και να τους 
αποκαλύψουν το μυστικό του δικού τους αινίγματος. Γενικά 
αυτά τα πρόσωπα, πιο ζωντανά από τους συντρόφους τους, 
έχουν ένα λιγότερο έντονο περίγραμμα. Τομέροςτου μυστηρίου, 
του αβέβαιου, του δυνατού, είναι μεγαλύτερο σ’ αυτούς παρά 
στους άλλους. Γ ιατί η Τερέζ Ντεκερού θέλησε να δηλητηριάσει 
τον άντρα της; Αυτό το ερωτηματικό βαραίνει με την οδυνηρή 
σκιά του. Γι’ αυτό το θέμα κάποιες αναγνώστριες αναζήτησαν 
στην Τερέζ μια ερμηνεία του δικού τους μυστικού. Ίσως κάποια 
συνενοχή. Αυτά τα πρόσωπα δεν στηρίζονται στην προσωπική 
ζωή* είναι οι αναγνώστες μας, η ανησυχία των ζωντανών καρ
διών που εισδύει και διογκώνει αυτά τα φαντάσματα, που τους 
επιτρέπει για μια στιγμή να μετεωριστούν στα επαρχιακά σαλό
νια, γύρω από τη λάμπα, όπου μια νέα γυναίκα καθυστερεί δια
βάζοντας και ακουμπάει τον χαρτοκόπτη στο καυτό της μάγου
λο.

Ο μυθιστοριογράφος που έχει συνείδηση πως απέτυχε στην 
προσπάθειά του να ζωγραφίσει τη ζωή, διατηρεί το παρακάτω 
κίνητρο, τον παρακάτω λόγο ύπαρξης: όποια και να είναι τα 
πρόσωπά του αυτά, ενεργούν, έχουν κάποια επίδραση στους αν
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θρώπους. Αν αποτύχουν στο να τους αναπαραστήσουν, πετυ
χαίνουν στο να ταράξουν τη γαλήνη τους, τους ξυπνούν, κι αυτό 
είναι κιόλας αρκετό. Το αίσθημα της αποτυχίας του συγγραφέα 
οφείλεται στις ανεξάντλητες αξιώσεις του. Από τη στιγμή όμως 
που συγκατατίθεται να μην είναι ζωοδότης θεός, και δέχεται να 
έχει μια ισόβια επίδραση σε κάποιους σύγχρονούς του, ακόμα 
και χάρη σε μια τέχνη στοιχειώδη και προσποιητή, δε νιώθει αδι- 
κημένος. Ο συγγραφέας αφήνει τα πρόσωπά του στον κόσμο και 
τους αναθέτει μια αποστολή. Υπάρχουν ήρωες που κηρύττουν, 
που αφιερώνονται σε κάποια υπηρεσία ή υπόθεση, που δοξά
ζουν ένα μεγάλο κοινωνικό νόμο, μια ανθρωπιστική ιδέα, που 
αποτελούν παράδειγμα... Όμως εδώ ο συγγραφέας δεν θα μπο
ρούσε να είναι υπερβολικά συνετός. Γιατί τα πρόσωπά μας δεν 
ανήκουν στην υπηρεσία μας. Είναι μάλιστα μερικά που είναι 
δύστροπα, δεν μοιράζονται τις ιδέες μας κι αρνιούνται να τις 
διαδόσουν. Γνωρίζω μερικούς ήρωες που είναι τελείως αντίθε
τοι, λόγου χάρη διαβολικά αντικληρικοί και που τα λόγια τους με 
κάνουν να κοκκινίζω. Εξάλλου είναι κακό σημάδι ένας από τους 
ήρωές μας να γίνει το φερέφωνό μας. Όταν λυγίζει υπάκουα σ’ 
αυτά που περιμένουμε απ’ αυτόν, αυτό αποδεικνύει συχνά ότι 
δεν έχει προσωπική ζωή και πως έχουμε στα χέρια μας μια μάσκα 
(λεοντή).

Πόσες φορές μου συνέβη να ανακαλύψω, όταν έγραφα ένα 
διήγημα, πως κάποιο βασικό πρόσωπο, το οποίο σκεφτόμουνα 
από καιρό και είχα καθορίσει την εξέλιξή του μέχρι τις τελευ
ταίες λεπτομέρειες, να συμμορφώνεται τέλεια στο πρόγραμμα 
μόνο και μόνο επειδή ήταν νεκρό: υπάκουε σαν πτώμα. Αντίθε
τα, κάποιο άλλο δευτερεύον πρόσωπο, που δεν του έδινα καμιά 
σημασία, προχωρούσε από μόνο του στην πρώτη σειρά, κατε- 
λάμβανε μια θέση για την οποία δεν το προόριζα, με παρέσυρε σε 
μια απρόσμενη κατεύθυνση. Έτσι ο γιατρός Κουρέζ, στην Έ
ρημο της Αγάπης, έπρεπε να είναι σύμφωνα με τα σχέδιά μου, 
ένα επεισοδιακό πρόσωπο: ο πατέρας του κύριου ήρωα. Στη συ
νέχεια κατακλύζει όλο το μυθιστόρημα κι όταν μου συμβαίνει να 
σκέφτομαι αυτό το βιβλίο, η πονεμένη μορφή αυτού του κακο
μοίρη ανθρώπου κυριαρχεί σ’ όλεςτιςάλλεςκαι σχεδόν μόνη επι
πλέει πάνω από αυτές τις ξεχασμένες σελίδες. Κοντολογίς είμαι 
απέναντι στα πρόσωπά μου σαν ένας αυστηρός δάσκαλος, που 
έχει τόσους μπελάδες στο κεφάλι του, επειδή δεν είχε καμιά 
κρυφή προτίμηση για ένα αγύριστο κεφάλι, για το βίαιο χαρα
κτήρα, για κάποια ατίθαση φύση και να μην τα προτιμάει στην 
καρδιά του από τα πολύ φρόνιμα παιδιά που δεν αντιδρούν.

Μεταψρ. ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΗΑΙΩΝΗ 
(η συνέχεια στο επόμενο τεύχος)

ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΜΛΝΙΩΤΙΙΣ

ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
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ΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΑ

Βάρναλης, Κώστας -  Σκλάβοι Πολιορκημένοι 
Ιωάννου, Γ ιώργος -  Τα χίλια δέντρα 
Νικολαιδης, Αριστοτέλης -  Συλλαβικά νερά 
Πούλιος, Λευτέρης -  Τα επουσιώδη

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Βογιατζόγλου, Στέλλα -  Το Μαγγανοπήγαδο 
Θεοδωράκης, Μίκης -  Οι δρόμοι του Αρχάγγελου. 

Τόμος 4
Κάσδαγλης, Νίκος -  Δρόμοι της στεριάς και της 

θάλασσας 
Μεγάλου, Αία -  Η γυναίκα της άμμου 
Ξανθάκη, Ά ννα  -  Δέντρο της γνώσης, αντίο 
Τασόπουλος, Στέφανος -  Ηλιακό Ωρολόγιο

'Ασλεϊ, Μτΐέρναρντ -  Ο Τέρι στο φράχτη 
Λιούις, Κ.Σ. -  Ο πρίγκιπας Κασπιανός 
Μαρίνος, Γιώργος-Μενέλαος -  Ο Γιωργάρας ο 

γαργάρας 
Ρουμάνικα παραμύθια 
Μάρρα, Ειρήνη -  Ζιζέλ 
Μάρρα, Ειρήνη -  Ο Τσάρος Σαλτάν 
Μπάουμαν, Χανς -  Φτερά για τον Ίκαρο 
Πάουζεβανγκ, Γκουντρούν -  Τα τελευταία παιδιά 

του Σέβενμπορν 
Πετρόβσκαγια, -  Η Ντιάνα και ο Τομ 
Σαρρή, Ζωρζ -  Ο Αθηνόδωρος 
Σίνου, Κίρα -  Το συμβόλαιο του Πύργου 
Τσουκαλά, Δανάη -  Η Καρδερίνα 
Φαριάντ, Φερεϊντούν -  Ό νειρα με χαρταετούς και 

περιστέρια 
Χατζή, Γιολάντα -  Έλληνες ζωγράφοι

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 

Γιάν, Αντρέα -  Μ.ϋ.
Γιεφτουσένκο, Γιεβγένι -  Αρνταμπιόλα 
Καρντινάλ, Μαρί -  Η πισωβελονιά 
Κάφκα, Φραντς -  Γ ράμματα στην Ότλα 
Μοντιανό, Πατρίκ -  Οδός σκοτεινών μαγαζιών 
Ντεκουέν, Ντιντιέ -  Τζον λ ’ Ανφέρ 
Ντυράς, Μαργκερίτ -  Τ’ αλογάκια της Ταρκίνια

ΘΕΑΤΡΟ

Κεχαΐδης, Δημήτρης -  Το πανηγύρι 
Μανιώτης, Γιώργος -  Διακοπές στην Ουρανούπο- 

λη
Χρυσούλης, Γιάννης -  Οι έφηβοι

ΣΕΙΡΑ: ΚΛΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

1. Ο Αλαντίν και το λυχνάρι
2. Ο Αλή Μπαμπάς και οι σαράντα κλέφτες
3. Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων
4. Ο γενναίος ραφτάκος
5. Η Κοκκινοσκουφίτσα
6. Ο Κοντορεβιθούλης
7. Ο παπουτσωμένος γάτος
8. Πινόκιο
9. Πίτερ Παν

10. Ο Σεβάχ ο Θαλασσινός
11. Τα τρία γουρουνάκια
12. Η Χρυσομαλλούσα και οι τρεις αρκούδες

ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΕΙΡΑ: ΘΕΜΑΤΑ

Δάλλας, Γιάννης -  Η δημιουργική δεκαετία στο 
έργο του Κώστα Βάρναλη 

Δρομάζος, Στάθης -  Ξένο θέατρο 
Παπαγεωργίου, Κώστας -  Η γενιά του 70. Ιστορία 

’ -  Ποιητικές διαδρομές 
Παπάζογλου, Χρήστος -  Παρατονισμένη μουσική.

