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Οι δυνατότητες 
της αφήγησης στην ποίηση

I

I

%

Αρχίζοντας θα 'θελα να θυμίσω την γνωστή παραίνεση: 
Reprendre a la musique le bien de la poésie- 

στα ελληνικά:
‘ν' ανακτηθεί απ' τη μουσική η περιουσία της ποίησης' 

και να προτείνου την ακόλουθη μικρή τροποίηση:
‘ν' ανακτηθεί απ' την πρόζα η περιουσία της ποίησης'

Αλλά ποια μπορεί να 'ναι αυτή η αλλοτριο)μένη περιουσία; 
Πώς και γιατί χάνεται η απαίτησή της; Τι σημαίνει η ανάκτηση ;

Για να περιοριστεί κάπως η έκταση του θέματος θα κάνιο μια 
αρκετά αυθαίρετη τομή λέγοντας ότι η πρόζα παρέλαβε από την 
ποίηση την ‘αφήγηση’, την ανέπτυξε κατά τις δικές της ανάγκες 
και την οικειώθηκε τόσο, ιόστε αυτό που καλείται πρόζα ή 
πεζός λόγος ή πεζογραφία να λαμβάνεται σαν συνώνυμο 
περίπου της αφήγησης. Πρόκειται για μια αναγκαστική 
απλούστευση γιατί, βέβαια, η αφήγηση υπήρχε πολύ πριν να 
υπάρξει η πεζογραφία, (υπήρχε π.χ., η προφορική αφήγηση 
του παραμυθιού) εξάλλου, τα όρια μεταξύ ποίησης και πεζο
γραφίας είναι για πολλούς σήμερα ανοιχτό θέμα. Σε κάθε περί
πτωση, προτείνω να δούμε τη σημερινή κατάσταση των πραγ
μάτων της ποίησης σαν μια φάση, ίσως την τελική, μιας μακριάς 
περιόδου ή ενός κύκλου όπου το σημείο εκκίνησης θα πρέπει να 
τοποθετηθεί στα μέσα, περίπου, του 19ου αιώνα. Εποχή 
θριάμβου του μυθιστορήματος και ξοδέματος των τελευταίων 
υπολειμμάτων της ‘ορμής και της θύελλας' του Ρομαντισμού 
στην ποίηση. Και την ώρα ακριβώς που η πρόζα καλλιεργούσε 
με θαυμαστό τρόπο τις δυνατότητες της αφήγησης, η ποίηση, με 
μιαν αντίστροφη κίνηση, ευτέλισε πρώτα και τελικά απέρριψε 
αυτές τις δυνατότητες που είχαν στηρίξει μεταξύ άλλων, την 
μεγάλη κίνηση του Ρομαντισμού. Έτσι εγκαταστάθηκε ο 
Αισθητισμός και οι διάφορες εκφάνσεις του δόγματος της 
Τέχνης για την Τέχνη, στο τέλος του 19ου αιώνα. Δεν μπορούμε 
ούτε πρόκειται να κάνουμε τώρα μια λεπτομερειακή αναδρομή 
στα όσα συνέβηκαν έκτοτε. Συντομεύοντας, ας θυμηθούμε 
μονάχα ότι όχι λίγοι από τους μεγάλους ποιητές του 20ού 
αιώνα, ερεύνησαν, καθένας με τον τρόπο του, τις δυνατότητες 
της αφήγησης κι ας μην παραλείψουμε επίσης την σημαντική 
υπόγεια συμβολή του Υπερρεαλισμού.

Η ποίηση απογυμνώθηκε από την αφήγηση ξανά, και ριζικά, 
ύστερα από τη λήξη του ΕΓ Παγκοσμίου Πολέμου και μάλιστα 
την εποχή, και κατά το ίδιο περίπου μέτρο, που εντελιζόταν 
από επάλληλες γενιές επιγόνων ο Υπερρεαλισμός.

Ωστόσο, το ξέφτισμα του Ρομαντισμού στις τελευταίες 
δεκαετίες του περασμένου αιώνα και το ξέφτισμα του Υπερρεα-

της Λύντιας Στεφάνου

λισμού στις προπες μεταπολεμικές δεκαετίες του 20ού δεν συνι- 
στούν από μόνα τους επαρκείς αιτίες. Πόσο μάλλον που με 
αρκετή ευκολία η ανάλυση μπορεί να δείξει ότι πρόκειται για 
συμπτώματα βαθύτερων και ευρύτερων κρίσειον όμιος και πάλι 
θα 'ταν λάθος να αποδώσουμε αποκλειστικά την ευθύνη για τις 
διάφορες στάσεις και Παραιτήσεις των ποιητών στην κρίση, 
κάθε φορά, της εποχής. Και το ερώτημα του Χαίλντερλιν ‘τι 
χρειάζονται οι ποιητές στους μίζερους καιρούς' είναι αξεχώ- 
ριστο από το άλλο, το ‘τι κάνει ο ποιητής ακόμα και στους μίζε
ρους (ή στους πάντα μίζερους) καιρούς;’ που ο ίδιος δεν παρέ- 
λειψε να το αντιμετωπίσει, να το θέσει, δηλαδή, στον εαυτό του 
και να απαντήσει με το έργο του.

Έτσι, όσες κι αν βρίσκαμε επί μέρους αιτίες για την απογύ
μνωση της ποίησης από την αφήγηση, η μια και βασική αιτία 
που συναιρεί τα επί μέρους -τόσο του 19ου αιώνα όσο και του 
20ού- είναι, μάλλον, η υπέρμετρη ανάπτυξη των εγιοκεντρικιόν 
τάσεων των ποιητών.

Γιατί, βέβαια, η αφήγηση θέτει αναγκαστικά τη συνείδηση 
της ύπαρξης του άλλου, του μη-εγώ, και προχωρεί, οριακά, στη 
δυνατότητα μιας αφιλόκερδης ταύτισης.

Χάνοντας την αφήγηση, η ποίηση παραιτείται από τον αναγ
καίο όρο για τη δημιουργία μύθου, γιατί ασφαλούς δεν υπάρχει 
μύθος που κάποιος, κάποτε, να μην τον έχει αφηγηθεί.

Η αφήγηση είναι ο τρόπος εξόδου του ποιητή από το αδη
φάγο εγώ, από τον στενό και μίζερο χώρο της μοναξιάς του 
προς τις περιοχές όπου ακούγονται οι ήχοι του ευρύτερου ιστο
ρικού ‘γίγνεσθαι' και του υπερβαίνοντος, του πέρα, κόσμου.
Δεν είναι λοιπόν καθόλου περίεργο ότι, με ελάχιστες εξαιρέ
σεις, η αφήγηση απορρίφθηκε ως ποιητικός τρόπος από τους 
όχι αναγκαστικά εγωκεντρικούς αλλά πάντως μοναχικούς 
ποιητές της ‘γενιάς της ήττας’ και των ματαιωμένων, ή διαψευ- 
σμένων συνεκτικών οραμάτων της Επανάστασης, καθώς και 
από τους επιγενόμενους που παρέλαβαν τη σκυτάλη της ‘απο
ξένωσης’ και του ‘υπαρξιακού άγχους’.

Όμως θα 'ταν μάλλον λάθος να αποδώσουμε αυτή την ποιη
τική πρακτική αποκλειστικά και μόνο στις αντίξοες συνθήκες 
της λεγόμενης Πρώτης Μεταπολεμικής Γενιάς.

Πολύ πιο πιθανό είναι ότι θα είχαν έτσι ή αλλιώς μεταφερθεί 
‘στα καθ' ημάς’ όλα τα θεωρητικά σχήματα που αναπτύχθηκαν 
στα διάφορα κέντρα απ’ όπου παραλαμβάνουμε σταθερά τις 
κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα γράψουμε και πώς θα 3 
σκεπτόμαστε.



Από την εποχή που οι νέες, και λαίμαργες, Επιστήμες του 
Ανθρώπου ανέλαβαν το έργο της γενικευμένης απομυθο
ποίησης ή απομύθωσης, και όσο αυτό το έργο προχωρούσε 
θριαμβευτικά, κατά το ίδιο μέτρο υποχωρούσε η αφήγηση ως 
ποιητικός τρόπος και ο μύθος ως επιθυμητό σημαινόμενο της 
ποιητικής πρακτικής.

Η ποιητική θεωρία, έχοντας γίνει παρακολούθημα της μον
τέρνας γλωσσολογίας αλλά ταυτόχρονα και πεδίο ασκήσεων 
για την ψυχολογία ή την κοινωνιολογία, μετέφερε, στη συνέ
χεια, εντολές στους ποιητές και επιδράσεις σε παγκόσμια κλί
μακα.

Ώστε, μην μπορώντας να διατυπώσουμε παρά μονάχα εικα
σίες για το τι θα 'χε γίνει στην Ελλάδα κάτω από διαφορετικές 
εξελικτικές διαδικασίες, το ερώτημα, εάν και κατά πόσο οι 
ποιητές μας, και η ιντελιγκένσια, θα θέλαν ή θα κατάφερναν να 
αρθρώσουν ένα διαφορετικό - ή  διαφέροντα ή ελληνικό— 
λόγο, γίνεται εξαιρετικά δύσκολο να απαντηθεί . Το πιο πιθανό 
είναι ότι θα είχαμε δεχτεί κι εδώ, τα ψυχολογικά σύνδρομα της 
‘αποξένωσης' -κ ι  ας είχε ακόμη η Αθήνα 500.000 κατοίκους- 
θα είχαμε ακολουθήσει τη γενική πορεία του Σαρτριανού υπαρ
ξισμού που ξεφούσκιοσε σαν λεπτόφλουδο μπαλόνι, της ‘απο
μυθοποίησης’ που φουσκώνει ακόμα, και τα διάφορα δόγματα 
όπως του ‘θανάτου του συγγραφέα' ή της ‘αποδόμησης' και δεν 
θα υστερούσαμε καθόλου σε παραγωγή ποίησης ‘άγχους' και 
ποικίλων, στη συνέχεια, ^γραφών' που η αξία τους έπρεπε να 
βαίνει αντιστρόφως ανάλογα προς την έναρθρη οργάνωση και 
συνοχή του λόγου.

Σήμερα, με την απόσταση του χρόνου και κα^ώς όλα αυτά 
και πολλά ακόμη θεωρητικά σχήματα φαίνονται όλο και περισ
σότερο σαν σχήματα λεκτικά με σταθερά ελαττωνόμενο αντί- 
κρυσμα, μπορούμε να σταθούμε και να σκεφτούμε ίσως ότι, η 
απομυθοποίηση των κλασικών κειμένιον και του Ευρωπαϊκού 
Ουμανισμού λειτούργησε, σε τελευταία ανάλυση, σαν μια 
τεράστια επιχείρηση απόρριψης σε παγκόσμια κλίμακα της 
ελληνικής αρχαιότητας -  επιφέροντας ίσως και μια αντίστοιχη 
μείωση του κύρους της σύγχρονης Ελλάδας. Όμως αυτή είναι 
μια άλλη ιστορία που κάποτε θα πρέπει να την συζητήσουμε.

Αυτό που εδώ συζητούμε, είναι η αφήγηση, και μάλιστα, η 
αφήγηση όχι σε αναφορά προς προ-υπάρχοντες μύθους, αλλά 
ως τρόπος δημιουργίας μύθου μέσα στο ποίημα. Όπου, 
δηλαδή, ο μύθος παρέχει όλα τα στοιχεία της ύπαρξής του 
καθώς γεννιέται, ξετυλίγεται και κλείνει μαζί με το ποίημα.

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή η διαφορά, ας πάρουμε ένα 
συγκεκριμένο παράδειγμα, τον ‘Αιμιλιανό Μονάη' του 
Καβάφη, κείμενο πολύ γνιοστό που εύκολα ανακαλείται στη 
μνήμη. Ο μύθος του ξετυλίγεται μέσα απ' τα λόγια του πρώτου 
προσώπου καθα')ς κι από εκείνα του τελικού σχολιαστή, είναι ο 
μύθος του αδύναμου, του τρωτού ατόμου, οι πραγματικοί ή 
φανταστικοί κίνδυνοι, ο τρόπος αντιμετώπισής τούς. Εν τού- 
τοις, ο μύθος αυτός δεν έχει απόλυτη αυτάρκεια, και τούτο δεν 
λέγεται για να μειωθεί η πραγματικά μεγάλη αξία του ποιή
ματος αλλά για να γίνει περισσότερο κατανοητή η λεπτή δια
φορά. Ο Αιμιλιανός Μονάη δεν νοείται ξεχιορισμένος από μια 
μυθική Αλεξανδρινή Εποχή, που αυτή, όμως, δεν είναι απο
κλειστικό δημιούργημα της Καβαφικής ποίησης.

Σημειώνω επίσης, με αφορμή τον Καβάφη, χιορίς να μπορώ 
να επεκταθώ, την ειρωνεία, που είναι ο κατ' εξοχήν τρόπος τιον 

4 ποιητών όταν δεν αντέχουν να μεταφέρουν ολόκληρη την 
ψυχική φόρτιση σε άμεση, κατ’ ευθείαν παροχή. Ένας άλλος 
τρόπος διαμεσολάβησης είναι η παρεμβολή ξένων κειμένων,

όπως κάνει π.χ. ο Έλιοτ στην «Έρημη Χώρα» με τον Σαίξπηρ, 
τον Σπένσερ, τον Μπωντελαίρ κλπ. ή ορισμένοι δικοί μας π.χ.., 
με τον Σολωμό... Η ειρωνεία δηλώνει τον εσωτερικό διχασμό 
και δεν πρέπει να συγχέεται με τον σαρκασμό, την ποίηση που 
γίνεται πολιτική πράξη. Εκεί όμως που η ειρωνεία αποβαίνει 
ολότελα ασύμβατη, είναι όταν η αφήγηση ‘ανοίγει τα παρά
θυρα' προς το όραμα, όπως συμβαίνει π.χ. στον Σολωμό, στον 
Κάλβο, στον Σικελιανό. Ας δούμε τώρα μερικές στροφές του 
Σικελιανού από την ‘Μάνα του Δάντη' που είναι ένα από τα πιο 
‘άγνωστα' σημαντικά ελληνικά κείμενα:

Ή  Φλωρεντία σα ν' άδειασε, της φάνη μες στον ύπνο 
της, %

το χάραμα ως αρχίζει, 
κι από τις φιλενάδες της μακριά, στους δρόμους μοναχή 

να σιγοσεργιανίζει.

Και ξάφνου ωσά να βρέθηκε σε περιβόλι ανάμεσα, 
μέσα στον άσπρο αέρα, 

ντυμένο στα νυφιάτικα, με νερατζιές και με μηλιές 
γεμάτο πέρα ως πέρα ,

κι όπως τη σέρναν οι ευωδιές, ένα ψηλό δαφνόδεντρο 
της φάνη να ζυγώνει 

που στην κορφή τον ανέβαινε, σκαλί πηδώντας το σκαλί 
απάνου, ένα παγόνι

και κείνο λύγαε το λαιμό στο 'να και στ' άλλο το κλαδί 
δαφνόκουκα γεμάτο, 

κι ένα έτρωγε, ένα το 'παίρνε κι απ' τον κλάδο το 'ρίχνε 
γοργό στο χώμα κάτω.

Την κεντημένη της ποδιάν εσήκωσεν αθέλητα 
στον ίσκιο, μαγεμένη, -  

και να, σε λίγο εβάραινεν απ' τα σγουρά δαφνόκουκα 
μπροστά της φορτωμένη.

Α π ' της αυγής τον κάματο, έτσι αναπαύτη μια στιγμή, 
μες σε δροσάτο νέφος-  

και γύρα οι φιλενάδες της απ' το κρεβάτι επρόσμεναν 
για να δεχτούν το βρέφος!

%

Η Φλωρεντία, ο Δάντης, συνιστούν βέβαια αναφορές σε 
στοιχεία εξωτερικά του ποιήματος. Εντούτοις, αυτή η ‘πόλη’, 
αυτός ο ‘κήπος', η ‘μάνα’, το ‘δέντρο’, το ‘βρέφος’, ως προς τις 
σχέσεις τους με τα ‘υπαρκτά’, δεν είναι εξαρτήματα ή σύμβολά 
τους. Είναι αυθύπαρκτα και αυτάρκη. Ή, θα μπορούσε να πει 
κανείς, είναι η πεμπτουσία τους, ή πάλι, αν η λέξη ενοχλεί, θα 
μπορούσαμε να ανατρέξουμε σε κάτι σαν τους τύπους της 
φυσικής που δηλώνουν ορισμένες, κάθε φορά, σχέσεις πραγ
μάτων προς άλλα πράγματα. Απ’ αυτή την άποψη, κι όχι 
μονάχα απ' αυτή, η δουλειά του φυσικού-ερευνητή δεν είναι 
και τόσο διαφορετική από τη δουλειά που κάνει ο ποιητής. 
Ποιήματα όπως Ή Μάνα του Δάντη’, ή ο ‘Κρητικός’ του Σολω- 
μού, πέρα από αυτάρκη μυθικά συστήματα σημείων, είναι προ
τάσεις για μια διαφορετική πρόσληψη των πραγμάτων του 
κόσμου.

Αν, με μια αισιόδοξη προοπτική, ο Ντύλαν Τόμας είχε ορα

/



ματιστεί τη ‘σπείρα που ανέρχεται’ καθιός η αφετηρία μετατο
πίζεται σε ανώτερο επίπεδο κάθε φορά που συμπληρώνεται 
ένας κύκλος, η απαισιόδοξη εκδοχή θα μπορούσε να αντιτάξει 
διάφορες ‘προς το χειρότερο επαναλήψεις', όπως π.χ. η πρόσ
φατη επιστροφή του άκρατου υποκειμενισμού του 19ου αιο)να 
κάτω από τις διεκδικήσεις του Μετα-Μοντερνισμού, επι
στροφή χωρίς κανένα πια φραγμό, ούτε καν εκείνον της 
λεκτικής ευθύνης, της Καθαρής Ποίησης. Τι άλλο από ξεπεσμός 
είναι το γεγονός ότι αυτός ο σημερινός εγοοκεντρισμός δεν τολ
μάει να δηλώσει το όνομά του, αλλά μασκαρεύεται και εμφανί
ζεται με υφαρπαγμένες αξιώσεις; Όπο)ς, π.χ. η αξίωση της 
αντικειμενικότητας, με την παράθεση σημείων που αφαι- 
ρούνται από τα συστήματα στα οποία ανήκουν -  παράθεση 
όπου έχει ‘εξ ορισμού' αποκλειστεί η ελευθερία επιλογοϊν, εφ' 
όσον ο συγγραφέας έχει ‘πεθάνει' ή θειορείται σαν τυχαίο ενερ- 
γούμενο μες απ’ το οποίο διατυπώνονται με τον τρόπο, λένε, της 
ίδιας της φύσης, προτάσεις που μπορούν να ερμηνεύονται 
‘ελεύθερα’, ‘πολλαπλά’ και βέβαια, ανεξέλεγκτα, αφού τίποτα 
δεν σημαίνει τίποτα ή τα πάντα σημαίνουν τα πάντα -  και με 
την διαφαινόμενη πρόθεση να μηδενιστεί η απόσταση ανάμεσα 
στο ‘φυσικό’ και στο ‘μη-φυσικό’ ή, πολιτιστικό, γεγονός πάνω 
στην ελάχιστη δυνατή βάση, με τον ελάχιστο κοινό παρονο
μαστή που καταλήγει να ’ναι το σημείο ‘μηδέν’ κάθε προηγού
μενου συστήματος σημείων -  οπότε, οριακά, δεν μπορεί να 
αποκλειστεί και η κατάργηση του συστήματος σημείοον της 
γλώσσας. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να βρεθεί κάτω απ' αυτό 
τον άγριο μιμητισμό μιας εικαζόμενης ‘τυχαίας και μοιραίας' 
φύσης, κάτω από την δηλούμενη ελευθερία ή πολλαπλότητα 
των ερμηνειοϊν, το ‘Πνεύμα της Εποχής'. Το τέλος των μύθων 
ανοίγει άνετα την προοπτική των ανεξέλεγκτων χειρισμών με 
τον τρόπο ακριβώς που γίνεται και ο ‘χειρισμός' της φύσης απ' 
τον αφηνιασμένο εγωκεντρισμό του ανθρώπου. Στη μια περί
πτωση, ο συλλογικός εγωκεντρισμός έχει για στόχο τη φύση. 
Στην άλλη, τις ρίζες, τους καρπούς και το μέλλον του ποιητικού 
Ουμανισμού. Και, σε κάθε περίπτωση, την κατάργηση της 
έννοιας της ‘ευθύνης’. Το θέμα είναι ηθικό. Κι ας το ονομά
ζουμε, από το φόβο των κυριολεξκυν, γλωσσικό ήθος. Πώς 
είναι δυνατό να επικαλούμαστε ταυτόχρονα, την πολλαπλό
τητα και την κατάργηση της επιλεκτικής λειτουργίας στην πηγή 
της; Την ελευθερία και το τυχαίο που είναι το κατ' εξοχήν αναι
ρετικό σχήμα αυτού ακριβώς που επικαλούμαστε; Ποια έννοια 
ελευθερίας μπορεί να ξεχωριστεί από την αυτοδέσμευση που 
θέτει η συνείδηση της ύπαρξης του μη-εγώ; Βέβαια, πάνω σε 
μια τέτοια ‘διαχωριστική’ γραμμή συναντιούνται κι ενώνονται 
οι εγωκεντρισμοί, οι Νιτσεϊσμοί, και οι κάθε λογής αφηνια
σμένοι υποκειμενισμοί από καταβολής κόσμου. Και ιδιαίτερα 
στις μέρες μας. Άλλωστε, τα πλαίσια του Μετα-Μοντερνισμού 
δεν είναι διόλου απαραίτητα για να συνδυασθεί π.χ., ο εγωκεν
τρισμός με την ειρωνεία, καταλήγοντας σε μια ποίηση απάν
θρωπη, όπου ο ποιητής βγαίνει απ' έξω και στήνει ένα παιχνίδι 
βαθύτερα ανήθικο στους συνανθρώπους του.

Το παιχνίδι αυτό κι όλα τα υπόλοιπα ‘παίγνια' θα εξακολου
θήσουν, αναμφίβολα να παίζονται με τη βοήθεια πάντα και της 
εισαγόμενης απομυθοποιητικής ταχυδακτυλουργίας. Ως πότε; 
Άδηλο. Όμως τα περιθα>ρια του ‘παίζειν’, φαίνεται σαν να 
στενεύουν, σε παγκόσμια κλίμακα.

Όσο για τα εδώ, ας ελπίσουμε ότι θα ’ρθει κάποτε ο καιρός 
που αντί να ψάχνουμε για εντυπωσιακούς νεωτερισμούς σε 
ξένα χωράφια -εκεί όπου κατά καιρούς βόσκησαν και συχνά 
κακοχώνεψαν πολλοί δικοί μας-  θα κοιτάξουμε γύρω μας και

θα σκεφτούμε από την αρχή τα σημαντικά πράγματα που ειπώ
θηκαν και εξακολουθούν να λέγονται στην ποίησή μας, που δεν 
λέγονται στην ποίηση άλλων γλωσσών, παρ' όλη την ευρύτητα 
της διάδοσής τους και τα μέσα που γενικότερα παρέχονται 
στους ποιητές.

Είναι πραγματικά περίεργο το πώς οι έλληνες ποιητές τολ
μούν και ξαναπιάνουν κάθε τόσο τ’ αχνάρια της αφήγησης και 
των μυθικών διαστάσεων της ύπαρξης. Πρόκειται για ένα στα
θερά επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που η παρουσία του έχει 
συσκοτισθεί από ποικίλες πρακτικές που η διεξοδικότερη ανά
λυσή τους δεν είναι του παρόντος. Στη νεότερη φάση που ξεκί
νησε πρώιμα στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και συνεχίζεται 
με τη δουλειά που κάνουν μερικοί από τους σοβαρότερους 
νέους ποιητές θα ’θελα ν' αναφέρο) ένα μονάχα ποίημα, την 
Α ποκριά’ του Σαχτούρη που είναι ίσο^ς ο πρώτος από τους 
νεώτερους ανανεωτές της αφήγησης μες απ' τη γόνιμη αφο
μοίωση που προαναφέρθηκε, του Υπερρεαλισμού. Ο Σαχτού- 
ρης, έχει προσκυρωθεί στην ποίηση του ‘άγχους’ ή της ‘αποξέ
νωσης’. Όμως ένα ποίημα σαν την Α ποκριά’, κι όχι μονάχα 
αυτό, είναι πρώτ’ απ' όλα αφήγηση ενός οράματος, χωρίς ίχνος 
εγωκεντρικής έπαρσης.

Οι δυνατότητες της αφήγησης δεν έπαψαν να ερευνούνται σ' 
όλη τη διάρκεια πον μεταπολεμικοί δεκαετιών, στο πείσμα των 
μίζερων καιρίόν και των συρμών. Είναι περίπου ανεξάντλητες, 
όσο και οι δυνατότητες της ‘άδολης' δημιουργικής φαντασίας 
του ανθρώπου. Δεν αποκλείεται να δείχνουν προς ποια κατεύ
θυνση μπορούμε να πορευτούμε, αν πρόκειται να συναχτούν 
στο μέλλον της γλώσσας μας, μύθοι και οράματα συνεκτικά και 
ν' αναστηλωθεί το ρημαγμένο ήθος τιον ατόμων και του συνό
λου.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ



Ένας πρώτος ορισμός
\

του κριτικού
Του Κώστα Στεργιόπουλου

Συχνά γίνεται λόγος για το τι είναι η κριτική, αλλά σπανιότερα 
-τουλάχιστον σ' εμάς εδώ - για το τι είναι ή μάλλον για το τι 
πρέπει να είναι ο κριτικός. Κι όμως, ένας ορισμός της κριτικής 
θα έμενε λειψός κι ανεδαφικός, χωρίς να καθορίζει παράλληλα 
ποιες ιδιότητες και ποια προσόντα χρειάζεται να έχει και 
όποιος ασκεί την κριτική, αφού αυτός παίζει τον-κύριο ρόλο, 
ώστε να μπορεί, απ' τη μια στιγμή στην άλλη, να τη βγάλει έξω 
απ' τα όριά της και να την κάνει περιττή, ακόμα και ολέθρια. 
Θα πίστευε κανείς, λοιπόν, πως ο ορισμός του κριτικού είναι 
ίσως πιο δύσκολος και πιο περίπλοκος από τον ορισμό της κρι
τικής, μια και δίχως τον κριτικό δεν υπάρχει κριτική. Στην 
πραγματικότητα, ωστόσο, συμβαίνει το αντίθετο. Γι^χτί, αν η 
κριτική εμφανίζεται από τη φύση της πολυδιάστατη και δυσκο
λότερα ο ορισμός της χωράει μέσα σε μια απλούστερη διατύ- 
πωση, ένας πριότος και βασικός ορισμός του κριτικού θα μπο
ρούσε να συνοψιστεί σε δυο κύριες ιδιότητες -  ή και σε μια 
τρίτη -  που να περιέχουν, αν αναλυθούν, λίγο ως πολύ και τις 
άλλες.

Τον ξαναβρήκα πρόσφατα (και λέιο τον ξαναβρήκα, επειδή 
και παλαιότερα με είχε προβληματίσει) στον ορισμό που δίνει 
για το ρήτορα, με τη μονοκόμματη βραχυλογία της λατινικής 
γλώσσας, ο Κάτων: «Vir bonus, dicendi peritus».1 Δηλαδή: 
άνδρας αγαθός, έμπειρος στο «λέγειν». Και πραγματικά, αν το 
«dicendi» το μετατρέψουμε σε «legendi», θα έχουμε κατά ένα 
μεγάλο μέρος τα κυριότερα προσόντα που πρέπει να διαθέτει 
όποιος καταπιάνεται με την κριτική. Το έχει κάνει κιόλας, πριν 
από μένα, ο Κ. Θ. Δημαράς στο μελέτημά του για τον κριτικό 
Ξενόπουλοί χωρίς να προσδιορίζει την προέλευση και χωρίς ν' 
αναφέρει πιο συγκεκριμένα τη μετατροπή:
■ «Θα μας χρειαζόταν πρώτα-πρώτα ένας καλός ορισμός του 

κριτικού [...]. Όσο περνάν τα χρόνια τόσο μου φαίνεται 
απλούστερο να δανεισθούμε τον αρχαίο εκείνον ορισμό του 
ρήτορα1 ο κριτικός, σύμφ(ονα με τη σημερινή πείρα μας, θα 
ήταν vir bonus legendi peritus. Ανήρ αγαθός, ικανός περί το 
αναγινώσκειν. Ένας τέτοιος ορισμός παρουσιάζει δύο πλεονε
κτήματα, και στο γένος και στο είδος: ανήρ αγαθός είναι το 
γένος· εξαίρεται έτσι η σημασία του ήθους για την επιτυχία στην 
άσκηση του κριτικού λειτουργήματος. Η ικανότητα στο διά
βασμα είναι το είδος* εξαίρεται έτσι και η δυσκολία την οποία 
παρουσιάζει το καλό διάβασμα, και η ουσιαστική ομοιότητα 

6 που υπάρχει ανάμεσα στον καθημερινό αναγνο')στη και στον 
κριτικό. Κι ακόμη, στο σύνολο, παρέχεται ακριβοός η έννοια της 
μαστοριάς, το νόημα του τεχνίτη, του ικανού, απαραίτητο για

να ολοκληρωθεί κάθε μορφή λογοτέχνη. Vir bonus legendi peri
tus· τούτο είναι το μέτρο που θα μας επιτρέπει συνάμα και του 
κριτικού την αξία να μετρούμε, και της κριτικής του προσφοράς 
την σημασία. Χιορίς την ικανότητα δεν υπάρχει κριτική· χωρίς 
την αρετή δεν υπάρχει κριτικός.»2

Ίσως, βέβαια, ένας τέτοιος ορισμός να φαινόταν, με την 
πρώτη ματιά, πολύ απλός κι ασυμπλήρωτος. Ισως και οι εξη
γήσεις που δίνονται από τον Δημαρά, και στο παραπάνω από
σπασμα και στ)] συνέχεια, να χρειάζονται κάποια αναθεώρηση 
εδώ κι εκεί και κάποια προσθήκη. Μα δεν πρέπει να ξεχνάμε, 
πως το πιο σοφό συνήθιος είναι το πιο απλό, όταν συμβαίνει να 
κρύβει μέσα του τα συστατικά και του πιο σύνθετου, όπως το 
«vir bonus, legendi peritus». Ας δοκιμάσουμε να ξαναδούμε 
τους δυο αυτούς χαρακτηρισμούς πιο αναλυτικά, αρχίζοντας 
-σύμφωνα με το γνοκπό αρχαίο ρητό- από την «ονομάτιον 
επίσκεψιν», και να τους συμπληριυσουμε, αν χρειαστεί.

:}: :\ι :·:

Το επίθετο μας λέει πάντα τι λογής είναι το ουσιαστικό, μας 
δίνει την ποιοτική του ιδιότητα. Έτσι κι εδώ: ο κριτικός πρέπει 
πρώτα-πρώτα να είναι «vir bonus». To «bonus» έχει τη 
σημασία του α γα θ ό ς  ή και του καλός, αλλά, κατ' επέκταση κι 
ανάλογα με την περίπτωση, φτάνει να παίρνει και σημασίες πιο 
ειδικές και αποχρωσιακές. Με βάση το καλός και το αγαθός, το 
«bonus» μπορεί να σημαίνει και κ α λ ό π ισ τες ,  άνθρωπος με 
καλή πίστη -  και μ' αυτήν ιδίως τη σημασία ταιριάζει καλύτερα 
να το υιοθετήσουμε, προκειμένου για τον κριτικό. Γιατί, όπως 
ο ρήτορας, κατά τον ορισμό του Κάτο>να, πρέπει να είναι ενά
ρετος και να πιστεύει στ' αλήθεια όσα λέει, για να μην παρα
σύρει από ιδιοτέλεια τα πλήθη με τη ρητορική του δεινότητα, 
παρόμοια κι ο κριτικός πρέπει ό,τι γράφει να το γράφει στο 
μέτρο που το πιστεύει και να λέει ό,τι βλέπει , με αμεροληψία 
και χωρίς καμιά σκοπιμότητα, χωρίς αποσιωπήσεις και χιυρίς 
παραπλανητικές ερμηνείες και κρίσεις.

Ο Νιρβάνας, γράφοντας για τον Παπαδιαμάντη, παρατηρεί 
κάπου, πως υπήρξε γνήσιος και μακριά από κάθε επιτήδευση 
«εις τήν εποχήν πού οί ξηροί γ ρ α μ μ α τά ν θ ρ ω π ο ι  ένόθευσαν 
τήν τέχνην μέ τάς πονηριάς τής μαγειρικής».3 Οι πονηριές αυτές 
θα φαίνονταν αστείες μπροστά στη νοθεία που μπορεί να γίνει 
στον τομέα της κριτικής με τις πονηριές ενός μεροληπτικού και 
ασύστολου κριτικού. Κι όχι μόνον όταν παρερμηνεύει κι επι
κρίνει ανοιχτά, από μικροψυχία και εμπάθεια, ή όταν επαινεί.



είτε από ιδιοτέλεια είτε επειδή διατάζει να πει τη γνιόμη του, 
αλλά - τ ο  φοβερότερο- όταν επαινεί με αχοπό να παραπλα
νήσει και να μειώσει. Δεν υπάρχει τότε τίποτα πιο καταχθόνιο 
από τον κριτικό που «σφάζει» σε τόνο εγκωμιαστικό. Με τον 
έπαινο, από τη μια, εξουδετερυόνει τις αντιδράσεις κι αποκοι
μίζει την υποψία του αναγνιυστη, ενώ, απ' την άλλη, παραχωρεί 
γενναιόδιυρα κάποια «ψιχία», κάνοντας τοποθετήσεις και 
αξιολογήσεις που μειώνουν ασφαλέστερα κι απ' την ολοκληρω
τική άρνηση, μετατρέποντας αδίστακτα ακόμα κι έναν επαγ- 
γελματία θηριοδαμαστή σ' ερασιτέχνη εκγυμναστή ψύλλων!

Είναι όμιος άραγε τόσο σπουδαίο για έναν κριτικό η καλή 
πίστη, ο)στε να ξεκινάμε από κει και να τη λογαριάζουμε ανά
μεσα στα προσόντα του «μέγα καλό και πρώτο»; Ο κριτικός 
πρέπει να 'χει γνώσεις, ανώτερη παιδεία και πλατιά καλλιέρ
γεια- πρέπει, προπάντων, να 'ναι προικισμένος με ορισμένα 
απαραίτητα έμφυτα προσόντα: ευαισθησία και προσληπτικό- 
τητα, οξυμμένη αίσθηση και λεπτές αναγνωριστικές κεραίες, 
για να εισδύει στο αντικείμενο της μελέτης του· να μπορεί να 
καταλαβαίνει το «άλλο», που δεν είναι συγγενικό του και γνώ
ριμό του· να διαθέτει συνδυαστική μνήμη, ακονισμένη αντί
ληψη και κρίση, για να ’χει την ικανότητα να συγκεντρώνει και 
να συνθέτει τα πορίσματά του, να τοποθετεί και ν' αξιολογεί. Τι 
να την κάνουμε την καλή του πίστη, άμα του λείπουν τα υπό
λοιπα; Ναι, μα και δίχως την καλή πίστη και την αμεροληψία 
αχρηστεύονται αυτόματα όλα τ’ άλλα, όπως και χωρίς εκείνα 
αχρηστεύεται η καλή πίστη. Γι' αυτό, άλλιυστε, αναπόσπαστο 
από το «bonus» και ισότιμο, μπαίνει δίπλα του το «legendi peri- 
tus», αφού, καθο)ς το σημείωσε κι ο Δημαράς, «χωρίς την ικα
νότητα δεν υπάρχει κριτική· χωρίς την αρετή δεν υπάρχει κριτι
κός».

Θ' αναριοτηθεί, ωστόσο, και πάλι κανείς: αρκεί για έναν κρι
τικό μονάχα η ικανότητα να διαβάζει; Μήπως δε βρίσκονται 
γύρω μας και τόσοι άλλοι καλλιεργημένοι ή και «μανιώδεις» 
αναγνώστες; Θα μπορούσαν όλοι αυτοί να θειορηθούν και κρι
τικοί; Την απάντηση, κατά κάποιο τρόπο κι ως ένα σημείο, μας 
δίνει το «peritus». Όχι δηλαδή ένας οποιοσδήποτε αναγνώ
στης -  έστω και καλλιεργημένος, έστω και «μανιώδης» -  αλλά 
ο έμπειρος. Με την έννοια αυτή, και το διάβασμα παίρνει 
άλλη διάσταση κι αποκτά πρόσθετη σημασία. Γιατί πώς αλλιώς 
συντελείται η κριτική διεργασία παρά με την ανάγνωση και 
κατά  την ανάγνωση. Κι είναι η καλή ανάγνωση μια όχι και
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τόσο απλή κι εύκολη υπόθεση. Κάτι περισσότερο: αποτελεί 
τέχνη από μόνη της, στέκει πάνω απ' το απλό διάβασμα και 
χρειάζεται εξάσκηση, πείρα και γνώση, ώστε να προϋποθέτει 
προσόντα παρόμοια με τα προσόντα εκείνου που ασκεί την κρι
τική.

Έτσι, ανάλογα με τις έμφυτες ικανότητες και την καλλιέρ- 
γειά του, ο έμπειρος αναγνώστης ξαναγράφει νοερά για λογα
ριασμό του ό,τι διάβασε, συγκρίνει και κρίνει, κάνοντας σιω
πηρό διάλογο με τις ιδέες, εξετάζοντας τη μορφή και την 
τεχνική, κι από το ένα ή τα περισσότερα βιβλία ανασυνθέτει τη 
φυσιογνωμία και το έργο του συγγραφέα. Τι άλλο κάνει κι ο 
κριτικός;

Ας δεχτούμε, λοιπόν, πως μέσα στο «legendi peritus» υπάρχουν, 
«δυνάμει» και κατά προσέγγιση, όλα όσα ο Δημαράς ονομάζει 
περιληπτικά «ικανότητα» του κριτικού, κι ας υποθέσουμε 
ακόμα, πως κάποιος αναγνώστης μπορεί να θεωρηθεί, πέρα

Σπύρος Τσακνιάς, Κώστας Στεργιόπουλος, Παν. Σοκόλης 
και Αλέξ. Ζήρας (κάτω).

από κάθε υποψία, και «peritus» και «bonus». Του φτάνουν 
άραγε οι δυο αυτές κύριες ιδιότητες, για να τον θειορήσουμε 
κατάλληλο και για κριτικό; Αν θέλει να είναι κριτικός για τον 
εαυτό του και για τους φίλους του, ναι. Αν θέλει όμως να είναι 
κριτικός και για τους άλλους, για το αναγνωστικό κοινό, τότε 
πρέπει να διαθέτει και μια τρίτη ιδιότητα: να ξέρει και να 
γράφει -  και τούτο δεν περιλαμβάνεται με κανέναν τρόπο 
μέσα στις ικανότητες τού «legendi peritus»· χρειάζεται μια ικα
νότητα και μια άσκηση ξεχιοριστή και διαφορετική.

