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Ένας σύγχρονος πεζογράφος
και τ’ αρχαία

Παλινωδία
Πριν από δύο μήνες, σε δημόσια συζήτηση 
στο ελληνικό τμήμα του Κολεγίου της Βο- 
στοΥνης, ερωτήθηκα ποια επίδραση είχε 
ασκήσει η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 
στη συγγραφική μου δουλειά. Χωρίς δι
σταγμό απάντησα: «Καμία!., εξαιρέσει της 
τραγωδίας του Σοφοκλέους Οιδίπονς επί 
Κολωνώ».

Από τότε το ερώτημα των ευγενικών αν
θρώπων που με είχαν φιλοξενήσει δεν 
έπαψε να τριγυρίζει στο μυαλό μου 
-πάντα μαζί με την έντονη αίσθηση ότι η 
απόκρισή μου εκείνη ήταν επιπόλαια και 
ανακριβής ή τουλάχιστον αναιτιολόγητη, 
εφόσον μάλιστα προερχόταν από κάποιον 
που έχει γράψει ογκώδες μυθιστόρημα με 
τον τίτλο Ο Γενναίος Τηλέμαχος.

Ναι, τώρα είμαι σίγουρος ότι δεν τους 
είχα απαντήσει εύστοχα. Ωστόσο, στο 
διάστημα που μεσολάβησε έκτοτε, δεν έχω 
καταφέρει να ξεκαθαρίσω μέσα μου ποιο 
είναι το σωστό που θα έπρεπε, εάν μου δι
νόταν ξανά η ευκαιρία, να αποκριθώ στους 
Βοστωνέζους ακαδημαϊκούς δασκάλους. 
Συγχωρήστε μου, λοιπόν, που θα εκμεταλ
λευτώ την αποψινή μας συνάθροιση προσ
παθώντας να διατυπώσω, για τον εαυτό 
μου κυρίως, μιαν απάντηση στην ακό
λουθη -ασφαλώς ευρύτερα από το αρχικό 
εροπημα διατυπωμένη- απορία: Καλέ 
μου Κοτζιά, πώς και πόσο έχουν συντελέ- 
σει στη διαμόρφωση του όλου εσωτερικού 
σου κόσμου - α π ’ όπου και οι συγγραφές 
σου υποτίθεται ότι εκπηγάζουν -  τα αρ
χαία μαςγράμματα;

Φυσικά, σε μια τέτοια ερώτηση, συμβα- 
τικώς διαχωρίζονται τα γράμματα από το 
όλον της ελληνικής αρχαιότητας -α π ό  τις 
πλαστικές τέχνες, την αρχιτεκτονική, τη 
ζωγραφική, τη μικροτεχνία ή και ό,τι άλλο 
ακόμη, διότι μία Ταναγραία, λόγου χάρη, 
ή μία λήκυθος ή μία επιτάφια στήλη μπορεί 
να δονήσει και να πληρώσει- και κατα
θέτω εδο) προσωπικές εμπειρί ες -  τόσο βα
θιά και τόσο καθοριστικά όσο και μία δη

μηγορία του Θουκυδίδη ή ένα επίγραμμα 
του Καλλιμάχου. Είναι όμως αναγκαίος ο 
περιορισμός για να μπορέσουμε κάπως, 
μέσα στα στενά όρια αυτής της εισήγησης, 
να συνεννοηθούμε.

Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας ειδο
ποιήσω ότι αυτά που ακούσατε και που θ' 
ακούσετε ως το τέλος δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά μία εξομολόγηση. Δεν έχουν φιλοδο- 
ξίες.

* * *

Λοιπόν, αγαπητοί Βοστωνέζοι φίλοι -θ α  
τους αποκρινόμουν σήμερα- πράγματι, ο 
Οιδίπονς επί Κολωνώ όχι απλώς με έχει 
βαθύτατα επηρεάσει, αλλά έχει σφραγίσει 
στην ψυχή και το πνεύμα μου έναν ανυπέρ
βατο γνώμονα της τάξεως του Βιβλίου του 
Ιώβ ή του μυστηρίου της θυσίας του 
Αβραάμ. Εκείνα που έγραψε για το τελευ
ταίο ο Κίρκεργκαρντ, διαβάζοντάςταεγο), 
τα συνέπλεκα με το πρώτο. Αυτός ο κατα
ραμένος, αθώος μαζί και ένοχος, που ακα
τανόητα μεταμορφώνεται τελικά σε ευλο
γημένο, τόσο (όστε η σπλαχνική ή άσπλα
χνη απέναντι του συμπεριφορά να κρίνει 
τη μοίρα λαών, και που εντέλει δεν γνωρί
ζει το θάνατο τον κοινό σε όλους τους βρο- 
τούς αλλά αναλαμβάνεται όπως, λογου- 
χάρη, ο Μωυσής ή ο Ηλίας, συνιστά, πι
στεύω, τρισμέγιστη πνευματική κατά- 
κτηση ή αποκάλυψη και καταυγαστικά 
φιοτίζει μια πανάρχαια αλλά και πολύ νεω- 
τερική γνώση : την πέρα από την ηθική ή και 
αντίθετη προς την ηθική ευλάβεια. Ευγνω
μονώ λοιπόν τους πατέρες επειδή αποσα
φήνισαν και διατύπωσαν αυτή τη φοβερή 
γνώση. Στο κείμενο τούτο, που κυριολε
κτικά με έχει συγκλονίσει, η αντίληψή μου 
για τον κόσμο οφείλει πολλά.

Όμως, σε τούτο το συγκεκριμένο ποιη
τικό δράμα σταματούν οι σχέσεις μου με f  
αρχαία, όπως ισχυρίστηκα; Όχι, βέβαια. 
Και όσο αγναντεύω γύρο  ̂μου τόσο διαπι-

του Αλέξανδρου Κοτζιά
στώνω ότι το πεδίο απλώνεται, απλιόνεται, 
ώσπου τα όριά του χάνονται στον ορίζον
τα.

* * *

Μάλιστα: Εννοώ τα διάχυτα. Όλα εκείνα 
τα απροσδιόριστα, που είτε έχουμε είτε δεν 
έχουμε γνώση της ύπαρξής τους, αυτά κα
τακλύζουν τη ζωή μας, αιωρούνται στην 
ατμόσφαιρα που ανασαίνουμε και προσ
διορίζουν, διαπλάθουν, κρίνουν, κατευ
θύνουν. Και είναι τόσα πολλά, που κάθε 
απόπειρα να διαγνωστούν εξαντλητικά, 
πολύ περισσότερο να σταθμιστεί η βαρύ
τητα της παρουσίας τους, καταντά ματαιο- 
πονία. Αντε να βρεις τώρα άκρη με την αρ
χαία γλώσσα. Και δε λέω για τη φυσιολο
γική εξέλιξή της στο όλο γλωσσικό όργανο 
που εμείς χρησιμοποιούμε σήμερα. Λέω 
για τα στοιχεία του εκείνα που αυτούσια 
-ό χ ι εξελιγμένα- έχουν από την αρχαία 
επιβιώσει ή έχουν αναβΐ(ί)σει τόσο στο γρα
πτό όσο και στον προφορικό μας λόγο. Τα 
χρησιμοποιούν ακόμη και άνθρίοποι, που 
δεν έχουν αντικρίσει στη ζωή τους αρχαίο 
κείμενο, που μπορεί να μη γνωρίζουν καν 
γραφή και ανάγνωση.

Για να μη χαθούμε όμως σε μια τέτοια 
απαρίθμηση, απλώς ενδεικτικώς θ' ανα
φέρω ακόμη μερικά από τα διάχυτα, που 
κατά την καθημερινή χρήση τους, μήτε το 
σκεφτόμαστε πούθε ήρθανε ως εμάς ή π(ί)ς 
ήρθανε: Λογουχάρη, τα αρχαία ονόματα -  
το λέει αυτό ένας Αλέξανδρος. Η μυθολο
γία, η ιστορία, οι διδακτικοί μύθοι -«όμ- 
φακές εισι»- οι παραδειγματικές πράξεις
-  Θερμοπύλες -  οι επαίσχυντες πράξεις -  
Εφιάλτης, Ηρόστρατος -  τ’ αποφθέγματα
-  «μηδέν άγαν», «χρόνου φείδου» -  η 
ανεκδοτολογία -  το πιθάρι του Διογένη -  
η χυδαιολογία -  ο μάγκας ο Σωκράτης, η 
παρωδία του Τρωικού πολέμου...

Και πρέπει, νομίζω, να θυμηθούμε εδώ, ^



ότι τα στοιχεία αυτής της πραγματικότητας 
έχουν φτάσει ως τον πολιτισμό μας κατά 
ποικίλους τρόπους, προφορικώς ή γρα- 
πτώς, άμεσα ή έμμεσα, δια της μακροβιό- 
τητοςή εκνεκραναστάσεως -  και πάλιν εν- 
δεικτικώς σκεφθείτε, τη Λειψία ή την Οξ
φόρδη , τις εκκλησιαστικές ακολουθίες ή τα 
Τσακώνικα, την Αναγέννηση ή το Νεοκλα
σικισμό, τα αντικειμενικά σύστοιχα του 
Καβάφη, του Σικελιανού, του Σεφέρη, του 
Σινόπουλουκ.ο.κ.

Αλλά να συνεχίζω ανιχνεύοντας διάχυ
τα; Δε θα είχε τελειωμό μήτε και νόημα. 
Από το πετσί με το οποίο γεννήθηκες δε 
γλιτώνεις ποτέ. Τούτο, άλλωστε, καλύτερα 
από μένα το γνωρίζουν οι σοφοί Βοστωνέ- 
ζοι. Κάτι διαφορετικό θα περιμέναν ν' 
ακούσουν από τα χείλια μου. Όπως ίσως 
και σεις. Επιβάλλεται, λοιπόν, να περιορι
στώ σε συγκεκριμένους συγγραφείς και 
κείμενα.

* * *

Ο κατάλογος, αλίμονο, δεν είναι μα
κρύς. Βέβαια, δεν απαριθμώ εδώ τι έχω 
διαβάσει ή τι, από εκείνα που έχω διαβά
σει, με γοήτευσαν, με συνάρπασαν, με δί
δαξαν -  κάτι τέτοιο υπάγεται σε άλλη ανα
ζήτηση, στην καταγραφή της όλης παι
δείας μας, που, όπως έχει ειπωθεί, συντί
θεται από τα όσα μας έμειναν αφού έχουμε 
ξεχάσει τα όσα διαβάσαμε. Εδώ, λοιπόν, 
θα προσπαθήσω να καταγράψω τα δύο ή 
τρία κείμενα ή, πιο σωστά, αποσπάσματα 
κειμένων, που με έχουν διά βίου σφραγί
σει.

Πρώτα πρώτα, τα Πλαταιϊκά του Θου
κυδίδη . Δεν ξέρω κατά ποίον ανεπίγνωστο 
τρόπο λειτούργησαν στα μαθητικά χρόνια 
μέσα μου, αλλά νιώθω ότι τους οφείλω σε
βαστό μερίδιο από την όση αφηγηματική 
τέχνη διαθέτω σήμερα. Όποτε θα τα ανα- 
λογιστώ μου δημιουργούν πάντα το ίδιο 
αίσθημα πληρότητας και ισορροπίας, που 
μου προκαλεί και η ανάμνηση των λύσεων 
της Γεωμετρίας και δη της Στερεομετρίας. 
Ίσως όμως τούτα να είναι καθαρή φαντα
σία μου. Γιατί τον γνώμονα αυτό δεν τόλ
μησα να τον ψαχουλέψω από τότε. Απλώς 
τον χρησιμοποιώ και τον αφήνω να ρεγου
λάρει τα πράγματα στο κεφάλι μου ως έχει, 
όπως και αν έχει. Αλλωστε, τα Πλαταιϊκά 
είναι το μοναδικό αρχαίο κείμενο που απο
κόμισα από το σχολείο, χάρις στον αλη
σμόνητο δάσκαλο Αλέξανδρο Σαρρή, στον 
οποίο χρωστάω και τη μύηση στην τεχνική 
της ανάγνωσης των νεοελληνικών ή των 
όποιων λογοτεχνικών κειμένων. Το έτος 
εκείνο ήταν το 1939-1940, το τελευταίο 
πράγματι σχολικό έτος της εποχής. Εκεί, 
στην τρίτη τάξη, έληξε για μένα η γυμνα
σιακή εκπαίδευση. Το χαρτί που πήραμε 
τρία χρόνια αργότερα, ύστερα από υποτυ- 

4 πώδη διδασκαλία ελάχιστων ωρών, ήταν 
τυπικό, κατοχικό χαρτί. Ουσιαστικά, δεν

έχουμε τελειώσει το Γυμνάσιο.
Είναι μάλλον ευνόητο που τα Κερκυ- 

ραϊκά και τα Σικελικά έχουν επίσης σφρα
γίσει καθοριστικά την ψυχή ενός ανθρώ
που, ο οποίος άρχισε ν' αντιμετωπίζει τη 
ζωή του ενσυνείδητα κατά τον Παγκόσμιο 
και κατά τον Εμφύλιο Πόλεμο. Αυτά τα 
τρία αποσπάσματα λοιπόν από τον Θουκυ
δίδη. Άλλα τρία και από τον Όμηρο: η 
Ασπίδα του Αχιλλέά -  μια μέθη ανεκλάλη
τη, αν γίνεται να φυλακιστεί σε οποιαδή
ποτε λέξη η καθαρή μαγεία. Η συνάντηση 
του Πριάμου με τον εξολοθρευτή του γιου 
του -γ ια  κραδασμό ανάλογο έπρεπε οι 
αιώνες να φέρουν τον Σαίξπηρ και τον Δο- 
στογιέβσκυ μαζί. Η μνηστηροφονία - ν ο 
μίζω, η ικανοποίηση του αρχέγονου αιτή
ματος της δικαιοσύνης, που είναι παρόν σε 
όλες τις εποχές και σε όλα τα έργα τα προο
ρισμένα να αποκαθιστούν την τάξη του 
Θεού στον κόσμο. Τέλος, το πλατωνικό 
Σπήλαιον.

Αυτά τα κείμενα θα πρόσθετα, φίλοι Βο- 
στωνέζοι, αν δεν έσπευδα και αν σκεπτό
μουν λίγο προτού αποκριθώ στην ερώτησή 
σας.

* * *

Δεν ξέρω αν οι προσθήκες τούτες μετα
τρέπουν σε κάτι άλλο το κατηγορηματικό 
καμία της αρχικής μου απάντησης. Ωστό

σο, θα ήταν παράλειψη, πιστεύω, αν προ
τού τελειώσω αυτή την πενιχρή απαρίθ
μηση δεν ανέφερα κάποιες ακόμη ιδέες, τε
ράστιας για μένα σημασίας, που πιστεύίο 
ότι, λίγο πολύ, έχουν σημαδέψει τη συγ
γραφική μου δουλειά. Θα 'λεγα, αν δεν 
υπήρχε ο φόβος να εκληφθεί αυτό ως υπερ
φίαλο, ότι και την ίδια τη ζωή μου σφραγί
σανε.

Η γένεσή τους ανάγεται σε αρχαία κείμε
να. Αδιαμφισβήτητα. Μόνο που δεν 
μπορώ να τις αποδώσω σε συγκεκριμένο 
συγγραφέα ή έργο. Και αν ποτέ το εγνώ- 
ριζα το έχω πια λησμονήσει. Η, το πιθα
νότερο, να έχουν σχηματιστεί εν μέρει και 
έμμεσα, από διάφορα διαβάσματα συγ
γραφέων διαφόρων εποχών, που όμως 
αναφέρονταν σε κείνη τη φωτεινή πηγή. 
Οπωσδήποτε, ασχέτως του τρόπου κληρο
δοσίας, εκείνο που μετράει είναι ο κληρο- 
δότηςτων ιδεών.
Που είναι: 

η Ύβρις 
οι Εριννύες
ο Λόγος και ο Διάλογος 
η Δημοκρατία

Δεκέμβριος 1990

(*) Εισήγηση στην Ημερίδα «Η Αρχαία Ελλάδα 
σήμερα», που οργάνωσε το Ίδρυμα Γουλανδρή 
-  Χορνστις 13 Δεκεμβρίου 1990.



Η «υποβολή» του Καβάφη 
στους μεταπολεμικούς ποιητές

Μιχάλης Κατσαρός, 
Μανόλης Αναγνωστάκης,
Άρης Αλεξάνδρου

της Δώρας Μόντη

Η ιδέα της ποιητικής υποβολής ανήκει στο λόγο και τη φαν
τασία του Καβάφη. Γράφει στοά' μέρος της λεγόμενης «Ποιητι
κής» του1: «Πολύ συχνά το έργο του ποιητή δεν έχει καθορι
σμένο νόημα: είναι μια υποβολή* οι ιδέες θα ευρυνθούν από τις 
μέλλουσες γενεές ή τους συγχρόνους αναγνώστες του». Αυτή η 
έννοια της υποβολής μπορεί να αποδειχθεί στους μελλούμενους 
ποιητές μέσα από το αντηχείο του πρώτου διδάξαντος. Κι αυτό 
μπορεί να γίνει γιατί η γραφή υποβάλλεται από το γεγονός της 
ανάγνωσης και ο ποιητής, όπως είπε ο Έλιοτ, γράφει με τις 
περασμένες γενιές στα κόκαλά του.2

Η υποβολή του Καβάφη στους μεταπολεμικούς ποιητές 
«εκτός από την ιστορική, ψυχολογική και φιλοσοφική αξία 
της», είναι από περιουσίας υποδειγματική. Προεισάγοντας το 
άλλοθι του ιστορικού χρόνου και το άλλοθεν του ποιητή εφευ
ρίσκει τη σκηνοθεσία της μορφής και εμβάλει σε δράση τη «δια
νοητική συγκίνηση» και την «ελαφρά ειρωνεία».3 Η ιδέα αυτής 
της υποβολής είναι μερική για τους ποιητές-δέκτες, γιατί λει
τουργεί εν μέρει ως καλλιτεχνικό πρότυπο και εν μέρει ως συγ
κριτική επίδραση (διακειμενικότητα) στη νέα ποιητική πορεία 
της. Έτσι σε πρώτο επίπεδο υπάρχει μια διαμεσολάβηση ανά
μεσα στον υποβολέα του λόγου και στη λογική επαναδιατύ- 
πωση της Ποιητικής. Σε δεύτερο επίπεδο η υποβολή του λόγου 
έρχεται από την απόσταση της δημιουργικής επενέργειας που 
έχει η σπουδή του Καβάφη στον σύγχρονο ποιητικό λόγο. Η 
υποβολή είναι για μας αντικείμενο εικασίας που θα φωτιστεί 
αμφίπλευρα: από τη σκηνική δράση ως την απόσταση της ποιη
τικής διαδικασίας. Από την οπτική γωνία του προκατόχου στην 
κοινή συνείδηση των επιγενομένων ποιητών, όπου τα πράγ
ματα έχουν μια συνέχεια και μια «στοχαστική προσαρμογή».4 
Γιατί η δραστικότητα της υποβολής υπάρχει στη διαδικασία της 
λογοτεχνικής παραγωγής. Βγαίνοντας από το «ιερό δάσος» της 
ποιητικής παράδοσης, στο «σκοτεινό δάσος» της προσωπικής 
ποιητικής εμπειρίας/

Στη διασταύρωση του χρόνου της δεκαετίας του ’50 οι μετα
πολεμικοί πολιτικοί ποιητές έφθασαν έγκαιρα στον Καβάφη6. 
Οι εγγονοί που ανατρέχουν στους παππούδες παρακάμπτοντας 
την πορεία που τους άνοιξαν οι πατέρες έχουν μια ιδιαίτερη 
εξέλιξη στην ιστορία της λογοτεχνίας7. Ειδικότερα οι ποιητές 
που συνδέθηκαν ενεργά με την πολιτική δοκιμασία της αρι

στερός στην ελληνική μεταπολεμική κοινωνία διαμόρφωσαν 
κοινά πεδία αναφοράς στην ποιητική πράξη, σχετικά με την 
ιδεολογική και βιοθεωρητική στάση που κράτησαν στις διεργα
σίες της λογοτεχνικής τους παραγωγής. Σε αυτά τα πλαίσια 
αναπτύχθηκε με διαλεκτικό τρόπο μια κοινή τράπεζα θεμάτων8 
από την εμπειρική πραγματικότητα, τα οποία άλλοτε εκτέ
θηκαν με αμεσότητα, μέσα από τις πραγματικές τους σχέσεις 
και άλλοτε προεκτάθηκαν στη συνέκφανσή τους με τη γλώσσα 
των ιδεών και την κρυπτικότητα των συμβόλων. Όπως π.χ. 
συμβαίνει με την παραβολική αναφορά στην πολιτική περιπέ
τεια της «πόλης» και του υποκειμένου που ψάχνει μια διέξοδο 
για να περάσει τα τείχη της.

Γράφει ο Μιχάλης Κατσαρός:
Και τώρα-απ' έξω απ' τα στρατεύματα
κοιτάζω την ένδοξη πόλη
όπου ξαπλώνει ράθυμα πόρνη και δνναμίτης-
κοιτάζω τούτη την πόλη που την περικύκλωσαν τα

φρούρια
αυτή που με γέννησε και δεν έχει πια όνομα 
δεν έχει αναμμένη φωτιά- 
κοιτάζω κ ’ υψώνω θεριό τη φωνή μου 
μήπως μ ’ ακούσουν.

(Κατά Σαδδουκαίων-«Δ^ ιείς» )

Ο Μανόλης Αναγνωστάκης:
Όταν γκρεμίστηκε το σπίτι μου
Και σκάφτηκε βαθιά με τα υπάρχοντα
(Και δε μιλώ εδώ για χρήματα και τέτοια)
Πήρα τους δρόμους μοναχός σφυρίζοντας.
Ήτανε βέβαια μεγάλη η περιπέτεια 
Όμως η πόλις φλέγονταν τόσο όμορφα 
Ασύλληπτα πυροτεχνήματα ανεβαίνανε 
Στον πράο ουρανό με διαφημίσεις 
Αιφνίδιων θανάτων και αλλαξιοπιστήσεων.

(Συνέχεια 2 -  «Αντί να φωνασκώ...»)

Ο Άρης Αλεξάνδρου:



Θυμήσου πως το πίστεψες το ξέρεις τόχεις m a αποφα
σίσει

πως τελικά
εισβάλλοντας στην πόλη 

θάβρισκες 
εσύ
καπνούς και στάχτη.

(Ευθύτης οόών, «Σλάβιος Μάρκος εις εαυτόν»)

Η φανταστική λύση που υιοθετούν οι τρεις ποιητές μπορεί να 
θεωρηθεί ενδεικτική για την ιδεολογική τοποθέτησή τους απέ
ναντι στο αντικείμενο του βίου και της πολιτείας τους. Ο 
Κατσαρός υψώνει τη φωνή του για να διαπεράσει τον κλοιό, ο 
Αλεξάνδρου εισχωρεί με στωική επίγνωση στη συμβολική πόλη 
των ιδεών9 «όσο κι αν είναι σίγουρος πως θα μπορούσε να ’χε 
πέσει πολεμώντας προ των τειχών της Τροίας».

Η πόλις του Καβάφη δεν «ακολουθεί» τους μεταπολεμικούς 
ποιητές στους δρόμους του αναπόδραστου10, αλλά δίνει το 
στίγμα της μέσα στον βιότοπο της σύγχρονης κοινωνικής ζωής 
και διαμορφώνει τη στάση της απέναντι στα δρώμενα. Σε αυτά 
τα πλαίσια το σύμβολο ανταποκρίνεται σε μια ευρύτερη θεμα- 
τογραφική λειτουργία, η οποία συνδυάζει την εντύπωση της 
ποιητικής υποβολής με τον επανακαθορισμό της νέας σκηνοθε
σίας από τις πραγματικές σχέσεις που υφίστανται στο κοινωνι- 
κοπολιτικό πεδίο αναφοράς. Θα λέγαμε ότι η υποβολή 
δημιουργεί ένα προϋπάρχον σύμβολο που επενδύεται στη 
συνέχεια με τη σύγχρονη σημασιοδότηση και λειτουργία. 
Μερικά από τα αναγνωρισμένα σύμβολα που προμηθεύει ο 
ποιητικός λόγος του Καβάφη, όπως π.χ. η «πανοπλία των 
λόγων» του Αναγνωστάκη ή ο «αρχαίος ναός» του Κατσαρού11, 
έλκουν την καταγωγή τους από το πρότυπο και διατηρούν ορι
σμένες αναλογίες με αυτό, ώστε η διαδικασία της υποβολής να 
έχει συγκεκριμένο αντικείμενο μέσα στο ποιητικό αποτέλεσμα.

Αλλά κυριότερα αποφασιστική σημασία έχει το γενικότερο 
σκηνοθετικό πλαίσιο της διαδικασίας, μέσα στο οποίο διαμορ
φώνεται ο θεματικός κόσμος και ο διακριτικός χαρακτήρας της 
Ποιητικής. Γιατί σε αυτόν τον κόσμο συντελείται η υποβολή και 
παράγεται συγκριτικά η νέα ποιητική σημασιοδότηση: τα πρό
σωπα, τα προσωπεία και τα σύμβολα της ιδεολογικής από
στασης του γράφοντος.

Η εμφανής διαφοροποίηση των μεταπολεμικών ποιητοτν από 
πλευράς του θεματικού κόσμου που αναπαράγουν στο μυθ/ 
ιστορικό μοντέλο της σκηνοθεσίας είναι συνυφασμένη με τις 
ιδιαίτερες καταβολές της ποιητικής πορείας, οι οποίες λειτουρ
γούν διακριτικά από τη στιγμή που αποσχίζεται η κοινή 
γλώσσα από τις πραγματικές σχέσεις για να αποτελέσει μια 
υποκειμενική σημαίνουσα έκφραση12. Η κλιμάκωση αυτής της 
διαδικασίας συναρτάται με τις διάφορες εναλλαγές των στυλι- 
στικών μέσων, των αισθητικών κριτηρίων και της «ηθικής της 
μορφής»13, που σταθεροποιούνται διαδοχικά και δημιουργούν 
την υποδομή επάνω στην οποία αναπτύσσεται στη συνέχεια ο 
διακριτικός χαρακτήρας της Ποιητικής. Ο Κατσαρός στη δεύ
τερη ποιητική του συλλογή Κατά Σαδόουκαίων (1953) 
δημιουργεί αμέσως τις προσβάσεις του σε έναν ανοικειωμένο 
θεματικό κόσμο, χρησιμοποιώντας συμβολικές μεταστοιχειο)- 
σεις της αντίθεσής του στις συμβατικές σχέσεις του κατεστημέ
νου. Χρίζεται «μάρτυρας» μέσα στο «πλήθος Σαδδουκαίων 
Ρωμαίων υπαλλήλων»14 και χειρίζεται άλλοτε το ιστορικό 
υπόστρωμα της θεματικής και άλλοτε τη φανταστική λύση της, 
που, όχι κατά το υπόδε,ιγμα του καβαφικού απολογητή, αλλά 
σύμφωνα με το πρότυπο του Μαγιακόβσκι, στηλιτεύει την 
παθητικότητα των πολιτών15. Τόσο οι συμβολικές μονάδες, 
όπως ο «ξανθός όμορφος εχθρός του βασιλείου», όσο και οι 
πραγματικές σχέσεις που μεταγράφει σχετίζονται με τη σκηνική 

6 δράση που δημιουργεί το υποκείμενο για να εκφράσει τον συσ- 
σωρευμένο δυναμισμό του ‘εγώ’. Γιατί ο Κατσαρός ζει μέσα σε

Ο Καβάφης το J903 
έναν κόσμο που «δεν περιμένει πια στην αγορά συναθροισμένος 
τους βαρβάρους», όταν «παντού είχανε εισχωρήσει οι μυστικοί 
χωροφύλακες οι Βησιγότθοι»16. Σκοπός του είναι να ανακι- 
νήσει τον παρωχημένο χρόνο της ιστορίας και να εγγράψει μέσα 
στις αντιθέσεις του τον σύγχρονό του κοινοτνικο-πολιτικό 
περίγυρο όπου πρωτοπορεί ως επαναστάτης και διαφωτίζει (ος 
κοινωνικός οραματιστής. Όμως ο διδακτισμός και η ειρωνική 
αποστασιοποίηση του Κατσαρού απέναντι στις πραγματικές 
σχέσεις υποσκάπτει τον δραματικό ρόλο του «εγώ» μέσα στη 
σκηνική δράση, από τη θέση του «ανακηρύσσομαι ρήτορας και 
άλλα σπουδαία», που υπαινίσσεται την καβαφική αποστροφή 
«κι άλλα ηχηρά παρόμοια»17. Αλλά στο βάθος η αιρετική πρό
θεση του υποκειμένου είναι να αμφισβητήσει την κυρίαρχη 
ιδεολογία, γι' αυτό υποτιμά τους ρόλους της και προετοιμάζει 
τη «συνωμοσία», «ντύνεται τη στολή του αυτοκράτορα» για να 
«αλλάξουν όλα τα διατάγματα όλοι οι πρόεδροι τιον συνδικά
των» («Συνωμοσία»). Έτσι στο πρόσωπό του ενσαρκώνεται η 
φενάκη του γίγνεσθαι και αποκαλύπτεται ο στόχος της ιδεολο
γικής αφύπνισης του υποκειμένου. Το ηθικοδιδακτικό μήνυμά 
του ξεκόβεται από το κείμενο με καβαφικό τρόπο, για να κρα
τήσει την απόσταση από το νοηματικό περιεχόμενο της σκηνο
θεσίας και να επιφέρει αληθοφανώς την κατακλείδα της γρα
φής. Όπως π.χ. πλαγιάζει και συγχρονίζει το θέμα για να 
εκφέρει πολυσημικά τη λύση του, γράφοντας στο ποίημα «Δω
ριείς», «Η κίνηση μέσα στα τείχη μας είναι σημαντική» και στο 
υστερόγραφο της «Διαθήκης», «Ελευθερία ανάπηρη πάλι σου 
τάζουν». Με τον ίδιο τρόπο το υποκείμενο σχολιάζει, παρεμ
βαίνει ή αποστασιοποιείται από τη σκηνοθεσία συμπτύσσοντας 
τη δράση μέσα στις παρενθέσεις. Όπως λ.χ. στο ποίημα «Αυτή 
την ώρα», γράφει: «στο τέλος υποκρίνομαι τον άθεο/παρα
τάσσω τους πρίγκηπες και τη βασίλισσα/(φοβούνται)».

Τα σημεία στίξης και ιδιαίτερα η παρένθεση, η διπλή παύλα, 
το θαυμαστικό και το ερωτηματικό (των ρητορικών ερωτή
σεων) είναι διακριτικά της καβαφικής παρέμβασης μέσα στο 
ποιητικό αποτέλεσμα: υπό λοξήν γωνία, ως οπτική του υποκει
μένου και υπό αίρεσιν στη σπουδή του ύφους των μεταπολε
μικών ποιητοτν.

Σε αυτά τα πλαίσια ο Μ. Αναγνωστάκης και ο Α. Αλεξάν
δρου πραγματοποιούν μια αισθητή μετατόπιση στο γλωσσικό



Ο Μανόλης Αναγνιυστάκης

επίπεδο, η οποία επηρεάζει στο εξής την εκλογή της σημαί- 
νουσας μορφής στην ποιητική διαδικασία. Ο Αναγνωστάκης 
πρώτα με τα πέντε ποιήματα των Παρενθέσεων που πρέπει να 
γράφτηκαν γύρω στα 1950, χρησιμοποιεί μια ιδιάζουσα μικτή 
γλώσσα με καθαρεύοντα στοιχεία, που ποικίλλεται από την (όχι 
ασυνήθιστη άλλωστε στον Αναγνωστάκη) έντονη παρουσία της 
στίξης. Μια (ρομαντικά) ειρωνική γλώσσα που κεντρίζει με το 
απρόσωπο ύφος της και πηγαίνει πέρα από την εντύπωση του 
αυτοσαρκασμού. Γράφει χαρακτηριστικά στο ποίημα «Άν- 
θοωποι»:

Είμαστε συνεπώς πολύ ικανοποιημένοι πιστεύοντας
-οψ ίμω ς-

ασυζητητί σε σοφότατα προγονικά αποφθέγματα.
Να πούμε το «ουκ εν τω πολλώ το ευ» ή «μηδέν άγαν» και

τα παρόμοια
Ενδεδυμένοι ευπρεπώς με καινουργι'] υποδήματα και
γραβάτες ημίμαυρες παρελθούσης νεότητος
Διηγούμαστε, εν κύκλω στενώ, πως τη ζωή μας τυράν-

νησε ένας
άγονος έρωτας -πρ ιν  τόσα ή τόσα χρόνια- μια απα

σχόληση
κι αυτό, να μην τον έχεις ακόμα ξεχάσει
Σε μια δεδομένη ηλικία δεν αρνιούμαστε πως γράψαμε

και στίχους
-ω  νεότης, μ ' ένα χαμόγελο συγκαταβατικό 

Το θέμα της παρελθούσας νεότητας που τρέφεται από την 
πείρα της ζωής και τη μνήμη του σώματος, μακρύνεται από την 
καβαφική αντιστοιχία και απηχείται ουσιαστικότερα στο 
καρυωτακικό αίσθημα του «τι νέοι που φτάσαμεν εδώ»18. Το 
γήρας του Καβάφη και του Αναγνωστάκη είναι μια κατάσταση 
που συνοδεύει τον ποιητή, όταν ο πρώτος δεν μπορεί να δοθεί 
στον «έκλυτο της νεότητός του βίο» και όταν ο δεύτερος τίθεται 
στο περιθώριο της δράσης «γερνώντας προώρως» μέσα στην 
«ερημία του πλήθους»19. Αλλά ο θεματικός κόσμος του Ανα
γνωστάκη διαμορφώνεται περισσότερο από τα αισθήματα του 
υποκειμένου μέσα στο σύγχρονο κοινωνικό γίγνεσθαι -  τον 
δράστη παρά τον θεατή ποιητή του ιστορικού χρόνου20. Έτσι ο 
μεταπολεμικός ποιητής βιώνει τα αισθήματα μέσα από τα πράγ
ματα τη στιγμή που ο Καβάφης θέτει για την ποιητική διαδι

κασία την ύπαρξη του «εν τω μέσω των πραγμάτων για να
δημιουργήσει μιαν εμπειρία»21. Αισθήματα όπως τα παρακά-

22τω:
Ανία, πόθοι, όνειρα, συναλλαγές, εξαπατήσεις 

που θα αποτελούσαν «μονοτονία» στα ποιήματα του Καβάφη, 
συνοδεύονται από τη σκεπτικιστική διάθεση, την εσωτερίκευση 
και τον αυτοέλεγχο της ηθικής στάσης του Αναγνωστάκη. Ο 
κλειστός χώρος, η νόηση και ο χρόνος που περνά αποτελούν το 
κοινό σκηνοθετικό πλαίσιο της θεματογραφίας. Στον Καβάφη, 
όπως παρατηρεί ο Βύρων Λεοντάρης, υπάρχει ένας «εγκλει
σμός» που δημιουργεί το «ματαιωμένο κοινωνικό πρόσωπό» 
του23. Στον Αναγνωστάκη δραματοποιείται ο κοινοτικός
πονος24 και μετοχετεύεται στην ποιητική διαδικασία οργανικά.
μέσα από τον ουσιαστικό κοινωνικό προβληματισμό*'^, τον 
πολιτικό ορθολογισμό και τη μοραλιστική στάση του «επιζών- 
τος» από την περιπέτεια της εποχής. Σε αυτά τα πλαίσια ο θεμα
τικός κόσμος παραλαμβάνεται από τον μεταπολεμικό ποιητή 
που αναλαμβάνει τη νέα σκηνοθεσία από τη σκοπιά της ιδεολο
γικής και της αισθητικής του αντίδρασης. Η διαμεσολάβηση 
βέβαια είναι μόνο νοητική, καθώς στην πράξη επεισέρχονται 
νέοι δραματικοί συντελεστές, ποιοτικές μεταβλητές και ιδεολο
γικές ανακατατάξεις στην ιστορική Ποιητική που συνέλαβε και 
εφήρμοσε στη μακρά διάρκεια ο Καβάφης. Έτσι ο σύγχρονος 
μεταπολεμικός ποιητής αποβάλει ένα μεγάλο μέρος του διδα- 
κτισμού και καταργεί σε μεγάλο βαθμό την απόσταση από τα 
πράγματα, γιατί είναι μέτοχος της ιστορίας και όχι «δυναμω- 
μένος με τη θεωρία και τη μελέτη»26 της.

Οι αλήθειες, τα αποφθέγματα, η βαθιά συμπυκνωμένη σοφία 
και η ανθρώπινη εμπειρία, που διακρίνει ο Αναγνωστάκης 
στην ποίηση του Καβάφη παρέχουν την απόδειξη για την επί
δραση των στίχων του «βαθιά στην κοινή συνείδηση»27. Σε 
αυτά τα πλαίσια αποδέχεται την ύπαρξη μιας υποβολής, που 
σχετίζεται άμεσα με τα ερείσματα των μεταπολεμικών ποιητών 
για την κοινωνική λειτουργία του ποιητικού λόγου.

Η ποιητική ρητορική που απευθύνεται στους πολλούς 
δημιουργεί ορισμένα υφολογικά πρότυπα και ιδεολογεί μέσα 
από αυτά: είναι οι ζυγισμένες αποστάσεις από τον πομπό προς 
τον δέκτη, που μεταθέτουν το κύριο βάρος του κειμένου στους 
ακροτελεύτιους στίχους-κίονες:

(Σ' αυτούς που λέω τώρα αυτά τα λόγια) «Ήταν άνθρωποι Η 
(Να ξέρεις πάντα το πότε και το πώς) «Τώρα είναι απλός θεα- 
τής».

Η εξελικτική πορεία του Αναγνωστάκη στις Συνέχειες 
συναρτάται στενότερα με την ανακατανομή της σκηνικής δρά
σης, στην οποία μας εισάγουν οι τίτλοι των ποιημάτων, όπως: 
«Οι Σωσίες», «Οι επίγονοι», «Νέοι της Σιδώνος, 1970». Οι 
σωσίες που βρίσκονται επ' αμοιβή στο πόδι κάποιου άλλου «ζη
τούν οι ταλαίπωροι να μπαλωθούν28», οι «επίγονοι» έρχονται 
ως «ληξίαρχοι των ημερών μας» και θέλουν «να εξαγοράσουν» 
το παρελθόν οι πολιτικοποιημένοι Σιδώνειοι νέοι είναι η σύγ
χρονη επιβίωση της σχετικότητας, του αμοραλισμού και της 
ρηχότητας της βιοθειορητικής στάσης29. Η απόσταση που 
κρατά ο ποιητής απέναντι τους δεν είναι πια ειρωνική, αλλά 
οριστικά μακρύνουσα από τα πράγματα, γυρνώντας πίσω με 
θρησκευτική προσήλωση και ερωτική αφοσίωση στο «σώμα της 
Εποχής»30. Προστρέχοντας εκεί ωριμάζει με την απόσταση του 
χρόνου το συναίσθημα και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις 
για την πύκνωση της Ποιητικής γύρω από το στόχο της αντί
θεσης (ως κριτική στάση) και το τίμημα της Σιωπής (ως ποιη
τική ηθική). Η μετάβαση από τις Εποχές3 (1951) στη Συνέχεια 
(1954) αντιστοιχεί σε μια απόσταξη του ως τότε βιωμένου 
χρόνου στο γλωσσικό όργανο που χρησιμοποιεί για να 
εκφράσει από το όλον το μέρος της ποιητικής ηθικής του. Η 
μέθοδός του είναι η επανένταξη των υπαρχόντων θεματικών 
μοτίβων στην εξελικτική πορεία του, για να φανεί η μετεξέλιξη
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της γλώσσας στο προσωπικό πεδίο αναφοράς. Σε αυτή τη διαδι
κασία επανεμφανίζονται τα σύμβολα και η μυθοδραματική 
σκηνοθεσία της μορφής31. Μια πρόσκληση για μια παρτίδα 
σκάκι στον Αναγνωστάκη στηρίζεται στην κίνηση ενός μόνο 
«τρελλού» πιονιού. Και ο Καβάφης στο ανέκδοτο ποίημα «Το 
πιόνι» και στο β' μέρος της Ποιητικής του αντιδιαστέλει την 
ποιητική λειτουργία με την κίνηση του παίκτη.

Περισσότερο σύνθετη είναι η μυθοδραματική σκηνοθεσία 
που υπαγορεύει, σε ένα βαθμό, την πλοκή και ενορχηστρώνει 
κατά τη διαπραγμάτευσή της το οπτικό πεδίο του ποιητή. Μέσα 
στη συγχρονία του κοινωνικο-πολιτικού γίγνεσθαι ο μεταπολε
μικός ποιητής ανακαλεί προηγούμενα μυθοδραματικά πρό
τυπα, χρησιμοποιεί τα σύμβολα και την παραβολική λειτουργία 
τους: «Κι όλα τα πρόσωπα είν' εδώ -  αντάξια του δράματος»33. 
Σε αυτά τα πλαίσια δημιουργεί τη νέα μορφή της ιδεολογικής 
παρατύπωσης. Λ.χ. στο ποίημα «Το δείπνο» αναφέρεται στο 
θεματικό μοτίβο της «προδοσίας» με βάση το αντίστοιχό του 
στο ευαγγελικό δράμα, το οποίο ποικίλλει με επαμφοτερίζοντα 
στοιχεία και το τοποθετεί σε ένα ανοίκειο εξωτερικό πλαίσιο με 
τις «γραφικές παραστάσεις» που απαντώνται στις λογοτεχνικές 
περιγραφές έργων τέχνης στα ποιήματα του Καβάφη34 και τον 
«κήπο στο βάθος», όπως στο ποίημα «Νέοι της Σιδώνος (400 
μ.Χ.)» όπου, «Η αίθουσα άνοιγε στον κήπο επάνω».

Η εκλογή της γλώσσας επηρεάζει αποφασιστικά και την 
ποιητική εξέλιξη του Άρη Αλεξάνδρου, ο οποίος δίνει ευρύ
τερες διαστάσεις στα θεματικά στοιχεία της παρατύπωσης και 
τον έντεχνο χειρισμό της. Ο Δ.Ν. Μαρωνίτης παρατηρεί 
εύστοχα ότι στην Ευθύτητα οδών ο Αλεξάνδρου «λεηλατεί 
τεχνοτροπικά την ηθική ρητορική του Καβάφη για να υπηρε
τήσει την αίρεση μιας μοναχικής αξιοπρέπειας»3' . Και αυτό το 
επιχειρεί διαδοχικά σε ένα παραπληρωματικό πεδίο αναφοράς 
σε επίπεδο ιδεολογίας και Ποιητικής. Στον Αλεξάνδρου ανι- 
χνεύονται οι τεχνοτροπικές συγγένειες μιας αίσθησης που 
πηγαίνει πέρα από τον Καβάφη, γιατί η υποβολή του Καβάφη 
ανακυκλώνεται μέσα στο ποιητικό αποτέλεσμα, τη θεματική 
επεξεργασία, τα προσωπεία και τις αναμοχλεύσεις της ποιη
τικής ηθικής. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι κοινωνικοί 
ρόλοι που αντιστοιχούν στα δραματικά πρόσωπα του Αλεξάν
δρου κατέχουν δυνάμει οργανικές θέσεις στο ιστορικό γίγνε
σθαι, ως οδηγητές του λαού μας, ποιητές και διανοούμενοι, 
δούλοι λυόμενοι και κοινωνικοί επαναστάτες. Οι αιρετικοί 
βιβλικοί ή φανταστικοί χαρακτήρες (ο Ααρών, ο προφήτης 
Αβδίας, ο ανατόμος Νίκανδρος, ο εθνικός Δάμων) αυτονο- 
μούνται από τις «ανθρώπινες φάλαγγες που τοποθετούνται στα 
αυστηρά τετράγωνα σαν πιόνια» και «αρχίζουν να προφέρουνε 
τις σκέψεις τους ενάρθρως»36. Με αυτή τη στάση τους πλαισιώ
νουν το αλληγορικό πεδίο αναφοράς και σηματοδοτούν τον 
ιδεολογικό προβληματισμό της Ποιητικής στην πράξη της ιστο
ρικής και κοινωνικής αναγκαιότητας. Η ειρωνική απόσταση 
από τις αισθητές τεχνοτροπικές και λογοτεχνικές αναλογίες με 
την καβαφική θεματογραφία αφορά κύρια στην ηθική και στη 
βιοθεωρητική στάση του υποκειμένου απέναντι στα προσωπεία 
της δράσης και την πραγμάτωση των ρόλων τους. Στο ποίημα 
«Εν στρατοπέδω» ο Αλεξάνδρου υπονομεύει τη μικροπολιτική 
συμπεριφορά της ποιητικής έμπνευσης του Γνάθωνα «πρώην 
μονομάχου και τώρα ποιητή» και το καβαφικό γλωσσικό 
ιδίωμα του εσωτερικού μονολόγου του,

Φυσικά δεν ευθυνόταν.
Κι όμως πολύ θα προτιμούσε να είχε αρκεστεί 
στις λοιδορίες για τη Σύγκλητο της Ρώμης.
Του φτάναν και περίσσευαν η δόξα η ολόμαυρη

φοράδα
κι οι χρυσοί αναβατήρες που είχε κερδισμένα.