Μελέτη για τον Καρυωτάκη 
Τόμσον, Τζω ρτζ- Οι πρώτοι φιλόσοφοι

Βατζλάβικ, Πωλ -  Η γλώσσα της αλλαγής 
Νεπιάρ, Ογκάστες -  Η οικογένεια, το μεγάλο κα- 

λούπι
Ρηβς, Υμπέρ -  Η κοσμική εξέλιξη 
Σατλέ, Φρανσουά -  Πιζιέ-Κουσνέρ, Εβελίν -  Οι πο

λιτικές θεωρίες του 20ού αιώνα

Νάιτζελ
Νάιτζελ
Νάιτζελ
Νάιτζελ
Νάιτζελ

Χοκς -  Αίό$ 
Χοκς 
Χοκς 
Χοκς 
Χοκς

Ηρωίνη 
Όξινη βροχή 
Πυρηνική ασφάλεια 
Τοξικά απόβλητα

ΣΕΙΡΑ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Ισαάκ Ασίμοφ 
Ισαάκ Ασίμοφ 
Ισαάκ Ασίμοφ 
Ισαάκ Ασίμοφ 
Ισαάκ Ασίμοφ

Ο Άρης 
Ο Γαλαξίας μας 
Ο Ήλιος
Το ηλιακό μας σύστημα 
Τα κβάζαρς

Φ εκδόσεις κέδρος γ. Γενναδίου 3 -  τηλ. 36.02.007
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Ρεαλισμός 
στη Λ ογοτεχνία

Γ' (Τελευταίο)
Της Alice R. Kaminsky

Κάθε αιώνας παράγει νέες παραλλαγές των παλιών θεμάτων, 
αλλά δεν υπάρχουν νέα ανθρώπινα ένστικτα για να δραματο- 
ποιηθούν. Όπως σοφά παρατηρεί ο G.W Brandt: “Βασικά, 
υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός πλοκών μπορεί να τις δει 
κανείς, με διαφορετικές αμφιέσεις, μέσα στους αιώνες. Η αιτία 
βρίσκεται στην ίδια τη ζωή. Οι ανθρώπινες σχέσεις, ενώ είναι 
απεριόριστα ποικίλες στις λεπτομέρειες, αποκαλύπτουν -όταν 
απογυμνωθούν ως τα θεμελιώδη τους σχήματα- έναν ορισμένο 
αριθμό επαναλαμβανόμενων μοτίβων. Οι συγγραφείς που ζορί
στηκαν να επινοήσουν μιαν εντελώς καινούρια πλοκή το ξέρουν 
αυτό εδώ και χρόνια” . Ο Goethe ανέφερε τριάντα έξι τραγικές 
πλοκές, ενώ ο Schiller δεν μπόρεσε να καταγράψει τόσες πολλές. 
Σε σχέση με το μυθιστόρημα, ο Ortega y Gasset παρατήρησε ότι 
οι λίγες πλοκές που έχει στη διάθεσή του ο μυθιστοριογράφος 
-φθαρμένες άλλωστε από τη συνεχή χρήση- κατέστησαν πρα- 
κτικώς αδύνατη την προσπάθεια του σύγχρονου συγγραφέα να 
βρει νέο θέμα. 

t

Είναι λάθος να θεωρεί κανείς το μυθιστόρημα -κ ι  ανα- 
φέρομαι κατ’ εξοχήν στο μοντέρνο μυθιστόρημα- ένα 
ατέλειωτο πεδίο ικανό να αποδίδει συνεχώς νέες μορφές. 
Θα πρέπει μάλλον να παρομοιαστεί με ένα τεράστιο αλλά 
πεπερασμένο λατομείο. Υπάρχει ένας ορισμένος αριθμός 
δυνητικών θεμάτων για το μυθιστόρημα. Ο εργάτης στην 
πρωτόγονη εποχή δεν είχε πρόβλημα να βρει καινούρια 
αγκωνάρια -νέους ήρωες, νέα θέματα. Αλλά οι σημερι
νοί συγγραφείς αντιμετωπίζουν το γεγονός πως δεν τους 
απέμειναν παρά στενές και κρυμμένες φλέβες.

* %

Παρά ταύτα, ο σύγχρονος πειραματικός μυθιστοριο- 
γράφος δεν θα ενοχληθεί από τη “στενή” φλέβα, γιατί αυτό που 
τον ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο είναι η παραλλαγή πάνω στο θέ
μα. Ο συμβατικός μυθιστοριογράφος χρησιμοποίησε την “κλει
στή” φόρμα της πεζογραφίας με το δικαιολογητικό ότι εφόσον η 
ζωή ενός ατόμου διέπεται από την τάξη αρχής, μέσης και τέλους, 
το μυθιστόρημα πρέπει να αντανακλά αυτή την τάξη. Τοποθετεί, 
λοιπόν, τις πράξεις των ηρώων του σε κάποια αλληλουχία (πλο
κή) για να αποκαλύψει τη λύση μιας σύγκρουσης ή ενός προβλή
ματος, κι η ιστορία του τελειώνει κατά κανόνα με ένα θάνατο ή

ένα γάμο, ή κάποιο άλλο περιστατικό. Αλλά για το συγγραφέα 
που βλέπει τη ζωή ως χάος και αταξία, η ανοιχτή φόρμα της πεζο
γραφίας είναι πιο πρόσφορη εφόσον του επιτρέπει να απορρίψει 
τις συμβατικές φόρμες και να τις αντικαταστήσει με δικά του 
σχήματα έκφρασης. Στο “ανοιχτό” μυθιστόρημα δεν καταλήγει 
σε οριστικές λύσεις· αντίθετα, προσφέρει συχνά στους αναγνώ
στες του άκρως αμφίβολες αναφορές στην εμπειρία των πρωτα
γωνιστών που συνεχίζεται και πέραν της τελευταίας σελίδας του 
μυθιστορήματος. Αλλ’ ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί να αποφύγει 
τη χρησιμοποίηση λέξεων/σημείων που σχετίζονται με παρατη- 
ρήσιμα πράγματα που είναι εκτεθειμένα σε κοινή θέα. Ακόμα κι 
ένας συγγραφέας σαν τον Samuel Beckett, που παρωδεί το ρεα
λισμό στο Μ ά ρ φ νχαι στο More Pricks than Kicks, κι ο οποίος επι
μένει ότι δεν διαπραγματεύεται τίποτα, δεν μπορεί να ξεφύγει 
από το να διαπραγματεύεται κάτι. Τι άλλο κάνει στο Μ άρφυ , 
λόγου χάρη, από το να εμπλέκεται δραστήρια στο πρόβλημα του 
τι είναι πραγματικό; Στο Μ.Μ.Μ. σανατόριο ο Μάρφυ φτάνει 
στο σημείο να σιχαθεί την αυτάρεσκη επιστημονική εννοιοκρα
τία των εγχειριδίων:

.. .ότι ερχόταν σε επαφή με την πραγματικότητα, τον δεί
κτη διανοητικής υγείας... Η φύση της εξωτερικής πραγ
ματικότητας παρέμενε σκοτεινή. Οι άνδρες, οι γυναίκες 
και τα παιδιά της επιστήμης θα είχαν τόσους τρόπους να 
γονυπετούν μπροστά στα γεγονότα όσο και κάθε άλλο 
σώμα πεφωτισμένων ατόμων. Ο ορισμός της εξωτερικής 
πραγματικότητας, ή απλώς της πραγματικότητας, εποί- 
κιλε ανάλογα με την ευαισθησία αυτού που την όριζε. 
Αλλά όλοι ήταν σύμφωνοι ότι η επαφή μαζί της, ακόμη 
και η συγκεχυμένη επαφή ενός απλού ανθρώπου, ήταν 
ένα σπάνιο προνόμιο. Με βάση αυτή την αντίληψη, οι 
ασθενείς περιγράφονται ως “αποκομμένοι” από την 
πραγματικότητα... .Σκοπός της θεραπείας ήταν να γεφυ- 
ρώσει το χάσμα, να μεταφέρει τον πάσχοντα από τον μι
κρό, ανθυγιεινό, προσωπικό του κοπρώνα στον εξαίσιο 
κόσμο των χωριστών ατόμων, όπου θα είχε και πάλι το 
ανεκτίμητο προνόμιο να θαυμάζει, να αγαπά, να μισεί, 37 
να επιθυμεί, να χαίρεται και να ουρλιάζει με έναν λογικό



Δοκίμιο ·  Δοκίμιο ·Δοκίμιο ·  Δοκίμιο ·  Δοκίμιο ·  Δοκίμιο ·
και ισορροπημένο τροπο και να παρηγοριεται με τη συν
τροφιά των άλλων βράζοντας στο ίδιο καζάνι.

Στο απόσπασμα αυτό, ο Beckett σατιρίζει ολοφάνερα 
την αντίληψη του ψυχολόγου για την πραγματικότητα. Στα 
Watt, The Ynnamable και σ’ άλλα έργα του, ο προβληματισμός 
του γύρω από τη φύση της πραγματικότητας είναι μια διάχυτη 
μονομανία που αντανακλάται σε κάθε γλωσσικό τέχνασμα που 
χρησιμοποιεί. Άσχετα με το πόσο χειραγωγεί τη γλώσσα, 
άσχετα με το πόσο συχνά ανατοποθετεί τις λέξεις ή τα γράμματα 
σε παράξενους σχηματισμούς, εξακολουθεί να την χρησιμοποιεί 
ως σημεία που έχουν κάποια σχέση με πράγματα τα οποία συνή
θως αποκαλούμε πραγματικά. Ο αναγνώστης πρέπει να απο- 
κρυπτογραφήσει αυτά τα σημεία και για να το κάνει αυτό είναι 
υποχρεωμένος να τα συσχετίσει, κατά κάποιο τρόπο, με πράξεις, 
αντικείμενα και συναισθήματα που είναι σε θέση να καταλάβει.

Για όσους παραμένουν δυσάρεστημένοι, το μονοπάτι που αρ
χίζει από τον Joyce και τον Beckett οδηγεί κατευθείαν στο nou
veau roman ή στο αντιμυθιστόρημα. Ισχυριζόμενοι ότι κανένας 
μυθιστοριογράφος δεν μπορεί πραγματικά να συναγωνιστεί τα 
γεγονότα, τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και τους πολέμους, οι 
αντιμυθιστοριογράφοι συνέστησαν μια νέα προσέγγιση της 
πραγματικότητας. Όλες τις παλιές απόπειρες μίμησης του 
πραγματικού κόσμου μέσω της πλοκής, της ψυχολογικής διε- 
ρεύνησης του ήρωα και της κοινωνικής και πολιτικής φιλοσο
φίας, τις βρίσκουν ανιαρές και φθαρμένες. Ο Raymond Que
neau, ο Michel Butor, η Natalie Sarraute, o Claude Simon, o Ro
bert Pinget, και o Allain Robbe-Grillet ανήκουν σε εκείνη τη 
γαλλική σχολή συγγραφέων που πειραματίστηκαν με το είδος 
αφήγησης που εγκαινίασαν ο Joyce, ο Proust και o Kafka, όπου 
περιλαμβάνονται το λεκτικό montage, οι εναλλαγές οπτικών γω
νιών, οι εσωτερικοί μονόλογοι και οι αμφισημίες. Το είδος του 
μυθιστορήματος που καλλιεργούν επιζητεί μια γνήσια ανα
νέωση μέσω της διερεύνησης νέων στόχων. Ο Robbe-Grillet εξέ- 
φρασε με τον ακόλουθο τρόπο το credo αυτού που αποκαλεί “νέο 
ρεαλισμό”:

Αυτό που συνιστά τη δύναμη του μυθιστοριογράφου εί
ναι ότι επινοεί, ότι επινοεί εντελώς ελεύθερα, χωρίς μον
τέλο.. .