Η κριτική έχει αρκετά υποτιμηθεί και συκοφαντηθεί ως υπη
ρετική της λογοτεχνίας («ancilla literaturae», θα λέγαμε σήμερα, 
όπως στον Μεσαίοτνα τη φιλοσοφία έλεγαν «ancilla theolo- 
giae»), μα δίχως το καλό και το σωστό γράψιμο ο κριτικός δε θα 
καταφέρει ποτέ να εκφράσει και να διόσει συνθετικά όλες τις 
έννοιες και τις λεπτές εννοιολογικές αποχριυσεις που συλλαμ
βάνει ως αναγνώστης. Γι' αυτό δεν αρκεί μόνο ν' αλλάξουμε 
στον ορισμό του Κάτιονα για το ρήτορα το «dicendi» σε «legen
di». Πρέπει να προσθέσουμε κι άλλες δυο λέξεις: «vir bonus, 
legendi et scribendi peritus». Κι επειδή το «vir» αποκλείει την 
περίπτωση ν' ασχολείται με την κριτική και μια γυναίκα, θα 
μπορούσαμε, γενικεύοντας, να βάλουμε στη θέση του το «ho
mo», για να 'ναι ο ορισμός πιο πλήρης. Δηλαδή: άνθρωπος με 
καλή πίστη, έμπειρος στο να διαβάζει και να γράφει.
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Ένας μείζων κριτικός 
του Μεσοπολέμου

του Αλέξ. Αργυρίου

Σ το χρονικό ανάπτυγμα που ορίζουν οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι, 
μελέτες για/και κριτική της λογοτεχνίας, στον τόπο μας, άσκησαν σε 
μικρή ή μεγάλη έκταση οι ακόλουθοι:

Πέτρος Σπανδωνίδης, Πέτρος Ωρολογάς, Φώτος Πολίτης, Κλέων 
Παράσχος, Τάκης Παπατσώνης, Άλκης Θρύλος, Πέτρος Πικρός, 
Τίμος Μαλάνος, Τέλλος Άγρας, Μήτσος Παπανικολάου, Γιώργος 
Θέμελης, Γκύργος Δέλιος, Γιάννης Χατζίνης, I. Μ. Παναγιωτόπου- 
λος, Πέτρος Χάρης, Κ. Θ. Δημαράς, Αιμ. Χουρμούζιος (και ως: 
Αντρέας Ζεβγάς), Αλεξάνδρα Αλαφούζου, Ασημάκης Πανσέληνος, 
Φούλα Χατζιδάκη, Μ. Σπιέρος (ο γνωστός έπειτα ως Calas), Δημή- 
τρης Νικολαρεΐζης, Λάζαρος Πηνιάτογλου, Γιώργος Μυλωνογιάν- 
νης, Γιώργος Ααμπρινός, Ανδρέας Καραντο')νης, Βάσος Βαρίκας 
και ο Δημ. Μεντζέλος.

Για λόγους πληρότητας, αν νομίζετε, σημειώνω καινούς: Ηλία 
Βουτιερίδη, Ρήγα Γκόλφη, Δημήτρη Γληνό, Νίκο Καρβούνη, Κώστα 
Βάρναλη, Μάρκο Αυγέρη, Άριστο Καμπάνη, οι οποίοι άρχισαν την 
πνευματική τους δραστηριότητα στις αρχές του αιώνα, και συνέ
χισαν να εργάζονται στη χρονική περίοδο που εξετάζομε, αλλά, όσο 
κρίνω από το έργο τους, ανήκουν και αντιπροσωπεύουν άλλο 
κύκλωμα αισθητικών αναζητήσεων Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι 
τόσο στεγανά. Οι αλληλοκαλύψεις και δεν αποκλείονται και τις 
συναντάμε. Δεν είναι όμως της ιυρας.

Για να περιοριστώ στην πρώτη κατηγορία, έχομε λοιπόν 28 κριτι
κούς, όχι προφανώς ισοδύναμους, τόσο από την πλευρά της έκτασης 
του έργου τους, όσο και από την πλευρά της σημασίας και της συμ
βολής τους στην κριτική σκέψη. Το άνοιγμα της ψαλίδας, στην 
ηλικία τους, τους μεγαλύτερους από τους μικρότερους τους χωρί
ζουν 23 χρόνια (1890-1912). Σήμερα, εκτός από δύο, που πλησιά
ζουν τα 90 τους, οι υπόλοιποι είναι απόντες.

Μάλιστα, επτά από αυτούς, αρκετά πρόωρα. Ο Δ. Μεντζέλος στα 
23 του χρόνια (είναι ο πρώτος που έγραψε μελέτημα για τον υπερ
ρεαλισμό), ο Φώτος Πολίτης στα 43 του, ο Λ. Πηνιάτογλου στα 36 
του, ο Άγρας στα 45 του, από αδέσποτη σφαίρα, στην τελευταία 
μέρα της γερμανικής κατοχής, που κακοφόρμισε, ο Γιώργος Ααμ- 
πρινός στα 40 του, τελευταίο χρόνο του Εμφυλίου -πιάστηκε αιχ
μάλωτος και εκτελέστηκε στα μουγκά-, ο Μυλωνογιάννης στα 36 
του, από χρήση ναρκωτικών, όπως και ο Μήτσος Παπανικολάου, 
στα 44 του.

Οφείλουμε να δεχτούμε ότι ιδίως ο Φώτος Πολίτης, ο Τέλλος 
Άγρας και ο Γ. Ααμπρινός, ήταν πραγματικές απώλειες για τα 
Γράμματά μας. Πολύ περισσότερο που, για τους δύο τελευταίους, ο 
πρόωρος θάνατός τους υπήρξε βίαιος.

Δεν ξέρω πώς θα ορίσει τις ιδιότητες του κριτικού ο τελευταίος, 
αλλά όχι έσχατος ομιλητής σήμερα, ο Κώστας Στεργιόπουλος, με 
τη φιλολογική επάρκεια που τον διακρίνει και το ερευνητικό του 

8 πνεύμα. Για εμένα, που το αντικείμενό μου είναι περιορισμένο και 
αφορά σε έναν μόνο κριτικό -και παρεκβατικά σε ολίγους άλλους- 
τα πράγματα απλοποιούνται.

Αν δεν αναφερόμαστε σε φιλόλογο αλλά σε κριτικό, πιστεύο) ότι 
μια από τις μέγιστες αρετές του κριτικού είναι η αισθαντικότητα, 
που θα έλεγε ο Σικελιανός, η ευαισθησία το προτιμούσε ο Σεφέρης, 
μεταφράζοντας, στα καθ' ημάς, την ίδια γαλλική λέξη. Τη sensibilité. 
Και αυτό επειδή θεωρώ ότι η ευαισθησία έρχεται να επαληθεύσει το 
σύνολο των ιδιοτήτων ενός κριτικού. Το κατά πόσον το αισθητήριό 
του λειτουργεί σωστά, αναδεικνύοντας τα έργα του παρελθόντος και 
ανιχνεύοντας τα σύγχρονα έργα.

Θα αρχίσω με δύο ελέγχους της κριτικής ευαισθησίας.
Μολονότι ο Ξενόπουλος, ο «τεχνικός της κριτικής», όπως τον έχει 

χαρακτηρίσει ο Κ. Θ. Δημαράς, είχε από το 1903 επισημάνει τον Κ. 
Π. Καβάφη, -και αυτό είναι, πιστεύω, ένα κριτήριο της ευαισθη
σίας του Ξενόπουλου- ο ποιητής αυτός της διασποράς, παρέμενε 
για πολλά χρόνια έξο> από τα λογοτεχνικά μας συμφραζόμενα. Τον 
αναγνώριζαν και τον τιμούσαν μόνο τα περιοδικά της Αιγύπτου. Οι 
λόγιοι της Αθήνας αντιστέκονταν επίμονα στο έργο του και την 
ποιητική του, η οποία ακολουθούσε άλλες προδιαγραφές οι οποίες 
έρχονταν σε διάσταση και αντίθεση, τόσο με την ποίηση του Παλαμά 
και των αμέσων επόμενων, Γρυπάρη, Μαλακάση, Πορφύρα, όσο και 
των αμέσως επόμενών τους, Σικελιανό, Καζαντζάκη, Βάρναλη, 
Αυγέρη, οι οποίοι αντλούσαν, λίγο ή πολύ, εκτός από τον Παλαμά 
και ίσως τον Βαλαωρίτη, από τον Σολωμό. Μόνο μετά το 1920 
αρχίζει να παρουσιάζεται -που σημαίνει να αναγνωρίζεται- η 
ποίηση του Καβάφη από τις ελλαδικές εφημερίδες. Συγκεκριμένα 
-και επειδή είναι η προπη εφημερίδα- ο «Ελεύθερος Τύπος», το 
1921, αναδημοσιεύει επτά, από τα πιο προσιτά, ποιήματά του. Στις 
30/3/1921 δίνει μια διάλεξη ιδιαίτερα ευνοϊκή για τον Καβάφη, ένας 
νέος λόγιος, 22 μόλις χρόνων. Ο Τέλλος Άγρας. Ανάμεσα στους 
ακροατές και ο φανατικός παλαμιστής, ο Γιώργος Κατσίμπαλης, ο 
οποίος, σαράντα χρόνια αργότερα, στην πρώτη και μοναδική συνάν
τησή μου μαζί του, μου μαρτυρούσε ότι μόνο μετά τη διάλεξη του 
Άγρα «αρχίσαμε να μιλάμε σοβαρά για την περίπτιυση Καβάφη».

Αλλά για να ξ<>ναγυρίσομε στις γραπτές μαρτυρίες, ακόμη και το 
1923 ο Φώτος Πολίτης γράφει ένα ειρωνικό άρθρο για ένα τάχα 
λήμμα φανταστικής εγκυκλοπαίδειας του 2374, με τίτλο «Γ. Εξαρ- 
χόπουλος-Καβάφης Ματθαίος». Η περίπτωση Καβάφη,·για τον Φ. 
Πολίτη δεν ήταν σοβαρή. Όσο για την άρνηση του Ψυχάρη οφεί
λεται προφανούς στην αδιαλλαξία του για το γλωσσικό -  αιτία έξω 
από τα λογοτεχνικά δεδομένα. Για άλλους λόγους -αυτή τη φορά 
πολιτικούς- οφείλεται και η μερική άρνηση της ποίησης του 
Καβάφη από τον Νίκο Καρβούνη, στους «Νέους Πρωτοπόρους» του 
1936.

Είναι φανερό, εκ των υστέρων, ότι μέσα στο γενικό κλίμα της 
άρνησης του Καβάφη, η πρώιμη αποδοχή του από τον Τέλλο Άγρα 
φανέρωνε, εκτός από ευαισθησία, και τόλμη.

Πάμε σε άλλη περίπτωση. Στον απολογισμό της λογοτεχνικής 
παραγωγής του 1927, στη «Νέα Εστία», ο Κλέων Παράσχος δεν συγ
καταλέγει, στα βιβλία που ξεχωρίζουν, τα «Ελεγεία και Σάτιρες»



του Κ. Γ. Καρυωτάχη. Υπογράφοντας (υς Γοργίας, ο Ξενόπουλος, 
του το καταλογίζει ως σφάλμα και ο Παράσχος επανέρχεται δικαιο
λογούμενος ότι «ήθελα όμως προηγουμένως να ακούσω τις γνώμες 
[των άλλων] για το έργο αυτό». Πάντως, για να μην τριόμε το δίκιο 
κανενός, ο Γ. Π. Σαββίδης εντόπισε κριτικό άρθρο του Κλ. Παρά
σχου για τον Καρυωτάκη στην εφημερίδα «Ελεύθερος Λόγος», στις 
6/1/1928, προφανώς ελαφρώς, χρονικά, μεταγενέστερο, αλλά πριν 
από τη γραπτή επίπληξη του Ξενόπουλου. Εκτός αν σκεφθούμε 
τυχόν προφορικές αιτιάσεις.1

Ωστόσο αν πρόκειται να κρίνομε τις ευαισθησίες και τις κριτικές 
ικανότητες του Κλέωνα Παράσχου και του Τέλλου Άγρα, καλύτερα 
να πάμε στα κριτικά τους μελετήματα που καταχωρίστηκαν στα 
λεγόμενα «Άπαντα» του Καρυαπάκη, που εκδόθηκαν το 1938, για 
να τιμηθούν τα δέκα χρόνια από την αυτοκτονία του. Η σύγκριση 
των δύο μελετημάτων του Παράσχου και του Άγρα, πιστεύω ότι 
φανερώνει την αυτοσχεδιαστική μορφή του στοχασμού του πρώτου 
και τον μεθοδικό χαρακτήρα της κριτικής προσέγγισης του δεύτε
ρου. Ακόμη και ο τίτλος της μελέτης του «Ο Καρυωτάκης και οι 
“Σάτιρες”» έχει αξιολογική σημασία. Ο Γ. Π. Σαββίδης, μάλιστα, 
συγκρίνει το μελέτη μα του Άγρα με τα «Προλεγόμενα» του Ιάκωβου 
Πολυλά.

Δυστυχώς, όσοι υπήρξαν νέοι στα τελευταία χρόνια του Μεσοπο
λέμου, ήξεραν τον Άγρα μόνο από αυτό το κείμενο, εκτός από εκεί
νους που αναδιφούσαν στα παλιά περιοδικά, συχνά λαθρόβια, όπου 

ίσκονταν σκορπισμένα τα κριτικά κείμενά του.
Ο Τέλλος Άγρας, αυτόν θεωρώ -όχι μόνο εγώ- ως μείζονα κρι

τικό του Μεσοπολέμου ανάμεσα σε δύο ή τρεις ακόμη, - υπήρξε πολ
λαπλά άτυχος. Έζησε στενεμένος ως δημόσιος υπάλληλος και κάτω 
από τη δεσποτική σκλαβιά της μάνας του και μιας στενής φίλης του 
γαλλίδας, 15 χρόνια μεγαλύτερής του. Επίσης στα πρώτα χρόνια της 
«Νέας Εστίας», παρά την εκτίμηση που του έτρεφε ο Ξενόπουλος, 
έδωσε τις κριτικές στήλες για τα τρέχοντα βιβλία στον Πέτρο Χάρη 
και τον Κλέωνα Παράσχο, ενώ ο Άγρας περιοριζόταν, ως δευτερο
κλασάτος, σε βιβλία όχι αμιγώς λογοτεχνικά.

Και ακόμη παρά το πλήθος των κριτικών του σημειωμάτων και 
μελετών, σημαντικών ενίοτε, όπως για την «Κερένια κούκλα» του 
Χρηστομάνου, ή για την πεζογραφία του Θανάση Πετσάλη, δεν εξέ
δωσε κανένα τόμο κριτικής, ενώ ο Κλέων Παράσχος είχε τυπώσει 8 
τόμους, ο I. Μ. Παναγιωτόπουλος και ο Χατζίνης -για τον οποίο 
επιτρέψτε μου να τον θεωρώ από τις πιο ασθενείς κριτικές παρου
σίες- από 3 τόμους. Έλλειψη φιλοδοξίας του Άγρα; Αμφιβολίες 
για τη σημασία της συμβολής του στην κριτική σκέψη, ή επειδή 
πίστευε -όπως λέγεται- ότι το ποιητικό του έργο μόνο τον αντιπρο
σωπεύει; Λόγοι οικονομικοί; επειδή οι εκδότες απαιτούσαν συμμε
τοχή στις δαπάνες. Το πιθανότερο, νομίζω, αφού στη ποιητική συλ
λογή του «Καθημερινές», οι αφιερώσεις του υπονοούν ‘συμβολή 
στην έκδοση', όχι απλώς συμβολική.

Ο Δημήτρης Νικολαρεΐζης, ο σημαντικότερος ίσως δοκιμιο
γράφος της λεγόμενης -και τελευταία: αμφιλεγόμενης/φαίνεται ότι 
δεν μπορούμε να κρατήσουμε τις ισορροπίες- γενιάς του '30 (για 
λογαριασμό μου προτιμώ να μιλώ για: πλειάδα του περιοδικού «Τα 
Νέα Γράμματα»), και ο μόνος της συντροφιάς που, εκφράζεται 
ευνοϊκά για τον Γιάννη Ρίτσο, στο δοκίμιό του «Σκέψεις για την κρι
τική» έγραφε, μεταξύ άλλων, για «ένα περισπούδαστο άρθρο του 
εκλεκτού φίλου κ. Τέλλου Άγρα για τον “Όρκο του πεθαμένου" 
του Ζαχαρία Παπαντωνίου, γραμμένο με τη λεπτότητα σκέψης που 
τον χαρακτηρίζει [...]».

Και επειδή το φέρνει ο λόγος, θα αναφερθώ σε ένα άλλο δικίμιο 
του Δ. Νικολαρείζη με τίτλο «Τα έργα της κριτικής», γραμμένο τα 
χρόνια της δικτατορίας Μεταξά του 1936, τον Απρίλιο του 1937, και 
με αφορμή τον νόμο του Γκαίμπελς, υπουργού προπαγάνδας του 
Ναζισμού, που απαγόρευε την αξιολογική και ερμηνευτική κριτική 
και επέτρεπε μόνο την «περιγραφή της τέχνης» -πράγμα που 
σήμαινε αποϊδεολογικοποίηση της τέχνης και μηδενισμό του κρι

τικού στοχασμού- έπαιρνε αφορμή, ο Νικολαρεΐζης, για να εκθέσει 
τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας αξιόπιστης κριτικής λειτουρ
γίας. Το δοκίμιο αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν προτίθεμαι να 
το συνοψίσω, καθώς μάλιστα βρίσκεται όλο σε υψηλό επίπεδο και 
δεν παρουσιάζει περιττά και εμβόλιμα στοιχεία. Θίγει καίρια προ
βλήματα της κριτικήζ και φαίνεται να έχει αφομοιώσει τα διδάγματα 
της νέας, τότε, αγγλοσαξονικής σχολής, με την οποία όπως ξέρομε 
εγκαινιαζόταν μια καινούρια περίοδος στην προσέγγιση του λογοτε
χνικού φαινομένου. Νομίζω ότι αντέχει το δοκίμιο αυτό και σήμερα, 
μετά την εμφάνιση των νέιυν θεωριών της λογοτεχνίας, τόσο για τον 
εσωτερικά συνεπή στοχασμό του, όσο και διότι προτείνει τους όρους 
που προστατεύουν τον κριτικό λόγο από τους κινδύνους της μοιραία 
αυθαιρετικής και ανυπόστατης υποκειμενικότητας.2

Σε τέτοιους προβληματισμούς κινιόταν και ο Τέλλος Ά γρας από 
την αρχή του κριτικού του βίου, που ασκούσε παράλληλα και αδιά
λειπτα με το ποιητικό του έργο. Ήδη από τα νεανικά του χρόνια, τις 
μεταφράσεις γάλλων ποιητών που δημοσίευε (Μπωντλαίρ, 
Λαφόργκ, Μορεάς, Βερλαίν, Μαλαρμέ κλπ.) στο περιοδικό «Μού
σα», τις συνόδευε με κατατοπιστικά σχόλια που έδειχναν πόσο, από 
τότε, κατείχε τα θέματά του. Μάλιστα, όσο ξέρω, ίσως ήταν ο 
πρώτος που εισήγαγε όρους για προσδιορισμό νέων τάσεων, όπως 
νεορομαντισμός, νεοσυμβολισμός. Και αργότερα τόσο στη «Νέα 
Εστία», όσο και στην «Πνοή» επιχειρούσε να λύσει γενικότερα προ
βλήματα ορολογίας και μεθόδου. Και ακόμη, την ίδια περίοδο, 
(γύρω στο 1930) πήρε μέρος σε συζητήσεις για το μέλλον της ποίησης 
(«εχρεωκόπησεν η ποίησις»), για την «καθαρή ποίηση», για τις 
συνέπειες των θεωριών του Φρόυδ και του Σπέγκλερ, και διάφορα 
άλλα γενικότερα θέματα που έμπαιναν στην λογοτεχνική επικαιρό- 
τητα, για να μην πω ‘μόδα'. Σε όλες αυτές τις συμμετοχές του και τις 
παρεμβάσεις φαινόταν η προσπάθειά του να αποφύγει τις ανεπάρ
κειες μιας τάχα αδέσμευτης (και πράγματι: αυθαίρετης) κριτικής 
αντίληψης, που οδηγούσε σε γενικεύσεις άγονες και σε αδικαίωτους 
και αναξιόπιστους αφορισμούς. Πλήρωνε φυσικά και αυτός τον 
φόρο του στην ωραιολογία και στην αντίληψη ότι ο κριτικός λόγος 
πρέπει να «λογοτεχνίζει». Στον Ά γρα  όμως, τελικά, ο κριτικός του 9 
λόγος ήταν χαριτωμένα ευανάγνωστος, χάρη στις παρεκβάσεις του, 
που είχαν, τις περισσότερες φορές, οργανική θέση, και χάριζαν, στο 
κείμενό του, μια προσωπική νότα.

>



Και όταν η περίοδος των λογοτεχνικών ζυμώσεων και πειραματι
σμών άρχισε να δίνει ώριμους καρπούς, ενώ η παραγόμενη τέχνη 
φαινόταν να απομακρύνεται από τις παλιές καταξιωμένες γραφές, 
επιχείρησε να αναζητήσει τις θεωρητικές βάσεις για-την αντιμετώ
πισή τους, ώστε να φανεί κατά πόσον τα νέα στοιχεία εντάσσονται 
στις αναγνωρισμένες και σταθερές παραμέτρους της παλιάς τέχνης ή 
τις μεταβάλλουν εν μέρει ή άρδην, όμως, παρά ταύτα, παράγεται 
(και πότε;) αισθητικό αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια επιχειρούσε να 
εντοπιστούν οι σταθεροί όροι των λογοτεχνικών έργων που τα κατα- 
σταίνουν βιώσιμα, και να βρεθούν οι μεταβλητοί, πολλοί από τους 
οποίους δεν είναι αναγκαίοι, χωρίς να είναι συχνά περιττοί, ίόστε να 
διαπιστωθεί ποια, και ποιού, η πειραματική γραφή, παρέχει, καθ' 
υπόθεσιν, τις προϋποθέσεις ‘διάρκειας1, επειδή δεν ακυρώνει 
κάποια αναγκαία και ικανά στοιχεία τα οποία ανέδειξαν και συντή
ρησαν την παλιά τέχνη. Κάτω από αυτούς, ή ανάλογους, ερεθι
σμούς, κατέληξε, φαντάζομαι να θεωρήσει ως ‘υπόθεση εργασίας' 
την «Ποιητική» του Αριστοτέλους. Φιλόδοξο πραγματικά πρό
γραμμα, αλλά το διέκοψε ο πρόωρος θάνατός του. Εν πάση περι- 
πτώσει, και μέσα στα χρονικά όρια που του έλαχαν, το κριτικό του 
έργο, είναι σημαντικό.

Δεν ξέρω πόσοι ήξεραν αυτή την έκταση του κριτικού του έργου< 
τουλάχιστον έως το 1980, 1981 και 1984, όταν ο αγαπητός μας 
Κώστας Στεργιόπουλος, εξέδιδε τους τρεις, από τους πέντε που υπο
λογίζει τόμους του κριτικού έργου του Τ. Άγρα. Στο μελέτημά του 
«Ο Τέλλος Άγρας και το πνεύμα της παρακμής», που εκδόθηκε το 
1962, (καθυστερημένα, όπως με έχει διαβεβαιώσει) αφιερώνει ένα 
κεφάλαιο, («Ο κριτικός και ο λόγιος»), εικοσιτεσσάρων σελίδων, 
για το κριτικό έφγο του Άγρα. Επίσης στην «Εταιρεία Σπουδών», 
στις 15 Μαρτίου '81, μίλησε για το κριτικό έργο των Κλέωνα Παρά
σχου και Τέλλου Άγρα, στη σειρά «Η κριτική στη νεότερη Ελλάδα». 
Είναι τόσο κατατοπιστικές και εύστοχες οι μελέτες του Κώστα Στερ- 
γιόπουλου, που ένας νεότερος κριτικός τελευταία, σε ένα βιβλίο του 
για τον Τ. Άγρα, στηρίζεται, κυρίως, στα παραθέματά του. Να 
σημειώσω επίσης ότι το έργο του 1962 του Κώστα Στεργιόπουλου, 
συνάντησε την οργή του I. Μ. Παναγιωτόπουλου, οποίος είχε μηδε
νίσει τον κριτικό Άγρα, στο όνομα της «ενδοτικότητάς» του.3 Είναι 
περίεργο αλήθεια γιατί αποσιωπούσε το μεγάλο τμήμα του κριτικού 
έργου του Άγρα, το καθαρά θεωρητικό, που δεν είχε να κάνει με 
πρόσωπα και στο οποίο η, έστω, ενδοτικότητα του Άγρα, στις πιέ
σεις φίλων για ευνοϊκή αντιμετώπιση του έργου τους, δεν είχε θέση. 
Προσωπικά πιστεύω ότι ακόμη και στα κριτικά αυτά σημειώματα, ο 
Άγρας έβρισκε έμμεσους τρόπους για να δείχνει την πραγματική 
του άποψη. Ας είναι.

Έλεγα προηγουμένως και αναρωτιόμουν, πόσοι γνωρίζουν 
σήμερα το σύνολο του κριτικού έργου του Άγρα. Χωρίς αμφιβολία 
μόνο ο Κώστας Στεργιόπουλος, όχι μόνο γιατί είχε πρόσβαση στο 
αρχείο του, όσο και για τις σημαντικές γνώσεις του και την ακένωτη 
μνήμη του. Εκείνο που δημιουργεί δυσκολίες για τους τρίτους είναι 
ότι οι κριτικές και οι μελέτες του Άγρα βρίσκονται σκορπισμένες, 
εκτός από τα περιοδικά με κάποια διάρκεια αλλά και στα ολιγόζωα, 
που δεν υπάρχουν ούτε στις βιβλιοθήκες. Για λογαριασμό μου και 
για να δείξω το πλήθος τους, έχω επισημάνει περίπου 220 κείμενά 
του σε περιοδικά. Δεν έχω κοιτάξει ακόμη, τα ολίγα που βρίσκονται 
στις εφημερίδες «Η Καθημερινή» και «Νέα Ημέρα».

Θα αναρωτηθείτε, τώρα, αφού υπάρχει ένας τόσο διεισδυτικός 
και πληροφορημένος μελετητής του ποιητικού και κριτικού έργου 
του Άγρα, τι χρειάζεται να παρέμβω εγώ; Αν όμως, όπως πάλι ο 
ποιητής και κριτικός Κ. Στεργιόπουλος, έχει επισημάνει ότι ο 
Άγρας είχε γράψει:

Α ν η κριτική μοιάζει με μαθηματικά, το ποιητικό στοιχείο 
παραμένει ασύμμετρος, αδιαίρετος από θετικούς διαιρέτες, 
αριθμός που διαρρέει σ’ ομοιόμορφα, όλο και μικρότερα 
δεκαδικά ψηφία -στην ειρωνία, στο άπειρο, στο μηδέν... 

τότε, επειδή κι εγώ σπούδασα μαθηματικά -  και άσκησα τα εφαρμο

σμένα μαθηματικά επί 45, αισίως, συναπτά χρόνια, ίσως δικαιούμαι 
να έχω κάποιο λόγο -  έστω δεύτερο.

Υπάρχει επίσης και ένας ακόμη, τουλάχιστον, σοβαρός λόγος. Η 
κριτική σκέψη του Άγρα είναι τόσο σημαντική και πολυεπίπεδη 
ώστε επιτρέπει περισσότερες του ενός ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

Έτσι ή αλλιώς ο φίλτατος Κ. Στεργιόπουλος θα μας βγαίνει 
μπροστά και με την εμβρίθειά του θα μας γλυτώνει από τα λάθη και 
τις παραλείψεις. Και επειδή στο αφιέρωμα του 1974 της «Νέας 
Εστίας», έγραψε ένα αποκαλυπτικό κείμενο για τον Άγρα ιυς 
άνθρωπο, με τίτλο, «Ο επιστολογράφος Άγρας και το τελευταίο 
“κρίσιμο” γράμμα του», με θέμα τις ιδιωτικές επιστολές του Άγρα, 
επιτρέψτε μου να αναφερθώ στον επιστολογράφο Άγρα, που έχομε 
από δημοσιευμένες στα περιοδικά, επιστολές οι οποίες είναι μικρά 
και περιεκτικά δοκίμια, αρκετές μάλιστα έχουν και εξομολογητικό 
χαρακτήρα. Εδώ θα αναφερθώ και θα παραθέσω δύο τέτοιες επι
στολές, απαντητικές σε δύο ανίδεους και σοβαροφανείς -πάνε 
μαζί- επιστολογράφους του.

Ας πάρομε τα πράγματα με τη σειρά.
Στη «Νέα Εστία», 15 Σεπτεμβρίου ’33, είχαν δημοσιευθεί πέντε 

ποιήματα του Άγρα, στα οποία υπήρχαν οι τολμηρές, για την εποχή 
εκφράσεις:

παράταιροι σπασμοί/οικουμενικά πανιά/φεγγάρι στο νερό-φεγ- 
γάρι αρμυρό/μάταιη παραλία.

Ένα νέο παιδί, φανατικό για γράμματα, που σκάλιζε τους πριυ- 
τους στίχους του, είχε εντυπωσιαστεί για «μερικά καινότροπα φανε
ρώματα του Τέλλου Άγρα που γέμιζε τότε τα περιοδικά της εποχής.

Φεγγάρι αρμυρό φεγγάρι στο νερό 
και που δεν τ' άφηνε, κατά τη γνώμη μου, η ομοιοκαταληξία, να λάμ- 
ψουν όσο τους άξιζε».4 Δυο χρόνια μετά, αυτός που σκεπτόταν έτσι 
έβγαινε στη λογοτεχνική πιάτσα, με το ψευδώνυμο Οδυσσέας Ελύ- 
της.

Όμως ένας κάποιος δικηγόρος, έστειλε οργισμένος μια επιστολή 
στο περιοδικό, που δημοσιεύτηκε, στο τεύχος της 15/1/1934. Στο ίδιο 
τεύχος, φιλοξενήθηκε και η απάντηση του Τέλλου Άγρα με τίτλο 
«Μερικά στοιχεία Εφαρμοσμένης Ποιιμικής». Το πράγμα είχε και 
συνέχεια. Κάποια άλλη κοπέλα, στο επόμενο τεύχος, 1/2/34, νομίζει 
«ότι πέφτει [ο Άγρας] σε μεγάλη απροσεξία» και ότι «η Τέχνη η αλη
θινή, που δεν έχει ανάγκη από ακροβασίες [όπως η Φύση......“έχει
ανεξάντλητο περιθώριο ωραιοτήτιυν μέσα στη σαφήνειά της") -  ή 
από συμπεράσματα». Ωστόσο αν αυτές οι δύο επιστολές, έδειχναν 
την ασχετοσύνη ενός τμήματος του αναγνωστικού κοινού της επο
χής, στάθηκαν αφορμή να μας δώσει ο Τέλλος Άγρας, δύο διαφωτι- 
στικά κείμενα, ιδιαιτέρως αποκαλυπτικά για την ποιητική του και 
την κριτική του αντίληψη.

Ας τελειώσω λοιπόν με αυτά τα προσώρας, αθησαύριστα κριτικά 
του σχόλια, που θα ενταχθούν αργότερα, δπως μας πληροφόρησε ο 
Κώστας Στεργιόπουλος, στον επόμενο τόμο των κριτικών του 
Άγρα.

Και παρακαλώ να προσεχθεί ο διαλεκτικός χαρακτήρας και ο δια- 
λακτικός τόνος του κριτικού λόγου του Άγρα. Δεν μιλάει σαν 
αυθεντία. Νομίζεις ότι κουβεντιάζει με τον αναγνώστη του και προ
χωρεί τη σκέψη του με σύνεση και λογική ακολουθία, και οι παρεκ
βάσεις του, όποτε τις επιχειρεί και συχνά τις επιδιώκει, δρουν συμ
πληρωματικά και ενισχύουν τα λεγόμενά του.

1. Τα βιβλιογραφώ με τη σειρά δημοσίευσης.
Κλ. Παράσχος: Μια ματιά στην Λογοτεχνική μας κίνηση του 1927 «Νέα 

Εστία» 1/1/28 σελ. 4-9.
Κλ. Παράσχος: εφημερίδα «Ελεύθερος Λόγος» 6/1/28 (^Χρονογραφία Κ. Γ. 

Καρυωτάκη (1896-1928). Σύνταξη από: Γ. Π. Σαββίδη -  Ν. Μ. Χατζηόάκη -  
Μαριλίζα Μητσού (1989) σσ. 214-222).

Γρηγ. Ξενόπουλος: Απόπειρα επανορθώσεως. «Νέα Εστία» 15/1/28.
Κλ. Παράσχος: Κ. Καρυωτάκη: Ελεγεία και Σάτιρες (Κριτικό σημεάυμα), 

«Ν. Εστία» 15/3/28, σσ. 283-284.



Αλέξ. Κοτζιάς και Παν. Μουλλάς.

Όσο κι αν είναι ανάρμοστο, άτοπο, δυσάρεστο (κι από κάθε άποψη 
ανωφελές) να εξηγεί κανείς τον εαυτό του, και μάλιστα τις πιο εσω
τερικές στιγμές του εαυτού του, τις πιο αλλότριες, τις πιο σεμνότυ
φες, -που κρατούν κάτι από γοητεία και κάτι από ταχυδακτυλουρ
γία, κάτι από έμπνευση και κάτι από άσκηση, -τ ις  στιγμή τις ποιη
τικές- που μόνο σε πολύ φίλους θα 'δείχνε κανείς δίχως να παγώ
σει, -  ωστόσο δεν αρνούμαι ότι χρωστώ στον κ. Δρασάκη μιαν απάν
τηση κάπως διεξοδική.

Να μου επιτρέψει ο κ. Δρ. ν' αρχίσω σχολιάζοντας το γράμμα του.
Πρώτον: «Να με συγχωρείτε που Σας ενοχλώ»,’γράφει στο τέλος. 

«Το κάνω από ιδιαίτερην εκτίμησι στο περιοδικό Σας». -  Αλλά στην 
αρχή; Ο κ. Δρ. γράφει: «Έπεσε στα χέρια μου το φύλλο Σας». Αυτό 
είναι βέβαια αντίφαση. Καλά, δεν πρόκειται γι' αυτό. Χωρίς άλλο 
όμως ο κ. Δρ. δεν διαβάζει τακτικά τη «Νέα Εστία», ούτε κι άλλα 
περιοδικά -  του τύπου της τουλάχιστον. Δεν διαβάζει συστημα
τικά. Δεν παρακολουθεί. Δεν ξέρω αν κάνει καλά ή όχι, αλλ ' οπωσ
δήποτε ο σπουδαιότερος λόγος που του έρχονται απορίες, είναι 
αυτός. «Πέφτουν στα χέρια του» εφημερίδες και περιοδικά. -  Αλλ ’ 
αυτό είναι άδικο. Όπως η Νομική, αλλ' όπως κι η Μουσική κι η 
Ζωγραφική, έτσι κι η Ποίησις έχει κάποια παράδοση, κάποια 
γλώσσα, κάποια προπαίδεια, κάποια φιλολογία -  κάποια μύηση. 
Αυτή η παράδοση κι η εξοικείωση, όπως για κάθε πράγμα, είναι και 
για την Ποίηση η καλύτερη δικαίωση κι η επαρκέστερη εξήγηση. Θα 
τολμούσα τάχα εγώ να παρευρεθώ σε μια συνεδρίαση Εφετείου, κι 
ύστερα να διαμαρτυρηθώ για ό,τι δεν εκατάλαβα, γι ’ ό,τι δεν παρα
δέχθηκα; Θα τολμούσε ο κ. Δρ. να βγει από μια συναυλία, και να 
συστήσει στους οργανωτάς της να μη την επαναλάβουν, γιατί δεν την 
εννόησε; Πόση διαφορά απ' αυτά όλα έχει πάλι η Ποίησις! Ούτε 
Νομική είναι, ούτε Χημεία, ούτε Μουσική! Ολοφάνερη, νοητή, διά- 
πλατη! Αλλ' ο κ. Δρ. θέλει να την κάμει εντελώς πεζή; Δύο και δύο 
κάνουν τέσσερα; Μα όχι, αυτό πια θα 'ταν πάρα πολύ!

2. Βλ. σήμερα: Δ. Νικολαρεΐζης: Δοκίμια κριτικής(\%2).

3. Βλ. I. Μ. .Παναγιωτόπουλου: Τα πρόσωπα και τα κείμενα, Ε \ ο λυρικός 
λόγος, σσ. 61-102 (1949).

4. Βλ. Οδυσσέα Ελύτη· Ανοιχτά χαρτιά, σελ. 258.

Δεύτερον: Αλλά κι όταν πέφτουν στα χέρια του τεύχη της «Νέας 
Εστίας», ο κ. Δρ. δεν τα διαβάζει με προσοχή που θα κολάκευε τους 
συνεργάτες του περιοδικού... Εδιάβασε έξαφνα «παράτεροι», ενώ 
είναι γραμμένο «παράταιροι». /

Τρίτον: Αυτό το «παράτεροι» λέγει ακόμη κι άλλα, πολλά. -  Δεν 
διαβάζομε, βέβαια, γράμμα προς γράμμα, αλλά λέξη προς λέξη 
-αυτό πια είναι γνωστό. Για να διαβάσει ο κ. Δρ. «παράτεροι» (και 
να μην εννοήσει, φυσικά), σημαίνει ότι τη λέξη «παράταιροι» δεν την 
ξέρει. Αλλ' η λέξις υπάρχει, κι είναι γνωστή. Είναι σύνθετη από το 
παρά (που σημαίνει: «κακό», «αντίθετο», όπως π.χ. «παράβγαλμα», 
«παράλαμμα», «παρατσούκλι» κ.ά.), κι από το ταίρι. «Παράταιρες 
κάλτσες», «παράταιρες κλωστές» -  η γιαγιά μου το 'λεγε συχνά.

Τέταρτον: Η λέξις αυτή μπορεί να 'ναι κάπως παλιά, κάπως προ
γενέστερη. Να μη χρησιμοποιεί λοιπόν κανείς τέτοιες λέξεις; Αλλ ' ο 
κ. Δρ. παραγνωρίζει τον πρώτον κανόνα της κλασικής Ποιητικής, 
που μας έμαθε ότι η Ποίησις πρέπει να 'χει δικό της λεκτι κό. Κι αυτό 
γίνεται, σήμερα, με τρεις τρόπους: με τη σύνθεση λέξεων, με την 
παλινόρθωση λέξεων από αρχαιοτέρους χρόνους, και με την εξά- 
πλωση λέξεων από περιορισμένους τόπους -όπως οι κρητικές, οι 
πολίτικες, οι επτανησιακές.

Πέμπτον: Ο κ. Δρ. δικαιολογείται που δεν διαβάζει Έλληνας 
ποιητάς. Ίσως διαβάζει ξένους. Δτν έχω καμμίαν αντίρρηση, εκτός 
ότι και τους ξένους τους διαβάζει με τόση προσοχή, όσο και τους 
δικούς μας. Αλλιώς, το «παράταιροι σπασμοί» θα του θύμιζε λ.χ. τις 
«άνισες βροχές» του Ορδτίου, το «pas inégal» του Ουγκώ, το «mâts 
inégaux» του Μορεάς* το «οικουμενικά παννιά» θα του θύμιζε π.χ. 
το «Γaurore universelle» του Δαφόργκ (δενλέγω το «νυχτιά οικουμε
νική» του δικού μας κ. Κώστα Ουράνη)· το «φεγγάρι αρμυρό» θα τοι 
θύμιζε το «j'ai le gosier plein d'étoiles», πάλι του Δαφόργκ* το «μά
ταιη παραλία» θα του θύμιζε το συνηθέστατο γαλλικό επίθετο «vain»
(αν όχι τ' «ανώφελα δειλινά» του δικού μας κ. Δαπαθιώτη).