Τι τον ήθελε τον ύμνο προς τιμήν του γερμανού;
Ενώ στα ποιήματα «Ο πρώτος ανατόμος» και «Δάμων ο εθνι

κός» θέτει το πρόβλημα του «εν μέρει εθνικός και εν μέρει χρι- 
στιανίζων»37 μέσα στην πολιτεία «που διοικούν οι χριστιανοί».

Ο θεματικός κόσμος και η σκηνική δράση στον Αλεξάνδρου 
αναπτύσσονται παραπληρωματικά: το θέμα και η αμφι-θεα- 
τρική σκηνοθεσία της Ποιητικής. Σε πρώτο επίπεδο το θέμα 
συνυφαίνεται με τη σημαίνουσα μορφή και σε δεύτερο επίπεδο 
γίνεται μια ανακατανομή της δραματικής σκηνοθεσίας η οποία 
επικεντρώνεται στο οπτικό πεδίο του υποκειμένου και στη 
γλώσσα της ρομαντικής ειρωνείας του. Αυτή η ποιοτική σύν
θεση ανάμεσα στη θεματική και τη γλώσσα είναι παραπλήσια με 
την έννοια του «φιλοσοφικού ελέγχου» στην Ποιητή του 
Καβάφη. Ο Αλεξάνδρου την χειρίζεται διαλεκτικά: από τη 
θέση στην αντίθεση για να οδηγηθεί στην κατακλείδα της σύν
θεσης, που είναι αποκαλυπτική για την προσωπική του αλή
θεια. Σε αυτά τα πλαίσια η θεματική σχετίζεται με το ηθικοδι- 
δακτικό μήνυμα που θέλει να μεταδώσει ο ποιητής μέσα από τα 
προσωπεία της δράσης που επιλέγει και κυρίως μέσα από τα 
φανταστικά πρόσωπα ομοτέχνων, όπως ο ποιητής Χαιρε- 
φώντας και ο μεταφραστής Φλάβιος Μάρκος. Π.χ. στο ποίημα 
«Χαιρεφών προς Πίνδαρον», ο άσημος ποιητής Χαιρεφών 
απευθύνεται στον Πίνδαρο για την αναγνωρισμένη, αλλά 
έμμισθη (όπως και του καβαφικού ποιητή Φερνάζη) («Ο 
Δαρείος»), ποιητική του παραγωγή:

Όλοι όσοι συνήθισαν να αγοράζουν 
τις θέσεις τα παράσημα τη δόξα 
θα σ' ανακηρύξουν ταλαντούχο ποιητή.

Με την ίδια επίγνωση αναφέρεται στη συνέχεια στην τύχη της 
δικής του ποιητικής δημιουργίας μέσα στο χρόνο: «Αυτά που 
γράφω γρήγορα θα λιώσουν σαν τις σάρκες». Όμως μέσα σε 
αυτήν την αντίθεση βρίσκεται η αυθεντικότητα της ποιητικής 
ηθικής. Έτσι

αν τύχει και σωθούν λίγες αράδες 
ο παλαιοντολόγοι θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν 

την ανθρώπινη μορφή μου.
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Κάτω από αυτές τις συνθήκες η υποβολή του Καβάφη ανα
πτύσσεται εν προόόω στο οπτικό πεδίο της μεταπολεμικής 
ποίησης, με την έννοια ότι ο γλωσσικός εγκλιματισμός έχει ποι
κίλες αποχρίόσεις στην ιστορική, τη ρητορική και την ιδεολο
γική ποιητική.

Οι μεταπολεμικοί πολιτικοί ποιητές χρησιμοποίησαν ειδικό
τερα την αποφθεγματική διατύπωση της κριτικής γλώσσας του 
Καβάφη και ανέδειξαν μέσα από τα πράγματα τους συσχετι
σμούς της πολιτικής και ποιητικής τους ηθικής. Έτσι προχώ
ρησαν πέρα από την αισθητική του Καβάφη, στις αιχμές της 
γλώσσας και της ιδεολογίας του. Αν σκάψουμε βαθύτερα σε 
αυτή την περιοχή, κάτω από την παλίμψηστη γλώσσα, θα διαπι
στώσουμε τη διεύρυνση των ιδεο)ν του Καβάφη από τους νεότε
ρους ποιητές38. Διεύρυνση προς διάφορες κατευθύνσεις της 
αναγνωστικής προσέγγισης. Οι ποιοτικές σχέσεις αυτών των 
κατευθύνσεων δεν καλύπτουν ουσιαστικά τις προϋποθέσεις

μιας συγκριτικής ανάγνωσης, γιατί στην προκειμένη περίπτωση 
η ποιητική παραγωγή φαίνεται να εφαρμόζει τις μεθόδους και 
να αξιοποιεί τις προκαταθέσεις του Καβάφη, ως κοινό κτήμα 
των μελλουσών γενεών39. Γιατί η διαδικασία της λογοτεχνικής 
παραγωγής διευρύνει το αντικείμενό της στην πράξη,

Τώρα πού να ζητάς ποιος απ ’ αυτούς 
έβαλε τότε την παλιά φωτιά 

Οι στίχοι από το 17=0 λυρικό στο Σύγγραμα (1975) του 
Κατσαρού δίνουν ίσως κάποια λύση στο πρόβλημα της ποιη
τικής υποβολής, στην εμβέλεια και στη διάρκειά της. Γ ιατί στην 
πράξη οι μεταπολεμικοί ποιητές δεν ακολούθησαν το καβαφικό 
υπόδειγμα, αλλά προσέγγισαν τους μηχανισμούς της παρα
γωγής του: ως δέκτες της υποβολής και ως εμπειροτεχνίτες40 
της Ποιητικής του.

Γιάννινα, 8.9.90
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Σαδδουκαίων -  «Έπρεπε τώρα...») μαζί με τις αφυπνισμένες συλλο
γικές δυνάμεις, γιατί «η κίνηση μέσα στα τείχη μας είναι σημαντική» 
(«Δωριείς»)
11. Από τα ποιήματα του Αναγνωστάκη «Αυτοί δεν είναι οι δρόμοι...» 
(Συνέχεια) και του Κατσαρού «Βησιγότθοι» (Κατά Σαδδουκαίων).
12. Σχετικά με τους τρεις ποιητές οι κοινές καταβολές εντοπίζονται στις 
αφετηρίες της ποιητικής τους δραστηριότητας: τη θεματική και τις απη
χήσεις του δημοτικού τραγουδιού στα πρώτα ποιήματα της αντίστασης 
του Αλεξάνδρου (Ακόμη τούτη η άνοιξη -  1946) και του Κατσαρού 
(«Βγενιώ», «Ύμνος για τη μέρα που γράφηκα στο Κόμμα» Μεσολόγγι -  
1949). Ο Αναγνωστάκης διαμορφώνει στην ποίησή του μια περισσότερο 
προσωπική-αισθηματική περιοχή της εσωτερικής ζωής, που εκφράζεται 
με θεματικά μοτίβα της συμβολιστικής ποίησης. Σε κοινή βάση με την 
πολιτική του ένταξη και τις θεματικές καταβολές της μεταπολεμικής 
ποίησης βρίσκεται (ως εξαίρεση περισσότερο) το ποίημα «Χάρης 1944».
13. Ρολάν Μπαρτ, «Τι είναι η γραφή; («Ο βαθμός μηδέν της γραφής, 
Ράππα, σ. 22) Ο όρος δηλώνει την «εκλογή του κοινωνικού πεδίου, που 
μέβα του ο συγγραφέας αποφασίζει να τοποθετήσει τη Φύση της 
«γλώσσας του».
14. Από το ποίημα «Κατά Σαδδουκαίων» ό.π.
15. Βλ. το ανυπόγραφο βιοεργογραφικό σημείωμα για τον Μιχάλη 
Κατσαρό στο Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό της της Εκδοτικής Αθη
νών, Δ ' τόμος.
16. Συγκριτική αναφορά στο ποίημα του Καβάφη «Περιμένοντας τους 
βαρβάρους» και του Κατσαρού «Βησιγότθοι».
17. Συγκριτική αναφορά στο ποίημα του Κατσαρού «Λαβδακίδαι» και 
του Καβάφη «Από την σχολήν του περιώνυμου φιλοσόφου».
18. Κώστα Καρυωτάκη «Τι νέοι που φτάσαμεν εδώ...» από την ποιητική 
συλλογή Ελεγεία και Σάτιρες (1927). [Το ποίημα είχε αρχικά τίτλο 
«Spleen»]
19. Η συγκριτική αναφορά υποδεικνύει τη ριζική διαφοροποίηση του 
«γήρατος» που αισθάνονται οι δυο ποιητές. Ο Καβάφης στο ποίημα 
«Νόησις» και ο Αναγνωστάκης στο «Νέοι της Σιδώνος, 1970» (Μας 
γέρασαν προώρως Γιώργο, το κατάλαβες;) -  Ο Στόχος. Ο επόμενος 
στίχος που παρατίθεται είναι από το ποίημα «Μιλώ...» (ΗΣυνέχεια2).
20. .Από το ΥΓ. (1983) του Αναγνωστάκη: «Δυο κατηγορίες πάντα: οι 
δρώντες και οι θεατές.»
21. Κ.Π. Καβάφη, «Ποιητική Α ', σ. 41.
22. Από το ποίημα «Η αγάπη είναι ο φόβος...» (Εποχές3).
23. Βύρων Αεοντάρης Καβάφης ο έγκλειστος Ερασμος (1983).
24. Η έννοια του «κοινωνικού πόνου» ορίζεται από τον Πάνο Θασίτη, 
ως «ποιοτική σύνθεση των κοινωνικών σχέσεων που οικειώνεται από τη 
συνείδηση» και την προσδιορίζει αποφασιστικά στους τομείς της κοινω
νικής εμπειρίας και της ποιητικής λειτουργίας. («Οι κοινωνικοί προσ- 9  
διορισμοί στην ποίηση» (1966) στο 7 δοκίμια για την ποίηση. Κέδρος
1979, σσ. 72-76.



Κώστας Στεργιόπουλος

Διαλείμματα αιθρίας

« Όχι πιά φράσεις
Όχι πιά λέξεις

[...] ’Α ντί γιά την πόλη ή πέτρα. »
(«Η Συνέχεια, 3».)

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Στον Μανόλη.

Διαλείμματα αιθρίας, ενώ καταρρέουμε. « Α ντί γιά την πόλη ή πέτρα
Αλκυονίδες μέρες. Α ντί γιά τό σώμα τό νύχι».

Έμειναν μόνο τα δικαιώματα.
« Όχι πιά φράσεις Δεν υπάρχουν πια υποχρεώσεις.
Όχι πιά λέξεις
Γραμμάτων σύμβολα». Αυτοί που υψώνουν τις γροθιές.
Ο όλεθρος δεν έχει όνομα. Αυτοί που ανάβουν τις φωτιές.

Κατεργάρηδες δικάζουν κατεργαρέους.
Πώς να σταθείς σ’ εκείνο το «εβδομηκοντάκις επτά»;

Μα δεν μπορούνε να δαμάσουν το μεγάλο κύμα του χαμού,
Κι ενώ καταρρέουμε, Αλκυονίδες μέρες. εκείνο που έρχεται όλα αυτά κι εμάς μαζί να μας σαρώσει.
Ο χειμώνας που έχει μες στην καρδιά του την άνοιξη.
Η άνοιξη που έχει μες στην καρδιά της το χειμώνα. (Ιανουάριος 1991)

Κι αυτό το λίγο ήταν πολύ.
Όνομα δεν έχει ο όλεθρος.

25. Ο όρος χρησιμοποιείται από τον Αναγνωστάκη στην κριτική του για 
την ποιητική συλλογή Πράγματα 2 -  Αριθμοίτου Πάνου Θασίτη Διά
λογος (Θεσ/νίκη-1962) τχ. I και στα Συμπληρωματικά, στιγμή 1985, σ. 
89.
26. Ο στίχος από το ποίημα του Καβάφη «Τα επικίνδυνα» και γενικό
τερα σε αντιδιαστολή της πρόθεσης που μένει στη θεωρία και δεν δοκι
μάζεται στην πράξη.
27. Μ. Αναγνωστάκη «Μικρή εξομολόγηση για τον Καβάφη -  30 χρόνια 
από το θάνατό του, Επιθεώρηση Τέχνης( 1963) τχ. 108 και ο.π. σσ. 63-
68.
28. Συγκριτική αναφορά στο ποίημα του Καβάφη «Ας φρόντιζαν».
29. βλ. ειδικότερα το μελέτημα του Γιάννη Δάλλα «Δυο καταβολές του 
Καβάφη στη νεότερη ποίηση: Γ. Σεφέρη «Πραματευτής από τη Σιδώνα» 
και Μ. Αναγνωστάκη «Νέοι της Σιδώνας, 1970» (Σπονδές στον 
Καβάφη, Ερμής 1987, σσ. 139-155).
30. Από το ποίημα του Κλείτου Κύρου «Έξοδος» (Κλειδάριθμοι -  
1963).
31. Πρόκειται για μια ιδεολογική και αισθηματική «μύηση» στην ποιη
τική πράξη, την οποία εξετάζει διεξοδικά ο Γιάννης Δάλλας ως «βιο
θεωρία και ποιητική», Πλάγιος Λόγος, Καστανιώτης 1989, σσ. 257-274.
32. Ο συσχετισμός των ποιημάτων «Το σκάκι» του Αναγνωστάκη και 

10  «Το πιόνι» του Καβάφη, επισημάνθηκε από τον Γ. Δάλλα («Μανόλης
Αναγνωστάκης: Η ποιητική του μετάβαση από τις Εποχές στις Σννέ-

χειες«Ο πολίτης» (1985) τχ. 69-70, σ. 77).
33. Από το ποίημα του Αναγνωστάκη «Όταν αποχαιρέτησα τους 
φ ίλου ς... » ( Η Σννέχεια 2).
34. Ο συσχετισμός γίνεται από τον Γ. Δάλλα στη διδακτορική του δια
τριβή Ο Καβάφης και η δεύτερη σοφιστική, στιγμή, 1984. σ. 348.
35. Δ. Ν. Μαρωνίτης, Ποιητική και πολιτική ηθική σ. 56.
36. Από τα ποιήματα του Αλεξάνδρου «Θα επιμένεις» και «Μην τους 
εγκαταλείψεις».
37. Από το ποίημα του Καβάφη «Τα επικίνδυνα». Το όλο πρόβλημα 
υπαινίσσεται τα ποιήματα της «Θεολογίας» του Καβάφη, όσα κυρίως 
σχετίζονται με αιρετικές στάσεις, όπως π.χ. τα ποιήματα του κύκλου του 
Ιουλιανού.
38. «Διεύρυνση» με την έννοια «Ιο be enlarged» που χρησιμοποίησε ο 
Καβάφης στην «Ποιητική» του. Η παρούσα εργασία δίνει μια μερική 
θεώρηση της αρχικής υπόθεσης και αποφαίνεται για την ποιητική παρα
γωγή και τις συγκριτικές αναγνώσεις των τριο>ν ποιητών που εξέτασε.
39. Ό πω ς αυτοχαρακτηρίζεται ο Καβάφης «ποιητής των μελλουσιυν 
γενεών» «Αυτοεγκώμιο, 1930». Σχετικά με την «Επενέργεια και την 
αφομοίωση του καβαφικού υποδείγματος» γράφει ο Γιάννης Δάλλας, 
Τρίτο Σνμπόσιο Ποίησης (Αφιερ, Καβάφη) Παν/μιο Πατρών, Γνώση 
1983, και στο Σπονδές στον Καβάφη, σσ. 117-138.
40. Ο όρος με τη σημασία που τον χρησιμοποιεί ο Έλιοτ στα κριτικά του 
δοκίμια.
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ΒΡΑΑΤΕΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ
Μ υ θισ τό ρ η μ α

Κ Ε Δ Ρ Ο Σ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Γ. Γενναδίου 3, Τηλ. 36.09.712 -  36.02.007

Αλέξης Πανσέληνος 
ΒΡΑΔΥΕΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ

Μυθιστόρημα

Ο Κρις Καλλίτσης και η Κάτια Γεροδήμου, δυο μάλλον άσημοι χορευτές του μπαλέτου, βρίσκονται 
ξαφνικά μπλεγμένοι στα δίχτυα μιας πλεκτάνης που σκοπεύει ν' αναδείξει την Κάτια από το κορ- 
ντε·μπαλέ σαν σολίστα. Η πλεκτάνη αποτυχαίνοντας ξετυλίγει ένα κουβάρι από αλυσσιδωτές αν
τιδράσεις, που φτάνει ίσαμε τα Δεκεμβριανά κι από κει, πίσω πάλι στη δεκαετία του ’50, στην επο
χή της Χούντας και στη σύγχρονη Ελλάδα. Η αδυναμία των νεότερων γενιών να συνδέσουν τα ση
μερινά προβλήματά τους με την προϊστορία του τόπου στις δεκαετίες που πέρασαν, αποτελεί το 
κύριο θέμα του βιβλίου. Δυο παλιοί αριστεροί ανακαλύπτουν την άσχημη αλήθεια για τον εαυτό 
τους στο πρόσωπο ενός δεξιού, κοινού τους φίλου, κι εκείνος τη δική του ομορφιά στα πρόσωπα 
των παλιών συντρόφων της νεότητάς του. Οι δυο χορευτές συμβιβάζονται με την πραγματικότη
τα, ενώ ένα νέο αστέρι γεννιέται στο χώρο του ελληνικού Θεάτρου. Κέρδη και ζημίες από την όλη 
ιστορία, μένει να εκτιμηθούν στο τέλος του βιβλίου, καθώς ο αναγνώστης μια μουσκεύει στο βυθό 
της θάλασσας και μια στεγνώνει κάτω από τις ακτίνες του αττικού ήλιου.

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

ΚΟΤΖΙΑΣ
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ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
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Λία Μεγάλου- 
Σεφεριάδη 
Ο ΔΡΟΜΟΣ 
ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΡΑ
Μυθιστόρημα

Μέσα στη δίνη της 
μικρασιατικής καταστροφής ένα 
βρέφος φυγαδεύεται, για να 
βρει καινούργια πατρίδα και 
οικογένεια σ’ ένα νησί του 
Αιγαίου. Αυτή είναι η Ελένη, μια 
αγράμματη νησιώτισσα, που 
κατέχει τη δυσκολότερη απ’ 
όλες τις τέχνες: την τέχνη της 
ζωής. Το «ιαματικό» αυτό βιβλίο 
εξιστορεί το βίο της, βίο 
παράλληλο με εκείνον της 
νεότερης Ελλάδας.

Αλέξανδρος Κοτζιάς 
Ο ΠΥΓΜΑΧΟΣ
Νουβέλα

Η τρίτη νουβέλα της σειράς ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ που άρχισε ο συγγραφέας με 
τον Ιαγουάρο και συνέχισε με τη Μηχανή. 
«Αν έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό 
περπάτει» πιστεύει ο Ελληνικός λαός και ο 
κλητήρας που αφηγείται τον Πυγμάχο. «Κι 
έτσι που όλα στη ζωή μου έρχονται 
ανάποδα δεν απομένει για ν’ 
ανταπεξέλθουμε παρά ο προσωπικός μου 
δυναμισμός -  η πυγμαχία -  » σε τούτα 
έχει καταλήξει ο κακότυχος αφηγητής 
έπειτα από τις «διδαχές» ενός δυναμικού 
δημοσιογράφου στην εφημερίδα όπου κι οι 
δυό εργάζονται. Και καθώς τις δικές του 
αναποδιές και αντιξοότητες αφηγείται ο 
νεαρός απόκληρος της τύχης, στην 
πραγματικότητα ξετυλίγει, χωρίς να τη λέει 
και χωρίς να τη γνωρίζει, την κατά πολύ 
συναρπαστικότερη ιστορία του «διδάχου» 
του, ενός αυθεντικού Πυγμάχου.

Ν.Α. Τριανταφυλλόπουλος 
ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 
ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
Συλλογή διηγημάτων

Φέτος, που συμπληρώνονται 80 
χρόνια από το θάνατο του μεγάλου 
Σκιαθίτη πεζογράφου μας, ο 
ΚΕΔΡΟΣ παρουσιάζει, με την 
επιμέλεια του Ν.Δ. 
Τριανταφυλλόπουλου, την 
Ανθολογία

«Με τον τρόπο του Παπαδιαμάντη»

Τα χαριτωμένα αφηγήματα της 
Ανθολογίας, γραμμένα από 
παλαιότερους (Βάρναλη, Καραγάτση, 
Λαπαθιώτη) και νεώτερους με το 
ύφος του Παπαδιαμάντη, 
αντανακλούν τη μαγεία του κόσμου 
του και της γραφής του.



ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Αλκηστις Σουλογιάννη

ΠΕΤΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓ ΛΟΥ
Παύλος και Ελένη 
Κέρδος 1990

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΛΛΑΣ
Ονειρεύομαι τους φίλους μου 
Εκδόσεις Καστανιώτη, 1990

Σχεδόν τριάντα χρόνια τώρα, από την 
εποχή δηλ. του Μινώταυρου (1962), ο Πέ
τρος Αμπατζόγλου τεκμηριώνει με τα κεί
μενά του (τα βιβλία του, και όχι μόνον) την 
ικανότητά του να παρατηρεί. Η διαδικασία 
αυτή απευθύνεται στο περιβάλλον, οπότε 
ισχύει ο έλεγχος της ζωής από απέναντι, 
και σ’ αυτό τούτο το Εγώ=η επιδίωξη της 
αυτογνωσίας. Σταβιβλίατου Πέτρου Αμπα
τζόγλου, μέχρι και στο Σημεία και Τέρατα
(1981), η διαδικασία της παρατήρησης 
αναγνωρίζεται και στα δύο επίπεδα, επι
κρατεί όμως η επιδίωξη της αυτογνωσίας 
(π.χ. Η Γέννηση του Σούπερμαν, Προσω
πική Αποκάλυψη).

Με το προηγούμενο βιβλίο του, Τι θέλει η 
Κυρία Φρίμαν (1987), ο Πέτρος Αμπατζό
γλου άρχισε να καταθέτει μια συστηματική 
ταξινόμηση των παρατηρήσεών του που 
απευθύνονται στο περιβάλλον (όπου βέ
βαια δεν αποκλείεται να έχουν παρεισφρύ- 
σει και στοιχεία, όχι πλέον αυτογνωσίας, 
αλλά αναδρομικού αυτοελέγχου).

Οι παρατηρήσεις του Πέτρου Αμπατζό
γλου σχετικά με το περιβάλλον σημαίνουν 
στην ουσία έναν έλεγχο των ανθρωπίνων 
σχέσεων και ισορροπιών. Ο ίδιος ο συγγρα
φέας έχει δηλώσει ότι με την Κυρία Φρίμαν 
αρχίζει μια τριλογία «Των ανθρωπίνων 
σχέσεων», στην οποία ανήκει το τελευταίο 
μέχρι στιγμής βιβλίο του, Παύλος και Ελέ
νη, και η οποία θα ολοκληρωθεί με το βιβλίο 
Συνηθισμένη Μέρα. Στα βιβλία: Τι θέλει η 
Κυρία Φρίμαν και Παύλος και Ελένη, πρό
κειται για τις σχέσεις κατ’ επιλογήν. Στο βι
βλίο Συνηθισμένη Μέρα θα πρόκειται, από 
όσο τουλάχιστον γνωρίζω, για τις σχέσεις 
αίματος.

Με την Κυρία Φρίμαν, ο Πέτρος Αμπα
τζόγλου εισήγαγε τον καταιγισμό συλλογι
σμών και πορισμάτων ως τεχνική δομής και 
ροής της αφήγησής του, όπου το τρίτο 
πρόσωπο (=η αφήγηση των γεγονότων) 
εναλλάσσεται με το δεύτερο (=ο διάλογος 
με ένα πρόσωπο που δεν «ακούγεται» πο- 

12 τέ), μέσα σε μια εξαιρετικά περιορισμένη 
«αφηγηματική» χρονική επιφάνεια που κα

λύπτει όλον τον «πραγματικό» χρόνο/ανα
δρομή ζωής.

Προειδοποίηση γι’ αυτή την τεχνική 
υπάρχει και στα προγενέστερα έργα του, 
εδώ όμως απαντάει συστηματοποιημένη 
και οριστική (;). Επιπλέον υπάρχει μια τρο
μακτική και συναρπαστική πυκνότητα, που 
όμως δεν απεμπολεί καμία από τις λεπτο
μέρειες που είναι απαραίτητες για την εξυ
πηρέτηση του μύθου.

Η ίδια τεχνική χρησιμοποιείται και στο 
βιβλίο Παύλος και Ελένη που αποτελείται 
από είκοσι, μη αριθμημένα κεφάλαια. Στα 
δεκαεννιά κεφάλαια, το πρώτο πρόσωπο/ 
Εγώ-Παύλος εναλλάσσεται με το τρίτο 
πρόσωπο της αφήγησης/η οπτική του 
Παύλου. Το δεσπόζον προσωπείο της αφή
γησης (ο Παύλος) είναι παρόν, ακόμα και 
όταν είναι πρακτικά αδύνατον.

Το εικοστό κεφάλαιο ελέγχεται από το 
πρώτο πρόσωπο /Εγώ-Ελένη, σε μια διαδι
κασία διαλόγου/μονολόγου απέναντι σ’ 
ένα πρόσωπο που δεν απαντά (πρβλ. την 
αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο στο βιβλίο Τι 
θέλει η Κυρία Φρίμαν). Αυτό το εικοστό κε
φάλαιο, καθώς και πολλά τμήματα των 
προηγουμένων κεφαλαίων, μπορούν να 
θεωρηθούν εσωτερικοί μονόλογοι.

Τα δεκαεννιά προηγούμενα κεφάλαια 
- η  οπτική του Παύλου, είναι ένας αναδρο
μικός έλεγχος που διακόπτεται από τη 
«σύγχρονη» ροή των γεγονότων. Επικρατεί 
η αίσθηση ότιπαρακολουθούμετηνεξέλιξη 
των γεγονότων και ταυτόχρονα ότι βρισκό
μαστε στο κέντρο τους. Ο σαρκασμός και η 
πικρία καλύπτουν το τοπίο: ο Παύλος σαρ
κάζει, αυτοσαρκάζεται, πικραίνεται (και οι
κτίρει τον εαυτό του) από την προσωρινή 
και με τη δική του συναίνεση αναχώρηση 
της Ελένης για χάρη του Αλέκου. Ο Πέτρος 
Αμπατζόγλου εκμεταλλεύεται στο έπακρο 
τις ικανότητές του σε επίπεδο γλώσσας και 
επιμένει σε λεπτομέρειες μέχρις εκζητή- 
σεως, παραθέτοντας γεγονότα ιδιωτικά 
έως λιγότερο ιδιωτικά. Ανάμεσα όμως στις 
γραμμές, συντάσσεται ένα δοκίμιο για τις 
λεπτές και αλληλοϋπονομευόμενες αν
θρώπινες ισορροπίες.

Με κριτική διεισδυτικότητα και καυστική 
ειρωνεία, ο Πέτρος Αμπατζόγλου θέτει το 
ζήτημα της (θεωρητικά) άνευ όρων συμβίω
σης, και με νοσηρή ικανοποίηση οδηγεί 
στην πλήρη άρση του μέσα από ανασφά
λειες, υπαναχωρήσεις και αναμοχλεύσεις 
ποικίλων παθών. Όπου αποδεικνύεται ότι 
τα πάντα υφίστανται άνετα σε θεωρητικό 
και εξ αντικειμένου επίπεδο αλλά και τα 
πάντα ανατρέπονται μόλις νυχθεί απλώς το 
ενδεχόμενο της πρακτικής και εξ υποκει
μένου εφαρμογής τους.

Το «οικείο» ύφος του Πέτρου Αμπατζό
γλου δείχνει (;) όλη την «ανθρωπιστική» 
του προαίρεση να αποφορτίσει κάπως το 
κλίμα του κειμένου, πλην όμως ουδένα κα
τορθώνει να εξαπατήσει. Τα ποσοστά της 
ατομικής ελευθερίας ή της ατομικής κυ

ριαρχίας, το αδιέξοδο και η φθορά της «τα
κτοποιημένης» ζωής είναι μεγέθη που με
τρούν τους κινδύνους της ατομικής περι
πλάνησης σε επίπεδο σχέσεων κατ’ επιλο
γήν. Καμία «ανθρωπιστική» προαίρεση δεν 
είναι ικανή να μετριάσει την έντασή τους. 
Με το «οικείο» ύφος του, ο Πέτρος Αμπα
τζόγλου δεν κάνει άλλο παρά να διευκολύ
νει την πρόσβαση στο θέμα, αποπειρώμε- 
νος/εισηγούμενος τη σταδιακή προσέγ
γισή του από πολλές πλευρές, έχοντας εγ- 
καταλείψει προσωρινά (;) την πυκνότητα 
ύφους που υποσχέθηκε με το πρώτο μέρος 
της τριλογίας (το βιβλίο Τι θέλει η Κυρία 
Φρίμαν), με επιχειρηματολογία που επιφα
νειακά προσομοιάζει σε σχεδόν φλυαρία. Σ’ 
αυτή την επιχειρηματολογία εύκολα ανα
γνωρίζεται η κοινωνική καισυναισθηματική 
προκατάληψη (μαζί με την ανησυχίαγιατην 
απώλεια εδαφών ή εκ παραδόσεως κεκτη- 
μένων προνομίων) υπέρτουενόςπαράγον- 
τος της συνύπαρξης (ο Παύλος και ο Αλέ- 
κος), το δε τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου 
(το εικοστό=η οπτική της Ελένης) απλώς 
δεν αφήνει καμιά αμφιβολία γι’ αυτή την 
προκατάληψη.

Σ’ όλη αυτή την υπόθεση, ο Πέτρος Αμ
πατζόγλου αφού (είναι σαφές ότι) δρομο
λόγησε με ακρίβεια την ιστορία του, μοιάζει 
να παραμονεύει στη γωνία με τη γνωστή 
πλέον σκωπτική του διάθεση και να παρα
κολουθεί ότι όντως τα πάντα βαίνουν όπως 
τα προγραμμάτισε. Αυτή την έννοια έχει 
και το σύντομο έκτο κεφάλαιο, όπου ο ίδιος 
επωνύμως πραγματοποιεί ένα πέρασμα 
ελέγχου.

Το εγώ του συγγραφέα αισθάνεται ενίοτε 
την ανάγκη να ομολογήσει την αποστασιο- 
ποιήσή του από τα προσωπεία του, για να 
μπορέσει έτσι να τα δει να κινούνται χειρα
φετημένα και «ερήμην» του. Σ’ αυτή την 
κίνηση των προσωπείων έγκειται η ισχύς 
του συγγραφέα και η δυναμική του μύθου. 
Αυτή η κίνηση προσδιορίζει τα προσωπεία 
και του Πέτρου Αμπατζόγλου. Τ ο εξώφυλλο 
του βιβλίου ανήκει στον Γιάννη Μιγάδη.

Εννιά διηγήματα μετουςτίτλους: Τοτελευ
ταίο οχυρό, Κλειστή στροφή, Το πάθος του 
συγγραφέως, Bonus, Η στρατηγική της 
ανίας, Οι ιστορίες είναι πάντα ξένες, Η τέ
χνη του λόγου κατά την κυνηγετική περίο
δο, Ήξερα πως με περιμένατε, Ονειρεύο
μαι τους φίλους μου (που δίνειτοντίτλοστο 
βιβλίο)· καταγράφουν μια κοινωνία εφιαλ
τικών ανθρώπινων ισορροπιών, και ταυτό
χρονα αποτελούν τις παραμέτρους του αν
θρωπομετρικού συστήματοςπου προτείνει 
ο Δημήτρης Νόλλας δίκην τεκμηρίωσης 
στο διφυές όσο και οξύμωρο μέγεθος αν
θρώπινες σχέσεις-μοναξιά.



Τα προσωπεία που κωδικοποιούν το σύ
στημα: συνταξιούχοι ανθρακωρύχοι, εξο
φλημένοι μικροαπατεώνες και απατεώνες 
γενικώς, συγγραφείς λανθάνοντες και συγ
γραφείς επηρμένοι, εμπορευόμενοι, ξένοι 
φαντάροι, φορτηγατζήδες, νέοι απροσ
διόριστοι και νέοι κυνικοί, ξιπασμένοι κυ
νηγοί και παμπόνηροι αγρότες, φίλοι με ει
σαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, αντικατο
πτρισμοί φίλων μέσα σε καφενεία, μπαρ, 
τουαλέτες πολυτελών ξενοδοχείων, σε 
έρημους δρόμους, σε εφιαλτικές αίθουσες 
νυχτερινών αεροδρομίων -  μέσα σε αγρο
τικά και σε αστικά τοπία.

Όλα αυτά ταξινομούν εικόνες ή σπαράγ
ματα εικόνων, μάλλον αποσπάσματα τοιχο
γραφίας.

Πίσω από τα προσωπεία, ο Δημήτρης 
Νόλλας καταδεικνύει περιστατικά συχνό
τατα εξωφρενικά, και δι’ αυτών προχωρεί 
σε σχολιασμό των ομόλογων καταστάσεων. 
Ο σχολιασμός αυτός αποβαίνει απολογία 
μοναξιάς, όπου με αγωνία καθομολογείται 
ένα κενό ζωής.

Ο φόβος παραμονεύει στη γωνία: φόβος 
γενικός, όχι για κάτι συγκεκριμένο.

Τ ο κλίμα έτσι όπως αναγνωρίζεται στο βι
βλίο, έχει διαβρώσει ο σαρκασμός ενι- 
σχυόμενος συχνά από αυταρέσκεια, και η 
ανία. Ο σαρκασμός εντοπίζεται σε επίπεδο 
τόσο νοήματος όσο και κυρίως γλώσ- 
σας=απλή καθαρεύουσα που σαρκάζει πα- 
λαιότερα φραστικά σχήματα. Η ανία υπο
στηρίζεται από μακρόσυρτες περιγραφές.

Στον αντίποδα, εντοπίζεται το απρόοπτο 
με τις αλλεπάλληλες εναλλαγές και ανα
τροπές στην εξέλιξη του μύθου, με τις αιφ
νίδιες στροφές και αναδιπλώσεις όπου η 
κυνικότητα μεταλλάσσεται σε τρυφερό
τητα και νοσταλγία, ενώ το κέντρο ενδια
φέροντος μετατοπίζεται συνεχώς.

Το σημαντικό πάντως εδώ είναι η πυκνό
τητα ενός λόγου υπαινικτικού, σχεδόν συν
θηματικού και ενίοτε αποσπασματικού.

Την επιλογή αυτή του Δημήτρη Νόλλα σε 
επίπεδο γλώσσας, έχει επιβάλλει, ως ευ
νόητο, η επιλογή του σε επίπεδο διαχείρι
σης του θεματικού του υλικού=οι νύξεις 
και οι υποψίες των εν πολλοίς εφιαλτικών 
γεγονότων που κατατίθενται στο βιβλίο.

Προϊόν του συσχετισμού αυτών των δύο 
επιλογών είναι μια εκκρεμότης ηθική και 
υφολογική εξ υποκειμένου/ο συγγρφέας, 
που προβάλλεται στην εξ αντικειμένου 
διάστασή της/ο αναγνώστης: οπότε γίνεται 
με άνεση αποδεκτή η απουσία «τέλους» 
που επιβάλλεται από αυτή την εκκρεμότη
τα· ουδόλως ενδιαφέρει αν υπάρχει «τέ
λος» (ας αφήσουμε που, όταν και αν υπάρ
χει, πρόκειται για ένα ηθικά ανάξιο «τέ
λος»)· αρκεί η φόρτιση του περιστατικού 
αυτού καθεαυτό με τα συγκεκριμένα χρο
νικά και τοπογραφικά όρια.

Ο Δημήτρης Νόλλας αξιοποιεί τις λεπτο
μέρειες, ακόμα και τις πλέον «ασήμαντες», 
με έναν καθόλα άψογο όσο και απρόοπτο

χειρισμό της γλώσσας. Η γλώσσα αυτή ανα
πτύσσεται σε μια ευρεία κλίμακα από απλή 
ή εξεζητημένη καθαρεύουσα έως αγοραία, 
όπου διαθέτει ακόμα και «εξυπνακίστικες» 
παρατηρήσεις (βλ. ενδεικτικά- σελ. 68: Οι 
πονηροί γίναμε περισσότεροι από τους κα
τοίκους, ή σελ. 80: Δεν πίνουμε αίμα εμείς, 
εμείς ζούμε εδώ πέρα, όπως και σελ. 86: 
Εδώ ο κόσμος πατάει γερά στα πόδια του, 
ακόμα κι όταν είναι σκαρφαλωμένος σε 
ψηλό σκαμνί), εκμεταλλεύεται δε στο 
έπαρκο τον διάλογο που αναγνωρίζεται ως 
ισχυρότατο υφολογικό στοιχείο. Επιπλέον, 
αυτή η γλώσσα μοιάζει συχνά να καταγρά
φει σκέψεις που γίνονται φωναχτά. Από 
αυτά τα δεδομένα, προκύπτει σχεδόν αυ
τονόητη η πρόκληση για τον εντοπισμό της 
ηθικής του βιβλίου. Η προσεκτική ανά
γνωση οδηγεί εύκολα στις συντεταγμένες 
της:

Γκρίζα προοπτική πασπαλισμένη άχνη 
(σε. 16)

Ηλικία που η ψυχή αρχίζει να γράφεται 
στο πρόσωπο των ανθρώπων αποδίδοντας, 
επιτέλους, δικαιοσύνη (σελ. 19).

Ο οδηγός ένιωσε σαν να γύρισε τη σελίδα 
να διαβάσει την συνέχεια και η σελίδα ήταν 
λευκή (σελ. 21).

Ο οδηγός πιστεύει πως όλα μπορούν να 
ειπωθούν (σελ. 66).

Μια αληθινή ιστορία. Που να ντρέπεσαι 
για ό,τι έκανες. Μια ιστορία που να ένιωσες 
να σε σιχαίνονται τα ίδια σου τα ρούχα (σελ. 
68).

Είναι ο καιρός της σιωπής (σελ. 70).
Αυτή η αίσθηση του αλλού. Παρατηρείς 

την δράση και ταυτοχρόνως βρίσκεσαι στο 
επίκεντρό της (σελ. 80· αποδίδει ακριβώς 
τη δυναμική του βιβλίου).

Ο πίνακας του ηθικού (...) ξεχαρβαλώμα- 
τος(σελ.84).

Υποψίες, πράγματα νεφελώδη, χαμένα 
σ’ ένα σύννεφο, με άκρες, δυστυχώς, αρ
κετά μυτερές για να ματώσουν την ψυχή 
(σελ. 84).

Καλή η μοναξιά στο βάθος μιας άδειας 
αίθουσας, αλλά καλύτερα εδώ, ανάμεσα 
στο πλήθος (σελ. 88).

Προσπαθούμε να τον πείσουμε πως έχει 
κάτι που δεν είναι δικό του, πως έκανε κάτι 
που δεν έγινε (σελ. 92).

Ευτυχώς που πάντα φταίει κάποιος άλ
λος (σελ. 106).

Κοντά σ’ αυτά: μια τυραννική αλλά και 
βολική (;) διαγραφή/διακοπή μνήμης (σελ. 
83 και εξής), η επίσης βολική (;) τακτική αλ
λαγής ρόλων/θέσεων (σελ. 91 ), καθώς και η 
επίσης βολική (;) συνενοχή της τελευταίας 
κρίσιμης στιγμής (σελ. 107).

Τέλος, επάνω από τις έτσι κι αλλιώς βε- 
βαρυμένες συνειδήσεις επικρέμαται απει- 
λητικάτο μόνιμο και ουδόλως ξεπερασμένο 
δίλημμα «ποιος είναι ο καλύτερος», με τις 
δυο του οπτικές: Κανείς δεν είναι καλύτε
ρος απ’ τον άλλο» (σελ. 48) και «Εσύ γιατί 
δεν μπορείς να παραδεχτείς πως είμαι κα

λύτερος;» (σελ. 102).
Όλα αυτά υποβάλλουν τη διάθεση της 

εφιαλτικής και παρανοϊκής πραγματικότη
τας μέσα από το παραμυθητικό διπλό πρί
σμα της νοσταλγίας (*- η φωτογραφία του 
εξωφύλλου) και της θέσης «η ζωή από απέ
ναντι» (=ολόκληρο το βιβλίο).

Γι’ αυτό το διπλό πρίσμα, προειδοποιεί ο 
τίτλος του βιβλίου «Ονειρεύομαι τους φί
λους μου». Και αυτό το διπλό πρίσμα τεκ
μηριώνει εν κατακλείδι το διήγημα με τον 
ίδιο τίτλο στο συμβατικό αλλά όχι πραγμα
τικό τέλος του βιβλίου στη σελ. 107 (ακόμη 
και εδώ λανθάνει η γνωστή πλέον από τις 
προηγούμενες σελίδες εκκρεμότης).

Αυτό το διπλό πρίσμα είναι τελικά το μέ
τρο για την εκτίμηση της αξίας του βιβλίου 
(με δυναμικότερα στοιχεία τα διηγήματα 
«Οι ιστορίες είναι πάντα ξένες» και «Ή
ξερα πως με περιμένατε»).

Εννοώ μ’ αυτό, ότι σε τίποτα δεν χρησι
μεύει η συγκριτική αναφορά στα προηγού
μενα έργα του Δημήτρη Νόλλα από τη Νε
ράιδα της Αθήνας (1974) μέχρι το Πέμπτο 
Γένος(ί 989), προκειμένου να υπολογισθεί 
το εντυπωσιακό εκτόπισμα αυτού του βι
βλίου. Για να μην πω, ότι απάδουν εντελώς 
περιοριστικοί, ήδη διατυπωθέντες, χαρα
κτηρισμοί του τύπου «ιστορίες για άντρες» 
ή «ιστορίες αντρικών σχέσεων» από όπου 
«οι γυναίκες απουσιάζουν παντελώς», που 
αποδίδουνταπράγματα κατάτρόπο επικίν
δυνα μονοδιάστατο. Τα συγκεκριμένα αν
δρικά προσωπεία που εξυπηρετούν την οι
κονομία του βιβλίου, είναι στην πραγματι
κότητα μεγέθη-πιλότοι που ελέγχουν αν
θρώπινες απλούστατα καταστάσεις.