[Η τέχνη] δε βασίζεται σε κάποια αλήθεια που υπάρχει 
πριν απ’ αυτή* και μπορεί κανείς να πει ότι δεν εκφράζει 
τίποτε άλλο εκτός από τον εαυτό της. Δημιουργεί την ίδια 
την ισορροπία της και το ίδιο το νόημά της. Στέκεται εντε
λώς μόνη της σαν τη ζέβρα* ή πέφτει...

Αντί να είναι πολιτικής φύσεως, η στράτευση ενός συγ
γραφέα συνίσταται στην πλήρη συνειδητοποίηση των ση
μερινών προβλημάτων της γλώσσας του, στην πεποίθηση 
της υπέρτατης σημασίας τους, στην επιθυμία να τα λύσει

I

από τα μέσα...
Έχει κάποιο νόημα η πραγματικότητα; ο σύγχρονος 

συγγραφέας δεν μπορεί να απαντήσει σ’ αυτό το ερώτη
μα: δεν ξέρει τίποτε γι’ αυτό. Το μόνο που μπορεί να πει 
είναι ότι η πραγματικότητα ενδέχεται να έχει ένα νόημα 

38 αφού ο ίδιος πάψει να υπάρχει, αφού, δηλαδή, θα έχει 
ολοκληρωθεί το έργο του.

Εν πάση περιπτώσει, τι μπορεί να σημαίνει “επινοεί ελεύθερα, 
χωρίς μοντέλο” ; Πώς είναι δυνατόν ένα μυθιστόρημα “να μην 
εκφράζει τίποτε εκτός από τον εαυτό του... και το ίδιο του το 
νόημα” ; Τι ση μαίνει να λες ότι ο μυθιστοριογράφος λύνει τα προ- 
βλήματα “της ίδιας του της γλώσσας από τα μέσα”; Νομίζω πως 
αυτό που θέλει να πει ο Robbe-Grillet είναι πως ο μυθιστοριο- 
γράφος χρησιμοποιεί τη φαντασία του για να κατασκευάσει 
ήρωες και επεισόδια που δεν σχετίζονται αναγκαστικά με κάτι 
εκτός του μυθιστορήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση, “η ίδια του 
η γλώσσα” θα σήμαινε κάποιο είδος ιδιωτικής γλώσσας. Οι σχέ
σεις των λέξεων σε ένα τέτοιο λογοτεχνικό έργο θα μπορούσαν να 
παραλληλισθούν με τις σχέσεις των μουσικών οργάνων σε ένα 
κουαρτέτο εγχόρδων. Σχετίζονται μεταξύ τους αλλά δεν σχετί
ζονται με τίποτε που βρίσκεται έξω από τη μουσική σύνθεση* η 
βιόλα, για παράδειγμα, αποκρίνεται στο τσέλο, το τσέλο στο βιο
λί, το βιολί στη βιόλα, και τα τρία συνομιλούν μεταξύ τους. Πρό- 
κειται, ωστόσο, για μια παραπλανητική αναλογία.

Οι μουσικοί χρησιμοποιούν νότες για να επιτύχουν τον ήχο* ο 
συγγραφέας χρησιμοποιεί λέξεις για να επιτύχει ένα νόημα. Ο 
μουσικός ίσως δεν έχει να κάνει τίποτε περισσότερο από το να 
αναγνωρίζει τις νότες που παίζει, και τη σειρά με την οποία τις 
παίζει, σε σχέση με άλλες νότες που παίζουν άλλοι μουσικοί. 
(Πρόκειται, προφανώς, για υπεραπλουστευμένη περιγραφή 
μιας περίπλοκης διαδικασίας). Αλλά ο συγγραφέας που διαλέ
γει λέξεις δεν μπορεί να αγνοεί ότι αναφέρονται σε κάτι που ο 
αναγνώστης υποτίθεται ότι κατανοεί. Στο σημείο αυτό οφεί
λουμε να θυμηθούμε την περίφημη απόδειξη του Wittgenstein 
σύμφωνα με την οποία αυτός που προσπαθεί να κατασκευάσει 
μια ιδιωτική γλώσσα είναι καταδικασμένος να αποτύχει, επειδή 
η γλώσσα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει τις αληθείς από τις 
ψευδείς διατυπώσεις, κι αυτό καθιστά ουσιώδη την κοινή επα
λήθευση. Μια γλώσσα πρέπει να έχει κανόνες χάρη στους οποί
ους είναι δυνατή η διάκριση μεταξύ ορθής και εσφαλμένης χρή- 
σεως των λέξεων. Σε μια ιδιωτική γλώσσα βασιζόμαστε αποκλει
στικά στη μνήμη μας για το τι σημαίνουν οι λέξεις. Εφόσον η 
μνήμη μπορεί να μας παραπλανήσει, δεν υπάρχει αντικειμενικό 
κριτήριο για να χαρακτηρίσουμε μια πρόταση ορθή ή εσφαλμέ
νη. Η νόμιμη χρήση των λέξεων συνεπάγεται μια δέσμευση απέ
ναντι στα επαληθεύσιμα αντικείμενα ώστε αυτό που ονομάζεται 
dog στις 10 Μαρτίου δεν θα γίνει fif, ας πούμε, στις 30 Μαρτίου, 
από ολίσθημα της μνήμης.

Μπορούμε τώρα να καταλάβουμε τι συνεπάγονται οι απόψεις 
του Robbe-Grillet. Εάν τίποτε στο μυθιστόρημα δεν κρίνεται ως 
π ρος^α  μοντέλο που βρίσκεται έξω απ’ αυτό, τότε δεν υπάρχει 
καμιά ανάγκη κοινής επαλήθευσης και δεν υπάρχει αντικειμε
νικό κριτήριο για να διακρίνουμε ανάμεσα στην ορθή και την 
εσφαλμένη χρήση των λέξεων. Ό ,τι γράφει ο μυθιστοριογράφος 
είναι αδύνατο να διαψευσθεί και το μυθιστόρημα καθίσταται το 
κατ’ εξοχήν παράδειγμα ταυτολογίας.

Άλλοι κριτικοί, όπως εκείνοι της ομάδας Tel Quel στη Γαλ
λία, υποστήριξαν ότι για τη δημιουργία μιας νέας και γνησιότε
ρης πραγματικότητας στο μυθιστόρημα, ο συγγραφέας πρέπει 
να απογυμνώσει τη γλώσσα από τους συσχετισμούς της με το κυ
ρίαρχο κοινωνικό σύστημα και ιδιαίτερα με τις παραισθήσεις 
της σύγχρονης αστικής κοινωνίας. Ελκυστικός στόχος, χωρίς 
αμφιβολία, αλλά εξέχοντες φιλόσοφοι όπως οι Russel, Wittgen



Δοκίμιο ·  Δοκίμιο ·  Δοκίμιο ·  Δοκίμιο ·  Δοκίμιο ·  Δοκίμιο ·  Δοκίμιο

stein, Carnap και Quine τον θεωρούν ανέφικτο. Ο νέος μυθιστο- 
ριογράφος πειραματίζεται με φρενιτιώδη ζήλο ρτην προσπά
θεια του να εκτοπίσει αυτό που ο Roland Barfhes αποκαλεί χαλ- 
κευμένο ρεαλισμό “καταδικασμένο στην απλή περιγραφή λόγω 
του δυαδικού δόγματος που ορίζει ότι θα υπάρχει πάντα μία 
μόνο άριστη φόρμα ικανή να ‘εκφράσει’ μια πραγματικότητα 
τόσο αδρανή όσο ένα αντικείμενο, επί της οποίας ο συγγραφέας 
δεν μπορεί να έχει καμία εξουσία παρά μόνο να βάζει, με την τέ
χνη του, σε μια τάξη τα σημεία’’. Αλλά και ο δημιουργός του nou
veau roman δεν έχει περισσότερη εξουσία πάνω στην αδρανή 
πραγματικότητα από το δημιουργό του παλιού μυθιστορήματος· 
και όταν καινοτομεί τακτοποιώντας τα σημεία του διαφορετικά, 
απλώς αντικαθιστά ένα είδος χαλκεύματος με ένα άλλο. Στην 
πράξη, καταλήγει να σερβίρει το ίδιο παλιό κρασί σε νέα μπου
κάλια. Αυτό που φαίνεται πως δεν μπορεί να εκτοπίσει είναι το 
κοινό στοιχείο σε όλα τα έργα που έχουν κάποια σχέση με την 
πραγματικότητα.

Ο μυθιστοριογράφος εργάζεται με ένα ειδικό είδος υπόθεσης· 
την υποθετική πρόταση της υποτακτικής: “Τι ήθελε συμβεί εάν 
συνέβαινε το και το”. Σημειώστε ότι δεν χρησιμοποιεί την ουσια
στική υποθετική μορφή της υποθετικής ερώτησης. “Τι πράγματι 
συμβαίνει εάν το και το πράγματι συμβαίνει” . (Εκτος εάν κατα
γράφει ιστορικά συμβάντα οπότε δεν γράφει λογοτεχνία). Και 
όταν καταπιάνεται με τον τύπο “Εάν επρόκειτο να συμβεί το Α, 
τότε ήθελε συμβεί το Β”, ο μυθιστοριογράφος πρέπει να είναι ευ
αίσθητος στην πιθανή αντίδραση του πιθανού αναγνώστη. Έ 
τσι, κατά μία πολύ σοβαρή έννοια, ο μυθιστοριογράφος και ο 
σύγχρονος φιλόσοφος προβληματίζονται με το ίδιοείδοςπρότα- 
σης, που είναι γνωστή ως υποθετικός λόγος της υποτακτικής ή 
απλώς υποθετικός λόγος που δεν δηλοί το πραγματικό. Ο φιλό
σοφος ρωτάει γιατί είναι νοητό, τουτέστιν επαληθεύσιμο ή επι- 
βεβαιώσιμο, να πει κανείς ( 1 ) “Εάν ο Τζών Σ μιθ πηδούσε από το- 
παράθυρο, τότε πιθανώς θα σκοτωνόταν” , ενώ δεν είναι νοητό 
να πει κανείς (2) “εάν ο Τζων Σμίθ πηδούσε από το παράθυρο

τότε θα εμφανίζονταν ροζ ελεφαντάκια” . Και στις δύο αυτές 
προτάσεις, το ηγούμενο, το τμήμα της πρότασης που εισάγεται 
με εάν, είναι λανθασμένο. Ο Τζων Σμίθ δεν πηδάει όντως από το 
παράθυρο και πιθανώς δε θα πηδήσει ποτέ. Αλλά η σύγχρονη λο
γική θεωρεί βέβαιο ότι, με ασήμαντες εξαιρέσεις, οσάκις το 
ηγούμενο μιας εάν-τότε πρότασης είναι εσφαλμένο, η όλη πρό
ταση είναι αληθής! (Το γιατί αυτό είναι αληθές καταδεικνύεται 
με ένα ειδικό είδος λογικής αποδεικτικής που ονομάζεται truth 
table analysis και υπάρχει σε όλα τα σύγχρονα εγχειρίδια Λογι
κής). Εν πάση περιπτώσει, μόνο η μία από τις προτάσεις που 
αναφέρονται στον Τζων Σμιθ είναι νοητή για μας. Καθώς υπο
γραμμίζουν οι φιλόσοφοι, στη συνήθη χρήση, η πρόταση (1) θεω
ρείται αναφερόμενη σε μια αυθεντική δυνατότητα, ενώ η πρό
ταση (2) κρίνεται ως μη αναφερόμενη σε μια τέτοια δυνατότητα.