Και τώρα ας έρθομε στην ουσία των πραγμάτων!
1. «και -παράταιροι σπασμοί- τρέμουν... οι αστερισμοί»:Σχήμα 

μεταφοράς, ή παρομοίωσις. Οι αστερισμοί τρέμουν, ωσάν να ήταν 
σπασμοί παράταιροι. -  Το να παραβάλει κανείς τη λάμψη με παλμό, 
είναι βέβαια γνωστό και δεκτό και κοινό κτήμα. Και στον κ. Δρ. δε 
φαίνεται, υποθέτω, παράξενο. Την ποιητική φιλολογία την έχει 
παρακολουθήσει ως εκεί. -  Αλλ' εγώ ήθελα να πρωτοτυπήσω. Ά λ 
λαξα το «παλμός» σε «σπασμός». Είμαι πάλι στην «ίδια σειρά 
ιδεών», μόνο κάπως υπερβολικότερος, με το σκοπό να είμαι εναργέ
στερος. -  Έπειτα, πρόσθεσα και το επίθετο. Οι παλμικές κινήσεις 
των άστρων είναι βέβαια ανισόχρονες: όπως η καρδιά, έτσι κι ο 
παλμός των άστρων αραιώνει -όσο περνά ο καιρός: τα νεαρά άστρα 
λαμποκοπούν γοργά, τα παλαιότερα λαμποκοπούν αργά. A υτά τα 
λέγει κ' η Αστρονομία, τα λέγει όμως, απλούστερα, κι η άμεση θέα τ' 
ουρανού. Αυτό, το ανισόχρονο των παλμών, θέλησα να φανερώσω! ' 
Να ολοκληρώσω την έννοια του παλμού σ' όλο το στερέωμα. Κι 
έγραψα το επίθετο.

2. «οικουμενικά πανιά -  άσπρα νέφη»... Το ίδιο και τούτο. Σχήμα 
μεταφοράς, ή παρομοίωσις. -  Τα σύννεφα μοιάζουν με πανιά, -  ως 
εδώ έχει πάλι φτάσει ο κοινός νους ο ποιητικός κι η φιλολογία που 
την έχει παρακολουθήσει q κ. Δρ. Αλλά «τα σύννεφα μοιάζουν με 
οικουμενικά πανιά» είν' ένα βήμα περισσότερο, μια πρωτοτυπία, 
ένα καινούργιο στοιχείο μέσα στην παράδοση. Τα σύννεφα, όταν 
μοιάζουν απλώς με πανιά, μπορούν να συνεπάρουν μια βάρκα, ένα 
καΐκι. Εδώ τα σύννεφα δίνουν την εντύπωση πως θα συνεπάρουν 
ολόκληρη τη γη! Τους έδωσα λοιπόν το επίθετο «οικουμενικά». Ας 
βρεθεί το καταλληλότερο -  και το σβήνω.

3. «φεγγάρι σα νερό, φεγγάρι αρμυρό». Και τούτο, το ίδιο. Σχήμα 
μεταφοράς, ή παρομοίωσις. Αυτή είναι πιο τολμηρή από τις άλλες. 
Ίσως. Αλλ' εδώ ηθέλησα να κάμω εμπρεσσιονισμό. Ηθέλησα να 
δώσω, με μια λέξη, με τον γοργότερο τρόπο, την αίσθηση του φωτός 11 
του φεγγαριού επάνω σε τρικυμισμένα νερά, καλοκαιρινό. Κι εχρη- 
σιμοποίησα το δεύτερο κανόνα της κλασικής Ποιητικής, τον κανόνα



της «ποιητικής αδείας». Μόνο σε τούτο δε μπόρεσε να με παρακο
λουθήσει ο κ. Δρ. Ιδού όμως ότι δεν έκαμα πάλι τίποτε περισσότερο, 
παρά να συμπυκνώσω, να συγκεντρώσω, να δονήσω στοιχεία νόμιμα 
κι ασπαστάκαι καθιερωμένα. Γιατί η ανάλυσις της μεταφοράς είναι 
η εξής: «Ω φεγγάρι! Καθώς καθρεφτίζεσαι πάνω στο νερό, πάνω στο 
θαλασσινό νερό μιανής τρικυμισμένης, μα ξάστερης, βορεινής 
νύχτας αυγουστιάτικης, που η ατμόσφαιρα δεν είναι υγρή, μα είναι 
ξερή, -  φαίνεσαι πάνω στο νερό σα να γίνεσαι και συ ρευστό, σα να 
γίνεσαι και συ νερό · και τόσο γίνεσαι ένα με το νερό, πον, καθώς το 
κύμα σπάει απάνω στις πέτρες, κι η άχνη τον βρέχει τα χείλη μου, 
νομίζω πως, μαζί με το αρμυρό νερό, έρχεσαι ως τα χείλη μου, 
αρμυρό και συ».

4. «μάταιη παραλία». Μάταιη σημαίνει ματαιόσχολη, ματαιό- 
σπουδη. Μια παραλία σαν της Γλυφάδας, ας πούμε! Μια παραλία 
που δε γυρεύει παρά θέματα, αφορμές, για να συ ζητεί, να περνά η 
ώρα της. -  Τέτοιο θέμα γίνεται και το φεγγάρι. Δεν ξέρω, αν φαίνεται 
εδώ και κάποια αντιδιαστολή, κάποια αντίθεση με τα επόμενα. 
Είναι δηλαδή σα να 'θελα να πω: «Φεγγάρι, εσύ δεν είσαι για να 
γίνεσαι απλώς αφορμή για ομιλία σ' όλην αυτή την κατοικημένη 
παραλία! Εσύ είσαι για να φανερώνεσαι, μοναχικό, σ' άλλους 
τόπους, και σ' εκείνους που σ' έχουν για κάτι παραπάνω!» -  
Έγραψα «μάταιη παραλία» αντίς «μάταιοι άνθρωποι πον κατοι
κούν αυτήν όλη την παραλία». Αλλά κι αυτό δεν είναι νέο. Είναι «το 
αφηρημένο αντί του συγκεκριμένου» της κλασικής ποιητικής, και 
λέγεται σχήμα νπαλλαγής. Είναι -όπως το πάρει κανείς!- «το 
μέρος αντί τον όλον», και λέγεται σχήμα συνεκδοχής.

5. «σύσκιο μακρννάρι». Μακρννάρι σημαίνει στενό, σοκκάκι, 
δρόμος στενόμακρος. Σύσκιος σημαίνει γεμάτος σκιές. Όταν το 
φεγγάρι στέκεται «άκρη» στο δρόμο -δηλαδή χαμηλά, πριν ακόμη 
σηκωθεί απάνω απ' τα σπίτια κι ανεβεί ψηλά -  δηλαδή μόλις ανέ- 
τειλε- τότε, αληθινά (και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς), τα στενά είναι 
«σύσκια», γεμάτα σκιές, πον χάνονται μόλις ανέβει το φεγγάρι.

Αλλ' αυτά, για να τα ιδεί κανείς, πρέπει ν' αγαπά το φεγγάρι, ν' 
αγαπά τη μοναξιά, ν' αγαπά την Ποίηση -  και να νυχτοπερπατεί...

«Νέα Εστία»; 15/1/34 σσ. 87-89.

Το γράμμα της δ. Μαρ. -  γραμμένο, τ' ομολογώ, με γενναιότητα, 
καθαρότητα και συντομία -  παρουσιάζει στη συζήτηση (επιτέλονς!) 
ολόκληρο το θέμα. Πραγματικώς, στις ολίγες του γραμμές, βρί
σκεται ακέραια η απλή όσο κι απαιτητική αντίληψη που έχει σχημα
τίσει για την Ποίηση, και γενικότερα για την Τέχνη, το μεγαλύτερο 
και θορυβωδέστερο μέρος του αναγνωστικού κοινού. Τόσο το καλύ
τερο! Έτσι, έχω κι εγώ την άνεση να μιλήσω πλατύτερα παρά στην 
προχθεσινήν απάντησή μου που με περιόριζε στα εντελώς προσω
πικά. Γιατί θα ήταν σωστή φιλαυτία, αντιπαθητική κι υστερόβουλη 
φιλαντία, αν περιοριζόμονν και σήμερα να πω μονάχα ότι, με τις 
προχθεσινές μον εξηγήσεις, δεν εσκόπενα διόλον ν’ «αποδείξω για 
ωραία» τα ποιήματα πον έγραψα, αλλ' ότι τελοσπάντων άλλος 
τρόπος δεν νπάρχει να σννεννοούνται οι άνθρωποι, παρά η συζή
τηση μεταξύ τονς.

Όλοι όσοι διάβασαν το γράμμα της δ. Μαρ. -δεν αμφιβάλλω-  
θα σκέφθηκαν ότι σπανίως στον κόσμο βρέθηκαν τόσον απλά κι 
αντονόητα κι αναντίρρητα πράγματα, και τόσο, πον να καταντά 
περιττό και να ειπωθούν! Κι ότι ίχνος αντιγνωμίας δεν θα μπορούσε 
να διασπάσει την αλληλονχία των νοημάτων τονς.

Έχουν όμως λάθος. Χωρίς να καταντήσω δραματικός, μπορώ να 
πω.αμέσως ότι παρονσιάζουν απλώς την πειθώ και το θάρρος της 
κοινής άγνοιας και της κοινής πλάνης. -  «Ωραίο είναι μόνο το νοη- 

2 τό», λέγει η επιστολογράφος. Αξίωμα αισθητικό. Δηλαδή αξίωμα 
αυθαίρετο. Φθάνει ενπρώτοιςνα ρωτήσω: «Γιατί;» Και πέφτει αμέ
σως, μόνο του, στη στιγμή -  γιατί δε στηρίζεται πουθενά... Αξίωμα

φαινομενικό. Από μέσα, δεν έχει τίποτα το βάσιμο και το απαρασά
λευτο. -  Το ακούσαμε να λέγεται. Τοξαναείπαμε και μεις. Το παρα
δεχθήκαμε. Ως εδώ καλά: να το επιβάλομε όμως, πώς μπορούμε:

Με ίσα δικαιώματα -  και με ίσην ανθαιρεσία -  δεύτερος μπορεί 
να πει: «Ωραίο είναι, ακριβώς μονάχα το ακατανόητο.» τρίτος 
μπορεί να πει: «Υπάρχονν ωραία ακατανόητα και άσχημα νοητά. 
Και αντιστρόφως.»

Αλλ' ιδού ότι αντό το «γιατί» η δ. Μαρ. προσπαθεί έμμεσα να το 
ανεύρει... «Ωραίο, λέγει, είναι το νοητό. Και νοητό είναι το φυσι
κό. »

Μα πώς! Έτσι, το ζήτημα αντί να λνθεί, έχει απλώς μετατοπισθεί, 
κι έχει μάλιστα μετατοπισθεί όχι μόνο μέχρι τινός, αλλά κι επάνω σε 
άτυχη βάση. Μπορεί και πάλι κανείς να ρωτήσει, όχι τώρα «γιατί:», 
αλλά «τι».είναι τούτο το φνσικό, όπον η επιστολογράφος (οριστικά, 
ωσάν να λέγει «εύρηκα!») σταματά την αναγωγή της. Ας νποθέσομε 
όμως ότι η «φνσικότης» αυτή είναι από τις έννοιες που, ανδενπερι- 
γράφονται, νοούνται όμως και'κυκλοφορούν μεταξύ μας, απαράλ
λαχτα περίπου για όλους. Ας το υποθέσομε (αν και δεν είναι), -  
γιατί ακριβώς ολίγη σχέση έχει η Ποίησις και η Τέχνη μ ' αυτού του 
είδους τη φυσικότητα!

Η «εις άτοπον απαγωγή», όπως παντού, έτσι κι εδώ θα παρου
σίαζε ζωηρότερα το πράγμα. Δηλαδή, φαντάζεται άραγε η επιστο
λογράφος ποιος ποιητής -απλός, νοητός και φυσικός- από τονς 
δικούς μας είναι η πιστοποίηση, το ένσαρκο παράδειγμα πον μοι
ραία της παρουσιάζεται μέσα από τέτοιες αρχές: Ένας και μόνος -ο  
Καβάφης- ο Καβάφης όπως τονλάχιστον οι πολλοί τον εννοούν. 
Αλλ' αντόνλοιπόν εννοούσε κι εκείνη γράφοντας όσα έγραφε; Δεν 
το πιστεύω. Εγώ μάλιστα πιστεύω πως εννοούσε κάθε άλλον, παρά 
αντόν...

Μα τότε τι συμβαίνει;
Συμβαίνει ότι η δ. Μαρ. -και όλος ο κόσμος- συγχύζει το φνσικό 

με το παραδομένο, την πραγματικότητα με τη σννήθεια. Ό,τι τονς 
ξαφνιάζει, είναι το πρωτότυπο, το πρωτάκονστο. Κι αντό, το νομί- 
ζονν τάχα για αφύσικο.

Παραδείγματα -όπου το αφύσικο, ερχόμενο από την παράδοση, 
μας φαίνεται για νοητό και για φυσικό, έχει ν'αναφέρει κανείς ανα
ρίθμητα- τόσο πολλά είναι! Τόσο πολλά -  όσο κι αθέατα και μόλις 
αισθητά, γιατί η συνήθεια μας εξοικείωσε μαζί τους απολύτως.

Αςπάρομε το «φυσικότερο» ανάμεσα στα ποιήματα -  το δημοτικό 
τραγούδι.

«Πλέναν κι άπλωναν (οι Χιώτισσες) και με την άμμο παίζαν» λέγει 
το δημοτικό τραγούδι. Αλλ' είδε κανείς να πλένουν σήμερα νησκό- 
τισσες στην ακροθαλασσιά; Και ποια δεν ξέρει ότι το σαπούνι και το 
θαλασσινό νερό είναι στοιχεία χημικώς ασυμβίβαστα κι ότι τα ρούχα 
δε θα καθάριζαν έτσι ποτέ τους;

Κορίτσια και θαλασσινές νεράιδες, το δημοτικό τραγούδι πάλι τις 
ζωγραφίζει να στάζοιιν την άρμη απ' τα πηχτά τους μαλλιά -  κι 
είναι μια απ' τις αρχαιότατες ζωγραφιές του. Μα ποιος δεν ξέρει 
πως το αλάτι της θαλάσσης είναι για τα μαλλιά καταστρεπτικό;

Οι Νύμφες περπατούν ξυπόλητες μέσα στα δάση κι απάνω στα 
βράχια. Σκέφθηκε όμως κανείς να βασανίσει επάνω στην πραγματι
κότητα τις συμβατικές τούτες εικόνες; Αλλά ποιος μπορεί να κάμει 
και λίγα βήματα ξυπόλητος μέσα στο δάσος, χωρίς τα πόδια τον να 
ματώσουν;

Το αίμα, η πληγή, άλλο παράδειγμα! Το αίμα -από τα σννηθέ- 
στερα, τα ζωηρότερα και τα ρητορνκότεραποιητικά στοιχεία. «Οιγϊιι 
6/3/703», ελεύθερο για κάθε ποιητική χρήση. Μα είδαν κι αισθάν- 
θηκαν τάχα πολλοί τι καθαντό είναι το ανθρώπινον αίμα στην πραγ
ματικότητα; Αναπαράστησαν στ' αλήθεια τι σημαίνει ένας «ματω
μένος στίβος;»

Ο θάνατος -  ο «μονσηγέτηςκάθε φιλοσοφίας», καθώς τον λέγει ο 
Σοπενάουερ, μα και της Ποιήσεως πολύ περισσότερο! Ποιος σκέ
φθηκε να τον χαρακτηρίσει για στοιχείον αντιποιητικό κι αφύσικο:



/

Αλλά και ποιος, με τα σωστά του, στην πραγματικότητα, ευρήκε στο 
θάνατο φυσικήν ομορφιά, ευρήκε φυσική καν αξία στο νεκρό σώμα 
που κι η ίδια η Φύσις βιάζεται να το ξανασχηματίσει ευθύς σε ζων
τανά πλάσματα;

Σε ποιον θ' άρεσε να πιει από το δισκοπότηρο, όπου ο καλόγερος 
ο Σαμουήλ, κατά τον Βαλαωρίτη, άφησε να τρέξουν τα δάκρυά του, 
γιατί δεν είχε γύρω του νερό; Ή  από το άλλο ποτήρι, όπου κλαίει 
μέσα ο απελπισμένος του Πολέμη;

Μπορούν ν' αντιτείνουν άλλοι, πως σχεδόν όλ' αυτά είναι πράγ
ματα ρομαντικά και πως ο κλασικισμός κι ο ρεαλισμός τα βρίσκουν 
αφύσικα κι υπερβολικά. Ίσως. Αλλά κι εκείνοι έχουν τα δικά τους.

Η δ. Μαρ. γράφοντας, αντιγράφει τον άνθρωπο, όταν, παθαινό- 
μενος από κάποιαν ανάγνωση, λέγει με θαυμασμό: «Τι ζωντανά που 
είναι γραμμένα! Νομίζεις πως τα βλέπεις αληθινά!» Κι ο άνθρωπος 
νομίζει, ότι τάχα αν ετύχαινε να τα ιδεί αληθινά αυτά που διαβάζει 
γραμμένα, θα τα έβλεπε το ίδιο, και πως την ίδια συγκίνηση θα του 
γεννούσαν! Αλλ' ας προσπαθήσει να το κάμει! Δεν θα ιδεί τίποτε, 
δεν θα συγκινηθεί με τίποτε! Κοινές πλάνες, που έχουν έρθει με την 
παράδοση κι έχουν επικρατήσει... Το έργο της τέχνης δε ζωντανεύει 
την πραγματικότητα: ζωντανεύει τη φαντασία! Εκεί μέσα, στη φαν
τασία του συγγραφέως και στη φαντασία του αναγνώστου, ζει και 
κινείται ο κόσμος, ο κόσμος ο αισθητός. Ο άλλος κόσμος, ο πραγμα
τικός, είναι κατά βάθος ανύπαρκτος, νεκρός. Γιατί δεν το αισθά
νεται κανείς!

Μέσα στην ίδια τη σύστασί] της Ποιήσεως (και της Τέχνης) -  από 
κει ήδη, υπάρχει το αφύσικο. Τι είναι τα μέτρα; τι είναι ο ορισμένος 
αριθμός των συλλαβών, που, αφού εξαντληθεί, η φωνή μας πρέπει 
να μεταπέσει σ' άλλη φράση, που δεν έρχεται φυσικής τι είναι η 
ομοιοκαταληξία; τι είναι η στροφή; Όλ' αυτά τα πλαστά και τα 
τεχνητά και τ' αυθαίρετα είναι όμως τα πρώτα και τα κύρια και τα 
διάχυτα θέλγητρα της Ποιήσεως. Ή θα την αποκηρύξει κανείς από 
τη ρίζα της, ή θα την δεχθεί σ' όλες τις ποικιλίες του φανταστικού 
της.

Και για τα είδη τα πιο σύνθετα; Είναι φυσικό το Θέατρο, όπου, 
μέσα σε δυο ώρες, συμπυκνώνεται μια ιστορία και μια ανθρώπινη 
ζωή; Κι οι άλλες τάχα μορφές της Τέχνης; Η ζωγραφική έξαφνα -  
Τέχνη μάλιστα εικαστική -  που ολόκληρη στηρίζεται στον τεχνητό 
νόμο της Προοπτικής;

Όχι, δεν η μπορεί κανείς να παραδεχθεί πως υπάρχει φυσική 
τέχνη και φυσική Ποίησις. Μπορεί να παραδεχθεί μόνο πως υπάρχει 
«στυλ» φυσικότητος -  κι είναι αυτό που λέγεται ρεαλισμός. Αλλά το 
στυλ, αυτό καθ' εαυτό, είναι έννοια τεχνητή... Η Τέχνη είν’ ένας 
κόσμος συμβόλων, που αντιπροσωπεύουν ή εκφράζουν εσωτερικές 
καταστάσεις. Τίποτε δεν πρέπει να παίρνεται «στα σοβαρά» -  αν 
σοβαρό νοηθεί το πρακτικό και το θετικό του κόσμου. Ο «θάνατος» 
στην Ποίηση είναι απλώς το σύμβολο κάποιας ψυχικής καταστά- 
σεως: ποια είναι κατά βάθος αυτή η ψυχική κατάσταση; ούτε να το 
μαντεύσομε μπορούμε... Στο κορύφωμα του έρωτός του ο εραστής 
θέλει να φαντασθεί την ερωμένη νεκρήν ή πάσχουσα. Στο βάθος της 
απελπισίας του ο άρρωστος θέλει να πει κάτι για λουλούδια και για 
ήλιο. -  Αυτά μας προσφέρει η Ποίησις, και τίποτ άλλο.

Νομίζω όμως ότι πρέπει να προσθέσω κάτι ακόμη. Σ 'όλ' αυτά δεν 
μπορεί κανείς να είναι κι αποκλειστικός. Υπάρχουν πρωτοτυπίες 
που κινούνται, ας πούμε έτσι, με βήμα ίσο κι ομόρρυθμο προς την 
Παράδοση και που ο κόσμος είν'έτοιμος να τις αναγνωρίσει. Υπάρ
χουν και πρωτοτυπίες που κάνουν άλματα, χάσματα, κενά, και που 
ο κόσμος δυσκολεύεται να τις ακολουθήσει. Ο Μαλλαρμέ έξαφνα 
-είναι η Παράδοσις- σύμπτυξις κι ανακεφαλαίωσις της παραδό- 
σεως, υψηλός εμπρεσσιονισμός, μα πάντα η Παράδοσις. Ο Βαλερύ 
επίσης. Αλλά δεν είναι ο Ρεμπώ. Δεν είναι ο Ααφόργκ. στους ρομαντικούς, γράφεται σήμερα «κλασικός» στους φιλολογι- 13

Όμως, πάλι, με το πέρασμα του χρόνου, κι η Παράδοσις συγχρο- χούς καταλόγους,
νίζεται μαζί τους. Το άλμα, από μακριά πια κοιταγμένο, καταντά να
μη φαίνεται. Και γ ι’ αυτό, ο Νερβάλ έξαφνα, ο ρομαντικός μέσα «Νέα Εστία», 15/2/34, σσ. 180-181.

Γιώργος Κακουλίδης

Μ Α Θ Η Μ Α  Ο Ρ Α Σ Η Σ

Κάτω από ένα τροχαίο Σάββατο 
μες στις μηλιές
τα ελληνικά στο σκοτάδι συνάντησα 
μια μοτοσικλέτα ανάποδη 
κι οι ρόδες να γυρίζουν.
Και δίπλα τους 
οι όμορφες μέρες 
σαν άλογα όρθια στέκονται 
στην άκρη του δρόμου 
τα βλέπουν όλα
και ήσυχα τρώνε τα άστρα τους.
Ά γ ιο  Ροδάριο
τι με εμποδίζει
τη φωνή που συναντώ
να σύρω στο ξέφωτο
όπως τραβάνε
το μαχαίρι απ' τη θήκη
να βγει
η γλώσσα η νύφη
η ακατάδεκτη
σαν ψάρι από το νερό έξω
που χτυπιέται
και το θαυμάζουν όλοι
όμως δεν πλησιάζει κανείς
τα αυγά του
στο φως όταν ανοίγουν.
Και βγαίνουν άνθη κερασιάς 
που υποκλίνονται 
και φίδια που ψιθυρίζουν 
υπέρ των νεκρών πάντα 
που σαν βασίλισσες 
αργοκίνητες αλλάζουν θέσεις 
ολοένα αλλάζουν 
και πέφτουν φωνές 
μεγάλες νιφάδες 
μέσα στα χέρια μας 
και λιώνουν 
-π ώ ς  λιώνουν -  
οι ταξιδιώτες
μπροστά στην επιστροφή τους 
πυροβολώντας ο ένας τον άλλο 
ενώ η μητέρα 
ανοίγει την πόρτα.
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Παλαιολόγος, Καλλιγάς, 
Βικέλας: οι απαρχές 

του ελληνικού ρεαλισμού
Αποτελεί, νομίζω, γεγονός κοινής παραδοχής η διαπίστωση ότι 
η πεζογραφία μας αρχίζει να ενηλικιώνεται με τη γενιά του 
Βιζυηνού και του Παπαδιαμάντη: χωρίς τους ηθογράφους του 
1880 θα ήταν μάλλον αδύνατον να περάσουμε στην κοινωνική 
ιδεολογία του Θεοτόκη και του Βουτυρά, στον φροϋδικό 
νατουραλισμό του Καραγάτση, στην αμεσότητα της μαρτυρίας 
του Μυριβήλη ή, ακόμη, για να φτάσουμε ως τις τελευταίες 
δεκαετίες, και στο πολιτικό μυθιστόρημα της μεταπολεμικής 
περιόδου. Τα ποικίλα θεματικά στοιχεία, καθώς και οι εξαιρε
τικά διαφοροποιημένες τεχνικές, που εφαρμόστηκαν επί έναν 
και πλέον αιώνα στον ελληνικό αφηγηματικό λόγο, έχουν τις 
ρίζες τους στις προγραμματικές ρεαλιστικές αρχές της ηθογρα
φίας: ο συγγραφέας οφείλει να αναπαραστήσει την κοινωνία 
του στα απολύτως συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της και να 
υποδείξει, με μέσα που μόνον ο ίδιος διαθέτει, τα μόνιμα φαι
νόμενα που την απασχολούν. Ακόμη και όταν το πλαίσιο του 
ρεαλισμού διαρρηγνύεται εμφανώς, το παλαιό αίτημα δεν χάνει 
τη σημασία του: το εξωτερικό περιβάλλον συνιστά πάντοτε τη 
ζωτική αφορμή για το ξετύλιγμα και την ανάπτυξη, σύμφωνα με 
περισσότερο ή λιγότερο αυστηρούς κανόνες, της αφήγησης.

Κάτι που συχνά ξεχνάμε σε ανάλογες συζητήσεις είναι ο 
κόσμος από τον οποίο προήλθαν οι ηθογράφοι του '80. Με 
ποιον τρόπο, αλήθεια, ο Κονδυλάκης, ο Ξενόπουλοςήο Βλαχο- 
γιάννης, για να περιοριστούμε σε ήσσονες περιπτώσεις, βρέ
θηκαν να περιγράφουν με ακρίβεια φυσιοδίφη τόπους, συνή
θειες ή συμπεριφορές, που απαιτούσαν οξύ γλωσσικό αισθη
τήριο και ιδιαίτερα ασκημένο μάτι; Ελπίζω ότι το ερώτημα δεν 
εκλαμβάνεται στη ρητορική του διάσταση. Τα χρόνια που 
προηγήθηκαν της ηθογραφίας -  πενήντα συναπτά έτη πυκνού 
ρομαντισμού -  δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικά για τη γέν
νηση, τη διαμόρφωση και, εν τέλει, την καθιέρωση των ενδια
φερόντων της. Ό σ ο  για την εξήγηση της όψιμης -  ή έστω της 
έγκαιρης -  αντίδρασης σε μια κατάσταση που είχε από καιρό 
τραβήξει σε μάκρος, είναι μόνον η μισή αλήθεια. Θέλοο να πω το 
εξής: το έργο -  το οποιοδήποτε έργο -  της εκ βάθρων ανα
νέωσης δεν αναλαμβάνεται εν μια νυκτί και δεν ενεργεί στα 
τυφλά: κάπου πρέπει να πατάει, κάποιοι πρέπει να το έχουν 
προετοιμάσει και να έχουν ανοίξει, ακόμη και στραβά, τον 
δρόμο. Έτσι και στην περίπτωσή μας: το ηθογραφικό διήγημα 
και, κατ' επέκτασιν, ο ρεαλισμός προοικονομούνται καθ' όλη 
τη διάρκεια της κυριαρχίας των ρομαντικών, με τη συνδρομή 
των ιδεών, αλλά και των αισθητικών αναζητήσεων του διαφω
τισμού. Το βεβαιώνουν τρία ισχυρά παραδείγματα: στην αρχό- 
μενη ρομαντική περίοδο, ο Γρηγόριος Παλαιολόγος με τον

του Βαγγέλη Χατζή βασιλείου
Πολύπαθη  (1839) και τον Ζ(ογράφο  (1842)· στην ανιούσα φάση 
της, ο Παύλος Καλλιγάς με τον Θάνο Βλέκα  (1855)· και στη 
φθίνουσα έξοδό της, ο Δημήτριος Βικέλας με τον Λουκή Λ άρα  
(1879).1

Ξέρω ότι το σχήμα δείχνει μηχανικό και ότι, επιπλέον, υπο
φέρει από κάποια ενοχλητική προφάνεια. Σπεύδω, όμως, να 
διευκρινίσω δύο πράγματα. Πρώτον, δεν θεωρώ πως οι συγ
γραφείς για τους οποίους μιλάμε ανήκουν οργανικά στον κύκλο 
των διαφωτιστούν: απλώς διασώζουν, «μετακενωμένο» στις 
δικές τους ανάγκες, το πνεύμα πον ελληνικιόν φώτων, που, 
άλλο^στε, εν πλήρει δόξη έλαμψαν μόνον μεταξύ 1780 και 1820. 
Δεύτερον, πρόθεσή μου δεν είναι να εξαντλήσω τον κατάλογο 
των μυθιστορημάτων ή πον αφηγηματικοί εν γένει κειμένοχν 
που αναμετρήθηκαν με την ιδεολογία του ρομαντισμού. Από 
αυτή την άποψη, τόσο Η Π άπισσα Ιωάννα (1866) του Ροίδη όσο 
και η Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι (1871) έπαιξαν αναμφι- 
βόλως καίριο ρολό. Εντούτοις, ο μεν Ροΐδης δεν ξέφυγε, παρά 
τις ανατρεπτικές του διαθέσεις, από το ιστορικό μυθιστόρημα,2 
ο δε Ανώνυμος της Στρατιω τικής Ζω ής παρέμεινε, λίγο ο)ς 
πολύ, στο επίπεδο της μαρτυρίας.3 Το αντίθετο συνέβη με τους 
τρεις συνειδητούς ρεαλιστές που έχο) κατά νουν: διάλεξαν σύγ
χρονο χώρο και χρόνο, δημιούργησαν μύθο, οργάνο)σαν πλοκή 
και γενικά έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να προχο)- 
ρήσουν πέρα από συμβάσεις, με ένα κατά το δυνατόν εντελέ
στερο μυθιστορηματικό όργανο.

Προτού, ωστόσο, συνεχίσω, είναι απαραίτητο να συμφοτνή- 
σουμε στοιχειωδώς επί της ορολογίας. Η ηθογραφία και ο ρεα
λισμός έχουν υποστεί πολλαπλές σημασιολογικές κατολισθή
σεις και δεν μπορούμε να είμαστε καθόλου βέβαιοι για το τι 
εννοεί ο καθένας όταν περιλαμβάνει αντίστοιχους όρους στις 
αποτιμήσεις του. Σχετικά με τον ρεαλισμό, που φαίνεται και ο 
πλέον αμφίβολος, θα μείνω σε μια σαφή και απτή ιστορικά απο
στροφή του Ρ. Ουίλλιαμς: «Ο όρος», σημειο)νει ο άγγλος κριτι
κός, «γνο)ρισε από την αρχή μιαν απλή τεχνική εφαρμογή: 
εκλήθη να περιγράψει την ακρίβεια και τη ζωντάνια με τις 
οποίες αποδίδεται καλλιτεχνικά μια διαπιστοψένη λεπτομέ
ρεια. Η τόσο απλή αυτή εφαρμογή είχε αργότερα ένα σιορό 
συνέπειες. Αρχικά, πάντως, υπήρξε πολύ ξεκάθαρη ως προς τη 
διάκριση μιας τεχνικής από άλλες: ο ρεαλισμός ως αντίθετη 
έννοια της εξιδανίκευσης ή της καρικατούρας. Ό μω ς, επίσης 
από την προίτη στιγμή, η ίδια τεχνική έννοια πλευροκοπήθηκε 
από την αναφορά στο περιεχόμενο: ορισμένα θέματα θεο)ρή- 
θηκαν ρεαλιστικά σε αντίθεση, και πάλι, με κάποια άλλα, που 
τοποθετήθηκαν στον αντίποδά τους. Ο συνηθέστερος εντούτοις



ορισμός είχε την έννοια της κοινής, σύγχρονης, καθημερινής 
πραγματικότητας, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ηρωικά και 
ρομαντικά θέματα ή τους θρύλους.»4

Δεν θα δυσκολευτούμε καθόλου να συνδέσουμε τον ορισμό 
του Ουίλλιαμς με τις προδιαγραφές του ηθογραφικού διηγήμα
τος, όπως το αντιλαμβανόταν η σύνταξη της «Εστίας» το 1883: 
απομάκρυνση από τις γραπτές πηγές και από τον ιστορικό διά
κοσμο του μυθιστορήματος, παράκαμψη της επινόησης και της 
φαντασίας, επιμονή στο συγκεκριμένο, έμφαση στην προσω
πική, την ατομική εμπειρία.5 Ηθογραφία και ρεαλισμός συνι- 
στούν εν προκειμένοο αξεχώριστο δίδυμο: θα χρειαστεί να μεσο
λαβήσουν πολλές εξελίξεις για να συγκρουστούν και να κατα
λάβουν τις θέσεις ορκισμένων αντιπάλων. Αυτό, όμως, είναι 
εντελούς διαφορετικό ζήτημα.

Ό πως κι αν έχει, το 1839, που κυκλοφορεί Ο πολύπαθης, ο 
Παλαιολόγος βρίσκεται αντιμέτωπος μόνον με τα μυθιστορή
ματα των Σούτσων.6 Ο άνθρωπος, όμως, που θεμελίωσε τη 
Γεωργική Σχολή της Τίρυνθας και εν συνεχεία έπεσε, για άγνω
στους λόγους, στη δυσμένεια του Καποδίστρια, αλλά και της 
Αντιβασιλείας, δεν έχει περιθώρια για τον ιδανισμό του Πανα
γιώτη ή για την άτολμη πικρία του Αλέξανδρου Σούτσου. 
Σκοπός του δεν είναι να συγκαλύψει τον περίγυρο, αλλά να 
καυτηριάσει τα πάθη και τις αναπηρίες του. Ο ήρωάς του 
σαρώνει τα πάντα: τη φιλαυτία, τις τρικλοποδιές των καθημε
ρινών συναλλαγών, την ανυποψίαστη ευπιστία, τις κάθε λογής 
ίντριγκες (επαγγελματικές, πολιτικές, ερωτικές), τη γελοιότητα 
(δόκανο στο οποίο μπορεί να πιαστεί ο καθένας ανά πάσα 
ώρα), την ημιμάθεια, την πατριδοκαπηλεία, την περιαυτολο- 
γία, την αυθαιρεσία της εξουσίας και, πάνω απ' όλα, την υπο
κριτική επένδυση και το απατηλό κύρος των κοινωνικών 
ρόλων. Ασφαλώς, εδώ δεν διακρίνουμε τις παιδαγωγικές προ
θέσεις του διαφωτιστή και θα ήταν τουλάχιστον άχαρο να μετα
τρέψουμε τον αρνητικό και μηδενιστικό λόγο του αφηγητή σε 
αγώνα για την παίδευση συνειδήσεων. Διατηρεί, ωστόσο, ο 
Παλαιολόγος ένα άλλο -  και οπωσδήποτε ουσιαστικό -  στοι
χείο της διαφωτιστικής μέριμνας: την απομυθοποίηση των 
παραδοσιακών αξιών και τη συνακόλουθη προσήλωση στην 
εικόνα μιας αδρής πραγματικότητας.

Η φιλολογική -κυρίως, η συγκριτική- έρευνα περικόπτει 
τον πιθανό ενθουσιασμό μας: στη βάση του έλληνα Πολυπα- 
θούς ανακαλύπτουμε τον γάλλο Ζιλβλάς του Αεσάζ και το 
ισπανικό picaresco. Η ανακάλυψη δεν είναι τόσο απογοητευ- 
τική. Ας θυμηθούμε τα ρεαλιστικά μοτίβατου Αεσάζ: αυτοβιο
γραφία, θεώρηση της ζωής από κάτω, έντονη κριτική κοινο)- 
νικών καταστάσεων, ηθολογικές παρατηρήσεις7. Ας θυμη
θούμε, επίσης, τη συμβουλή του Κοραή προς τον Αλέξανδρο 
Βασιλείου να προσέξει καλά τον Αεσάζ. Ας λάβουμε, τέλος, 
υπόψη, την παρατήρηση του Άλκη Αγγέλου για τη χρήση της 
καθομιλουμένης, του διαλόγου και της νεολογίας ως παρά
γοντα που προσδιορίζει την ανεξαρτησία του Παλαιολόγου 
έναντι του γαλλικού του προτύπου.Χ Το συμπέρασμα βγαίνει 
χωρίς παραχωρήσεις: ο δημιουργός κατορθώνει να «δεξιωθεί» 
έναν ξένο ρεαλιστή του καιρού του κατά τον καλύτερο τρόπο: 
κατ’ αρχήν, φροντίζει να δηλώσει ρητά τις πηγές του. Ό πως 
μας λέει ο ίδιος στον Ζωγράφο , συνέταξε «Ελληνικόν Ζυλβλά- 
σιον, τον οποίς*ν Πολυπαθή ωνόμασε». Ύστερα, ξέρει να 
παίρνει τις αποστάσεις του, με καίριες τομές στη γλώσσα και 
στο ύφος. Τέλος, αν πιστέψουμε τους φιλολόγους, ενισχύει την 
επιρροή του με δάνεια και από άλλες κατευθύνσεις: από τον 
ανανεωμένο ρεαλισμό του Μπαλζάκ και του Σταντάλ9, από τη

φιλοσοφική λογοτεχνία του Βολταίρου, του Μοντεσκιέ και του 
Ρουσσώ.10 Στο επίπεδο των επιδράσειον ο Πολυπαθής είναι 
ένας διαφωτιστικός πανδέκτης, σταθερά προσανατολισμένος 
στην απεικόνιση του πραγματικού, του ρέοντος κόσμου.

Ο ρέιυν κόσμος δίνει το παρών και στον Ζωγράφο : ο χώρος 
και τα πρόσιοπα της νεόδμητης Αθήνας τροφοδοτούν αδιάκοπα 
το κεντρικό θέμα της πολιτικής και του έροπα. Ο ήρωάς δεν 
εξακοντίζεται πια στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, όπως στο 
πρώτο βιβλίο του συγγραφέα, αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να 
λειτουργεί ως φίλτρο μϊας διαπεραστικής σάτιρας, η οποία 
μετατρέπει την κοσμοπολιτική ειρωνεία του Πολυπαθούς σε 
ηθολογικό κάτο/ττρο -  «εικονογραφία», όπως θα προτιμούσε ο 
Παλαιολόγος -  της Αθήνας.11

Δύο χρόνια προτού τυπωθεί ο Θάνος Βλέκας του Παύλου 
Καλλιγά κυκλοφορούν και η Ιστορία τον Ελληνικού 'Εθνους 
του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου και η Ιστορία της Ελλη
νικής Επαναστάσεως του Σπυρίδωνος Τρικούπη. Δύο χρόνια 
μετά τη δημοσίευση του έργου στο περιοδικό «Πανδώρα» ο 
Ζαμπέλιος παρουσιάζει τας Βυζαντινός μελετάς περί πηγών 
νεοελληνικής εθνότητος. Το κλίμα είναι ενδεικτικό για το τι 
κυριαρχεί στα αναγνωστικά ενδιαφέροντα της εποχής. Η 
ρομαντική-εθνική ιδεολογία βρίσκεται στην καλύτερη -την  πιο 
θαρρετή τη ς-  ώρα· και ο Παλαιολόγος έχει ξεχαστεί από 
καιρό. Ο δυτικομαθημένος Καλλιγάς θα ταράξει αρκετά την 
ιστοριογραφική ευφορία των Αθηναίων λογίων, φιλοτε
χνώντας με το βιβλίο του μια μάλλον στενόχιορη εικόνα της 
μικρής μετεπαναστατικής κοινωνίας. Τα τεκμήριά του -  όσα 
θησαυρίζει για να υποτάξει στον προσχηματικό του μύθο -  
είναι αξιόπιστα: ληστοκρατεία που απλώνει τα πλοκάμια της 
ως τις παρυφές του κράτους, διεφθαρμένη γραφειοκρατία, 
απαρχαιωμένες χρήσεις της γης, φεουδαλική νοοτροπία καλ
λιεργητών και γαιοκτημόνων, αθεράπευτη θρησκοληψία, 
επαρχιώτικη (πέρα από τάξεις και καταγωγή) συμπεριφορά. Οι 
περιπέτειες του Θάνου Βλέκα, που αναγκάζεται να εγκατα
λείψει τη γη του εξ αιτίας των ληστρικών επιδόσεων του 
αδελφού του και καταλήγει στο χώμα ως μοιραίο θύμα της 
αδελφικής παρανομίας, αποκαλύπτουν με σαφείς και συγκε
κριμένες παραστάσεις τον ρημαγμένο κοινωνικό ιστό ενός 
καταπιεσμένου και, ταυτοχρόνως, άβουλου και ανίκανου 
έθνους.