Για λόγους φιλολογικής δεοντολογίας, 
προσθέτω ότι από τα εννιά διηγήματα του 
βιβλίου: τα επτά είχαν δημοσιευθεί σε πε
ριοδικά μεταξύ των ετών 1983-1989 (Δέν
τρο, Λέξη, Playboy, Ταχυδρόμος) και δύο 
(Η στρατηγική της ανίας, Ονειρεύομαι τους 
φίλους μου) δημοσιεύονται εδώ για πρώτη 
φορά.

Το δε σύνολο των εννιά διηγημάτων συν
τάσσει μια νέα πρόταση για τον προσδιορι
σμό του υφολογικού τοπίου στην πεζογρα
φία του Δημήτρη Νόλλα.

ΜΙΝΩΙΚΗ

Ατελιέ  Γ ραφ ικώ ν  Τ εχν ώ ν

Ιωάννης Κατσαρακης
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ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Γ.Δ. Παγανός

ΜΑΡΙΑΝΝΝΑΤΖΙΑΝΤΖΗ
Παπούτσια για πέταμα

Δύσκολη ώρα για το μυθιστόρημα. Σε και
ρούς όπου ο κόσμος παραδέρνει στην αβε
βαιότητα και τη σύγχυση χωρίς ιδεολογική 
πυξίδα και χωρίς την προσδοκία μιας επι
κείμενης αυγής, τι να σου πει και ο μυθο- 
ποιός; Αν θέλει να είναι ειλικρινής με τη συ
νείδηση του, ή πρέπει να παραιτηθεί από 
την απόπειρα ή να επιχειρήσει να δώσει 
πειστικά αυτόν τον παραδαρμό μέσα στο 
έρεβος. Προχωρώντας όμως κανείς εκεί 
κινδυνεύει να πλανηθεί ανά πάσα στιγμή.

Η Μαριάννα Τζιαντζή ύστερα από την 
πρώτη πολύ θετική στα Γ ράμματά μας πα
ρουσία της με τη συλλογή διηγημάτων «Την 
άλλη φορά Μαργαρίτα» (1983) δοκιμάζεται 
τώρα στο μυθιστόρημα. Το δύσκολο από 
μόνο του εγχείρημα γίνεται δυσκολότερο, 
καθώς με το βιβλίο της « Παπούτσια για πέ
ταμα» (1990) αναλαμβάνει την περιπέτεια 
να δώσει μορφή και υπόσταση αισθητική σε 
μεγάλη και ποικίλη μυθιστορηματική ύλη. 
Στόχος της, φαίνεται, ήταν με την περίτε
χνη όσο και προβληματική πλοκή, μέσα από 
την οποία τίθεται και συνάμα αναιρείται η 
πολυπρόσωπη ιστορία με τα παθήματα των 
νεαρών ως επί το πλείστον ηρώων της να 
εκφράσει την εποχή της και να δώσει, εκτός 
από το στίγμα, και το ύφος της. Αυτός όμως 
ο στόχος αδυνάτισε όλες τις άλλες παρα
μέτρους: Έτσι τα πρόσωπα, η δράση και οι 
συγκρούσεις ξεθωριάζουν, προβάλλονται 
συγκεχυμένα· γίνονται αυτά η ατμόσφαιρα
του έργου.

Και η αντιστροφή των όρων συνεχίζεται. 
Η μεταβολή του κοινωνικού και του πολιτι
σμικού γίγνεσθαι δε συνιστά απλώς το 
πλαίσιο, τη σκηνογραφία, όπου η δημιουρ
γός κινεί τα πρόσωπά της σαν μαριονετί- 
στας· απεναντίας στο συγκεκριμένο μυθι
στόρημα η ίδια αυτή η εξέλιξη γίνεται ο 
ήρωας και ο πρωταγωνιστής. Ο χρόνος που 
κυλάει όπως η άμμος κάτω από τα πόδια, οι 
διαδεχόμενες γενιές που διαφέρουν η μια 
από την άλλη, οι ιδεολογίες που εξαφανί
ζονται μαζί με τις ηλικίες και τις γενιές που 
αποσύρονται από το προσκήνιο, περιθω
ριοποιούνται ή φεύγουν, οι συνήθειες και 
οι συμπεριφορές τους μεταβάλλονται, η 
καθημερινότητα τέλος, έναποτάμιπου πο
ρεύεται προς το άγνωστο αύριο συμπαρα- 
σύροντάς μας, αυτά έχουν υποκαταστήσει 
τουςήρωες.

Όλη την παραπάνω εξέλιξη η Μαριάννα 
14 Τζιαντζή επιδίωξε να αισθητοποιήσει μέσα 

από τα πολλά πρόσωπα που εισβάλλουν

αποσπασματικά στο μύθο. Πλήθος λοιπόν 
προσώπων που δεντα συγκρατούμε πάντα, 
μας αιφνιδιάζουν καθώς ξεπετιούνται 
μπροστά μας κάποτε ασυνάρτητα μεταξύ 
τους· ο αναγνώστης στην προσπάθειά του 
να θυμηθεί πού συνάντησε το ένα και το 
άλλο και να τους αποδώσει την ταυτότητά 
τους συχνά καταπονείται. Η έκδηλη θεμα
τογραφία του βιβλίου αφήνει έκθετο τον 
ωραίο μύθο και ανάπηρητηνπλοκή.Καιπα- 
ρόλο που δε διαγράφονται οι μορφές με 
αδρότητα ώστε να χαραχτούν στη μνήμη 
μας, ορισμένα από τα πρόσωπα ως συλλή
ψεις τουλάχιστον έχουν μια μοναδικότητα. 
Αλλά σ’αυτό το ζήτημα θα επανέλθω παρα
κάτω.

Ας δούμε όμως ποια είναι η σχέση της 
πραγματικότητας με τη ζωή των ανθρώ
πων. Τ α ποικίλα κοινωνικά, πολιτικά και πο
λιτιστικά γεγονότα που τοποθετούνται έξω 
από τη βούληση των μυθιστορηματικών 
προσώπων κατέχουν σημαντικό τμήμα της 
αφήγησης και συνακόλουθα της προβλη- 
ματικήςτης πεζογραφίας. Ωστόσοη εξωτε
ρική κατάσταση δε δένει πειστικά με τα πα- 
θήματά της. Δε νομίζω όμως ότι αυτό οφεί
λεται σε κάποια αδυναμία. Η Μαριάννα 
Τζιαντζή εξακολουθεί να κοιτάζει αναπο
φάσιστη και στη μια και στην άλλη πλευρά. 
Τ η διάσταση ανάμεσα στο γενικό και το ατο
μικό την ειχα επισημάνει στο πρώτο της βι
βλίο, για το οποίο έγραφα μεταξύ άλλων και 
τα εξής:

« Η πεζογράφος στρέφεται γύρω από δυο 
πόλους: στα προβλήματα του ιδιωτικού 
χώρου, και στα σύγχρονα, τα γενικά προ
βλήματα (...). Η Μαριάννα Τζιαντζή φαίνε
ται για την ώρα να παραπαίει αναποφάσι
στη ανάμεσα στις δυο αυτές ροπές. Μοιρά
ζεται εξίσου στον ατομικό εγκλεισμό και 
στην άλλη τάση, να στραφεί σε μια αντικει
μενικότερη θεώρηση της πραγματικότη
τας».

Στο βάθος δε φαίνεται να είναι τα γεγο
νότα, τα πράγματα αυτά καθεαυτά που κα
θορίζουν τη μοίρα των ηρώων, που προκα- 
λούν τη συγκεκριμένη τους παθολογία. Η 
ρευστότητα των καταστάσεων, η αβεβαιό
τητα των προσώπων, η σκόπιμη σύγχυση 
ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαν
τασίωση είναι βασικά γνωρίσματα του βι
βλίου και αυτά το τοποθετούν ανάμεσα στο 
μυθιστόρημα και στο μυθιστορηματικό δο
κίμιο: Είδος μεικτό αλλά νόμιμο.

Τα πράγματα λοιπόν δεν καθορίζουν τη 
μοίρα των προσώπων ρίχνουν ωστόσο τη 
βαριά σκιά τους στους αδιέξοδους και σκο
τεινούς δρόμους: Οι ήρωες προχωρούν στα 
σκοτεινά. Καταστάσεις γενικές και μοίρα 
προσωπική δε συντέμνονται, παρόλο που 
διαφαίνεται η τάση να συνδεθούν οι δυο 
αυτοί όροι με αιτιώδη σχέση σύμφωνα άλ
λωστε και με τη γενική ροπή των νεότερων 
πεζογράφων. Μετά την επιτυχή συσχέτιση 
που έκαναν οι πεζογράφοι της πρώτης με
ταπολεμικής γενιάς των γενικών προβλη

μάτων με τα ατομικά, πολλοί νέοι πεζογρά- 
φοι θεωρούν κάτι τέτοιο ως προϋπόθεση 
αναγκαία. Πώς δικαιολογείται όμως άν
θρωποι που γεννήθηκαν δέκα και παρα
πάνω χρόνια μετά τον πόλεμο και μεγάλω
σαν σε διαφορετικές εποχές να κοιτάζουν 
προς τα πίσω αναμοχλεύοντας εμπειρίες 
της δεκαετίας του ’40; Στην περίπτωση 
αυτή πρόκειται για παραμόρφωση του 
οπτικού πεδίου. Πού οφείλεται αυτή η 
στρέβλωση. Υποθέτω ότι διαδραμάτισαν 
κάποιο ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή και 
ερμηνευτικά σχήματα που προέκυψαν από 
τη μελέτη της λογοτεχνίας. Έτσι δε θα ήταν 
υπερβολή να χαρακτηρίσει κανείς ως πα
θολογικό σύνδρομο της νεότερης λογοτε
χνίας το να ενοφθαλμίζει τον όρο μεταπο
λεμική πεζογραφία με όλα τα σημαινόμενά 
του εφαρμόζοντας έναν aposter/òr/σχημα
τοποιημένο κανόνα. Δεν ισχυρίζομαι ότι η 
ιστορική πραγματικότητα και η εμπειρία 
της δεν έχουν καταλυτική επίδραση στη 
νεότερη λογοτεχνία. Αρνούμαι όμως την 
εκβιαστική γενίκευση ενός φαινομένου και 
από τη μεριά των δημιουργών και από τη 
μεριά της κριτικής.

Στο μυθιστόρημα «Παπούτσια για πέτα
μα» το βάθος του προβλήματος είναι υπαρ
ξιακό και η σύγκρουση εσωτερική· εδώ η 
ευπαθής εφηβεία με τα δικά της οράματα 
έρχεται αντιμέτωπη με τις αλλαγές που 
φέρνει το πέρασμα του χρόνου στη νοοτρο
πία, στα ήθη και γενικά στη στάση της ζωής. 
Πρόκειται δηλαδή για μια βιολογική και ψυ
χολογική αναμέτρηση ανάμεσα στο παρελ
θόν μιας απροσχημάτιστης ευαισθησίας 
-τη ς  νεότητας- και στο παρόν μιας προσ
χηματικής αμβλύτητας -  της ωριμότητας. 
Οι μεταλλάξεις παρατηρούνται στη συνεί
δηση των προσώπων. Εκεί και το ξεκαθάρι- 
σμα των λογαριασμών με την εξόντωση της 
αθωότητας. Και από αυτή λοιπόν την 
άποψη το μυθιστόρημα δεν είναι ρεαλιστι
κό, αλλά ποιητικό.

Ας επιστρέψουμε τώρα στο μύθο και τα 
συμφραζόμενά του. Μερικά από τα πρό
σωπα (π.χ. ο Πέτρος και ο Φίλιππος) επιθυ
μούν με αφελή τρόπο να επηρεάσουν τη 
φορά των πραγμάτων ή να τονίσουν τουλά
χιστον την παρουσία τους. Η πραγματικό
τητα ωστόσο πορεύεται ανεξάρτητα από 
την παραπαίουσα ατομική βούληση ακο
λουθώντας τη δική της νομοτέλεια. Τι τελι- 
κώς είναι η νέα αυτή μυθολογία που προ
τείνει η Μαριάννα Τζιαντζή; Οα μπορούσε 
κανείς ακολουθώντας την πεπατημένη 
ορολογία να μιλήσει για την παθολογία 
μιας ακόμη μεταπολεμικής γενιάς ή για μια 
συνεχόμενη αλυσίδα τριών γενιών. Γιατί 
πράγματι τα πρόσωπα του μύθου κατατάσ
σονται σε τρεις διαδοχικές γενιές με 
ομοιότητες και διαφορές: τη γενιά των πα
τέρων (Ιπποκράτης, 'Αλκής, Πλάτανος, 
Αρίστος, Αννα κτλ.), τη γενιά της καθεστη- 
κυίας ηλικίας που πρωταγωνιστεί (Αντιγό
νη, Πέτρος, Φίλιππος, Βασίλης, Μαρία,



Μάρκος κτλ) καιτηγενιάτων επιγενομένων 
που είναι τα παιδιά των ηλεκτρονικών και 
του ροκ (Νικόλας, Μίμης, Αντώνης κτλ). 
Ποια ακριβώς είναι η ενδράσει γενιά; Είναι 
η γενιά του Πολυτεχνείου; Είναι λίγο προ
γενέστερη, όπως υποδηλώνεται από το 
χρονολογικό στίγμα 1965, που επανέρχε
ται στην ιστορία; Τα όρια συγχέονται δεδο
μένου ότι ανάμεσα στα βασικά πρόσωπα 
υπάρχουν χρονικές αποστάσεις μερικών 
ετών, που ειμή τι άλλο παραλλάσσουν κα- 
τάτι την οπτική γωνία και συνακόλουθα την 
ποιότητα την ευαισθησίας.

Ας δούμε όμως τα χαρακτηριστικά τους. 
Ως προςτην κοινωνική προέλευση παρατη
ρούμε, με εξαίρεση το Βασίλη, τον άντρα 
της Αντιγόνης, μια κοινωνική ομοιογένεια: 
σχεδόν όλοι προέρχονται από λαϊκά και μι
κροαστικά στρώματα. Επίσης όλοι τους με 
εξαίρεση το Βασίλη, και τον Πλάτανο, πα
τέρα της Μαρίας, που είναι πολιτικός πρόσ
φυγας στη Σοβ. Ένωση και μεταμορφώνε
ται σαν Πρωτέας ανάλογα με την επικρα
τούσα στο Κ.Κ.Σ.Ε ιδεολογική γραμμή, εί
ναι ανένταχτοι στο σύστημα. Σχετική 
ομοιογένεια παρατηρείται και στη μόρ
φωση των βασικών προσώπων: σχεδόν όλοι 
έχουν ανώτερη ή ανώτατη μόρφωση. Και η 
σοβαρότερη ομοιότητα, με εξαίρεση το Βα
σίλη Πάστα, τα ήπια ήθη, η έλλειψη ισχυ
ρών παθών που θα δικαιολογούσαν τις συγ
κρούσεις. Αυτός είναι ο κόσμος του μύθου: 
άνθρωποι αδύναμοι, αναποφάσιστοι, υπο
τονικοί. Δίαυλοι σκέψεων και αισθημάτων.

Κεντρική φιγούρα γύρω από την οποία 
διαπλέκονται τα περισσότερα πρόσωπα, η 
Αντιγόνη. Στους αντίποδές της μια άλλη 
γυναικεία επίσης μορφή, η Μαρία. Και οι 
δυο με κοινές ιδεολογικές καταβολές. Θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να αποτελέσουν 
το δίδυμο των αντίθετων χαρακτήρων. Δε 
συναντιούνται όμως πουθενά στην ιστορία. 
Άλλωστε, εκτός από κάποιες αντιθέσεις, 
φαινομενικά ταξικές αλλά στο βάθος ψυχο
λογικής υφής ανάμεσα στον Ιπποκράτη, 
την Αντιγόνη και το Βασίλη ή διαφορές ως 
προς τα ήθη ανάμεσα στον Πλάτανο και τη 
Μαρία, στο μυθιστόρημα δεν κυριαρχούνοι 
συγκρούσεις.

Θα σταθώ όμως περισσότερο στη μονα
δικότητα του βασικότερου προσώπου, της 
Αθηνάς. Η ηρωίδα λειτουργεί περισσότερο 
ως ενοποιητική δύναμη της χαλαρής πλο
κής, αφού γύρω της περιστρέφονται τα βα
σικά πρόσωπα. Μορφή μισοπραγματική, 
μισοφανταστική, βυθισμένη στις φαντα
σιώσεις και τις ενοχές της. Περισσότερο 
ποιητική υπόσταση που δε θα ωριμάσει πο
τέ, καθώς μετεωρίζεται από τη μια ανάμεσα 
στην εφηβική της εικόνα και τις νεανικές 
ψευδαισθήσεις, και από την άλλη ανάμεσα 
στην ακατανόητη γι’ αυτήν πραγματικότη
τα. Η Αντιγόνη είναι αναποφάσιστη, αντι
φατική, άπιαστη. Αυτή τρέφει και συντηρεί 
το εβηφικό όνειρο του Πέτρου: μούσα μαζί 
και μοίρα του, μνήμη της εφηβικής ουτο

πίας οδυνηρή και ανεξίτηλη. Αυτή διαιωνί- 
ζει την αδράνεια του φίλου της- είναι η σκιά 
του, ένα πρόσχημα φυγής από την πραγμα
τικότητα.

Είναι ακόμη η Αντιγόνη για τον Πέτρο 
«ένα σύμβολο της εξέγερσης», ενώ για το 
ρεαλιστή Βασίλη «μια λίμνη στασιμότη
τας», που πότε «δε θα επιδιώξει να μάθει 
την αλήθεια». Αυτή λοιπόν η φευγαλέα, κι 
αέρινη μορφή, που κατακλύζεται από αντι
φάσεις και ενοχές γίνεται σύμβολο. Είναι η 
προσωποποίηση της βασικής ιδεολογικής 
σύλληψης του μυθιστορήματος. Η Αντι
γόνη είναι το θύμα της αναμενόμενης κά
θαρσης του δράματος. Πράγματι η περιπέ
τεια των αντρών που συνδέονται μαζί της, 
του Πέτρου, του Βασίλη και του γιού της 
του Νικόλα, θα τελειώσει με τη θυσία της: 
τη συμβολική πράξη του φόνου της εκτελεί 
ο Νικόλας. Η μητροκτονία είναι η καταλυ
τική πράξη για την καταστροφή του μυθι
στορήματος. Η τελετουργική πράξη της θυ
σίας της Αντιγόνης συμβολίζει το πέρασμα 
από την εφηβεία στην ωριμότητα.

Αντίθετη στο χαρακτήρα από την Αντι
γόνη είναι μια άλλη ωραία γυναικεία μορ
φή, η Μαρία- κόρη του ευέλικτου Πλάτανου 
βρίσκεται σε διαρκή αντιδικία μαζί του. Η 
αντιπάθεια προς τον πατέρα οφείλεται σε 
διαφορές στο χαρακτήρα και την ηθική 
στάση. Η Μαρία μπορεί να αντιπαθήσει, 
αλλά και να συγχωρήσει βαθιά. Είναι απλή, 
θερμή, γήινη. Εγκαταλειμμένη, προδομένη 
από γονείς και φίλους, διασώζεται τελικά 
μέσα από τις δοκιμασίες της. Προσγειώνε
ται και συμφιλιώνεται με τους ρυθμούς της 
ζωής και της πραγματικότητας. Η Μαρία 
βρίσκει το δρόμο της προς την ωριμότητα.

Τελικά για τη στάση όλων σχεδόν των 
προσώπωντου μυθιστορήματος, που εκδη
λώνεται ως αναποφασιστικότητα, αδρά
νεια και φυγή θα μπορούσαν να ισχύσουν

τα ερωτηματικά που θέτει η ίδια η αφηγή- 
τρια.
«Ήταν η ανία ή η δύναμη της αδράνειας 
αυτό που τους οδήγησε στην παραίτηση, η 
σωφροσύνη, ο υπολογισμός, ο φόβος του 
αγνώστου;» Παρόμοιες σκέψεις οδηγούν 
συνειρμικά στις Έστιάδες’ του Γρυπάρη. 
Βλέπω στο ποίημα μια παράλληλη ποιητική 
σύλληψη:

«γνώμη άβουλη, γνώμη άδικη μιας νιό-
της

σαν τη δική μας, πόσβησε έτσι χωρίς
σκοπό

κι ακόμα ζει και ζένεται -μ ε  το σκοπό
της!»

Δυο λόγια ακόμη για την πλοκή. Δύσκολο 
ζήτημα, αφού η πλοκή συνεπάγεται τη γεω
μετρική οργάνωση του περιεχομένου· 
ενέργεια που προϋποθέτει την αποσαφή
νιση των περιεχομένων. Η εξωτερική συρ- 
ραφή των επιμέρους ιστοριών με το παρα- 
μυθικό μοτίβο των παπουτσιών δε συνιστά 
πλοκή. Η ιστορία αρχίζει in medias res και 
αποκαθίσταται από κεφάλαιο σε κεφάλαιο 
που αναφέρονται σε διαφορετικά πρόσω
πα, με αναδρομικές αφηγήσεις. Αυτού του 
είδους η αφηγηματική παράθεση δεν προ- 
καλεί έκπληξη και ενδιαφέρον. Εξάλλου οι 
σκηνές με συνεχόμενους διαλόγους που θα 
πρόβαλλαν με καθαρότητα την προσωπι
κότητα και το ήθος των προσώπων απου
σιάζουν κατά κανόνα και υπερισχύει η 
αφήγηση, όπου ο λόγος των προσώπων πα
ρουσιάζεται ως μετατιθέμενος λόγος. Οι 
επιμέρους ιστορίες επιδιώκεται να συνδε
θούν με το βασικό γυναικείο πρόσωπο, την 
Αντιγόνη. Πολλά όμως από τα πρόσωπα δε 
δένουν οργανικά με την ιστορία, αφού οι 
ρόλοι τους είναι ασήμαντοι ή περιθωρια
κοί· παράδειγμα οι δυο νεκροί απότον Πύρ
γο. Έτσι φαντάζουν ως πρόσωπα εμβόλιμα.

Γιώογης Ιΐανλόπονλος

ΤΑ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ
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Ενα δοκίμιο του Α. Βουσβούνη 
για τον Σολωμό

Το κείμενο που ακολουθεί είναι από τα ελάχιστα δο
κίμια που έγραψε ο Αντώνης Βουσβούνης, όπως επί
σης και από τα τελευταία ολοκληρωμένα γραπτά του
-  αν λάβουμε υπ’ όψη μας την ημερομηνία, Ιούλιος 
1979. «Οι Στοχασμοί του Ποιητή» μαζί με ένα δεύτερο 
κείμενο, με θέμα την εθνεγερσία, «Η ταυτότητα της 
Εθνεγερσίας», βρέθηκαν στα κατάλοιπα του συγγρα
φέα. Από τις πρώτες γραφές και τις πρόχειρες ση
μειώσεις θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι γράφτηκαν 
ως ομιλίες, οι οποίες όμως παραμένει άγνωστο αν 
πραγματοποιήθηκαν ή όχι. Το μόνο βέβαιο, λοιπόν, 
παραμένει ότι έμειναν αδημοσίευτες, ως γραπτά κεί
μενα.

Η δεκαετία του 1970 φαίνεται ότι υπήρξε γόνιμη για 
μια ωριμότερη συμβολή του Βουσβούνη στα λογοτε
χνικά μας πράγματα. Δεν είναι μόνο οι δυο νουβέλες 
του, «Η Παλίρροια» και «Η Επιστροφή της Αλκής», 
που εκδόθηκαν ταυτόχρονα, το 1978, αλλά και η εντο
νότερη ενασχόλησή του με την ιστορία και την ιστορία 
της λογοτεχνίας, με προφανή σκοπό το να εξαγάγει 
κάποια συμπεράσματαγιαορισμένουςποιητές,πεζο- 
γράφους, καλλιτέχνες και στοχαστές, τον Σολωμό, 
τον Περικλή Γιαννόπουλο, τον Καρυωτάκη, τονΤσα- 
ρούχη, τον Μυριβήλη, σε σχέση κυρίως με τον προ
βληματισμό του για τον ελληνικό πολιτισμό -  τη συ
νέχεια και την κρίση του. Η όψιμη στροφή του προς 
αυτή την έρευνα ασφαλώς και δεν είναι καθυστερη
μένη. Αν προσέξουμε τις επιλογές του στα θέματα των 
βιβλίων του αλλά και τις επιλογές του στην πλούσια 
εκδοτική του δραστηριότητα, θα αντιληφθούμε αμέ
σως το ακοίμητο ενδιαφέρον του για ό,τι σχηματικά 
θα λέγαμε ‘ελληνική μοίρα’ και ελληνισμός. Άλλωστε 
είναι ένας πεζογράφος που συμπορεύτηκε και συνέ- 
πραξε με τη γενιά του ’30, συμπράττοντας προφανώς 
και στην αγωνία και στο μεγάλο ενδιαφέρον των πε
ρισσοτέρων εκπροσώπων της για τη συντήρηση και 
διάσωση του εθνικού κέντρου.

Από αυτή την άποψη, τουλάχιστον, ο κοσμοπολιτι
σμός τον οποίο διέκριναν πολλοί σύγχρονοί του στο 
έργο του είναι σίγουρα αμφίλογος. Οι ήρωές του μπο
ρεί να είναι ιδιόρρυθμοι και να εκπροσωπούν γενικά 
τις εύπορες κοινωνικές ομάδες μιας σύγχρονης πό
λης, όμως τα προβλήματα που τυραννούν τις πιο οξυ- 
μένες συνειδήσεις των βιβλίων του είναι προβλήματα

που έχουν πάντοτε να κάνουν με την αναζήτηση ταυ
τότητας ή με τη σχέση του ανθρώπου με το συγκεκρι
μένο τοπίο και την ιστορικότητά του. Προς αυτή την 
κατεύθυνση περισσότερο κι από διαφωτιστική - α 
ποκαλυπτική, θα ’λεγα -  είναι η ανάγνωση των ημε
ρολογιακών και άλλων καταγραφών του Βουσβούνη 
στις «Σημειώσεις της Κίρκης» (1980), όπως και η ομι
λία του, το 1972, για τον Περικλή Γ ιαννόπουλο. Αρκεί 
νομίζω να παραθέσω μερικές γραμμές από την εισα
γωγή του στις «Σημειώσεις» (σελ. 11 ) για να εννοήσει 
ο αναγνιυστης την ειρωνεία του συγγραφέα:

‘Δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια στον Γαλαξία προσ
παθούσα να βγάλω έναν Διγενή Ακρίτα. Έπεσαν 
όλοι επάνω μου' «Προς Θεού, όχι το χειρόγραφο 
της Τραπεζούντας, όχι το χειρόγραφο της Ά ν
δρου...» Προτιμότερο να μην έχουν τα παιδιά 
έναν Διγενή Ακρίτα παρά να τον έχουν σε μια έκ
δοση με λίγα λάθη στιςγιώτες και στους τόνους [ ! ] ’

Αυτή η προβληματική υποθέτω ότι τον έκανε να 
γράψει και το κείμενό του για τον Σολωμό. Άλλωστε 
στις «Σημειώσεις» ο Σολωμός είναι διαρκώς παρών, 
με αλλεπάλληλες αναφορές στο έργο του και με συνε
χείς μνείες της προσωπικότητάς του, πάντοτε σε συν
δυασμό με τη νεοελληνική ιστορία. Αναμφίβολα, ο 
Βουσβούνης πίστευε με τον καθαρό ιδεαλισμό πολ
λών συνομίληκών του (του Ντ. Αποστολόπουλου, 
λ.χ., του Ανδρέα Καραντώνη,του Δημ. Καπετανάκη 
ή του Οδ. Ελύτη) στην έννοια και στην πράξη του οδη
γού ποιητή, εντάσσοντας σ' αυτό το πλαίσιο όχι μόνο 
τον Παλαμά ή τον Σικελιανό αλλά και τον Γιαννόπου- 
λο, και τον Θεόφιλο. Όμωςη πρωτοκαθεδρίαδίνεται 
αδιαφιλονίκητα στον Σολωμό. Και ναι μεν η γνώση 
του σολωμικού έργου, έτσι όπως μας παρουσιάζεται 
εδώ -  στη φιλοσοφική του περισσότερο διάσταση και 
προβολή- μπορεί να μη μας παρουσιάζει αποτελέ
σματα πρωτότυπα. Είναι, ωστόσο, άκρως ενδιαφέ
ρον να δούμε το πώς μιλώντας για τον μεγαλύτερο 
ποιητή του ελληνικού ρομαντισμού, ο Αντώνης Βου
σβούνης μας μιλά για τα θέματα που υπήρχαν θεμε
λιώδη στο ίδιο το έργο του...

[1991] Αλέξ. Ζήρας



του Αντώνη Βουσβούνη

Ο ποιητής είναι κατ’ όνομα γνωστός. Ο φιλόσοφος είναι ολότελα 
άγνωστος. Το σύνολο του έργου του εξακολουθούν να μη το κα
ταλαβαίνουν «ειμή οι νόες οι γυμνασμένοι και βαθείς.» Και 
πραγματικά, αν ο «Διάλογός» του είναι στιλπνός και διάφανος, 
οι «Στοχασμοί του ποιητή» είναι ένα κείμενο σιβυλλικό. Μιλάμε 
για τον Διονύσιο Σολωμό.

Δεν κρίνουμε εδώ την ποίηση του Σολωμού αλλά τη φιλοσοφία 
του καλλιτέχνη. Μα αναγκαστικά θα σταθούμε συχνά στο ποιη
τικό του έργο γιατί, με το ποιητικό του έργο πραγματώνει τη «με
στή και ωραία δημοκρατία των ιδεών» του. Και επαληθεύει την 
κοσμοθεωρία του. Η λέξη ας μη τρομάζει. Η Θέση-Σολωμός, η 
Ιδέα-Σολωμός, είναι μια κοσμοθεωρία.

Οι «Στοχασμοί του Ποιητή» που προτάσσονται στους «Ελεύ
θερους Πολιορκημένους», είναι μεταφρασμένοι απ’ τα ιταλικά. 
Ο Πολυλάς γράφει: «Τους στοχασμούς τούτους, εις ιταλικήν 
γλώσσα γραμμένους, αναγκάστηκα να μεταφράσω και να τους 
προτάξω, ως εισαγωγήν, εις τα τρία Σχεδιάσματα, δια δύο λό
γους· πρώτον, ότι τα νοήματα καθ’εαυτά είναι αξιόλογα* δεύτε
ρον, ότι αυτά είναι ωσάν η ψυχή ενός πλάσματος, του οποίου δεν 
σώζονται ειμή κάποια μέλη ατελειοποίητα.» Και ευθύς αμέσως: 
«Είναι ομοίως μεταφρασμένα από την ιταλικήν όσα άλλα πεζά 
απαντώνται εις τα Σχεδιάσματα Β' και Γ'.» Εξαιρεί δηλαδή το 
Σχεδίασμα Α'.

Συγκρίνοντας τη μετάφραση του Πολυλά με το μικρό πεζό 
κείμενο του σχεδιάσματος Α' και τα άλλα πεζά του Σολωμού, 
αυτά που είναι γραμμένα κατευθείαν ελληνικά, συναντούμε μια 
ομοιογένεια ύφους, μια απόλυτη γραμματολογική ταύτιση και, 
κυρίως μια επιλογή λέξεων που αποδίδει στο ακέραιο νοήματα 
και ιδέες. Το γεγονός έχει πρωταρχική σημασία, γιατί η Γλώσσα 
είναι ο ένας πόλος της σολωμικής ενόρασης. Ενώ γλώσσα και 
μορφή ταυτίζονται στη σολωμική τέχνη.

Ο ΚωστήςΠαλαμάς, στα όσα σοφά έχειγράψειγιατο Σολωμό, 
καταλογίζει στον Πολυλά (και έμμεσα στον ίδιο τον Σολωμό): 
«... Κι έτσι με την πρωτόγονη ψυχή του ποιητή ανακατώνεται 
ανεπαίσθητα, σε μιαν χημικήν ένωση, και κάποιο ξένο στοιχείο* 
η πνοή του μεταφραστή.»

Λόγια στενόκαρδα. Είναι φανερό το πλέγμα που παρεισφρύει 
στους διαλογισμούς ενός πνευματικού ανθρώπου που η κριτική 
του ικανότητα είναι εξίσου δημιουργική με τον ποιητικό του λό
γο. Μα με τον Παλαμά θα ασχοληθούμε πάλι.

Ο Σολωμός μίλησε για τη γλώσσα σαν ιεροφάντης, δογματί
ζοντας με εκπληκτική ενάργεια αυτό που δεκαετίες αργότερα θα 
γίνει αποδεδειγμένο θεώρημα. Και εγκατέλειψε αμέσως τους 
θεωρητικούς αγώνες, ασφαλώς γιατί ο ίδιος αποδείχτηκε αρκε
τός* «Υποτάξου πρώτα ’ς τη γλώσσα του λαού, και, αν είσαι αρ
κετός, κυρίεψέ την.» Και αφοσιώθηκε ολόκληρος στην καθαρή 
ποίηση. Αρχισε να δουλεύει τις μεγάλες συνθέσεις του που 
έμελλε να μείνουν δοκιμές. Και στον πνευματικό αυτόν ανήφο
ρο, που θυμίζει το μύθο του Σίσυφου, υπάρχειτο μεγαλείο. Γ ιατί 
οι θρυμματισμένοι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» και τα κατά
λοιπα του «Κρητικού» και του «Πόρφυρα», είναι το Μέγιστο 
Μάθημα.

Αναζητώντας μια εξήγηση ο Κωστής Παλαμάςγια την ημιτελή

1.

Για να είναι κανείς ποιητής φτάνει να 
αισθάνεται βαθιά * όμως ο μεγάλος ποιητής 
και βαθιά αισθάνεται και βαθιά νοεί.

John Raskin

σολωμική ποίηση, καταγράφει τρία ενάντια* τον αλκοολισμό, 
την ασθενική κράση του ποιητή και τους δικαστικούς αγώνες με 
τους συγγενείς του. Δε χρειάζεται ωστόσο να ανατρέχει κανείς 
σε εξωτερικούς παράγοντες, στις αντιξοότητες της ζωής, για να 
ψυχογραφήσει έναν καλλιτέχνη. Νοητικός και ταυτόχρονα ψυ
χικά πληθωρικός ο Διονύσιος Σολωμός από ανυπόμονος έγινε 
εκλεκτικός. Μετά την πρώτη, την αμέριμνη νεότητά του, όπου τα 
κοσμογονικά συμβάντα ή οι απλές συγκυρίες μετουσιώνονταν 
εύκολα σε συγκινησιακά βιώματα και όπου δημιουργούσε αβία- 
στα, με την πνοή της ιδιοφυίας και την ορμή της νεανικής απει
ρίας, ο ποιητής πιάστηκε στο μάγγανο της Αλήθειας. Και η ρήση 
του, «μήγαρις έχω άλλο’ς το νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσ
σα», από δόγμα ή θεώρημα έγινε για κείνον αυτοσκοπός. Ήξερε 
φυσικά πως κάποτε νομίζεις πως σφίγγεις στον κόρφο σου την 
αλήθεια ενώ σφίγγεις το φάντασμά της. Εκείνος το είπε. Ήξερε 
πως δεν είχε φανεί ακόμα ο μεγάλος συγγραφέας που θα γινόταν 
παράδειγμα, θα ευγένιζε τις λέξεις του λαού, ζωγραφίζοντας μ’ 
αυτές εικόνες και πάθη. Εκείνος το είπε. Ήξερε πως γλώσσα και 
ελευθερία είναι δύο φλόγες, η μια στο νου, η άλλη στην καρδιά. 
Εκείνος το είπε. Ήξερε πως ελευθερία καιγλώσσα δεν κερδίζον
ται μια για πάντα. Κερδίζονται κάθε στιγμή, και κάθε στιγμή 
πρέπει να μάχεσαι και να βαφτίζεσαι μέσα στα νάματά τους. Κι 
αυτό έκανε. Και για το ημιτελές έργο του ευθύνεται μόνον η έν
θεη έφεσή του προς την τελειότητα. Η μεγάλη δημιουργία είναι 
κάποτε μια ατέρμονη περιπλάνηση μέσα στον αισθητό και τον 
υπερούσιο κόσμο. Το σύμπτωμα ολοφάνερο στον Σολωμό. Σω- 
ματώνεται με τις θαυμάσιες ποιητικές παραλλαγές του που φέρ
νουν σύγχυση στον μελετητή και γοητεύουν τον μυημένο ανα
γνώστη του. Γ ιατί η κάθε μια από αυτές τις στροφές, ο καθένας 
από αυτούς τους στίχους, σε οδηγούν σε έναν θαυμάσιο πολύε
δρο κόσμο. Και η ημιτελής ποίηση γοητεύει και προβληματίζει, 
ακριβώς γιατί είναι ημιτελής και πολύτροπη. Ανοίγει τα μάτια 
της ψυχής σου, σε παίρνει μαζί της στα ύψη ή σε κατεβάζει σε 
απροσμέτρητα βάθη. Γ ια να σε ανεβάσει πάλι.

Ο Σολωμός, μετά τη βυρωνική πρώτη του νεότητα, θα ζήσει 
κλεισμένος στον εαυτό του. Αυτοεξόριστός, σε απρόσωπο περι
βάλλον. Θα ζήσει με το μέλλον. Είχε γεννηθεί στην κατάλληλη 
ώρα και πρέπει να το ήξερε. Ήρθε στον κόσμο για να βεβαιώσει 
κάτι. Και το πράττει με τον προφητικό βίο του, ταμένος από μια 
αγαθή συγκυρία στην ελληνική αναγέννηση. Και μόνος του σαν 
τον Ήφαιστο που «...έστεκε μεσ’ ’ς στον κόρφο της θάλασσας 
δουλεύοντας δίχως κανείς να τον βλέπει, δίχως αυτός άλλο ν’ 
ακούη ’ς τη σπηλιά του τριγύρω παρά μόνο το απέραντο πέλαγο 
που βοούσε», κάνει ποίηση, δε γράφει ποίηση. Είναι ευτύχημα 
που πλάι του, εκείνες τις ημέρες του 1857, βρέθηκε ο Ιάκωβος 
Πολυλάς. Αλλιώς, δε θα ’φτάνε τίποτα στα χέρια μας.

Η συμβολή του Πολυλά στην έκδοση του σολωμικού έργου εί
ναι η πιο σημαντική, αν δεν είναι η μόνη. Η έκδοση που κυκλοφο
ρεί τα τελευταία χρόνια, είναι πανομοιότυπη με τις εκδόσεις της 
Βιβλιοθήκης Μαρασλή και του Ελευθερουδάκη που, με τη σειρά 
τους, ακολούθησαν την έκδοση της Κερκύρας. Η μόνη προσθήκη, 17 
είναι δύο στίχοι και κάτι χρονολογικά που λίγους ενδιαφέρουν.



Η έκδοση που λείπει, είναι μια έκδοση με τα έργα χωρισμένα σε 
δύο ενότητες, σε λυρικά και επικά. Ο διαχωρισμός φυσικά θα γι
νόταν κατ’ επίφαση, γιατί ο Σολωμός, κάνοντας επική ποίηση, 
φτάνει στο απώγειο του λυρικού λόγου.

2.

Οι «Στοχασμοί του Ποιητή» είναι ένα κείμενο ανεπανάληπτο 
μέσα στην ελληνική γραμματεία. Κι όπως συμβαίνει πάντοτε με 
τις αποκαλυπτικές ενοράσεις, ταιριάζει και σ' όλες τις άλλες τέ
χνες· στη ζωγραφική, στη μουσική, στην αρχιτεκτονική. Είναι 
ένα κείμενο-μνημόνιο για ένα συγκεκριμένο έργο, μα το περιε
χόμενό του είναι καθαρά η διαμόρφωση μιας Ποιητικής. Ο ποιη
τής απευθύνεται στον εαυτό του. Αρχίζει με την παραίνεση να 
εφαρμόσει στην πνευματική μορφή τη λειτουργία του φυτού, 
που αρχίζει από τον σπόρο και γυρίζει σ' αυτόν, αφού περάσει 
όλους τους βαθμούς της εξέλιξης, όλες τις φυτικές μορφές, δη
λαδή τη ρίζα, τον κορμό, τα φύλλα, τα άνθη και τους καρπούς. 
Είναι αξιοπρόσεχτη η συγκυρία πως την ίδια εποχή, ο Μέντελ 
μελετούσε τα φυτά και διαμόρφωνε τη θεωρία του. Πιο κάτω ο 
Σολωμός θ' αναφερθεί στα μαθηματικά.

«Εφάρμοσέ την», λέει, «και σκέψου βαθιά την υπόσταση του 
υποκειμένου, και τη μορφή της τέχνης. Πρόσεξε ώστε τούτο το 
έργο να γένεται δίχως ποσώς να διακόπτεται.

Ακολουθεί η εκπληκτική αναφορά του στον αόρατο στις αι
σθήσεις Μονάρχη που είναι κρυμμένος, γνωρίζεται μόνο από το 
πνεύμα ποι) τον έχει γεννήσει και βρίσκεται έξω απ' τον χρόνο, 
«είναι έξω από την περιφέρεια του Καιρού. » Αυτόν τον αισθητά 
αόρατο Μονάρχη εκφράζει ουσιαστικά η δημιουργία. Που εί
ναι* μια μεστή και ωραία δημοκρατία ιδεών, η οποία ενεργεί αι
σθητά μέσα στα όρια του Καιρού.

Ποια θα ήταν άραγε η στάση του Σολωμού μέσα σε έναν κόσμο 
σαν το δικό μας, έναν ελληνικό κόσμο που δεν εμπνέεται απ' την 
Ελλάδα αλλά θέλει μόνο να ωφελείται απ’ την Ελλάδα; Οι οπα
δοί των υλιστικών δογμάτων έχουν έτοιμες τις απαντήσεις. Μα 
κάνουν λάθος. Να τι λέει ο ποιητής στον μαχητικό του «Διάλο
γο»:

«... Έρχεται ο ξένος και βρίσκει ακόμη ζωνταναίςπολλαίς συ- 
νήθειαις της Ιλιάδος* ακόμη οι γυναίκαις λέγουν τα μυρολόγια 
εις τα λείψανα, και τα φιλούν ακόμη ο γέρος 'ς τη δυστυχιά του, 
χτυπάει το μέτωπό του με τα δυο του χέρια, και τα σηκώνει ’ς τον 
ουρανό, σαν να ήθελε να τον ερωτήσει, γιατί έπεσε τέτοια συμ
φορά ’ς το κεφάλι του* ακόμη γυμνώνει το βυζί της η μάννα και 
ξαναθυμάει του παιδιού της το γάλα, που του έδωσε* ακόμη ο 
δούλος κάνει όρκον εις το ψωμί, που τον έθρεψε. Όμως ο ξένος 
δεν έχει άλλα δικά μας να μουρμουρίση ’ς τα χείλα του παρά 
Μ ή ν ιν ά ε ιδ ε ,Θ εά , γιατί η δάφνη κατεμαράνθη. Και τώρα που 
ξαναγίνεται νίκη ’ς το Μαραθώνα, δεν σώζεται φωνή ανθρώπου 
να ξανακάμη ’ς τη γλώσσα μας όρκον. Μ α τ α ις ψ υ χ α ίς π ο υ  
εχάθηκανπολεμώ ντας! γιατί η δάφνη κατεμαράνθη (ο ποιη
τής κλαίει).»