Κατά παρόμοιο τρόπο, και με την αυτή έννοια, ο μυθιστοριο- 
γράφος καταπιάνεται με μια αυθεντική δυνατότητα επειδή ερ
γάζεται με τον μη δηλούντα το πραγματικό λόγο, σε υποθετικές 
καταστάσεις του τύπου: “Εάν η Dorothea Brooke παντρευόταν 
τον σχολαστικό Casaubon, δεν θα ήταν ευτυχισμένη”, “Εάν ο 
Grimm εύρισκε τον Joe Christmas, θα τον μουνούχιζε” , “Εάν η 
Molly Bloom χρησιμοποιούσε τον εσωτερικό μονόλογο, θα εγ
κωμίαζε τις ομορφιές του σέξ”. Και δεν είναι μόνο στο Middle- 
march, στο Light in August και στο Ulyssesnov βρισκόμαστε αν
τιμέτωποι με ένα υποθετικό λόγο της υποτακτικής [που δηλοί το 
μη πραγματικό]· σε ένα “νέο”μυθιστόρημα, όπως το L ’Inquisi- 
toi re τον Robert Pinget, τον βρίσκουμε διατυπωμένο με τη μορφή 
μιας κλασικής αστυνομικής ιστορίας: “Εάν επρόκειτο να συμβεί 
ένα έγκλημα, τότε υπεύθυνος γι’ αυτό θα ήταν ο X.” . Όταν ο 
νοήμων αναγνώστης δέχεται αυτά τα δηλούντα το μη πραγματι
κό, στην πραγματικότητα θεωρεί ότι αντανακλούν κάτι αληθινό 
σε σχέση με την ανθρώπινη ζωή, ακόμη κι αν, στην καλύτερη πε
ρίπτωση, είναι υποθετικά, ακόμη κι αν θα ήταν δύσκολο να ερ- 
μηνευθούν με μία αυστηρή επιστημονική ή λογική ορολογία.
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Ακριβώς δε επειδή ο μυθιστοριογράφος εργάζεται με τη φόρ
μουλα “Εάν συνέβαινε το A, τότε ήθελε συμβεί το Β ” , η αντίληψή 
του περί αληθοφάνειας οφείλει να είναι ελαστική μάλλον παρά 
άκαμπτη”. Ο υποθετικός λόγος που δηλοί το μη πραγματικό εξη
γεί γιατί δεν πρέπει να περιορίζεται στην περιγραφή των γραμ
μών και των επιφανεών των υπαρκτών αντικειμένων. Ο Joseph 
Conrad και ο Saul Bellow, και οι δύο, γράφουν για την Αφρική, 
αλλά οι κρίσεις που σχηματίζουμε τελικά για την αλήθεια του 
Heart ofDarknessi] του Henderson the Rain King ελάχιστα μόνο 
σχετίζονται με την ακρίβεια των περιγραφών αυτής της ηπείρου. 
Αμφιβάλλω, επίσης, αν βίωσε κανείς ποτέ τις περιπέτειες του 
Marlow ή του Henderson με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Το να γρά
φεις ρεαλιστικά μυθιστορήματα σημαίνει ότι καταπιάνεσαι με 
επινοημένα περιστατικά και χαρακτήρες, και με μια υποθετική 
διατύπωση δυνατοτήτων (με άλλα λόγια, με ό,τι δηλοί το μη 
πραγματικό) για να φωτίσεις τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονο
μικές, ψυχολογικές και ηθικές “αλήθειες" ενός αιώνα. Αυτό το 
είδος αλήθειας φαίνεται πως είναι αναγκαίος όρος για τη δη
μιουργία ενος καλού ή μεγάλου μυθιστορήματος, αν και, προφα
νώς, μόνη η χρήση των εφφέ που επιχειρούν να ξεχωρίσουν το 
πραγματικό από το πλαστό δεν αποτελεί μεγαλύτερη εγγύηση 
ενός αξιόλογου μυθιστορήματος απ’ ό,τι η προσεκτική παρατή
ρηση μπορεί να εγγυηθεί την αυτόματη επίτευξη μιας επιστημο
νικής ανακάλυψης.

Τελικά, μιας και δεν έχουμε τρόπο να ξεχωρίσουμε το πραγμα
τικό από το μη πραγματικό με απόλυτο τρόπο, θα πρέπει ίσως να 
υιοθετήσουμε μια σχετική αντίληψη, όσο ρευστή και άμορφη κι 
αν φαίνεται σ’ εκείνους που αναζητούν μια θεωρία της μίμησης 
που θα αποκαλύπτει την ουσία της πραγματικότητας. Αποδε
χόμενος την άποιμη ότι ο ρεαλισμός σημαίνει διαφορετικά πράγ
ματα μέσα σε διαφορετικά συμφραζόμενα, ο Harry Levin παρα
τηρεί: “ Όταν ο καθηγητής Erich Auerbach (στο Mimesis) δεν

βρίσκει φόρμουλα για την παράσταση της πραγματικότητας... 
σε διαφορετικές γλώσσες διαφορετικών εποχών, τεκμηριώνει με 
εντυπωσιακό τρόπο την ανάγκη να υιοθετήσουμε μια σχετικι- 
στική οπτική γωνία” . Έτσι επιχειρηματολογεί ο Levin υπέρ της 
αναγνώρισης διαφορετικών ειδών λογοτεχνικού ρεαλισμού, αν 
και προειδοποιεί ότι οι αποκλίσεις δεν θα έπρεπε να μας κάνουν 
να παραβλέψουμε τη “θεμελιώδη ροπή” της τέχνης να προσαρ
μόζεται στις μεταβαλλόμενες όψεις της πραγματικότητας. Και, 
πράγματι, οι αποκλίσεις των εννοιολογικών, επιστημονικών, 
κοινωνικών, μαρξιστικών, ψυχολογικών ρεαλισμών, νατουρα
λισμού ή βερισμών υπογραμμίζουν την ακαταπόνητη ικανότητα 
του μυθιστορήματος να αντανακλά τις διαδοχικές και κυμαινό
μενες ερμηνείες της φύσεως του ανθρώπου και του κόσμου του. 
Ο μυθιστοριογράφος, ευτυχώς, δεν είναι πυγμάχος κι έτσι δεν 
έχουμε να διαλέξουμε έναν νικητή. Δεν έχουμε να διαλέξουμε 
ανέμεσα στην George Elliot και τον Proust* μπορούμε να διαλέ
ξουμε και τους δύο. Πάμπολλοι μυθιστορηματικοί ήρωες μας
βοήθησαν να διευρύνουμε την κατανόησή μας για το τι σημαίνει

0

να είσαι άνθρωπος, και άπειρα επεισόδια μας υπενθύμισαν τι 
σημαίνει ανθρώπινη εμπειρία. Το τελικό άθροισμα των οραμά
των που ακτινοβολούν από διαφορετικές γωνίες του καθρέφτη 
μας προίκισε με την ικανότητα να εισδύουμε μέσα στη φύση αυ
τού που ονομάζεται πραγματικός κόσμος. Έτσι, μολονότι ο λο
γοτεχνικός ρεαλισμός δεν απαντά σε μεταφυσικά ερωτήματα ως 
προς τη φύση της πραγματικότητας, απέχει πολύ από το να είναι 
μια ψευδοέννοια -  κι έχει να ασκήσει μια έγκυρη λειτουργία. 
Λειτουργεί σαν εκείνη την παράξενη ευθεία γραμμή των μαθη
ματικών, την Ασύμπτωτη, που πλησιάζει αλλά δεν συναντά ποτέ 
την Καμπύλη, προορισμένη να μείνει για πάντα εφαπτομένη του 
απείρου.

Μετάφραση: ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ

Η νέα διεύθυνση του περιοδικού 
«ΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΕΣ« είναι: 

Μιχ. Γρηγορίου 23 οικισ. Παπάγου 
Αθήνα 156 69
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Δημήτρης Περδικίδης
Η χειρονομία 

ως μέσο ελέγχου και αυτογνωσίας

Σημαντικό αναμφισβήτητα γεγονός 
ήταν η παρουσίαση των ζωγραφικών 
έργων της τελευταίας περιόδου, του 
Δημ. Περδικίδη, που είδαμε πρόσφατα 
στην αίθουσα «Νέες Μορφές».

Ό ποτε  έχουμε την ευκαιρία να παρα
κολουθήσουμε μια έκθεσή του, μας δίνε
ται η δυνατότητα να διαπιστώσουμετην 
εσωτερική εξέλιξη της καλλιτεχνικής του 
πορείας και μέσω αυτής τον αναθεωρη
μένο τρόπο προσέγγισης ευρύτερων 
καλλιτεχνικών ζητημάτων.

Ο τρόπος διατύπωσης της γραφής 
του ζωγράφου, έχει σχέση με τις εκά- 
στοτε ιδεολογικές καταστάσεις και τις 
Βιωματικές σχέσεις που αντιμετωπίζει, 
καθώς μεταποιημένες τις αναπτύσσει 
στο έργο του, στο οποίο επιπρόσθετα 
εμφανίζονται και κάποιες εκλεκτικές 
συγγένειες με ρεύματα, ομάδες καλλιτε
χνών ή μεμονωμένες περιπτώσεις.