Πήγα, ωστόσο, πολύ μακριά και υπάρχει κίνδυνος να γείρει 
ασύγγνωστα το βάρος στη μία πλευρά της*ζυγαριάς. Νομικός 
στο επάγγελμα και ερασιτέχνης πεζογράφος, ο Καλλιγάς έζησε 
για μεγάλο διάστημα στη Γερμανία και, φυσικά, απείχε από τις 
περισσότερες κρίσιμες συγκρούσεις της αθηναϊκής λογιοσύνης. 
Κατά συνέπεια, είναι μάλλον αδύνατον να τον εντάξουμε 
αβρόχοις ποσί στη χορεία των (λιγοστών, άλλωστε) συνεχιστών 
του διαφωτισμού. Οι αμφιβολίες πολλαπλασιάζονται όταν 
προσέξουμε τα μελοδραματικά σχήματα και τις ρητορικές, πομ
πώδεις αποστροφές του. Μία ακόμη παρατήρηση θα μας προσ
γειώσει οριστικά. «Η σάτιρά του», γράφει ο Γ.Β. Τσοκόπουλος 
στην έκδοση του Θάνου Βλέκα του 1923, «δεν είναι πικρά και 
ορμητική επίθεσις λιβελλογράφου αξιούντος να διορθιόσει τον 
κόσμον. Ο ειρωνιστής εδώ είναι ένας καλόβολος και επιεικής 
σοφός, ο οποίος μη κρύπτων τίποτε, αποκαλύπτων τα πάντα, 
δεν τα δικαιολογεί μεν, φαίνεται όμως ότι τα παραδέχεται ως 
μίαν φυσικήν και μοιραίαν συνέπειαν εξελίξεως την οποίαν 
ελπίζει καλυτέραν. Υπάρχει βέβαια γραμμή γελοιογράφου εις 
την διαγραφήν των χαρακτήρων της διηγήσεως. Αλλά η γραμμή 
αυτή δεν είναι η γραμμή που αφήνει καιόμενος σίδηρος επάνω



εις μίαν πληγήν. Είναι απλώς ένας δείκτης που σημειώνει μίαν 
αδυναμίαν, χωρίς να την χαρακτηρίζει και ως αδιόρθωτον.»12

Μα, τότε; Δεν ανατρέπονται τάχα εκείνα που λέγαμε στην 
αρχή; Και δεν προβάλλει μπροστά μας το είδωλο ενός μυθιστο
ρήματος που μετά βίας αποσπάται από τον ρομαντικό συρμό; 
Δεν θα το έλεγα. Ο Τσοκόπουλος έχει δίκιο μόνον σε ό,τι αφορά 
την ειρωνική λειτουργία του έργου. Διότι από καθαρά θεμα
τική σκοπιά ο Καλλιγάς είναι πεπεισμένος ρεαλιστής: 
δημιουργεί μια εκτεταμένη και λεπτομερή τοιχογραφία της 
Ελλάδας του 1850, συνδέει τις προσωπικές αντιδράσεις τιυν 
ηρώων του με τις γενικότερες κοινωνικές συνθήκες και δεν 
παραλείπει να συνυπολογίσει προβλήματα που σε πρώτη προ
σέγγιση δείχνουν άσχετα μεταξύ τους: ο συγγραφέας αναλαμ
βάνει εδ(ό τον ρόλο του μεταρρυθμιστή ή, εν πάση περιπτώσει, 
του ειδήμονα, που διαθέτει κάποιες λύσεις και είναι πρόθυμος 
να τις εφαρμόσει. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν μας παραπέμπει 
ευθέως στον διαφωτισμό και δεν ξεχνώ ότι θέμα χωρίς γλώσσα 
δεν υφίσταται. Αυτή, όμως, είναι η αντίφαση που μας κάνει να 
συζητάμε για τον Θάνο Βλέκα: η συνύπαρξη του αναμορφωτή, 
ο οποίος καταφεύγει στον ρεαλισμό για να διαφιοτίσει (φτάνον
τας, έστω, κάποτε ως την υπαγόρευση οδηγιών χρήσεως), και 
του κρυπτο-ρομαντικού ο οποίος δεν καταφέρνει να αποτι- 
νάξει τις εκφραστικές συμβάσεις της εποχής του.

Εν έτει 1879 ο Δημήτριος Βικέλας είχε λιγότερες δυσκολίες. 
Απαριθμώ άτακτα ορισμένους θετικούς δείκτες: την Πάπισσα  
Ιωάννα και τη Στρατιω τική ζωή εν Ελλάόι, για τη σημασία των 
οποίων προλάβαμε να μιλήσουμε εισαγωγικά* τη λαογραφική 
εκστρατεία του Νικολάου Πολίτη με τη Μελέτη περ ί τον βίου 
των νεωτέρων Ελλήνων (1870)· τον καβγά Ροΐδη και Βλάχου 
για την «περιρρέουσα ατμόσφαιρα», που έθεσε επί τάπητος το 
ζήτημα του ρεαλισμού· και, το αποκορύφωμα, την έκδοση της 
«Εστίας» το 1876, που αναλαμβάνει τον αγιόνα υπέρ της ηθο
γραφίας και του ηθογραφικού διηγήματος. Εννοείται ότι για 
τον Λονκή Λ άρα  χρειάστηκε να βάλει και ο Βικέλας το χέρι του. 
Χρησιμοποιιόντας τη μαρτυρία ενός χιώτη εμπόρου εν Λον
δίνο), για τη φυγή του από τη γενέτειρα και για τις πρώτες προσ
πάθειες της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στη Σύρο, 
κατασκεύασε κυριολεκτικά μια καινούργια κοινωνική ιδεο
λογία και, το κυριότερο, εισήγαγε ένα αδιανόητο για τα ως τότε 
δεδομένα μυθιστορηματικό πρότυπο. Ο Λουκής Λάρας είναι 
ένας αντι-ήρωας: αδιαφορεί για τον Αγώνα, αποφεύγει τα 
όπλα, δεν νιώθει τον παραμικρό ενθουσιασμό για τον στόλο 
που περιπλέει τη Χίο, απειλώντας την τουρκική εξουσία. Τα 
μόνα που τον ενδιαφέρουν είναι η ήσυχη ζωή και η οικονομική 
αποκατάσταση: η προτεσταντική ηθική -  σκληρή δουλειά, 
πίστη στον θεό και συγκρότηση περιουσίας -  ως αντίβαρο της 
εθνικής στράτευσης. Στη δύση του αθηναϊκού ρομαντισμού θα 
ήταν παράταιρο να αναζητήσουμε διαφωτιστικές επιβιώσεις.13 
Προσοχή, όμως: και ο Βικέλας γράφει με σκοπό να διαφιυτίσει. 
Ξέρει ότι οι ρομαντικοί στήριξαν τις ελπίδες τους σε ένα ιστο
ρικό ιδεώδες που έχει πλέον ξεθωριάσει- και θέλει να επι
σπεύσει τις αλλαγές που προοιωνίζεται η ατονία τους. Επιπρο- 
σθέτως, αντιλαμβάνεται ότι οι πρακτικοί, όπως οι δικοί του, 
στόχοι, απαιτούν εξ ίσου πρακτική μέθοδο: το οικείο, το καθη
μερινό, το άμεσο -  ολόκληρη, με άλλα λόγια η γκάμα του ρεαλι
στικού μυθιστορήματος -  θα του προσφέρουν ό,τι ζητάει. Για 
να το πω με τον τρόπο του Ξενόπουλου: «διήγημα ελληνικόν, 

δ πραγματικόν, έχον ήρωας ανθριόπους γήινους και απεικονίζον 
σκηνάς εκ του αληθούς.»14

Τι εννοιό με όλα αυτά; Ό τ ι  οι ρομαντικοί δεν έμειναν χωρί;

1. Για την οριοθέτηση του ελληνικού ρομαντισμού μεταξύ 1830 και 
1850 6λ. Κ. 0 .  Δημαρά Ελληνικός Ρωμαντισμός, «Ερμής» 1985.2 «Η 
ιδεολογική υποδομή του Νέου Ελληνικού Κράτους», σσ. 325-418.

2. Αντίστοιχες παρατηρήσεις διατυπιόνουν ο Μάριο Βίττι στην 
Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας  (μτφ. Μυρσίνης Ζορμπά, 
«Οδυσσέας» 1978. «Οι προκλήσεις του Ροΐδη», σσ. 231-233) και ο Λίνος 
Πολίτης στη Συνοπτική Ιστορία της νέας ελληνικής λογοτεχνίας  (Θεσ
σαλονίκη 1981.3 «Το ελληνικό κράτος. Οι Φαναριώτες και η Αθηναϊκή 
Σχολή. Ελληνικός ρομαντισμός», σ. 48).

3. Η λογοτεχνική, βεβαίως, αξία του έργου δεν αμφισβητείται. 
Επαρκιός το αποδεικνύει ο Αλέξανδρος Κοτζιάς με τη διάκριση ανά
μεσα σε αφηγητή και συγγραφέα, σε ομότιτλο άρθρο στο περιοδ. Γράμ
ματα και Τέχνες, τ. 60, Νοέμβριος 1990, σσ. 3-5.

4. Raymond Williams The long revolution, «Penguin» 1980. «Rca 
lismand the contemporary novel», pp. 120-12L

5. Βλ. και Παν. Μουλλά «Το νεοελληνικό διήγημα και ο Γ. Μ. Βιζυη- 
νός». Εισαγιογή στο Γ. Μ. Βιζυηνού Νεοελληνικά Δ ιηγήματα, «Ερμής» 
1980, «Ο ρόλος της Ε σ τ ία ς ’», σσ. λβ'-μ'.

6. 1834: Π. Σούτσος Η κιθάραν, αι Το Παλληκάριον, 1839: Α. Σούτσος 
Ο περιπλ ανώμένος.

7. Βλ. την εύστοχη κατάταξη του Αλκη Αγγέλου στο «Ρομάντσο του 
νεοελληνικού μυθιστορήματος». Εισαγωγή στο Γρηγορίου Παλαιο- 
λόγου Ο Πολνπαβής , «Ερμής» 1989, «Ελληνικός Ζιλβλάσιος», σ. 143.

8. Αγγέλου, όπ.π. σσ. 144-147.
9. Αγγέλου, όπ.π. σσ. 124.
10. Βλ. Henri l onnet «Οι γαλλικές επιδράσεις στον Πολνπαθή  του Γρ. 

Παλαιολόγου» στην έκδοση του «Ερμή», όπ.π. σσ 177-186.
11. Για τη σχέση κοσμοπολίτικου και τοπικού στοιχείου βλ. Ά λκη 

Αγγέλου «Ο Ζωγράφος τ ου Γρηγορίου Παλαιολόγου». Εισαγωγή στο 
Γρηγορίου Παλαιολόγου Ο Ζωγράφος, «Ίδρυμα Κώστα και Ελένης 
Ουράνη» 1989, σ. 9.

12. Το απόσπασμα αντλώ από παράθεμα στην εισαγωγή του Στέλιου 
Φίόκου στο Παύλου Καλλιγά Θάνος Βλέκας, «Οδυσσέας» 1989, σ. 21.

13. Η προτεσταντική ηθική ανακαλεί το σύνταγμα, τη δημοκρατική 
εκπαίδευση, την καθολική ψηφοφορία, το κοινοβούλιο: δύσκολα, 
ιοστόσο, θυμίζει και τον διαφωτισμό, παρατηρεί η Μαριάννα Δήτσα. 
Βλ. Μαριάννας Δήτσα «Εμείς το πλείστον μέρος εκ των πραγματευτούν, 
θέλομεν πάντα άσπρα, κι ας έχομεν ζυγόν». Εισαγωγή στο Δημητρίου 
Βικέλα Λουκής Λάρας. «Ερμής» 1991, «Η κοινωνική δράση», σ. 81.

14. Γρηγόριος Ξενόπουλος Ο Λουκής Λ άρας « Εστία», τ. 32 (1981), 
σσ. 368-369. Βλ. και στην έκδοση του «Ερμή», σ. 244.

Γ. Α ράγης, Α λ. Α ργυρίου , Χρ. Μηλιώνης και Σπ. Πλασκο- 
βίτης.

αντίπαλο ούτε μία στιγμή. Ο ιδανισμός του ιστορικού μυθιστο
ρήματος και ο ιδεολογικός οίστρος της συνέχειας του έθνους 
σκόνταψαν -χω ρ ίς ,  βεβαίως, και να πέσουν- σε έναν ειρωνικό 
ή απλώς μεταρρυθμιστικό ρεαλισμό, ο οποίος ουδέποτε ξέκοψε 
τελείως από τις συστατικές αρχές των ελληνικών φώτιον. Και 
κανείς δεν μπορεί να μας πει με σιγουριά ότι χωρίς το ανάλογο 
μίγμα θα ήμασταν σήμερα το ίδιο ώ ρ ιμο ι .-



4 υπάλληλα στοιχεία 
τεχνικής στον πεζό λόγο

Η λέξη «υπάλληλα» του τίτλου έχει τη σημασία της υπαλληλίας 
όπως τη χρησιμοποιεί η Λογική στις υπάλληλες έννοιες. Όπου 
μια ευρύτερη έννοια Α περιέχει μια στενότερη Β. Έτσι κι εδώ 
τα τέσσερα δεδομένα στα οποία αναφέρομαι είναι υπάλληλα, 
γιατί το πρώτο καλύπτει εννοιολογικά το δεύτερο, το δεύτερο 
καλύπτει το τρίτο και το τρίτο το τέταρτο. Το πρώτο συνεπώς 
είναι το εννοιολογικά ευρύτερο, ενώ το τέταρτο είναι το στενό- 
τερο. Τα δεδομένα αυτά ανήκουν στη γενικότερη περιοχή της 
Δομολογίας (Στρουκτουραλισμού) και στην ειδικότερη της 
Αφηγηματολογίας. Στην περιοχή δηλαδή που αφορά το τεχνικό 
μέρος της πεζογραφίας. Πρόκειται για μια περιοχή που 
παρόλες τις μελέτες που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες 
υπάρχει ακόμη αρκετή ρευστότητα εννοιών. Αυτά τα τέσσερα 
στοιχεία, σύμφωνα με τον τίτλο, απαντούν στον πεζό λόγο. Η 
αλήθεια όμως είναι ότι στον πεζό λόγο απαντούν απλώς περισ
σότερο αδρά και ευδιάκριτα, χωρίς ν ’ αποτελούν προνόμιό του 
γιατί απαντούν και στην ποίηση.

Λέγοντας τέσσερα υπάλληλα στοιχεία τεχνικής στον πεζό 
λόγο έχω υπόψη μου τη μονομερή αφήγηση, την πρωτοπρό- 
σωπη αφήγηση, τον κοινό μονόλογο ή απλώς μονόλογο και 
τέλος τον εσωτερικό μονόλογο.

Μονομερής (ή μονοεστιακή) είναι η αφήγηση που μας^δίνεται 
από μία οπτική γωνία: μέσα από τη φαντασία, το θυμικό, τη 
σκέψη και τις αισθήσεις ενός ατόμου. Η, αλλιώς, η αφήγηση 
που μας δίνεται από τη σκοπιά ενός προσώπου. Τη μονομερή 
αφήγηση τη διαστέλλουμε από την πολυμερή (ή πολυεστιακή), 
στην οποία τα εξιστορούμενα μας δίνονται από τη μεριά περισ
σότερων του ενός προσώπων. Κάτι που συμβαίνει π.χ. στους 
Κεκαρμένους του Κάσδαγλη, στις Ακυβέρνητες πολιτείες τον 
Τσίρκα και σε όλα σχεδόν τα μεγάλα μυθιστορήματα-τοιχογρα- 
φίες. Ανεξάρτητα πάντως απ' αυτό η μονομερής αφήγηση έχει 
το περιθώριο να διατυπώνεται σε πρώτο γραμματικό πρόσωπο, 
σε δεύτερο ή σε τρίτο. Ο Μοσκώβ-Σελήμ του Βιζυηνού λ.χ., το 
Ολόγυρα στη λίμνη του Παπαδιαμάντη και Το μαγνητόφωνο 
της ταβέρνας του Ιωάννου, είναι μονομερείς αφηγήσεις. 
Ωστόσο το πρώτο κείμενο είναι διατυπωμένο σε πρώτο γραμμα
τικό πρόσωπο, το δεύτερο είναι σε δεύτερο και το τρίτο σε 
τρίτο. Αυτή η δυνατότητα της μονομερούς αφήγησης, να διατυ
πώνεται σε οποιοδήποτε γραμματικό πρόσωπο, την καθιστά 
ευρύτερη από την πρωτοπρόσωπη αφήγηση που μπορεί να δια
τυπώνεται μόνο σε πρώτο πρόσωπο. Έτσι η πρωτοπρόσωπη 
αφήγηση είναι πάντοτε μονομερής, ενώ η μονομερής δεν είναι 
πάντοτε πρωτοπρόσωπη.

Η διάκριση ανάμεσα στη μονομερή και στην πρωτοπρόσο)πη 
αφήγηση βασίζεται σε ευδιάκριτα γραμματικά κριτήρια και 
είναι ευχερής. Η διάκριση όμως ανάμεσα στην πρωτοπρόσωπη 
αφήγηση και στον μονόλογο δεν είναι εξίσου ευχερής, γιατί 
γίνεται με εσωτερικά κριτήρια του λόγου. Ας δούμε από την 
πλευρά αυτή τι δυνατότητες έχει η προποπρόσωπη αφήγηση.

Με την πρωτοπρόσωπη αφήγηση υπάρχει δυνητικά το περι
θώριο να απευθύνεται κανείς σε κάποιο πρόσωπο που ανήκει 
στον κόσμο της αφήγησης ή να απευθύνεται στον υποθετικό 
αναγνώστη. Έχει επίσης την ευχέρεια να περιγράφει αντικει
μενικά γεγονότα σαν θεατής, να διατυπώνει σκέψεις και κρί
σεις γενικές ή για το άτομό του κι ακόμη να εκφράζει ευθέως τον

του Γιώργου Αράγη
ενδόμυχο εαυτό του. Ό λα αυτά έχουν δυνητική ισχή, με την 
έννοια ότι αποτελούν δυνατότητες της πρωτοπρόσωπης αφήγη
σης, χωρίς να είναι απαραίτητο να απαντούν όλα μαζί μέσα σε 
κάθε πρωτοπρόσο3πο κείμενο. Συνήθως όμως απαντούν όλα ή 
σχεδόν στα κάπως εκτενή κείμενα. Στο διήγημα π.χ. του 
Βιζυηνού Ο Μοσκώβ-Σελήμ, που προανάφερα, ο αφηγητής 
αρχίζει με ενδόμυχους συλλογισμούς και προχωρώντας περι
γράφει αντικειμενικά γεγονότα, απευθύνει το λόγο σε αφηγη
ματικά πρόσωπα και διατυπώνει σκέψεις και κρίσεις γενικές 
για το άτομό του. Παρόμοια παραδείγματα είναι τα Απομνημο
νεύματα τον Μακρυγιάννη, Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι κ.ά.

Αν πάρουμε τ(όρα τον μονόλογο, την περίπτωση δηλαδή ενός 
ανθρώπου που μονολογεί ελεύθερα χωρίς έλλογους ή άλογους 
περιορισμούς, θα παρατηρήσουμε ότι, συγκριτικά με την πριο- 
τοπρόσωπη αφήγηση, έχουμε στενότερα περιθώρια. Αρχικά 
γιατί, εξ ορισμού, δεν έχουμε εδώ την ευχέρεια να απευθυνό
μαστε σε άλλο πρόσωπο. Κι έπειτα γιατί δεν έχουμε επίσης την 
ευχέρεια να περιγράφουμε αντικειμενικά γεγονότα, όπως π.χ. 
περιγράφει ο αφηγητής το βραδινό κολύμπι της Μοσχούλας στο 
Όνειρο στο κύμα του Παπαδιαμάντη, γιατί η περιγραφή 
τέτοιων γεγανότων δεν είναι λόγος «εις εαυτόν». Πέρα όμως 
από αυτά τα δυο «δεν», μπορούμε να λέμε ό,τι έρχεται στα 
χείλια μας από το επίπεδο του συνειδητού ή του ασυνείδητου. 
Πράγμα που θα πει ότι στο μονόλογο έχει τη δυνατότητα κανείς 
να εκφράζει ό,τι βγαίνει αυθόρμητα από μέσα του, αλλά και 
συγκροτημένες σκέψεις και κρίσεις γενικές καθ(ός και για τον 
ίδιο. Το γεγονός ότι στην περίπτωση αυτή είναι εφικτό να δια
τυπώνονται κρίσεις για το ίδιο το άτομο που μονολογεί 
σημαίνει πως στο μονόλογο υπάρχει το περιθώριο να παίρνει 
κανείς απόσταση από τον εαυτό του και να τον βλέπει ως ένα 
βαθμό απ' έξω. Στο σημείο τούτο θα ήθελα να δώσω ένα 
συναφές παράδειγμα:

«Αυτή η συστάδα με τις ροδοδάφνες, δίνει έναν τόνο 
νοσταλγικό και συναισθηματικό αναζήτησης ιδανικών 
μορφών χαμένου έρωτα στον κάθετο τραχύ διαμελισμό της 
διάπλασης του γήινου φλοιού τοπικά. Ο οριζόντιος διαμε- 
λισμός σχηματίζει μασχάλη αρκετά ανοιχτή, (όστε ο όρμος 
να μην είναι πολύ ασφαλής όταν φυσάν άνεμοι, Το τοπω
νύμιο θα πρέπει να ετοιμολογηθεί ξεχνώντας τον ωραίο 
μύθο του Απόλλωνος και της Δάφνης. Όμως στο σώμα της 
Α κτής, όπου αγωνίστηκε ο Νεφεληγηρέτης με κεραυνούς, 
παρ' όλον ότι η καστανιά με τη μυστική υγρασία της παρα
σκεύασε χώμα κατάλληλο για την κήπευση των ψυχών, ώστε 
όλο το Ό ρ ο ς  με την ανθρώπινη του άνθηση να ονομαστεί 
Π ερ ιβόλι ,της Π α ν α γ ία ς ,  παρά ταύτα, εξαιτίας του 
φωτός και της θάλασσας που περιλούζουν την Χερσόνησο, 
όπως συμβαίνει απ' άκρη σ' άκρη της ελληνικής γης, οι 
Αρχαίοι θεοί εξακολουθούν να υφίστανται. ΓΥ αυτό η 
μνήμη μου δεν σταματά απλώς στον Αθανάσιο, συνεχίζει 
την αναδρομική της πορεία, λογαριάζοντας τις σχέσεις και 
ομοιότητες που συλλαμβάνει το μάτι ίσαμε τις πιο σκοτεινές 
αρχές της ιστορίας του κόσμου. Ομολογ(ί) πως τούτο είναι 1 
δύσκολο, αν δχι ακατόρθοπο, για όποιον δεσμεύεται από το 
παρόν. Το γεγονός όμως ότι είμαι ξένος, ότι δηλαδή αφήκα



πίσω, σαν να την ξέχασα, άγνωστη δυσκολοεξιχνίαστη την 
πεζή αμεσότητα της γέννησής μου, δίνει στο ταξίδι μου ένα 
χαρακτήρα που βοηθά στο πλησίασμα μιας καθαρά πνευμα
τικής θεώρησης. Έτσι συμβαίνει πάντα· η απόσταση μπορεί 
να λογαριάζεται σαν παρελθών χρόνος. Καθώς λοιπόν 
έρχομαι απ' το Νέο Κόσμο στον ΓΙαλιό, ερευνώντας τα 
συναισθήματά μου και την ψυχή, δεν είναι παράλογο να πω 
ότι κινούμαι εντελώς ελεύθερα, ανακαλύπτοντας αλήθειες 
απροσδόκητες για ένα άτομο. (...)

Οι Σερδάρηδες με τη φουστανέλα με τον τρόπο που με 
κοιτούν, δίχως να με πλησιάζουν, νιώθω ότι μ' ανεβάζουν σ' 
ένα ύψος, όχι απλού προστατευόμενου του Δία, αλλά αλη
θινής ενσάρκωσής του.»1

Στο κομμάτι αυτό, που είναι παρμένο από έναν ρητά δηλω
μένο μονόλογο που υπάρχει στην Πραγματογνωσία  του Πε- 
ντζίκη, βλέπουμε να διατυπώνονται ορισμένοι ενδόμυχοι συλ
λογισμοί. Διατυπώνονται επίσης σκέψεις και κρίσεις γενικές 
καθώς και εγωκεντρικές. Υπάρχουν επιπλέον μερικές φράσεις, 
όπως οι φράσεις: «Γι' αυτό  η μνήμη μου δεν σ τα μ α τά  
α π λ ώ ς . ..» ή «Ο μολογώ  πιος τούτο  ε ίνα ι  δ ύ σ κ ο λ ο . ..» ή 
«Το γ εγ ο ν ό ς  όμως ότι ε ίμα ι ξ έ ν ο ς . ..» ή « ερ ευ ν ώ ν τα ς  τα 
σ υ ν α ισ θ ή μ α τ ά  μ ο υ . . .» ,  που δείχνουν ότι το άτομο που 
μονολογεί παίρνει τις αντίστοιχες στιγμές κάποια απόσταση 
από τον εαυτό του.

Έχο) πει πως η διάκριση ανάμεσα στην πρωτοπρόσο)πη αφή
γηση και στον κοινό μονόλογο γίνεται με εσωτερικά κριτήρια 
του λόγου. Σε ίδια κριτήρια βασίζεται και η διάκριση ανάμεσα 
στον κοινό μονόλογο και στον εσοπερικό μονόλογο. Λέγοντας 
εσωτερικό μονόλογο έχω στο νου μου τον ορισμό του εισηγητή 
του Ε. Ντυζαρντέν. Σύμφιονα μ' αυτόν εσωτερικός μονόλογος 
είναι «ο λόγος  χ ω ρ ίς  α κ ρ ο α τ ή ,  λόγος  που  δεν π ρ ο φ έρ ε -  
τα ι ,  με τον ο π ο ίο  ένα μ υ θ ισ το ρ η μ α τ ικ ό  π ρ ό σ ω π ο  
εκ φ ρ ά ζε ι  την π ιο  ενδόμυχη  σκέψη του , την π λη σ ιέ -  
στερη στο υ π ο σ υ ν ε ίδ η τ ο ,  π ρ ιν  α πό  κάθε  λογ ική  ο ρ γ ά 
νω ση, δηλα δή  στην κ α τά σ τα σ η  που  β ρ ίσ κ ε τ α ι  ό ταν  
αυτή γ ε ν ν ιέ τ α ι ,  με μέσο άμεσες  φ ρ ά σ ε ις ,  π ε ρ ι ο ρ ι 
σμένες στην ελάχ ισ τη  δυνα τή  σ υ ν τα κ τ ικ ή  τους  δ ι α τ ύ 
πω ση , μ ετρ  ό π ο ώ σ τ ε ν α  δ ίν ε ι  την εντύπιοση α κ α τ έ ρ γ α 
στου π ρ ο ϊό ν τ ο ς» .2 Λόγος χωρίς ακροατή είναι βέβαια και ο 
κοινός μονόλογος. Η διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι ο 
κοινός πηγάζει ελεύθερα τόσο από το επίπεδο του συνειδητού 
όσο και του ασυνείδητου. ΕνοΥο εσωτερικός μονόλογος περιο
ρίζεται κατά το δυνατό σε ασυνείδητη προέλευση. Έτσι δεν 
εκφράζει οργανωμένες σκέψεις και κρίσεις γενικές ή εγωκεν
τρικές, τείνοντας να είναι λογικά ανεξέλεγκτος. Επιπλέον, 
επειδή πηγάζει από βαθύτερα στρώματά του εγώ, δεν επιτρέπει 
εκφράσεις που προϋποθέτουν απόσταση από το ίδιο το εγώ. 
Έ να  σχετικό παράδειγμα:

«φρσίιιιιιιιιφροννννννννγκ το τρένο κάπου σφυρίζοντας 
με τη δύναμη που έχουν μέσα τους αυτές οι ατμομηχανές σαν 
μεγάλοι γίγαντες και το νερό να κυλάει παντού πάνω και 
μέσα τους σαν το τέλος του τραγουδιού το παλιό γλυκό τρα
γούδι της Αγάπης οι φουκαράδες οι άντρες που είναι υπο-

• χρεωμένοι να ξενυχτάνε μακριά από τις γυναίκες τους και 
τις οικογένειές τους μέσα σ’ αυτούς τους φούρνους αποπνι- 
κτική ζέστη έχει σήμερα πολύ το ευχαριστήθηκα που έκαψα 
τις μισές από εκείνες τις παλιές εφημερίδες και τα παλιά 

18 περιοδικά παρατάει τα πράγματα όπου τύχει γίνεται τόσο 
απρόσεχτος και τις υπόλοιπες τις πέταξα στην άκρη του 
καμπινέ θα τον βάλω αύριο να τις κάμει κομμάτια αντί να

τις φυλάει για του χρόνου για να βγάλει μερικές δεκάρες 
από δαύτες αντί να με ρωτάει πού είναι η εφημερίδα του 
περασμένου Γενάρη κι όλα εκείνα τα παλιά παλτά που 
μάζεψα από το χωλ και ζεσταίνανε πιο πολύ το χώρο ήταν 
όμορφη η βροχή αμέσως μετά τον υπνάκο που πήρα νόμισα 
πως θα γινόταν όπως και στο Γιβραλτάρ μανούλα μου τι 
ζέστη ήταν κι αυτή πριν έρθει ο λεβάντες μαύρος σαν τη 
νύχτα και»3

Ελπίζω, στο μικρό αυτό κομμάτι, από τον εσωτερικό μονό
λογο της Μ. Μπλουμ στον Οδνσσέα  του Τζόης, να έγινε 
αισθητή η διαφορά από το κείμενο του κοινού μονόλογου της 
Πραγματογνωσίας που ανάφερα προηγουμένως.

Σύμφιονα με όσα είπα ως εδώ ο εσωτερικός μονόλογος έχει ως 
έννοια στενότερο πλάτος από τον κοινό μονόλογο. Ο κοινός 
μονόλογος έχει στενότερο πλάτος από την πρωτοπρόσωπη 
αφήγηση. Κι αυτή στενότερο από τη μονομερή αφήγηση. Έτσι 
η μονομερής αφήγηση καλύπτει το εύρος της πρωτοπρόσωπης 
αφήγησης, η οποία με τη σειρά της καλύπτει το εύρος του 
κοινού μονόλογου κι αυτός το εύρος του εσωτερικού μονόλο
γου. Αυτά τα τέσσερα υπάλληλα στοιχεία, ως τεχνικές οντότη
τες, δεν αποτελούν ποιοτικά συστατικά τιυν κειμένων. Ως 
προϊόντα όμως του αναλυτικού στοχασμού αφορούν τη θεωρία 
της λογοτεχνίας και της κριτικής. Ιδίως στο επίπεδο της ορολο
γίας η διευκρίνισή τους είναι χρήσιμη για ν' αποφεύγονται συγ
χύσεις. Έχω προσέξει ότι πολλές φορές ο όρος εσωτερικός 
μονόλογος χρησιμοποιείται για βιβλία, όπως Τα τετράδια τον 
Παύλον Φωτεινού του Ξεφλούδα και Ο πεθαμένος και η ανά
σταση του Πεντζίκη, τα οποία δεν ανταποκρίνονται πουθενά σ’ 
αυτό το είδος λόγου. Και νομίζω γενικότερα πως σήμερα στη 
χώρα μας υπάρχει ακόμη πολλή σύγχυση αναφορικά με το 
περιεχόμενο του όρου εσωτερικός μονόλογος. Αλλά, για να 
πούμε και του στραβού το δίκιο, πλήρης ομοφωνία δεν υπάρχει 
ούτε μεταξύ των ξένων μελετητών. Στο πρακτικό κυρίως επί
πεδο. Γιατί θεωρητικά οι ξένοι μελετητές προσδιορίζουν 
συνήθους με ακρίβεια το περιεχόμενο του όρου. Ό τα ν  εντούτοις 
υποδείχνουν κείμενα εσοπερικού μονόλογου, δεν είναι εξίσου 
ομόφωνοι, ενώ δε λείπουν κάποτε τα παραπατήματα. Έτσι π.χ. 
έχουν αναφερθεί ως κείμενα εσωτερικού μονόλογου το Α να ζη 
τώντας τον χαμένο χρόνο  του Προυστ, Η κνρία Νταλαγονέη  της 
Γουλφ ή ολόκληρος ο Οδνσσέας του Τζόης. Κάτι που δεν αλη
θεύει.

Να σημειωθεί πάντως ότι ο εσωτερικός μονόλογος είναι πολύ 
στενή έννοια κι από την άποψη αυτή δεν ταυτίζεται με τη σννει- 
δησιακή ροή. Με τη συνειδησιακή ροή, το γνοίστό stream of con
sciousness, μπορεί κανείς να γράψει εσωτερικό μονόλογο αλλά 
επίσης κοινό μονόλογο, πρωτοπρόσωπη αφήγηση ή μονομερή 
αφήγηση. Η αφήγηση που γίνεται από μία κεντρική συνείδηση , 
την οποία πρότεινε ο Χένρη Τζέημς, έδωσε κυρίως κείμενα 
μονομερούς αφήγησης. Πέρα από το πολύ στενό πλάτος έννοιας 
ο εσωτερικός μονόλογος είναι μια τεχνική εξαιρετικά δυσκο- 
λοεφάρμοστη, τόσο για τις εγγενείς δυσκολίες που παρουσιά
ζει, όσο και για τα κοινωνικά μας ταμπού.

1. Ν. Γ. Πεντζίκης, Πραγματογνωσία και άλλα επτά κείμενα μυθοπλασίας 
γεωγραφικής, Εκδόσεις ΑΣΕ Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 1977, σελ. 104.

2. Φρειδερίκη Ταμπακάκη-Ιωνά, «Απόψεις για τον εσοιτερικό μονόλογο σε 
συγγραφείς του 20ου ακόνα», Παρουσία, τόμος Α. Αθήνα, 1982. σελ. 86.
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3. Τζέημς Τζόης, Οόυσσέας, μετάφραση Σίοκράτης Καψάσκης, «Ίκαρος», 
Αθήνα, 1990, σελ. 785.
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Τα νέα πρόσωπα του ρεαλισμού 
στη μεταπολεμική λογοτεχνία

Βρισκόμαστε στην τελευταία δεκαετία του αιώνα κι ευτυχούς οι 
δυσοίωνες προβλέψεις για το θάνατο του μυθιστορήματος και 
το τέλος του ρεαλισμού δεν έχουν επαληθευτεί. Αναφέρομαι 
στις προφητείες της δεκαετίας του ΊΟ και του ’20, που ως πριν 
από μερικά χρόνια ταλαιπαόρησαν τον καλλιτεχνικό κόσμο και 
με τρόπο αναχρονιστικό συνεχίζουν να ταλαιπωρούν κι εμάς.

Σ’ αυτόν τον άκρως θεωρητικό αιώνα εμφανίστηκαν τρία 
χαρακτηριστικά φαινόμενα ιστορικής αποκωδικοποίησης: η 
ξύλευση του δέντρου της καρτεσιανής cogito, η διάσπαση του 
χεγκελιανού σύμπαντος των ιδεών και ο παραμερισμός της καν
τιανής κριτικής. Και τα τρία παραπάνω συστήματα συνιστούν 
τα θεμέλια της δυτικής φιλοσοφίας αλλά και την ουσία της 
ευρωπαϊκής ευαισθησίας.

Εξετάζοντας κανείς τους καινούριους δρόμους του ρεαλι
σμού και τα πρόσο^πα που εμφανίζει στη μεταπολεμική του 
πορεία, είναι υποχρεωμένος να σταθεί όχι τόσο στο -γνωστό 
άλλωστε- ιστορικό του περιεχόμενο, όσο στις αλλαγές και στις 
συνέπειές τους στην κοινωνία, τον ψυχισμό και τα έργα. Ο 
ψυχισμός εκφράζει το βαθμό αυτοσυνείδησης και επομένως το 
βάθος του πολιτισμού. Η μεταβιομηχανική κοινωνία παρέλαβε 
έναν πολιτισμό βάθους, ο οποίος όμως είχε ταφεί στα ερείπια 
του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Ξανακτίζοντας τον κόσμο, 
η ανθρωπότητα έπρεπε να καθαρίσει τα ερείπια αλλά και να 
εξαλείψει τις αιτίες που τα δημιούργησαν. Για να υπάρξουν νέα 
αποτελέσματα έπρεπε να αλλάξουν οι αιτίες.

Ιστορικά, κάθε αλλαγή συνεπάγεται καταστροφή. Η κατα
στροφή, για να οδηγεί στη δημιουργία πρέπει να είναι στροφή 
κατά. Σ' έναν πολιτισμό σαν το δικό μας, όπου διευρύνεται 
καθημερινά και με τεράστιες ταχύτητες η μνημονική του κοι
τίδα, η ακραία αυτοσυνείδηση οδηγεί στη δυσπιστία, η δυσπι
στία στην κρίση και η κρίση στην παρακμή.

Μιλώντας για το ρεαλισμό, ενσυνείδητα ή ασυνείδητα απορ
ρίπτουμε την παρακμή ή την αντιπαραθέτουμε στη δημιουργία 
η οποία δεν είναι συλλογικό αλλά ατομικό προϊόν που έχει όμως 
συλλογικές αναφορές, προτάσεις και διαστάσεις, σύμφωνα με 
το λόγο του Μπαλζάκ ότι το μυθιστόρημα είναι η ιδιωτική 
ιστορία των εθνών. (Δεν είναι τυχαίο που τη φράση αυτή χρησι
μοποιεί (ος μότο στα βιβλία του Συνομιλίες στον Καθεδρικό 
ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς της λατινικής Αμερι
κής, ο Μάριο Βάργκας Γιόσα).

Για να αντιληφθούμε καλύτερα τους λόγους που εμφανί
στηκαν τόσα νέα πρόσωπα στο μεταπολεμικό ρεαλισμό, είναι 
απαραίτητο να γίνουν κάποιες αναφορές στις θεωρητικές 
τάσεις και τα κινήματα που τον πολέμησαν. Θα αφήσω κατά 
μέρος τις απόψεις των υπερρεαλιστών και των μοντερνιστών. 
Οι σποραδικές παρατηρήσεις λ.χ. των Πάουντ και Έλιοτ για

του Αναστάση Βιστωνίτη

την πεζογραφία, όταν δεν είναι εξοργιστικές είναι τουλάχιστον 
αφελείς.