Πατρίδα και πίστη, διδάσκει ο Σολωμός, είναι το υψηλότερο 
περιεχόμενο της αληθινής ανθρώπινης φύσης και πρέπει να εν
σαρκώνεται στην ποιητική ιδέα. Που ο θεμελιώδης ρυθμός της 
είναι απ' την αρχή ως το τέλος το Κοινό και Κύριο, δεμένα άρρη
κτα μεταξύ τους και ταυτισμένα με τη γλώσσα. Ο θεμελιώδης 
ρυθμός υψώνεται κάθετα στο κέντρο της Αλήθειας. Το Νόημα, 
που μετουσιώνεται σε ποίηση, απλώνει ολόγυρα τους κύκλους 
του, ξετυλίγεται.

Το ποίημα που εκφράζει το Νόημα είναι ένας αυθύπαρκτος 
κόσμος, πλούσιος και βαθύς, μαθηματικά βαθμολογημένος. Με 
διάφορα ευρήματα, αυτό επιτρέπει τις πιο μεγάλες και τις πιο 
δυνατές συγκινήσεις.

18 Στη συνέχεια, ο ποιητής έχει στο νου του το συγκεκριμένο 
ποίημα, το «Χρέος», πρώτο τίτλο για τους «Ελεύθερους Πολιορ-

κημένους». Μα ο στοχασμός του γενικεύει πάντα, όπως ανελίσ
σεται μέσα σε τούτη την εκπληκτική Ποιητική. Στο βάθος, λέει ο 
Σολωμός, είναι πάντα η Ελλάδα, βυθισμένη στη φριχτή αγωνία 
της δυστυχίας και του πόνου. Πέφτει «από πόνον εις πόνον έως 
τον άκρον πόνον» και από το ζοφερό αυτό μέλλον θα «φανερωθεί 
απείραχτη και άγια η διανοητική και ηθική Παράδεισος.» Όλοι 
οι ανθρώπινοι δεσμοί, του πατέρα, του αδελφού, της γυναίκας 
και, μαζί τους, η χαρά της δόξας, χτυπιούνται απ' τη ζωή κι 
αναγκάζονται έτσι να αποκαλύψουν την αγιωσύνη της ψυχής 
τους. Η μικρή γη κατακλύζεται ακατάπαυστα απ' τις κρατερές 
δυνάμεις. Που όσο πληθαίνουν και δυναμώνουν, τόσο θάλλει 
στο αντίθετο στρατόπεδο η μνήμη της περασμένης δόξας. Και το 
υπερφυσικό και γεννητικό βάθος της Ιδέας εξωστρακίζει τα φυ
σικά φαινόμενα. Κι ο υποστατικός ίσκιος θα βγάλει έξω τα σώ
ματα, και μέσ' από αυτά, ενοποιημένος μαζί τους, φανερώνεται. 
Και με τα σώματα εκφράζεται συνεχώς η αλήθεια. «Τοιουτο
τρόπως», λέει ο ποιητής, «η Μεταφυσική έγινε Φυσική».

Ιδού τώρα και μια παραίνεση για τη μορφή και το περιεχόμενο 
συνάμα του Ποιήματος* «Πάρε και σύμπήξε δυνατά μίαν πνευ
ματική δύναμη, και καταμέρισέ την εις τόσους χαραχτήρες, αν- 
δρών και γυναικών, εις τους οποίους ν’ ανταποκρίνονται εμ- 
πράκτως τα πάντα. Σκέψου καλά αν τούτο θα γίνη ρωμαντικά, ή, 
αν είναι δυνατό, κλασσικά ή εις είδος μιχτό, αλλά νόμιμο. Του 
δευτέρου είδους άκρο παράδειγμα είναι ο Όμηρος* του πρώτου 
οΣαίξπηρ* του τρίτου, δεν γνωρίζω.»

Και φυσικά γνωρίζει. Είναι αυτός ο ίδιος. Ο Σολωμός δεν εί
ναι ρομαντικός και μουσικός ποιητής, όπως λέει ο Παλαμάς. 
Προπαντός δεν είναι καθόλου μουσικός. Η ποίησή του επηρεά
ζεται από μια έντονη πλαστικότητα, από μια απεικονική αισθη
τική, από αυτό που, μισό αιώνα αργότερα, ο Περικλής Γιαννό- 
πουλος θα χαρακτηρίσει «ελληνική γραμμή» και «ελληνικό χρώ
μα».

Ο Σολωμός συμπυκνώνει τις θέσεις του για την ποίηση, επι- 
στρέφοντας επίμονα στα σημεία εκείνα που πρωταρχικά βαραί
νουν:



Στη μικρή γη, την δίχως δόξα ως τότε, δίχως όνομα. Που υψώ
νεται και πέφτει και βυθίζεται στην άκρα δυστυχία.

Στην ασώματη ψυχή που απορρέει απ’ το Θεό κι αφού υλο
ποιηθεί («σωματωθεί» γράφει,), αφού υλοποιηθεί στον φυσικό 
κόσμο του Καιρού, του τόπου, της εθνικότητος και της γλώσσας, 
επιστρέφει πάλι στο Θεό.

Στις δυσκολίες που θα τις ξεπεράσουν οι έλληνες, αγρικώντας 
τον αισθητό κόσμο· τους γλυκούς πειρασμούς της ζωής ή τον 
πόνο -το ν  πόνο ως τη βεβαιότητα του θανάτου. Καιπάντα με τη 
μνήμη της περασμένης δόξας. Και στήνουν την Ελευθερία ψηλά, 
μεστή απ'το Χρέος. Που είναι- η Ηθική, η Θρησκεία, η Πατρίδα, 
η Πολιτική...

Και ο ποιητής τελειώνει, μιλώντας πάντοτε για τη μεστή δημο
κρατία των ιδεών που εκφράζει τον αόρατο, τον πέρ’ από το 
χρόνο Μονάρχη, αλλά ενεργεί αισθητά μέσα στα όρια του Και
ρού:

«Κάμε ώστε ο μικρός Κύκλος μέσα εις τον οποίο κινείται η πο- 
λιορκημένη πόλη, να ξεσκεπάζη εις την ατμοσφαίρα του τα μεγα
λύτερα συμφέροντα της Ελλάδας, γιατην υλική θέση οπού αξίζει 
τόσο για εκείνους οπού θέλουν να τη βαστάξουν, όσο για εκεί
νου ς,οπούθέλουννατηναρπάξουν,-καιγιατηνηθικήθέση,τα 
μεγαλύτερα συμφέροντα της Ανθρωπότητος. Τοιουτοτρόπως η 
υπόθεση δένεται με το παγκόσμιο σύστημα. -  Ιδέςτον Προμη
θέα και εν γένει τα συγγράμματα του Αισχύλου. -  Ας φανή κα
θαρά η μικρότης του τόπου, και ο σιδερένιος και ασύντριφτος 
κύκλος οπού την έχει κλεισμένη. Τοιουτοτρόπως από την μικρό
τητα του τόπου, ο οποίος παλεύει με μεγάλαις ενάντιαις δύνα- 
μαις, θέλει έβγουν οι Μεγάλαις Ουσίαις.

»Μείνε σταθερός εις τούτη την υψηλή θέση. Η θλίψη τους στέ
κεται εις το να θυμούνταιτην ευτυχισμένη κατάστασή τους, όθεν 
έπρεπε να βλαστήση το καλό της πατρίδας. Τώρα αισθάνονται 
ότι θα χάσουν τα πάντα · το αισθάνονται βαθμηδόν και επομένως 
ολικώς. Η πείνα δε μπαίνει εις τον κύκλον ειμή μόνον ως εξωτε
ρική δύναμη, την οποίαν υπερνικούν καθώς όλαις ταις άλλαις. »

Αυτές οι «Μεγάλαις Ουσίαις» που βγαίνουν απ’ τη μικρότητα 
του τόπου, είναι μάθημα πολιτικής δεοντολογίας. Κι αυτή η 
πείνα που «δε μπαίνει εις τον κύκλον ειμή μόνον ως εξωτερική 
δύναμη», καταβαραθρώνει την περί αξιών ιεράρχηση του Και
ρού μας. Εκτός πια, αν ο Σολωμός είναι ξεπερασμένος!

Ο «Διάλογος» είναι μια μπροσούρα για τη γλώσσα, γραμμένη 
με ακλόνητα επιχειρήματα και με μαχητικότητα. Το θέμα φαίνε
ται παρωχημένο σήμερα μα τα φαινόμενα εξαπατούν. Γ ιατί ο 
ποιητής δεν περιορίζεται στη διάζευξη «λογία γλώσσα -  του 
λαού», προχωρεί βαθύτερα. Φτάνει στην ουσία, που είναι η ικα
νότητα να κυριέψεις τη γλώσσα του λαού, αφού πρώτα της υπο
ταχτείς, και να ευγενίσεις τα λόγια της ζωγραφίζοντας μ’ αυτά _ 
εικόνες και πάθη.

Ο «Δ ιάλογος» δεν έχει τις κοσμογονικές διαστάσεις των «Στο
χασμών». Μα είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για την κατανόησή 
τους. Και ενώ η κλιμάκωση εννοιών και επιχειρημάτων θυμίζει 
τον φοιτητή της νομικής της Παβίας, ο διάλογος μεταξύ Ποιητή, 
Φίλου και Σοφολογιώτατου, μας μαθαίνει πολλά πράγματα για 
την προσωπικότητα και την προσωπική υπόσταση του Σολωμού. 
Μαθαίνουμε λογουχάρη πως η κλασσική παιδεία του φτάνει σε 
μέγα βάθος, πως είναι γνώστης της περιφέρειας του Καιρού του. 
Είναι γνώστης ακόμα, “αρετή” όπως θα έλεγεο ίδιος, της ελληνι
κής πραγματικότητας. Ξέρει τους Σοφολογιωτάτους, ξέρει τη 
«Βοσκοπούλα» και τα κλέφτικα τραγούδια, ξέρει τον Χριστό- 
πουλο. Μα το πραγματικό ξάφνιασμα, το έχουμε με κείνη τη σύ
ζευξη Ελευθερίας και Γλώσσας. Ταυτίζοντας τον τούρκο κατα- 
κτητή με τον Σοφολογιώτατο, τον άνθρωπο που πουλάει στο 
έθνος τη στρεβλή σοφία του και ευαγγελιζόμενος την κοινή νίκη, 
Ελευθερίας και Γλώσσας, ο Σολωμός δίνει στην ελληνική επα
νάσταση τριπλή υπόσταση· εθνική και κοινωνική και πνευματι
κή.

Ο «Διάλογος», είναι ένα κείμενο στιλπνό και διάφανο. Το

κείμενο των «Στοχασμών του Ποιητή», είναι σε πολλά σημεία σι- 
βυλλικό, ακατανόητο κάποτε. Μα όσοι γνωρίζουν από πνευμα
τικές αναζητήσεις, όσοι προσπαθούν να εκφράσουν με τα λόγια 
την ενόρασή τους, κοινωνούν με το μυστικό, με το πέρ’ από το αι
σθητό Νόημα του Ποιητή, όπως ακριβώς ο καλός δέκτης της ζω
γραφικής, της πλαστικής και της μουσικής πιάνει τα μηνύματα 
των γραμμών, των χρωμάτων, των όγκων και των ήχων. Κι όσοι 
φαντάζονται ότι η ποίηση είναι θείά έμπνευση, κάτι σαν άγιο 
φως που έρχεται και λούζει το δημιουργό της, αυτοί μαθαίνουν 
τη γλυκόπικρη αλήθεια. Η ποίηση είναι πρώτα νόηση κι έπειτα 
συναίσθημα. Η φλόγα της είναι πρώτα στο νου κι έπειτα στην 
καρδιά. Μα γιατί και πικρή η αλήθεια! Ό πω ς λέει ο ποιητής, «η 
αλήθεια είναι καλή θεά, αλλά τα πάθη του ανθρώπου συχνότατα 
τη νομίζουν εχθρήν.»

Ο καθαρός λόγος του Σολωμού, ποιητικός και πεζός, είναι 
κάτι το πρωτοφανέρωτο στη νεοελληνική γραμματεία. Είχαν 
προηγηθεί φυσικά το Κρητικό Θέατρο και το δημοτικό τραγού
δι. Μα ο λόγος του Σολωμού δεν είναι μόνο λαγαρός, είναι πυ
κνός και πλαστικός και άρρηκτα δεμένος με το νόημα που εκ
φράζει. Είναι ο πανάρχαιος ελληνικός λόγος. Ποιητικός και πε
ζός.

Ο Βλαχογιάννης είπε πως αν η νεοελληνική πεζογραφία είχε 
ακολουθήσει το δρόμο που άνοιξε ο Σολωμός με τη «Γυναίκα της 
Ζάκυνθος», η πορεία της θα ήταν διαφορετική. Και είναι αλή
θεια. Η νεοελληνική πεζογραφία δουλώθηκε βαθμηδόν σταξένα 
πρότυπα. Αν ακολουθούσε τη «Γυναίκα της Ζάκυνθος» θα ήταν 
εθνική -  τουτέστιν αληθινή. Η σολωμική πεζογραφία, Νόημα 
και Μορφή, είναι πανελληνική, εκφράζει με τη γλώσσα του λαού 
του Καιρού της τον αόρατο, τον πέρ’ από το χρόνο Μονάρχη .Για 
να το δούμε, δεν έχουμε παρά να βασανίσουμε εκείνον τον συν
δετικό σύνδεσμο, το «και» που προτάσσεται σε κάθε μια απ’ τις 
πυκνές προτάσεις. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το νόημα και 
η αφήγηση προχωρεί αβίαστη, «δίχως ποσώς να διακόπτεται», 
όπως θα έλεγε ο ποιητής. Στη «Γυναίκα της Ζάκυνθος», ένα αρι
στούργημα που φτάνει ως την καθαρή ποίηση (γιατί ποίηση δεν 
είναι μόνο ο στίχος) συναντούμε πάλι τη μεστή και ωραία δημο
κρατία των ιδεών που γράφεται μέσα στην περιφέρεια του Και
ρού αλλά εκφράζει τον γεννημένο απ’ το πνεύμα, και αισθητό 
μόνο με το πνεύμα αόρατο Μονάρχη. Το υπονοεί ο ίδιος ο ποιη
τής στους «Στοχασμούς» του· «...τούταις ας νικάνε κι αυταίς, 
αλλ’ ωσάν γυναίκες.»

3.

Ό σο προχωρεί η γνωριμία μας με τον Σολωμό και μεγαλώνει ο 
θαυμασμός μας για το έργο του, τόσο μας καίει ο άνθρωπος και 
οι πράξεις του. Γιατί είναι δύσκολο να ταιριάξουμε τη φλεγό- 
μενη βάτο της Ζακύνθου με το αιματοβαμμένο Μεσολόγγι. Οι 
αναφορές του ποιητή στο δίλημμα που τον ταλανίζει, (αν υπήρξε 
τέτοιο δίλημμα), είναι αόριστες και διφορούμενες. Μας φανε
ρώνεται αυτοτυραννούμενος και γενναίος. «Και αν δεν είμαι 
[γενναίος]», μας λέει, «ακολουθώντας τα παραδείγματα τόσων 
άλλων, προσπαθώ να φαίνομαι τέτοιος.» Κι ο «Διάλογός» του 
τελειώνει με τούτα τα λόγια μεταξύ Φίλου και Ποιητή·

«ΦΙΛΟΣ: Έχεις προσηλωμένα τα μάτια σου εκεί, και τόσο 
αναμμένος είσαι’ ς το πρόσωπο, και τόσο σου τρέμουν τα μέλη, 
οπού φαίνεται πως ετοιμάζεσαι να πας εκεί πέρα να πολεμήσης. »

«ΠΟΙΗΤΗΣ : Μου πονεί η ψυχή μου· οι δικοί μας χύνουν το 
αίμα τους αποκάτου από το Σταυρό, για να μας κάνουν ελεύθε
ρους, και τούτος [ο Σοφολογιώτατος] και όσοι του ομοιάζουν, 
πολεμούν, γ ι’ ανταμοιβή, να τους σηκώσουν τη γλώσσα. »

Πάντα Ελευθερία καιγλώσσα. Και ο ποιητήςψυχή, πάντα στα 
μέρη της Ζάκυνθος. Ό που τον πόλεμο τον ακούς, δεν τον βλέ- 19 
πεις. Ο Κωστής Παλαμάς, αμυνόμενος και του εαυτού του βέ-



βαια,γράφειγιατοναστράτευτοΣολωμό:«ΚαιμήπωςηΙδέαδεν 
είναι δύναμη, και μήπως δεν υπάρχει για την τιμή των πραγμά
των ένα υψηλότερος κύκλος, κύκλος που μέσα του λείπει το ξε- 
χώρισμα της θεωρίας από την πράξη, και που μέσα του ο λόγος 
είναι το βλαστάρι της ενέργειας και που ένα καλλιτέχνημα αξίζει 
ίσα με μιαν ανδραγαθίαν ; Ο Σολωμός αν δεν εκράτησεν όπλο, με 
τη λύρα πλήρωσε το μεγάλο φόρο προς την πατρίδα. Φτάνει που 
έγραψε τότε τον Ύμνο και την καταστροφή των Ψαρών, και πως 
από κει χτύπησε’ςτη φαντασία του, μαγεμένη αποτο επικό μεγα
λείο του πεσμένου Μεσολογγιού, το ποίημα των Ελεύθερων Πο- 
λιορκημένων.»

Ο Λορέντζος Μαβίλης δε θα υπέγραφε αυτό το κείμενο. Ούτε 
ο Αισχύλος. Μα οι εξαιρέσεις υπάρχουν για να επιβεβαιώνουν 
τον κανόνα. Ο Παλαμάς, γενικεύοντας το θέμα, λέει μια αλή
θεια. Αυτό γίνεται πάντα με τους καλλιτέχνες. Δε ξεχωρίζουν 
εύκολα τη θεωρία από την πράξη. Η θεώρηση του Σολωμού 
ωστόσο φαίνεται διαφορετική. Η εμμονή του, εκείνου του Και
ρού, μέρες του 1824, η εμμονή του να ταυτίζει Ελευθερία και 
Γλώσσα, οδηγεί σε άλλες υποθέσεις.

Μήπως ήταν το δίλημμα που τον βασάνιζε; Μήπως περνούσε 
μια κρίση συνειδήσεως ή, το πιο πιθανό, προσπαθούσε να προ- 
φυλάξει τον εαυτό του από τις επικρίσεις; Όντας βέβαιος πως 
εκείνος ξεκινούσε για τα μεγάλα και τα πανελληνικά και έπρεπε 
να επιζήσει με κάθε τρόπο;

Ό ,τ ι και να ’ναι, όποια κριτήρια κι αν μεταχειριστούμε, ο 
Διονύσιος Σολωμός νίκησε νίκη μεγάλη. Καταξίωσε Ελευθερία 
και Γλώσσα.

4.

Η εμφάνιση ενός μεγάλου καλλιτέχνη τον Καιρό της αναγέννη
σης του ελληνισμού, έχει ασφαλώς κάτι το μεσσιανικό. Μα δεν 
είναι παρά η ιστορική συγκυρία που έφερε στο προσκήνιο τον 
ίδιον και μερικούς άλλους ακόμα. Ο Διονύσιος Σολωμός, ο 
Ιωάννης Καποδίστριας και ο Ανδρέας Κάλβος στα Εφτάνησα, η 
πλειάδα των επωνύμων στο μέγα Πανελλήνιο -κληρικοί και 
λαικοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί, είναι η σπορά και ο θερισμός 
των τελευταίων δεκαετιών του δέκατου όγδοου αιώνα· του Λάμ
πρου Κατσώνη, του Ρήγα, του Κοραή, των Μεγάλων Δραγου- 
μάνων της Πόλης, του Φαναριού, των ναυτικών νησιών, των πο
λιτικών συμβούλων και των αρματωλών του Αλή, των Κοτζαμ
πάσηδων, των στρατιωτικών του Μορηά και της Ρούμελης, των 
εμπόρων της Πόλης και της Σμύρνης, της ομογένειας της Ευρώ
πης, των Σχολών του Γένους, των παπάδων και των διάκων, της 
Ανοιξης που γλυκοχάραζε.

Ο Σολωμός είναι ο προφήτης της πνευματικής αναγέννησης. 
Όντας στη ζωή και ευθύς αμέσως μετά τον θάνατό του, επη
ρέασε αποφασιστικά το άμεσο περιβάλλον του: τους εφτανη- 
σιώτες. Μα χρειάστηκε να περάσουν τρεις περίπου δεκαετίες για 
να γίνει αποδεκτός στον ελλαδικό χώρο, και περισσότερος χρό
νος ακόμα για να επηρεάσει την ελληνική ποίηση. Το γεγονός ότι 
ο έντεχνος ποιητικός λόγος μπόρεσε να εκφράσει στη γλώσσα του 
λαού υψηλά και βαθιά νοήματα, έπεισε πιο εύκολα τον Παλαμά 
και τους συχρόνους του να δεχτούν τη ζωντανή γλώσσα. Μα δε 
μπόρεσαν να προχωρήσουν περισσότερο. Ήταν η μίμηση, όχι η 
συνέχεια.

Σε μορφή και σε περιεχόμενο, σε γλώσσα και σε νόημα, ο Σο
λωμός θα βρει τους συνεχιστές του με τον Σικελιανό, τον Σεφέρη 
και τον Ελύτη. Αυτοί πρώτοι ένιωσαν το Χρέος που είδε με τα 
πάντα ανοιχτά και άγρυπνα μάτια της ψυχής του ο ποιητής των 
«Ελεύθερων Πολιορκημένων». Το νόημα της δικής τους ποίησης 
διαφέρει, γιατί πραγματοποιούν τη μεστή και ωραία δημοκρα
τία των ιδεών τους μέσα στην περιφέρεια του Καιρού τους. Μα 
εκφράζουν τον ίδιο Μονάρχη, τον γεννημένο από το πνεύμα και 

20 χον αισθητό μόνο με το πνεύμα* εκφράζουν την Ελλάδα. Στη 
γλώσσα, ακολούθησαν το παράδειγμα του Σολωμού · υποτάχτη

καν σ' αυτή και, όντας «αρκετοί», την κυρίεψαν. Είναι ο πρώτοι 
και οι τελευταίοι. Η τέχνη του λόγου δεν είναι πια λογοτεχνία. 
Είναι τέχνη των συνθημάτων, είναι λογοσυνθηματολογία.

Στην περίπτωση του Σολωμού, μένει μοναδικό ετούτο· παίρ
νει τη σκυτάλη απ' ευθείας απ’ τον Πίνδαρο, γεφυρώνοντας το 
χάσμα αιώνων. Και για να μη μείνουμε στη Μεταφυσική και να 
την κάνουμε Φυσική, όπως ο ίδιος ήθελε, εξήγηση του φαινομέ
νου είναι η μεγάλη παιδεία του, η βαθιά γνώση της περιφέρειας 
του Καιρού του, η οικειότητα να πλησιάζει και να ερμηνεύει τον 
αρχέγονο ελληνικό κόσμο. Και ο ενθουσιασμός του να ταυτίζει 
την Ελευθερία με τις Μεγάλες Ουσίες. Και η νοητική του να κυ
ριεύει τη Γλώσσα. Και η ανυποχώρητη βούλησή του για την τε
λειότητα.

[Ιούλιος, 1979]
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Μέ την ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ οί
έκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ προσπάθησαν νά δώσουν τά 
πιό άντιπροσωπευτικά εργα της πεζογραφίας μας 
κατά τόν 19ο καί τίς πρώτες δεκαετίες του 20ου 
αιώνα.

ΤΩΡΑ μέ τήν ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΗ 
προσφέρουν στούς άναγνώστες τους μιά άνθολο
γία των ποιητών αύτής της έποχής. Μιά άνθολογία 
—προσωπική έπιλογή του ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩ
ΣΤΑΚΗ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ 
Μαυρομιχάλη 9, Αθήνα 106 79 
Τηλ.: 360.47.93 — 360.77.44
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Γιώργος Παπαντωνάκης

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
Το δάνειο του χρόνου 
Εκδ. Κέδρος, 1989, Αθήνα

«Το δάνειο του χρόνου» του Κώστα Μαυ- 
ρουδή αποτελεί και την τέταρτη κατάθεσή 
του στο χώρο της ποίησης, ενώ με την 
έκδοση του «Δένδρου» η προσφορά του 
στο χώρο των Γ ραμμάτων γενικότερα πολ
λαπλασιάζει τις μετοχές του. Η συλλογή 
που απαρτίζεται από πέντε επιμέρους 
ενότητες αποτελεί δοκίμιο πάνω στον 
ποιητικό ψυχολογικό χρόνο, έστω κι αν ο 
τελευταίος, όπως υποδηλώνει και ο ποιη
τικός τίτλος, εμφανίζεται σπαραγματικός, 
ώστε να δικαιολογεί την ποιητική του 
υπόσταση, δάνεια του χρόνου. Άλλωστε η 
ίδια η τιτλική αρρηματική εκφορά του τον 
καταγράφει ως σπάραγμα του λόγου, άρα 
και του χρόνου, εφόσον ο λόγος χαρακτη
ρίζεται από χρονική εκφορά. Οι συναπαρ- 
τίζουσες τον τίτλο λέξεις εντάσσονται σ’ 
ένα μόνο βασικό μέρος του λόγου, το 
ουσιαστικό, το οποίο συνοδεύεται από το 
άρθρο του. Λεξικά, είναι ο μεγαλύτερος 
από ποσότητα λέξεων που τιτλοθετούν τις 
συλογές που έχουν προηγηθεί, με κάποια 
κλιμάκωση ως προς την ποσότητα, για να 
δηλωθεί ίσως και η χρονική ροϊκότητα ή 
και η αύξηση του περιεχομένου του ημε
ρολογιακού, ψυχολογικού, αλλά και ποιη
τικού χρόνου. Η διασυμπλοκή των τεσ
σάρων λέξεων σε δύο πτωτικά ζεύγη με τα 
ουσιαστικά με αντίστοιχη συλλαβική ισο- 
συλλαβία αφενός συγκροτεί τίτλο μη κρυ- 
πτικό σε πρώτο επίπεδο, αφετέρου κατα- 
δηλώνει την ταυτότητα της σημασίας των 
χρονικών δανείων -  στιγμών, διαφορετικά 
ότι όλα τα εγγραφόμενα στην ποιητική 
συνείδηση δάνεια έχουν το ίδιο συναισθη
ματικό, βιωματικό και λειτουργικό βάρος, 
παρά την κάποια ευρύτητα του χρονικού 
φάσματος, από το οποίο ο ποιητής τα έχει 
δανειστεί. Έτσι βασικός άξονας των ποιη
τικών καταγραφών είναι ο χρόνος από τον 
οποίο εξακτινώνονται τα ποιητικά δρώ
μενα και γιϊρω από τον οποίο με τρόπο 
κεντρομόλο κινείται η έμμεση ή άμεση 
βιώση και ποιητική μετουσιώση.

Η αρρηματική εκφορά του τίτλου καθο
ρίζει απαρέκκλιτα και τη λειτουργία του, 
γίνεται μάλιστα αρμός συνθετικός των 
προσώπων και των συναισθημάτων. Υπο
δηλώνει τα στοιχεία, τα γεγονότα, τα πρό
σωπα κλπ. που ο ποιητής δανείζεται, φαι
νομενικά σκόρπια, στην ουσία με κάποια 
αδιόρατη χρονική αλληλουχία, όπως την 
υπαγορεύει η έμμεση βίωσή τους, και που 
εγγράφονται σε προ-Μαυρουδιανές ή και

Μαυρουδιανές μνήμες στη συγκεκριμένη 
ποιητική περιπέτεια. Στο «Σχετικά με τον 
πατέρα [2]» μάλιστα δηλώνεται χωρίς επι
καλύψεις: «Εξοφλεί το δάνειο του χρόνου: 
θυμάται.» (σελ. 44), απ’ όπου φαίνεται να 
κατάγεται ο τίτλος. Θα πρέπει βέβαια να 
επισημανθεί ότι τα «δάνεια» δεν έχουν 
μόνο χρονική προέλευση, αλλά και τοπική 
καταγωγή, όπως οι δύο αυτές διαστάσεις 
βιωματίζονται και μετουσιώνονται σε 
στίχο. Ωστόσο τα παλιά κτίρια, τα Μουσεία 
και οι εκθέσεις που αποτελούν και τα 
χωροδάνεια διέπονται από ημερολογιακή 
χρονικότητα, οπότε εγγράφονται και αυτά 
στα δάνεια του χρόνου, που αποκτά έτσι 
πέρα από βάθος και έκταση. Η δανειολη
πτική αυτή ενέργεια του ποιητή δε διασπά, 
φαινομενικά βέβαια το χρόνο, όπως 
μοιάζει να διαπιστώνεται: «ζώντας σ’ αδια
τάραχτη ενότητα του χρόνου», γιατί στην 
πραγματικότητα προσδίδει κάποια μορια- 
κότητα στο χρόνο που δίνει την εντύπωση 
ότι έχει υφή υλική. Η χρονική δανειοδό
τηση προφανώς εκπηγάζει από το 
παρελθόν που εκτείνεται από το 1944 ως 
το 1989 και καλύπτει μνήμες κατοχικές, 

* κυρίως εμφυλιακές και μετεμφυλιακές με 
τη ρητή αναφορά προσώπων, αλλά και 
προσωπικά βιώματα του ποιητή, στη 
Γαλλία κυρίως, αλλά και συμβιώματά του 
με τον πατέρα.

Ωστόσο η δανειοληπτική αυτή τάση- 
ικανότητα του ποιητή αποσπά και μια φελ- 
λίδα μελλοντικού χρόνου, αφού άλλωστε 
όλα είναι «διαρκής επιστροφή. Η μνήμη: 
Αυτή η παράλογη Φυσική, «να βλέπεις τη 
σκιά, ενώ το αντικείμενο πια δεν υπάρχει» 
(σελ.63), για να αυτοεγγραφεί στο 2021
μ·χ·

Μ’ αυτή τη χρονική δομή όχι απλά 
δικαιολογείται η τιτλική αντιπροσώπευση 
των ποιητικών σωματίων, αλλά και 
δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για τη 
μοριακότητα του χρόνου. Η τελευταία 
αυτή ποιότητα εξυλώνεται με τις πέντε 
επιμέρους ενότητες, από τις οποίες τα 
«Ελληνικά αποτελούν πανελλήνια χρονική 
έκφραση» (1944-1947) και που διαστά- 
ζονται σε έμμεσα βιώματα του ποιητή, των 
οποίων η χρονική ποιητική εγγραφή συμ
πίπτει με την ηλικιακή του ωριμότητα. Τα 
«Ισόβια» πάλι "περνούν σε άλλη τάξη”. Γι’ 
αυτό και «Κάποιες εικόνες μόνο θέλουν να 
σωθούν. Φοβούνται. Μπαίνουν στο κάδρο 
του ποιήματος, παριστάνοντας το ανύ
ποπτο τοπίο» (σελ. 25), το πιθανότερο 
μετεμφυλιακό. Όλα αυτά εξάλλου τα βιώ
ματα, άμεσα ή έμμεσα, και τα συμβιώματα 
υπακούουν στη σε συγκεκριμένο χρόνο 
γραφή του ποιήματος, όπου και εγγρά- 
φονται (και πάλι έχουμε δάνειο χρόνου για 
τη μετουσίωσή τους σε στίχο), επειδή η 
ποίηση θεωρείται αναγκαία για την 
ύπαρξη και τη διαιώνισή τους. Τα υπό
λοιπα 3 μέρη, «Απόγευμα σε πόλη γαλλι
κή», «Σχετικά με τον πατέρα», «Album»

τοποθετούνται βέβαια σε προσωπικό χρο
νικό επίπεδο, αλλά στο «Σχετικά με τον 
πατέρα», όπου εγκιβωτίζονται μη προσω
πικά βιώματα, είναι ευδιάκριτος και ο κοι
νωνικός χρόνος, που καλύπτει κυρίως το 
μετεμφυλιακό χρονικό τοπίο. Στο 
«Album» μάλιστα το καταλογικό στοιχείο 
που εμπεριέχεται κυρίως στις δυο πρώτες 
καταγραφές δικαιολογεί πλήρως τον τίτλο, 
αφού, όπως ήδη έχει λεχθεί, ο χρόνος 
χαρακτηρίζει το χώρο. Έτσι το καταλογικό 
πλέγμα της πρώτης ποιητικής κατα
γραφής του Album διαγράφει [τη] χρονική 
τροχιά [του ποιητή] από την πρώιμη παι
δική ως τη μετεφηβική ηλικία. Από την 
άλλη, ο ραδιοφωνικός κατάλογος των 
πόλεων της 2ης καταγραφής που ακολου
θείται από τις συχνότητες, υπόκειται στη 
συγκεκριμένη χρονικότητα του 1952, 
όπως καταδηλώνει η συγκεκριμένη τιτλική 
αναφορά, η παρουσία της οποίας μας ξαφ
νιάζει, αλλά δικαιολογείται από την επό
μενη καταγραφή, «Κυριακή», “ ...στα χέρια 
του κρατούσε ψαλμωδίες με σώμα ενός 
παλιού τρανζίστορ”. Όλα τα ποιητικά 
λοιπόν σωμάτια είναι δάνεια χρόνου κι όχι 
χρόνος, γιατί ακριβώς υπάρχει μια διαρκής 
ανάσχεση της χρονικής ροϊκότητας.

Δάνειο χρόνου είναι επίσης και το εξω- 
κειμενικό στοιχείο της φωτογραφίας, 
αφού κάθε καλλιτεχνικό έργο υπακούει 
στον εικαστικό χρόνο, έστω κι αν αυτός 
εμφανίζεται στατικός και ασυνεχής. Το 
παλιό ραδιόφωνο μάλιστα προβάλλεται 
στα ποιήματα της 5ης ενότητας Grunding 
1952 και Κυριακή, ήδη όμως προοικονο- 
μείται από τη σελ. 46, ενώ τα λοιπά αντι
κείμενα [-αντίκες] παραμένουν εγκλωβι
σμένα στο χρόνο και η φωτογραφική απει
κόνιση και εξωκειμενική παράθεσή τους 
εμπεριέχονται στη ρήτρα δανείου του 
χρόνου. Τέλος και η μόνη ζωντανή 
παρουσία της φωτογραφίας, παροντική 
έκφραση κάποτε, υπακούει κι αυτή στα 
χρονικά δάνεια, εφόσον ανατάσσεται 
ούτως ή άλλως στο μνημονικό χρόνο. Αν 
και εξωκειμενικό στοιχείο ως κίνηση 
μπορεί να την εντοπίσει κανείς στο ομό
τιτλο ποίημα της σελ. 14. στο «Σχετικά με 
τον πατέρα[9]» (σελ. 52) και τέλος στην 
«αλμπουμική» καταγραφή Album. ΓΓ αυτό 
και το εξώφυλλο ως εξωκειμενικό στοιχείο 
με την τιτλική δήλωση εναρμονίζεται 
πλήρως με τα δανειοληπτικά ποιητικά 
σωμάτια.

Ο χρόνος βέβαια λειτουργεί ως υποκα
τάστατο του αληθινού χρόνου ζωής και 
συχνά αντιδιαστέλλει τα βιώματα του 
ποιητή είτε αυτά είναι άμεσα είτε είναι 
έμμεσα. Οι εποχές της συλλογής παρά την 
οριζόντια έκθεσή τους (ημερολογιακός 
χρόνος) εκτείνονται περισσότερο κάθετα 
(ψυχολογικός χρόνος). Η χρονική δειγμα
τοληψία μάλιστα δείχνει ότι είτε σε ορι- 21 
ζόντια είτε σε κάθετη προοπτική ο χρόνος
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είναι μοριακός, αφού τα ποιητικά ιστο- 
ρούμενα επικεντρώνονται σε χωριστές και 
ασυνεχείς χρονικές ροές-στιγμές, άσχετα 
αν αυτές εντάσσονται σε μια συγκεκρι
μένης έκτασης ημερολογιακή χρονικό- 
τητα. Και αν και ο χρόνος ουσιαστικά είναι 
μνημονικός η τεχνική της γραφής μας 
βυθίζει σ’ ένα διαρκώς ανανεούμενο πλα
σματικά παρόν, ώστε να δημιουργείται 
ίσως και η ψευδαίσθηση της αδιατάραχτης 
χρονικής ενότητας, αν και αδύνατο, 
επειδή η αχρονική γραμμή είναι καμπύλη 
και όχι ευθύγραμμη. Ακόμα και όταν εμφα
νίζεται κάποια επιπεδοποίηση του χρόνου, 
άρα και μη χρονική ροϊκότητα και μηδενι
σμένη ποιητικά χρονική βαθμίδα, ακόμα 
και τότε η χρονική ακινησία είναι φενάκη 
και οφείλεται “σε μια μικρούλα βλάβη του 
φλοιού” (σελ. 48).,

Στην περίπτωση αυτή μάλιστα παύει να 
υπάρχει η νοσταλγία, ακινητοποιείται ο 
χρόνος και εξουδετερώνεται κάθε ανα
δρομή. Έτσι φτάνουμε στην ανυπαρξία 
της χρονικής ροϊκότητας, απ’ όπου απου
σιάζει ο πρόξενος για τα πεπραγμένα και 
συντελεσμένα. Ο χρόνος γραφής ή και ο 
χρόνος της ανακοίνωσης/δημοσιοποίησης 
της ποιητικής περιπέτειας στοιχειοθετεί 
το [απόλυτο] παρόν όπου εγκιβωτίζεται το 
παρελθόν, όπου αναδράμει η μνημονική 
αναπόληση, για να επαναταχθεί στο παρόν 
φορτωμένη μνήμες από την εμφυλιακή και 
μετεμφυλιακή ποιητική τοπιογραφία που 
συχνά δεν είναι προσωπικά βιώματα- 
εγγραφές, αλλά μετεγγραφές στη συνεί
δηση του ποιητή (λ.χ. σελ. 44). Μάλιστα η 
παρελθοντική σφριγηλότητα εγκιβωτί- 
ζεται κάπου κάπου στην εξασθενημένη 
παροντική παρουσία (σελ. 49) ως από
πειρα να αποδοθεί μέσα από τον χρονικό 
αναγραμματισμό ο ψυχολογικός χρόνος, 
να υποδηλωθεί ίσως ο κοινωνικός χωρό
χρονος και να σκιαγραφηθεί το δρων υπο
κείμενο.

Στον μνημονικό αυτό χρόνο μπορεί να 
εντάξει κανείς και έναν άλλο, απώτερο, 
παρελθοντικό χρόνο που εξυπακούεται 
από κάποιες λεκτικές αναφορές, λ.χ. Μου
σεία, παλιά κτίρια κλπ, που υποδηλώνουν 
την ύπαρξη ενός μη καταδηλωνόμενου 
παρελθοντικού χρόνου.

Ωστόσο κάθε χρονικό επίπεδο άμεσων 
ή έμμεσων βιωμάτων έχει τη δική του υφή 
και δομή και οικοδομείται με τα δικά του 
κοινωνικοπολιτικά ή και πολιτιστικά στοι
χεία, εποικοδόμημα που δεν επιτρέπει να 
γίνουν χρονικές μετακινήσεις, μεταθέσεις 
χρονικών επιπέδων και μετατάξεις του 
χρονικού περιεχομένου.