Τούτο δεν σημαίνει ότι ο Περδικίδης 
είναι δέκτης και εκφραστής κάποιων ει
καστικών αιτημάτων, όσο το ότι οι προ
σωπικές του επιλογές ως προς την μορ- 
φοθεματική αντίληψη και τον εκφρα
στικό τους χειρισμό, πέρα από την ευ
διάκριτη πρωτοτυπία της εσωτερικής 
τους οικονομίας και την ευρηματική ορ
γανωτική αλληλουχία των επιμέρους 
στοιχείων ως προς το σύνολο, εμφανί
ζουν και αναγωγικές σχέσεις αναφοράς 
με ορισμένα ιδιώματα.

Η πολύχρονη εικαστική του θητεία 
(ήδη από το 1953) στις τάσεις που ακο
λούθησε η ισπανική πρωτοπορία και η 
σημαντική προσωπική του συμβολή 
στις καλλιτεχνι κές ομάδες της χώρας αυ
τής, επέθαλαν τη δημιουργική φυσιο- 

42 γνωμία του σε διεθνές επίπεδο, μιας και 
αρκετές φορές εκπροσώπησε την Ισπα-

νία σε Μπιενάλε (Σάο Πάουλο 1961, Βενε
τία 1964 και 1966).

Οι αναζητήσεις του υπήρξαν συγγενι
κές μεεκείνεςτωνΣάουρα,Μιγιάρες, Κα- 
νογάρ και Σεράνο κι έτσι συμμετείχε 
ενεργά (μετά το 1953) στους προσανατο
λισμούς του πολιτικοποιημένου μεσο
γειακού εξπρεσσιονισμού της ομάδας 
PASO της Μαδρίτης, όσο και στις κατευ
θύνσεις της ομάδας DAL' AI SET της Βαρ
κελώνης, μαζί με τους Τάπιες, Τάρατς, 
κ.α.

Ο ίδιος ο Δημ. Περδικίδης, πρόσφα
τα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πήγα 
στην Ισπανία, για να μάθω να ζωγρα
φίζω πικρή ζωγραφική. Ήθελα να δω 
τις ρίζες της Μεξικάνικης Σχολής, τον 
Ισπανό Σολάνα που έκανε μια ζωγρα
φική απόγνωσης...».

Παρά την απόγνωση που του δη
μιουργεί το μετεμφυλιακό κλίμα στην Ελ
λάδα, όταν αναγκάζεται μετά την απο
φοίτησή του από την Α.Σ.Κ.Τ. (1950) να 
φύγει, δεν αποποιείται τις βασικές αξίες 
του πολιτισμού της, παρ' ότι σταθερά 
αντιστρατεύεται τον βυζαντινίζοντα ελ
ληνοκεντρισμό ορισμένων ερμηνευτών 
της γενιάς του' 30. Στη θέση του, τοποθε
τεί την έννοια του μέτρου, του εσωτερι
κού ελέγχου της συνθετικής ισορροπίας 
και των διαλεκτικών δομικών, μορφικών 
και ρυθμικών συνισταμένων.

Ό σο, λοιπόν, κι αν - α π ό  τα αρχικά 
ήδη στάδια της δουλειάς τ ο υ -  καθί
στανται εμφανείς οι πολιτικοποιημένες 
αντιλήψεις του, (από τον τρόπο ακόμα 
σύλληψης των θεματικών του επιλο
γών), η διαδικασία που ακολουθεί στα 
στάδια επεξεργασίας τους, δηλώνει τον 
περιορισμό της υποκειμενικής εκδοχής 
και την υποβολή αισθητικών και πλαστι-

Της ΑθηνάςΣχινά

κών αρχών, μέσω των οποίων ολοκλη
ρώνεται το κυρίως θέμα του.

Ο κοινός κώδικας της αναφοράς ει
κόνων από την τραγική θεματογραφία 
τηςπαγκόσμιαςεπικαιρότητας, σχολια
σμένος μέσα από το λεξιλόγιο του φωτο- 
γραφικού και κριτικού ρεαλισμού, τον 
οδηγεί αργότερα σε εξπρεσσιονιστικές 
και κονστρουκτιβιστικές λύσεις, που 
αφορούν στην κυριαρχία της δομικής 
συγκρότησης. Στη συνέχεια ωθείται 
στην οργάνωση ενός αρχιτεκτονημένου 
τύπου χειρονομιακών επεμβάσεων, ο 
οποίος είναι υπόλογος στους νόμους 
της οπτικής και απτικής διεργασίας.

Στην τελευταία του έκθεση παρου
σίασε συνθέσεις, στις οποίες ήταν ευ
διάκριτες και πειστικές οι δομικές αντι
λήψεις σύστασης της φόρμας, μέσα από 
γεωμετρικοποιημένες οριοθετήσεις.

Τα έργα, μεταποιώντας μια βαθύτερη 
οδύνη (ιδεολογική, πολιτική, προσωπι
κή) εμφανίζονταν ως ενδιάθετες πνευ
ματικές και χειρονομιακές ασκήσεις, 
στις οποίες ήταν υποδειγματικός ο τρό
πος ένταξης και λειτουργίας του τυ
χαίου στοιχείου, αναφορικά με την εν
δυνάμωση ή την αποφόρτιση του γεω
μετρικού κανόνα. Μια βαθύτερη, ορί- 
ζουσα νομοτέλεια, ενεργοποιούσε υπό
γεια, ρυθμικά συντόνιζε και υπαινικτικά 
τροφοδοτούσε την ποιητική εμβέλεια 
των ανάγλυφων επιφανειών, οι οποίες 
ελεγειακά μετέγραφαν την τραγική ει
ρωνεία, την ματαιότητα, τον σαρκασμό 
και ιδιαίτερα την υπαρξιακή αγωνία 
μιαςπάλλουσαςσυνείδησης. Η εγγραφή 
αυτή, διεκπεραιώνοντας και περιστα- 
τώνοντας τον ψυχισμό του καλλιτέχνη, 
λειτουργούσε ως χειρονομιακό αποτύ
πωμα ή σωστότερα απολίθωμα, στα
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πλαίσια ενός μινιμαλιστικού ιδιώματος.
Η ανάλυση, στις συνθέσεις του, κιεπα- 

νασυγκρότηση της ελεγχόμενης εξπρεσ- 
σιονιστικής χειρονομίας, κατασκευα
στικά απέδιδε τον Βαθμό μετατρεψιμό- 
τητας των στοιχείων που την συγκρο
τούσαν. Η κονστρουκτιβιστική ανασύν
ταξη οργανωμένη σε ορθογώνια, ελλει
ψοειδή ή κυκλικά πλαίσια, με την υπο- 
φώσκουσα ενεργητικότητά της, υπέ
βαλε και ταυτόχρονα καταστρατηγούσε 
τους νόμους της γεωμετρίας, αφήνον- 
ταςτον ρυθμιστικό και διαρθρωτικόπα- 
ράγοντα να συστήσει την έννοια του χώ 

ρου. Επρόκειτο για έναν χώρο αμφιση- 
μειακό και πολυεπίπεδο, που όριζε και 
παράλληλα αναιρούσε ή αντικαθι
στούσε τις αξίες του βάθους με εκείνες 
της επιφάνειας.

Ένα χρωμοσχεδιαστικό δρώμενο, 
θύμιζε το σύνολο, στο οποίο οι αναγλυ- 
φοποιημένες κλίσεις των επιμέρους 
αξόνων ενεργοποιούσαν διαλεκτικά τον 
φυσικό και τονικό σκιοφωτισμό, προσ
δίδοντας μια μυστικιστική ατμόσφαιρα 
στις παρατακτικά κατακόρυφες ή ορι
ζόντιες πορείες ανάγνωσης των συνθέ
σεων.

Μέσα από τα πλαίσια ενός συνεπούς 
και με εσωτερικές αντιστοιχίες αυστη
ρού λυρισμού, στην πρόσφατη αυτή 
σειρά έργων του Δημ. Περδικίδη, διαπί
στωνε κανείς την μεθοδευμένη αυτοτέ
λεια της πλαστικής γλώσσας στον τρό
πο, όχι μόνον της απολογίας της για μια 
σειρά αξιών, αλλά στην υποβλητική της 
δύναμη οργάνωσης των συντακτικών 
προϋποθέσεων για μια ριζική αναδιάρ
θρωση κι επανεξέταση των αρχών της 
κατασκευαστικής αντίληψης και πρά-
ξης·
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Ανθούλα Δανιήλ

Ν.Γ.ΔΑΒΒΕΤΑΣ
Η μυστική ταφή της 
Ελεονώρας Τίλσεν 
Εκδόσεις Ρόπτρον 
Αθήνα 1988

Το βιβλίο έχει 35 σελίδες. Το πρώτο ποίη
μα, «Ο ενταφιασμός», με χρονολογική 
ένδειξη 22-12-44, γραμμένο στις 22-12-86, 
προτάσσεται σαν μνημόσυνο και ευχή 
στην Ελεονώρα. Ακολουθούν 22 ποιήμα
τα, όσα και τα χρόνια της Ελεονώρας, 
από τα οπο ία τα 11 ανή κουν σ' αυτήν και 
τα υπόλοιπα 11 στον ποιητή. Τέλος, το 
επιλογικό ποίημα, «Ο/ καλοί πατριώ
τες» . Σε σημείωση της σελίδας 32 έχουμε 
την παρακάτω πληροφορία: «Ελεο
νώρα Τίλσεν (1922-1944;): Πολωνοε- 
βραία ποιήτρια. Από το 1944 η τύχη της 
αγνοείται. Κατά πληροφορίες μελετη
τών σκοτώθηκε, μαζί με άλλες γυναίκες, 
στις όχθες του ποταμού Βιστούλα, 
κοντά στην πόλη Χέλμνο της κεντρικής 
Πολωνίας.»

Η Ελεονώρα, νεκρή, μιλάει από το π α 
γωμένο και χλομό κόσμο του θανάτου 
της. Από εκεί, μέσα από τον μυστικό της 
τάφο, περιγράφει τη σωματική της κα
τάληξη, το σώμα της λεία των σκουλη- 
κιών, βυθισμένο στον πράσινο βούρκο 
του ποταμού, όπου ρίχτηκε βιαστικά 
και χωρίς τελετές. Τα πουλιά και τα 
αγριολούλουδα της φύσης αναλαμβά
νουν το χρέος να προσφέρουν στη νεκρή 
αυτό που οι άνθρωποι αρνήθηκαν* τα 
κτερίσματα, την κηδεία. Σώμα και μνή
μη, διάτρητα από τις δολοφονικές 
σφαίρες, βουλιάζουν στην άμμο του 
βυθού. Ό μ ω ς τα θνητό σώμα μετατρέ- 
πεται σε ύλη και λίπασμα για το μέλλον:

Τα μαλλιά μου κάτω απ ' το χώμα
μεγαλώνουν
το χειμώνα γίνονται ρίζες πολύ
πλοκες

κόβουν
να ράνουν μ ' αυτά το νυφικό κρε
βάτι.