Το κύριο αντιρεαλιστικό ρεύμα στη θεοορία ξεκίνησε με το 
ρωσικό φορμαλισμό, συνεχίστηκε με τους στρουκτουραλιστές 
και το εκφράζουν σήμερα οι ποικίλες παραλλαγές του στρου
κτουραλισμού και του νέου φορμαλισμού. Η εξέλιξη και οι 
περιπέτειες του ρεαλισμού μεταπολεμικά έχουν μεγάλη σχέση 
με τις περιπέτειες της κριτικής, η οποία εξέφραζε γενικά την 
κρίση στο ίδιο το ανθρωπολογικό περιεχόμενο της λογοτεχνίας, 
κυρίως όμως είναι συνάρτηση των αιτίων που οδήγησαν στη 
γέννηση και την εξέλιξη της μεταβιομηχανικής κοινωνίας. Ιστο
ρική αφετηρία είναι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος που οδή
γησε, στη συνέχεια, σε μια σχιζοφρενικού τύπου ανθρωπογεω
γραφία, όπου τα ιδεολογικά ταυτίστηκαν με τα εθνικά σύνορα. 
Αυτό υπήρξε ένα από τα πιο παρανοϊκά ιδεολογήματα του 
ψυχρού πολέμου. Ο πυρήνας του, στη μεν Δύση υπήρξε η τεχνο
λογία ως στοιχείο υπεροχής, που οδήγησε στην κοινωνία του 
θεάματος και της κατανάλωσης, στη δε Ανατολή η αστυνομία, 
ως μηχανισμός στέρησης και καταστολής.

* * *

Ο ρωσικός φορμαλισμός είναι κίνημα πολεμικής κι ο ρεαλισμός 
ο μέγας εχθρός του. Η τέχνη δεν μπορεί να ζει μέσα στη «ρεαλι
στική αυταπάτη» και την τυραννία των πραγμάτων, και δεν επι
τρέπεται να την καταδυναστεύει ένα κίνημα του προηγούμενου 
αιώνα, υποστηρίζει ο Γιάκομπσεν. Μύθος, πλοκή, χαρακτήρες 
και καταστάσεις δεν έχουν καμιά σημασία για τον Άικεν- 
μπάουμ, ο οποίος θεωρεί ότι ο κύριος παράγοντας της λογο
τεχνίας και προϋπόθεση της δημιουργίας είναι το λογοτεχνικό 
περιβάλλον. Η σπουδή της, κατά τον Τομασέβσκι, θα πρέπει να 
είναι θεματική σύμφωνα με τον αριστοτελικό τρόπο. Ο ίδιος 
πιστεύει πως ο ρυθμός της πρόζας βασίζεται στη στατιστική. 
Άλλοι φορμαλιστές ή επίγονοί τους υποστηρίζουν ότι η 
σπουδή της λογοτεχνίας δεν στηρίζεται μεν σε στατιστικούς 
νόμους, τα λογοτεχνικά στοιχεία όμως ανακαλύπτονται μέσω 
της σπουδής των γλωσσικών αντίστοιχων, σπουδής που θα 
πρέπει να στηρίζεται στους νόμους των πιθανοτήτων, κάτι 
παρόμοιο μ' εκείνο που υποστήριξε ο Αρτώ: πα)ς τα ρητορικά 
σχήματα είναι ο κώδικας των συμβόλων.

Στη βάση αυτή κτίστηκε ένα περίεργο και ενδιαφέρον οικο
δόμημα. Ο στρουκτουραλισμός λ.χ. επιδιώκει όχι τη σπουδή 
των φαινομένων αλλά των διαφοροόν τους. Έτσι, η μελέτη της 
λογοτεχνίας γίνεται εργαστηριακή αφού το μόνο περιβάλλον 19 
είναι το γλωσσικό ενο') και οι μορφές, όπως αναφέρει ο ' Αικεν- 
μ^άουμ και επικυρώνει αργότερα ο Τοντορώφ, συνιστούν

>



γλωσσικά μορφώματα. Η μορφοποίηση λοιπόν, είναι φαινό
μενο που εντάσσεται και περιορίζεται αποκλειστικά στο δια
κειμενικό επίπεδο. Η λεγάμενη διακειμενική επαλληλία δεν 
είναι αποτέλεσμα κάποιας δυναμικής σχέσης αλλά τυχαία 
μετάβαση από το ένα στο άλλο επίπεδο. Φτάνουμε έτσι στη 
νεότερη σχετικά σύλληψη, σύμφωνα με την οποία το κριτικό 
πλαίσιο καθορίζεται αποκλειστικά σχεδόν από την ποιητική, 
ανεξαρτήτως ειδών. Η ποιητική  δεν ασχολείται με το τι είναι 
αλλά τι μπορεί να είναι λογοτεχνία· όχι ποίηση και λογοτεχνία 
αλλά «ποιητικότητα» και «λογοτεχνικότητα». Όποτε εστιάζει 
την προσοχή της στα ατομικά έργα, το κάνει μόνο και μόνο 
επειδή εκεί νομίζει ότι ανακαλύπτει τα περισσότερα στοιχεία . 
λογοτεχνικότητας.

Έχει γίνει σήμερα πλέον φανερό πως τόσο ο ρωσικός φορμα
λισμός, όσο και ο λεγόμενος γενετικός στρουκτουραλισμός δεν 
ανήκουν στο σύγχρονο κριτικό πλαίσιο, παρά τον τεράστιο 
θόρυβο που δημιούργησαν μια εποχή. Και οι δύο χρησιμο
ποιούν τη λογοτεχνία ως αφορμή και πρόσχημα. Η επίθεση του 
Μπαρτ κατά του ρεαλισμού, τον οποίο δυσφημεί (ος γέννημα 
της αστικής κοινωνίας χρησιμοποιώντας κουτοπόνηρους και 
ξώφαλτσους μαρξισμούς, μας γυρίζει πίσω, στην εποχή των 
κωδίκων, σ' ένα σύστημα δηλαδή που «εκμοντερνίζει» το 
μεσαιωνικό και -  εν πάση περιπτώσει -  προγουτεμβεργιανό 
scriptum, όταν τα βιβλία δεν έφεραν όνομα συγγραφέα.

Οι σημαντικότερες κριτικές προσεγγίσεις μεταπολεμικά 
πραγματοποιήθηκαν από τη Σχολή της Φρανκφούρτης, η οποία 
ξεκινώντας από φιλοσοφικές αρχές δημιουργεί κριτικό 
σύστημα που αναφέρεται συνολικά στην κοινωνία και αντιμε- 
τωπίζει τη λογοτεχνία και την τέχνη ως μια από τις κυριότερες 
εκφάνσεις της, εστιάζοντας την προσοχή της στο μείζον πεδίο 
της επιρροής και κατά συνέπεια των αλληλεπιδράσεων, με 
κύριο παράγοντα τα υλικοτεχνικά δεδομένα. Εκείνο που το 19ο 
aidrva χαρακτηρίστηκε ασαφούς ως «περιρρέουσα ατμόσφαι
ρα», τώρα παίρνει συγκεκριμένο όνομα και λέγεται ιδεολογία.

. Ό χ ι  απλώς πολιτική πεποίθηση αλλά ένα πολύ πιο περίπλοκο 
σύστημα κανόνων, προτύπιυν και τρόπων.
* Στους βασικούς εκπροσώπους της Σχολής της Φρανκ
φούρτης Αντόρνο και Χορκχάιμερ χρειάζεται να συμπεριλά- 
βουμε τον Μαρκούζε καθώς και τη σημαντική και ωραία μορφή 
του Βάλτερ Μπένγιαμιν. Κατά κάποιο τρόπο, το έργο των 
παραπάνω διανοητοΥν και κριτικών θα πρέπει να το δει κανείς 
ως συνέχεια του έργου του Αούκατς, μέσο) της αντίθεσης ή της 
συμφωνίας με τον οποίο οι παραπάνω θειορητικοί συνδέονται 
με τον Χέγκελ. Η χεγκελιανή άρνηση της άρνησης, για παρά
δειγμα, εξηγεί τη βασικότερη κοινωνική εκτίμηση και θέση της 
Νέας Αριστεράς στη δεκαετία του '60: την έξοδο του ατόμου 
από την κοινοτνία, φαινόμενο που συνιστά την ιστορική και 
κοινωνική βάση της δημιουργίας του σύγχρονου αρνητικού 
ήρωα,

Ο ψυχροπολεμικός μεταπολεμικός κόσμος θα πρέπει να αντι
μετωπίζεται ως συνέπεια αλλά και επακόλουθο της ήττας του 
φασισμού, χωρίς όμως κατάργηση του βασικού του πυρήνα, 
που είναι η αποθέωση του κράτους και κατά συνέπεια της βίας. 
Το φασιστικό φαινόμενο επηρέασε αποφασιστικά τόσο την κρι
τική όσο και την αισθητική ερμηνεία των μεταπολεμικοί φαι
νομένων στη λογοτεχνία και οδήγησε το ρεαλισμό σε μια επανε
κτίμηση των ίδιων των δεδομένων που αποτελούσαν τον 

20 πυρήνα του. Η ευρωπαϊκή ανοικοδόμηση, που συνιστά τη γενε
σιουργό αιτία της δημιουργίας του λεγόμενου ύστερου καπιτα
λισμού, εκείνου δηλαδή που αποκαλούμε σήμερα μεταβιομηχα-

νική κοινωνία ή τεχνολογικό πολιτισμό, έναν πολιτισμό ειδή
σεων, πολλαπλών και αντιγράφιον, υπήρξε η πηγή στην οποία η 
Ευρώπη προσπάθησε να «ξεπλύνει» την τύψη της και από την 
οποία πηγή άντλησε και αντλεί η μεταπολεμική πεζογραφία.

Η σύγχρονη κριτική θεωρία έχει τις ρίζες της όχι μόνο στον 
Αούκατς αλλά και τον Άουερμπαχ. Συνεχιστής της σ' ένα 
ευρύτερο -κ α ι  πάντως αντιδογματικό- πλαίσιο είναι ο 
Τζιορτζ Στάινερ που μαζί με μια ομάδα από αγγλοσάξωνες κρι
τικούς εκπροσωπεί την κριτική θεωρία της συνείδησης, μετεξέ
λιξη του κριτικού ρεαλισμού του Αούκατς με διευρυμένη και 
πιο ελεύθερα ερμηνευμένη την ιστορική του βάση.

Στο γενικό αυτό περίγραμμα εντάσσονται οι βασικές παρα
τηρήσεις και διαπιστώσεις του Μπένγιαμιν, του Αντόρνο και 
του Μαρκούζε. Η κρισιμότερη, για το θέμα μας, είναι πως η 
ραγδαία αύξηση των πληροφοριών στις σύγχρονες κοινωνίες 
υποβαθμίζει επικίνδυνα τη θέση του μυθιστορήματος. Ο Μπέν- 
γιαμιν, που για μεγάλο διάστημα ήταν επηρεασμένος από τον 
πρώιμο Αούκατς, ζώντας το παραπάνω φαινόμενο στη σύγ
χρονη μητρόπολη, την παρουσιάζει με τρόπο μπωντλαιρικό, 
τόσο ως παράσταση όσο κι ως επίδραση, στο βιβλίο του: 
Παρίσι: πρωτεύουσα του εικοστού αιώνα. Το Παρίσι μου 
δίδαξε την τέχνη της περιπλάνησης, λέει ο Μπένγιαμιν. Δ*ιαπι- 
στώνοντας κατόπιν ότι τα καλλιτεχνικά μέσα πέφτουν στα 
χέρια της τεχνολογίας, φαινόμενο που οδηγεί στο θάνατο της 
παράδοσης, ενδίδει σε κείνες ακριβώς τις μορφές τέχνης που 
την παράδοση αυτή υπονομεύουν.

Ο Αντόρνο διακρίνει τρία στάδια της σύγχρονης λογοτε
χνίας: ( 1 ) 0  κλασικός ρεαλισμός, με τελευταίο του εκπρόσωπο 
τον Φλθ)μπέρ. (2) Ο αισθητισμός, ως απάντηση στη μονομανία 
του νατουραλισμού με το ντοκουμέντο. (3) Η λογοτεχνία (ος 
σοκ, με γενάρχη τον Κάφκα και αντιπροσωπευτικότερο συγ
γραφέα της τον Μπέκετ. Ενώ ο Αντόρνο διακρίνει τρία στάδια, 
ο Μαρκούζε υποστηρίζει πως η σύγχρονη λογοτεχνία είναι ένα 
δισδιάστατο φαινόμενο σε μια μονοδιάστατη κοινιονία. Οι 
πολιτικές μορφές του ολοκληρωτισμού μπορεί να είναι ο φασι
σμός και ο ναζισμός, η σύγχρονη κοινωνική τους προέκταση 
όμως οδηγεί στο κέντρο της μεταπολεμικής βιομηχανικής κοι
νωνίας, ο εμπορευματικός χαρακτήρας της οποίας επιδιώκει, 
καλλιεργεί και επιβάλλει τη μαζική κι όχι τη σοβαρή τέχνη. Στη 
διαπίστοοση αυτή η Σχολή της Φρανκφούρτης θεμελιοννει το 
κριτικό της σύστημα: η μαζική κουλτούρα καταργεί τη σημασία 
κι άρα το αρνητικό, δηλαδή το -κ α τ ά  το χεγκελιανό γένος-♦
επαναστατικό περιεχόμενο της τέχνης.

Ξεκινώντας από τα παραπάνω, οι Αντόρνο και Χορκχάιμερ 
καταλήγουν στο συμπέρασμα πως ο σημερινός ρεαλισμός της 
μαζικής κοινωνίας είναι το κακό φάντασμα του διαφοπισμού 
σε μια κοινωνία ξεπεσμού. Παρατηρεί δηλαδή κανείς, πως 
ακόμη και με αρνητικά πλησιάσματα, ο ρεαλισμός, στην πεζο
γραφία ειδικά, παραμένει το μέγα ζητούμενο.

* * *

Έ ναν αιώνα και παραπάνω μετά το λόγο του Μπαλζάκ ότι το 
μυθιστόρημα είναι ιδιωτική ιστορία των εθνών, ο Νόρμαν 
Μαίηλερ χαρακτηρίζει το δικό του μυθιστόρημα Οι στρατιές 
της νύχτας ως: η ιστορία ως μυθιστόρημα, το μυθιστόρημα ως 
ιστορία. Ο στρατιωτικός μηχανισμός που συντρίβει τον ήρωα 
στο νεανικό του αριστούργημα Οι γυμνοί κι οι πεθαμένοι, είναι 
εικόνα της μελλοντικής μεταβιομηχανικής κοινωνίας. Η εναν- 
τίο)ση του ενστίκτου, δηλαδή της ευαισθησίας, στην πραγματι-



κότητα και επομένως στα μορφϋ3ματάτης, από τα σημαντικό
τερα χαρακτηριστικά της σύγχρονης πεζογραφίας, οδηγεί τους 
συγγραφείς στην καλλιέργεια μιας νέας μορφής ανθροιπισμού: 
αυτού που αναπτύσσεται σε περίοδο κρίσης.

Στη δεκαετία του '20, στην πεζογραφία αλλά και την ποίηση, 
κυριαρχεί ο πειραματισμός. Στη δεκαετία του ’30 η κοινωνική 
συνείδηση. Του ’40 η μορφολογική αυτάρκεια, όπως το διατυ
πώνει πολύ ωραία η Λέσλι Φίλντερ. Τους δρόμους όμως που 
επρόκειτο να πάρει το μυθιστόρημα μεταπολεμικά, τους 
έδειξαν συγγραφείς που εκμοντέρνισαν το νατουραλισμό, όπως 
ο Χεμινγουαίη, ο Ντος Πάσος, ο Στάινμπεκ και ο Φώκνερ. 
Έτσι, οΣαρτρ,που έγραψε τους Δρόμους της Ελενθερίας επη
ρεασμένος από το USA του Ντος Πάσος, στο βιβλίο του Τι είναι 
λογοτεχνία δίνει απάντηση στους νέους φορμαλιστές: η αυτο
κρατορία των σημείων είναι η πεζογραφία.

Ο αρνητικός ήρωας χαρακτηρίζει εν πολλοίς το μεταπολε
μικό ρεαλισμό: ο κλόουν στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 
Χάινριχ Μπελ, ο ήρωας (ένα παιδί) στο Τενεκεδένιο ταμ
πούρλο του Γκύντερ Γκρας, ο Χέρτζοκ, ένας άνθρωπος που 
εισπράττει την πραγματικότητα ως προσωπική φαντασίωση 
στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Σωλ Μπέλλοου, ο θανατοποι
νίτης Γκάρυ Γκίλμορ στο Τραγούδι του δήμιου του Νόρμαν 
Μαίηλερ.

Οι αγγλοσάξωνες έχουν δυο πολύ χαρακτηριστικούς τύπους 
αρνητικοί ηρώοον: τον ξένο, τον παρείσακτο (outsider) και τον 
«από κάτω», τον συνήθως χαμένο (underdog). Αυτοί δεν διεκ- 
δικούν την κοινωνία αλλά η ζωή τους, οι επιλογές τους και οι 
πράξεις τους την απογυμνοϊνουν. Δεν είναι μόνον t a  αρνητικά 
της αλλά και το πραγματικό της πρόσωπο πίσω από τη μάσκα 
των συμβατικών ατόμων που την αποτελούν.

* * *

Εκτός από τη ριζική αλλαγή του κοινωνικού περίγυρου, 
υπάρχει μια εξ ίσου ριζική αλλαγή στον τρόπο αντιμετιόπισης 
του χαρακτήρα από τον πεζογράφο. Ενώ κατά τον 19ο αιώνα 
υπάρχει ο ατομικός ήρωας που εκφράζει σημαντικό τμήμα της 
συλλογικής συνείδησης, τώρα ο ατομικός και ο συλλογικός 
ήρωας δίνονται συχνά ως δύο διαφορετικά πρόσοοπα. Ο ατο
μικός ήρωας είναι αρνητικός αφού εκείνο που τον προσδιορίζει 
πεζογραφικά και διαμορφώνει, ως ένα βαθμό, την ίδια την 
τεχνική της αφήγησης είναι η διάστασή του, ως την πλήρη ρήξη, 
με το κοινωνικό περιβάλλον. Ενώ ο Ρασκόλνικωφ μετατρέπε- 
ται, μέσω της καταλυτικής του σχέσης με τον ανακριτή και τη 
Σόνια, από αρνητικός σε θετικό ήρωα στο Έγκλημα και 
τιμωρία του Ντοστογιέφσκι, ο κεντρικός ήρωας στο Κάτω από 
το ηφαίστειο του Λόουρι αυτοκαταστρέφεται μες στις ερειπω
μένες φαντασιώσεις του που παράγονται από το μύθο μιας 
απραγματοποίητης ζωής, η οποία τον ρίχνει στο σκοτάδι του 
αλκοόλ, της αθυμίας και της άνοιας.

Η μητρόπολη παύει να είναι ο μυθικός χώρος της περιπλά
νησης και ο κοσμοπολιτισμός φαντάζει ως μακρινή εικόνα σκε
πασμένη με σκόνη. Η μητρόπολη είναι πλέον η περιοχή της 
βίας, όπου η κοινωνική απώλεια εκφράζεται ως σύγκρουση με 
την ατομικότητα και τον εαυτό. Το κλασικό id του πεζογράφου, 
που κυβερνά τις τύχες των ηρώων του και θεληματικά σχεδόν 
τους κατευθύνει σ' ένα συμπέρασμα, δεν υπάρχει. Το μυθιστό
ρημα δεν ανοίγει, στο τελευταίο του κεφάλαιο, τις πόρτες της 
ζωής που θα ακολουθήσει, δεν συγκεφαλαιώνει δηλαδή και, (ος 
ένα βαθμό, ούτε δικαιώνει, ούτε δικαιολογεί. Ο συγγραφέας

Έλενα Χουζούρη
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Λ Α Μ Π Α  Θ Υ Ε Λ Λ Η Σ

Ανοίγει ξαφνικά ο χρόνος 
και κάθεσαι απέναντι μου.
Κρατώντας μια λάμπα θυέλλης 
«να υποδεχτούμε τη θάλασσα 
καθώς της πρέπει» μου λες.
Από τα μάτια σου πέφτουν κύματα.
Κι ο χρόνος τρέχει να κρυφτεί στη ντουλάπα. 
Προσπαθώ να σκεφτώ 
ποιος είσαι και γιατί ήρθες.
Οι φωτογραφίες έχουν παλιώσει 
κι οι ημερομηνίες έχουν σβηστεί.
Όμως εσύ έχεις τα ίδια μάτια.
Και περιμένεις τη θάλασσα. 
Παρακολουθώντας ατάραχος 
τον εξαίσιο πνιγμό σου.
Με τη λάμπα θυέλλης σβηστή.
Αφού πάντα ξεχνάς να την ανάψεις.

Τ Ο  Μ Α Λ Α Κ Ο  Δ Ε Ρ Μ Α

Όσο περνάει ο καιρός 
μαλακώνει το δέρμα μου.
Ανεβαίνουν στην επιφάνεια 
εραστές, φίλοι, μουσικές' 
πού και πού κάποιος Ά γγελος  
με μακριά μαλλιά.
Θέλει να με σκεπάσει.
Να μην φαίνονται 
τα άκομψα αποτυπώματα, 
οι χυδαίες αποδράσεις, 
οι ψεύτικες απομιμήσεις.
«Εσύ λάμπεις» μου ψιθυρίζει 
καθώς αιωρείται στο δωμάτιο.
«Θα σε πάρω μακριά έτσι 
μαλακιά και λαμπερή * 
που έχεις γίνει».
Σηκώνεται τότε ένα μεγάλο κύμα 
από τους τοίχους.
Οι καρέκλες αναποδογυρίζουν.
Το κρεβάτι γίνεται πουλί.
Ολόλευκο, νυφιάτικο πουλί.
Αφήνω το μαλακό μου δέρμα 
να πέσει πάνω του 
κι ακούω τ' αποτυπώματα 
να κλαίνε.
Μ ’ ένα κλάμα ήλιος και φεγγάρι μαζί.
Τότε ο Ά γγελος αλλάζει σε Διάβολο.
Κι αρχίζει η μάχη.

Δεν ξέρω.
Δεν έμαθα ακόμη 
πότε θα τελειώσει.



φέρεται τόσο άσπλαχνα στους ήρωές του όσο και η κοινωνία 
από την οποία τους ανασύρει. Έτσι, ένα από τα κύρια χαρα
κτηριστικά του σύγχρονου ρεαλισμού είναι ο οριζόντιος χρό
νος, η παραθετική διάταξη των στιγμών αιχμής και επομένως, 
σε μεγάλο βαθμό, η τυπικότητα των ατόμων, όχι όμως ως ατο
μική επιλογή αλλά ως συνέπεια της κοινωνικής ισοπέδωσης.

Πράγματα που ερευνήθηκαν από άλλα κινήματα και σε 
άλλους χώρους χρησιμοποιούνται συχνά από τους σύγχρονους 
πεζογράφους. Ο εξπρεσιονιστικός εφιάλτης μονοδρομεί τον 
καφκικό ήρωα, που επανέρχεται στον Μπέκετ για να υπογραμ
μίσει ότι η σύγχρονη τραγικότητα είναι το εξ αρχής χαμένο παι
χνίδι με την αδυναμία. Αν για τη Δύση ο Μπέκετ είναι τραγικιο- 
μικός, για τον πολίτη του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού είναι 
ρεαλιστής ως το κόκαλο. Αυτό που για το δυτικό αποτελεί εσω
τερική εικόνα, ο ανατολικός το αντιμετωπίζει ως πραγματική 
ζωή. Η σοσιαλιστική προσέγγιση του κόσμου που πραγματο
ποιεί ο Μπέκετ, αυτή «η νεκρή φαντασία που φαντάζεται», τον 
καθιστά ικανό να αντλήσει από τα κοινωνικά αποφάγια και 
τους σκουπιδοσωρούς την ποίηση της απώλειας: ο κόσμος ως 
αδρανές υλικό μέσα σε αναλαμπές στάχτης. Ο μορφασμός, που 
αποδίδει το οικτρό και το γελοίο στη ρωσική σάτιρα των 
Ζοσένκο και Μπουλγκάκωφ παίρνει εφιαλτικές διαστάσεις 
στην πεζογραφία του Όργουελ. Η πραγματικότητα μετατρέ- 
πεται σε εφιάλτη που γίνεται με τη σειρά του πραγματικός, 
αφού οι άνθρωποι μετατρέπονται στα φαντάσματά τους. Το 
φάντασμα της δαρβινικής επανάστασης στοιχειώνει όλα σχεδόν 
τα μυθιστορήματα του Χάξλεϋ. Ο πολιτισμός των γνο^σεων, ο 
απόλυτος ντετερμινισμός, ακραία συνέπεια του οποίου είναι ο 
πόλεμος, είναι άδειος και γι' αυτό αλαλάζει. Το πτο')μα έχει ήδη 
κατασπαραχθεί κι η ανθρωπότητα, αδυνατώντας να το παρα
δεχτεί «επιδίδεται» ασταμάτητα στο αποτέλεσμα, απομακρυ
νόμενη όλο και περισσότερο από την αιτία. Δημιουργούνται 
έτσι πράγματα χωρίς νοήματα, ένας πολιτισμός σκουπιδιού.

Στάθηκα σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις που έχουν τη ρίζα 
τους στο μεσοπόλεμο, για να προχωρήσω σε πιο πρόσφατα 
παραδείγματα που κατά τη γνο')μη μου δείχνουν όχι μόνο τη 
συνέχεια αλλά και κάποια στροφή. Αν ο κριτικός ρεαλισμός 
αποθεώνεται, σύμφωνα με τον Αούκατς, στο έργο του Τόμας 
Μαν, θα λέγαμε ότι ο πολιτικός ρεαλισμός εκφράζεται κυρίως 
από τον Χάινριχ Μπελ και τον Γκύντερ Γκρας. Κρίνοντας από 
μέσα το φασιστικό φαινόμενο, ήταν επόμενο τη φύση της ολο
κληρωτικής πολιτείας, που κατατρώει και την άλθ3 που την 
περιβάλλει, να την εξετάσουν και να την αποδώσουν οι Γερμα-
νοι.

Ο ρεαλισμός, από τη δεκαετία του '60 και εδο) φαίνεται να 
έχει πάρει όχι μόνο νέες αλλά και σταθερότερες μορφές, χαρα
κτηριστικότερες από τις οποίες είναι τρεις και δημιουργήθηκαν 
από τους λατινοαμερικανούς και τους αγγλοσάξωνες:

1. Ο μαγικός ρεαλισμός, με κυριότερο εκπρόσωπό του τον 
Γκαρσία Μάρκες.

2. Ο μυθικός ρεαλισμός, με τον Ουίλλιαμ Κέννεντυ.
3. Ο βρώμικος ρεαλισμός ή νεορεαλισμός ή μινιμαλισμός, με 

τους Ραίημοντ Κάρβερ, Τόνι Μόρισον, Ουόλτερ Ά μπις, Ρόμ- 
περτ Στόουν, Ρίτσαρντ Φορντ και Τζόις Κάρολ Όουτς.

22 0 α πρέπει επίσης να σημειώσει κανείς πως το κλασικό μυθι
στόρημα του 19ου αιώνα καλλιεργήθηκε μορφολογικά και ανα
πτύχθηκε θεματικά από τους Αμερικανούς, ιδιαίτερα από τους

συγγραφείς της Νέας Υόρκης και του Σικάγου, όπως οι Μπέ- 
λοου, Μάλαμουντ και Ροθ. Ο Μαίηλερ, μια περίπτωση μονα
δική, είναι ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της δεκαετίας τοί' 
'60. Με το έργο του εκφράζει αυτό που ονομάστηκε americana, 
την έξοδο δηλαδή από την πόλη και τη μητρόπολη, που είναι 
μια ευρωπαϊκή ιδέα. Η λέξη americana επομένως, δεν είναι 
όρος γεωγραφικός αλλά η ίδια η περιπέτεια, η αναζήτηση ως 
μύθος, ο οποίος μέσα στον ανοιχτό χώρο γίνεται πραγματικό
τητα. Μόνο τα πράγματα περιέχουν ζωή ανώτερη από τα δόγ
ματα, τις ιδέες και τις συμβάσεις τους. Η περιπέτεια, τραγική 
και ανθρώπινη, ως αναζήτηση ρίζας σ' έναν κόσμο με κομμένες 
τις γέφυρες. · *

Η ενσωμάτωση αισθητικών κατακτήσεων -α λ λ ά  και επιστη- 
μονικών- από την περίοδο του μεσοπολέμου στο σύγχρονο 
ρεαλισμό συνιστά σήμερα μια άτυπη, σχεδόν, παράδοση. Στο 
κέντρο του έργου της Έλσα Μοράντε βρίσκεται ασφαλούς ο 
δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Ο ρεαλισμός της όμως, πέραν 
του ιστορικού προσδιορισμού, κινείται σε μια κοινιονία, για 
την ερμηνεία τοον ηρώων της οποίας είναι απαραίτητη η ψυχο
λογία. Το φασιστικό φαινόμενο επίσης, δεν μπορεί να κατα- 
νοθεί χιορίς τον Φρόυντ. Η μεταπολεμική ψυχολογία είναι 
αδύνατον να γίνει αντιληπτή χωρίς αναφορά και καταβύθιση 
στο φασιστικό φαινόμενο. Στον Κομφορμίοτα  του Μοράβια 
νικά το κράτος* κυρίως όμως ηττάται το άτομο. Κομφορμιστική 
είναι η κοινωνία στην οποία το άτομο θεληματικά εκχωρεί στο 
μηχανισμό την ελευθερία του. Ο ήρωας μένει αμέτοχος στην 
πραγματική ζωή και γι' αυτό είναι συμμέτοχος στο θάνατο των 
άλλων που θέλουν να ζήσουν πραγματικά. *

Το πεδίο της πεζογραφικής δράσης είναι σαφιός πιο περιορι
σμένο μεταπολεμικά, αφ' ενός γιατί μικραίνει το ιστορικό 
άνοιγμα κι αφ' ετέρου επειδή ο ψυχρός πόλεμος απολιθώνει την 
ιστορία, με αποτέλεσμα από τη μια να υπάρχουν απολογητές, 
από την άλλη επικριτές και στη μέση νεκρές συνειδήσεις.

Μοιάζει μακρινή η εποχή που ο Ντ.,Χ. Λώρενς θεωρούσε το 
μυθιστόρημα ως το ανώτερο είδος λογοτεχνίας, ικανό να περι- 
λάβει τα πάντα. Μακρινή επίσης η περίοδος που ο Τόμας Μαν, 
κινούμενος σύμφωνα με τα κλασικά πρότυπα σ' ένα δυαδικό 
σύστημα, δημιουργούσε περίπλοκες συνθέσεις ισορροπκυν, 
εντάσεοιν και ανατροπών ανάμεσα στο θετικό και το αρνητικό. 
Κι αυτό επειδή ο Μαν παίρνει πολύ στα σοβαρά τις αποτυχίες 
της κοινωνίας που περιγράφει. Το ίδιο σοβαρά αντιμετωπίζει 
και τη σημασία και την εμβέλεια της συγγραφικής πράξης. 
Αποφεύγοντας να «χτυπήσει» κατ' ευθείαν στο θέμα του, το 
διαβρο/νει σιγά σιγά, ξεκινώντας από την περιφέρεια και προ
χωρώντας προς το κέντρο. Το κέντρο αυτό, ο πυρήνας δηλαδή, 
αποτελείται από πολιτικά στοιχεία τα οποία καταστρέφονται 
από τον καλλιτέχνη επειδή είναι σκληρύνσεις και δόγματα της 
πραγματικότητας. Ο πεζογράφος λειτουργεί ως καλλιτέχνης, 
που μετά τη διάλυση των ζοφερο)ν κοινοηακοιν σχηματισμοί 
παρατηρεί το ίδιο του το πτώμα. Έτσι, το εγο) εκδηλοϊνεται με 
μια σειρά λεπτομεροϊν παραλλαγοϊν του id και στο τέλος 
πεθαίνει αφού προπα αποδιαρθρο')σει το περιβάλλον που το 
τρέφει και το γονιμοποιεί. Ο μονόλογος όμως του κατεστραμ
μένου εγο3 είναι το προσο^πείο της χαμένης συλλογικότητας. 
Στον Μαν, αυτό εκφράζεται ως αισθητική τάξη που η άμεση 
συνέπειά της είναι ο ατομικός θάνατος, όπο)ς λ.χ. ο μονόλογος 
του Αέβερκιν στο Δόκτωρ Φάουστους.

Η εξαντλητική διαδικασία της διάλυσης και της ανασύνθεσης 
που διακρίνει κανείς στο έργο του Τόμας Μαν, είναι κληρο
νομιά του 19ου αιώνα (αλλά σε λεπτομερέστερο ανάπτυγμα)



και χαρακτηρίζει εν πολλοίς το κλασικό μυθιστόρημα του μεσο
πολέμου. Όμως μεταπολεμικά οι πεζογράφοι εγκαταλείπουν 
αυτή τη μέθοδο γιατί στη δύση υπάρχει ένα βασικό αίτημα: το 
ξέσπασμα τιυν συνεπεκυν του πολέμου, που με τη σειρά του 
οδηγεί σε άλλα ζητήματα, όπως η θέση του ανθρώπου στο νέο 
τύπο πολιτισμού που διαμορφιόνει η κοινο)νία των πληροφο- 
ριυον, η αστυνομική διαστροφή της ιστορίας εξ αιτίας του 
ψυχρού πολέμου, η διάσταση ανάμεσα στα συλλογικά αιτήματα 
και την παραχάραξη των πραγματικών αναγκών με τη 
δημιουργία της βιομηχανίας των ψευδαισθήσεοον, η κόλαση του 
εγο) ως συνέπεια της αλλοτρίωσης, η διάσταση ανάμεσα στο διε
θνές και το τοπικό, την ιδιοσυστασία και την εξέλιξη, την 
παράδοση και τους καιρούς και, την τελευταία δεκαετία, η 
τεράστια απόσταση ανάμεσα στη γνώση, τη μνήμη και τις μορ
φές, αποτέλεσμα της αποξένωσης του ατόμου από τα σύμβολά 
του. Στον αιώνα της εμπορευματοποίησης -  και καθώς βαδί
ζουμε προς το τέλος το υ -  γίνεται πλέον συνείδηση πως το 
κοτνειο, τόσο του διανοούμενου όσο και του δημιουργού, ονο
μάζεται λήθη.

Αν στο μεσοπόλεμο οι καλλιτέχνες, αντιδριόντας στην κατα
δυνάστευση της αιτιότητας δημιουργούν τα κινήματα αντίδρα
σης, σημαντικότερο από τα οποία στην πεζογραφία είναι, κατά 
τη γνώμη μου, ο εξπρεσιονισμός, μεταπολεμικά απορρίπτουν 
την ιστορικοποίηση της αιτιότητας, που είναι μια άτυπη θεο
λογία της ιστορίας. Η ιστορικοποίηση της αιτιότητας δόθηκε, 
μέσω της ιδεολογικής σκλήρυνσης, ως προοθύστερη «ερμηνεία» 
της ιστορίας. Για τους συγγραφείς, αυτό εξέφραζε έναν ανή
κουστο παραλογισμό: ξέραμε την κατάληξη πριν π^ροηγηθεί η 
πράξη. Η ιδεολογία κατάντησε προσωπείο και οι οπαδοί εκφε- 
νακισμένοι πιστοί. Από την άλλη μεριά, η υποταγή των παρα
γωγικών διαδικασιών στις απαιτήσεις της καταναλωτικής κοι
νωνίας δημιουργούσε κάτι πρωτοφανές: ανάγκες ανύπαρκτες 
κι άρα εκατομμύρια υποκατάστατα, προϊόντα που ζούσαν 
σήμερα και πέθαιναν την άλλη μέρα κι ανθρώπους που έτρεχαν 
να ζήσουν, ως εφήμεροι καταναλωτές, τη δόξα και το θάνατο 
του βιομηχανικού φετίχ, είτε αυτό ήταν καταναλωτικό αντικεί
μενο, είτε θεαματική ψευδαίσθηση.

Στη δεκαετία του '60 γεννιέται μια νέα πρωτοπορία, τόσο 
καλλιτεχνική όσο και κοινωνική και πολιτική, ριζοσπαστική 
όμως και προοδευτική σε αντίθεση με το μοντερνισμό λ.χ. ή το 
φουτουρισμό του μεσοπολέμου. Στη γενική κρίση, οι απαντή
σεις τώρα δεν θα δίνονταν μόνο από τους συγγραφείς των 
μητροπόλεων αλλά κυρίως της περιφέρειας. Έτσι γεννιέται ο 
μαγικός ρεαλισμός, που κατά μια έννοια μας επαναφέρει σε 
πεζογραφικά αιτήματα του προηγούμενου αιώνα. Στο μυθι
στόρημα δεν περιλαμβάνεται απλώς μέρος της πραγματικό
τητας αλλά ένα ολόκληρο σύμπαν. Στην πληροφορία, τον κομ
φορμισμό και την αιτιοκρατική ασθένεια, στην έξαρση της 
«ιστορικότητας», αιχμή της οποίας είναι η αποικιοκρατία και η 
εθνολογική εξάρτηση, θα αντιπαραθέσουμε το μύθο. Θα τον 
απαλλάξουμε από τα στενά εθνικοτοπικά του ενδύματα και θα 
βομβαρδίσουμε τον πυρήνα του με όσα στοιχεία του πραγμα
τικού μας χρειάζονται ώστε να τον κάνουμε να φαίνεται αληθι
νός. Οι λατινοαμερικανοί όμως, καταφεύγοντας στο μύθο δεν 
επαναφέρουν απλώς την ποίηση ως αξία φυσικής τάξεως στην 
πεζογραφία αλλά και ανοίγουν, μ' αυτόν τον τρόπο, τη μεγάλη 
πύλη προς το προκολομβιανό παρελθόν τους, ο^στε η πραγμα
τική ζωή να οικοδομείται ως μνημείο ρεμβασμού και νοσταλ
γίας, η παρουσία του οποίου καταλύει τελικά το χρόνο. Τα 
μυθιστορήματά τους είναι μεγάλες εικονιστικές επιφάνειες,

Αλέξ. Ζήρας και Μαργαρίτα Μέλμπεργκ.

κάτι αντίστοιχο με τους πίνακες του Σικουέιρος και του 
Ντιέγκο Ριβέρα, που τις χρωματίζουν τα δρώμενα. Έτσι, το 
μέλλον λάμπει πίσιυ μας, ως αναστροφή και -  παρά ταύτα -  
μεταβατική εικόνα του κόσμου.

Ο μυθικός ρεαλισμός, κυριότερος εκπρόσωπος του οποίου 
είναι ο Ουίλλιαμ Κέννεντυ αλλά γενάρχης του, κατά μια έννοια, 
ο Μαίηλερ, οδηγεί τον πεζογράφο από το χώρο του άστεως στην 
ανοιχτή κοινοονία των ανθρώπων. Όμως η ανοιχτή αυτή κοι
νωνία είναι μια κοινωνία περιφέρειας, που αμφισβητεί «έμπρα
κτα» το αξιακό σύστημα και τα πλεονεκτήματα της ενσωμά- 
τωσης και του ρόλου. Στον Μαίηλερ, μύθοι είναι τα γεγονότα 
αιχμής. Μύθοι είναι επίσης τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα 
και ζητήματα: τα πολιτικά παιχνίδια, οι επιστημονικές κατα
κτήσεις, η βία των μεγαλουπόλεων, τα ναρκωτικά και το σεξ, με 
αποτέλεσμα το μέλλον να παρουσιάζεται ως απότοκο μιας οδυ
νηρής γέννας. Στον Κέννεντυ το παρελθόν και το παρόν συνυ
πάρχουν όχι μόνο στο ψυχολογικό πεδίο αλλά και στη δράση. Ο 
ήρωας στο Σιδερόχορτο και ο πραγματικός κόσμος, τον οποίο 
το παρελθόν αυτό ανακαλεί, είναι τα ίδια του τα ερείπια. Ο 
χώρος που επιστρέφει ο ήρωας δεν είναι παρά ένα μνημονικό 
νεκροταφείο, το οποίο κανείς δεν επισκέπτεται. Όταν συνο
μιλεί φανταστικά με το παιδί του, μπροστά στον τάφο του 
τελευταίου, επιχειρεί στην ουσία μια ανακομιδή των λειψάνων 
της νιότης του.