Χρύσα Πολυμερούδη

Και η σκέψη όμως’ κάτι είναι 
το άλλο μισό πον σου λείπει

Κάτι και ο φόβος · πον όταν σε ζώνει 
μέθη κόκκινη εννοεί 

-με ήχο ποτέ - 
μη κοινωνείς, γιάτρευε μόνο 
μη σε γαλάσει το γλωσσίδι ενός φιλιού 
και γίνεις θάλασσα 
τη νύχτα αυτή που εκλεκτή συγκίνηση 
το πνεύμα με το σώμα σου το σμίγει 
κι άλλο Θεό πια δεν θα ιστορήσεις 
που σαν παιδί σαν άνδρας ψάχνει
- κατά βάθος όμως ήθελες κι εσύ - 
παρθένα γη, κάτω απ ’ τον ώμο του αχνά 
κι απ’τ' άστρα, γόνιμη και φωτεινή ρόγα 
ρόδινη * ρόγα έτσι νάσαι πριν κοιμηθείς

Μη κι ο πηλός σου πατώντας 
Ερημώνει εκεί όπου Άνθισε χώμα

Ξημέρωμα

Όλα τα σπίτια πιο λευκά απ ' την ομίχλη
και ανέγγιχτη η ζωή * εδώ
καμιά δεν έχεις παρουσία
Είναι το νερό πιο κρύο και το κορμί πιο ελεύθερο
όσο υπάρχει ο θάνατος, όσο λουφάζει *
υγρό το βρύο ο αέρας σφυρίζοντας

Φοβάσαι; Γιατί φοβάσαι;
Τι έχει η ψυχή να φοβηθεί από το θάνατο;
Εσύ πομάκι στα μποστάνια ξεχασμένο 
λίχνισες σκόνη κόκκινη τα χώματα 
A υτόςπου γνώρισες (μα γι άλλο τον φοβόσουν) 
αυτός ήταν φίδι που σκοτωμένου πια 
κοιτάζεις τα μάτια - ν'αντέχεις

ή σαν αρκούδα που σιγοκλαίοντας 
λύνει με το νύχι της το σπάγγο 
επτά φορές κι αργά - τρίζει ο σύρτης 
(μη καταλάβουν οι άλλοι και γεράσουν) 
μετά από τόσο δάκρυ, γέλιο εψές στο γλέντι 
πίσω από πόρτες ανοιχτές χωρίς τοπία 
μονάχα αχνογάλαζες



Η Μελισσάνθη, to κορίτσι

Μακρυγιάννη 3, περάσαμε προχθές με ένα 
φίλο και χτυπήσαμε το κουδούνι στο σπίτι 
της Μελισσάνθης, έτσι για να τη θυμηθού
με. Φύγαμε τρέχοντας όπως κάναμε παι
διά. Την ποιήτρια τη γνώρισα στα 1970 ή 
στα 1971 από την ποιήτρια Ολυμπία Κα- 
ράγιωργα που κάναμε τότε στενή παρέα. 
Αλήθεια, πόσες γνωριμίες γίνανε, σχεδόν 
οιπερισσότερεςεκείνεςτιςχρονιές. Ήτανε 
μια γυναίκα με ευγενικά χαρακτηριστικά, 
μιλούσε σιγά και στρογγυλά, με μουσική 
τέλειωνε κάθε φράση της. Στα μάτια, στα 
μήλα του προσώπου και στο βάδισμα είχε 
κάτι το κοριτσίστικο, το άγουρο, το εφηβι
κό. Επίσης το πλήρες όνομά της, Ήβη 
Κούγια-Δασκαλάκη, πάντα μου έκανε εν
τύπωση. Το Μελισσάνθη ήτανε ψευδώνυ
μο . Αγαπούσε πολύ τους νέους και κάναμε 
παρέα, χωρίς αποστάσεις και πληθυντι
κούς. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα βράδυ στα 
1972, ήτανε φθινόπωρο και είμαστε στην 
πλατεία της Δεξαμενής. Η Μελισσάνθη, η 
Ολυμπία Καράγιωργα, ο Θανάσης Νιάρ- 
χος και εγώ και μιλούσαμε για ποίηση και 
άλλα προσωπικά, καθισμένοι στο παγκά
κι. Είμαστε μόνοι με τα πεύκα, τους ήχους 
της νύχτας και την ομιλία μας. Θυμάμαι 
ακόμη μια φωτογραφία της ποιήτριας στο 
σπίτι του φίλου μου μεταφραστή, και όχι 
μόνο, Κίμωνα Φράιερ, να μου λέει ότι είναι 
τριάντα έξι ή τριάντα επτά ετών και να δεί
χνει όχι παραπάνω από είκοσι. Ποιήτρια 
υπαρξιακή, έχοντας μέσα της και την πα
ράδοση και το μοντέρνο, έζησε ως ποιή- 
τρια από τα παιδικά της χρόνια (το πρώτο 
της βιβλίο το πρόσεξε ο Ελευθέριος Βενι- 
ζέλος και της έδωσε μια υποτροφία για το 
Παρίσι) μέχρι το τέλος της. Νομίζω ότι η 
Μελισσάνθη και η Ζωή Καρέλη είναι οι αν
τιπροσωπευτικότερες και δυναμικότερες 
ποιήτριες της γενιάς του ’30. Το κυριότερο 
όμως, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχασε την 
επαφή της με κάθε νέο στην τέχνη. Ήτανε 
ακόμη μέλος, από τα παλιά, της Θεοσοφι- 
κής Εταιρείας, γνώριζε καλά Γιουνκ και 
Φρόυντ. Ζούσε ως καθηγήτρια της Γαλλι
κής και για χρόνια δούλεψε στη ραδιοφω
νία. Γνώριζε πολύ καλά επίσης τη Γερμα
νική και την Αγγλική. Έζησε την εποχή 
που οι ποιητές βγάζανε μόνοι τους διακό
σια με τριακόσια βιβλία και τα πηγαίνανε 
πάλι μόνοι στα τότε βιβλιοπωλεία. Αλλες 
εποχές, άλλοι άνθρωποι, για μας μυθικοί, 
για τους πολλούς δεν λένε και πολλά πράγ
ματα. Παρέες με τους: Γιώργο Θέμελη, 
Ζωή Καρέλη, Τάκη Παπατσώνη, Γιώργο

Η Μελισσάνθη
Σαραντάρη (τον Σαραντάρη μας διηγείτο 
πώς τον είδε ετοιμοθάνατο στο νοσοκομείο 
στα 1941), Ν. Γ. Πεντζίκη, Αναστάσιο 
Δρίβα, Κρίτωνα Αθανασούλη, Μηνά Δη- 
μάκη, Τάκη Σινόπουλο, Άρη Δικταίο, 
Δημήτρη Δούκαρη και άλλους, για να 
φτάσει μέχρι εμάς. Μου είχε διηγηθεί 
πάρτυ Αποκριάς προπολεμικό και αυτή να 
χορεύει με τον ποιητή Ρώμο Φιλλύρα (από 
πολλά χρόνια κλεισμένο στο ψυχιατρείο, 
μάλιστα παλαιότερα τον επισκέπτονταν 
στο φρενοκομείο ο Κώστας Καρυωτάκης), 
της έλεγε λοιπόν όταν χορεύανε ότι είναι ο 
αυτοκράτωρ του Βυζαντίου και εκείνη 
έκλαιγε. Ο Γιάννης Ρίτσος για τη Μελισ- 
σάνθη, στα 1956, έγραψε το ποίημα «Η σο
νάτα του σεληνόφωτος». Αγαπούσε πολύ 
τα ζώα. Πρέπει να είχε προμηθεύσει εκα
τοντάδες σπίτια με γάτες και σκύλους. Μη 
ξεχνάμε τον τίτλο της πρώτης της συλλογής 
στα 1930 «Φωνές εντόμων». Ο γάτος της ο 
Σπούτνικ έφυγε από τον μάταιο τούτο κό
σμο στα δεκαεπτά του. Ρεκόρ γι’ αυτά τα 
ωραία κατοικίδια. Αγαπούσε τους φίλους 
της. Μου έλεγε κάποτε ο Τάκης Σινόπου- 
λος (που γύρω στη δεκαετία του ’50 κάνανε 
πολύ παρέα) ότι πήγαιναν στο σπίτι της 
«κρυφά» από την πίσω πόρτα, γιατί είχε 
κουραστεί ο σύζυγός της να βλέπει να 
μπαινοβγαίνουν λογοτέχνες. Από τους 
πρώτους και βασικούς συνεργάτες του 
προχωρημένου περιοδικού Ο Κ ύκλος , -  
από τις εκδόσεις του ιδίου περιοδικού κυ
κλοφόρησε κι ένα βιβλίο της (Μιλάμε για 
την προπολεμική περίοδο). Μετέφρασε 
ποιητές και δοκίμια, συνεργάστηκε σε πλη
θώρα περιοδικών, έκανε ομιλίες και πολλά 
γύρω από τη λογοτεχνία, κυρίως όμως 
ήτανε μία γυναίκα που αγάπησε και αγα
πήθηκε πολύ. Δεν μπορώ να μην αναφέρω 
στο κείμενο αυτό, τα σημειώματα που μου 
άφηνε κάτω από την πόρτα στο βιβλιοπω
λείο «Ηνίοχος», που διατηρούσαμε ο Θα
νάσης Νιάρχος κι εγώ (πρέπει κάποτε να 
γράψουμε γι' αυτό το στέκι και τους καλλι
τέχνες που περνούσαν την εποχή της ζωής

του Γιάννη Κοντού
t

στην Ο λυ μ π ία  Κ α ρά γιω ργα

του, 1971-1976), για βιβλία νέων που της 
άρεσαν, ή για τα κείμενα που άρχισα τότε 
να γράφω για ζωγράφους ή για ένα ραντε
βού μας. Τα χρόνια που έμενα (γύρω στα 
δέκα) στον περιβόητο δρόμο Τσάμη Καρα- 
τάσου αριθ. 74 στο ισόγειο, κάτω από τον 
λόφο του Φιλοπάππου (τα σπίτια αυτής 
της γειτονιάς θυμούνται -είναι βέβαιο- 
τουζ μαστόρους που τα χτίσανε, αυτό φαί
νεται), πρέπει κάποτε επίσης ναγράψω, να 
χαρτογραφήσω τους δρόμους και τους αν
θρώπους του Κουκακίου. Πρόχειρα όμως 
καταγράφω: στον παραπάνω δρόμο έμενε 
και μένει η τραγουδίστρια Χαρούλα Αλε
ξίου, λίγο παρακάτω έμενε η ηθοποιός 
Σαπφώ Νοταρά, στην κορυφή του δρόμου 
και προς τα κάτω σπαρμένα τα τελευταία 
είκοσι χρόνια τα διάφορα ατελιέ του φίλου 

‘μου ζωγράφου Γιάννη Μιχαηλίδη, κοντά 
εκεί το σπίτι του γλύπτη Θόδωρου. Λίγο 
παραπάνω (απέναντι από την Ακρόπολη) 
το σπίτι των αγαπημένων μου Μαρίας και 
Μέντη Μποσταντζόγλου (Μποστ) και λίγο 
παραπάνω το σπίτι του παλαιότερου φίλου 
μου σ' αυτήν την περιοχή, ποιητή Ματ
θαίου Μουντέ, και σε έναν δρόμο υπέροχο 
μικρό (σαν γαλλικό) με δέντρα και σπίτια 
με ταυτότητα, το ατελιέ του επίσης φίλου 
ζωγράφου Γιάννη Ψυχοπαίδη. Σταματάω 
εδώ. Λοιπόν, λίγο παραπάνω από την 
Τσάμη Καρατάσου, κοντά στον Άι-Γιάν- 
νη, κυρίως τα Σάββατα, συναντούσα τη 
Μελισσάνθη κοντά στα μαγαζιά όπου ψω
νίζαμε τα καθημερινά και ανταλλάσσαμε, 
φρούτα, φιλιά και υποσχέσεις για συναν
τήσεις, που αλήθεια, τα τελευταία χρόνια 
ήτανε αραιότερες. Πού και πού ερχότανε 
σπίτι μου ή πήγαινα εγώ και μιλούσαμε για 
ποίηση και ανθρώπους. Πάντα έγραφε, με
τέφραζε (τι υπέροχα μετέφρασε τα ποιή
ματα της Έμιλυ Ντίκινσον). Είχε και ένα 
μικρό διαμέρισμα στην Κηφισιά, όπου 
μοίραζε τον χρόνο της με αυτόν του Μα- 
κρυγιάννη, το παλιό. Γυναίκα βαθιά θρη
σκευτική, μεταφυσική, ωραία, μας άφησε 
απότομα μια μέρα θησαυρό τα ποιήματά 
της και το σχήμα της ανθρώπινης παρου
σίας της ή την αρχή του ποιήματος «Στη 
νύχτα που έρχεται»: Ξεκινάμε ανάλαφροι, 
καθώς η γύρη/που ταξιδεύει στον άνεμο./ 
Γρήγορα πέφτουμε στο χώμα/ρίχνουμε ρ ί
ζες, ρίχνουμε κλαδιά/γινόμαστε δέντρα  
που διψούν ουρανό/κι όλο αρπαζόμαστε 
με δύναμη α π 'τη  γη...

Δεκέμβριος '90-Ιούνιος ’91



Τόποι και τρόποι 
στην πεζογραφία 

της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς
του Σπύρον Τσακνιά

Το κείμενο που ακολουθεί διαβάστηκε στην Τριήμερη Συνάντηση - 7 ,  8 και 9 
Σεπτεμβρίου 1990— που οργάνωσαν στα Γιάννενα το Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου Ιωαννιτών και η Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων, Τομέας Μ.Ν.Ε.Φ. Ο 
τίτλος της Συνάντησης ήταν Πρώτη Μεταπολεμική Γενιά (ποίηση-πεζο- 
γραφία-κριτική) κι ήταν αφιερωμένη στους ποιητές Μαν. Αναγνωστάκη,
Ά ρη Αλεξάνδρου και Μιχ. Κατσαρό. Η ομιλία μου δημοσιεύεται εδώ χωρίς 
καμία αλλαγή, εκτός από την προσθήκη μιας σύντομης αναφοράς στον 
Αημήτρη Χατζή, που είχε παραλειφθεί από αβλεψία της δακτυλογράφου — 
άτυχη παράλειψη που με εξέθεσε στα μάτια των συντοπιτών του!

Τώρα που ξανακοιτάζω τον τίτλο της ομιλίας μου, ανακαλύπτω 
-ό χ ι χωρίς αμηχανία, πρέπει να π ω -  ότι τον έδωσα λιγάκι βια
στικά και μάλλον απρόσεκτα. Φοβούμαι πως ενδέχεται να γεννά 
προσδοκίες που είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν, ή, τουλάχι
στον, δεν αισθάνομαι εγώ έτοιμος να τις καλύψω. Αυτό που είχα 
κατά νου όταν προσδιόριζα το θέμα μου ήταν περισσότερο μια 
σειρά από ερωτήματα και κάποιες υποθέσεις, παρά απαντήσεις 
ή λύσεις σε προβλήματα που έχουν ήδη τεθεί. Ωστόσο, μιας και 
βρίσκομαι πιασμένος στην παγίδα που ο ίδιος έστησα στον εαυτό 
μου, είμαι υποχρεωμένος να διευκρινίσω τους όρους της. Χρησι
μοποιώ τον όρο «τόπος» με το νόημα που έχει στα μαθηματικά, 
τουτέστιν «σύνολο σημείων που έχουν κοινές ιδιότητες». Και 
στα σημερινά συμφραζόμενα έχει την έννοια των κοινών ση
μείων αναφοράς, ενός κοινού ταμείου μοτίβων, προσανατολι
σμών, αντιλήψεων. Αυτό που ο Αλέκος Αργυρίου, στην τόσο εμ
περιστατωμένη και τόσο χρήσιμη Εισαγωγή του στην Μεταπολε
μική Πεζογραφία, αποκαλεί «δέσμη αντιλήψεων». Με τον όρο 
«τρόποι», η συνεννόησή μας, υποθέτω, είναι ευχερέστερη. Εν
νοώ τους εκφραστικούς τρόπους -α π ό  τις αφηγηματικές μεθό
δους και τεχνικές που αναζήτησαν και σταδιακά ανέπτυξαν, ως 
τη γλώσσα, της οποίας υπήρξαν φορείς, η οποία τους εσφράγισε 
και σε κάποιο βαθμό, σημαντικό πιστεύω, έγινε το διακριτικό 
σήμα τους, αυτό που τους ξεχωρίζει από τους πεζογράφους της 
προηγούμενης γενιάς.

Όσον αφορά τα όρια του όρου «Πρώτη Μεταπολεμική Γε
νιά», και τους συγγραφείς που εμπίπτουν μέσα σ’ αυτά, ας μου 
επιτραπεί να τα παρακάμψω. Φοβούμαι ότι θα μας εμπλέξουν σε 
χρονοβόρες συζητήσεις, των οποίων τα φιλολογικά αγκάθια 
βρίσκονται έξω από τα όρια των δικών μου αρμοδιοτήτων. Α λ
λωστε, και οι συγγραφείς εκείνοι που γίνονται δεκτοί ως αδιαμ
φισβήτητοι εκπρόσωποι της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, δεν 
είναι δυνατόν να με απασχολήσουν στο σύνολό τους. Η πρόθεσή 

24 μου είναι να σταθώ σε λίγα πρόσωπα και ορισμένα κείμενα: 
εκείνα κυρίως που θα μας βοηθήσουν να απαντήσουμε σε ερω

τήματα που τίθενται εκ των πραγμάτων τώρα τελευταία, καθώς 
οι πρώτοι μεταπολεμικοί πεζογράφοι μας ολοκληρώνουν το 
έργο τους και σχηματίζουν την οριστική τους φυσιογνωμία -  αν 
και τα περιθώρια των εκπλήξεων δεν έχουν εξαντληθεί εντελώς, 
όπως δείχνουν τα σημαντικά, από πολλές πλευρές, μυθιστορή
ματα Τοπλήθοςτ ου Αντρέα Φραγκιά καιη Μεγάλη Πλατείατον 
Νίκου Μπακόλα που εκδόθηκαν πρόσφατα (1985 Α, 1986 Β και 
1987, αντίστοιχα).

Λοιπόν, καθώς το έργο ολοκληρώνεται και η οικείωσή μας 
μαζί του ωριμάζει, καθώς πια το βλέπουμε μέσα από ποικίλες 
χρονικές προοπτικές, ή, αν προτιμάτε, μέσα από διαδοχικές 
αναγνώσεις, τις οποίες πραγματοποιούμε ενώ οι ίδιοι αλλάζου
με, το ερώτημα που σ’ εμένα τουλάχιστον επανέρχεται συχνό
τερα είναι τι το νέο εκόμισε στην τέχνη η μεταπολεμική πεζογρα
φία μας* τι κληρονόμησε και τι θα κληροδοτήσει.

Μου φαίνεται αυτονόητο πως το χρέος της να εκφράσει μια 
νέα ευαισθησία ήταν επιτακτικό και απαράγραπτο. Επιτρέψτε 
μου να τονίσω τον όρο ευαισθησία, που, χωρίς να αφαιρεί τη 
χρησιμότητα του όρου δέσμη αντιλήψεων τον Αργυρίου, παρα
πέμπει, νομίζω, σε ένα επίπεδο αντιδράσεων κάπως βαθύτερο 
από το επίπεδο των αντιλήψεων ή των ιδεών. Μια νέα ευαισθη
σία, πιστεύω, ήταν εύλογο να διαμορφωθεί σε ανθρώπους, νέους 
κυρίως, που έζησαν τις δοκιμασίες του Πολέμου, της Κατοχής, 
του Εμφυλίου, κλπ. -  συγγραφείς και αναγνώστες. Η έκφρασή 
της ωστόσο, η γλωσσική της αποτύπωση, δεν ήταν αυτονόητη. 
Μην ξεχνάμε πως ένα μέρος της πεζογραφίας που εμφανίζεται 
μέσα στην Κατοχή ή τα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση, 
πέρα από την αξία του, διόλου αμελητέα κάποτε, εκφράζει μια 
ευαισθησία διαμορφωμένη σε προγενέστερους καιρούς και εκ
φράζεται με μια γλώσσα που είναι μάλλον απόηχος της γλώσσας 
του μεσοπολέμου παρά σκαπανέας και ανιχνευτής νέων γλωσσι
κών πεδίων. Ενδεικτικά αναφέρω τα αξιόλογα μυθιστορήματα 
της Μαργαρίτας Λυμπεράκη Τα ψάθινα καπέλα (1946), της Μι- 
μίκαςΚρανάκητο Contre 7^/ηρ$(1947),καιτη νουβέλα Λπασιο-



νάτατης Μόνας Μητροπούλου (1947). Παρά τις αξιοπρόσεκτες 
ανανεωτικές τάσεις της γραφής τους, τα βιβλία αυτά, πιστεύω, 
δεν θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε σεισμογράφους των 
κραδασμών της νέας ευαισθησίας. Η Απασιονάτα της Μητρο
πούλου, με την ελλειπτική γραφή της, απεικονίζει την Αντί
σταση μέσα στην κατεχόμενη Αθήνα. Την Αντίσταση στην ύπαι
θρο αποτυπώνουν, με παραδοσιακό ρεαλιστικό τρόπο, τα διη
γήματα της συλλογής Ματωμένα χρόνια (1946) του Σωτήρη Πα- 
τατζή. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τη θεματογραφία τους, ανε
ξάρτητα, ως ένα βαθμό, και από την αφηγηματική τους μέθοδο, 
τα έργα αυτά είναι δέσμια μιας γλώσσας της οποίας οι καταγωγι- 
κές ρίζες ανιχνεύονται στο υπέδαφος της μεσοπολεμικής πεζο
γραφίας.

Η αναφορά στη θεματογραφία των δύο αυτών βιβλίων, δίνει 
αφορμή σε μια σύντομη παρέκβαση για την αποσαφήνιση ενός 
ζητήματος που ενδέχεται να συσκοτίσει την προσέγγιση που επι
χειρώ σήμερα. Η καταγραφή των εμπειριών του πολέμου, της 
Κατοχής, του Εμφυλίου, η προβληματική που αναπτύσσεται 
γύρω από αυτές τις εμπειρίες και μέσα από διάφορες ιδεολογικές 
σκοπιές, συχνά διαμετρικά αντίθετες και κάποτε θανάσιμα αν
τίπαλες, έχει ασφαλώς μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για τον ανα
γνώστη της λογοτεχνίας μας όσο και για τον μελετητή της. Παρά 
ταύτα, τόσο η θεματογραφία όσο και η προβληματική που ανα
πτύσσεται γύρω από αυτήν ή και λόγω αυτής, δεν με βοηθούν 
πολύ να απαντήσω στο ερώτημα τι το νέο εκόμισαν στην τέχνη οι 
μεταπολεμικοί πεζογράφοι μας. Τα θέματα, οι προβληματισμοί, 
οι ιδέες, είναι, σε μεγάλο βαθμό, προϊόντα των καιρών, πλά
σματα περιστάσεων που δεν διαμόρφωσαν οι ποιητές και οι πε- 
ζογράφοι, όποια κι αν ήταν η συμμετοχή τους στα γεγονότα της 
εποχής, ό ,τι κι αν έπραξαν ή έπαθαν στους δύσκολους και στυγε
ρούς εκείνους καιρούς -γ ια  να θυμηθούμε ένα μεταπολεμικό 
ποιητή που δεν συγκαταλέγεται στους τιμώμενους αυτού του 
τριημέρου, αλλά που είναι, πιστεύω, πάντα στο νου και την καρ
διά μας.

Το πρόβλημα, λοιπόν, παραμένει: Αν οι στυγεροί καιροί δια
μόρφωσαν μια νέα ευαισθησία, η ευαισθησία αυτή με ποια 
γλώσσα εκφράστηκε; Αν τις προπολεμικές στάσεις απέναντι στη 
ζωή και τη λογοτεχνία τις διαδέχτηκε ένα νέο πλέγμα αντιλή
ψεων και αντιδράσεων, με ποιους νέους κώδικες εκφράστηκαν 
αυτές οι αντιλήψεις;

Τα πρώτα φανερώματα, τα πρώτα σκιρτήματα αν θέλετε, τα 
συναντούμε στις αρχές της δεκαετίας του ’50, αμέσως μετά τη 
λήξη του Εμφυλίου. Νομίζω πως δεν θα αυθαιρετούσα ανεπί
τρεπτα αν ισχυριζόμουν ότι το βιβλίο που σημαδεύει μια αποφα
σιστική στροφή στη γλώσσα της μεταπολεμικής πεζογραφίας 
μαςείναιη Πυραμίδα67τον Ρένου Αποστολίδη (1950). Δενήταν 
μόνο η στάση του απέναντι στα νωπά ακόμη γεγονότα -στάση 
οργίλης καταγγελίας των αντιμαχομένων ιδεολογιών- που μας 
ξάφνιασε, νέους κι εμάς τότε και κατά κανόνα φανατικά ταγμέ
νος στη μια ή την άλλη ιδεολογία* ήταν, κυρίως, η τραχειά, εκρη
κτική και ανατρεπτική γλώσσα του που τίναζε στον αέρα όλα τα 
γλωσσικά πρότυπα με τα οποία είχαν γαλουχηθεί οι πρωτοεμφα- 
νιζόμενοι πεζογράφοι μας. Μια γλώσσα που ξέκοβε ριζικά από 
την ατσαλάκωτη, καλλιεπή, συχνά λυρικά φορτισμένη γλώσσα 
που είχαν κληρονομήσει από τη λογοτεχνία του μεσοπολέμου οι 
νέοι συγγραφείς.

Το ότι η περίπτωση της Πυραμίδας67δεν είναι ένα ξεκομμένο 
και μοναχικό φαινόμενο, οφειλόμενο στην εκρηκτική ιδιοσυγ
κρασία του Ρένου, καταδεικνύεται από την εμφάνιση συγγρα
φέων της ίδιας περίπου ηλικίας, σε μικρή χρονική απόσταση από 
την Πυραμίδα 67, με τους οποίους, παρά τις μοιραίες διαφορές 
που πηγάζουν από τα ιδιοσυστασιακά στοιχεία της ατομικότη
τας, ενισχύεται η τάση της νέας γενιάς να διαμορφώσει τη δική 
της εκφραστική, εκφραστική και γλώσσα που, στο κάτω-κάτω, 
προσφέρονται περισσότερο για την απόδοση των οδυνηρών εμ
πειριών τους, της προβληματικής που απορρέει απ’ αυτές, της

νέας ευαισθησίας της οποίας είναι φορείς και εκφραστές. Η Πο
λιορκία τον Αλέξανδρου Κοτζιά που εκδίδεται το 1953 και Τα 
δόντια της μυλόπετραςτου Νίκου Κάσδαγλη που δημιοσιεύεται 
το 1955, θαρρώ πως βεβαιώνουν του λόγου το ασφαλές. Πέρα 
από τον τρόπο με τον οποίο οι συγγραφείς τους βλέπουν τις ρίζες 
του εμφυλίου αλληλοσπαραγμού μέσα στα χρόνια της Κατοχής, 
πέρα από τις αποστάσεις που ως αφηγητές παίρνουν από τους 
ήρωές τους -  αποστάσεις μάλλον ασυνήθιστες στις προηγούμε
νες αφηγηματικές συμβάσεις- τα έργα τους ξεχωρίζουν για την 
παράτολμη χρήση μιας γλώσσας που όχι μόνο δεν είχε πολιτο- 
γραφηθεί ως δόκιμο λογοτεχνικό ιδίωμα, αλλά και προκαλούσε 
αλεργία στου ς παλαιότερου ς. Στην επ ισκόπηση των π εζογραφη - 
μάτων του 1953 που δημοσίευσε στη Φιλολογική Πρωτοχρονιά ο 
Αλκής Θρύλος, αντιπαρέρχεται την Πολιορκία τον Κοτζιά με 

τη λακωνική δήλωση ότι δεν μπόρεσε να τη διαβάσει εξ αιτίας της 
απαίσιας γλώσσας της. Δώδεκα χρόνια αργότερα, και συγκεκρι
μένα τον Απρίλο του 1965, ο Αιμίλιος Χουρμούζιος, σε τρεις επι
φυλλίδες του στην «Καθημερινή», με τους αποκαλυπτικούς τίτ
λους «Λογοκακοτεχνία», «Εποχή αμορφίας» και «Η ‘αισθητική' 
της βωμολοχίας», προβαίνει σε ορισμένες διαπιστώσεις για τις 
οποίες του είμαι ευγνώμων, καθώς πιστοποιούν τη ρήξη με το 
προηγούμενο λογοτεχνικό ιδίωμα που επεχείρησαν και επέτυ
χαν οι μεταπολεμικοί πεζογράφοι. Ιδού ένα σύντομο σταχυολό- 
γημα των απόψεων του Χουρμούζιου :

«Οι νεώτεροι γράφοντες, κακολογοτέχνες οι πλείστοι», σε 
αντίθεση «με ό,τι είχε αρχίσει να γίνεται μετά το ’30, όταν η 
ελληνική λογοτεχνία άρχισε οπωσδήποτε να ανδρώνεται», 
περιφρονούν «και γλώσσα και καλλιέπεια και εννοιολογική 
ακρίβεια και γενικά καθετί που μεταβάλλει τον απλό αφηγη
ματικό λόγο σε έντεχνο». Χρησιμοποιούν ένα γλωσσικό όρ
γανο ακατέργαστο και απείθαρχο. «Γλωσσοπλαστική ικα
νότητα οι νεώτεροι γράφοντες δεν έχουν»... «Συγχύζοντας 
απελπιστικά τα στοιχεία της καλολογίας.»

i

Υπενθυμίζω ότι ως το 1965 που ο Χουρμούζιος γράφει τις 
«σινδονιάδες» του, όπως τις αποκαλούσαμε τότε, είχαν δημο
σιευτεί, μεταξύ άλλων η Τριλογία και η Χάλκινη εποχή του Ρόδη 
Ρούφου, το Άνθρωποι και σπίτιαχαι η Καγκελόπορτατου Αν- 
τρέα Φραγκιά, η Λέσχη και η Αριάγνη του Στρατή Τσίρκα, το 
Φράγμα του Σπύρου Πλασκοβίτη, οι Κεκαρμένοι του Νίκου 
Κάσδαγλη, ο Καπνισμένος ουρανός τον Κώστα Κοτζιά, ο Πει- 
σίστρατοςτου Γιώργου Χειμωνά, το Αρνούμαι του Αντώνη Σα- 
μαράκη, η Τριλογία του Βασίλη Βασιλικού, Το τρίτο στεφάνι 
του Κώστα Ταχτσή, Τα μηχανάκια τον Μένη Κουμανταρέα, Η 
κάθοδος των εννιά του Θανάση Βαλτινού, το Και ιδού ίππος 
χλωρός της Τατιάνας Μιλλιέξ, το Νύχτες και αυγέςτου Μήτσου 
Αλεξανδρόπουλου, η Ισορροπία τρόμου τον Πέτρου Αμπατζό
γλου, το Για ένα φιλότιμο τον Γ ιώργου Ιωάννου, Ο εξώστηςτον 
Νίκου Καχτίτση- και πολλά ακόμη πεζογραφήματα που, άλλα 
περισσότερο και άλλα λιγότερο, συνέβαλλαν στην «απελπιστική 
σύγχυση των στοιχείων της καλολογίας» που καλλιεργούσε η γε
νιά του ’30, σύμφωνα με τον κριτικό μας. Σκόπιμα εμάκρυνα κά
πως τον κατάλογο των έργων που πρέπει να είχε υπόψη του ο 
Χουρμούζιος, για να φανεί η αντίθεση ενός μεσοπολεμικού κρι
τικού με τη γλώσσα των νεωτέρων και, μέσα από αυτή την αντίθε
ση, η εγκυρότητα του ισχυρισμού πως οι μεταπολεμικοί πεζο- 
γράφοι εκφράζονται με μια γλώσσα που τους διαφοροποιεί από 
τους άμεσους προγόνους τους.

Συναφές είναι και το ερώτημα κατά πόσο οι μεταπολεμικοί 
συγγραφείς συνεχίζουν τις παραδομένες φόρμες και συμβάσεις 
ή η ανάγκη έκφρασης της νέας ευαισθησίας, των νέων αντιλή
ψεων και προβληματισμών, τους ωθεί προς την αναζήτηση νέων 
αφηγηματικών μεθόδων και τεχνικών. Στο σημείο αυτό, νομίζω 25 
πως είναι σκόπιμο να αντιδιαστείλουμε τα προβλήματα που είχε



να λύσει ο νέος πεζογράφος από εκείνα που αντιμετώπιζε ο νέος 
ποιητής. Ο νέος ποιητής είχε μπροστά του ένα όρόμο στρωμένο, 
κατά κάποιο τρόπο, επεξεργασμένο από τους προκατόχους 
του. Η ποιητική γενιά του '30 είχε ολοκληρώσει την επανάστασή 
της και είχε κατορθώσει να εμπεδώσει τους νεωτερικούς τρό
πους γραφής, τουλάχιστον στις συνειδήσεις των νέων ποιητών. 
Ασφαλώς, και οι νέοι ποιητές είχαν να λύσουν προβλήματα 
γλώσσας με την οποία θα εξέφραζαν τα δικά τους βιώματα, τη 
δική τους ευαισθησία. Είχαν όμως στη διάθεσή τους ένα όργανο 
που και δουλεμένο ήταν και πρόσφορο στις όποιες αναζητήσεις 
τους. Στην πεζογραφία υπήρξαν απόπειρες νεωτερικής γραφής 
και πριν από τον πόλεμο και κατά την Κατοχή και αμέσως μετά 
την απελευθέρωση. Παρέμειναν όμως περιθωριακές, δεν έγιναν 
το κυρίαρχο ρεύμα.

Γι1 αυτούς τους λόγους, ίσως, τα πρώτα έργα των μεταπολεμι
κών πεζογράφων παραμένουν, κατά κανόνα, προσηλωμένα στις 
παραδοσιακές αφηγηματικές τεχνικές. Οι νέοι συγγραφείς ανυ- 
πομονούν να αποφορτισθούν από το ζέον εμπειρικό υλικό που 
συσσώρευσαν στα δύσκολα χρόνια ή να εκθέσουν τους ωμούς 
ακόμα προβληματισμούς τους -  όταν δεν καταφεύγουν σε ανώ
δυνα θέματα μιας άλλης εποχής. Μερικά πεζογραφήματα, εξάλ
λου, δεν είναι παρά στοιχειωδώς μυθοποιημένα χρονικά, όπωςη 
Ρίζα του μύθου του Ρόδη Ρούφου και η Τειχομαχία τον Θεόφι
λου Φραγκόπουλου, μαρτυρίες και τα δύο για τη δράση των δε
ξιών φοιτητών στα χρόνια της Κατοχής. Για έργα με απαιτητι
κότερες τεχνικές αναζητήσεις και βαθύτερους καλλιτεχνικούς 
προβληματισμούς, πρέπει να περιμένουμε το τέλος της δεκαε
τίας του ’50 και κάποτε πολύ περισσότερο, ώσπου να φανούν τα 
έργα της ωριμότητας των συγγραφέων που μας απασχολούν, με
ρικοί από τους οποίους, με πεζογραφικό έργο παρουσιάζονται 
πολύ καθυστερημένα, όπως ο Αριστοτέλης Νικολαίδηςτο 1969 
με τους Συνυπάρχοντες και ο Άρης Αλεξάνδρου το 1975 με το 
Κιβώτιο.

Όπως κι αν έχει το πράγμα, δεν έχω ούτε την πρόθεση ούτε τη 
χρονική άνεση να παρακολουθήσω ιστορικά την εξέλιξη των με
ταπολεμικών πεζογράφων μας από την πλευρά των αφηγηματι
κών μεθόδων και τεχνικών που καλλιεργούν. Περιορίζομαι σε 
μια δειγματοληπτική αναφορά σε βιβλία που είναι μάλλον δύ
σκολο να αρνηθούμε τη συμβολή τους στον εκμοντερνισμό -α ν  
συγχωρείται ο όρος- του αφηγηματικού λόγου στα γράμματά 
μας.

Το 1959 δημοσιεύονται οι Κεκαρμένοιτου Νίκου Κάσδαγλη, 
που εισάγουν τις πολλαπλές οπτικές γωνίες και, βέβαια, αντι
προσωπεύουν ένα άλμα στην εξέλιξη του συγγραφέα. Το 1960 
βγαίνει Η Λέσχη τον Στρατή Τσίρκα, με τις εύστροφες εναλλαγές 
των ρηματικών προσώπων της αφήγησης, τις φράσεις που κό
βονται χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί συντακτικά, τις χρονικές 
προλήψεις και αναλήψεις, και αποτελεί, για την εποχή της, 
σταθμό στην προώθηση των νεωτερικών τρόπων γραφής στην 
πεζογραφία μας. Δεν αντέχω στον πειρασμό να αναφερθώ και 
πάλι στον Άλκη Θρύλο που δήλωσε ευθαρσώς ότι αδυνατούσε 
να κρίνει το έργο του κ. Τσίρκα γιατί δεν το κατάλαβε! Την ίδια 
χρονιά εκδίδεται ο Πεισίστρατος του Γιώργου Χειμωνά. Τον 
επόμενο χρόνο, το 1961, κυκλοφορεί το Φράγμα του Σπύρου 
Πλασκοβίτη, με το ήρεμο αφηγηματικό τέμπο του και τις εφιαλ
τικές αλληγορικές του προεκτάσεις. Αλληγορικά αρθρωμένες 
εικόνες, γραφή ποιητικής υφής και εφιαλτική αναγωγή της κα
θημερινότητας σε μύθο θα συναντήσουμε και στο Φύλλο, Το πη
γάδι, Ταγγέλιασματου Βασίλη Βασιλικού που εκδίδεται επίσης 
το 1961. Το 1962 βγαίνει το Τρίτο στεφάνιτου Κώστα Ταχτσή, με 
την αμεσότητα του ρέοντος προφορικού λόγου των ιδιότυπων 
ηρωίδων του, την ευέλικτη εκμετάλλευση του ανεξάρτητου πλά
γιου λόγου, και την ευφάνταστη συναρμολόγηση πλήθους επει
σοδίων που δεν εντάσσονται σε ένα προδιαγεγραμμένο αρχιτε- 

26 κτονικό σχέδιο. Το 1964 έχουμε το Γιαέναφιλότιμοτον Γιώργου 
Ιωάννου, που δεν ανανεώνει απλώς τη γραφή αλλά δημιουργεί

ένα νέο αφηγηματικό είδος. Το 1972 κυκλοφορεί ο Λοιμός τον 
Αντρέα Φραγκιά, που, μακριά από τον αδρό ρεαλισμό της Καγ- 
κελόπορτας, ανιχνεύει τις δυνατότητες μιας καφκίζουσας αλλη
γορίας στην απόδοση συγκεκριμένων ιστορικών εμπειριών. Το 
1975 βγαίνει το Κιβώτιοτον Άρη Αλεξάνδρου, με την λαμπρής 
επίνοιας persona του και τους αλληλοαναιρούμένους λόγους 
της, γραμμένο σε μια γλώσσα άκρας συγκινησιακής ουδετερότη
τας και σπάνιας ακριβολογίας. Το 1976 δημοσιεύεται το Διπλό 
βιβλίο του Δημήτρη Χατζή, το «άκτιστο», όπως εύστοχα χαρα
κτηρίστηκε από τον Γιάννη Καλιόρη, μυθιστόρημα, που κατα
γράφει σπαρακτικά το «αδιέξοδο των μεταιχμίων» ενώ κινείται 
γοητευτικά στο μεταίχμιο των αδιεξόδων. Το 1979 έχουμε την 
Αντιποίησι αρχής τον Αλέξανδρου Κοτζιά, που στον παραλη
ρηματικό λόγο της συναιρεί την τριτοπρόσωπη αφήγηση με τον 
εσωτερικό μονόλογο και τη δεξιοτεχνική χρήση του ανεξάρτη
του πλάγιου λόγου. Το 1987 τέλος, τη Μεγάλη πλατείατου Νίκου 
Μπακόλα, ένα ευρύχωρο μυθιστόρημα, μέσα στο οποίο συγκα
τοικούν άνετα η επική ρεαλιστική αφήγηση και ο συνειρμικός 
λόγος.

Σταματώ γιατί φοβούμαι πως εξάντλησα το χρόνο μου και την 
υπομονή σας. Ελπίζω ότι η βιαστική δειγματοληπτική αναφορά 
σε ορισμένα έργα του κοινού ταμείου της μεταπολεμικής πεζο
γραφίας μας, χωρίς να εξαντλεί τον κατάλογο των άξιων συν
δρομητών του, στηρίζει την υπόθεση ότι η πολύπαθη γενιά για 
την οποία μιλάμε κάτι εκόμισε εις την τέχνην. Αν η γλώσσα της 
απομακρύνθηκε από την καλλιέπεια για να γίνει πιο λειτουργι
κή , κι αν οι αφηγηματικές της μέθοδοι γίνονται πιο απαιτητικές, 
πιο νεωτερικές, πιο sophistiquées, αν μου επιτρέπετε, τότε 
άξιος ο μισθός της.

ΣΠΥΡΟΣ Τ Σ Α Κ Ν ΙΑ Σ

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ  Σ Ο Κ Ο Λ Η
__ ___________________ ___ _________________________ 1__________________________________________________



Ο χώρος και ο χρόνος στο μυθιστόρημα 
του Χριστόφορου Μηλιώνη 

Ο Σιλδέστρος

Α. Η αφηγηματική περίπτωση

Αν εξαιρέσουμε την εισαγωγή (σ. 9-15) 
και τα δύο τελευταία κεφάλαια (σ. 159- 
178), όπου κάνει την εμφάνισή του ο συγ
γραφικός αφηγητής, στο μυθιστόρημα 
αυτό κυριαρχεί η προσωπική αφήγηση1 με 
κύριους ανακλαστές τους Ζαμάνη, Τσίνα, 
Φουρούλη και Φρειδερίκο. Η παρουσία 
του αφηγητή γίνεται αισθητή σε ελάχιστα 
σημεία του έργου: στις προσφωνήσεις του 
προς τον αναγνώστη (σ. 79 και 155) καθώς 
και στην «απολογία» σχετικά με την 
απουσία του από την αφήγηση με βασικό 
επιχείρημα το αδύνατο μιας εξωτερικής 
οπτικής (σ. 87 και 159).

Τα σημαντικότερα στοιχεία-τεχνικές 
της συγκεκριμένης αφήγησης είναι: η εξο- 
μοίωση του αφηγηματικού λόγου με την 
γλωσσική έκφραση των προσώπων και 
συνεπώς η προφορικότητα της αφηγημα
τικής γλώσσας, η μετάθεση (Transmuta
tion)2 στο επίπεδο της αφηγηματικής 
οπτικής (οι ανακλαστές αντιπροσω
πεύουν διαφορετικές μεταξύ τους οπτι
κές, οι οποίες διασταυρώνονται στον 
χωροχρόνο της αφήγησης), η εσωτερική 
οπτική στην απόδοση του χώρου, η 
συνειρμική δομή του βιωματικού λόγου 
των ανακλαστών.

Β.Ο  χρόνος

Ο χρόνος της αφήγησης εκτείνεται από τα 
μέσα του χειμώνα του 1976 έως τα μέσα 
του καλοκαιριού του ίδιου χρόνου. Η 
άφιξη του Σιλβέστρου στην πόλη (πρώτος 
αφηγηματικός πυρήνας) αφενός λει
τουργεί ως αφετηρία και αφορμή της σύγ
χρονης πλοκής, αφετέρου προκαλεί την 
ανατροπή της χρονικής ακολουθίας, 
παράγοντας τις χρονικές αναδρομές προς 
τον δεύτερο αφηγηματικό πυρήνα, 
δηλαδή την ιστορία της παράδοσης του 
χρυσού (η αποκάλυψή της επιτελείται στο

Ο Χριστόφορος Μηλιο')νης
μέσο της αφήγησης, σ. 92-104). Ο δεύ
τερος αφηγηματικός πυρήνας ανακα
λείται έως τον χρόνο της αποκάλυψής του 
με υπαινιγμούς, οι οποίοι λειτουργούν ως 
«κενοί» τόποι («leere» Stellen) όσον 
αφορά τη σήμανσή τους, προβιβάζουν 
όμως την πλοκή. Αυτή η αφηγηματική 
τεχνική δημιουργεί ακριβώς την ένταση, η 
κορύφωση της οποίας συμπίπτει με την 
αφετηρία της πλοκής, δηλαδή την άφιξη 
του Σιλβέστρου, και διατρέχει όλη την 
αφήγηση. Συνεπώς η αφήγηση στρέφεται 
γύρω από δύο χρονικούς άξονες: 
α. ένα γραμμικό προς τα εμπρός, όπου τα 
πρόσωπα προσπαθούν να διαλευκάνουν 
την αλήθεια γύρω από το Σιλβέστρο και να 
προφυλάξουν τον εαυτό τους από δυσάρε
στες καταστάσεις, που πιθανόν να προκα- 
λέσει η άφιξή του και 
β. έναν αποσπασματικό προς τα πίσω, 
όπου με την τεχνική του μοντάζ συνθέτουν 
οι ανακλαστές μέσα από βιωματικό λόγο 
το παρελθόν τους.

της Ιωάννας Μυλωνάκη

Γ. Ο χώρος

Στην προσωπική αφήγηση, όπως είναι ο 
Σιλδέστρος, κυριαρχεί η εσοπερική 
οπτική και στην απόδοση του χώρου. Στην 
κυρίως πλοκή η πόλη αντικατοπτρίζεται 
μέσα από την βιωματική σχέση των ανα
κλαστών με αυτήν, ενώ οι αναφορές του 
αφηγητή χαρακτηρίζονται από εξωτε
ρική, «αντικειμενική» οπτική (σ. 10, 11 
και 160).

Αναλυτικά η πόλη αντιπροσωπεύεται 
μέσα στην αφήγηση από δύο σημεία της, 
τα οποία λειτουργούν ως αντιθετικό 
ζεύγος (binare Opposition): την κεντρική 
πλατεία, ανοικτό χώρο-τόπο παραμονής 
των ανακλαστών και τον πύργο της Αβρα- 
κόμης, κλειστό χώρο-φύλακα του «μυστι
κού» του Σιλβέστρου. Η πλατεία υπο
δηλώνεται από συγκεκριμένα σημεία (κα
φενείο, φαρμακείο, εμπορικό, κουρείο 
και ξενοδοχείο), στα οποία κινούνται οι 
ανακλαστές και τα οποία γίνονται κατά 
συνέπεια αποκλειστικοί τόποι αναφοράς 
μέσα στην αφήγηση. Η εσωτερική οπτική 
στην απόδοση του χοίρου δηλώνεται από 
τη χρήση του οριστικού άρθρου (ενδει
κτικά στις σελίδες 31, 32), το οποίο συν
τελεί στην δημιουργία ατμόσφαιρας 
οικειότητας με τον χώρο («familiarizing 
article»)4, και από την επιλεκτική παρά
θεση των αντικειμένου στον χώρο (δεν 
περιγράφεται στην αφήγηση η πόλη στο 
σύνολό της, αλλά τμήματά της μόνον 
παρουσιάζονται)· αυτές οι δύο τεχνικές 
εγγράφονται στην προσ(υπική, αποσπα
σματική πρόσληψη του χώρου από τους 
ανακλαστές. Μία σχετική απόκλιση απ' 
αυτές τις τεχνικές παρατηρούμε στο αφη
γηματικό μέρος, όπου περιλαμβάνεται η 
σύντομη παραμονή του γιατρού Φιλά
ρετου Ζαμάνη στην Αθήνα: στην συνεί
δηση του ανακλαστή καταγράφονται 27 
μόνον ορισμένα σημεία της πόλης, τα
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οποία ανακαλούν προσωπικές μνήμες, 
ενώ διάφορα άλλα σημεία, παρά το 
γεγονός ότι κατονομάζονται στην αφή
γηση, δεν προσλαμβάνονται από τον ανα- 
κλαστή. Αυτή η διαφοροποίηση στην 
στάση του ανακλαστή δεν είναι δείγμα 
εξωτερικής αφηγηματικής οπτικής, αλλά 
παράγωγο της αδυναμίας ή και άρνησής 
του ένταξης σε νέους γι’ αυτόν κοινωνι
κούς μηχανισμούς όπως αυτούς της 
Αθήνας (σ.45, 133 και 148), διαγράφει δε 
κατ' αυτόν τον τρόπο μέσα στην αφήγηση 
ένα δεύτερο αντιθετικό ζεύγος: μεγαλού
πολη-επαρχιακή πόλη.