Από την άλλη μεριά, από την όχθη της 
ζωής, ο ποιητής, με τη μνήμη της Ελεο
νώρας νωπή, παρατηρεί τις καλαμιές

ένα κομμάτι από τα φουστάνια 
της (β ) Το μουσκεμένο νυχτικό 
της ιστίο καραβιού που ξέβρασε η 
θάλασσα (δ ).

Στο πο ί η μα στ' την καλεί και της υπόσχε
ται αθανασία:

κόψε δρόμο μέσα από τα όνειρά 
μου
τα ρούχα σου στέγνωσε 
στο κορμί μου που καίγεται 
πριν ξημερώσει 
δεν θα έχεις ηλικία.

Ετσι το δικό του σώμα και η δική του 
μνήμη γίνονται το μέσον και ο μεσάζων 
για την ανάστασή της, για μια άλλη ζωή, 
μέσα από τη δική του. Την παρηγορεί: 

ζωή είναι η μάσκα του θανάτου 
μας
ο θόρυβος που αφήνει μια λέξη 
όταν πέφτει στον κάτω κόσμο
Οδ').

Τελικά καταφέρνει να νιώσει τη μετου
σίωσή της και το ζωντάνεμά της: 

το βλέμμα τηςχιαστί 
μες στο σκοτάδι πρασινίζει 
σαν δάσος που αναρρωνύει (δ')

/ /
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το καλοκαίρι βγαίνουν στο φως 
τα σχοίνα και τους θάμνους 
αγκαλιάζουν 
παίζουν με τα χρώματα  
οι θυγατέρες των χωρικών 
νομίζοντας άνθη πως είναι τα

μετααπο αιώνες 
όταν συναντηθούν 
σταλακτίτης και σταλαγμίτης 
θα ελπίζω
στην Ανάστασή σου.

Ο τίτλος «Ημυστική ταφή» λει
τουργεί διπλά σημαίνοντος την κρυφή 
ταφή που έγινε όπως-όπως για την εκτε- 
λεσμένη ποιήτρια στον ομαδικό τάφο, 
και ακόμα τη μυστική ταφή με όλο το τε
λετουργικό που επιφύλαξε η φύση και η 
μνήμη του ποιητή, που της προσφέρει 
δώρο-ποίημα, τάφο και ύμνο.

Ο επίλογος ανήκει στους καλούς πα- 
τριώτεςττου ομολογούν:

Κάθε πρωί πιάνω δουλειά στην 
κόλαση
τις φλόγες συντηρώ με δροσερά 
κορίτσια
λευκά μωρά φτυαρίζω στο πυρ  
το εξώτερον 

Η Ελεονώρα και ο ποιητής, ο

καθένας από τη σκοπιά του, βλέπουν το 
ίδιο πράγμα, θα μπορούσαν να είχαν 
ένα μυστικό διάλογο. Ό μω ς, αν και 
απέναντι, παραμένουν μακριά, γεμάτος 
φλόγα εκείνος και παγωνιά εκείνη, με το 
δικό τους μονόλογο. Βρισκόμαστε σ' ένα 
νεκρικό οδοιπορικό, σε μια πορεία έν
δον, σ' έναν άγνωστο εσωτερικό χώρο- 
κόσμο, στον κόσμο του θανάτου, στο 
ναδίρ της ύπαρξης. Η κάθε πληγή του 
σώματος της Ελεονώρας γίνεται είσοδος 
για το θάνατο, στου οποίου το μυστικό 
βασίλειο μας οδηγεί και μας ξεναγεί, με- 
τουσιωμένη διάφανη οπτασία, μπλεγ
μένη στα κλαδιά των δέντρων και στα 
νερά του ποταμού, ομιχλώδης παρου- 
σία-απουσία, συνθεμένη από τα άυλα 
υλικά της οφθαλμαπάτης.

Ο λόγος του ποιήματος απλός και λι
τός τόσο, όσο χρειάζεται, για να τιμήσει 
τη μνήμη μιας ιέρειας και όσο αντέχει να 
κρατήσει μυστική την ανέκφραστη 
οδύνη για το χαμό της. Τα συγκρατη
μένα αισθήματα όμως είναι περισσό
τερο δυσβάσταχτα και δημιουργούν ένα 
παγωμένο ρίγος στον αναγνώστη εισά- 
γοντάςτονστο κατάλληλο κλίμα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
Δωρητής σώματος 
Εκδόσεις Πλέθρον 
Αθήνα, 1988

Ο Γιάννης Κουβαράς είναι ποιητής· επί
σημη πρώτη ποιητική τουπράξη η Οδός 
Ανθρώπου (1983) την οποία διέτρεξε, για 
να είναι σήμερα Δωρητής Σώματος 
(ποιητικού σώματος).

Εξώφυλλο του βιβλίου: μια παιδίσκη 
που κάνει έρωτα/πάνω στη σέλα του πο
δηλάτου/.../παραδομένη/στα φιλιά του 
ανέμου.

Οπισθόφυλλο με βιογραφικό ση
μείωμα που σπάει το φράγμα της σοβα
ρότητας και προκλητικό για τους σοβα
ροφανείς. Από παντού δηλαδή αναβλύ- 
ζει η λαχτάρα των λέξεων να βγουν στην 
επιφάνεια και να γίνουν ποίημα. Και σ' 
αυτές τις λέξεις είναι που πρέπει να στα
θεί κανείς και ιδιαίτερα στις σύνθετες, 
όπως: ψυχοφθορώ, ερωτοπλέω, γυ
ναίκες ποθοπλάνταχτες, ζωή λάγνο- 
βοούσα, μούτρα των γραβατοκρεμα- 
σμένων. Κι ακόμα μια σειρά από μετοχές 
όπως: κυματοβατώντας, νυχτσκλώ- 
θοντας, ριζστομώντας, μαιανδρομών- 
τας, ονειροσκοπώντας... Κι αυτά δείγμα 
μόνο για το πώ ς διαλέγει τις λέξεις του 
και πώ ς πλέκει τον ιστό που πάνω του



ζωγραφίζει την ποιητική του ζωγραφι
κή, γιατί για ζωγραφική πρόκειται. Οι 
παρακάτω στίχοι επιβεβαιώνουν την 
άποψη: Το αποσιωπητικά των άστρων 
που αυτοκτονούν.

Πέφτουν καρατομημένα τα όνειρα 
στο καλάθι της αυγής... κοκκινίζει. Με- 
ταλαμβάνουναπειράκιςτωναχράντων.

Η εικόνα μιας γυναίκας στο παρά
θυρο \\αο, σταματά:

τα ερωτηματικά των φρυδιών σου 
θλιμμένα μισοφέγγαρα' αλλά και όλη η 
εικόνα της είναι μια μουσική και χρωμα
τική σύνθεση, μια ορχήστρα που εκπέμ
πει ήχους, γεύσεις, αρώματα, αισθήμα
τα.

Ό λα τα ποιήματα του Γιάννη Κου- 
βαρά προκαλούν* προκαλούν το μει
δίαμα στα χείλη, την αστραπή στο μυα
λό, τη μελωδία στην καρδιά, τον έρωτα 
στην ψυχή, αλλά και πολλές φορές την 
πίκρα,όπωςηΝέαΟικολογία: Θυμάται 
κι εκείνο το σκυλί που τρελάθηκε/βλέ
ποντας νεκρό στην άσφαλτο/το ρακο
συλλέκτη που το φρόντιζε.../και τ'άλλο 
σκυλί/που πήρε στο στόμα/το κομμένο 
του πόδι/.../το πήγε στη φωλιά του και 
τ ο 'κλαιγε.

Κι όπως το Ρέκβιεμ I που ο ποιητής 
αφιερώνει στους σύγχρονους ταχυδρό
μους: Σίσυφοι που κουβαλάνε μονάχα/ 
κλήσεις λογαριασμούς χρεώγραφα/και 
γράμματα μόνο με το μαύρο πλαίσιο του 
πένθους. Και τέλος όπως η Διατριβή: 
Εξοικονομώ τα του βίου μου/ετοιμάζω 
μια έκδοση/« Γοάμματα/εκτελεσμέ-
νων...»/... συμπληρώνω τα αποσιωπη
τικά/που έβαλαν στη ζωή τους/οι σφαί
ρες. Τα μονοπάτια της ποίησης είναι 
πολλά και ποικίλα, όπως και της ζωής. 
Ο Γιάννης Κουβαράς περνάει μέσα από 
όλα και ανιχνεύει την ουσία και της μιας 
και της άλλης. Η ποίησή του γράφεται 
από το περίσσευμα της καρδιάς (του) 
και απευθύνεται στην καρδιά (μας), 
έστω κι αν δεν έχει απήχηση στην εποχή ' 
μας που πάσχει από την αμαρτία της 
ιδιωτείας\

που «παίζει» με τα διάφορα λεκτικά 
σχήματα, ομοιοτέλευτα, παρηχήσεις 
κ.λ.π. που φιλοσοφεί πάνω στα ανθρώ-, 
πινα, προβληματίζεται, πληροφορεί.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Περγαμηνές 
εκ Παραδρομής 1988

Τοπαρελθόντουελληνικούτόπου, κάθε 
τόπου ιδιαίτερα αλλά και όλων γενικότε
ρα, η ιστορία του και η μυθολογία του, 
είναι η αφετηρία της ποίησης του Κ.Η.

ΒΑΣΩ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗ
Της νύχτας κόρη Αυγή 
Εκδ. Δωδώνη, Αθήνα 1987

Το μυθιστόρημα της Β.Κ. Της νύχτας 
κόρη Αυγή , σελ. 284, είναι κυρίως ένα 
ερωτικό μυθιστόρημα με φόντο την γερ
μανική κατοχή και με προεκτάσεις στην 
μετακατοχική έως το '60 περίπου Ελλά
δα.