Ο νέος ή βρώμικος ρεαλισμός, είναι η πιο πρόσφατη έκφανση
του ρεαλισμού στη δυτική λογοτεχνία. Ονομάστηκε και μινιμα- 
λισμός για δύο λόγους: πρώτα γιατί δίνει έμφαση στο διήγημα 
κι έπειτα γιατί εστιάζει την προσοχή του σε φαινομενικά μικρά 
θέματα της ζωής και σε χαρακτήρες που είχαν το κουράγιο «να 
τραβήξουν το διάβολο από την ουρά του» και παρ' όλα αυτά να 
επιβιώσουν ώστε να καταφέρουν να αφηγηθούν την εμπειρία 
τους. Όλοι σχεδόν έρχονται από την κοινωνική περιφέρεια, 
δεν είναι «σπουδαία» πρόσοοπα, είναι όμως τόσο πραγματικά 
ώστε το ίδιο το πράγμα να μεταπίπτει στην «κατάσταση», που ο 
άνθρωπος αδυνατεί να υπομείνει. Η πεζογραφία θα μας δείξει 
τώρα πως η ζωή όχι μόνον είναι σκληρή, αλλά πολύ σκληρότερη 23 
απ' ό,τι φανταζόμαστε και εισπράττουμε. Η απόκλεια και η 
καταστροφή είναι τα δώρα της κοινωνίας προς τον ηττημένο,

>



που της τα επιστρέφει συσκευασμένα στο ίδιο περιτύλιγμα.
Το πολιτικό μυθιστόρημα αποκτά επίσης νέες διαστάσεις, 

αξιοποιώντας αποτελεσματικά τα στοιχεία που προσφέρει η 
κοινωνία τιον πληροφοριών και ο «πολιτισμός» του μόνιτορ. 
Έτσι, οι πεζογράφοι καλούνται να εκμεταλλευθούν. στα 
γραφτά τους, στοιχεία από την τεχνική της αφήγησης που 
δημιούργησε ο κινηματογράφος. Η οριζόντια οργάνωση του 
πεζογραφικού υλικού είναι το κτίσιμο της αφήγησης σε πλάνα, 
πράγμα που επιβάλλει και τη δημιουργία παράλληλων ενο
τήτων χρόνου. Οι πεζογράφοι, για να αποφύγουν την επιπεδο-

ίδιας τους της τέχνης, είτε κλασικές, όπως ντοκουμέντα, ημερο
λόγια κτλ. (μέθοδο που χρησιμοποιεί για παράδειγμα ο Τζαίη 
Κάντορ στο ογκώδες μυθιστόρημά του Ο θάνατος τον Τσε Γκε- 
βάρα), είτε από την πρωτοπορία, όπως ο Ντον Ντελίλο, που 
χρησιμοποιεί στοιχεία της τεχνικής του Τζόυς από τον λεγόμενο 
εσωτερικό μονόλογο, για να δέσει όμως τις περιγραφές του 
περίγυρου με το εσωτερικό τοπίο των ηρο'κον του σ' ένα αξεδιά
λυτο κράμα, με εντυπιοσιακά αποτελέσματα όσον αφορά την 
ατμόσφαιρα και την υποβολή. Έτσι ενοποιεί το χώρο και το 
χρόνο και εντάσσει τα πράγματα σε μιαν ατμόσφαιρα που ούτε 
περιρρέουσα είναι, ούτε «εξ αντανακλάσεως» αλλά στοιχειοθε- 
τείται από πυρήνες ουσίας οι οποίοι χρωματίζονται από την 
ιδιαιτερότητα των χαρακτήρων, που με τη σειρά τους εντάσ
σονται στην ατμόσφαιρα αυτή ως οργανικά στοιχεία της.

Είναι απαραίτητο ωστόσο να υπογραμμιστεί ένα σοβαρό 
φαινόμενο, που εμφανίζεται τις δύο τελευταίες δεκαετίες: ο 
περιορισμένος κοινωνικός χώρος του ατομικού έργου και η 
μεάοση της κοινωνικής του εμβέλειας. Η κοινωνική εμβέλεια 
καθορίζεται τώρα από έναν, αποκλειστικό σχεδόν παράγοντα: 
τη δυνατότητα του ατομικού έργου να γίνεται τμήμα της κοινω
νίας του θεάματος η οποία έχει μεταβληθεί σ' έναγιγάντιο εποι
κοδόμημα εποικοδομήματος, μια ψευδοκαλλιτεχνική φενάκη. 
Η αφήγηση και ο ρεαλισμός φαντάζουν υπερβολικά παραδο
σιακά πράγματα συγκρινόμενα με τη λογική του μοντάζ, την 
παροχή δηλαδή της ζωής κατά τμήματα, πάνω στην οποία στη
ρίζεται η διαδικασία τόσο της αναπαράστασης, όσο και της 
διασκευής που στοχεύει στο θέαμα.

Ό ταν όμως λέμε ρεαλισμό σκεφτόμαστε πάντοτε την πραγ
ματικότητα και τα ίδια τα πράγματα στην υλική τους υπόσταση
-  όχι τις εικόνες των πραγμάτων. Η εικόνα είναι στοιχείο 
καθαρά ποιητικό και στη ρίζα του ανιστορικό. Το πράγμα 
όμως έχει διαστάσεις, αποχρώσεις και συνέπειες, δηλαδή 
αίτιον και αποτέλεσμα και αποτελεί προϊόν διαδικασιών που 
σχετίζονται με τη ζωή, την ακμή, το γήρας και το θάνατο. Στην 
πεζογραφία, το πλαίσιο των παραπάνω είναι χρονολογικό, 
πλαίσιο ακολουθίας κι άρα ιστορικό. Ό ταν λέμε πολιτικό 
μυθιστόρημα, στην πραγματικότητα αναφερόμαστε στην 
κυριότερη ιστορική συνιστώσα του ρεαλισμού, αφού οι λέξεις 
res publica μας παραπέμπουν στις δύο βασικές και αναντικα
τάστατες ιστορικές και κοινωνικές λειτουργίες: το πολίτευμα 
και τη διακυβέρνηση, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο δρα το 
άτομο στην κοινότητα και την κοινωνία και τα στοιχεία άρχουν 
που τις συνιστούν. Η πεζογραφία είναι τέχνη δημόσια και υπό- 
κειται στο νόμο των διαδικασιοΥν και το)ν αλλαγών. Τα κλειδιά 
της θα πρέπει να αναζητούνται, σε κάθε σχεδόν περίπτωση, στο 
χιόρο του πραγματικού, τον τρόπο που συγκροτείται, τις διαδι-

Ο >1 / / / p /ΛΛ /κασιες μεσω των οποίων μεταοαλλεται και τον ψυχισμό που 
δημιουργεί και μέσα στον οποίο διαμορφο/νεται η ατομική ζωή. 
Οι αξίες αυτές του ρεαλισμού, που αποθειόθηκαν στα έργα του

19ου αιώνα, εξακολουθούν να σημαδεύουν και το σημερινό 
ρεαλισμό αλλά, όπως ανέφερα νωρίτερα, η μνημονική διεύ
ρυνση του πραγματικού κόσμου και του παρελθόντος επιβάλλει 
το κτίσιμο όχι ολοκληρωτικών οικοδομημάτιον αλλά συνόλων 
που συνδέονται εν σειρά μεταξύ τους.

Το φαινόμενο δεν έχει τις αναφορές του μόνο στο κοινιονικό 
και ψυχολογικό κλίμα που επικρατεί στ)) μεταβιομηχανική κοι
νωνία, που (ος τέτοια είναι κοινωνία και πολιτισμός μεταβατι
κός. Η κατάρρευση του υπαρκτόν σοσιαλισμού δημιουργεί 
άλλα δεδομένα που ενδεχομένως θα αλλάξουν και το ρεαλισμό, 
και το κοινωνικό τοπίο, αφού οι ιδεολογικές καταρρεύσεις 
θέτουν, με τρόπο αμείλικτο, στον πεζογράφο το ζήτημα του 
ιστορικού κεν©ύ. Ό ταν η ανθρωπότητα από δισδιάστατη 
γίνεται μονοδιάστατη, το εξπρεσιονιστικό σοκ δίνει τη θέση του 
στο ιδεολογικό σοκ. Είναι δύσκολο να υποθέσει κανείς τι λογο
τεχνία θα παραχθεί μετά από αυτό. Αν ο σταλινισμός έγραψε 
την ιστορία ως αστυνομικό μυθιστόρημα και ο άνθρωπος στις 
ανατολικές χώρες είναι συνδυασμός του καφκικού Κ., του 
Καλού στρατιώτη Σ βέικτου Χάσεκ και του Σουκώβ του Σολζε- 
νίτσιν, τι μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να αντιπαραθέσει στον 
δυτικό που αντιλαμβάνεται την αξία ως ανταλλακτικό προϊόν, 
την ατομικότητα (ος βασικό πεδίο δύναμης και το εμπόρευμα ως 
φετίχ, που άφευκτα τον βυθίζει στην ψευδή συνείδηση; Τι άλλο 
είναι άραγε η ψευδής συνείδηση από το φετιχισμό του εμπο
ρεύματος και η αλλοτρίωση του πολιτισμού από την εμπορευ- 
ματοποίηση της τέχνης, τη μαζική της κατανάλιοση και την κοι
νωνία του θεάματος;

Ο σταλινισμός χτύπησε στη ρίζα της την προσπάθεια για μια 
ηπειρωτική, τουτέστιν ευρωπαϊκή, λογοτεχνία στη Ρωσία. 
Εκφράζοντας τον εθνικισμό του 19ου αιώνα, όπως λέει ο Χάξ- 
λεϋ, ύμνησε και καλλιέργησε τον τοπικισμό και το φολκλόρ 
αφού πιο μπροστά μετέτρεψε την πραγματικότητα σε ταμπού 
και εφιάλτη. Γι' αυτό άλλωστε τα όρια ανάμεσα στον εθνικό και 
ιδεολογικό του μύθο δεν είναι πουθενά ξεκάθαρα. Η διάλυση 
της αυτοκρατορίας «επιστρέφει» τους λαούς που την αποτε
λούσαν στον προηγούμενο αιώνα, με άμεσο ιστορικό συναί
σθημα το κενό. Αλλά τίποτα δεν δημιουργείται εν κενο). Τιυρα 
η πραγματικότητα επιστρέφει ως εφιάλτης, με μόνη τη διαφορά 
ότι στο φωτογραφικό θάλαμο της ιστορίας έχουν καεί τα αρνη
τικά, με αποτέλεσμα ο πολίτης να εκπίπτει ξανά στην προηγού
μενη κατάσταση του πληβείου. Ο αναχρονισμός είναι σαφέστα
τος. Ο εθνικισμός το ίδιο, μόνο που τιόρα εκδηλώνεται με την 
απόρριψη του μανδύα της ιδεολογίας, η οποία πετιέται στο 
σκουπιδοτενεκέ. Αν ο Σουκώβ στο Μια ημέρα τον Ιβάν Ντενί- 
σοβιτς είναι ήρωας-θύμα, δεν παύει να είναι ήρωας θετικός, 
αφού ανάγεται στο ανθρώπινο μέγεθος, με τη δύναμή του να 
επιζεί σ' ένα εχθρικό περιβάλλον. Οι ήριυες του μεγάλου εικο
νοκλάστη Ουίλλιαμ Μπέρροουζ ούτε πεθαίνουν, ούτε επιζούν. 
Βγαίνουν συνειδητά στην περιφέρεια, αρνούμενοι να παίξουν 
το παιχνίδι. Μια δηλητηριασμένη κοινωνία είναι αληθινή μόνο 
στους σκουπιδότοπούς της. Κι ίσως εκεί, ως αληθινή να μοιάζει 
«ωραία».

* * *

Οα αναρωτιόταν κανείς μετά απ' αυτά, ποιοι είναι οι δρόμοι 
που πήρε μεταπολεμικά ο ελληνικός ρεαλισμός και πώς συσχε
τίζονται με όσα ανέφερα ως πόρα. Κάτι τέτοιο παραμένει στο 
χο\κ) το)ν εικασιών και προς το παρόν εκτός συζητήσεως. Ελά
χιστους φαίνεται να απασχολεί, ενώ ουδέποτε υπήρξε το στα-



αφονγγράζεται 
έναν ήχο.

Τώρα που τόσο απογυμνωθήκαμε, 
έγινε η πείνα μας πολύτιμη, 
η πείνα μας ο μοναδικός μας οδηγός.
Παντού μας πάει, στις πέτρες, στις πευκοβελόνες, 
στα ρινίσματα, ρινίσματα φωνών,
Είδα το ρίνισμα κάποιας φωνής να κείτεται στο χώμα, 
απομεινάρι ενός ανθρώπου, ή αρχή.
Μου είναι δύσκολο να πω.

% (από τη συλλογή Ά κ ρ α , 1983)

ΕΥΑ ΣΤΡΕΜ

Γεννήθηκε στη Στοκχόλμη το 1947. Σπούδασε Ιατρική και ζει στο 
Κρίστιανσταντ της Νότιας Σουηδίας. Εξέδωσε τις ποιητικές συλλο
γές: Το Φλεγόμενο Ζέπελιν {\9ΊΊ), 8ίβίηΙ<ϊη(] (\9Ί9), Άκρα  (1983) 
και Η αγάπη για τα μαθηματικά (1989). Επίσης εξέδωσε τα πεζά: Η 
σκοτεινή αλφάβητος (1982), Συνομιλίες με ένα δαίμονα (1986) και 
Ματς Ούλφσον (1991).

ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΑΠΟΓΥΜΝΩΘΗΚΑΜΕ

Τώρα που τόσο απογυμνωθήκαμε 
γίνανε πια  όλα πολύτιμα: ένα βλέμμα.
Το κρατώ για ώρα πολλή στα μάτια, με παρασέρνει;
Με εγκαταλείπει σαν στάξιμο από κάποιο ζώο;
Τι θα μπορούσα εγώ να πω γι ’ αυτό το βλέμμα, αυτό  

το ζώο,
που βλέπω τα ίχνη τον επάνω στο χορτάρι.
Τα ίχνη ενός βλέμματος μπορεί να είναι φοβερά.

Τώρα που τόσο απογνμνωθήκαμε, 
γίνανε πια  όλα πολύτιμα: ένας ήχος.
Ο ήχος αντός μπορεί να είναι η αρχή κάποιας κρανγής; 
Είναι ο ίδιος ήχος πον σκαρφάλωνε στο φάρνγγα  την 

ώρα τον οργασμού, 
ή η αρχή ενός άλλον ήχον, άλλον ρνθμού;
Τα ζώα στο δάσος έχονν τον ήχο τονς, 
τα πονλιά  το δικό τονς ,
Τώρα οξύνεται η ακοή τον απογνμνωμένον και

ΑΦΗΣΕ ΜΕ! /

Ά φ η σ έ  με! Μον είναι αδιάφορο εντελώς!
Σιχαίνομαι αντό το γλνκερό τραγούδι, αντά τα νγρά  
πρέπει να διασχίσω τη σάρκα τον σκοταδιού! 
Βοήθησέ με κάνε το εύκολο!
Δ εν ξέρω κάποια προσενχή γ ι ' αντό  
διώξε το τέρας,
τον πελεκάνο πον ραμφίζει την καρδιά μον 
τον αρονραίο τον Φαραώ πον σκοτώνει τον κροκό
δειλο

Η ποινή τον θανάτον μετατρέπεται σε ισόβια κάθειρξη 
και το ψωμί είναι έτοιμο
και το νερό, και το τσεκούρι της εποχής της πέτρας ο 

άντρας πον τρομάζει 
με τις φωτογραφίες,
ενώ η γνναίκα θηλάζει ένα αγριογούροννο.

Υπερνψούνται τα χώματα στο κεφάλι μον ακόμα, το 
νιώθω

γνμνό το τοπίο, τραχύ και νγρό μετά των πάγων το 
λιώσιμο

έκθαμβο βλέπει καθώς μετά από τοκετό 
μολονότι εγώ νοσταλγώ το λενκό βάρος πον πιέζει 
η άνοιξη είναι νγρή και γδαρμένη.

(από τη συλλογή Η αγάπη για τα μαθηματικά, 1989)

μετάφραση: Μαργαρίτα Μέλμπεργκ

θερό ζητούμενο στα μεταπολεμικά κριτικά κείμενα. Είναι ίσως 
σκληρό, αλλά δεν παύει να αποτελεί πραγματικό φαινόμενο. 
Θα μπορούσε να αναφέρει κανείς κάποια παραδείγματα περί 
του αντιθέτου, όμως μπορεί κάτι τέτοιο να μεταβάλει τη γενι
κότερη εικόνα; Ακόμη κι έτσι όμως, τι να υποθέσουμε κρί
νοντας από την πρόσφατη πεζογραφική παραγωγή των νεότε
ρων; Είναι πασιφανές ότι προβληματισμοί τέτοιου είδους ή δεν 
υπάρχουν ή δεν εκφράζονται και το ενδιαφέρον για τη 
δημιουργία μιας ηπειρωτικής συνείδησης είναι εξαιρετικά 
περιορισμένο, γι’ αυτό άλλωστε και δεν βλέπουμε έργα επο
πτικών προσεγγίσεων και συνολικών σχέσεων. Επί πλέον, την 
ηπειρωτική αυτή συνείδηση την πολεμούν σκληρά κάποιοι ανα- 
νήψαντες πρώην διανοούμενοι της αριστεράς. Αν η μεταπολε
μική μας κοινωνία είναι το μέγα σκάνδαλο, το ιδανικότερο 
τοπίο για Τα χέρια πάνω από την πόλη, αυτό σήμερα δεν φαί

νεται στην πρόσφατη πεζογραφία της. Η προσπάθεια που επι- 
χειρήθηκε στις δεκαετίες του '50 και του '60 δεν συνεχίστηκε 
από τους συγγραφείς που ακολούθησαν. Οι νεότεροι δεν 
τέθηκαν αντιμέτωποι στην κρίση αλλά την αποδέχτηκαν ως 
χώρο ορισμού και προσδιορισμού, με αποτέλεσμα να λείπει από 
το έργο τους η χειρονομία και η φιλόδοξη σύνθεση που θα 
έστηνε συνολικότερα οικοδομήματα. Η πεζογραφία που γρά
φεται τώρα είναι κατά κανόνα μινιμαλιστική αλλά με χρονο- 
γραφικές προδιαγραφές, αυτοβιογραφικά αποτυπωτική, 
δηλαδή πεζογραφία με αδρανοποιημένο το μέγα παράγοντα 
του χρόνου, άρα χωρίς διαδικασίες (παρά την πληθώρα όλα 
αυτά) και κάποτε εξοργιστικά τηλεοπτική. Το αίτημα παραμέ
νει: ποιοι θα ξαναπιάσουν το νήμα; ή: ποιοι θα συνθέσουν το 25 
παζλ; Θα πρέπει όμως να κάνουμε υπομονή. Τα μεγέθη αλλά
ζουν όταν αλλάζουν και οι ίδιες οι προϋποθέσεις.



ΠΟΙΗΣΗ

Άλκηστις Σουλογιάννη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ
Πιάνο βυθού 
Ύψιλον 1991

0  Γιάννης Βαρβέρης, αναγνωρίσιμος 
πλέον ως ένας έκτων ισχυροτέρωνποιητών 
του 70, ήδη με το δεύτερο βιβλίο του Το 
Ράμφος (1978) αποκάλυψε σε πρώτη εκ
δοχή το ατομικό του μυθικό σύμπαν, μια 
πυρηνική διατύπωση του οποίου είχε άλ
λωστε εισηγηθεί με το πρώτο βιβλίο του Εν 
Φαντασία καί Λόγφ{λ 975). Στα επόμενα βι
βλία του Βαρβέρη, το Αναπήρων πολέμου 
(1982) και κυρίως το άψογο Ο θάνατος το 
στρώνει (1986), προσδιορίζονται λεπτομε
ρώς οι συνιστώσες αυτού του μυθικού σύμ- 
παντος.

Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε και το τε 
λευταίο μέχρι στιγμής βιβλίο του Βαρβέρη 
με τον ευρηματικό τίτλο Πιάνο βυθού, ανα
γνωρίζουμε ένα ενδιαφέρον σύστημα κει- 
μενικών κόσμων ως ανάπτυξη αυτού ακρι
βώς του μυθικού σύμπαντος.

Η γραφή του Βαρβέρη όπως εφαρμόζε
ται σ’ αυτά τα πέντε βιβλία, ομολογεί εκλε- 
κτικές συγγένειες προς τον υπερρεαλισμό, 
πράγμα που δεσμεύει τα κείμενά του σε 
επίπεδο γλωσσικής μορφής και σε επίπεδο 
περιεχομένου. Ιδιαίτερη σημασία στα 
ποιήματα του Βαρβέρη έχει η γλωσσική 
τους επιφάνεια. Ο Βαρβέρης χρησιμοποιεί 
ένα ευρύ γλωσσικό φάσμα-συνδυασμό κα
θημερινού κοινού έως αγοραίου και δόκι
μου έως απλού καθαρεύοντος λόγου, διη
θούμενο κάτω από το πρίσμα του βιωματι
κού του φορτίου, και συντάσσει έτσι σχεδόν 
ιδιόλεκτο με πρωτότυπες σημασιολογικές 
συσχετίσεις και αναγωγές, όπου κυριαρ
χούν οι μεταφορές και οι μερικότερες αυ
τών προσωποποιήσεις, αλλά και η σύνταξη 
κατά το νοούμενο, μέσα σ’ ένα διαβρωτικό 
κλίμα ειρωνείας και σαρκασμού που με
τριάζει ένας πικρός ανθρωπιστικός στοχα
σμός. Το τοπίο καλύπτει έντονη συναισθη
ματική φόρτιση ακόμα και όταν ισχύει οικο
νομία πεζού λόγου.

Βασικοί μηχανισμοί ύφους αναγνωρί
ζονται η συνδήλωση και οι παραστάσεις. Το 
πλήθος των δηλώσεων στα ποιήματα του 

26  Βαρβέρη αντιστοιχεί σε ένα ενδιαφέρον 
σύνολο εννοουμένων ή υπονοουμένωνπου 
ανιχνεύονται στο βάθος και ενισχύουν το

κείμενο της επιφάνειας. Ο συνδυασμός 
των παραστάσεων στα ποιήματα του Βαρ
βέρη αποτελεί ένα εντυπωσιακό και κυρίως 
απροσδόκητο αισθητικό σχολιασμό των ση- 
μαινομένων. Και εννοώ όχι μόνον τις οπτι
κές παραστάσεις που τακτοποιούν μια τοι
χογραφία διασπασμένη και ανασυντεθει
μένη κάτω από την οπτική του Βαρβέρη, 
αλλά το αντίκρυσμα όλων σχεδόν των αι
σθήσεων που κινητοποιούνται από τις αν
τίστοιχες δείξεις των κειμένων.

Η διάρθρωση της γλωσσικής επιφάνειας 
επιβάλλεται και προσδιορίζεται από τις ση- 
μασιολογικές επιλογές του Βαρβέρη, που 
συνθέτουν τον κειμενικό κόσμο των βι
βλίων του. Αυτός ο κειμενικός κόσμος πα
ρόλο ότι στηρίζεται σε καθημερινά κοινά 
θέματα, φαίνεται να ανατρέπει και να ανα
κατατάσσει τον πραγματικό κόσμο κάτω 
από την κυριαρχία μιας κειμενικής λογικής 
που σαφώς υπερβαίνει και ενίοτε καταργεί 
τη λογική του πραγματικού κόσμου.

Το κέντρο ελέγχου του κειμενικού κό
σμου κατέχει το Εγώ κατ’ απόλυτη έννοια 
(=το συγγραφικό Εγώ) ή αναλελυμένο 
κάτω από ποικίλες περσόνες με την αντί
στοιχη σημαντική τους. Πρόκειται για ένα 
Εγώ αυτεξούσιο, με τα βιώματα ως απο
σκευές μνήμης και ως πρόκληση της φαν
τασίας, απέναντι στο διφυές ζωή-θάνατος 
(=οι δύο όψεις του ίδιου οντολογικού φαι
νομένου) αλλά και κυρίως απέναντι στον 
θάνατο που ισχύει (α) ως απώλεια / αυτός 
που μένει και (β) ως απουσία / αυτός που 
φεύγει. Το Εγώ αναζητεί την απόλυτη 
γνώση σε επίπεδο αυτογνωσίας -  συνείδη
σης της τραγικής του μοίρας -  συνείδησης 
του κόσμου, και αναπτύσσει ψυχοσωματική 
σχέση με το περιβάλλον = οι άλλοι (κυ
ρίως), ασχέτως αν πίσω από αυτή τη σχέση 
παραμονεύει το κενό.

Από την άλλη πλευρά, το Εγώ μετέχει 
στις ισορροπίες (α) Εγώ -  χρόνος όπου το 
μέγεθος χρόνος παρίσταται κυρίως ως πα
ρελθόν = μνήμη και βιωματικό φορτίο, και 
β) Εγώ -  χώρος όπου το μέγεθοςχώρος ση
μαίνει απολύτως ανθρωπομετρική τοπο
γραφία.

Συνεκτικό στοιχείο όχι μόνον του κατά 
περίπτωση κειμενικού κόσμου, αλλά πλέον 
του μυθικού σύμπαντος του Βαρβέρη ανα
γνωρίζεται η αίσθηση της φθοράς και της 
τετελεσμένης ή επικρεμάμενης απώλειας 
που συμπίπτει με την έννοια του θανάτου. 
Το Εγώ παγιδεύεται σ’ αυτή την κατάσταση 
που αποδέχεται ως αναπόφευκτη μοίρα και 
καθώς δεν μπορεί να αντιδράσει διαφορε
τικά, την αντιμετωπίζει με στοχαστικότητα 
αλλά και με ειρωνεία ή και σαρκασμό ως 
εκτόνωση. Σ’ αυτή την κατάσταση παρα

πέμπουν τα συμφραζόμενα των κειμένων, 
αλλά και ορισμένοι τίτλοι ως σημαίνοντα 
που προσδιορίζουν βιβλία ως σημασιολο- 
γικά σύνολα (π.χ. Ο θάνατος το στρώνει) ή 
μεμονωμένα ποιήματα (π.χ. Ο θάνατος με
γαλώνει από το βιβλίο Εν Φαντασία και Λό
γω). Έρχομαι λοιπόν σε ένα άλλο πλεονε
κτικό στοιχείο της ποίησης του Βαρβέρη, 
που είναι οι τίτλοι.

Οι τίτλοι ως λεξιλογικές επιλογές του 
Βαρβέρη, με έντονο υπερρεαλιστικό χαρα- 

’κτήρα συχνότατα για να μην πω: πάντοτε, 
χαρακτηρίζονται πρωτίστως από ευρημα- 
τικότητα και ενίοτε σχεδόν τολμηρή (η λέξη 
υπονοεί κυρίως το απροσδόκητο) πρωτο
τυπία, που αφορούν βεβαίως στην επιλογή 
όσων λέξεων λειτουργούν ωςτίτλοι, κυρίως 
όμως στην αντιστοιχία των τίτλων προς τη 
σημασιολογική ηθική ή τη συνδήλωση του 
έργου (ποιήματος ή βιβλίου) και όχι μόνον 
προςτασυγκεκριμένασημασιολογικά στοι
χεία που αναγνωρίζονται στην επιφάνεια 
του κειμένου. Αλλοτε πάλι ο τίτλος φαίνε
ται να είναι η δήλωση στην οποία αντιστοι
χεί ως συνδήλωση το ποίημα, ή ακόμα ση
ματοδότηση κατά το νοούμενο από τα συμ
φραζόμενα και από τη βιωματική περιουσία 
του Βαρβέρη.

Ενδεικτικός της ευρηματικότητας του 
Βαρβέρη είναι ο τίτλος Πιάνο βυθού: προσ
διορίζει ως σύνολο το βιβλίο που μας ενδια
φέρει κυρίως εδώ, αλλά και το ομώνυμο 
ποίημα που φαίνεται να ορίζει συνοψίζον
τας το τέλος ή την ολοκλήρωση του βιβλίου.

Το βιβλίο αποτελείται από πενήντα ενα 
ποιήματα πλήρη συναισθηματικής φόρτι
σης, από τα οποία τουλάχιστον έξι: Τρειςκι 
ο κούκος (σ. 45), Βιαία προσαγωγή μαρτύ
ρων (σ. 46), Αυτό θα πει προσωπικός για
τρός (ο. 55), Έναποίημαέλεγε(ο.57), Κρα
νίο φορτίο με μάρμαρα [ο. 58), Πλατεία Κο- 
λωνακίου (σ. 60) διαθέτουν οικονομία (και 
στερεότητα) πεζού λόγου, και δύο: Savoir 
mourir (σ. 30), Όταν εγώ θυμάμαι (σ. 31 ) 
διαθέτουν οικονομία (και πυκνότητα) επι
γράμματος, ενώ τέσσερα κυρίωςποιήματα: 
Cortina 1964 -  Ωδή σε αυτο-κτόνο δεσποι
νίδα (σ. 32), Cortina 1964 -  Απάντηση δε
σποινίδας στο αίσθημά μου (σ.34), Φόδρα 
(σ. 40), Κεφαλάκι (σ. 42) δηλώνουν κατά 
τρόπο άψογο και συνεπή την εκλεκτική 
συγγένεια, που προανάφερα, του Βαρβέρη 
προς τον υπερρεαλισμό.

Η θεματική του βιβλίου αναπτύσσεται 
γύρω από το διφυές ζωή-θάνατος όπου τα 
δύο μεγέθη λειτουργούν ως παραπληρω
ματικά, επιβάλλεται όμως η δεσμευτική 
ισχύς του θανάτου. Στον κειμενικό κόσμο 
του βιβλίου ο χρόνος μετράται κυρίως ως 
παρελθόν = πολύτιμο περιεχόμενο μνή



μης. Το Εγώ ειρωνεύεται, σαρκάζει, ακόμα 
και αυτοσαρκάζεται, ενίοτε όμως απελπί
ζεται κυρίως απέναντι στο κενό που ορίζει η 
απώλεια, και σ’ αυτήν την απελπισία υπο
πτεύομαι ότι παραπέμπουν οι στίχοι του 
Λεό Φερρέ που εισάγουν δίκην μόττο το βι
βλίο.

Γενικά οι στίχοι του Φερρέ φαίνεται να 
λειτουργούν ως ένα σταθερό στοιχείο δια- 
κειμενικότητας -  και φθάνω έτσι στις υφο- 
λογικές διεργασίες του Βαρβέρη - ,  είναι 
ένα σταθερό διακείμενο για τα βιβλία του 
Βαρβέρη, αν συνυπολογισθούν και τα αντί
στοιχα μόττι στα προηγούμενα βιβλία του, 
άλλωστε ουδόλως περίεργο ή τυχαίο καθώς 
η πρώτη δημοσιευμένη μετάφραση του 
Βαρβέρη αφορούσε σε κείμενα του Λεό 
Φερρέ (η σχέση λοιπόν ήταν εξ αρχής δεδο
μένη).

Στις περιπτώσεις αυτές η διακειμενικό- 
τητα βασίζεται στα σημαινόμενα των κει
μένων. Ο Βαρβέρης δίνει επιπλέον και 
δείγμα διακειμενικότητας αυτού του τύποΟ 
που όμως βασίζεται σε γλωσσικά στοιχεία, 
δηλ. σε λέξεις, και εντοπίζεται στο ποίημα 
Σε ποιήτρια κυρία (σ. 44), όπου μάλιστα 
το αναγνωρίσιμο ποσοστό ύλης είναι ικανό 
(φαντάζομαι, για πολλούς) να οδηγήσει στο 
διακείμενο παρά την πρόθεση του Βαρβέ
ρη, « να μη φανεί/της μούσας του η ταυτό
τητα».

Ένα άλλο στοιχείο διακειμενικότητας, 
αυτή τη φορά της εσωκειμενικής επικοινω
νίας, αναγνωρίζεται σ’ αυτό το βιβλίο του 
Βαρβέρη στο ποίημα Η ορθογραφία του θα
νάτου (σ. 10) που παραπέμπει στο βιβλίο Ο 
θάνατος το στρώνει, και συγκεκριμένα στο 
ποίημα Ερέτρια.

Ταυτόχρονα όμως με τον τρόπο αυτό ο 
Βαρβέρης διατυπώνει ένα είδος ποιητικής 
μεταγλώσσας, μια αυτο-αναφορικότητα 
δηλ. της ποίησης, τεκμήρια της οποίας 
αναγνωρίζονται στη συνέχεια και σε άλλα 
ποιήματα: Της γιαγιάς [ο. 18), Γαμήλιοπέν- 
θιμο εμβατήριο (σ. 19), Νεκρή φύση σε 
κήπο (σ. 27), Εγώ και ποίημα ερωτικό; (σ. 
41), Μάνα είναι μόνο μία (ο. 43), Βιαία προ
σαγωγή μαρτύρων (ο. 46), Σε σκληρό νόμι
σμα (σ. 52), Ένα ποίημα έλεγε (σ. 57).

Παράλληλα προς τα στοιχεία της ποιητι
κής μεταγλώσσας, ο Βαρβέρης εισάγει στα 
κείμενά του και στοιχεία μεταγλωσσικής 
ποίησης, όπως αναγνωρίζεται π.χ. στα 
ποιήματα: Το ανάποδο καζίνο (σ .48), Βενε
ζουέλα (σ. 50), Correcteur {ο. 62), όπου ο 
Βαρβέρης χρησιμοποιεί γλωσσικά στοιχεία 
όχι πλέον ως σημαίνοντα αλλά ως σημαινό- 
μενα, δηλ. ως λογοτεχνικό υλικό.

Από τους βασικούς μηχανισμούς ύφους 
που χρησιμοποιεί ο Βαρβέρης στα έργα του

Ιάσων Ιωαννίδης

ΣΗΜΕΡΑ

Δεν είμαστε ποντίκια των υπονόμων, μα ζέχνουμε την ίδια μυρωδιά. 
Χωρίς σκέψεις, χωρίς λέξεις. Θέλουμε να δαγκώσουμε. Να βγάλουμε 
τα δόντια που 'ναι καρφωμένα στο πετσί μας.

Δεν έχουμε φίλους. Δεν έχουμε σχέσεις. Συγγενείς δεν υπάρχουν. 
Μονάχα καρέκλες και σώματα σε βουβές μάχες. Παντού καρέκλες: 
χαμηλές, μέτριες, ψηλές. Η ζωή μας, μια σκοτεινή καρεκλοθηρία.

Ο καθένας κρατάει πάνω α π ' το κρανίο του μιαν ομπρέλα μυθική. στο
λισμένη με ζώδια και παράξενα σύμβολα. Λέει είναι ο ουρανός μου. η
uoioa μου.i νΓ I

Δ ε μιλάμε κι αν υπάρξει γέφυρα να περάσει ο λόγος, μπάλα και π  ρο- 
πο, Λόττο και λαχεία. Οι μέρες μας: ουρές, έξω α π 'τη ς  τύχης τα ορφα
νοτροφεία.

Κάνει κρύο. Φυσάει. Βάλε ένα ποτό. Αναψε την τηλεόραση. Θα 
δούμε έξυπνα όπλα, στόχους, πτώματα. Κι όχι μονάχα έγχρωμα 
παιδιά που λιμοκτονούνε, μα και τις λαοθάλασσες του υπαρκτού 
σοσιαλισμού. Τόσα χρόνια είχανε μόνο ένα στάβλο, ένα παχνί, κρι
θάρι. Τώρα πάλι για κριθάρι πολεμούνε.

Σκοτάδι, ασφυξία, συννεφιά. Μες στα κεφάλια μας χιονίζει μοναξιά. 
Στο μυαλό μας αχινοί κι αχτιδωτά τριβόλια. Ό . τι σκεφτόμαστε ματώ
νει. Παρακαλώ) φυτέψτε στην καρδιά μου βόλια.

(η συνδήλωση και οι παραστάσεις, όπως 
ανεφερα ήδη), στο βιβλίο Πιάνοβυθούανα- 
γνωρίζεται ισχύουσα η συνδήλωση, κυρίως 
όμως ο Βαρβέρης κινητοποιεί στο έπακρο 
τον μηχανισμό των παραστάσεων, πράγμα 
που εντοπίζεται σε όλα ανεξαιρέτως τα 
ποιήματα του βιβλίου. Ένας άλλος παρά
γων ύφους του Βαρβέρη εδώ είναι και η έλ
λειψη όπως ισχύει π.χ. στα ποιήματα: Δω
μάτια (σ. 24), Μάνα είναι μόνο μία (σ. 4 3 ) , 
Compact (σ. 51), που όμως δεν πλήττει τη 
συνεκτικότητα του κειμένου, δεν προκαλεί 
δηλ. νοηματικά χάσματα, αφού τα ελλεί- 
ποντα στοιχεία ανακτώνται αμέσως ή εμ
μέσως από τα συμφραζόμενα.

Αν δεν σφάλλομαι, για πρώτη φορά τώρα 
στο βιβλίο Πιάνο βυθού όλοι αυτοί οι παρά
γοντες ύφους λειτουργούν ταυτόχρονα και 
συντονισμένα για τη δημιουργία της γλωσ
σικής μορφής που διεκπεραιώνει τις θεμα
τικές επιλογές του Βαρβέρη. Από αυτή την 
άποψη το βιβλίο Πιάνο βυθού φαίνεται να 
ταξινομεί τις υφολογικές επιλογές του 
Βαρβέρη, και νομίζω ότι εδώ έγκειται κυ
ρίως η αξία του. Ας μην ξεχνάμε ότι πέρα 
από ένα ενδιαφέρον, ελκυστικό, πρωτό

τυπο θέμα, λογοτεχνία σημαίνει κυρίως 
μορφή, γλωσσική επιφάνεια.

Ο Βαρβέρης οφείλει στην ευαισθησία και 
στην ευφυΐα του το προνόμιο να διαθέτει 
κατά τεκμήριο από την αρχή της ποιητικής 
παραγωγής του σχεδόν πλήρως διαμορφω
μένο μυθικό = θεματικό σύμπαν, που έχει 
καταθέσει στα πέντε μέχρι στιγμής βιβλία 
του με εντυπωσιακή αίσθηση οικονομίας, 
και εννοώ μ’ αυτό: πυκνότητα και σαφή
νεια. Με το τελευταίο βιβλίο του τεκμηριώ
νει την ενσυνείδητη διαδικασία που ακο
λουθεί για την παρουσίαση αυτού του μυθι
κού σύμπαντος, για τη δημιουργία δηλ. της 
γλωσσικής επιφάνειας ως ομόλογου οχή
ματος των σημασιολογικών επιλογών του. 
Αν και πρέπει να παραδεχθώ ότι τα πρώτα 
τεκμήρια αυτής της διαδικασίας αναγνω
ρίζονται, έστω σε λιγότερο σαφή διατύπω
ση, στο προηγούμενο βιβλίο του Βαρβέρη 
Ο θάνατος το στρώνει που θεωρώ βασικό 
σημείο αναφοράς στο έργο του.