Ο πύργος της Αβρακόμης αντιδιαστέλ- 
λεται μέσα στην αφήγηση από την πλα
τεία, αποτελώντας τον αντίθετο πόλο στην 
βιωμένη καθημερινότητα των χαρα
κτήρων ή έναν κατοπτρισμό από παρελ

θόντα έργα και ημέρες (κάποιες φορές και 
μόνο η θέα του επαναφέρει μνήμες). Μέσα 
στο κείμενο λειτουργεί ως σύμβολο με 
ιδιαίτερα κλειστό χαρακτήρα, ο οποίος 
εντείνεται από τον υψηλό βαθμό αφαί
ρεσης (Detraktion)5 στην απόδοση των 
προσώπων του Σιλβέστρου και της Αβρα
κόμης (σκιαγραφούνται εξωτερικά μόνο’ 
περιορισμένες είναι οι πληροφορίες για 
την Αβρακόμη, απουσιάζει δε κάθε 
ένδειξη για τον Σιλβέστρο).

— ■ ■ ■ w

1. Κατά τον Franz Stanzel (Theorie des Erzàh- 
lens. Gottingen4 1989) η προσωπική αφηγημα
τική περίπτωση διακρίνεται για την ατονία έως 
απουσία του αφηγητή και την υπερίσχυση της 
εσωτερικής οπτικής μέσα από τον βιωματικό 
λόγο των χαρακτήρων-ανακλαστών.

2. Για την χρήση του όρου στην ανάλυση της

αφήγησης και γενικότερα την λειτουργία των 
ρητορικών σχημάτων στην λογοτεχνία, βλ. 
Dubois, Jacques κ.α.: Allgemeine Rhetorik. 
Miinchen 1974(μετάφρ. από το γαλλικό: Rhéto- 
rique générale. Paris 1970).

3. Χρήση του όρου γίνεται στο βιβλίο του Oskar 
Holl: DerRoman alsFunktion und Obenvindung 
der Zeit. Bonn 1968, σ. 107-112. «Κενοί» τόποι 
στην χρονική ακολουθία σημειώνονται όταν 
παραλείπεται στην αφήγηση κάποιο ενδιάμεσο 
γεγονός ή όταν το παρόν της αφήγησης διακό
πτεται χωρίς όμως να προκαλείται ρήξη της 
πλοκής.

4. Τον όρο αυτό χρησιμοποιεί ο W.J.M. Bron- 
zwaer στο βιβλίο του Tense in the Novel. An 
Investigation of Some Potentialities of Linguistic 
Criticism. Groningen 1970, σ. 90.

5. Dubois: Allgemeine Rhetorik.



ΕΝΤΜΟΥΝΤ ΚΗΛΥ

ΦΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪ ΚΟ

ΥΠΑΤΟΙ, ΠΡΑΙΤΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ 
ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΛΚ

Τα βιβλία της «γνώσης»

' Ενα βιβλίο ντοκουμέντο του ' Εντμουντ Κήλυ, που στηρίζεται στα 
απόρρητα αρχεία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ γιά την υπόθεση Πολκ, 
που μετά από σαράντα τρία χρόνια φωτίζει τις άγνωστες πτυχές 
της συνεργασίας - συμπαιγνίας ενός ευρύτατου φάσματος επίση
μων και λιγότερο επίσημων παραγόντων.

εκδόσεις «γνώση»
Ιπποκράτους 31,10680 Αθήνα,τηλ. 36 20941 - 36 21 194 Γρηγ· Αυξεντίου 26,157 71 Ιλίσια,Αθήνα, τηλ. 77 86441



Γ ιοχάνες

Γεννήθηκε το 1904 στην Σιρκεφάλα της Σουηδίας. Σπού
δασε στο πανεπιστήμιο της Ουψάλας και το 1960 ανακη
ρύχθηκε επίτιμος διδάκτωρ του πανεπιστημίου της Στοκ
χόλμης. Είναι μέλος της Σουηδικής Ακαδημίας από το 
1969. Συνεργάστηκε ως κριτικός λογοτεχνίας στο περιο
δικό BLM και από το 1943 στην εφημερίδα Ντάγκενς Νι- 
χέτερ.

Έ ργα  του:
Φωνές της χαραυγής 1923, Θεία Λειτουργία  1934, Λυτή  

τη νύχτα 1936,0χειμώνας είναι μακρύς! 939, Ηφωτιάκαι 
η άβυσσος \ 943, Λπότομη ηχώ 1947, Μυστικά πεδία  1952, 
Κάτω από τον Κρόνο 1956, Ο καθρέφτης των χρόνων 
1963, Γράμμα από ένα ατελιέ 1976, Ελεύθερο πεδίο κ.ά.

Έ χει μεταφράσει γερμανική, γαλλική και αγγλική 
ποίηση στα σουηδικά.

Ο χειμώνας είναι μακρύς

Ναι, ο χειμώνας είναι τόσο μακρύς. Πετρίτες συνα
θροίζονται

ραντίζοντας αίμα το χιονισμένο περβάζι. 
Παγολούλουδα στριμώχνονται μπροστά στο παρά

θυρο της ψυχής. 
Και η μόνη βεβαιότητα: η δυσκολία του θανάτου.

A vo  αέρας τώρα λιγοστέψει -έφτασε η στιγμή ; -  
αν χαμηλώσει τώρα η φλόγα, τρεμοσβήσει, 
κατάλαβέ το, στυγερό μυαλό, και συλλογίσου, 
το άπλετο φως η νύχτα πάντα ακολουθεί.

Κάτω από του χιονιού το καύκαλο κανάλια γλι
στερά,
όπου πνιγμένες γάτες και ποντίκια ροκανίζοντας 
-καθώς ο καιρός υποθάλπτει συνωμοσίες κι εγκλή

ματα
σαν κάτι ασήμαντο, ανόητο, τιποτένιο.

Ο πυρετός απ' τις πληγές σκαρφάλωσε τα κουρα
σμένα σώματα. 

Μακάβρια ένα φάντασμα όλο κόκαλα πλησίασε

Έντψελτ
το σκληρό κρεβάτι της αρρώστιας μας* ενώ από κού

πες χάλκινες
ανάθρωσκε ένας βρώμικος αχνός από άνθρακα και

ιδρώτα.

Φίμωτρο αμέσως, όταν ουρλιάζει ο άρρωστος! 
Μάγοςγιατρός κατέχει όλα τα μυστικά της επιστήμης. 
Στόλισμα η τάξη. -  Το φως βυθίζεται στραγγαλισμέ

νο.
Κι όμως απ'έξω μια βραχνή φωνή ακούγεται.

Του πνεύματός μας η φωνή; Κάποιος που ονειρευτή
καμε;

Ένας αντάρτης σκοτεινός απ ’ της ψυχής τα βάθη; 
Κάποιος που επιμένει να είναι αιρετικός, και που δεν

κάθισε
ούτε μίλησε στων διαπραγματεύσεων το πολύβοο

τραπέζι;

Λοιπόν; Ο αστυφύλακαςπεριπολεί 
με μπότες και οπλισμένος μες στις γειτονιές, 
όπου ο χειμώνας βασιλεύει * και ο χαλασμένος 
εκσκαφέας δεν θα χαράξει άλλο αυλάκι.

Τι άλλο; -  Ο λόρδος, ο νταής και ο στρατηγός συσκέ
πτονται

με άδεια λόγια και μικρά, της κάθε μέρας, πώς από το
έλος θα σωθούν.

-  Εκεί που βολοδέρνουν κλαίγοντας οι άνεμοι τυφλοί 
και τα κοράκια περιμένουν της μεγάλης γιορτής τους

την έλευση.

Τα δάκρυα πάγωσαν ενώ τα ξυλιασμένα χέρια μας 
καρφώνονται στο αέτωμα σπηλιάς με σταλακτίτες.
-  Κι όμως ακόμα ζει σε παγωμένες παραλίες 
μια αγάπη μυστική που διαρκώς αναζητεί.
Στα ερημικά τοπία του χειμώνα, στη δυστυχία, 
στον αιώνα τον άπαντα και τώρα:
-  άλλο δεν είναι από εσένα, πάντα 
μόνον εσύ, ω άνθρωπε, μόνον εσύ.

Από τη συλλογή Ο χειμώνας είναι μακρύς (\939)

Εδώ που το νερό χτυπάει γρανίτη

Εδώ που το νερό χτυπάει γρανίτη και σχισμές 
πνιγμένες από αγιόκλημα, που κουλουριάζεται ανε

βαίνοντας
γαϊτάνι προς την κορφή την ανεμοδαρμένη, 
χαιρετάμε το καλοκαίρι του αρχιπελάγους και όσους 
ζουν ταπεινά πλάι στα μαύρα βάθη.
-  Εμείς που είδαμε τη στάχτη αμέτρητων σπιτιών, 
πυρπολημένων απ’ την αγωνία, να χάνεται στον

στρόβιλο της νύχτας 
εμείς που ψηλαφήσαμε σημάδια του θανάτου* και

νιώσαμε



μια λιγωμένη μπόχα από τους σκουπιδότοπους του
λιμανιού,

το παγωμένο φύσημα να φτάνει από τις πόρτες των
νεκροταφείων και τα μνήματα, 

πρέπει να συνεχίσου με το ταξίδι, ν ’ ανοίξουμε 
πανιά,
να προχωρήσουμε με το λαθραίο εμπόρευμα στο α

μπάρι -
Γκρίζες πηγές θ' αναβλύσουν: μιλώ
για την πορεία και το καΐκι -  Άδικα
εμπιστευτήκαμε στους εαυτούς μας τις άγριες νύχτες
-  προτού ο ήχος του φωτός διαρρήξει
το έλος του διαστήματος, το αιγυπτιακό σκοτάδι του

νερού-
ότι ένα ακόμα τέλος είναι αναγκαίο; ας πλεύσου με' 
ας πλεύσουμε με τα φανάρια μας σβησμένα, πηδάλιο

ας γυρίσουμε 
και δίχως αναισθητικό ας υπομείνουμε το ρίγος, 
τον πυρετό και τις ωδίνες του σκορβούτου... Αλλά

εδώ που το νερό
χτυπάει γρανίτη και η καταχνιά αφήνει τα ίχνη της 
σε επιφάνειες άγρυπνες, ενώ το καλοκαίρι στεφα

νώνει
με δροσερό στεφάνι από λουλούδια τα υψίπεδα, 
τη ρίζα του προαιώνιου βουνού κοσμούν φύκια και

χόρτο.
Χαιρετάμε τη ζωή πλάι στο νερό και αυτούς που 
κατοικούνε σε νησιά, γνωρίζοντας την τρικυμία και

τη γαλήνη.

Από τη συλλογή Η φωτιά και η άβυσσος ( 1943)

Τραγούδι στον Πειραιά

Εσείς να πιείτε, δέντρα του Λυκαβηττού, την τελευ
ταία γουλιά

που σας κερνάει ο ταβερνιάρης Ήλιος. Μα το τρα
γούδι αυτό

το διονυσιακό που ακούγεται τώρα καθώς η νύχτα
πέφτει

από ένα ραδιόφωνο, που βήχει σαν φυματικό, 
εδώ σ'ένα κατώγι στο λιμάνι, σ ’ έναν Πειραιά γκρίζο

και μουχλιασμένο: 
κατακάθια κρασιού, καπνός, αργή και ανόρεχτη

χαρτοπαιξία,
γάτες λειψές, σαν σκελετοί κάτω από τα τραπέζια

τριγυρνούν...
Έτσι πεθαίνει μία μέρα στην Ελλάδα. Σκαμμένα

πρόσωπα
που γρήγορα θα σβήσουν. Άρρωστο φως σαν περα

σμένο από ακάθαρτο 
γυαλί ή από διάφανο χαρτί απλώνεται στους δρό

μους,
όπου φουσκώνει ανθρωποθάλασσα, ποτάμι ανα-

βλύζει το αίμα, 
με πυρετό και δύναμη υψώνεται η βουή 
και κορυφώνεται -ώσπου να βυθιστεί. Κι εκεί ψηλά

η Ακρόπολη σκεπάζεται απ’ τον γαλάζιο θόλο της
σι ωπής της.

-  Ψυχές στοιβάζονται στη συνοικία του λιμανιού: ο
αγώνας

για ζωή δεν έχει τέλος* με αιώνιο πόνο υφαίνεται 
το υφάδι αυτό της μοίρας του ανθρώπου. Τα μεγαλεία

τώρα
τα σπουδάζουν αρχαιολόγοι! Αλλά η μπόχα, η στέ

ρηση
η αλήθεια ενός κενού που ανοίγεται ανάμεσα στα κύ

ματα! Ψυχές, μνήμες κρυμμένες 
ημερολόγια καταστρωμάτων, εκεί που οι αποστάσεις

ανασαίνουν βουίζουν οι ακτές 
πορφυρές σαν ιβίσκοι και κίτρινες σαν το μέλι, σε μια

λάμψη της θάλασσας 
τα δελφίνια χορεύουν τριγύρω απ' την πλώρη’ εκεί

που νησιά κοραλένια ξανθά 
ευωδιάζουνε γράμματα που έγραψαν χέρια θαλασσι

νών.
Ετοιμόρροπες αποθήκες, γραφεία με λογιστικά βι

βλία
και λογαριασμούς, όπου όλα έχουν καταχωρηθείσχο

λαστικά
γκρίζες κολόνες που στηρίζουν τη ζωή μας* εκεί που

έχουνε γραφτεί
δόξες κατολισθήσεις' ναυάγια του μεγάλου ταξιδιού!
-  Ξάφνου σηκώνεται άνεμος* η θάλασσα αγριεύει.

Σκοτείνιασε της Αίγινας ο κόλπος. 
Σαλπάρει μαύρο σύννεφο, φαρδύ σαν τη σχεδία του

Οδυσσέα.
Εσείς να πιείτε, δέντρα του Λυκαβηττού, την τελευ

ταία γουλιά.

Από τη συλλογή Μυστικά πεδία ( 1952)

Έργο δωματίου

Το δειλινό τα έπιπλα στην κάμαρα άρχισαν να μιλούν. 
Το γραφείο ψιθύρισε: Σε μένα εμπιστευόταν τα μυ
στικά χαρτιά του. Εγώ φύλαγα τα έγγραφα. Στο τέλος 
μου έδωσε τη διαθήκη του. Δεν είχε άλλον φύλακα πιο 
έμπιστο από μένα. Ο καθρέφτης είπε: Σε μένα κοιτά
χτηκε με το νυφικό της φόρεμα και το στεφάνι από 
μυρτιά, με τα μαργαριτάρια γύρω απ' τον λαιμό, με 
άνθη στο χέρι και στο βλέμμα της μια λάμψη ελπίδας. 
Τέλος καθρέφτισα το ζαρωμένο μέτωπο και τα άσπρα 
τηςμάλλιά όταν έγειρε από τα χρόνια και τα βάσανα. 
Το κρεβάτι μίλησε: Ήμουν η τρυφερή καταφυγή για 
τα ερωτόλογα * το στρώμα του καιόμενου από πυρετό * 
ο τόπος της επιθυμίας και των δακρύων η άσπρη σπη
λιά του ονειρευόμενου * η κλίνη ήμουν της γέννησης 
και του θανάτου.

Από τη συλλογή Ελεύθερο πεδίο ( 1990) 

Μετάφραση: Μαργαρίτα Μέλμπεργκ
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Αλέξης Ζήρας

ΝΟΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
Πνευματικές Ασκήσεις 
Εκδόσεις Στιγμή, Αθήνα 
1988,σσ. 77

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ
Εύσημσι και Άσημοι Λόγοι 
Εκδόσεις Θέμα, Αθήνα 1988, 
σ.σ. 218.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΡΤΣΑΚΗΣ
Το Πρόβλημα της Παράδοσης 
Εκδ. Στιγμή, Αθήνα 1989, σσ. 
65

ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΠΕΓΚΛΗ
ΤάσοςΚόρφης 
Εκδόσεις Πρόσπερος, Αθήνα 
1990, σσ. 66

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΗΣ
Ο Τελευταίος Επιζών 
Λευκωσία 1990, σσ. 32

Οι ευρηματικοί τίτλοι τους οποίους χρησι
μοποιεί η Νόρα Αναγνωστάκη για να στε
γάσει τις συλλογές κριτικών κειμένων της 
είναι, το λιγότερο, ενδεικτικοί μιας διάθε
σής της να υποδηλώνει στον αναγνώστη ότι 
στο παιχνίδι της κριτικής με τη λογοτεχνία 
ο χαμένος είναι η πρώτη. Γ ιατί «Οι Μαγικές 
Εικόνες» του 1973 είναι σε γενικές γραμ
μές στο ίδιο πνεύμα με τις «Πνευματικές 
Ασκήσεις» του 1988: απόπειρες να κατα
νοηθεί, να εισπραχθεί ολόγοςτηςποίησης, 
ένας λόγος που θα μπορούσε να παρομοια- 
σθεί -  και νομίζω ότι παρομοιάζεται μετα
φορικά- με τη γλώσσα της παντομίμας. Και 
αν η γλώσσα της παντομίμας είναι μια 
γλώσσα άρρητη, χωρίς φθόγγους δηλαδή, 
θα τολμούσα να πω ότι στην περίπτωση 
αυτή το ιδεώδες της κριτικού θα ήταν μια 
γλώσσα όσο γίνεται λιγότερο «εξουσιαστι
κή» και όσο γίνεται περισσότερο κοντά 
στην ιδιοσυγκρασιακή σχέση της με το κεί
μενο που την απασχολεί. Τ ο κείμενό της για 
το ζωγράφο Γιώργο Βακαλό που δημοσιεύ
εται στις «Πνευματικές Ασκήσεις» βρί- 

^  σκεται πλησιέστερα σ’ αυτή την προβλημα
τική, χωρίς να είναι μακρύτερα η μελέτη της

για την ποιητική του Τάκη Σινόπουλου -ο -  λάδα ή έγερνε προς τη μεριά μιας ακαδη- 
σοδήποτε και αν σ’ αυτό ακριβώςτο κείμενο μαϊκής -σοσιαλιστικού ή άλλου χαρακτή- 
προτείνεται μια ανάγνωση συγκεκριμένη ρα— κυριολεξίαςή προςτη μεριά μιαςεντυ- 
του έργου του τελευταίου. Η πολυσημία πωσιολογικής γραφής που κάλυπτε τις 
μιας εικαστικής σύνθεσης (και εδώ ας μη αδυναμίες της με μια υπεραφθονία συγκι- 
λησμονήσουμε τα σχέδια με σινική που εί- νημένων τόνων. Ο χαρακτηρισμός, πά- 
ναι μια παράλληλη εκδοχή της ποίησης του ντως, «λογοτεχνική» στην περίπτωση της 
Σινόπουλου) από αυτή την άποψη ευνοεί Ν. Αναγνωστάκη δεν παραπέμπει σ’ αυτή 
όσο τίποτε άλλο την αντίληψη για ένα ανοι- τη δεύτερη περίπτωση, αλλά στην περί- 
χτό έργο του οποίου η ουσιωδέστερη προ- πτώση εκείνη στην οποία η γλώσσα της κρι- 
σέγγισή του είναι αυτή που καταργεί την τικής θέλει να υπερβεί τα δεδομένα της λο- 
απόσταση υποκειμένου αντικειμένου. γιοσύνης, της περιχαράκωσής της σ’ αυτό

που λέει και μόνο το λογοτεχνικό κείμενο ή 
Νομίζω ότι η φαντασία που κατευθύνει της ανεπάρκειάς της σ’ έναν υποτιθέμενο 
αυτό το παιχνίδισμα της φόρμας φορ- διάλογο με το έργο τέχνης και πέρα από ερ- 
τίζει και την υπερκινητικότητα του σχε- μηνευτική ή σχολιαστική να μπορεί να διεκ- 
δίου του. Είναι σχεδόν κάτι το αξιοπε- δικεί τη λογοτεχνική της οντότητα, 
ρίεργο πως η κινητικότητα του σχεδίου, Τι είναι αυτό που αποτελούσε για δεκαε-
του χρώματος και του φωτός κατατρώει τίες έναν από τους ανασχετικούς παράγον- 
αυτό το ψόφιο πράγμα που είναι και η τες για τον αυτοκαθορισμό της κριτικής; 
αδυναμία της ζωγραφικής: τη στατικό- Σχεδόν αυτόματα θα έδινα την απάντηση: 
τητα των αντικειμένων της. Είναιτόσηη απουσία μιας υφολογικής ιδιαιτερότητας· 
φορά της κίνησης στα έργα του [Βακα- η αγκίστρωση σ’ έναν κριτικό λόγο που 
λό] που δεν σου δίνουν την εντύπωση επέμενε να κρύβεται -δήθεν ταπεινά- 
ότι κάτι κινούμενο απλώς ακινητοποιή- πίσω από την κατά το δυνατό απρόσωπη 
θηκε αλλά ότι εξακολουθεί να κινείται: διατύπωση. Λοξοδρομώντας από αυτή την 
Αυτό το θεωρώ πολύ σπουδαίο για τη κατεύθυνσηήδηαπόταπρώτακείμενάτης, 
ζωγραφική. στην « Κριτική », η Νόρα Αναγνωστάκη διεκ-
(«ΜετηςΨυχήςτοΦεγγαρίσιοΦως...», δικεί την αδέσμευτη στάση ενόςπροσωπι-

σ.68-9) ' κού διαλόγου με την ποίηση την οποία προ
τιμά και η οποία τη συγκινεί. Και αυτή η εγ- 

Η Νόρα Αναγνωστάκη εμφανίστηκε ως κατάσταση του εγώ μέσα στην καρδιά της 
θεωρητικά ενασχολούμενη με την ποίηση επικράτειας του α-προσώπου πρέπει να 
από τις σελίδες του πολλαπλά ενδιαφέρον- πού με ότι γίνεται σε μια εποχή όπου τα επι- 
τος περιοδικού της Θεσσαλονίκης Kp/rz/cr), βεβλημένα προς απόδειξη της κριτικής 
παρουσιάζοντας και μεταφράζοντας για εξακολουθούν σε βασικές γραμμές να είναι 
πρώτη φορά στα ελληνικά λογοτεχνικά κυρίωςδύο:ηεπισήμανσητηςπαρουσίαςή 
κείμενα και κριτικές απόψεις, οι οποίες της απουσίας του κοινωνικού οράματος, 
ακόμα και τότε δεν ήταν ευρύτερα γνωστές αφ’ενός- η προσκόλληση στην ανάπτυξη 
παρά μόνο στον σχετικά στενό κύκλο της των θεματικών σημείων στον ποιητικό ή 
γαλλικής πρωτοπορίας. Η δημοσίευση στον αφηγηματικό λόγο, αφ’ετέρου, 
ενός αποσπάσματος από το «Ο Βαθμός
Μηδέν της Γραφής» του Ρολάν Μπαρτ Το αξιομνημόνευτο στο σημείο αυτό εί-
πλαισιωνόταν από δοκίμια για το νέο μυθι- ναι ότι ο κριτικός λόγος της Ν. Αναγνω- 
στόρημα με έμφαση στη σχέση ποίησης και στάκη αρχίζει ευδιάκριτος υφολογικά χω- 
μυθιστορηματικού λόγου, ένα θέμα που ρίς να είναι εμφανής η επιδίωξή του να δια- 
τότε επανερχόταν προς συζήτηση στη λο- κρίνεται, να έχει πόζα ή να υπερασπίζεται 
γοτεχνική θεωρία. Ανεξάρτητα από το άν οι τη λογοτεχνικότητά του. Πραγματοποιών- 
συγκυρίες υπήρξαν ιδιαίτερα ευνοϊκές τας μια πολυετή διαδρομή, από το 1960 ως 
προς αυτή την κατεύθυνση -κυρίως λόγω σήμερα, από τα κείμενα που συγκρότησαν 
της παρουσίας του γάλλου μυθιστοριο- τις «Μαγικές Εικόνες» ως αυτά που αποτε- 
γράφου Μισέλ Μπυτόρ στη Θεσσαλονίκη λούντο τρίπτυχο των «Πνευματικών Ασκή- 
κατά τα χρόνια εκείνα- η γόνιμη ενασχό- σεων», οπωσδήποτε γίνεται ολοένα και λι- 
ληση της Ν. Αναγνωστάκη με τις πράγματι γότερο αναφορικός, ολοένα και λιγότερο 
ριζοσπαστικές όψειςτου αφηγηματικού και χτισμένος γύρω από τη δουλεία της απο- 
του κριτικού λόγου βρήκε στην περίπτωσή δεικτικότητας και της υποτιθέμενης φιλο- 
της μια εξίσου καρποφόρα συνέχεια. Γιατί λογικής εγκυρότητας. Από την άποψη αυτή 
νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά, στη μεταπο- δεν είναι δύσκολο να διακρίνουμε στα κρι- 
λεμική τουλάχιστον περίοδο, που εμφανί- τικά κείμενά της τα δάνεια ίχνη του Ρολάν 
ζεται μία κριτική γλώσσα οξυδερκέστατη Μπαρτ, με την εξής όμως υποσημείωση: ότι 
από τη μια μεριά αλλά και πλαστική, ευρη- βρίσκεται περισσότερο κοντά στην μεταση- 
ματική ή, τέλος, λογοτεχνική, από την άλ- μειολογική περίοδο του γάλλου αισθητι- 
λη. Και δίνω ιδιαίτερη σημασία στον χαρα- κού, όταν πλέον η προσωπικότητα και η 
κτηρισμό, «λογοτεχνική», γιατί στη δεκαε- ατομικότητά του προβαλλόταν άμεσα στο 
τία του 1950 και στη δεκαετία του 1960 το «κριτικό» κείμενο, παρά τις οποιεσδήποτε 
κυρίαρχο ύφος του κριτικού λόγου στην Ελ- γενικές μεθοδολογικές αρχές.



Κατ’ αναλογία, θα τολμούσα να πω ότι ο 
κριτικός λόγος της Ν. Αναγνωστάκη, όσο 
περνούν τα χρόνια και μετακινείται από τις 
«Μαγικές Εικόνες» προς το σήμερα, γίνε
ται όλο και πιο πυκνός, όλο και περισσότερο 
αποκαλυπτικός της εσωτερικής περιπέ
τειας της κριτικού και της δοκιμασίας της 
-συναισθηματικής και αισθησιακής— 
μπροστά στο κείμενο. Όχι το γιατί αλλά το 
πώς ένα ποίημα ή μια πρόζα του Σταχτού- 
ρη, του Παπαδίτσα, του Σινόπουλου, του 
Βαγενά ή του Πούλιου, την κάνουν να σκε- 
φθεί, να χαρεί, να απελπιστεί, να ονειρευ
τεί. Και όλα αυτά -α ς  το υπογραμμίσουμε 
και τούτο- χωρίς να χάνει από το οπτικό 
της πεδίο την αφετηρία της περιπέτειας· 
δηλαδή το ίδιο το κείμενο.

Ιδιαίτερα διαφωτιστικό για το πού εστιάζε
ται το ενδιαφέρον του κριτικού, είναι το 
απόσπασμα ενός δοκιμίου του Ανδρέα 
Μπελεζίνη το οποίο και παραθέτει στο οπι
σθόφυλλο του βιβλίου του. Προέρχεται από 
το εναρκτήριο κατά σειρά δημοσιεύσεως 
κριτικό του κείμενο, «Ασημία και Ταυτοση
μία στην Ποίηση», και παρουσιάζει μετα
φορικά την οπτική του ως προς τη γλώσσα 
και τη λειτουργία της σύγχρονης ποίησης, 
λέγοντας κατηγορηματικά ότι «η προσω
πική μου θέση είναι ότι η ποίηση[...] αιω- 
ρείται όπως ένα εκκρεμές ανάμεσα σε δυο 
ακραία, οριακά σημεία, προς τα οποία κα
τατείνει χωρίς ποτέ να φτάνει και να ακινη- 
τεί σ’ αυτά, στην ασημία και την ταυτοση
μία.»

Νομίζω ότι αυτές οι τόσο συγκλίνουσες 
όσο και επάλληλες μεταξύ τους έννοιες, 
της ασημίας και της ταυτοσημίας, αρδεύ
ουν όλα τα κείμενα του βιβλίου, που αν δεν 
κάνω λάθος είναι το πρώτο του Ανδρέα 
Μπελεζίνη: ενός φιλολόγου ο οποίος είναι 
συνάμα γόνιμος μελετητής της λογοτε
χνίας μας-ιδιαίτερα μάλιστα της μοντέρνας 
ποίησης. Και τον θεωρώ γόνιμο, εκτός των 
άλλων, για έναν ακόμαλόγο που μου φαίνε
ται ιδιαίτερα σημαντικός: για το ότι ξεπερ- 
νώντας τα φιλολογικά εσκαμμένα προχώ
ρησε σε μια έγκαιρη αποδέσμευση του κρι
τικού του λόγου από τις σχολαστικές δου
λείες της αποδεικτικότητας. Υπογραμμί
ζοντας αυτή τη διάσταση της ενασχόλησής 
του με τα λογοτεχνικά κείμενα, θα ήθελα 
επιπλέον να υποδείξω ότι ενώ δεν φαίνεται 
να χάνει από τα μάτια του το αντικείμενό 
του, σχεδόν πάντοτε ξεφορτώνεται γρή
γορα την τήβεννο του σχολαστικού φιλο
λόγου και πραγματοποιεί ενδιαφέρουσες 
διερευνήσεις στην περιμετρική του θέμα
τός του. Και τούτο ανεξάρτητα από το αν οι 
διερευνήσεις αυτές συχνά παίρνουν έναν

παρεκβατικό χαρακτήρα και δεν μένουν και 
τόσο προσκολλημένες στη φιλολογική 
δεοντολογία. Ίσα ίσα, θα έλεγα πως ακρι
βώς με τις παρεκβάσεις του είναι που προ
κύπτουν τα πιο ενδιαφέροντα στα κριτικά 
του κείμενα· στις παρεκβάσεις φύονται οι 
αναρίθμητες διασταυρώσεις και ωσμώσεις 
κειμένων ή συγγραφέων τις οποίες μας 
προτείνει και οι οποίες είναι συχνά ανα
πάντεχες και για τούτο εύφορες.

Αν σπουδάζει κάτι με επιμονή, ο Ανδρέας 
Μπελεζίνης, αυτό είναι όπως ήδη είπαμε η 
ποίηση και ο ποιητικός λόγος: η γλώσσα, οι 
υπογλώσσες της, η μετρική, ο ρυθμός, η ει- 
κονοποιητική της. Άλλωστε αυτό το μόνιμο 
ενδιαφέρον του διαπιστώνεται αμέσως από 
τον αναγνώστη των «Εύσημων και Άσημων 
Λόγων». Και τα οκτώ κείμενα-δοκίμια που 
περιλαμβάνονται στο βιβλίο έχουν να κά
νουν με ζητήματα ερμηνείας της ποίησης ή 
τεχνικής της ποιητικής γλώσσας, καλύ
πτοντας ένα ευρύτατο φάσμα φωνών, από 
τον Οδ. Ελύτη και τον Ανδ. Εμπειρικό ίσαμε 
τον Λευτ. Πούλιο. Το ότι συγκαταλέγει εδώ, 
ανάμεσα στους καθαυτό ποιητές, και έναν 
πεζογράφο όπως ο Γιώργος Χειμωνάς, δεί
χνει αφ’ ενός τα όρια των ενδιαφερόντων 
του κριτικού ο οποίος εννοείται ότι αποδέ
χεται μια πρόζα που δείχνει να είναι ευαί
σθητη απέναντι στη μοντέρνα ποιητική με
τρική όσο και απέναντι στο ρυθμό, αφ’ ετέ
ρου δε την επιβεβαίωση της θέσης του Α. 
Μπελεζίνη ότι ένας λόγος όπως του Χει- 
μωνά μπορεί να λειτουργήσει κι αυτός 
ποιητικά, ταλαντευόμενος μεταξύ της αση
μίας και της ταυτοσημίας -κάτι που θα 
ήταν μια σοβαρή πρόταση για συζήτηση, αν 
εξετάζαμε το έργο του πεζογράφου κυρίως 
ως τους «Χτίστες».

Προφανώς, όταν αναφέρεται ο Ανδρέας 
Μπελεζίνης στην ασημία και στην ταυτοση
μία είναι μάλλον βέβαιο ότι αντικείμενό του 
είναι η ποίηση, θεωρούμενη μέσω ενός ση- 
μειολογικού συστήματος, και περισσότερο 
η ποίηση που είναι συνδεδεμένη, συνεκτικά 
ή λιγότερο συνεκτικά, με την παράδοση του 
μοντερνισμού. Η ασημία, από αυτή την 
άποψη, είναι ένα συχνό φαινόμενο στον 
μοντέρνο ποιητικό λόγο και η μελέτη της 
ήταν υπαρκτή ήδη από την εποχή του μεσο
πολέμου, όταν η σύγκρουση μεταξύ παρα
δοσιακής και νεωτερικής γλώσσας έμοιαζε 
αρκετά κρίσιμη. Ωστόσο ο κριτικός των 
«Εύσημων και Άσημων Λόγων» αναφέρει 
ότι ουσιαστικά οι διερευνήσεις αυτές ανά
γονται σε πολύ παλαιότερες εποχές, εφ’ 
όσον η σκοτεινότητα ή η ευθυβολία και κα
θαρότητα είναι φαινόμενα σύμφυτα, από 
ιστορική άποψη, με τον αρχέγονο λόγο, τη 
μαντική γλώσσα ή τους κώδικες επικοινω
νίας ορισμένων λαών οι οποίοι συννε- 
νοούνταν μέσω μιας ομιλίας περιορισμέ
νης σε ελάχιστους φθόγγους. Και προφα
νώς, εκ των ένδον τη φορά αυτή, οι τεκμη
ριώσεις του Α. Μπελεζίνη μας παραπέμ
πουν και πάλι στη σημειολογία και στον δο

μισμό του ΛέβιΣτρως.
Όλα αυτά εξετάζονται στους «Εύση- 

μους και Άσημους Λόγους» μέσα από ένα 
δίχτυ συνεχών αναφορών και εντυπωσια
κών πολλές φορές συγκρίσεων, όπου συνυ
πάρχουν σχολιασμοί των μορφολογικών 
δεδομένων όλων ή πάντως των περισσότε
ρων ποιητών της μεσοπολεμικής και πρώ
της μεταπολεμικής περιόδου. Κάτι που 
πέρα απο ενδεικτικό των εκτεταμένων εν
διαφερόντων του μελετητή είναι και απο
δεικτικό καινούριων οπτικών που μας 
ανοίγονται για την έρευνα της σύγχρονης 
ποίησης. Οπτικών, ακόμα, που θα έλεγα ότι 
ενώ είναι αφειδώς εγκατεσπαρμένες μέσα 
στα δοκίμια αυτού του βιβλίου, δεν είναι 
επαρκώς διερευνημένες. Και επιμένω σ’ 
αυτό, για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο: ο 
αναγνώστης του βιβλίου ας έχει υπ’ όψη 
του ότι η πρωτοτυπία των ερμηνειών του 
κριτικού συμβαδίζει εδώ και συνυπάρχει με 
την ελεύθερη και μόνο διαπραγμάτευση 
των θεμάτων που τον ενδιαφέρουν. Μόνο 
μέσα από αυτή τη σύγκλιση είναι δυνατόν ο 
κριτικός να αναδειχθεί κι αυτός σε δη
μιουργό. Δηλαδή, σε κάποιον που από τη 
μια μεριά ασχολείται θεωρητικά με το αντι
κείμενό του, ενώ από την άλλη παρακο
λουθεί και δεν εξηγεί απλώς (και μόνο) 
αυτό που λέει το κείμενο, αλλά αναπτύσσει 
έναν διάλογο μαζί του, έναν διάλογο που 
δεν έχει και μικρό μέρισμα της ιδιοσυγκρα
σίας του.

Ακριβώς, μάλιστα ως προς αυτό που μό
λις αναφέραμε αξίζει να παραθέσουμε την 
απόφανση του μεγάλου γλωσσολόγου Ρό- 
μαν Γιάκομπσον για τη σχέση της γλώσσας 
και ποίησης και την ενασχόληση της γλωσ
σολογίας και της φιλολογίας μ’ αυτές. Είναι 
μια απόφανση που ο Ανδρέας Μπελεζίνης 
έχει χρησιμοποιήσει -  και όχι ασφαλώς τυ
χαία- ως πρόθεμα στο βιβλίο του: « Ο 
γλωσσολόγος που είναι κουφός στην ποιη
τική λειτουργίατηςγλώσσας, όπωςκαιοφι- 
λόλογος που είναι αδιάφορος στα γλωσσο- 
λογικά προβλήματα και αδαής ως προς τις 
γλωσσολογικές μεθόδους, είναι εξίσου δει
νοί αναχρονισμοί.»

Ασφαλώς ο Γιάννης Κιουρτσάκης δεν έχει 
ασχοληθεί συμπτωματικά με το θέμα της 
παράδοσης. Και τα τρία προηγούμενα βι
βλία του -  το ένα για την έννοια του ελληνι
σμού στη σκέψη του Γιώργου Σεφέρη, και 
τα άλλα δύο για τον Καραγκιόζη και τα λαϊκά 
δρώμενα στο χώρο της τέχνης- φανερώ
νουν μια εμμονή και μια προσήλωση σε 
αναζητήσεις που προσπαθούν να φωτίσουν



καλύτερα ορισμένες πολιτισμικές μορφές 
του παρελθόντος μας για να μπορέσουν 
στη συνέχεια να δουν με μεγαλύτερη επάρ
κεια τις σημερινές τους εκδοχές -  αν αυτές 
υπάρχουν. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι 
και τα τρία Βιβλία του συγγραφέα δεν ήταν 
εγχειρήματα διάγνωσης ενός πολιτισμού 
που έφυγε ή που είναι απονεκρωμένος 
αλλά απόπειρες εντοπισμού των στοιχείων 
αυτού του πολιτισμού τα οποία περισώθη
καν και συνεχίζουν να είναι δραστικά μέσα 
στην καθημερινή μας ζωή.

Το ότι επανέρχεται και σ’ αυτό το βιβλίο 
του στο «Πρόβλημα της Παράδοσης» 
οφείλεται πιστεύω σε μια προσπάθειά του 
να συνοψίσει τα βασικότερα σημεία της 
θεωρίας του για τον πολιτισμό, και βέβαια 
όχι μόνο για τον νεοελληνικό πολιτισμό αλ
λά, γενικότερα, για κάθε πολιτισμική πραγ
ματικότητα που διέρχεται μια κρίσιμη πε
ρίοδο και είναι προβληματική ως προς τον 
τρόπο συνέχειάς της στο παρόν. Θα έλεγα 
λοιπόν ότι τα ερωτήματα στα οποία επιχει
ρεί να δώσει μιαν απάντηση ο Γιάννης 
Κιουρτσάκης και τα οποία είναι ερωτήματα 
που πρώτ’ απ’ όλα απευθύνονται σ’ αυτόν 
τον ίδιο, είναι τρία: ποια είναι η έννοια της 
παράδοσης μέσα στα σύγχρονα συμφρα- 
ζόμενα· το ζήτημα του αν υπάρχει κρίση 
στη σχέση μας με την παράδοση και πού εν
τοπίζεται αυτή η κρίση, και, τέλος, με ποιο 
τρόπο εκβάλλουν τα ερωτήματα αυτά στην 
πραγματικότητα που μέσα της ζούμε και 
που -τουλάχιστον σ’ αυτό υπάρχει ομοφω
νία μεταξύ όλων μας- παρουσιάζει κατά τα 
τελευταία χρόνια μια βαθύτατη κρίση, ταυ
τότητας αλλά και κρίση κυριολεκτικά υπαρ
κτική, δηλαδή επιβίωσης.

Διαπραγματευόμενος αυτά τα τρία ερω
τήματα με τον γνώριμο από τα προηγού
μενα βιβλία του γλαφυρό, ποιητικό και 
πολύ συχνά συγκινημένο λόγο, ο μελετη
τής στην ουσία διατυπώνει τις θέσεις του 
για μια ώσμωση του παρόντος και του πα
ρελθόντος. Όχι μ’ έναν τρόπο τεχνητό 
αλλά μέσα από έναν φυσικό διάλογο των 
βιωμάτων που ενσταλάχθηκαν με την πά
ροδο του χρόνου μέσα στο κοινωνικό σώμα 
(δηλαδή των ιδιαίτερων μορφών κοινωνι- 
κής συμπεριφοράς ή σχέσης με το περιβάλ
λον ή σχέση με την εθιμική παράδοση) και 
του πολιτισμικού μας παρόντος το οποίο 
δεν βασίζεται πια στα σημεία του άγραφου, 
του προφορικού, του ομαδικού, του σωμα
τικού αλλά στα σημεία του γραπτού, του 
ατομικού, του εννοιολογικού. Ο διάλογος 
αυτός, παρά το ό,τι πιστεύεται γενικά, δεν 
είναι μονοδρομικός* δεν διαμορφώνεται 
μέσα από την ύπαρξή του ή τη ν απουσία του 
αυτό που ζούμε τώρα αλλά εξίσου διαμορ
φώνεται και αυτό που ήδη ζήσαμε, το πα
ρελθόν μας, αφού κάθε εποχή δίνει το δικό

της νόημα σε ό,τι προηγήθηκε και συνεπώς 
καθορίζει σε τελευταία ανάλυση το πώς συ
νομιλεί με την ιστορία της, το χώρο της και 
το σύνολο των διαφόρων όψεων που παίρ
νουν οι συνήθειές μας, οι προτιμήσεις και 
κυρίως οι σχέσεις μας με την κοινωνία.

Ο Τάσος Κόρφης είναι από εκείνους τους 
ανθρώπους των γραμμάτων μας που ενδια- 
φέρονται και ασχολούνται συστηματικά με 
τη λογοτεχνική και την πολιτισμική μας πα
ράδοση. Όχι βέβαια οποιαδήποτε όψη της 
παράδοσης, γιατί από την επιμονή του να 
αναστηλώσει, να επανεξετάσει και να επα
ναφέρει προς συζήτηση το έργο ορισμένων 
ποιημάτων του μεσοπολέμου, καταλαβαί- 
νου με ότι η έγνοια του είναι μεγαλύτερη για 
τους λυρικούς, νεοσυμβολιστές της περιό
δου αυτής παρά για τους θεωρούμενους 
πρωτοποριακούς της γενιάς του ’30, αυ
τούς δηλαδή που μετέφεραν πιο ολοκλη
ρωμένα στο ποιητικό μας προσκήνιο το 
πνεύμα του μοντερνισμού.

Ναυτικός, αν και η επαγγελματική του 
σταδιοδρομία νομίζω ότι δεν είχε τόσο ση
μαντικό αντίκτυπο στο έργο του -  αφού ου
σιαστικά μόνο τα πρώτα διηγήματά του, 
«Ταξίδι με τον ‘Πολικό’» και ένα μέρος των 
ποιημάτων του απηχούν βιώματα και εντυ
πώσεις από τη θαλασσινή ζωή- είναι συ
νάμα ποιητής, πεζογράφος, δοκιμιογρά
φος, μεταφραστής, για να μείνουμεστιςκυ- 
ριότερος ιδιότητές του. Εκείνο όμως που 
έχω τη γνώμη ότι ξεχωρίζει αμέσως ως συ
νιστώσα ή ως εφαπτομένη όλων των όψεων 
του έργου του είναι η συμβολή του προσω
πικού τόνου, πολλές φορές η λυρική συγκί
νηση στην έκφρασή του, ακόμα και στις δο- 
κιμιακές ενασχολήσεις του. Μάλιστα, στα 
μελετήματά του ή στις κριτικές του προτι
μήσεις ο συγκινημένος λόγος ανιχνεύεται 
και εξηγείται πιο εύκολα, γιατί υπάρχει μια 
ιδιοσυγκρασιακή ταύτιση με το αντικείμενό 
του, το οποίο εξάλλου παραμένει κατά 
βάση το ίδιο, εδώ και δεκαετίες: οι ήσσονος 
τόνου, λυρικοί ποιητές της μεταπαλαμικής 
γενιάς αλλά και εκείνοι που εμφανίστηκαν 
κι/ίως μέσα στη δεκαπενταετία 1915- 
1930 και που οι ποιητικές τους οντότητες 
σκιάστηκαν, χάθηκαν και ξεχάστηκαν λόγω 
της άνισης συνύπαρξής τους με τα μεγάλα 
ποιητικά αναστήματα της γενιάς του ’30.