Τρεις γενιές παρελαύνουν στις σελίδες 
του βιβλίου και οι ήρωες όλοι, εξιδανι- 
κευμένοι στην πλειονότητά τους, πλαι
σιώνουν το κεντρικό ζευγάρι, Πέτερ-Αυ- 
γή. Εκείνος γερμανός αξιωματικός, αν
θρωπιστής, με κριτική φανατισμού, αν
θρωπιστική παιδεία, ρομαντική διάθε
ση, οράματα, ιδανικά, και εκείνη, η Αυ
γή, το ταιριαστό έτερο ήμισυ, αποτελεί 
μαζί του το,άρτιο ζευγάρι, το τέλειο στις 
πιο ακατάλληλες συνθήκες, όμως, κάτω 
από το φάσμα της κατοχής, με όλες τις 
ενοχές που δημιουργεί ένας τέτοιος δε
σμός, αλλά με την ελπίδα του «μετά». Τε
λικά η κατάληξη είναι τραγική. Η πλοκή 
του έργου αρκετά ενδιαφέρουσα, αν και 
συνηθισμένη στα γενικά της πλαίσια, 
κυλά άνετα και παρασύρει τον αναγνώ
στη. Κάποιες αδυναμίες επισημαίνονται 
στα επί μέρους, όπως στο μονόλογο της 
Ολυμπίας και στην εξομολόγηση του 
Στέλιου, ακόμα και στο ότι τα είκοσι 
χρόνια που πέρασαν από το κεντρί κό γε
γονός και οι αλλαγές που έδωσαν νέο 
πρόσωπο στην Ελλάδα εδώ δεν είναι εμ
φανείς, ενώ όλα βρίσκονται εκεί, όλα 
όσα χρειάζονται για να λυθεί ο γρίφος 
αλλά και όσα έχουν αλλάξει δεν εμποδί
ζουν καθόλου. Επίσης κάποιες αντιλή
ψεις παρουσιάζονται αρκετά προωθη
μένες για την εποχή. Είναι δηλαδή πολύ 
φανερέςοι ραφέςτου μυθιστορήματος. 
Αξιοσημείωτο είναι το ότι κάθε κεντρι
κός ήρωας στο δικό του ιδιαίτερο κεφά
λαιο παίζει το ρόλο αφηγητή και δίνει τη 
συνέχεια της ιστορίας παίρνοντας τη 
σκυτάλη από τον προηγούμενο, χωρίς 
βέβαια να αλλάζει το ύφος και η γραμμή 
που έχει χαράξει η συγγραφέας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ
Ο έρωτας φέρνει γούρι 
Εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1988

Το βιβλίο αποτελείται από 214 σελίδες 
και τρεις ιστορίες-βιώματα από το 
στρατό και αναμνήσεις «καυτές» με κέν
τρο τον έρωτα. Ο αφηγητής με γλώσσα 
ωμή και ρεαλιστική, μελόγο «άνετο» χω
ρίς τις αναστολές του «καθώς πρέπει», 
επιφανειακά κυνικός, ζωηρός και χει
μαρρώδης αφήνεται στο ρεύμα των 
αναμνήσεών του που έχουν σημαδέψει 
τη δική του ζωή αλλά και των συστρα- 
τιωτώντου. Το σεξουαλικό ένστικτο στο 
κέντρο της αφήγησης καταδυναστεύει 
τη σκέψη του κάθε στρατιώτη που 
μπροστά του ωχριούν και ιδεολογίες και 
ιδανικά και λοιπά... Το ερωτικό κέντρο 
λοιπόν, γύρω από το οποίο συσπειρώ
νεται η σκέψη των ηρώων, είναι ένα κέν
τρο έκδηλα φωτιζόμενο όχι από τον 
τρόπο της περιγραφής μόνο αλλά και 
από αυτά τα ονόματα των ηρώων, δη
λωτικά και της (συμπεριφοράς και του 
γενικότερου κλίματος. Πίσω απ ' αυτόν 
το ρεαλιστικό χείμαρρο όμως είναι, επί
σης, ολοφάνερος ο παραλογισμός της 
στρατιωτικής ζωής που μοιράζει το 
χρόνο του ανθρώπου και σπάει την αλυ
σίδα της συνέχειας.

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Το χαμόγελου του μινώταυρου 
Εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1988

Ο γενικός τίτλος Το χαμόγελο του μινώ
ταυρου περιλαμβάνει τρεις ενότητες. Η 
πρώτη περιλαμβάνει κι αυτή με τη σειρά 
της επίσης τρεις ιστορίες καθώς και η 
δεύτερη, και η τρίτη μία. Τίτλοι των ενο
τήτων με τη σειρά είναι: Το υδραγωγείο,
Τα χρυσά κούμαρα του Νηλέα, Αμερική, 
Φόρος τιμής, Αδοξο τέλος, Πλάνο, Οι μι
κροί μουσικοί της ξένης.

Οι ιστορίες όλες παρουσιάζονται με 
απλή αφηγηματική μορφή που έχει 
μέσα της όμως το θαυμαστό του παρα
μυθιού. Ο συγγραφέας-αφηγητής θαμ
πωμένος από την ιστορία του τόπου 
του, της ιδιαίτερης πατρίδας του, και 
τους προγόνους του, κινούμενος ανά
μεσα στο μύθο και στην πραγματικό
τητα περιγράφει ποιητικά εικόνες και 
περιστατι κά από τη ζωή και τα έργα των 
παππούδων, πολιτικές και κοινωνικές 45 
περιπέτειες, ρομαντικές μνήμες.



ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
Ηχώ Χρόνων 
Εκδ. Ηράκλειτος, Αθήνα 1988

Το βιβλίο αποτελείται από 171 σελίδες 
και το εξώφυλλο είναι φιλοτεχνημένο 
από την Αρλέτα. Τα περιεχόμενα είναι 
μια σειρά από 17 ακούσματα. Κάθε 
άκουσμα μοιάζει με σελίδα ημερολο
γίου, όπου βρίσκονται καταγραμμένα 
σχεδόν λεπτομερώς όλα τα συμβάντα 
της νεότερης πολιτικής ιστορίας της Ελ
λάδας. Ο λόγος σε β' πρόσωπο, αφηγη
ματικός μονόλογος εναλλασσόμενος με

κάθε κεφαλαίου, Άκουσμα, και τούτο 
γιατί ο αφηγητής φαίνεται να ανακεφα- 
λαιώνει στον αόρατο και βουβό συνομι
λητή του το προσωπικό και κοινωνικό 
δράμα μιας γενιάς έντονα πολιτικοποιη
μένης και προδομένης, που υπήρξε η 
απόγονος της γενιάς του 40 και πρόγο
νος της γενιάς του Πολυτεχνείου. Οι 
φράσεις του κειμένου, οι προτάσεις στα 
εισαγωγικά, περιορισμένες μέσα στην 
ατομική τους λεκτική περίοδο, δείχνουν 
να διεκδικούν, την αυτονομία και την 
απομόνωσή τους στο λόγο του Β.Μ., 
υποδηλώνοντας έτσι την απομόνωση 
της γενιάς του και το γενικότερο κλίμα 
που επικρατεί στο χρόνο που εκτυλίσ
σονται τα γεγονότα. Ακόμα ο αριθμός 
των κεφαλαίων-ΛκΌ^σμάτωι/, ο 17, 
υποδηλώνει ίσως τη 17η Νοέμβρη και τα 
γεγονότα του Πολυτεχνείου, όπου τε
λειώνει και η αφήγηση, τελευταίο 
ηρωικό ορόσημο σε μια εποχή που ο 
ηρωισμός δεν είναι «καταναλώσιμο» 
αγαθό, ενώ παράλληλα το σκοτεινό 
κλίμα που επικρατεί στο βιβλίο και η τε
λευταία φράση, Ώ ρα 6. Ξημέρωσε... 
φαίνεται να βάζει οριστικά τέλος στην 
προσωπική ιστορία του ήρωα αλλά και 
στην Ιστορία γενικότερα.
« ■ Μ Β Η Η Η Η Β Η Β Η Μ Η Μ ·····« ···········

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
Το μοναχικό τραγούδι της 

Αλμας 
Εκδόσεις Ωκεανίδα 
Αθήνα 1988

Μυθιστόρημα, σελίδες 153. Αντιγρά
φουμε από το οπισθόφυλλο: «Μέσα στο 
αδιέξοδοτηςκαθημερινήςεποχής, η Αλ
μα, που τ' όνομά της σημαίνει ψυχή, 

46 παντρεμένη και με μικρό παιδί, ερωτεύε
ται τον Αλέξανδρο Βαλότι, σύμβολο, για

εκείνη, του ονείρου και του απραγματο
ποίητου. (...) Γεύση έρωτα,πάθους, με- 
ταφυσι κό ψάξι μο, έντονο ψυχογραφι κό 
κλίμα αποτελούν στοιχεία της ξεχωρι
στής αυτής λυρικής γραφής ενός μυθι
στορήματος που σε οδηγεί από ξάφνια
σμα σε ξάφνιασμα».

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ
Καινούργια όραση 
Ίκαρος 1988

Η Βικτωρία Παπαδάτου μπαίνει θαρρα
λέα σε όλους τους χώρους του πνεύμα-

τις διάφορες φόρμες και μορφές του την 
ανησυχία και τονπροβληματισμότης. Η 
παρουσία της είναι έκδηλη στο μυθι
στόρημα, στη νουβέλα, στο διήγημα, 
στο ιστόρημα, στο πεζό και τώρα στο 
ποίημα για πέμπτη φορά. Η Καινούργια 
όραση είναι η ποιητική της μαρτυρία με 
έντονους λυρικούς και συναισθηματι
κούς τόνους, κατάθεση αγωνίας και 
προβληματισμού, ορόσημο, σταγόνα 
ελάχιστη/πλημμύρα βροχής/(.. .)πριν
όλα σιωπήσουν.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ
Ανατολικά της καρδιάς 
Άμφισσα 1983

Το βιβλίο αποτελείται από 62 σελίδες και 
περιλαμβάνει ποιήματα που γράφτη
καν ανάμεσα στο 1965 με 1975. Η π α 
ρούσα είναι η τρίτη έκδοση. Τα σχέδια 
που το κοσμούν είναι της Μαγδαληνής 
Δημοπούλου.

Τα ποιήματα προδίδουν έντονο συ
ναισθηματισμό και προβληματισμό 
πάνω στην ανθρώπινη μοίρα. Δεν υπάρ
χει άλλος δρόμος για μας/απ' αυτόν που 
περπατάμε/απ' αυτόν που θελήσαμε να 
βαδίσουμε./Δεν υπάρχει άλλη έννοια 
ακατανόητη ./Ερμηνεύοντας την αγάπη/ 
γνωρίζεις τον κόσμο όλο.