Ρώμος Φιλύρας, Ναπολέων Λαπαθιώτης, 
Μήτσος Παπανικολάου, Τέλλος Άγρας, 
Μαρία Πολυδούρη, Καίσαρ Εμμανουήλ, 
Νίκος Καββαδίας, Αναστάσιος Δρίβας, 
Μυρτιώτισσα· είναι ορισμένα από τα ονό
ματα των ποιητών αυτής της περιόδου για 
την οποία ενδιαφέρεται ο Τάσος Κόρφης 
και την οποία ο μόνος άλλος που παρέμεινε 
σ’ αυτά τα τελευταία χρόνια επίμονος ερα-

νιστής και ερευνητής της είναι ο ποιητής 
και κριτικός Κώστας Στεργιόπουλος. Έστω 
και μια απλή ματιά να ρίξει ο αναγνώστης 
αυτής της μονογραφίας που παρουσιά
ζουμε εδώ, θα αντιληφθεί ότι οι πυκνές 
αναφορές και η ασταμάτητη ενασχόληση 
του Τ. Κόρφη με αυτή την χρονική περίοδο 
δείχνουν κάτι περισσότερο από απλό εν
διαφέρον. Αν μάλιστα παράλληλα δούμε το 
ποιητικό και πεζογραφικό του έργο, το 
οποίο δεν είναι καθόλου άσχετο με τη συμ- 
βολιστική παράδοση, καταλαβαίνου με ότι ο 
βαθμός συγγένειας είναι πολύ ουσιωδέ
στερος από ό,τι πρωταρχικά φαινόταν. 
Αυτή η σύμπτωση δίνει την ευχέρεια στον 
δοκιμιογράφο να εντοπίζει με σχετική ευ
κολία τα μορφολογικά και τα θεματικά χα
ρακτηριστικά των λυρικών ποιητών του με
σοπολέμου. Χωρίς ο κριτικός λόγος του να 
είναι ιδιαίτερα θεωρητικά στηριγμένος ή 
ιδιαίτερα πεπαιδευμένος, ακριβώς λόγω 
των εκλεκτικών συγγενειών μετονποιητικό 
ή τον κριτικό λόγο του Άγρα, του Δρίβα ή 
του Παπανικολάου, έχει τη δυνατότητα να 
είναι πλησιέστερά τους.

Natala Χατζιδακι
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Τι είναι αυτό που παρακινεί τον Τ. Κόρφη 
να αναδιφήσει στο έργο των ποιητών αυτής 
της περιόδου; Νομίζω ότι περίπου είναι ο 
ίδιος λόγος που παρακίνησε έναν σημαν
τικό ποιητή, καθόλου συγγενή (ως ιδιοσυγ
κρασία ή ως εκφραστή μιας ορισμένης 
ζωής) με τον Κόρφη, να στραφεί από νωρίς 
προς τα εκεί: εννοώ τον Μανόλη Αναγνω- 
στάκη. Στην ποίηση αυτή μπορούμε να 
πούμε ότι υπάρχει μια απευθείας σχέση με
ταξύ συναισθηματικής κατάστασης του 
ποιητή και γλώσσας του ποιήματος, 
πράγμα που συντελεί ώστε ο κριτικός να 
θεωρεί αυτή την απευθείας σχέση ως πρό- 
κριμα της γνησιότητας για την ποιητική 
πράξη. Μάλιστα αυτή η εντοπιζόμενη ευ
θύτητα ή αμεσότητα προσδιορίζει ακόμα 
και μορφολογικά τον ποιητικό λόγο, κάνον
τας την ποιητική εικόνα να φαίνεται αδια- 
μεσολάβητη,δηλαδή πηγαία και ουσιώδη, 
με αποτυπωμένες πάνω της τις ψυχολογι
κές διακυμάνσεις και τη συναισθηματική 
κατάσταση του ποιητή. Και μαζί με αυτό 
που μόλις περιγράψαμε ως βασικό χαρα
κτηριστικό των νεοσυμβολιστών ποιητών 
του μεσοπολέμου και που θα μπορούσαμε 
να το ορίσουμε ως ύφος και ήθος της ποίη
σής τους, νομίζω ότι αναδεικνύεται και αι
τιολογείται ίσως επαρκέστερα ό,τι θα λέ
γαμε επιμέρους προσωπικό ύφος και ήθος.

Πράγματι, είναι αξιοπαρατήρητη η σύμ
πτωση που υπάρχει ως προς τη ζωή και το 
δημιουργικό τους έργο. Η μοίρα της μιας 
έρχεται και συμπλέκεται με τη μοίρα του 
άλλου, σε σημείο που πολλές φορές είναι 
εξαιρετικά προβληματικό το να πούμε αν η 
ζωή καθορίζει -  καιπόσο; -  το δημιουργικό 
έργο ή το τελευταίο μπορεί να μεταμορφω
θεί σε προσωπική μοίρα. Πάντως, οι χαμη
λές κλίμακες της φωνής του Τέλλου Άγρα ή 
του Μήτσου Παπανικολάου είναι αλήθεια 
ότι αναλογούν σε μια «χαμηλόφωνη» ζωή, 
διαρκών συναισθηματικών αδιεξόδων, ήτ
τας και φθοράς του προσωπικού κόσμου. 
Μιας φθοράς η οποία εκφρασμένη ως ποιη
τικό βίωμα παίρνει συχνά διαστάσεις αιφ
νίδια δραματικές και διανθρώπινες, ξεπερ- 
νώντας την υποτιθέμενη ιερότητα του μο
νήρους σύμπαντος. Και αυτή η δραματικά 
προδικασμένη μοίρα του ποιητή είναι που 
κάνει αρκετές φορές τον σύγχρονο ανα
γνώστη να συμπράττει, τουλάχιστον συναι
σθηματικά, με το έργο του Νίκου Καββαδία, 
του Γ. Σκαρίμπα ή με τον απόλυτο αισθη
σιασμό της Μαρίας Πολυδούρη και της 
Μυρτιώτισσας.

Ο Χρήστος Μαυρής είναι από τους νεώτε- 
ρους Κύπριους ποιητές, έχοντας εμφανι
στεί όπως και οι περισσότεροι συνομίληκοί 
του γύρω στο 1974 και έχοντας διαμορφώ
σει το ποιητικό τους ήθος σε σημαντικό 
βαθμό από τις επιπτώσεις της εισβολής και 
από τα οξυμένα πολιτικά συμφραζόμενα 
του κυπριακού βίου των τριών τελευταίων 
δεκαετιών. Το ολιγοσέλιδο αυτό βιβλίο του 
είναι, όπως άλλωστε αναφέρεται και στον 
υπότιτλο, μια «Σπουδή στην Ποίηση του 
Μανόλη Αναγνωστάκη». Περιλαμβάνει μια 
συνοπτική μελέτη του Χρ. Μαυρή για το 
«Υ.Γ»· την τελευταία-ή πάντως την πιο 
πρόσφατη- συλλογή ποιημάτων του, όπου 
και επιχειρείται μια ερμηνεία της γενεαλο
γίας του «Υστερόγραφου». Πιο συγκεκρι
μένα: μια προσπάθεια εντοπισμού των αν
τικειμενικών δεδομένων που συνέτειναν 
στο να παρακινηθεί ο ποιητής και να μετα
τρέψει ένα δραματικό περιστατικό σε ποιη
τικό βίωμά του για την ανθρώπινη μοίρα. Τη 
μελέτη ακολουθεί μια σχετικά εκτενής συ
ζήτηση του Αναγνωστάκη με τον Μαυρή, 
επικεντρωμένη κατ’ αρχήν στο θέμα της 
στάσης των διανοουμένων απέναντι στα 
κοινά, αλλά και επεκτεινόμενη σε άλλα ση
μεία, πιο προσωπικά, όπως το ποθητικό 
βίωμα του θανάτου και η συνείδηση του 
αδιεξόδου. Μέσα από την ανάπτυξη ση
μείων όπως αυτά και άλλων ανάλογων, γί
νονται περισσότερο ορατοί και οι λόγοι για 
τους οποίους ο Αναγνωστάκης δεν γράφει 
ποίηση εδώ και χρόνια. Όχι από μια αδυνα
μία του να χειριστεί τη γλώσσα και να παρα- 
γάγει κάποια λογοτεχνικά αποτελέσματα, 
μα επειδή μάλλον έχει μετατοπιστεί τε
λείως η σχέση του ποιητικού είναι με τον 
κόσμο, καθιστώντας την ποίηση όχι απο
κρυστάλλωμα μιας σύμπραξης ατόμου και 
κοινωνίας αλλά έναν μονόλογο που αναπα
ράγει διαρκώς τον εαυτό του και που τελικά 
απευθύνεται στο τίποτε. Ζήτημα καθαρά 
ήθους λοιπόν.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν νο
μίζω ενδιαφέρον να παραθέσω ορισμένα 
αποσπάσματα από τις απαντήσεις του Μα
νόλη Αναγνωστάκη στα ερωτήματα του 
Χρήστου Μαυρή:

[...]Πιστεύω ότι η ποίηση δεν είναι ούτε 
επάγγελμα ούτε κάτι το μόνιμο στην αν
θρώπινη ζωή[...] θωρώ ότι [η ποίησή 
μου] ήταν δεμένη με μια εποχή. Ότι 
ήταν δεμένη με ορισμένα βιώματα. Από 
εκεί και πέρα δεν αισθάνομαι την 
ανάγκη να εκφράσω αυτά τα πράγματα 
ξανά-πάλι με τον ίδιο τρόπο, ή, καινού
ρια πράγματα να τα εκφράσω με ποιη
τικό τρόπο. Δεν αισθάνομαι αυτή την 
ανάγκη. Ήταν όπως ένας ερωτικός δε
σμός ο οποίος λήγει.
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Γενεαλογικά
του

Ν ικόλαου Κάλας

τον Αλέξ. Ζήρα

Η ανάδειξη των γενεαλογικών στοιχείων 
ενός συγγραφέα εν αντιθέσει με την ελλη
νική φιλολογία και την κριτική, όπου αυτά 
είναι αζήτητα και αδιάφορα, έχει πολύ με
γάλη σημασία σε άλλες λογοτεχνίες (όπως 
στην αγγλοσαξωνική, για παράδειγμα, ή 
στη γερμανική) με την έννοια του ότι το βιο- 
γραφικό πορτραίτο ενός ποιητή, ενός πε- 
ζογράφου ή ενός θεωρητικού είναι αντι
κείμενο ενδελεχούς μελέτης. Έπειτα, ας 
μην ξεχνάμε ότι μια κριτική βιογραφία 
μπορεί να αποτελέσει τον προθάλαμο γνω
ριμίας ενός πλατύτερου κοινού με τα ση
μαντικά αναστήματα της λογοτεχνίας και 
των άλλων τεχνών, συνδέοντάς το συνάμα 
με τη λογοτεχνική παράδοση και την ιστο
ρία των ιδεών. Αυτά τα ελάχιστα προκα
ταρκτικά για τις πληροφορίες που θα ακο
λουθήσουν και που αφορούν στη βιογρα- 
φική έρευνα του Νικολάου Κάλας ή Νι
κήτα Ράντου ή Μ. Σπιέρου, του «πρωτοπο
ριακού και τρισυπόστατου» κατά τον εύ
στοχο χαρακτηρισμό του Αλέξ. Αργυρίου.

Τον παππού και συνονόματο του, Νικό
λαο Καλαμάρη, ο Νικόλαος Κάλας δεν τον 
γνώρισε προσωπικά. Όταν γεννήθηκε, το 
1907, εκείνος είχε πεθάνει προ εξαετίας. 
Ωστόσο φαίνεται ότι η ισχυρή προσωπι
κότητα του πρώτου και οι μυθοποιημένοι 
απόηχοι της ζωής του είχαν επιδράσει ση
μαντικά στον δεύτερο, έτσι ώστε ακόμα και 
σε προχωρημένη ηλικία να αναφέρει με 
υπερηφάνεια τον πρόγονό του. Στα ταξί
δια του στην Ελλάδα που είχαν πυκνώσει 
κατά τα τέλη της δεκαετίας του 70 με αρχές 
του ’80, τον είχαμε συναντήσει αρκετές φο
ρές, ο Αλέξ. Αργυρίου κι εγώ, με σκοπό τη 
συγκέντρωση των κριτικών και άλλων κει
μένων του που είχε δημοσιεύσει στον μεσο
πόλεμο -κάτι που υλοποιήθηκε με τα

«Κείμενα Ποιητικής και Αισθητικής»
(1982) -  αλλά και με τη βαθύτερη, τουλάχι
στον από τη μεριά μου, επιθυμία να συναν
τηθώ με έναν ζωντανό μύθο της λογοτε
χνίας μας. Με μια από τις σπάνιες εκείνες 
περιπτώσεις όπου η ζωή και το έργο είχαν 
μια εντυπωσιακή ταυτοσημία, μέσα στο 
πνεύμα του υπερρεαλιστικού ριζοσπαστι
σμού, αισθητικού, αισθησιακού και πολι
τικού.

Στις συναντήσεις μας εκείνες που άλλες 
πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο 
Lion’s και οι τελευταίες στο ιδιόκτητο δια
μέρισμα του Κάλας, στην οδό Σουηδίας, 
πλάι στη Μονή Πετράκη, γίνονταν από τη 
μεριά του συχνές μνείες του παππού του, 
για τον οποίο μιλούσε με πολύ κολακευτι
κότερα λόγια απ’ ό,τι για τον πατέρα του, 
τον Ιωάννη Καλαμάρη, πολιτευτή στις 
πρώτες δεκαετίες μετά το 1900 αλλά και 
ποιητή. Ενώ λοιπόν δεν φειδόταν ειρωνι
κών σχολίων για την ποίηση του πατέρα 
του με τον οποίο τον συνέδεαν περισσότερο 
οι διαφορές και οι αντιπαλότητές τους, 
εξακολουθούσε να τον εμπνέει ο περιπε
τειώδης και κάπως τυχοδιωκτικός βίος, 
του από καταγωγή χιώτη αλλά γεννημένου 
στη Σύρο Νικόλαου Καλαμάρη. Γι’ αυτό 
και ήταν μεγάλη η χαρά του όταν σε μια τη
λεφωνική μας επικοινωνία του είπα ότι 
είχα εντοπίσει σε μια παλιά ετήσια επι
θεώρηση, την «Ποικίλη Στοά» των Ιωάννη 
Αρσένη και Μιχαήλ Ραφαήλοβιτς (περ. Γ', 
έτος 15ο, Αθ. 1912, σ.σ. 604-606) μια νε
κρολογία για τον παππού του, γραμμένη 
κατά πάσα πιθανότητα από τον ίδιο τον I. 
Αρσένη, γνωστό και φίλο άλλωστε του 
Ιωάννη Καλαμάρη. Μου ζήτησε μια φωτο
τυπία του κειμένου, την οποία και του 
έστειλα στη Νέα Υόρκη στο δε επόμενο τα

ξίδι του στην Ελλάδα ένα από τα λίγα 
πράγματα που θυμήθηκε αμέσως ήταν να 
μου μεταφέρει την πληροφορία που είχε 
από ρουμάνους φυγάδες ότι το σπίτι του 
προγονού του στο Γαλάτσι εξακολουθούσε 
να υπάρχει.

Την αναδημοσίευση μερικών αποσπα
σμάτων από το βιογράφημα της «Ποικίλης 
Στοάς» που κάνω πιο κάτω δεν τη βλέπω 
μόνο ως χειρονομία φιλίας προς τη μνήμη 
του Νικολάου Κάλας. Μεταξύ του παππού 
και του εγγονού, εκτός από το ονοματεπώ
νυμο που είχαν κοινό, φαίνεται ότι υπήρχε 
και μια άλλη εντυπωσιακή συγγένεια χα
ρακτήρων: η παθιασμένη ενασχόληση με 
οτιδήποτε τους ενδιέφερε, ένας γόνιμος 
κοσμοπολιτισμός που μεταφραζόταν σε 
γνώση και γνωριμία του άλλου και, τέλος, η 
αγάπη για τον ελληνικό χώρο, όσο κι αν 
αυτό το τελευταίο μπορεί να φανεί συμβα
τικό και τετριμμένο.

«Γενηθείς εν Σύρω», γράφει ο ανώνυ
μος συντάκτης της νεκρολογίας του Νι
κολάου Καλαμάρη, «είδε τους εκ Χίου 
χρηστοτάτους γονείς αυτού εκπατρι- 
σθέντας κατά την εποχήν της Επανα- 
στάσεως και των φρικωδών σφαγών 
της. Εν Σύρω επιμελέστατα διήκουσε 
τας Γυμνασιακός αυτού σπουδάς, ότ’ 
είχε το ατύχημα να χάση από της παιδι
κής αυτού ηλικίας τον πατέρα του, λίαν 
επιτυχώς συνεργαζόμενον αυτόθι εις 
το εμπόριον μετά του γυναικαδέλφου 
αυτού Δ. Βαφιαδάκη. Και μετά την τε- 
λυτήν όμως του πατρός αυτού, ποθών 
όλως ανεξάρτητον εργασίαν και θέλων 
μόνος και δια των ιδίων αυτού δυνά
μεων ν’ αναφανή, παρ’ όλας τας προ- 
τροπάς των συγγενών του και τας με-
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Χειρόγραφο του Ν. Κόλας

γάλας δυσχερείας ακόμη, ας τω παρε- 
νέβαλλον, όπως μη εκτελέση την από- 
φασίν του ταύτην, απήλθεν άνευ ουδε- 
μιάς αντιλήψεως ή προστασίας, αλλά 
πλήρης σθένους και αυτοπεποιθήσεως, 
εις Γαλάζιον της Ρουμανίας, ένθα απο- 
δυθείς θαρραλέως εις την θεραπείαν 
του κερδώου Ερμου, δεν εβράδυνε δια 
της φιλοπονίας και της εξαιρετικής αυ
τού νοημοσύνης, ν’ αναδείξη τον οίκον 
και τ’ όνομα αυτού τετιμημένον και σε
βαστόν.»

Και αφού σχολιάζεται, με το ανάλογο 
ρητορικό και πομπώδες ύφος η παραμονή 
του Ν. Καλαμάρη στη Ρουμανία, οι εκεί 
αγαθοεργίες του και η ακοίμητη φιλοπα
τρία του, η οποία εκδηλωνόταν με συχνές 
δωρεές, το βιογράφημα αναφέρεται στο 
παρακάτω αξιομνημόνευτο περιστατικό, 
τυπικό δείγμα της τότε εθνικής και μέσα 
στο ρομαντικό πνεύμα συνείδησης του πα- 
ροικιακού ελληνισμού:

«Εις τας εκεί Σχολάς και τα Κοινοτικά

καταστήματα πλέον ή άπαξ εχορήγησε 
γενναίαν αρωγήν, ουδείς δε θα λησμο- 
νήση την μεγάλην φιλοπατρίαν του αν- 
δρός και τον ενθουσιασμόν, όστις περί 
το όνομά του ανεπτύχθη, καθώς και την 
πατριωτικήν συγκίνησιν ήτις συνεκλό- 
νισε τας καρδίας των παραστάντων 
πρωίαν τινα του 1878 εν Βραΐλα, καθ’ 
ην ώραν, μέσω απείρου πλήθους και 
ακρατήτου αγαλλιάσεως απήρε το 
ιδιόκτητόν του ατμόπλοιον «Δύο Φί
λοι» κατάμεστον εθελοντών. Ητον η 
μετά τον Ρωσσοτουρκικόγ πόλεμον και 
την συνθήκην του Αγίου Στεφάνου 
εποχή, μόνος δε ο Ν. Καλαμάρη ς, εξ 
όλων των εκεί Ελλήνων, ανέλαβεν εξ 
αγνού πατριωτικού αισθήματος, να με- 
ραφέρη τους εκ Ρουμανίας εθελοντάς 
δια την κατάληψιν της Θεσσαλίας δω
ρεάν , και μόνος παρέσχεν εις αυτούς τα 
πάντα, εν αγαστή μετριοφροσύνη απο
ποιηθείς μετέπειτα και την απονομήν 
του Ελληνικού παρασήμου δια την πα- 
τριωτικότατην αυτού υπηρεσίαν ταύ
την, ην ευτόλμως και δια μεγάλων θυ

σιών επετέλεσε, παρά τα ποικίλα αυτού 
εμπορικά συμφέροντα και τον φόβον εκ 
της Τουρκίας, όστις τους πάντας ενέ
πνεε, καθόσον σπουδαιόταται μετ’ αυ
τής συνέδεον τούτους εμπορικαί σχέ
σεις.»

Γ ια να ολοκληρωθεί το βιογράφημα της 
«Ποικίλης Στοάς» με τη μετακίνηση του Ν. 
Καλαμάρη προς την Αθήνα και την εδώ εγ
κατάστασή του, το 1884, αναφέροντας ότι 
«δικαίως κατεριθμήθη εις την πρώτην σει
ράν των προοδευτικών σκαπανέων, οίτι- 
νες συνέτεινον εξαιρέτως εις την καλαι- 
σθητικωτέραν αναβίωσιν της πόλεως των 
Αθηνών». Αν και ποτέ του δεν αναμίχθηκε 
στα πολιτικά πράγματα ούτε και σχετί
στηκε με οικονομικούς κύκλους οι οποίοι, 
όπως αφήνει να εννοηθεί η νεκρολογία, 
χρησιμοποίησαν την πολιτική για να κερ
δοσκοπήσουν. Χωρίς αυτό βέβαια να ση
μαίνει ότι ως το θάνατό του, στις 10 Σε
πτεμβρίου του 1901, «έμεινε και ενταύθα 
αργός», ή «αδιάφορος προς την αναγεννώ- 37 
μένην οικονομικήν κίνησιν του τόπου».



Επικοινωνία, Τεχνολογία, 
Ποίηση: σε αναζήτηση αιρε
τικών μέσων
Για την ανατροπή της γραφής

Υπάρχει ένα σημείο που διαφεύγει της προσοχής κυρίως όσοτν 
αντιμετωπίζουν συμβατικά ή φιλολογικά την τέχνη. Κι αυτό το 
σημείο δεν είναι άλλο παρά η αναγνώριση του γεγονότος πως η 
τέχνη αποτελεί πρακτική των προτεινόμενων-εναλλακτικών 
μέσων μιας δεδομένης κοινωνίας.

Υπό αυτή την έννοια και το σημείο ουσιαστικής διαφορο
ποίησης από προηγούμενες εποχές είναι ακριβώς η εναλλα
κτική χρήση των μέσων που το ίδιο το περιβάλλον προσφέρει -  
στον περασμένο αιώνα η πένα, αργότερα η γραφομηχανή, 
σήμερα ο βιντεοδίσκος, το Computer, η ολογραφία, το λέηζερ 
και φυσικά η πιο προηγμένη, κατά την άποψή μου, σύνθεση 
ηλεκτρονικής τεχνολογίας, η τηλεματική.

Εκτός από τον Μ. Mcluhan κανείς δεν επιχείρησε πραγμα
τική εκτίμηση των παρατηρήσεων του Eliot για τ’ αποτελέσματα 
που επέφερε η γραφομηχανή στην ποιητική γραφή. Και βέβαια 
ελάχιστοι συμμερίζονται τις απόψεις του Huxley που προσπά
θησε πριν από 25 χρόνια, να συμφιλιώσει τους συγγραφείς με 
την συνεχώς ισχυροποιούμενη τεχνολογική επανάσταση. Η 
συντριπτική πλειοψηφία συγγραφέων και κριτικών δρομολο
γούν έναν επιτηδευμένο αρνητισμό απέναντι σε κάθε είδους 
πειράματα ηλεκτρονικής αισθητικής σε τέτοιο μάλιστα βαθμό 
που άλλοι μεν τα ταυτίζουν με φθηνή εμπορικότητα, άλλοι δε τα 
εξορκίζουν. Οδηγούν έτσι στην επιφάνεια, μερικές μάλιστα 
φορές με οξύτητα, τους πλατιά διαδεδομένους φόβους τους για 
καταστροφή, λόγου χάρη του συναισθήματος της έκφρασης και 
γενικώς κάθε φυσικής και στοιχειώδους άρθρωσης του λόγου. 
Λησμονούν ωστόσο ότι με τα ηλεκτρονικά μέσα επιταχύνονται 
μέθοδοι αναπαραγωγής και διανομής σαφώς μεγαλύτερες από 
εκείνες που διέθετε και διαθέτει ένας, φερ’ ειπείν, εικαστικός/ 
αφηγηματικός ψευδορεαλισμός στον οποίο μάλιστα ο ακαδη
μαϊσμός ανέθεσε τη διαφύλαξη των συνειδήσεων από την αμφι
βολία. Κυρίως όμως λησμονούν ότι ο γραπτός λόγος είτε πριν 
είτε μετά την εφεύρεση της τυπογραφίας αποτελούσε σαφώς 
ταξικό συσχετισμό. Στοιχειοθετούσε ένα ταξικό προνόμιο1 -  
τμήμα, δίχως άλλο, μιας αυταρχικής πατερναλιστικής κοινωνι
κοποίησης μέσω των ιδρυμάτων (εκδοτικών οίκων, εκπαιδευ
τηρίων, εφημερίδων, περιοδικών κλπ.) -  αποκλείοντας, δια 
της χρήσεως μιας εξαιρετικά τυποποιημένης τεχνικής όπως 
είναι ο γραπτός λόγος, το κοινό. To medium το οικειοποιήθηκε 
η συντεχνία των «ειδικών» η οποία, ακόμα και όταν ομιλεί περί 

^πλουραλισμού, μονολογεί αφού απαλείφει δύο θεμελιώδη 
‘ συστατικά ανάμεσα στην ίδια και στον αναγνώστη: τα συστα

τικά της ανάδρασης και της αμφίδρομης λειτουργίας. Αυτές

του Κώστα Γονλιάμον

λοιπόν τις συντεταγμένες καλλιέργησε η αστική τέχνη μεθο
δεύοντας -  άλλοτε διά της γλωσσικής φόρμας, άλλοτε διά της 
καταπιεστικής χρήσης των media ή ακόμα διά της κατάλληλης 
αναγωγής των στερεότυπων, των μύθων, της καριέρας, του 
κύρους και των επιδόσεων σε ιδεολογικά κυρίαρχο λόγο -  τη 
θεμελίωση της δικής της υλικότητας κι αισθητικής (εφαρμο
σμένης και μη)* το δικό της εστετ προσανατολισμό. Το αξιοση
μείωτο βέβαια είναι ότι κατόρθωσε να παγιδεύσει ένα σημαν
τικό τμήμα της αριστερής σκέψης που για ορισμένους μάλιστα 
θεωρητικούς στάθηκε δέσμια μιας νοσταλγίας προσκολλημένης 
σε προηγούμενα αστικά μέσα επικοινωνίας.

Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι η κρίση και η κριτική που 
ασκούνται επί των ηλεκτρονικών μέσων, έχουν ως γνώμονα και 
βάση τη χρήση-λειτουργία των εντύπων μέσων. Γεγονός το 
οποίο σημαίνει ότι επιμελώς αποσιωπούνται οι χειραφετηστι- 
κές, λόγω τεχνικών προδιαγραφών, χρήσεις της ηλεκτρονικής.

Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι τα ηλεκτρονικά μέσα σαν ένας 
μετά-μηχανικός τρόπος για προχωρημένες αισθητικές/ιδεολο- 
γικές/υλικές διαρθρώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως βάση 
μιας μετά-πρωτοποριακής δημιουργίας2. Για να γίνει βέβαια 
κάτι τέτοιο πρέπει να εγκαταλείψουμε κάθε παραδοσιακή/κλα
σική αντίληψη, μέθοδο ή γραφή περί της ποιητικής ή του αφη
γηματικού λόγου. Είναι ανάγκη ν’ αποτινάξουμε κάθε ρυθμι
στική δύναμη που άσκησε το παρελθόν πάνω μας σταθμίζοντας 
τις προσφερόμενες εναλλακτικές προτάσεις της ηλεκτρονικής.

Η τέχνη σταδιοδρομεί μέσω των «καλών», ενδημικών 
κανόνων μετατρέποντας κυριολεκτικώς τον συγγραφέα ή τον 
καλλιτέχνη σε κεφάλαιο. Στο παρελθόν τον συναντούμε σε 
κάποιον πύργο, εκκλησία, ή ανάκτορο. Σήμερα σ’ ένα κόμμα, 
γκαλερί, εφημερίδα ή μουσικό/εκδοτικό οίκο. Με τη διάχυση 
ενθαρρύνεται η σύγχυση. Με τον «πλουραλισμό» ενισχύεται η 
σύμβαση. Τα υπόλοιπα είναι άλλοθι που θεμελιώνουν την 
αλλοτρίωση σα βασικό γνώρισμα του καλλιτέχνη.

Ωστόσο η τέχνη στην εποχή μας δύσκολα κυοφορεί ρηξικέ
λευθες προτάσεις επειδή ακριβώς αγνοεί ή παροπλίζει τα 
μηνύματα που έρχονται από την ηλεκτρονική κουλτούρα.

Η ποίηση, λόγου χάρη (όπως άλλωστε και κάθε τέχνη) στά
θηκε στο παρελθόν ανατρεπτική-αιρετική μόνο στο βαθμό που 
επέτρεψε να στερεωθεί μία σχέση αλληλοδιείσδυσης στα προ- 
τεινόμενα μέσα της κοινωνικής πραγματικότητας είτε αυτά 
ήταν παράγωγα της επιστήμης είτε της τεχνολογίας.

Την ανατρεπτική συνείδηση των ντανταϊστών και των υπερ
ρεαλιστών, για παράδειγμα, χαρακτηρίζουν θέσεις που δια
μορφώθηκαν με επίκεντρο την αλλαγή της συνείδησης της 
εποχής σ’ επιστημονικό (ψυχανάλυση, φυσική, σημειωτική



κλπ.) και βιομηχανικό επίπεδο. Αναπτύχθηκε, συγκεκριμένα, 
μια αισθητική συνείδηση ανατρεπτικής δύναμης που αντιτά- 
χθηκε στην ομαλοποιητική λειτουργία της παράδοσης3.

Η αναπαραγωγή της συναίνεσης

Στην Ελλάδα τέτοια ανατρεπτική τάση, εξαιρουμένου του 
Κάλας, ουδέποτε ευτύχησε. Μπορεί, αντιθέτως, κανείς να υπο
στηρίξει ότι η διαμαρτυρία σφραγίζει το σύνολο σχεδόν της 
πολιτιστικής ιδιοπροσωπίας συγγραφέων/καλλιτεχνών. Μάλι
στα, πιστεύω ότι η διαφορά αυτή έχει τις ρίζες της σε δύο επαλ- 
λάσσουσες περιφέρειες οι οποίες διαιωνίζονται ακόμα και 
σήμερα.

Η πρώτη περιφέρεια αφορά: 
α. τους εύθραυστους κοινωνικούς/οικονομικούς σχηματι
σμούς.
β. την αντιφατική και ασαφή πολιτικο-ιδεολογική ταυτότητα, 
γ. την αυταρχική/πατερναλιστική συγκρότηση της πολιτικής 
δημόσιας σφαίρας.
δ. την έλλειψη κοινωνικοποιημένης σκέψης.

Η δεύτερη περιφέρεια αφορά: 
α. το φόβο και την προκατάληψη που φέρνουν τα συστατικά 
(υλικά και αισθητικά) του μοντερνισμού είτε σε κοινωνικό είτε 
σε πολιτισμικό επίπεδο.
β. την αυταρχική/πατερναλιστική συγκρότηση της πολιτιστικής 
δημόσιας σφαίρας και τη λειτουργία της μέσα από κανάλια 
προσφοράς και προστασίας. Λειτουργία παρέχουσα σε συγ
γραφείς/καλλιτέχνες αναγνώριση και κύρος υπό την άμεση ή 
έμμεση προϋπόθεση ν’ ασκήσουν συμβατική παρέμβαση, 
γ. την ανάδειξη του φιλολογικού λόγου ως πανάκεια ερμηνείας 
του πολιτισμικού γενικότερα και λογοτεχνικού φαινομένου 
ειδικότερα εις βάρος κάθε ερευνητικής, θεωρητικής και κρι
τικής τάσης.
δ. την κατά κανόνα ροπή των συγγραφέων/καλλιτεχνών να συλ
λαμβάνουν μόνο ό,τι ανταποκρίνονται στις συνειδητές ή ασυ
νείδητες ανάγκες τους.

Υπό αυτές τις συνθήκες είναι επόμενο να διαμορφωθούν 
κάποια ιδεώδη που έχουν συνυφανθεί με τους θεσμούς, την 
πρακτική και τα ήθη μιας στενής εθνικοπολιτιστικής ομάδας η 
οποία αναζητά την ερμηνεία και τη γοητεία του λόγου στη 
μίμηση των προτύπων, δηλαδή στην άκριτη παράδοση και όχι 
στην ανατροπή.

Χωρίς συνεπώς τη ρήξη μορφών κουλτούρας με τη θεσμο- 
ποιημένη κοινωνία -όπω ς τουλάχιστον εμφανίστηκε στις ανα
πτυγμένες δυτικές κοινωνίες- η καταχώρηση απόψεων περί 
πρωτοπορίας (πολύ δε περισσότερο περί μετά-πρωτοπορίας) 
στερείται νοήματος. Συνεπώς ο πλέον αντιπροσωπευτικός όρος 
μπορεί ν’ αναζητηθεί για μεν τις παλαιότερες «γενιές» στην 
παράμετρο ανανέωση, για δε τις νεότερες στην αναπαλαίωση 
της ανανέωσης. Θα προτιμούσα πάντως να μην ερμηνευθούν οι 
λέξεις με τη μηχανιστική αλλά με την επαγωγική τους σημασία. 
Να γίνω πιο ευκρινής.

Όλο αυτόν τον αιώνα χορταίνουμε από παράδοση μέσα από 
πολλές μορφές, τρόπους και μεθόδους. Κι έχουμε με το παρα
πάνω εξαργυρώσει όλη αυτή τη νοσταλγία και συναίνεση. Τόσο 
σε αισθητικό επίπεδο (αναπαλαίωση της ανανέωσης του νεο
ρεαλισμού, της αλληγορίας ή της ρητορικής, λόγου χάρη από τη 
«γενιά» του ’70) όσο και σε ιδεολογικό-κοινωνικό. Ένα συν
δυασμό αυτού του αισθητικού και ιδεολογικού σχήματος προσ
φέρει χαρακτηριστικά το ακόλουθο συμβόλαιο που προσείλ- 
κυσε και παγίδεψε την πλειοψηφία συγγραφέων/καλλιτεχνών 
από την εποχή του έως σήμερα: μια προνομιούχος μειονότητα 
(Σεφέρης) επινόησε μια ιστορία (Μακρυγιάννης) κατά τέτοιο 
τρόπο ή μέθοδο ώστε να μπορεί να δικαιολογεί αναδρομικά το 
ρόλο της άρχουσας τάξης. Πρόκειται για τυπική περίπτωση 
ιστορικού και πολιτιστικού φενακισμού που σαν τέτοια «πωλεί

πραγματικότητα»4 ερεθίζοντας και προκαλώντας «εθνικούς» 
ποιητές οι οποίοι βέβαια ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες 
των στερεοτύπων και των μύθων. ΓΓ αυτό ακόμα και όσοι ανα
λύουν τον λαϊκισμό λησμονούν τη ρίζα του -  τον μακρυγιαννι- 
σμό. Κι ακριβώς αυτόν πρόταξε μια κυρίαρχη αντιπροσωπεία 
της «γενιάς» του 30 απέναντι στα λογής κινήματα του 20ου 
αιώνα. Όσοι ελάχιστοι αντιτάχθηκαν-παρέκλιναν από τις 
ομάδες συμφερόντων μιας ποιητικής «ελίτ» που διαμόρφωνε 
έναν καταφατικό ορισμό της κουλτούρας, παροπλίσθηκαν/ 
αυτονομήθηκαν (Κάλας, Εγγονόπουλος) ή περιχαρακώθηκαν 
(Εμπειρικός) κατά δύο θεσμικούς τρόπους. Αρχικώς, από τα 
κέντρα παραγωγής και στήριξης αυτής της πολιτιστικής «ελίτ». 
Στη συνέχεια από συγκεκριμένους θύλακες (πανεπιστήμια, 
ιδιωτικά εκπαιδευτήρια-σχολές, συστήματα εφημερίδων, 
περιοδικά) και πυλωρούς (πανεπιστημιακοί φιλόλογοι-κριτι- 
κοί, δημοσιογράφοι, διευθυντές-εκδότες)5.

Και οι δύο τρόποι πρόσφεραν και φυσικά εξακολουθούν να 
προσφέρουν «επιλεκτικές» διαδικασίες που βέβαια είναι κοι- 
νωνικά-πολιτισμικά καθορισμένες από την ίδια την κοινωνική- 
πολιτιστική θέση των κέντρων ή των πυλωρών. Γι’ αυτό ακόμη 
κι ένας βαθμός πολιτιστικής πρακτικής απέναντι σε αιρετικούς 
ποιητές (ή πειραματική ποίηση) είτε είναι ουδέτερος είτε στοι
χειοθετεί, μέσα από ειδικούς κώδικες κι ερμηνείες, την αποαι- 
ρετικοποίηση. Υπό αυτή την έννοια, άλλοτε δια της ομοιοπαθη
τικής κατά τον Barthes μεθόδου κι άλλοτε δι’ ενός συναινετικού 
πλουραλισμού, πυλωροί και κέντρα καθιστούν την αίρεση μου
σείο κι έτσι θεραπεύουν τις αμφιβολίες/αμφισβητήσεις της 
εκάστοτε ηγεμονικής (ποιητικής-καλλιτεχνικής) ομάδας.

Γι’ αυτό και τα ερωτήματα: τι είδους αξίες προτείνει ή αμφι
σβητεί λόγου χάρη ο Σεφέρης; Και ποιος αμφισβητεί τον 
Σεφέρη; Η φιλολογική νομενκλατούρα πανεπιστημίων - εκπαι
δευτηρίων που κάνει ό,τι είναι δυνατόν να διαφυλάξει τις 
συνειδήσεις από την αίρεση και το πείραμα; η διεκπεραιωτικού 
τύπου λειτουργία των λογοτεχνικών εντύπων; Η μήπως οι νεό
τερες «γενιές» που, στη συντριπτική πλειοψηφία, υιοθετώντας 
την τεχνική της αναπαλαιωτικής λειτουργίας λόγο) και έργω, 
αρκούνται να παρακολουθούν παθητικά τους δεσμούς τέχνης- 
τεχνολογίας; Από δέος ενώπιον του καινούριου ή από φόβο ότι 
θα χάσουν την αυτάρεσκη αίγλη του συγγραφέα;

Μέσα σ’ ένα τέτοιο καθεστώς επόμενο είναι να στηρίζουν την 
πολιτισμική εικόνα αποκλειστικά ακαθόριστοι χαρακτήρες, 
ρευστά κριτήρια και προσόντα και κάθε, τέλος, παραλογο
τεχνική δραστηριότητα. Κατά συνέπεια και η έννοια της πρω
τοπορίας λειτουργεί μηχανικά -  εξ αντανακλάσεως (τις περισ
σότερες μάλιστα φορές με καθυστέρηση) ή κατ’ απονομή. Σε 
καμιά περίπτωση δεν είναι οργανική και αυτόχθων. Και τούτο 
γιατί οι σύγχρονοι ποιητές, όπως και οι πρόγονοί τους, 
αρνούνται το πείραμα που είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη ρήξη. 
Έτσι, ενώ η εποχή προσφέρει πεδίο πειραματισμοί μέσω νέων 
τεχνικών/υλικών με αμφίδρομες κατευθύνσεις, αυτοί επιμένουν 
σε μια ποίηση ανώδυνης αφήγησης τυποποιημένων ιστοριών. 
Καταφεύγουν στο τέχνασμα και στην περιγραφή. Κάτω από 
αυτές τις προϋποθέσεις συντηρούν ένα καθεστώς δημοσιότητας 
το οπ*οίο προτάσσει ένα παρόν και, φυσικά, μέλλον εξ ορισμού 
ανεπαρκές. Αναγκάζουν μάλιστα ακόμη και τη νεότατη ποιη
τική «γενιά» -την οποία εκμεταλλεύονται μέσα από κανάλια 
προσφοράς και προστασίας, αναγνώρισης και κύρους- να 
ευθυγραμμιστεί προς τα δικά τους συμφέροντα, τα δικά τους 
σήματα τα οποία αναγάγουν θεσμοποιημένες πηγές.

Έτσι αν οι προηγούμενες «γενιές» εδραίωσαν την πολιτι
στική συναίνεση, οι νεότερες την αναπαράγουν παγιώνοντάς 
την μάλιστα εθιμικά. Έγιναν δηλαδή όργανα διαμόρφωσης 
ενός status quo με στερεότυπες/τυποποιημένες λειτουργίες. Λει
τουργίες κονφορμισμού και ομοιογένειας, δημοσιότητας και 
διαφήμισης, απαλλάσσοντας έτσι τον ποιητή από κάθε προσ-



πάθεια ή ικανότητα κοινωνικής/πολιτιστικής αμφισβήτησης 
και κριτικής. Ο πανικός για προβολή ακολουθεί τους κανόνες 
της πείνας. Υπό αυτές συνεπώς, τις λειτουργίες ουδέποτε υπο
νομεύει τις (μικρο)αστικές πολιτιστικές αξίες/ιδέες* την κατε
στημένη τάξη πραγμάτοτν. Αντίθετα, μετατρέπεται σε κατά
φασή της. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θριαμβεύει και το σχήμα «αν
ταλλακτικές αξίες=παθητικοποίηση της ποίησης». Θριαμβεύει 
ο μύθος του ρόλου, μαγνητιζόμενος κυρίως από τις ιδεοληψίες 
της συμβατικής επικοινωνίας. Τα σύμβολα δηλαδή του πολιτι
στικού γοήτρου τις στρατηγικές οικοδόμησης κατευθυνόμενων 
αντιλήψεων, το παρα-λογοτεχνικό υλικό που γίνεται η βασική 
πληροφορία για το ποιητικόν ποιόν την άποψη και την κριτική, 
τη ζώνη των διευθετήσεων, τις επαγγελματικού τύπου «ενστά
σεις» -  «παρεμβάσεις» και «διαμαρτυρίες», τη μεσολάβηση 
που αναγορεύεται σε κατηγορία προσωπικής και ποιοτικής/ 
καλλιτεχνικής υπόστασης κλπ. Όλες αυτές οι παράμετροι 
δημιουργούν έναν εργαλειακό τύπο επικοινωνίας. Ευνοούν την 
αποδοχή συμβατικών πολιτισμικών καταθέσεων γεφυρώ- 
νοντας έτσι και τον ποιητή με τη θεσμοποιημένη ζωή του. Αυτή, 
λοιπόν, νομιμοποιεί και αναπαραγάγει σε θεματικό-αισθητικό 
επίπεδο. Κατ’ αυτόν όμως τον τρόπο η ίδια η ποίηση, αρκετά 
ξένη μπροστά στις παραμέτρους χειραφέτησης, λόγου χάρη, 
που περικλείει η ηλεκτρονική τεχνολογία, αναδιπλώνεται περι
δεής μέσα από ατομικιστικές αξίες, την αλλοτρίωση, τον 
ιμπρεσσιονισμό, και τον καταναλωτικό λόγο. Μάλιστα είναι 
ανίκανη ακόμα και να εκφράσει όλη αυτή την πτώση έστω και 
μέσα από παραδοσιακούς άξονες. Κι αυτό είναι επόμενο, αφού 
οι ίδιοι οι φορείς της είναι εκτελεστές ρόλων ή καθορισμένων 
εντολών/αντιλήψεων. Εντολών ή αντιλήψεων που εκπέμπονται 
από κάποιο κεντρικό σύστημα το οποίο δια των πυλωρών τον 
αναζητά τη χάραξη μιας τυπικής και μόνο αλληλοδράσης. Στο 
μεταξύ η έλλειψη θεωρητικής παιδείας, μεθόδου έρευνας κι 
ανάλυσης όχι μόνο προστατεύει αλλά και καλύπτει τις ρίζες και 
τα σχήματα αυτού του συμβατικού περιβάλλοντος. Προστα
τεύει και καλύπτει τις «γενιές», δηλαδή τις ομαδώσεις, καθώς 
και τους μηχανισμούς εντυπωσιασμού. ΓΓ αυτό άλλωστε και οι 
«προστριβές»6 ουδέποτε ή σπανίως ερμηνεύονται ως επεισόδια 
δυσλειτουργίας. Αναδυόμενες μέσα από την ασάφεια, την εξα
σθένιση, τις συμβάσεις, τις συγκαλυπτικές συμφιλιώσεις και τις 
συναλλαγές, προσχωρούν, κατά εσκεμμένο τις περισσότερες 
φορές τρόπο, άλλοτε σε διαδικασίες εξισορρόπησης κι άλλοτε 
σ’ ένα σχήμα καθημερινής πρακτικής με παθογενή παράγωγα. 
Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο να καταφεύγουν σύγχρονοι 
ποιητές σε συντεχνιακά σχήματα για καθαρώς προσωπικούς- 
ιδιοτελείς σκοπούς.

Δεν πρέπει, συνεπώς, ν’ απορούμε για τη σύγχρονη πολιτι
σμική καχεξία/ομοιομορφοποίηση καθότι είναι απόρροια ενός 
συνταγματικού χάρτη -  μιας, δηλαδή, σειράς θεσμών και εργα
σιών οι οποίες, θαυμάσια, θυμίζουν παράγωγα γραφειοκρα
τικής συντεχνίας.

Συγκεκριμένα ο σφετερισμός της καλλιτεχνικής ή ποιητικής 
έκφρασης είτε από ομάδες ελέγχου7 είτε από άτομα που διαδέ
χονται το ένα το άλλο «κληρονομικά» είτε ακόμα από μια κατη
γορία προσώπων διακρινομένων από ένα «σύστημα» προσω
ρινών συμμαχιών, διαμορφώνει ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ 
πατριαρχισμού και γραφειοκρατικού μηχανισμού. Κρίκο εντός 
του οποίου οι «ομάδες», τα «πρόσωπα» και τα έντυπα εκτελούν 
-ω ς  μεσάζοντες- διεκπεραιωτικό έργο. ΓΥ αυτό λοιπόν και 
μια θεωρία ή κριτική οφείλει να εντοπίσει την αυταρχική και 
ηγεμονική δομή της ποιητικής ή καλλιτεχνικής κοινότητας μέσα 
από τον όρο λειτουργίας της -  τη συναίνεση. Όρος που δεν 
μπορεί να αποδώσει το νόημα της διαλεκτικής και δυναμικής 
διαδικασίας του λόγου και της δράσης αφού συγκροτεί ένα

* π δίκτυο μεγιστοποίησης συμφερόντων, αντιφατικών στόχων, 
ομολογημένων ή ανομολόγητων «δηλώσεων» πίστης και γενι
κώς, έναν κονφορμισμό, μια τεχνικώς ορθολογική μηχανή.

Φυσικά το λογικό έπακρο μιας τέτοιας δομής/λειτουργίας είναι 
η πλήρης αφασία της ποιητικής. Συνεπώς και ο ίδιος ο λόγος 
οδηγείται -  και σε πολλές των περιπτώσεων έχει οδηγηθεί -  σε 
αδιέξοδο. Στην καλύτερη περίπτωση γίνεται απλά και μόνο 
στοιχείο μηχανικής κατηγορίας κατευθυνόμενης από τις στρα
τηγικές ανάγκες και τα παράγωγα μιας αφηρημένης διανόησης. 
Παράγωγα μέσω των οποίων οικοδομούνται συμβολικά δραμα- 
τιστικές ή σκηνοθετημένες αλληλεπιδράσεις8 αλλά και παρά
γωγα συνδεόμενα άμεσα με τις πολιτιστικές/εκφραστικές/ 
αισθητικές συντεταγμένες είτε ενός τοπικισμού είτε άλλων 
μονοφασικών κατασκευών.

Γίνεται επομένως, έκδηλο ότι η σύγχρονη ποιητική με την 
τακτική της αναπαλαίωσης όχι μόνο οδηγείται σε μουσειακές 
αισθητικές αξίες αλλά αδυνατεί ακόμα και να παρακολουθήσει 
τον .επαναστατικό μετασχηματισμό που συντελείται στο χώρο 
των τεχνών -  η ηλεκτρονική κυριαρχεί όλο και περισσότερο.

Η αιρετική έξοδος

Αν ο Κινηματογράφος κατάργησε το μυθιστόρημα η τηλεμα
τική είναι σε θέση, κατά την άποψή μου, ενσωματώνοντας ένα 
σύστημα ηλεκτρονικών μέσων, να ευνοήσει την απώθηση της 
ποίησης ως κειμενικής τυποποίησης. Κατ’ αυτό τον τρόπο 
καταργούμε ένα μονοδρομικό και κεντρικά διευθυνόμενο μέσο 
όπως είναι η γραφή που άλλωστε η χρήση και λειτουργία της 
αφορούν πολλές περιόδους με διαφορετικούς κοινωνικούς και 
οικονομικούς σχηματισμούς, αξίες και πρότυπα. Αντιθέτως, με 
τη χρήση της τηλεματικής δημιουργούμε συνειδητές ανατρε
πτικές χρήσεις π.χ. αποκέντρωση, ανάδραση, αλληλεπίδραση, 
συλλογική παραγωγή, συμμετοχή κλπ. Προσφέρει δηλαδή το 
ίδιο το μέσο μια εκτατική πολλαπλότητα υλικής υφής που λει
τουργεί και σαν φορέας ηλεκτρονικής αισθητικής με συνείδηση



ανατρεπτικής δύναμης όλων εκείνων των πολιτιστικών-οικονο- 
μικών τάξεων που βασίσθηκαν στην έντυπη τεχνολογία (εκδο
τικούς οίκους, αίθουσες συναυλιών, γκαλερί κλπ.)

Στον 20ο αιώνα η μηχανή έγινε παγκόσμιο σύμβολο αφού 
κυριάρχησε στις καθημερινές δραστηριότητες του κόσμου. Και 
φυσικά στάθηκε η μεγάλη έννοια καλλιτεχνών και ποιητών. 
Παρείσφρυσε στο δράμα, στη ζωγραφική, στην αρχιτεκτονική, 
στο χορό, στη μουσική συμβάλλοντας στο δεσμό μεταξύ τέχνης 
και τεχνολογίας.

Στο Finnegans wake ο Joyce περιέγραψε τον εαυτό του ως 
έναν από τους μεγαλύτερους μηχανικούς του κόσμου. Ο Mc- 
Luhan ήθελε πάντα να γράψει αυτό το βιβλίο. Το όραμα της 
ηλεκτρονικής του ουτοπίας προέρχεται από την αισθητική του 
μετα-συμβολισμού, του ντανταϊσμού και υπερρεαλισμού* της 
πανσημειολογικής ερμηνευτικής του μετα-Viconian ερμητισμού 
και τέλος της ανησυχίας του για τα προϊόντα της ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας.

Ωστόσο θέμα αποτελεί ποιο είναι το δικό μας όραμα. Ποια 
είναι η δική μας αντιληπτική κι εκφραστική πρόσληψη. Νομίζω 
ότι είναι καιρός να δώσουμε μάχη για την υπέρβαση του αναπα- 
λαιωτικού χαρακτήρα της λογοτεχνίας μας. Ν’ ανακαλύψουμε 
τις ανατρεπτικές δυνατότητες των ηλεκτρονικών μέσων. Να 
καταστήσουμε την Τηλεματική κυρίαρχο μέσο έκφρασης, λει
τουργίας και χρήσης. Η εποχή των θεατών, παθητικών και μη, 
έχει παρέλθει ανεπιστρόφως. Το μέλλον δεν περιμένει.

Η ηλεκτρονική δεν είναι μόνο προϊόν κατανάλωσης. Χώρος 
αγοράς και, γενικότερα πρακτικής εκμετάλλευσης. Είναι κάτι 
ουσιαστικότερο -  τρόπος για προχωρημένα αισθητικά αποτε
λέσματα, συστατικό μεταμοντέρνας καλλιτεχνικής και λογοτε
χνικής δημιουργίας. Και βέβαια όργανο άρσης ενός πολιτι
στικού μονοπωλίου που μέχρι τις μέρες μας απολαμβάνει μια 
άρχουσα διανόηση. Μόνο κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις θα

μιλήσουμε μια διαφορετική γλώσσα χωρίς να γίνουμε θύματα 
της ίδιας της ωφελιμότητάς της. Θ' αναπτύξουμε μια διαφορε
τική δράση, αισθητική και φαντασία ανατρέποντας την ιερό
τητα της γραφής όπως και κάθε συμβατική ή στερεότυπη ποιη
τική θέση.

Θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε -  η σύγχρονη ποίηση, 
καταφεύγοντας είτε στο στυλιζάρισμα και την επιτήδευση είτε 
στη ρητορική της αυτοπροβολής, οδηγείται μ' επιτάχυνση σε 
εξασθενημένες καταθέσεις. Συνδεόμενη μάλιστα με αξίες και 
πρότυπα συμπεριφοράς ενός ανενεργού περιεχομένου τέτοιων 
καταθέσεων ή κωδίκων καλλιεργεί ένα αντίστοιχο πλέγμα (θεα
ματικής, π.χ. αυταρέσκειας/αυτοϊκανοποίησης, διασκεδα- 
στικών συναρτήσεων και ασυνάρτητων διευθετήσεων/συμβιώ
σεων) που την αναγορεύει σε συνθήκη* στη χειρότερη μάλιστα 
περίπτωση, αγοραία κατάθεση. Ετσι άλλωστε εξηγείται και 
πώς οι περισσότεροι ποιητές περιφέρουν την έπαρσή τους. Ως 
απόρροια, δηλαδή, της αποτυχίας τους να ικανοποιηθούν αφ’ 
ενός με την αλληλοαποδοχή τους αφ’ ετέρου με την ίδια την 
ποιητική τους. Και βέβαια όλη αυτή η στάση τους πιστοποιεί 
έλλειψη ταυτότητας την οποία φυσικά προσπαθούν ν’ αντικα
ταστήσουν με στηρίγματα εντυπώσεων ώστε ν’ απολαύσουν τη 
ματαιοδοξία της λογοτεχνικής τους υπόστασης. Γίνονται συγ
κεκριμένα, εκτελεστές παραστάσεων* με στόχο να προσελκύ- 
σουν το ενδιαφέρον κι έτσι να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά 
τους.

Είναι γεγονός ότι το κοινωνικό πλαίσιο καλλιεργεί με την 
απαραίτητη αγριότητα τέτοιους κώδικες, όρους και κανόνες. 
Κώδικες παρακμής που οριοθετούν και την ασφαλή βάση μιας 
απροσχημάτιστης και οργανωμένης αντίδρασης των μηχανι
σμών καταστολής απέναντι σε κάθε αιρετική έξοδο/παρέκκλιση. 
Μάλιστα δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι η αντίδραση όλων αυτών 
των μηχανισμών αποζητά μια δικαιολογία με «αντικειμενική» 
επένδυση για να επέμβει, ταξινομήσει κι επιβάλει κλίμακες της 
παρακμής. Έτσι βέβαια νομιμοποιεί όχι μόνο τον εκφασισμό σε 
ιδιωτικό/δημόσιο λογοτεχνικό επίπεδο αλλά και την ανάπτυξη 
του πιο ωμού ατομικισμού μέσα από τις τεχνικές της επικοινω
νίας και τις τεχνολογίες της γραφής.

Θα υποστήριζα λοιπόν ότι και η μεταμφίεση της δημοσιο
ποίησης σε ποίηση αποτελεί, μεταξύ άλλων, κατηγόρημα μιας 
παραμορφωμένης επικοινωνίας10 που κορυφώνεται μέσω της 
τεχνολογίας της γραφής και της μικρό (αστικής) διανόησης.

Η τηλεματική δρομολογεί την αιρετική έξοδο από τέτοιου 
είδους κατηγορήματα και κορυφώσεις. Ό χι μόνο γιατί η ίδια 
λειτουργεί ως τεχνολογία παροχής συμμετρικών ευκαιριών και 
αμφίδρομων λειτουργιών αλλά γιατί επιστρατεύει τις πλέον 
κατάλληλες υποδοχές οι οποίες επιτρέπουν στην ποιητική κοι
νότητα ν’ ανατρέψει κατεστημένες ή δεδομένες συνθήκες λόγου 
και δράσης. Η τηλεματική κινείται πέρα από εκείνες τις θεωρη
τικές παραισθήσεις ή παραδοξολογίες τύπου J. Baudrillard11 οι 
οποίες την εκλαμβάνουν ως προαγωγό περιορισμών μιας μηχα
νής.

Μια ορθολογική κριτική ανάλυση, αποδεσμευμένη από την 
παραδοσιαρχία (τέτοια λόγου χάρη είναι η σκέψη του Benza- 
min), την καταχωρεί μόνο ως σημείο κοινωνικής και πολιτι
στικής ανάτασης. Γιατί η τηλεματική, ως μικτό ηλεκτρονικό 
σύστημα διαφόρων οργάνων (κομπιούτερ, βίντεο, βιντεοτηλέ- 
φωνο, Τ. V. κλπ.) προτείνει ένα εναλλακτικό υπόδειγμα επικοι
νωνίας που σαν τέτοιο παρέχει τη δυνατότητα στην τέχνη να 
προχωρήσει προς ανατρεπτικά αναπτύγματα.

1. Enzensberger Hans, Μ: The consciousness industry, N. York, The 
Seabury Press, 1974.

2. Γουλιάμος Κώστας: Σκέψη-Τέχνη, μια μεταμοντέρνα θεώρηση,
Γράμματα και τέχνες, β' π., 48 τ., 1986. 41

3. Habermas Jurgen: Modernity - an incomplete project στον Foster H.
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Η έννοια της ευτυχίας 
στο έργο του Ααμαρτίνου

της Βάλιας Καγκά

Εάν από τη φύση του ο άνθρωπος ψάχνει να βρει την ευτυχία, 
αυτή η αναζήτηση παίρνει μια ιδιαίτερη μορφή κατά το πρώτο 
ήμισυ του 19ου αιώνα, το οποίο κατά γενική ομολογία αρμόζει 
να ονομάζουμε «ρομαντικό». Ενα πάθος χαρακτηρίζει τις 
τόσες μορφές τις οποίες παίρνει η στάση των ρομαντικών μέσα 
στην πορεία τους για την ανεύρεση της ευτυχίας. Και αυτό 
δίχως άλλο οφείλεται στις ιστορικές συνθήκες του αιώνα οι 
οποίες διαμόρφωσαν τη ρομαντική ψυχή κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε να μπορέσει να δεχθεί τις σοβαρές τροποποιήσεις στον 
τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς των ανθρώπων της εποχής 
εκείνης.

Απογοητευμένος από μια πραγματικότητα η οποία δεν του 
προσφέρει καμιά δυνατότητα έξαρσης, πληγωμένος βαθιά από 
τους συνανθρώπους του οι οποίοι δεν τον καλαβαίνουν, συντε
τριμμένος από δυστυχίες πραγματικές, αισθανόμενος περιορι
σμένος σ’ ένα κόσμο, όπου όλα δεν είναι παρά πρόσκαιρα, ο 
ρομαντικός ποιητής δεν αισθάνεται παρά λύπες και απελπισία, 
ο δε ψυχικός του κόσμος «είναι πλασμένος κυρίως από την 
έλλειψη ικανοποίησης εξ αιτίας του σύγχρονου κόμου, από την 
ανησυχία μπροστά στη ζωή, από την λύπη δίχως αιτία»1.

Σ' αυτήν την κατάσταση η λογική χάνει τη δύναμή της και 
παραχωρεί τη θέση της στη φαντασία, στο όνειρο, σε οτιδήποτε 
μπορεί να οδηγεί έξω από την πραγματικότητα.

Αλληλοδιαδόχως ο ρομαντικός παρουσιάζει τις διάφορες 
όψεις της προσωπικότητάς του αποποιούμενος το κοινωνικό 
προσωπείο το οποίο ήθελε να του επιβάλει ο κλασικισμός και 
ψάχνει να δημιουργήσει μια μοντέρνα τέχνη ικανή να ικανο
ποιήσει κάθε του ευαισθησία. Η γυναίκα, η φύση, ο Θεός, η 
ομορφιά, πηγές υπέρμετρων συναισθημάτων του επιτρέπουν να 
ανακαλύπτει μιαν άλλη όψη του εαυτού του και της ύπαρξής 
του και κατά συνέπεια προσφέρουν ένα δυναμικό ευτυχίας το 
οποίο εκμεταλλεύεται ο ρομαντικός ποιητής. Για τους ρομαντι
κούς του α' ημίσεως του αιώνα η ιδέα της ευτυχίας παρουσιά
ζεται σαν μια μορφή ψυχικής ευφορίας απ’ όπου απορρέουν τα 
τέσσερα κύρια συναισθήματα τα οποία τους χαρακτηρίζουν: η 
αγάπη για τη φύση, η θρησκευτική ανησυχία, η ανάγκη ν’ 
αγαπάς και η ανάγκη μιας δημιουργίας η οποία θα δώσει στη 
φαντασία μια ώθηση στην προσέγγιση του Ιδανικού.

« Ακούσε με λοιπόν ω θεά μου 
Και γίνε μάρτυρας του όρκου μου:
Μέσα από τα μπλε μάτια της ερωμένης μου,
Και από το θαλασσί χρώμα του ουρανού

(...)

Μέσα από το μεγαλείο της Φύσης 
Και από την καλοσύνη του Δημιουργού»2

Ένα ζωτικό στοιχείο που κάνει ευτυχισμένους τους ρομαντι
κούς ικανοποιώντας κατά πρώτο το εγώ τους, τον εγωκεν
τρισμό τους και κατά δεύτερο τη θέλησή τους να εξαλείψουν τη 
δυστυχία και να βάλουν τέλος στη φτώχεια και τη μιζέρια είναι 
ο αγώνας για το καλό του συνόλου. Οι κοινωνικοπολιτικοί προ
σανατολισμοί τους χαρακτηρίζονται από μια εξιδανίκευση η 
οποία συντελεί, ώστε τις περισσότερες φορές τα σχέδιά τους για 
την καλυτέρευση της κατάστασης στην κοινωνία να καταλή
γουν σε ουτοπία.

Ένας από τους αντιπροσωπευτικούς εκφραστές του ρομαν
τικού πνεύματος είναι ο Ααμαρτίνος που σ’ όλη του τη ζωή 
προσπάθησε να συνδυάσει την τέχνη με τον δημόσιο βίο. Η προ
σωπική του ζωή φωτίζει το έργο του* ένα έργο το οποίο φανε
ρώνει ένα ρομαντικό μη δογματικό, έναν ποιητή που δίνει στην 
ποίησή του την έκφραση των πιο βαθέων συναισθημάτων του, 
των πιο επίμονων φιλοδοξιών του.

«Η ποίηση της αγάπης και της ευτυχίας στην αρχή της ζωής, 
η δουλειά, ο πόλεμος, η πολιτική, η φιλοσοφία, ο ιδρώτας, το 
αίμα, το κουράγιο, στο μέσον της ζωής. Και στο τέλος, το 
βράδυ, όταν η μέρα χάνεται, όταν ο θόρυβος παύει, όταν οι 
σκιές κατεβαίνουν, όταν η ώρα της ξεκούρασης πλησιάζει, τότε 
το κάθε τι είναι ποίηση.»3

Η φύση, η αγάπη, η θρησκεία, η πολιτική στράτευση, η 
4 ποίηση αποτελούν τα μέσα τα οποία, ανάλογα με τις φάσεις της 
ζωής του, του δίνουν τη δυνατότητα να διαισθάνεται, να 
ψηλαφεί ή να γεύεται την ευτυχία.

Αρχικά είναι η φύση που μυεί τον νεαρό Λαμαρτίνο στην 
ευτυχία, αποκαλύπτοντάς του τις απλές χαρές της αγροτικής 
ζωής στη γενέθλια πόλη του Milly* ακόμη μέσα στα πολυσύ
χναστα παιχνιδίσματά της αντικατοπτρίζεται η ψυχή αυτού του 
ρομαντικού ποιητή. Γίνεται το πλαίσιο αγάπης μέσα στο οποίο 
το τοπίο παίρνει την αληθινή του διάσταση και του αποκαλύ
πτει τα πιο βαθιά μυστικά του. Κάθε στοιχείο της φύσης απο
τελεί ένα σύμβολο που συντελεί στη διαμόρφωση της πραγματι
κότητας σε μια αμετακίνητη εικόνα η οποία αντανακλά την 
ευτυχία.

«Κάτω απ’ αυτό το αμπελόκλημα που σ’ αγαπά 
Ω! ψυχή μου! δεν πιστεύεις
ότι θα ξανάβρεις επιτέλους τον εαυτό σου 43
παρά την απουσία και τον θάνατο;»4



Γι’ αυτό τον λόγο το Milly προσφέρει στον Λαμαρτίνο μια 
νοσταλγική ευτυχία και τρυφερά συναισθήματα. Αγαπάει να 
χάνεται μέσα σ’ αυτόν τον οικείο χώρο ο οποίος έχει πάντα να 
του προσφέρει τη σιγουριά και τις πιο γλυκιές αναμνήσεις.

Η θαλπωρή την οποία ο Λαμαρτίνος αισθάνεται σ’ αυτή την 
προσέγγιση των αντικειμένων τον μυεί σε μια έκσταση καρδιάς 
και πνεύματος, απαραίτητες προϋποθέσεις για την γέννηση της 
ευτυχίας. Η φύση γίνεται η έμπιστη Μούσα του στην οποία 
εκδηλώνει τις λύπες του και βρίσκει μια παρηγοριά στην 
αγκαλιά αυτής της πιστής και αιώνιας φίλης, όταν η ζωή τον 
έχει πληγώσει πολύ.

.«Σαν ένα παιδί πον νανονρίζεται με ένα
μονότονο τραγούδι 

Η ψνχή μον ηρεμεί στον ψίθνρο των νερών» 5

Η απόδραση από την κοινωνία δείχνει μια μορφή εγωισμού, 
χαρακτηριστική της εποχής του και συγχρόνως μαρτυρεί φυγή 
από την ώριμη ηλικία και έναν τρόπο για να αντιμετωπίσει το 
πέρασμα του χρόνου. Η ωριμότητα και ο χρόνος είναι δύο 
πράγματα τα οποία βασανίζουν τον ποιητή: το πρώτο γιατί 
βάζει τέλος στη νεότητα που τόσο λατρεύει και το δεύτερο γιατί 
σβήνει γρήγορα και ανελέητα τις ευτυχισμένες στιγμές. Για να 
μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτούς τους δύο συντελεστές της 
δυστυχίας και του πόνου, για να μπορέσει να δραπετεύσει από 
το χρόνο στρέφεται προς την παιδική ηλικία. Ο γυρισμός σ' 
αυτήν επιτυγχάνεται με την ταύτιση της εικόνας της μητέρας με 
τη φύση. Αν και καταφεύγει στη φύση αναζητώντας τη μονα
ξιά, εν τούτοις θέλει να έχει κοντά του την τρυφερή παρουσία 
μιας μητέρας που θα γεμίσει την ψυχή του με ασφάλεια και θα 
ανακουφίσει την πληγωμένη από την απογοήτευση ψυχή του.

«Αλλά η Φύση είναι εκεί, όπον σε προσκαλεί και σε
αγαπά

Βνθίσον μέσα στο στήθος της πον σον ανοίγει πάντα.»6

Όμως η επιστροφή του στο φυσικό περιβάλλον δεν φτάνει 
για να ξαναβρεί ή να ανακαλύψει την ευτυχία. Το όνειρο επεμ
βαίνει εδώ για να ανοίξει στον ποιητή τις πόρτες της φαντα
σίας, η οποία είναι ίσως ο μόνος χώρος στον οποίο η ευτυχία 
είναι ακόμη δυνατή. Όταν καταφέρνει να ξεφεύγει από την 
πραγματικότητα, εκείνη τη στιγμή νιώθει ευτυχισμένος.

Ο Λαμαρτίνος χρησιμοποιεί την ανάμνηση για να υποκατα- 
στήσει το παρόν με ένα παρελθόν το οποίο θεωρεί σαν τον κατε- 
ξοχήν χρόνο της ευτυχίας. Μέσα απ’ αυτήν την οπτική γωνία 
κάθε στοιχείο της φύσης αναλαμβάνει μια νέα συμβολική αξία 
η οποία μεταμορφώνει το παρελθόν σε μια καινούρια πραγμα
τικότητα.

Χρησιμοποιεί την φαντασία του έτσι ώστε να μπορέσει να 
αντισταθεί στο σβήσιμο της ευτυχισμένης στιγμής από το 
πέρασμα του χρόνου ή τις περιστάσεις της ζωής. Το δε σταμά- 
τημα του χρόνου σε μια στιγμή είναι ένας τρόπος με τον οποίο 
ψάχνει να εξισορροπήσει την αδυναμία του μπροστά στο 
πεπρωμένο. Επωφελείται από την πνευματική του ικανότητα 
με τέτοιο τρόπο ώστε η ευτυχία να αποτελεί γι’ αυτόν μια ζων
τανή πηγή δημιουργίας. Έτσι η ευτυχία, αν και χαμένη, γίνε
ται ένα κάλεσμα ελπίδας και ένα είδος εμπιστοσύνης στον 
εαυτό του. Η επιθυμία του να κατακτήσει τον χώρο μοιάζει να 
εξαρτάται από μια σειρά ονειρικών μηχανισμών οι οποίοι 
ανταποκρίνονται σε μια ποθητή σχέση ανάμεσα στο βλέμμα και 
στο μήνυμα το οποίο αφήνουν οι διάφορες εικόνες* όπως ο 
καπνός που βγαίνει από την καμινάδα ενός αγροτικού σπιτιού, 
η θέα της αφρισμένης θάλασσας, η μικρή κοιλάδα, η λίμνη και 

44  άλλα, τα οποία μεταμορφώνονται σε σύμβολα ευτυχίας.

«Καλύβα, όπον από την εστία ακτινοβολούσε η φλόγα
εσένα πον ο οδοιπόρος αγάπαγε να βλέπει να καπνίζεις,

Ο Λαμαρτίνος

αντικείμενα άψνχα, έχετε λοιπόν μια ψνχή
πον προσκολλάται στην ψνχή μας και στη δύναμη ν ’

αγαπάμε;»

Μια άλλη μορφή ευτυχίας είναι αυτή που αισθάνεται κοντά 
στην Γυναίκα. Η αγάπη είναι φορέας ενός πάθους, μιας ηδονής 
τόσο πνευματικής όσο και σαρκικής. Οι ερωτικές του σχέσεις 
του επιτρέπουν να δέχεται τη ζωή και το θάνατο, να ανακαλύ
πτει την Αλήθεια. Η αγάπη τον οδηγεί σε καινούριες οδούς, 
όπως η τέλεια επικοινωνία και η αμοιβαιότητα, στοιχεία τα 
οποία τον κάνουν να ξεπερνάει τη μοναξιά και το φόβο του* 
συναισθήματα τα οποία προέρχονται από τον εφήμερο χαρα
κτήρα των ωραίων στιγμών επάνω στη γη. Η Αγαπημένη 
γίνεται η Μούσα που εμπνέει τον Λαμαρτίνο και τον παρασύρει 
σε μια κατάσταση έκστασης και ψυχικής ευφορίας.

Μίλα μον! Πόσο η φωνή σον με αγγίζει!
Όταν η φωνή σον χάνεται μέσα στο αντί μον.
Η ψνχή μον ξνπνά και πάλλεται



όπως ένας ναός στη φωνή των Θεών»8

Μετά από πολλούς δισταγμούς και ανησυχίες σχετικά με την 
Θρησκεία, ο Λαμαρτίνος δοκιμάζει την αληθινή Πίστη, η οποία 
είναι αντίστοιχη με την φρόνηση και την αλήθεια. Από το 1830 
ο ποιητής διευρύνει τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις οι οποίες 
στηρίζονταν μέχρι εκείνη τη στιγμή, στην πίστη των παιδικών 
του χρόνων. Κατά το νέο θρησκευτικό προσανατολισμό του οι 
άνθρωποι δεν διακρίνονται πλέον ανάλογα με τη θρησκεία 
τους* η αδελφοσύνη -π ιστεύει- πρέπει να ενώνει τους λαούς 
ενώ ο Θεός είναι ένα Ανώτατο Ον, το οποίο δεν έχει ανάγκη 
από ναούς για τη λατρεία του. Η προσευχή αποτελεί πηγή ευτυ
χίας γιατί την θεωρεί τον μόνο τρόπο επικοινωνίας με το Θεό.

«Είναι η γλώσσα τον Ουρανού που μιλάει η προσευχή,
Και μόνο η τρυφερή Αγάπη σε κάνει να τη νοιώθεις

επάνω στη Γη»9

Η συμμετοχή στα κοινά αποτελεί επίσης στοιχείο ευτυχίας 
για τον Λαμαρτίνο, ο οποίος επιχειρεί να καλυτερεύσει την 
ποιότητα ζωής των συνανθρώπων του εφαρμόζοντας μια μον
τέρνα ερμηνεία του Ευαγγελίου μέσα στην κοινωνία. Το πλεο
νέκτημα της πολιτικής του σταδιοδρομίας είναι ο αγώνας· ένας 
αγώνας που στηρίζεται στο πιστεύω του ότι θα γίνει ο νέος 
Μεσσίας, ο οποίος θα σώσει την ανθρωπότητα και θα θυσιαστεί 
για τους ανθρώπους.

«Λοιπόν μου έλαχε, πολύ πριν τη γέννησή μου, αυτό το
επίμονο

έργο της αργής ωρίμανσης
μέσα από την οποία θα πλατύνει το ανθρώπινο πνεύ

μα.»10

Οι ιδέες του τον οδηγούν σε μια κοινωνία ουτοπική που θα 
στηρίζεται στην τάξη και στις αρχές της ελευθερίας.

Ο Λαμαρτίνος, κατά την διάρκεια της πολιτικής του σταδιο
δρομίας, προσπαθεί να συμβιβάσει τους δύο κόσμους, οι οποίοι 
δεσπόζουν μέσα του: Τον ένα της ποίησης και τον άλλο της 
δράσης.

Η ζωή του είναι μια συνεχής αναζήτηση της ευτυχίας. Σε 
όλους τους τομείς της ζωής του μπορεί κανείς να διαπιστώσει 
ένα παράφορο κυνηγητό της τελειότητας και της πληρότητας. 
Οι αυστηρές αρχές που του έχουν εμφυσήσει η μητέρα του και 
το γενικό ρεύμα της εποχής του, αποτελούν την κατευθυντήρια 
γραμμή σ' αυτόν τον αγώνα του.

Από το ένα μέρος η παιδική του ηλικία, κατά την οποία η 
επίδραση της μητέρας του ως ένα πρότυπο ευτυχίας ήταν πολύ 
σημαντική, και από το άλλο μέρος «η ανία», η οποία χαρακτη
ρίζει την εποχή του, σπρώχνουν τον Λαμαρτίνο σ’ ένα κυνη
γητό, χωρίς ανάπαυλα, της ευτυχίας που φαίνεται ότι είναι 
απαραίτητη αλλά ταυτόχρονα αδύνατη. Σε αντίθεση με άλλους 
ποιητές του 19ου αιώνα, όπως ο Rimbaud, ο Verlaine, ο Baude
laire, ο Λαμαρτίνος δεν αναζητάει υποκατάστατα όπως τα ναρ
κωτικά, η σαρκική ηδονή, η λύπη, τα οποία δεν είναι παρά 
λύσεις πρόσκαιρες και πολύ περισσότερο απατηλές, αλλά μετα
μορφώνει την πραγματικότητα με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει τη 
δυνατότητα αυτός ο ίδιος να διαλέγει συνειδητά τους δρόμους 
που θα τον οδηγήσουν στην ευτυχία, η οποία στηρίζεται τις 
περισσότερες φορές πάνω στον εγωκεντρισμό του, εφόσον τα 
συναισθήματά του πηγάζουν από τη θέλησή του να είναι ο ίδιος 
ευτυχισμένος* μάλιστα, όταν η πηγή της ευτυχίας χαθεί, αγωνί
ζεται σκληρά για να μη νιώσει τη δυστυχία. Αυτός ο τρόπος 
υπεράσπισης του εαυτού του δίνει το μέτρο της αξίας της 
Στιγμής τόσο στη ζωή του όσο και στο γράψιμό του.

Η αντίληψη της ευτυχίας σ’ αυτόν τον ρομαντικό ποιητή είναι 
προσωπική και εξαρτάται από τις στιγμές της ζωής του. Ο 
ασταθής χαρακτήρας της ευτυχίας είναι ένα ιδιαίτερο γνώ

ρισμα της ιδιοσυγκρασίας και της τέχνης του ποιητή, ο οποίος 
εμψυχώνεται από τη θέληση να είναι ευτυχισμένος, και τη 
δύναμη να αντιμετωπίσει το πεπρωμένο του. Όταν το αντικεί
μενο της ευτυχίας ανήκει πλέον στο παρελθόν, χρησιμοποιεί 
την ανάμνηση για να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα 
στο παρελθόν και το παρόν, και να αναπλάσει συγκινητικές 
εικόνες, οι οποίες θα τον κάνουν να ξαναζήσει τις ευτυχισμένες 
στιγμές και θα τον οδηγήσουν στην έμπνευση.

«Κάθε κύμα μου φέρνει μια εικόνα
Κάθε βράχος της ακτής σου
με κάνει να θυμάμαι ή να ονειρεύομαι.»11

Κάθε ευτυχισμένη στιγμή είναι ένα ερέθισμα για το δημιουρ
γικό του πνεύμα. Εξωτερικεύει μέσω των στίχων όλες τις ενδό
μυχες ευχές του, τις λύπες, τα πάθη, έχοντας πάντα σαν μάρ
τυρα τη φύση, την οποία ταυτίζει με την ψυχική του κατάσταση.

Η βίωση αυτής της στιγμής προσδιορίζεται από δύο τάσεις: η 
μία είναι Επικούρεια και η άλλη Φιλοσοφική.

Επικούρεια, γιατί ο ποιητής έχει μια τέτοια πίστη στην ευτυ
χία, που δεν ζει παρά μόνο για την αναζήτησή της· Φιλοσοφική, 
γιατί με το να απαθανατίζει τις ευτυχισμένες στιγμές οδηγείται 
σε μια εξύψωση ψυχής και πνεύματος.

Ο Λαμαρτίνος ζει μέσα στη στιγμή αλλά συγχρόνως τη διαιο>- 
νίζει με την ανάμνηση και την θεωρεί το διάμεσο ανάμεσα σ’ 
αυτόν και το Ιδεώδες.

« Όταν η ευτυχία δεν έχει πια ούτε κάτι το μακρύνό, ούτε
κάτι το μυστηριώδες, 

όταν το χρυσαφένιο σύννεφο αφήνει ξέσκεπη αυτή τη γη, 
όταν η ζωή μια φορά έχασε την πλάνη της 
όταν δεν ψεύδεται πια , τετέλεσται η ευτυχία. » 12

Η αξία της ευτυχισμένης στιγμής μέσα στη ζωή του είναι ανε
κτίμητη. Τον γεμίζει αισιοδοξία η οποία κάνει την ψυχή του να 
ξεχειλίζει από ενθουσιασμό και έκσταση για κάθε τι το οποίο 
τον περιβάλλει και τον βοηθεί στο να ανακαλύπτει καινούριους 
τρόπους για να εκφράσει τα αισθήματά του που διαιωνίζουν τη 
μέθη της ευτυχίας.

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι η ευτυχία στον Λαμαρτίνο είναι 
περισσότερο μια επιθυμία παρά μια πραγματικότητα, μια 
κατάσταση δημιουργημένη από τον ίδιο, μια ελπίδα για να βρει 
μια συνεχή ανάταση ψυχής και πνεύματος. Γ’ αυτό η απώλεια 
της ευτυχίας δεν τον καταβάλλει, αλλά αντίθετα γίνεται μια 
καινούρια πηγή συγκινήσεων και αισθημάτων για το λυρισμό 
του, και μια καινούρια αφορμή για να αρχίσει την αναζήτηση. 
Με το να βρει και να διατηρήσει την ευτυχία πιστεύει ότι νικά 
το χρόνο και το πεπρωμένο. Γι’ αυτό το λόγο δίνει στην ποίησή 
του στοιχεία, τα οποία φανερώνουν μια βαθιά πίστη στη ζωή, 
στην Αγάπη και στον Θεό.

1. Paul Van Tieghem, Le romantisme dans la litterature europecnne,
Albin Michel, s249
2. Alfred de Musset, La nuit d'Octobre
3.Lamartine, «Meditations», Gamier Freres, σ 311
4. Lamartine, «La vigne et la maison»
5. Lamartine, «Le Vallon»
6. Lamartine, «Le Vallon»
7. Lamartine, «Milly oùu la Terre natale»
8. Lamartine, «Chant d’ amour»
9. Lamartine, «Dieu»
10. Lamartine, A M. Felix Guillemardet
11. Lamartine, «Adieux à la mer»
12. Lamartine, «Novissima verba» 45

[Τα ποιήματα είναι από τις εκδόσεις Pleiade]



Τους παρ’ ημίν μυριάκις 
πηγαινοερχομένονς 

πελάτας τα μάλιστα 
αγαπώμεν ότι το βιβλίον

πολύ ηγάπησαν

ΡΟΜΑΙΝ ΡΟΛΛΑΝ:
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ
0 Μιχαήλ Άγγελος και η Ιταλία της 
εποχής του. Μεγάλοι καλλιτέχνες, 
μεγάλα έργα, ατέλειωτες ίντριγκες. Η 
Αιώνια Ρώμη, η μαγευτική Φλωρεντία. 
Κάτι εντελώς άγνωστο στη χώρα μας: 
τα σονέττα του μεγάλου ζωγράφου

Λ '  /  Γ— / s-ν /Ν \

Πηγής 21, ΐηλ. 36.15.433 στον Γκοβόστη, Ζωοδόχον Πηγής 21, τηλ. 3(
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ΜΑΡΩ ΔΟΥΚΑ 
Εις τον πάτο της εικόνας

ΚΩΣΤΗΣ ΓΚΙΜΟΣΟΥΑΗΣ
«Ο άγγελος της μηχανής»

Μαρω Δουκα

■ης Βΐχοναζ

ΑΑΕΞ. ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΑΟΣ 
Τα δύο φορέματα

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ 
Καταπάτηση

Τά δύο φορέματα

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΑΣΚΟΒΙΤΗΣ
Η κυρία της βιτρίνας ΑΡΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 

Ο τρόμος του κενού

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 
Ο Εχθρός του ποιητή



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΣΕΤΙΔΗΣ 

Τό παιχνίδι

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΣΚΤΙΛΗ2

Το π&ιχνίδι
Μ ΗΓ8ΜΛΤΑ

'ÌSSimAmgtìiiϊ

ÌSHMmStX ΝΕΦΕΛΗ

...’Ίσως τό καλύτερο βιβλίο πού 
κυκλοφόρησε φέτος τήν άνοιξη 
(1991) είναι ή συλλογή διηγημά
των του Δ. Πετσετίδη <(Τό 
παιχνίδι». Μετουσιώνει παιδι
κές καί έφηβικές μνήμες από 
τήν νεώτερη ιστορία τής Ε λλά
δας σέ μύθους παράξενα γοη
τευτικούς, παρά τήν πολλές φο
ρές μακάβρια σκληρότητά τους. 
Μέσα άπό τήν απλή, άψιμυθίω- 
τη άφήγησή του, πού θυμίζει 
πότε πότε μπαλάντα καί δέν ά- 
γνοεΐ καθόλου τό χιούμορ, πνέει 
ο δροσερός αέρας μυστικών θρύ
λων, πού τούς ένέπνευσε μιά 
φοβερή, ακατονόμαστη τραγω
δία, άλλά πού μας έξοικειώνουν 
μαζί της έπειδή άκριβώς τήν 
τραγουδούν σάν κάτι μακρινό 
καί παραμυθένιο.

Δ. ΚΟΓΡΤΟΒΙΚ

...«Τό παιχνίδι», μου έπιτρέπει 
νά πω μέ σιγουριά πώς τούτος 
ό συγγραφέας δικαιωματικά καί 
μέ τό σπαθί του κατακτάει ένα 
χώρο στά γράμματά μας.

Ν. ΝΤΟΚΑΣ

Εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ 
Μαυρομιχάλη 9, Άθή να

Τηλ. 3607744

ΗΛΙΑΣ Κ0ΤΤΣ0ΤΚ0Σ
Καλύτερα 

νά νικούσαν οί κόκκινοι

ΗΛΙΑΣ ΚΟνΤΧΟΙ'ΚΟΣ

Κχλύτερζ 
voi νυωύσ&ν oc κόκκινοι

EkàOUJZ ΝΕΦΕΛΗ
ι---------- 1

...Ό  χρόνος ή (κάλλιο) ό τρόμος 
του χρόνου, στοιχειώνει αύτή 
τή συλλογή διηγημάτων. Ό  ά- 
φηγητής είτε ώς παρατηρητής 
τών μελλοντικών χρόνων, είτε 
ώς ήρωας μελοδραματικών ρο
μάντζων, βουλιάζει μέσα σέ 
βάλτους αύτοεγκλεισμου, δπου 
καί βολοδέρνει τρεφόμενος μέ 
τά άποφάγια τής μνήμης.

Τ  ' 9 η * ·\ / ~ *1 ο επιβάλει το ειόος των α- 
λαφροΐσκιωτων ήρώων πού πε- 
ριγράφονται καί λειτουργούν, ό 
τρόπος μέ τόν όποιο άντιδροΰν, 
ό παρορμητισμός καί ή άκρα έ
νταση μέ τήν οποία συμπεριφέ- 
ρονται, οί άπόλυτες άποφάσεις, 
τά όνειρα πού κάνουν καί πού 
συνήθως βρίσκονται σέ άγρια 
διάσταση μέ τήν ρέουσα πραγ
ματικότητα... Δέν έχουμε παρά 
νά θυμηθούμε ήρωες τού Θανά
ση Βαλτινού, τού Γιάννη Πάνου 
Άπό τό στόμα της παληας Re
mington, καί τού Δημήτρη Πε
τσετίδη άπό Τό παιχνίδι.

Η.Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟΣ

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ  Ν ΕΦ ΕΛ Η
Μαυρομιχάλη 9 - ’Αθήνα 
Τηλ. 36.07.744 - 36.04.793

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ 2ο ΤΕΤΧΟΣ
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1990

R M DAWKINS. HF.l F.NF. COTTA. Θ Κ Π Ε Φ Α Ν Ο Π Ο ν 
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PFTFR MACKRIDGF.. FPH ITAYPOIIOYAOY. SARAH 
F.KDAWK ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ. ΜΑΡΙΑ 
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