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
Οι μικροί στρατιώτες 
Εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 1987

Η νέα συλλογή περιλαμβάνει τρεις ενότη
τες: Η κατάταξη, η θητεία, η επίταξη. Ο 
λόγος έχει αρκετά πυκνώσει, ενώ οι στί

χοι επιμένουν να προδίδουν τα ψυχικά 
αδιέξοδα και την αγωνία για την ανθρώ
πινη τύχη: Στο κρασί ποιας συγγνώμης/ 
θα βρέξουμε το ξερό ψωμί/της τύψης 
μας; Η ποίηση του Δ.Φ. επιχειρεί να δη
μιουργήσει το αντιστάθμισμα που τον 
συμφιλιώνει με τον κόσμο και τα πράγ
ματα που τον αποκαρδιώνουν.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
Ο έρωτας τ' απόβραδο 
Εκδόσεις Περίπλσυς

Με μορφή ημερολογίου, όπου κατα
γράφονται όλες οι μικρολεπτομέρειες 
της καθημερινής ζωής, ο συγγραφέας, 
ανάμεσα στον πεζό και ποιητικό λόγο, 
σκορπάει σταγόνες ουσίας πετώντας 
από το ένα θέμα στο άλλο και δίνει έτσι 
αποσπασματικά και τηλεγραφικά αλλά 
και στην ολότητά του την πνευματική, 
συναισθηματική και ψυχική του κατά
σταση που παρουσιάζεται ιδιαίτερα τα
ραγμένη εξαιτίας μιας γυναίκας, συγκε
κριμένης, αλλά και της γυναίκας γενικό
τερα.

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑΒΑΡΔΗ
Από μητέρα σε μητέρα 
Αθήνα 1988

Επιμελημένη έκδοση 150 σελίδων αφιε- 
ρωμένη από τη συγγραφέα στη μητέρα 
και στο παιδί, γραμμένη με πραγματικό 
ενδιαφέρον και ευαισθησία σε τόνο φιλι
κής συμβουλής με ψυχολογικές προε
κτάσεις. Γράφει η κυρία Βαρδή στο εισα
γωγικό της σημείωμα: «Η βαθιά και με
γάλη αγάπη που νιώθω για το παιδί και 
τη μητέρα μεπαρότρυνεναγράψω μερι
κές σκέψεις και παρατηρήσεις που έχω 
κάνει κι εγώ σαν μητέρα πέντε παιδιών 
γύρω από το τόσο ευαίσθητο θέμα, το 
παιδί, τις σχέσεις του με τους γονείς και 
το περιβάλλον. Το βιβλίο αυτό είναι 
πάνω απ ' όλα έκφραση αγάπης για το 
παιδί κι έτσι θα ήθελα να το δει και να το 
νιώσει ο αναγνώστης».

X. Δ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
Αύθρον
Εκδόσεις Νέας Πορείας, 
Θεσ/κη1988
«■■■ I ............ . 11 ι ι ..... I *

Το βιβλίο αριθμεί 56 σελίδες και περιλαμ

διάλογο, δικαιολογεί και τον τίτλο του τος και επιχειρεί να δαμάσει κάτω από



βάνει τρεις ενότητες ποιημάτων. Κύρια 
πηγή έμπνευσης ο γενέθλιος τόπος, 
πρωτ ί στως ποτισμ ένος από το α ί μα των 
κατοίκων και τα καθημερινά του βάσα
να, καθώς και τις ιστορικές του περιπέ
τειες. Ο λόγος βιωματικός και δυναμικός 
κάτω από την επίδραση της ψυχικής τα
ραχής και των αισθημάτων της συνε
χούς ματαίωσης και ανεπάρκειας σεό,τι 
αφορά το επιθυμητό. Εκφραση βίαιη, 
αισθήματα ταραγμένα.

ΚΩΣΤΑΣ ΙΤΟΥΡΗΣ
Επιστροφή στην Αρκαδία 
Ποιητική σύνθεση 
Εκδόσεις Gutenberg 
Αθήνα 1987

Η ποιητική σύνθεση είναι γεμάτη από τη 
νοσταλγία του ποιητή για την επι
στροφή στην Αρκαδία, στον τόπο που 
λατρεύτηκαν οι Θεοί και γεννήθηκε η 
βουκολική ποίηση και που κυριαρχεί 
τώρα στις μνήμες του. Μύθος και πραγ
ματικότητα μοιράζονται δίκαια τα δι- 
καιώματά τους πάνω στο έδαφος της 
Αρκαδίας όπου μετά τον «θάνατο των 
πολλών»

... θα μείνουμε ελάχιστοι στην 
Αρκαδία
θα ξανασμίξουμε το χώμα και το 
νερό

Ετσι θ'αρχίσει ο κόσμος την 
καινούργια του ιστορία.

Είναι ολοφάνερος ο πόθος του Κώστα 
Ιτούρη για μια νέα κοσμογονία, στην 
οποία η Αρκαδία θαπαίξειτονπαλιότης 
ρόλο και θα καλύψει το κενό που του γέν- 
νησεο καημός της.

ΤΑΚΗΣΑΝΘΗΛΗΣ
Ο θάνατος του 
Μαραθωνοδρόμου 
Αθήνα, 1988

Η έκδοση, 40 σελίδες, περιλαμβάνει το 
ποίημα «ο θάνατος του Μαραθωνο
δρόμου» σε διπλή εγγραφή, ελληνική και 
γαλλι κή. Το πο ί η μα γράφτη κε το 1952 με 
την ευκαιρία των Ολυμπιακών αγώνων 
στο Ελσίνκι. Ό πω ς γράφει ο ίδιος ο συγ
γραφέας, το βιβλίο αφιερώνεται «στην 
Ολυμπιακή Ιδέα και σ' όλους τους ολυμ- 
πιονίκες του κόσμου». Ο Τάκης Ανθήλης 
είναι παλιός πρωταθλητής* δε διεκδικεί

δάφνες για το ποίημά του, εκφράζει 
όμως τη μεγάλη αγάπη του στον αθλητι
σμό.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΛΗΣΗΣ
Χαράγματα 
Οι εκδόσεις των φίλων 
Αθήνα 1988

Το βιβλίο περιλαμβάνει δύο ενότητες. 
Στην πρώτη ο ποιητής ζει εγκλωβισμέ
νος στα πλοκάμια της ιστορικής μνήμης 
που σημάδεψε τον τόπο του και νιώθει 
έντονη την απουσία του δίκιου, τη μα
ταίωση του ονείρου και το ψέμα του 
παιδικού παραμυθιού:

Ναι γιαγιά μα η θάλασσα ήταν 
δική μας
κι ο ουρανός ήταν δικός μας.
Δε μας είπες την αλήθεια γιαγιά, 
πως υπάρχει τρόπος 
να σου κλέψουν και τον ουρανό 
και τη θάλασσα.

Στη δεύτερη ενότητα επικρατεί 
ο έφηβος έρωτας και σε κάθεποίημα κα
τασταλάζει η μυστική ουσία της ζωής 
και της αιωνιότητας που διαχέεται στον 
αέρα και στο νερό με την ομορφιά, τη 
ροή, τηντρικυμία, τη γαλήνη, διατηρών- 
ταςτη ζωογόνουγρασία: η στιγμή μετα- 
λαμβάνει αθανασία. Κι ο ποιητής ξέρει 
πια πω ς στεγνώνει η καρδιά π  ου στέκε
ται στα εφήμερα και ξεχνά τα αιώνια κι ο 
πόνος είναι κι αυτός τροφοδότης της 
ζωής τελικά.

ΘΑΝΟΣ ΚΑΝΔΥΛΑΣ
Φέρονκύμα 
Εκδ. Περίπλους, Αθήνα 1988

Το βιβλίο, 41 σελίδες, περιλαμβάνει δυο 
ποιητικές ενότητες με τους τίτλους Πα
λ ίρρο ια η πρώτη και Αμπτωτις, η δεύ
τερη. Στην πρώτη ενότητα είναι ολοφά
νερη η προτίμηση του ποιητή στα χρώ
ματα και κυρίως στο γαλάζιο και στο 
ροζ, που γύρω τους πλέκεται ο ποιητι
κός ιστός: αποχρώσεις τοπίου λευκού/ 
μες στις ανταύγειες του γαλάζιου...

με ροζ κεντίδια των φιλιών... στο βαθύ 
γαλάζιο... γλιστρώ στο ροζ... μέσα στις 
αποχρώσεις του γαλάζιου... ξετυλίγον
τας μολυβί σύννεφα... μες στις πορτοκα
λιές ανταύγειες... κλπ, κλπ. Τα παρα
πάνω παραδείγματα δείχνουν τη χρω
ματική συνιστώσα των ποιημάτων του

Ο. Κ. που προδίδει με τη σειρά της τα αι- 
σθήματά τουκαιτιςανησυχίεςτου.
Η δεύτερη ενότητα ανοίγει με ένα πρε- 
λούδιο και κλείνει με ένα ιντερλούδιο, 
πράγμα που δηλώνει επίσης την ακου
στική συνιστώσα των ποιημάτων, όπως 
και οι παρακάτω στίχοι-φράσεις: η 
φωνή ας κρεμαστεί... μια μουσική που 
κάποτε ηχούσε... με φωνή σπασμένη ν' 
απαντάς... βουητά απόμακρης ροής... 
αντηχήσεις γέλιου. Δέσμιο των ήχων και 
των χρωμάτων το ποιητικό σώμα απο
καλύπτει και αποκαλύπτεται μέσα από 
τις δύο κύριες αισθήσεις που ορίζουν το 
αντιληπτικό πεδίο του ποιητή αλλά και 
του κάθε ανθρώπου.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
Ζεστή Πανσέληνος 
Εκδόσεις Ρόπτρον, Αθήνα 1988

Ο ποιητής με λόγο αποσπασματικό και 
εξομολογητικό, βυθισμένος στους 
ήχους του μπλουζ και τους καπνούς του 
τσιγάρου του, σ' ένα νεφέλωμα εσωτερι
κών και εξωτερικών καταστάσεων, ανα- 
κινεί τον εσώτερο εαυτό του και τονπρο- 
βάλλει μέσα από τις μνήμες που ζωντα
νές και χαραγμένες στο νου και στο 
σώμα φαίνεται να διεκδικούντονπρώτο 
λόγο στην αντίληψή του για τα πράγμα
τα.

Μοναχός ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
Χρώμα των αιώνων 
Επικαιρότητα, Αθήνα 1988

Ο μοναχός Νικόδημος μακριά από τον 
ήχο της πόλης, την τριβή, τη φθορά, 
προβληματίζεται και στοχάζεται πάνω 
στα μεγάλα προβλήματα της ζωής έχον
τας το μεγάλο προνόμιο της γαλήνης 
που του προσφέρει το Αγιο Ό ρος. Συ
νομιλίες μυστικές, υπαρξιακή αγωνία, 
επικοινωνία με το αόρατο και κυρίως ο 
Χρόνος, είναι το ποιητικό του κέντρο. Ο 
στίχος του θυμίζει πολλές φορές Απο
κάλυψη, το ύφος του είναι ιερατικό* ο 
λόγος του απαλός και νηφάλιος δεν πα- 
ρασύρεται από την ταραχή της ψυχής.
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