Προσωπικά, περιμένω με ιδιαίτερο εν
διαφέρον την εξέλιξη της ποιητικής του 
Βαρβέρη στα επόμενα βιβλία του.
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ΠΕΤΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΑΟΥ
Μια συνηθισμένη μέρα
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΑΛΑ-ΚΡΙΣΤ
Νόστος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ
Ορίστε τα ρόδα, μαμά!

Διηγήματα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΑΑΪΔΗΣ
Κάτω από τόσα βλέφαρα 
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΓΕΑΣ
Όλο και πιο λίγες

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
Η αυτοκρατορική μνήμη του αίματος 

1. Ποιος είμαι και 
από πού ξεκίνησαν όλα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΜΥΡΛΗ
Η επιστροφή του Αγαπήνορα

ΕΡΣΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Χοιροκάμηλος



Γιώργος Σεφέρης 
Το όραμα του Ελληνισμού στη ζωή 

και στο έργο του*
του Γιάννη Κιουρτσάκη

Ο άνθρωπος για τον οποίο θα αας μιλήσιο, ο Γιώργος Σεφέρης, 
δεν συγκαταλέγεται σ' εκείνους που σφράγισαν με τη δράση 
τους την κοινή μας μοίρα -  δεν ήταν πολιτικός, μολονότι υπη
ρέτησε με θέρμη τον τόπο του ο>ς λειτουργός του κράτους. Δεν 
υπήρξε ούτε θεωρητικός -φιλόσοφος, ιστορικός ή κοινωνιο- 
λόγος: ποτέ δεν φιλοδόξησε να ορίσει τον Ελληνισμό ή να τον 
ερμηνεύσει. Είναι αδιαίρετα ένας μείζων ποιητής και στοχα
στής, που μας έδωσε, μαζί με μια καινούργια αίσθηση της 
γλώσσας μας, μια βαθύτερη συνείδηση του Ελληνισμού· κι αυτό 
είναι ίσωςό,τι χρειαζόμαστε περισσότερο στις μέρες που ζούμε. 
Στοχαστής, επιμένω, αχώριστος από τον ποιητή, αφού -π ρ ο ε ι 
δοποιεί ο ίδ ιο ς-  «η δουλειά [του] δεν είναι οι αφηρημένες ιδέες 
αλλά ν' ακού[ει] τι [του] λένε τα πράγματα του κόσμου, να κοι
τάζει] πώς συμπλέκονται με την ψυχή [του] και με το σώμα 
[του] και να τα εκφράζ[ει]» (Δ, 2. 50). Ας ακούσουμε πώς τα 
εκφράζει. Διαβάζιο ένα ποίημα από το Μυθιστόρημα:

Μα τι γυρεύουν οι ψυχές μας ταξί δένοντας 
πάνω σε καταστρώματα κατελυμένων καραβιών 
στριμωγμένεςμε γυναίκες κίτρινες και μωρά που κλαίνε 
χωρίς να μπορούν να ξεχαστούν ούτε με τα χελιδονόψαρα  
ούτε με τ' άστρα που δηλώνουν στην άκρη τα κατάρτια. 
Τριμμένες από τους δίσκους των φωνογράφων 
δεμένες άθελα μ ' ανύπαρχτα προσκυνήματα  
μουρμουρίζοντας σπασμένες σκέψεις από ξένες γλώσσες.

* Το κείμενο αυτό -πιστή καταγραφή ομιλίας* που προοριζόταν να ακου
στεί και έπρεπε να αναπτύξει το ευρύτατο θέμα της μέσα σε στενά χρονικά 
περιθώρια -  δεν τεκμηριώνει ασφαλιός με πληρότητα τη θεμελάοση τιον από
ψεων του ομιλητή στο σεφερικό έργο: ο αναγκαίος για μια τέτοια εργασία υπο- 
μνηματισμός θα κινδύνευε να υπερβεί σε έκταση το ίδιο το κείμενο. Άλλωστε, 
για τα έργα του Σεφέρη που εκδόθηκαν έως και το 1979. η αναλυτική τεκμη
ρίωση έχει γίνει στο βιβλίο μου Ελληνισμός και Ανση στο στοχασμό τον 
Σεφέρη. «Κέδρος» 1979, στο οποίο παραπέμπω τον ενδιαφερόμενο αναγνώ
στη. Εδώ δίνο) απλώς τις πηγές τιον παραθεμάτων μου με τον εξής τρόπο: τα 
κείμενα του ποιητή που εμφανίζονται πιο συχνά, δηλαδή τα Ποιήματα (η' 
έκδοση, επιμέλεια Γ. Π. Σαββίδη, «Ίκαρος» 1972) και οι Δοκιμές('{' έκδοση, 
επιμέλεια Γ. Π. Σαββίδη, «Ίκαρος» 1974.τόμοι 1 και 2)δηλώνονται με τιςσυν-
• τομογραφίες Π, Δ ,Ι . και Δ,2 και η παραπομπή σ' αυτά γίνεται με παρένθεση 
στο τέλος κάθε παραθέματος, ενο) όλες οι υπόλοιπες παραπομπές βρίσκονται 
στις σημειώσεις που το κείμενο υποδεικνύει με αριθμητικό δείκτη.

Η ομιλία έγινε στο Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, στις 14Μαιου 1991, και 
επαναλήφτηκε στην αίθουσα «Πολύεδρο» της Πάτρας, στις 19 Οκτω
βρίου 1991.

Μα τι γυρεύουν οι ψυχές μας ταξιδεύοντας 
πάνω στα σαπισμένα θαλάσσια ξύλα 
από λιμάνι σε λιμάνι:

Μετακινώντας τσακισμένες πέτρες, ανασαίνοντας 
τη δροσιά του πεύκου πιο δύσκολα κάθε μέρα , 
κολυμπώντας στα νερά τούτης της θάλασσας 
κι εκείνης της θάλασσας, 
χωρίς αφή 
χωρίς ανθρώπους
μέσα σε μια πατρίδα που δεν είναι πια δική μας 
ούτε δική σας.

*

Το ξέραμε πως ήταν ωραία τα νησιά 
κάπου εδώ τριγύρω που ψηλαφούμε 
λίγο πιο χαμηλά ή λίγο πιο ψηλά 
ένα ελάχιστο διάστηαα.

(77, 52-53)

Ό ταν πρωτοδιάβασα αυτούς τους στίχους, έβγαινα από την 
εφηβεία* σπούδαζα στο Παρίσι, ήμουν γεμάτος νοσταλγία για 
τον τόπο μου και ήταν φυσικό αυτή η φιονή που μου μιλούσε με 
τόση πίκρα, αλλά και με τόση ενάργεια, για πράγματα τόσο 
γνώριμα, να με συγκινήσει αμέσως. Ό μως εκείνο που μου έλεγε 
ηταν κάτι πιο βαθύ, κάτι βαρύ κι ανεξιχνίαστο που είχε αρχί
σει, τα ίδια εκείνα χρόνια, να με βασανίζει όταν γύριζα στην 
Ελλάδα: τη νοσταλγία για την πατρίδα μου μέσα στην ίδια μου 
την πατρίδα. Υπήρχε εδώ ένας απόηχος από αυτήν την ανεκλά
λητη ομορφιά που ένιωθα να με τυλίγει από παντού μέσα στο 
ελληνικό τοπίο και την ίδια στιγμή να γλιστράει από τα δάχτυλά 
μου και να γίνεται στάχτη * κάτι από τη γλυκύτατη και τόσο οδυ
νηρή παρουσία  -  απουσία  ενός κόσμου αγαπημένου που δεν 
έπαυε να αφυπνίζεται μέσα μου, να με συντροφεύει κι ύστερα 
πάλι να χάνεται, όπως συμβαίνει με την παρουσία -  απουσία 
τ(ον πολύ δικών μας ανθριυπίον που έχουν φύγει για πάντα. 
Υπήρχε σίγουρα αυτό «το ακαθόριστο συναίσθημα [... | που μας 
ξεχωρίζει, αν υπάρχει κάτι που μας ξεχωρίζει», χρησιμοποκό 
λόγια του Σεφέρη, και που ο ίδιος το ονομάζει «καημό της 
Ρωμιοσύνης» (Δ, 1, 147). Υπήρχε πάνω α π’ όλα εκείνο το 
«εμείς», που δεν ήταν ασφαλούς το εμείς του πανηγυριού ή της 
πολιτικής διαδήλωσης όπου το εγώ διαλύεται μέσα στο απρό- 29 
σωπο πλήθος, αλλά το εμείς μιας κοινότητας -π ο υ  θα μπο
ρούσε να είναι μια αρχαία ελληνική πόλη -  όπου το εγώ συναι-



σθάνεται σταθερά τα όρια και την ευθύνη του και μιλάει πολύ 
ζεστά, πολύ στοργικά, ενίοτε όμως και πολύ σκληρά για όλους, 
ακριβιός επειδή νιώθει αχώριστο, δεμένο οργανικά με τους 
άλλους. Από τότε συλλογίστηκα συχνά ότι το πιο σημαντικό 
ίσιος πράγμα που μου έμαθε ο Σεφέρης -κα ι  μου έμαθε πολλά -  
είναι ένας ορισμένος τρόπος να αισθάνομαι και να λέω «εμείς». 
Ναι, αυτή η φιονή, όσο κι αν κάποτε σκοτείνιαζε για μένα, μου 
μιλούσε για τον Ελληνισμό και την Ελλάδα όπως καμιά άλλη -  
όχι ρητορικά και από καθέδρας, αλλά απλά και κουβεντιαστά, 
θα έλεγα αδελφικά· την εμπιστεύθηκα· κι είδα με τον τρόπο 
αυτού του ποιητή τον κόσμο στον οποίο κι εγώ ανήκα: είδα τις 
«ελιές με τις ρυτίδες τιον γονιών μας/τα βράχια με τη γνώση των 
γονιών μας/και το αίμα του αδερφού μας ζωντανό στο χώμα» 
(Π, 64)· όπως είδα, αργότερα, να «Φυραίνει ο τόπος ολοένα/ 
χωματένιο σταμνί.» (Π, 296).

Παρακαλο) να συγχωρήσετε τον υποκειμενισμό μου -  σ' ένα 
λεπτό θα προσπαθήσω να γίνω αντικειμενικότερος. Ήθελα, 
όμιος, αρχίζοντας, ν' ακούσουμε αυτήν τη φιονή που στοχάζεται 
καθώς μιλάει μέσα μας, όπως στοχάζεται κάποτε μέσα μας η 
μουσική. Και τέτοια πράγματα τ' ακούμε πρώτα μονάχοι, ο 
καθένας με όσες αισθήσεις και σκέψη διαθέτει* έπειτα σκά
βουμε πιο βαθιά μέσα στον λόγο του άλλου και μέσα στον εαυτό 
μας για να διακρίνουμε καθαρότερα την κοινή πνευματική 
ουσία που ενυπήρχε στην πρώτη μας εντύπωση, ακέραια και 
αφανής.

:}: :·:

Άλλιοστε, για τον ποιητή, και η πατρίδα είναι πρώτα ζήτημα 
φ(ονής -  «φωνή πατρίδας» ονομάζει αυθόρμητα «εκείνη την 
κραυγή/βγαλμένη από τα παλιά νεύρα του ξύλου» (Π, ζ36), που 
ακούει μια μέρα δοκιμάζοντας να «ξυπνήσει» ένα μαγγανοπή
γαδο στην Κύπρο. Η πατρίδα έχει τη φιονή της, την όψη της, τη 
μυρωδιά, τη γεύση, την αφή της -  είναι ενσαρκωμένη, και 
μάλιστα γι' αυτόν τον αισθησιακό άνθριοπο που αναζητάει και 
από τις λέξεις το αίσθημα της αφής. Η πατρίδα είναι, βέβαια, 
«ο τόπος όπου βλάστησαν τα παιδικά του χρόνια», η Σμύρνη κι 
ακόμα πιο πολύ η Σκάλα του Βουρλά με τις ακρογιαλές και τους 
ανθρώπους της «θαλασσινούς και χωριάτες [που] ήταν οι δικοί 
[του] άνθριοποι»·1 γρήγορα όμως θα γίνει μοιραία και η «άλλη 
ακρογιαλιά» κι όλοι οι ελληνικοί τόποι που θ' αγαπήσει: η 
Αττική, η Αίγινα, η Κρήτη, η Κύπρος... Πατρίδα είναι τούτος 
ο πρωταρχικός σωματικός δεσμός με την ελληνική θάλασσα, 
την ελληνική λαλιά, το ελληνικό φιος -  αυτό το φιος που δεν θα 
πάψει να το αποζητά, να το εξερευνά, να το ανακαλύπτει.

Όμιος, προσοχή, το φως δεν είναι μόνο αισθησιακή είναι και 
πνευματική ανακάλυψη που, ξεκινώντας από τις αισθήσεις, 
οδηγεί τον ποιητή σε μια περιοχή πέρα από τις αισθήσεις: 
περιοχή ανθριοπολογική, οντολογική, θα έλεγα ακόμα μεταφυ
σική, αλλά με μιαν έννοια που βρίσκεται πολύ κοντά στη 
φυσική, όπως στους πρώτους Ίωνες φιλοσόφους. Το ίδιο και το 
τοπίο, η ελληνική φύση, που «ένα πολύ οργανικό», καθιόςγρά
φει, «συναίσθημά» του την «ταυτίζει [με] την ανθριοπιά» (Δ, 2, 
54). Κι έτσι η πατρίδα γίνεται υπόθεση ανθρωπιάς -  αυτή η 
αλχημική μετουσίωση κάθε αίσθησης και κάθε εμπειρίας, κάθε 
στιγμής της ζωής σ' έναν λόγο για τον άνθρωπο και, παραπέρα, 
σ' ένα ηθικό χρέος είναι, πιστεύω, το γενεσιουργό και διακρι
τικό κύτταρο του σεφερικού έργου.

Από μια τέτοια μετουσίωση αναδύεται στην ψυχή του και ο 
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μένων που, όπιος το ξέρει από τα πρώτα του χρόνια ο Σεφέρης, 
είναι ένας κόσμος πολύ πιο πλατύς από την Ελλάδα. Γεννημέ

νος, το είδαμε, στην Ιωνία, με την αυγή του αιώνα μας, μοιρά
ζεται εξ αρχής τη δοκιμασία των αλύτρωτων Ελλήνων, τον πόνο 
της σκλαβιάς και τη λαχτάρα για την ελεύθερη Ελλάδα. 
Λαχτάρα που θα τη νιώσει προδομένη όταν, έφηβος δεκατεσ
σάρων χρονών, θα βρεθεί την εποχή του Διχασμού στην Αθήνα, 
όπου θα ιδεί «τους ανθρώπους του Κωνσταντίνου να χλευά
ζουν και να ταπεινώνουν τους ανθρώπους του σκλαβωμένου 
Έθνους»2 -  έτσι τουλάχιστον σκέφτεται τότε αυτός ο μικρα- 
σιάτης γόνος μιας αστικής, φιλελεύθερης, φυσιολογικά βενιζε- 
λικής οικογένειας. Και λίγα χρόνια αργότερα, το 1922, θα ιδεί 
από το Παρίσι όπου σπουδάζει, την αδικία των «δυνατών» 
αυτού του κόσμου να σμίγει με τις δικές μας αμαρτίες, για ua 
γεννήσουν μια χωρ«ίς προηγούμενο Καταστροφή που θα τον 
στερήσει για πάντα από την πρώτη του πατρίδα. Η αδικία τιον 
δυνατών, οι δικές μας αμαρτίες: ιδού δύο μοτίβα που θ' αντη
χούν εφεξής αδιάκοπα στη ζωή και στο έργο του. Και πάνω απ' 
όλα το βίωμα ενός αμετάκλητα χαμένου κόσμου που το είδαμε 
κιόλας να προβάλλει δραματικά στους στίχους του: βίωμα του 
ξενιτεμένου, του πρόσφυγα, «του ανθρώπου σαν κατάντησε κι 
αυτός πραμάτεια» (Π, 214), το οποίο θα σφραγίσει επίσης τη 
ζωή και το έργο του -  όπως θα σφραγίσει και την ιστορία αυτού 
του αιώνα -  και θα δυναμώσει μέσα του την αλληλεγγύη για 
τους μικρούς και τους αδικημένους, και πριότα για τον λαό τρυ 
και για κάθε ζωντανό τμήμα του Ελληνισμού.

Είναι μια αξιοπρόσεχτη σύμπτωση ότι οι περιστάσεις της 
ζωής θα τροφοδοτήσουν συνεχώς και αυτό το διπλό συναί
σθημα του ξεριζωμού και του πάντα ανεκπλήρωτου νόστου και 
την βαθιά αλληλεγγύη του με τον ελληνικό κόσμο: εννοώ, πέρα 
από τα εξήμισι χρόνια των σπουδών του στη Γαλλία στην κρί
σιμη για την πνευματική του διαμόρφωση εποχή της νιότης, τη 
διπλωματική του σταδιοδρομία που, από το 1926 και πέρα, θα 
τον αναγκάσει να περάσει τον μισό περίπου χρόνο της ζιοής του 
έξω από την Ελλάδα, άλλοτε στα χιόματα του πάλαι ποτέ μεί- 
ζονος Ελληνισμού ή στις παρυφές του κι άλλοτε στους αντί
ποδες ή στις μεγάλες μητροπόλεις της Δύσης, κρατώντας όμως 
ακοίμητη μέσα του την έγνοια για τον Ελληνισμό. Έτσι, θα 
γίνει, με τον τρόπο του, ένας Έλληνας της Διασποράς, ή, αν 
προτιμάτε, ένας Ακρίτας, ένας άνθρωπος που φυλάει τις άκρες
-  «άλλωστε», θα γράψει κάποτε, «η Ελλάδα ολόκληρη είναι, 
από πολλές απόψεις, μια άκρη» (Δ, 2,88). Σύμπτωση, θα πρόσ
θετα, αγαθή: όχι τόσο γιατί έταξε έναν τέτοιον άνθριοπο στην 
υπηρεσία του τόπου -  η υπηρεσιακή του προσφορά, μολονότι 
αξιόλογη, δεν αποτελεί θέμα αυτής της ομιλίας, ούτε εξάλλου 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ομιλούντος· αλλά επειδή τον 
έκανε να ιδεί από μια πλατύτερη γωνία τον τόπο και τον προ- 
φύλαξε μόνιμα από τον αθηναϊκό επαρχιωτισμό -  η Αθήνα θα 
του φανεί πάντα υδροκέφαλη κι επαρχιιότικη και πριότα πριότα 
ακριβώς γιατί αδιαφορεί για τις ζυοντανές επαρχίες της, για 
όλην την ανεξερεύνητη ελληνική ενδοχιύρα που τη βλέπει να 
απορροφάται αλύπητα από την Ομόνοια, το Σύνταγμα ή το 
Κολωνάκι, αυτό το ομφαλοσκόπο και ανυπόστατο κέντρο του 
τόπου μας. Να γιατί η περίφημη «καριέρα», που του επέβαλε 
την επώδυνη διχοτόμηση του εαυτού του και του έκλεψε πολύ
τιμο χρόνο από το έργο του, δεν αποκλείεται να υπήρξε τελικά 
ευεργετική γ ι ' αυτό το έργο: ο άνθριυπος που μας μιλάει εδιό 
κοιτάζει τα πράγματα όχι από τη σκοπιά του Ελλαδικού, αλλά 
από τη σκοπιά του Έλληνα που έγινε πολίτης της οικουμένης. 
Έχουμε μια σύγχρονη ενσάρκιοση του Οδυσσέα -  κι αυτός 
είναι ίσως ένας λόγος που ο ποιητής μας φαίνεται τόσο ανεπι
τήδευτος όταν δανείζεται την persona του ομηρικού ήρωα.



Έτσι επίσης εξηγείται, όσο μπορεί να εξηγηθεί, πώς αυτός ο 
Έλληνας που αισθάνεται βιολογικά δεμένος με τον τόπο του -  
από νωρίς συνειδητοποιεί ότι «[του] είναι αδύνατο να ζήσ[ει] 
ολόκληρος σε ξένους τόπους», για λόγους που ο ίδιος αποκαλεί 
«ανθρωπολογικούς»3- ,  θα κρατηθεί (οστόσο μακριά από τον 
πειρασμό να αναγάγει τον αυθόρμητο, υποκειμενικό «ελληνο
κεντρισμό» του σε ελληνοκεντρικό κήρυγμα. Ας προσέξουμε 
τούτες τις γραμμές που γράφονται λίγο μετά το μεσοστράτι της 
ζωής του, την ώρα που η ευρωπαϊκή κρίση του μεσοπολέμου 
πλησιάζει προς την τραγική της κορύφωση και η Ελλάδα 
κυβερνιέται από τη δικτατορία του Μεταξά:

«Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου[1938]. Αθήνα
Ο τόπος αυτός που μας πληγιυνει, που μας εξευτελίζει.
Η Ελλάδα γίνεται δευτερεύουσα υπόθεση, όταν συλλογίζεται 

κανείς τον Ελληνισμό. Ό ,τι από την Ελλάδα μ' εμποδίζει να 
σκεφτώ τον Ελληνισμό, ας καταστραφεί.

Αν ήταν δίκαιο να μεγαλοασει ο τόπος αυτός, δεν ήταν για να 
έχουμε περισσότερους βουλευτές, νομάρχες ή χωροφύλακες: 
ήταν για να μπορέσει ν’ αναπτυχθεί σε μια γωνιά της γης ο 
Ελληνισμός -  αυτή η ιδέα της ανθρώπινης αξιοσύνης και της 
ελευθερίας, όχι αυτή η αρχαιολογική ιδέα.»

Και λίγο πιο κάτω:
«... πιστεύω σε δυο-τρεις ιδέες που προχωρούν, και τώρα 

ακόμη, ύστερ' από χιλιάδες χρόνια σ' αυτή τη γλίόσσα.
Γι' αυτές τις δυο-τρεις ιδέες που πρέπει να ζήσουν εδώ, και 

μονάχα εδώ θα μπορούσαν να ζήσουν καθώς τις σκέπτομαι, 
υπομένω αυτή την αθλιότητα.»4 .

Το φαινόμενο είναι αξιοσημείωτο: αυτός ο εμπειρικός, που 
δεν συμπαθεί τις αφηρημένες ιδέες, λέει ωστόσο ότι ο Ελληνι
σμός είναι πρωταρχικά όχι μια εθνογεωγραφική οντότητα, 
αλλά μια ιδέα, μια ορισμένη ιδέα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
με τη βαρύτερη έννοια της λέξης (σ' αυτήν την έννοια παρα
πέμπει η σεφερική «αξιοσύνη») και της ελευθερίας. Ή , για να 
θυμηθώ μιαν άλλη του διατύπωση: στα δικά του μάτια, ο ελλη
νισμός «είναι η άλλη όψη του ανθρωπισμού [του], όπως τον 
έπλασαν τουλάχιστο ο χαρακτήρας [του] και οι συμπτώσεις της 
ζωής»5. Σάμπως να διαισθάνεται πως, αν ενέδιδε στις ελληνο
κεντρικές ροπές του, η σκέψη του θα γλιστρούσε στον εθνικισμό 
ή σε κάποιον μεσσιανισμό, σε μια διδασκαλία περί ανωτέρας 
φυλής, περιουσίου λαού ή εκλεκτού Έθνους, δηλαδή σε μιαν 
ολοκληρωτική ιδεολογία, όπως εκείνες που φουντώνουν στη 
μεσοπολεμική Ευρώπη και που αποτελούν τη ριζική άρνηση 
κάθε ανθρωπισμού* την άρνηση, επομένως, και του ιδιαίτερου 
ελληνισμού «του». Και δεν θα ήταν υπερβολικό να πούμε ότι 
αυτός ο προσωπικός ελληνισμός (ή, πράγμα ταυτόσημο: ο 
ανθρωπισμός όπως τον ένιωσε και τον διατύπωσε αυτός ο Έ λ 
ληνας) υπήρξε ο μοναδικός -ισμόςστον οποίο πίστεψε ο ποιη
τής, μέσα σ' έναν κόσμο που σπαράχτηκε από τόσους ετερόκλη
τους και αντίπαλους -  ισμούς αυτός στάθηκε η ιδεολογία του
-  ιδεολογία ανεκτική και ανοιχτή στον άλλο -  σε μιαν εποχή 
«πολιτικών ορθοδοξιών» που δεν έπαψαν να υψώνουν τείχη 
ανάμεσα στους λαούς και στους ανθρώπους. Αυτός υπήρξε, 
από μιαν άποψη, και η θρησκεία του, που υποβόσκει πίσω από 
την ορθόδοξη παράδοση των πατέρων του: θρησκεία α-δογμα- 
τική και ευρύχωρη, αλλά αρκετά ισχυρή μέσα του, ώστε να υπο
ψιάζεται κάποτε ότι θα μπορούσαν να τον πουν αμαρτωλό ή 
ειδωλολάτρη.

Ας περιοριστούμε όμως στην «ιδέα». Αν αξίζει τον κόπο να 
υπάρχει σήμερα Ελλάδα, συλλογιέται ο Σεφέρης, είναι γιατί

Χάρης Βλαβιανός και Κώστας Στεργιόπουλος.

μονάχα εδώ μπορεί -  ή θα μπορούσε -  να ζήσει μια ορισμένη 
ιδέα του ανθρώπου ή, ευρύτερα, «δυο-τρεις ιδέες που προχιο- 
ρούν, και τώρα ακόμη, ύστερ' από χιλιάδες χρόνια σ' αυτή τη 
γλιάσσα». Να που η ιδέα τείνει και πάλι να σαρκωθεί, να ταυτι
στεί με τη γλώσσα που την αρθρώνει με τον δικό της μοναδικό 
και ανεπανάληπτο τρόπο και της επιτρέπει έτσι «να προχωρή
σει», ακόμα σήμερα, εδώ, ανάμεσα στους ανθρώπους που 
μιλούν ελληνικά. Σκέψη ενός ποιητή, για τον οποίο οι ιδέες και 
η γλώσσα που τους δίνει μορφή αποτελούν, στο βάθος, ένα και 
το ίδιο πράγμα.

Προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει τώρα κι εμείς να πορευ
τούμε, αν θέλουμε να καταλάβουμε την άποψη του Σεφέρη. Ο 
ελληνισμός είναι μια ιδέα, μια ιδιαίτερη εκδοχή του ανθρίοπι- 
σμού, που δικαιώνει την ύπαρξη της σημερινής Ελλάδας γιατί 
μόνο στην Ελλάδα μπορεί να ενσαρκίοθεί -  και ενσαρκώνεται 
άλλωστε στην Ελλάδα, θα δούμε σε ποιες μορφές και με ποιους 
τρόπους. Συνάμα, ωστόσο, η ιδέα αυτή, που υπερβαίνει κάθε 
τόπο, δεν παύει, αλίμονο, να εξευτελίζεται επίσης στην 
Ελλάδα* όπως δεν παύει να κινδυνεύει μέσα στον σημερινό 
κόσμο. Πρόκειται λοιπόν ακόμα για μιαν ιδέα που ελέγχει τις 
στάσεις, τις πράξεις και τις συμπεριφορές μας -  που μετρά και 
κρίνει και τη σημερινή Ελλάδα και τον σημερινό κόσμο.

Φ $

Ο ελληνισμός σαρκώνεται στην Ελλάδα -  και τούτο είναι τόσο 
αυτονόητο όσο και το γεγονός ότι «στην Ελλάδα βλέπει κανείς 
την Ελλάδα, [ότι] στην Ελλάδα μιλούν ελληνικά».6 Ο ελληνι
σμός είναι, πρώτα, αυτή η ιδέα που γίνεται βράχος, βουνό, 
πέλαγο και φως, που γίνεται τοπίο ελληνικό, όπ(ος το έχουν 
αισθανθεί και εκφράσει οι άνθρωποι που μίλησαν και μιλούν 
ελληνικά: αυτήν τη γλώσσα που «δεν έπαψε ποτέ να μιλιέται» 
και που όσο κι αν άλλαξε στο πέρασμα του χρόνου έμεινε «πιστή 
στον εαυτό της» κρατώντας ως εμάς «τα αποτυπώματα από χει
ρονομίες και στάσεις που επαναλήφθηκαν» στους αιώνες.7 Ο 
ελληνισμός είναι άρα και αυτή η γλώσσα και, πιο γενικά, η 31 
αχώριστη από τη γλώσσα ελληνική παράδοση , που ο Σεφέρης 
τη βλέπει “ολόκληρη και αδιαίρετη"  (Δ ,1,362), από τους ομη-



ρικούς χρόνους ως τις μέρες μας περνώντας από το Βυζάντιο 
και την Τουρκοκρατία· που τη βλέπει σαν μια σύνθετη ενότητα, 
ικανή ν' αγκαλιάσει συγχρόνως τις πιο λαμπρές, επώνυμες 
εκδηλώσεις της, «τον Αισχύλο, τον Παλαμά, τον Σολιομό, τον 
Σικελιανό, τον Κάλβο, τον Καβάφη, τον Παρθενοόνα, τον 
Όμηρο» (Δ,1,363) και τις πιο ταπεινές και ανώνυμες, ένα 
εκκλησάκι, λίγους λαϊκούς στίχους, ένα κέντημα ή την απλή 
κουβέντα ενός περαστικού.

Όχι πως όλα τούτα δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους αντιθέ
σεις· αλλά τις αντιθέσεις αυτές, υποστηρίζει ο Σεφέρης, «οι επι
φανείς άντρες τις αρμονίζουν», και το παράδειγμα που επικα
λείται είναι χαρακτηριστικό: «Στην Ελλάδα», σημειώνει, «ο 
Διόνυσος είναι Εσταυριομένος. Αλλά χρειάστηκε η δυνατή 
πίεση της φωνής του Σικελιανού για να σαρκωθεί σε μια ενό
τητα ο λόγος: Γλυκό μου βρέφος, Διόνυσέ μου και Χριστέ μου» 
(Δ,2,95). Έτσι οι μεγάλοι ποιητές συνεχίζουν και αποκρυσταλ- 
λιόνουν σε καθαρές μορφές το ακατάπαυστο έργο του ίδιου του 
λαού, για τον οποίο, καθώς γράφει αλλού, «καμιά από τις 
παραδόσεις μας χριστιανικές ή προχριστιανικές δεν έχει πραγ
ματικά πεθάνει» -  «συχνά», εξομολογείται, «όταν πηγαίνω 
στην ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής, μου είναι δύσκολο 
ν' αποφασίσω αν ο Θεός που κηδεύεται είναι ο Χριστός ή ο 
Άδωνης» (Δ,2,14). Χριστιανισμός και ειδωλολατρεία συνυ
πάρχουν έτσι αβίαστα μέσα στη λατρεία και την έκφραση τιον 
Ελλήνων, μέσα στην ίδια την ψυχή τους όπου σχηματίζουν μια 
διωμένη ενότητα. Εδώ βλέπουμε πόσο διαφορετικός είναι 
αυτός ο ποιητικός στοχασμός από την καθαρή φιλοσοφία, η 
οποία εύλογα δυσκολεύεται κάποτε να γεφυριόσει δύο κόσμους 
με τόσο αντίθετα κοσμοθεωρητικά υπόβαθρα, όσο είναι, λ.χ., η 
κλασική Αθήνα του 5ου π.X. αιώνα και το μεσαιωνικό, θεοκρα
τικό Βυζάντιο. Όμως, το είπα από την αρχή: η σκέψη εδώ γεν
νιέται από την ποιητική πράξη, μια πράξη που εναρμονίζει σ' 
έναν ατέρμονο διάλογο πάμπολλες ελληνικές φωνές, συχνά 
απομακρυσμένες ή και, σε πρώτη όψη, αταίριαστες μεταξύ τους
-  φωνές που ξεπηδούν από τη μυθολογία, τα ομηρικά έπη, τους 
προσωκρατικούς, την αττική τραγωδία, τον Πλάτωνα, τα 
Ευαγγέλια, τα μεσαιωνικά μας κείμενα, το δημοτικό τραγούδι, 
τον Ερωτόκριτο,τον Μακρυγιάννη... Κι αντίστροφα: θρεμμένη 
απ’ όλες αυτές τις φωνές, η σκέψη γεννάει νέους ποιητικούς 
πυρήνες που δίνουν στην ελληνική παράδοση νέα πνοή και νέες 
προεκτάσεις.

Αλλά εδώ επίσης βλέπουμε και την απόσταση που χωρίζει 
τη σεφερική άποψη από τις ακαδημαϊκές, ρηχά ιδεαλιστικές 
και τελικά αφηρημένες αντιλήψεις περί «αιώνιας Ελλάδος». 
Πρώτα πρώτα, αξίζει να παρατηρήσουμε ότι η ελληνική συνέ
χεια δεν είναι, στη σκέψη του Σεφέρη, ένα δόγμα που αντιπα- 
ρατίθεται σ’ ένα αντίπαλο δόγμα, ας πούμε στη φυλετική 
θεωρία του Φαλμεράυερ (η ανασκευή της οποίας υπήρξε, ας 
μην το ξεχνάμε, το θεμέλιο όπου οικοδομήθηκαν δύο ακρογιο- 
νιαία έργα της νεοελληνικής αυτοσυνειδησίας στον περασμένο 
αιώνα: η Ιστορία του Παπαρρηγόπουλου και η λαογραφία του 
Ν. Πολίτη -  έργα που γαλούχησαν οπωσδήποτε και τον Σεφέ
ρη)· όχι: για τον ποιητή, αυτή η συνέχεια είναι πριν απ’ όλα μια 
προσωπική προβολή, θα λέγαμε σήμερα μια υπόθεση εργασίας, 
η οποία του επιτρέπει να προσεγγίσει ό,τι προπάντιον τον 
ενδιαφέρει: να καταλάβει τον τόπο του κι ακόμα πιο πολύ τη 
«φύση της γλώσσας» του ως «συνολικής ιδιοσυγκρασίας πεθα- 

32 μένων και ζωντανών που μας περιέχει και που διαθέτουμε ένα 
πολύ μικρό περιθώριο να την αλλάξουμε με την προσωπική μας 
ενέργεια» (Δ, 1,70)· να αφομοιώσει, θα πω και πάλι, τις αντί

θετες φωνές που χωνεύονται σ' αυτήν τη γλιόσσα και τη θρέ
φουν, για να μιλήσει με τη δική του φωνή μέσα στην οποία θα 
αντηχήσουν με καινούργιο τρόπο οι παλαιότερες φωνές.

Γιατί αυτήν την ενότητα ή, όπως γράφει αλλού, αυτήν την 
«τάξη» της ελληνικής παράδοσης, ο Σεφέρης δεν τη βλέπει 
«στερεοποιημένη και αμετάβλητη» (πρβλ. Δ, 1,90)· τη βλέπει 
σαν μια αέναη κίνηση, σαν μια διαρκή πορεία της οποίας μπο
ρούμε να αντιληφθούμε μόνο τη βασική «κατεύθυνση»Ν -  κι 
αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Χωρίς άλλο, ο ελληνισμός έχει τον 
ιδιαίτερο «ρυθμό» του,8 που τον ξεχωρίζει από κάθε άλλη 
παράδοση και κάθε άλλο πολιτισμό, σε Ανατολή και Δύση· 
όμως αυτήν την έντονη ιδιορρυθμία, που ο ποιητής δεν παύει να 
την προσεγγίζει με οξυδέρκεια και ευαισθησία, κάθε φορά που 
μελετάει συγκεκριμένα ελληνικά έργα ή τα συγκρίνει με αντί
στοιχα ξένα, αρνείται επίμονα να την ορίσει’ και τονίζει πως ο 
ελληνισμός (ή, αν θέλετε, η «ελληνικότητα») «δεν έχει συντα
γή».Ν Ακριβώς επειδή αποτελεί μια πορεία που συνεχίζεται και 
είναι ανοιχτή στο μέλλον που δεν μπορεί επομένως να φυλακι
στεί σ' έναν τύπο, σ' ένα οποιοδήποτε σχήμα -  «ο ελληνισμός», 
γράφει, «θα έχει για χαρακτηριστικά τη σύνθεση τ<ον χαρακτη
ριστικοί των αληθινών έργων που θα έχουν γίνει από Έλλη
νες» (Δ, 1,102). Η ελληνική παράδοση, όπως και κάθε παρά
δοση , είναι ένας ζωντανός οργανισμός εν εξελίξει, μια τάξη που 
μεταβάλλεται συνεχιός, εφ' όσον κάθε νέα ελληνική μορφή, 
κάθε άξιο του ονόματος του ελληνικό έργο που προστίθεται σ' 
αυτήν την τάξη, την επιβεβακόνει, τη ζωογονεί και συνάμα τη 
μεταμορφιόνει, με άλλα λόγια ανανεώνει την παράδοση και 
αλλάζει το συνολικό νόημά της. Μετά τον Σολωμό, δεν διαβά
ζουμε με τον ίδιο τρόπο τον Ερωτόκριτο ή το δημοτικό τρα
γούδι· όπιος μετά τον Σεφέρη, δεν διαβάζουμε με τον ίδιο τρόπο 
τον Σολωμό, αλλά ούτε τον Όμηρο, τον Αισχύλο, τον Μάκρυ- 
γιάννη, τον Καβάφη... Η παράδοση δεν είναι «μια ιστορική 
σειρά που χάνεται στη νύχτα των περασμένιον» και βρίσκεται 
έξω από εμάς, αλλά μια πορεία που συνεχίζεται μαζί μ' εμάς, 
μια τάξη που ζωντανεύει χάρη σ' εμάς, ένας κόσμος που βρί
σκεται μέσα μας -  μέσα στο «μεδούλι των κοκάλιον μας» 
(Δ ,1,177) λέει ακόμα ο Σεφέρης -  αφού είναι θησαυρισμένη 
μέσα στη γλιόσσα με την οποία αισθανόμαστε, σκεφτόμαστε, 
μιλάμε τώρα και που, είτε το θέλουμε είτε όχι, περιέχει τα ελλη
νικά περασμένα. Ώστε αυτά τα περασμένα αποτελούν, «όλα 
μαζί» (ό.π.), μέρος του εαυτού μας και φίοτίζουν όσα μας συμ
βαίνουν σήμερα, όπιος φωτίζονται από εκείνα.

Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί ο ποιητής στρέφεται προς τους 
νεκρούς, κάθε φορά που για τον ένα ή τον άλλο λόγο -  και οι 
λόγοι περίσσεψαν στον ακόνα μας -  οι ζωντανοί γύρω του 
λιγοστεύουν ή σωπαίνουν «γιατί πρέπει να ριοτήσ[ει] τους 
νεκρούς/για να μπορέσ[ει] να προχωρήσ[ει] παρακάτο)» (Π, 
196). Έτσι ακόμα νιώθουμε καλύτερα την προνομιακή θέση 
που κατέχουν στο έργο του οι αρχαίοι, οι οποίοι, καθιός εξομο
λογείται , «μου εξήγησαν καλύτερα από πολλούς συγχρόνους τα 
όσα μ' έκανε να αισθανθιά ο τόπος μου». Κι αντίστροφα: εκείνο 
που τον οδηγεί στους αρχαίους, εκείνο που κάνει τόσο έντονα 
παρούσα την αρχαία παράδοση μες στην ψυχή του είναι η σύγ
χρονη ζωή· όχι η αρχαιολογία, αλλά -σημειώνει επίσης- «τα 
λίγα χαλίκια [...] που έτυχε να κρατήσω ζώντας στην Ελάδα, 
στα χέρια μου».9

Τα χαλίκια κι ακόμα πιο πολύ οι ζωντανοί άνθριοποι -  αυτή 
>η προσήλωση σε ό,τι ζωντανό αναβρύζει, αν είμαστε προσεχτι
κοί, από κάθε κουβέντα του ποιητή, ακόμα κι όταν ο ίδιος

• αναγκάζεται να περάσει από τους δρόμους του θανάτου, και



φωτίζει έναν άλλο προνομιακό δεσμό του: την αγάπη του για τη 
λαϊκή, προφορική παράδοση του τόπου. Για τον Σεφέρη, το 
δημοτικό τραγούδι, οι ποιητάρηδες της Κύπρου, οι χειροτε
χνίες ή ακόμα ο Μακρυγιάννης και ο Θεόφιλος δεν είναι απλώς 
αυτό που οι περισσότεροι σύγχρονοί του ονομάζουν «μνημεία 
του λαϊκού λόγου» ή «λαϊκή τέχνη»· είναι η ίδια η ανάσα του 
λαού του που επιτρέπει και σ' αυτόν, τον λόγιο ποιητή, να 
μιλήσει, δηλαδή να υπάρξει. Πίσο) από το χειροτέχνημα ανα
γνωρίζει το χέρι που κοπιάζει να εκφραστεί, πίσω από τον λόγο 
τον άνθρωπο που μιλάει, πίσω από τον λαϊκό πολιτισμό τον όλο 
ζωντάνια λαό ενός αγροτικού ακόμα, στα χρόνια του. Ελληνι
σμού. Αγάπη για τους απλούς ανθρώπους που συναντάει εδώ ή 
εκεί, κυρίως στο ύπαιθρο, και οι οποίοι παίρνουν κάθε τόσο 
σάρκα και οστά στα γραφτά του. Και είναι αλήθεια όλοι αυτοί, 
οι βαρκάρηδες και οι ψαράδες της Ιωνίας ή του Πόρου, ο φίλος 
του γέρο-Σωτήρης από τη Σκιάθο που «έλεγε παραμύθια» κι 
«ήταν στα ογδόντα του χρόνια γεμάτος από τη δροσιά της αγά
πης»,10 ο κυρ-Μανόλης που κουβεντιάζει μαζί του με στίχους 
του Ερωτόκριτου «σ' ένα περιβολάκι έξω από τα Χανιά, το 
Μάη του '41» (Δ, 1,269), ενώ η πόλη βομβαρδίζεται από τα γερ
μανικά αεροπλάνα, είναι εκείνος ο «γέροντας βοσκός» που 
χαρίζει κάποτε στον ποιητή μια φλογέρα επειδή αυτός «του 
είπ[ε] καλησπέρα» (Π, 245), είναι όλοι αυτοί και τόσοι άλλοι 
που τον βοήθησαν να καταλάβει πραγματικά τους αρχαίους -  
να αισθανθεί λ.χ. πιο βαθιά τι μπορεί να σήμαινε γι' αυτούς 
ανθρώπινο μέτρο και Υβρις και Νέμεσις και πώς αυτές οι 
έννοιες συνδέονταν με τη λιτότητα της τέχνης τους -  (όστε να 
διατυπώσει πιο καθαρά τον ελληνισμό «του». Είναι αυτός ο 
κόσμος, «όλος μαζί» -  επώνυμοι και αφανείς -  που του έδωσε, 
όπως θα πει στα 1964, «το συναίσθημα πως δεν εί[ναι ] μια αδέ
σποτη μονάδα, ένα άχερο στ' αλώνι», καθώς και «τη δύναμη να 
κρατηθ[εί] ανάμεσα στους χαλασμούς που ήταν της μοίρας 
[του] να ιδ[εί]» (Δ,2,176).

Κάτι περισσότερο: είναι προπάντων αυτοί οι αφανείς που 
ξαναζιοντανεύουν στη σκηνή της σύγχρονης ιστορίας τις πιο 
σταθερές ελληνικές αξίες. Μιλάω για τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο και για το ξεσήκαψα του κυπριακού λαού στη δεκαετία 
του '50: δύο γεγονότα στα οποία ο «Υπηρέτης του Κράτους» 
Σεφέρης θα δοθεί «ολόκληρος, ψυχή και σώμα» (Δ,2,303) -  και 
δεν είναι τυχαίο ότι τόσο μετά την 28η Οκτιοβρίου του '40, όσο 
και στην Κύπρο του '55, η λέξη που θα αναδυθεί αυθόρμητα στη 
γραφή του θα είναι η λέξη «θαύμα»11 (πρβλ. Π, 335-336). 
Απλούστατα, και τα δύο αυτά συλλογικά «ξυπνήματα», τα 
τόσο θαυμαστά μέσα στο κλίμα της εποχής τους, συνοψίζουν 
τον αιώνιο αγώνα του ελληνικού κόσμου εναντίον της ύβρεως 
σε δύο χαρακτηριστικές μορφές που αυτή πήρε στην.εποχή μας
-  τη μορφή του ναζιστικού ολοκληρωτισμού στην πρώτη περί
πτωση, της αποικιοκρατικής τυραννίας στη δεύτερη. Έτσι 
άνθισε και πάλι, στον εικοστό μας ακόνα, ο ελληνισμός -  αυτή 
η ιδέα της ανθρ(οπινης αξιοπρέπειας κι ελευθερίας.

Αλλά το είπαμε, η ιδέα αυτή εξευτελίζεται επίσης στη σύγ
χρονη Ελλάδα, κι εδώ αρχίζει μια άλλη, πικρότατη, ιστορία. 
Από τα εφηβικά του χρόνια, ο Σεφέρης σκέφτεται -  κι η σκέψη 
δεν θα τον αφήσει -  «ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάντα δύο 
κόσμοι που πολεμιούνται: ο κόσμος του Σωκράτη και ο κόσμος 
του Άνυτου, του Μέλητου και του Αύκωνα».12 Είναι ένας 
διχασμός που τον βλέπει να διαπερνάει το συλλογικό μας είναι.

Π. Μουλλάς, Γ. Αράγης, Αλ. Κοτζιάς, Β. Χατζηόασιλείου 
και Α. Βιστωνίτης.
να διαπερνάει κάποτε και το ίδιο πρόσωπο, και που τον συσχε
τίζει «μ' αυτή την ιδιότυπη ασυναρτησία που παρατηρούμε 
στον τόπο μας· μιαν έλλειψη του συναισθήματος της συνέπειας 
που κάνει τον Έλληνα έναν άνθρίοπο γεμάτο απρόβλεπτα» και 
είναι, προσθέτει, «ο βαθύτερος λόγος που μολονότι επιτύχαμε 
τόσα και τόσα, δεν καταφέραμε να προκόψουμε σαν πολιτικός 
οργανισμός».13 Την ομαδική αυτήν παθολογία, ο ποιητής θα 
την δει να γεννάει, πάλι και πάλι, νέες εθνικές κρίσεις και νέους 
ε μφύλι ου ς σπαραγ μο ύ ς.

Και, από κοντά, ο άλλος διχασμός, που δεν παύει επίσης να 
τον επισημαίνει: το χάσμα ανάμεσα στον λαό και στη λεγόμενη 
«ανώτερη» τάξη ή, καθώς γράφει ακόμα, ανάμεσα στους 
ασπούδαστους και στους «μορφωμένους». Δεν είναι τόσο, για 
τον Σεφέρη, ένα χάσμα ταξικό όσο ένα χάσμα πνευματικό, θα 
λέγαμε σήμερα πολιτισμικό -  ο ίδιος το ψηλαφεί προ)ταρχικά 
στην περιοχή της παιδείας και της πνευματικής καλλιέργειας 
του Έθνους και το βλέπει να χωρίζει πάνω απ' όλα δυο γλώσ
σες, δυο παραδόσεις, δυο κόσμους. Οι ρίζες του πάνε πολύ 
μακριά, στην αλεξανδρινή εποχή, όταν εμφανίζεται η καθαρο
λογία και σκάβεται η «άβυσσος» που, όπως πιστεύει ο ποιητής, 
θα χωρίσει για πολλούς ακυνες «τους μορφωμένους [... ] από τη 
φωνή της ζωής» (Δ, 1,217) και θα εμποδίσει τα περισσότερα 
κείμενα της ελληνικής λογιοσύνης να εκφράσουν τις «συγκινή
σεις» και τις «αισθήσεις της φυλής» (Δ, 1,185). Αυτή η άβυσσος 
είχε για τον τόπο διαρκείς και ολέθριες συνέπειες, αν λογαριά
σουμε και την Τουρκοκρατία που έκοψε τη «συνέχεια της ελεύ
θερης ανάπτυξης της ζ(οής μας» (Δ,2,166) και στέρησε τον τόπο 
από μια μεγάλη ελληνική Αναγέννηση, η οποία θα μπορούσε

%

επιτέλους να πραγματιόσει «την όμορφη συγχοϊνευση της λαϊκής 
και της λόγιας παράδοσης» (Δ,2,280), όπως εκείνη που είχε 
αρχίσει στη ζίογραφική, τον καιρό το>ν Παλαιολόγων, και 
αργότερα, τα χρόνια της Κρητικής Αναγέννησης, στη λογοτε
χνία. Αποτέλεσμα: το ελλαδικό κράτος θα καλλιεργήσει, από 
τα πρώτα του βήματα, ένα σωρό «τεχνητά πράγματα» και προ
πάντων τη «ροπή προς την επιφανειακή ρητορεία» (Δ,2,166), 
που αποτελεί για τον Σεφέρη το μεγαλύτερο κρίμα της ελλα- 
δικής άρχουσας τάξης -  θα επανέλθω. Οι «λογάδες» θα περι- 
φρονήσουν τον λαό, στήνοντας το «στρεβλωτικό σύστημα» της 
καθαρεύουσας, με το οποίο θα «χαλάσ(ουν) και [θα] στε- 33 
ρέ[ψουν] τις καλύτερες πηγές του ελληνισμού» (Δ, 1.98). μετα
βάλλοντας την παράδοσή του σε νεκρό βάρος. Και το δράμα



είναι πολύ γενικότερο: «ένα μακρύ δράμα», λέει στην ομιλία 
του για τον Μακρυγιάννη, «που παίζεται ανάμεσα σε αφηρη- 
μένες ιδέες και μια ζωή που ξέσπασε για να ελευθεριάσει ένα- 
βασανισμένο έθνος» (Δ ,1,246). Έτσι τουλάχιστον βλέπει τα 
πράγματα ο δοκιμιογράφος Σεφέρης, ο οποίος μοιάζει να υπερ
βαίνει κάπως εδώ τα όρια του εμπειρικού στοχασμού του για να 
ριψοκινδυνέψει μια συνολικότερη ερμηνεία της ιστορίας μας.

Όμο)ς το πιο σημαντικό δεν είναι, θαρρώ, αυτή καθ' εαυτήν 
η ερμηνεία που ένας ιστορικός θα την έλεγε ίσως σχηματική -  
άλλιοστε ο Σεφέρης είχε την ευκαιρία να την εμπλουτίσει με 
πολλές αποχρώσεις, μιλώντας λ.χ. εγκαίρως και για τη δημοτι- 
κιστική «ρητορεία» ή για το συναφές φαινόμενο που ονόμασε 
«αριστερή καθαρεύουσα» (Δ ,1,67 και 474-475), μ' έναν τρόπο 
που αποτυπιόνει, θα 'λεγε κανείς, σημερινές γλωσσικές αμαρ
τίες. Το πιο σημαντικό είναι το αντίκρυσμα ζοοής που έχει η 
προσέγγισή του. Αντίκρυσμα στον τρόπο με τον οποίο διαλέ
γεται με τη λογοτεχνία μας αυτός ο άνθρωπος που από παρά
δοση και ιδιοσυγκρασία αντιπαθεί κάθε μορφή λογιωτατισμού 
(κι είναι, το ομολογεί, αυτή η αντιπάθεια που καθυστερεί την 
επικοιναηάα του μ' έναν άλλο οικουμενικό ποιητή της γλώσσας 
μας: τον Κωνσταντίνο Καβάφη, πρβλ. Δ ,1,364-365)· προπάν- 
τιον, όμως, αντίκρυσμα στην προσιοπική του εμπειρία. Γιατί 
αυτός ο νεοελληνικός διχασμός δεν είναι μόνο, για τον Σεφέρη. 
ιστορικό και πνευματικό γεγονός* είναι ασίγαστος καημός. 
Είδαμε κιόλας τη βαθιά του συμπάθεια για τους λαϊκούς 
ανθρώπους* αλλά εξίσου βαθιά υπήρξε και η αποστροφή του 
για την «ανώτερη» τάξη μας, την τάξη όπου γεννήθηκε, ανα
τράφηκε κι έζησε ο ίδιος -  και αρκεί να φυλλομετρήσει κανείς 
τις Μέρες, τα Πολιτικά Ημερολόγια ή την αλληλογραφία του 
για να το εξακριβώσει. Οι κρίσεις τούγια τους περισσότερους 
Έλληνες διανοούμενους κι ακόμα πιο πολύ για τους περισσότε
ρους Έλληνες πολιτικούς όλοον των παρατάξεων, που τους 
έζησε από κοντά υπηρετώντας σε κρίσιμες κρατικές θέσεις, 
είναι κυριολεκτικά ανελέητες. Ανεπάρκεια, επιπολαιότητα, 
ασυνειδησία, έλλειψη σοβαρότητας που καλύπτεται πίσο) από 
τη σοβαροφάνεια, επαρχιωτισμός, ραγιαδισμός, ιδιοτέλεια, 
διασυρμός κάθε ανθρώπινης αξίας -  αυτά είναι μερικά μόνο 
από τα αμαρτήματα που προσάπτει στις ποικιλιονυμες ηγεσίες 
μας, τα οποία θα μπορούσαν, νομίζω, να συνοψιστούν όλα στη 
λέξη ρητορεία , με το ιδιαίτερο βάρος που της έδωσε ο Σεφέρης: 
θέλω να πω στο αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ λόγων και πράξεων, 
λέξεων και πραγμάτων, ή, αν προτιμάτε, στο ύφος λέξεων π ου 
ο ποιητής ακολουθώντας μια διάκριση του Πιραντέλλο, αντι- 
παραθέτει στο ύφος πραγμάτων (πρβλ. Δ,2,260-261). Δεν πρό
κειται, όπως θα μπορούσε ίσως να νομιστεί, για υπεροπτική 
άρνηση ή για μιαν απωθημένη προσωπική επανάσταση. Ο 
Σεφέρης δεν υπήρξε ούτε αρνητής, ούτε επαναστάτης* ποτέ δεν 
έγινε αυτό που ονομάζουν «προδότης της τάξης του»* απεναν
τίας, πάλαιψε να υπηρετήσει τον τόπο μέσ'από  αυτήν την τάξη 
και πόνεσε πολύ διαπιστώνοντας πως ετούτη δεν στάθηκε 
ικανή «να μιλήσει τη λαλιά της Ελλάδας»14 -  να πραγματο
ποιήσει το δικό του απαιτητικό όραμα για τον Ελληνισμό, όπως 
το ένιωσε να σκιρτά μέσα στις ψυχές των ανώνυμων Ελλήνων. 
Και δεν πρόκειται ούτε για πρώιμο λαϊκισμό -  την αλληλεγγύη 
του με τους ανθρώπους του λαού ποτέ δεν καταδέχτηκε να τη 
μετατρέψει σε κολακεία* αντίθετα, επισήμανε από νωρίς ότι και 
οι πιο «αξιόλογοι άνθρωποι ανάμεσα στο λαό [...] αλλοιωνόν- 

34 τουσαν, προστύχαιναν και γινόντουσαν σαν τους άλλους [...] 
μόλις άγγιζαν και περνούσαν τη γραμμή που τους χώριζε από 
τις λεγόμενες μορφωμένες τάξεις»1 ̂  -  ιδού μια οξύτατη, κατά

τη γνώμή μου, κοινιονιολογική παρατήρηση. «Πήρα τη συνή
θεια», συμπληριόνει, «να παρατηρώ αυτό το φαινόμενο, όπιος 
βλέπει κανείς το φιοτογραφικό χαρτί που μαυρίζει στο φως* 
αυτή τη φθορά των χαρακτήριον στο σύντομο πέρασμά τους από 
το χωριό στο Πανεπιστήμιο, στο δικηγορικό γραφείο ή στη 
Βουλή». ^  Η παρατήρηση είναι πάντα επίκαιρη και αναζητά 
ακόμα την ερμηνεία της.

Αλλά το ζήτημα μένει ακέραιο. Μπορεί ορισμένες κρίσεις του 
Σεφέρη για συγκεκριμένα πρόσωπα να μας φαίνονται ενίοτε 
υπερβολικά αυστηρές ή και άδικες. Όμως η συνολική του μαρ
τυρία διατηρεί και σήμερα το κύρος της* καλύτερα, αποκτά όλο 
και μεγαλύτερο κύρος καθιός περνούν τα χρόνια. Δεν είναι 
μόνο η εκπληκτική, προφητική, θαρρείς, διορατικότητα του 
ανθρώπου -  από τα τριάντα του ως το τέλος της ζωής του 
βλέπει με απίστευτη ενάργεια όλες τις επερχόμενες συμφορές: 
τον Πόλεμο και την Κατοχή, τον Εμφύλιο και το μεταπολεμικό 
μας δράμα, τη δυσμενή εξέλιξη του Κυπριακού, την ομαδική 
αποχαύνιοση που εγκυμονούσε η στρεβλή μας ανάπτυξη στις 
δεκαετίες του '50 και του '60, τέλος τον «γκρεμό» όπου οδη
γούσε τον Ελληνισμό η δικτατορία του '67. ΕίναΓ ακόμα το 
σημερινό μας ναυάγιο που δίνει καινούργιο νόημα στις προει
δοποιήσεις του και δικαιώνει παράξενα εκ των υστέριον την 
ολοένα μεγαλύτερη απόστασή του απ' όλα τα ελληνικά κόμ
ματα, «από άκρα σε άκρα. δεξιά ή αριστερά» (Δ,2,304), κατά τη 
δική του έκφραση: απόσταση που, αν την πλήρωσε με πολλή 
μοναξιά, δεν σήμαινε πάντως διόλου κλείσιμο στον εαυτό του 
και αδιαφορία για τα κοινά (θα έλεγα το ακριβώς αντίθετο), 
όσο κι αν οι πεοισσότεοοι από ειιά; δυσκολευόιιασταν να κατα- 
λάβουμε την άποψή του τον καιρό που τη διατύπωνε.

«Δε μου φταίνε οι θεσμοί και τα πολιτικά συστήματα», 
έγραφε ενάμιση χρόνο .μετά την κρίση του Ιουλίου του 1965, 
«μου φταίει το δαιμόνιο που έχουμε να εξευτελίζουμε τον κάθε 
θεσμό και το κάθε σύστημα και να σκεπάζουμε τα καμώματά 
μας με ρητορείες» (όπ.π.). Θυμάμαι ακόμα πόσο με είχαν απο
γοητεύσει αυτά τα λόγια, όταν πρωτοδημοσιεύτηκαν, τρεις 
μόλις μήνες πριν από το απριλιανό πραξικόπημα* ήμουνα νέος 
και, όπως πολλοί νέοι τα χρόνια εκείνα, γύρευα από τον ποιητή 
μια στάση πιο συγκεκριμένη -  να κατονομάσει τουλάχιστον 
τους πρώτους φταίχτες* ήταν η εποχή που αποδίδαμε προ
πάντων την κατάντια μας σε μιαν ορισμένη δεξιά, όπως αργό
τερα αρκετοί από εμάς τους ίδιους απέδωσαν πιο πρόσφατα 
συμπτώματα της παρακμής μας σε μιαν ορισμένη αριστερά. 
Πέρασαν είκοσι πέντε χρόνια και ζήσαμε πολλά, «στρατιωτικά 
κινήματα, δικτατορίες, μεταπολιτεύσεις, εξάρσεις, ολέθρους 
και απογνώσεις» (ό.π., 303), (προσέξτε: η απαρίθμηση δεν 
είναι δική μου, είναι και πάλι του ποιητή που, περιγράφοντας 
έτσι έναν προηγούμενο «αιμάτινο κύκλο» (πρβλ. Π,62) της 
ιστορίας μας, περιγράφει αλίμονο στην εντέλεια και όλα όσα 
ζήσαμε από τότε εμείς)* και σήμερα, όταν ξαναδιαβάζω αυτό το 
κείμενο, συλλογίζομαι πως έγινε πιο συγκλονιστικά επίκαιρο 
παρά ποτέ και πως, αν φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, είναι ίσως 
επειδή ξεχάσαμε ότι για όσα μας συμβαίνουν φταίμε πρώτα 
όλοι εμείς, όπου κι αν ανήκουμε, καθένας κατά το μέτρο τιον 
ευθυνών του* ότι «την τύχη του κάθε λαός την κάνει μοναχός 
του/κι όσα του κάνει η τρέλα του δεν του κάνει ο οχτρός του», 
για να θυμηθώ το κρητικό ρητό που μνημονεύει στο ίδιο κείμενο 
ο Σεφέρης («μου φάνηκε», γράφει, «τόσο στέρεο, που ευχήθηκα 
να το ιδώ γραμμένο στο ανιόφλι των πυλών της Βουλής των 
Ελλήνων» (Δ,2,302) -  κι αυτό το ρητό έγινε επίσης πιο επί
καιρο απ' ό,τι στις αρχές του 1967, σήμερα που η απόσταση



ανάμεσα στον λαό και στους άρχοντες του έχει οπωσδήποτε 
ιιικρύνει και οι δηιιοκοατικοί ιια: θεσιιοί ιιπόοεσαν επιτέλου:
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να λειτουργήσουν ανεμπόδιστα -  κι όμως εμείς εξακολουθούμε 
να του; εξευτελίσου ιιε και να σκεπάσουιιε τα καιιώιιατά uac ιιε
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ρητορείες. Ο ποιητής είχε δίκιο.
Παρακαλ(ί) να με συμπαθήσετε, αν μιλώντας σας για τον 

Σεφέρη, τείνω να ταυτιστώ τόσο πολύ μ* εκείνον, ώστε να δίνω 
ενδεχομένως την εντύπωση ότι ζητώ να φιλοτεχνήσω ένα είδος 
αγιογραφίας -  αυτός δεν είναι διόλου ο σκοπός μου. Ασφαλώς 
ο Σεφέρης είχε. όπιος όλοι μας. τις αδυναμίες του. τις γκρίνιες 
του, τα ελαττώματα του. Όμως το ουσιώδες δεν βρίσκεται εκεί' 
βρίσκεται στη όαθύτερη αλήθεια του ποιητή, που υπερόαίνει 
τις διαμάχες του καιρού του και που μας αφορά. Το ουσιώδες 
είναι αυτή η φ(ονή που. ξυπνώντας πάλι μέσα μας το ανεκπλή
ρωτο όραμα της άλλης Ελλάδας, είναι φυσικό να στρέφει την 
κριτική μας διάθεση προς πορινές καταστάσεις, όχι προς τον 
άνθρωπο που τις ξεσκεπάζει, αυτές και τους φορείς τους -  
γίνομαι κατ' ανάγκην πάλι υποκειμενικός. Η φωνή αυτή μου 
μιλάει για το σήμερα, όπως μιλούσε πριν από τριάντα ή πενήντα 
χρόνια για το δικό του σήμερα στον Σεφέρη η φωνή του Μακρυ- 
γιάννη ή του Αισχύλου -  κι αυτό ακριόώς είναι παράδοση.

Ξαναγυρίζω. κάπως συνθηματικά, στην ποίηση. Νιώθουμε 
ίσιος λίγο περισσότερο τιόρα τους στίχους που διαϋάσαμε στην 
αρχή, π.χ. αυτό το: «χωρίς αφή χωρίς ανθρώπους μέσα σε μια 
πατρίδα που δεν είναι πια δική μας ούτε δική σας-. Ο ελληνι
σμός ζει και δεν ζει στην Ελλάδα, είναι αυτή η ομορφιά που 
ξέρουμε π(ος υπάρχει «κάπου εδιό τριγύριο που ψηλαφούμε» 
και που καταλύεται από εμάς τους ίδιους, τη «δερματική ασθέ
νεια» του τόπου μας (πρόλ. Δ. 1.58). Είναι η ίδια δασική 
εμπειρία που θα τροφοδοτήσει αργότερα την Κίχλη και το τρα
γικό κλίιια τη:, όπιο: το συιιπυκνώνουν οι δύο επινοαιιιιατικοί
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στίχοι:

Χώρες τον ήλιον και δεν μπορείτε ν' αντικρίσετε τον ήλιο 
Χώοεζ τον ανβοώπον και δεν ιιποοείτε ν' αντικοίσετε τον
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άνθρωπο
. '  (Π. 227)

Είναι το «αγγελικό και μαύρο φως» (Π. 228). αυτό το διπο
λικό θεμέλιο της ζιοής. που υπόκειται σε τόσα ακόμα ποιήματα 
του Σεφέρη. Η ποίηση τρέφεται από την ιστορία και από τον 
στοχασμό του ανθρώπου και ακονίζει, με τη σειρά της. αυτόν 
τον στοχασμό για να του επιτρέψει να εισχωρήσει πιο όαθιά 
ιιέσα στον άνθοωπο και ιιέσα στην ιστοοία. σε κλίιιακα οικου-
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μενική.
Γιατί το δσάιια είναι πια παγκόσιιιο. «τιόοα που έγινε ο
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κόσμος ένα απέραντο ξενοδοχείο» (Π. 219) -  και τούτο κάνει 
ακόιια πιο βαοιά τη ιιοίοα του τόπου στου: καιοόύ: ιια:. Από
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τα χρόνια της νιότης του. ο Σεφέρης έχει την εντύπωση ότι ζει σ' 
έναν χαλασμένο κόσμο, έναν «κόσμο», γράφει, «διαλυμένο, 
άρριοστο και ναρκιομένο όπου οι αισθήσεις εξατμίζουνται και 
χάνουν την πραγματικότητά τους μέσα στο χάος των εντυπώ
σεων όπου ο άνθρωπος που θα προσπαθήσει να συντάξει τις
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αισθήσεις αυτές, δεν βρίσκει πουθενά στέρεο έδαφος να 
πατήσει παρά στον εαυτό του» (Δ. 1.34-35). Είναι ένας κόσμος 
«συναισθηματικά κομματιασμένος και αναρχικός» (Δ. 1.147). 
χιορίς κοινή πίστη και χωρίς κοινή γλώσσα, όπου η επικοινωνία 
των ανθρώπιον γίνεται προόληματική και το οργανικό αίσθημα

του «εμείς» εκφυλίζεται - όπου, κατά συνέπεια, κάθε έκφραση 
αυτού του εμείς -  όπως και αν την ονομάσουμε: ποίηση, τέχνη, 
πολιτική ή απλώς αγάπη -  γίνεται πιο δύσκολη κάθε μέρα. Σ' 
έναν τέτοιον ατομοκεντρικό κόσμο, το εγώ διογκώνεται υπέρ
μετρα. γυρεύει συνεχώς να ξεπεράσει το εμείς* όχι όμως ατιμώ
ρητα αφού -  προειδοποιεί, μαζί ιιε τον αρχαίο μύθο, ο ποιητής
-  «η Άτη. η αυστηρή μοίρα που φροντίζει για την ισορροπία 
του κόσμου, το κεραυνώνει» (Δ. 1.256-257). Κι έτσι εξηγείται, 
κατά την άποψή του. γιατί αυτό το φουσκωμένο εγώ διαλύεται 
τόσο συχνά, στην εποχή μας, μέσα στο μοναχικό πλήθος ή μέσα 
στις φανατισμένες μάζες* γιατί καταργείται τόσο εύκολα σ' ένα 
είδος ομαδική'ς υπνοβασίας που στηρίζει τους πολιτικούς ολο- 
κληριοτισμούς αυτού του αιώνα, όπιος τους είδε να φουντιόνουν 
στην Ευρώπη και την Ελλάδα του μεσοπολέμου και, με άλλη 
μορφή,.πάλι μετά τον πόλεμο. Για τους αντίπαλους αυτούς ολο- 
κληρωτισμούς. οι οποίοι δεν είναι στα μάτια του παρά τα ατε
λέσφορα υποκατάστατα της παλιάς κοινής πίστης που φύρανε, 
όπως το μαρτυρεί και ο χαρακτηρισμός «πολιτικές ορθοδοξίες» 
που τους αποδίδει, ο Σεφέρης μίλησε επίσης διεισδυτικά* και 
αναρωτήθηκε με ανησυχία αν οι νεόκοπες αυτές «θρησκείες» θα 
όαστούσαν όσο και οι παλιές.16 Η ιστορία έδιοσε την απάντηση: 
δεν πέρασε μισός αιώνας και οι «πολιτικές ορθοδοξίες» έγιναν 
συντρίμμια, προτού προλάβουμε να το συνειδητοποιήσουμε, 
ενώ οι παλιές θρησκείες κρατούν ακόμα, όσο κρατούν, μες στις 
ψυχές μας. Κι ιοστόσο το πρόβλημα μένει.

Το πρόβλημα μένει, γιατί η «τάξη» που προσφέρει ο σύγ
χρονος «μηχανοποίητος πολιτισμός» είναι και σήμερα το ίδιο 
«φτενή, ανυπόστατη και αναρχική κατά βάθος» (Δ, 1,356) όσο 
και όταν έγραφε ο ποιητής -  το ζούμε καθημερινά και το σεφε- 
ρικό έργο μας βοηθάει να το νιώσουμε βαθύτερα. Αυτός ο πολι
τισμός. ο οποίος ποιείται κυριολεκτικά από τις μηχανές, όσο 
τουλάχιστον ποιεί ο ίδιος αυτές τις μηχανές, διευκολύνει 
όέόαια αφάνταστα τη ζωή μας, αλλά απειλεί με τρόπο πρωτο
φανή τον άνθρωπο και την ανθρωπιά του, γιατί οδηγεί στην 
παρακμή τις αισθήσεις του, αφανίζει τις χειροτεχνίες του, υπο
νομεύει την τέχνη του και γεννάει έτσι το μη-ύφος, δηλαδή το 
απ-άνθρωπο. αφού το ύφος είναι ο άνθρωπος και η ανθριοπιά 
υπόθεση ύφους* γιατί, ακόμα, οι μηχανές γίνοντα εύκολα στα 
χέρια μας «παράγων αυθαιρεσίας και ύβρεως».17 εισάγοντας 
μια ριζική και πρωτόγνωρη απόσταση ανάμεσα στον άνθρωπο 
και στον άλλον άνθρωπο, όπως το βλέπουμε δραματικά στους 
σύγχρονους τεχνολογικούς πολέμους, και φέρνοντάς μας -  εδώ 
ξαναβρίσκουμε το πολιτικό πρόβλημα, με την ευρύτερη έννοια 
του όρου -  «στην περίοδο της μηχανοκίνητης βλακείας, της 
μηχανοκίνητης ψευτιάς και της μηχανοκίνητης αυτοκαταστρο
φής» όπου. επισημαίνει ο Σεφέρης, «έχουμε μπει για καλά» 
(Δ.2.22) -  σήμερα θα συμπληρώναμε ίσως το επίθετο «μηχανο
κίνητη» με τύπους όπιος «ηλεκτρονική» ή «τηλεκατευθυνόμε
νη». Αλλά κι αυτήν τη νέα πραγματικότητα δςν τη διαισθάν- 
θηκε άραγε ο ποιητής όταν, για να αποδώσει το συναίσθημα 
που ξύπνησε κάποτε μέσα του η ΝέαΎόρκη, αυτή η «πολυπλό
καμη μητρόπολη, έγραψε τούτον τον στίχο με τις δύο λέξεις: 
« Ό λα τηλεόραση»;1Κ Ναι, σ' αυτόν τον κόσμο που κυριαρ
χείται ολοένα πιο πολύ από την τηλεόραση και τα συμπαρομαρ- 
τούντα, είναι επόμενο να γίνονται όλα «τηλε-όραση», με την 
πρωταρχική, ετυμολογική, ελληνική σημασία της λέξης, αφού, 
για να θυμηθώ τον αμέσιος επόμενο στίχο: «δύσκολα γγίζεις
κατι απο κοντά». 18 35

Ιχνογραφώ με πάρα πολύ γενικές γραμμές την κατάσταση του 
ανθρώπου μέσα στον σημερινό κόσμο, όπως τη βλέπει ο Σεφέ-
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ρης: αυτήν την ολοκληρωμένη ανθριοπολογία ή αυτήν την οξύ- 
τατη κριτική του νεότερου δυτικού και σήμερα πια παγκόσμιου 
πολιτισμού μας όπου μας οδηγεί, αν ξετυλίξουμε με προσοχή 
όλα τα φανερά και κρυφά νήματα που μας προσφέρει το έργο 
του, ιδωμένο συνολικά. Όμως κάτι τέτοιο δεν γίνεται μέσα σε 
λίγην ώρα. Και είναι κρίμα γιατί, όσο μακριά κι αν μας 
πήγαιναν αυτά τα νήματα, δεν θα μακραίναμε από το δικό μας 
θέμα· απεναντίας, θα πλησιάζαμε ακόμα πιο κοντά στο κέντρο 
του. Το υπαινίχθηκα κιόλας: αυτός ο Έλληνας δεν βλέπει μόνο 
την Ελλάδα με όλη τη γνώση που μάζεψε ταξιδεύοντας στον 
μεγάλο κόσμο1 βλέπει επίσης το δράμα της οικουμένης με τα 
μέτρα και τον τρόπο του ελληνισμού -  ή, αλλιώς, του ανθρωπι
σμού, όπως του επέτρεψε να τον αισθανθεί και να τον εκφράσει 
η ελληνική γλιόσσα, η ελληνική παράδοση, ο ελληνικός κόσμος. 
Έτσι ολόκληρο το έργο του -ποιήματα και πεζά, ημερολόγια, 
δοκιμές και αλληλογραφία- είναι γεμάτο από αυτόν τον ιδιαί
τερο ελληνισμό και μας βοηθάει να φωτίσουμε το περιεχόμενό 
του* να καταλάβουμε λ.χ. τη σεφερική αντίληψη για την ανθρω- 
πιά, την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη ή ακόμα 
για τη δημοκρατία και πόσο περισσότερα πράγματα αυτή η 
αντίληψη χρωστάει στην ελληνική σκέψη -  από τον Ηράκλειτο 
ως τον Καβάφη και από τον Σωκράτη ως τον απλοϊκό στοχασμό 
του Μακρυγιάννη -  απ' ό,τι στη νεότερη δυτική φιλοσοφία. 
Πρόκειται ουσιαστικά -  ας μη φοβηθούμε τον κίνδυνο της 
ρητορείας -  για μιαν ανθριοπολογία ελληνική, που μπορεί, 
πιστεύω, να αναμετρηθεί άνετα με τα πιο αξιόλογα πνευματικά 
ρεύματα του καιρού μας.

Αλλά η κλεψύδρα εξαντλείται* έτσι θα πιο μονάχα λίγα 
ακόμα για τα δικά μας πάθη. Αυτόν τον αδυσώπητο κόσμο, ο 
Σεφέρης τον είδε να σημαδεύει καθοριστικά και τη μοίρα του 
τόπου -  ας θυμηθούμε τον τελευταίο πόλεμο, ας θυμηθούμε την 
αδικία των δυνατών στο θέμα της Κύπρου. Ό πως είδε, ζώντας 
τα τελευταία του χρόνια στην Ελλάδα, τον μηχανοποίητο πολι
τισμό της Δύσης να μας «υπερφαλαγγίζει] απελπιστικά και 
ανεμπόδιστα [...] από τα κάτω, με [...] την αγοραία, τη χειρό
τερη μορφή της επίδρασής του» (Δ,2,29 και 353): τις μηχανές να 
γκρεμίζουν μιαν παράδοση που είχε ζήσει χιλιάδες χρόνια, την 
τουριστική «βιομηχανία» (Δ,2,179) να ρημάζει τόπο και 
ανθρώπους και να τους κάνει μια «συλλογή από χρωματιστές 
cartes postales»,μ) την αναπτυσσόμενη μικροαστική μας τάξη να 
παραδέρνει ζαλισμένη σ' ένα κύμα από υλικά αγαθά, χωρίς να 
«προλαβαίνει να τα χ(ονέψει ούτε να τα παρακολουθήσει»,20 τη 
γλιόσσα μας να ευτελίζεται στα χείλια μας και τη ζωή να ψευ
τίζει στις ψυχές μας. Ναι, εκείνο που είδε εγκαίρως ο ποιητής 
είναι ότι όσα πρωτάκουστα συμβαίνουν στον σύγχρονο κόσμο 
εξαπλώνονται κατ’ ανάγκην και στην Ελλάδα, ότι οι κρίσεις 
αυτού του κόσμου είναι και κρίσεις της Ελλάδας, όπου παίρ
νουν μάλιστα συχνά οξύτερη μορφή, από δική μας συμπερι
φορά. Και γι' αυτό, τονίζει πρώτα τη δική μας ευθύνη. «Το 
κακό», προειδοποιεί, «δε θα μπορέσουμε να το πολεμήσουμε με 
ρητορείες» (Δ,2,28) λ.χ. θρηνώντας για τη στάση τιον ξένιον 
απέναντι μας ή χλευάζοντας την «παρακμή» τους -  ή ακόμα 
πολεμιόντας μάταια «να σηκ(όσου[με] τείχη και να κλείσου[με] 
τον ξένο απέξω» (Δ,2,26) (άλλωστε, υπογραμμίζει, η Ελλάδα 
ολόκληρη στάθηκε πάντα ένα σταυροδρόμι κι ένα ταξίδι, ένας 
κόσμος ανοιχτός «σε όλα τα ρεύματα -  Ανατολή και Δύση», 
που «τ' αφομοιώναμε θαυμάσια τις ώρες που λειτουργούσαμε 

36 σαν εύρωστος οργανισμός» (Δ,2,175), και τούτη ακριβιός η 
συνεχής επιμειξία με τους άλλους είναι συστατικό γνώρισμα 
του ελληνικού πολιτισμού: σκέψεις που θα 'βρισκαν την καλύ-

τερη επιβεβαίωσή τους στο ίδιο το σεφερικό έργο). Όχι: «σ’ 
αυτόν τον κόσμο που ολοένα στενεύει» και όπου «ο καθένας μας 
χρειάζεται όλους τους άλλους» (Δ,2,161), εμείς οι Νεοέλληνες 
δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη γενική πτώχευση 
που απειλεί όλους τους λαούς της γης ούτε με την απομόνωση,
ούτε με τη «νωχελική αυτοκολακεία» (πρβλ. Δ,2,179) που καλ-

/
λιεργεί μέσα μας η μεγάλη κληρονομιά μας· θα την αντιμετωπί
σουμε μόνο μαζί με τους άλλους, επικοινωνώντας με τους 
άλλους, καθώς μάλιστα η Ελλάδα είναι «αναγκασμένη να 
εισάγει ένα πολύ πιο μεγάλο μέρος της πνευματικής της τρο
φής» (και βέβαια όχι μόνο της πνευματικής) «από εκείνο που η 
ίδια παράγει» (Δ, 1,103). Και για να επικοινωνήσουμε γόνιμα 
με τους άλλους, για να αφομοιώσουμε τις τροφές τους, (χλλά και 
για να αντισταθούμε στις παραμορφωτικές επιδράσεις τους, 
πρέπει πριν απ' όλα να στηριχτούμε στον εαυτό μας, «ν' αντλή
σουμε τη δύναμη από τις δικές μας ρίζες» και να δουλέψουμε με 
«συστηματικό μόχθο για τη δική μας παράδοση» (Δ,2,28), για 
τη δική μας παιδεία, για τον δικό μας τόπο. Αυτή είναι η πρώτη 
και βασική προϋπόθεση, αν θέλουμε απλώς «να σηκωθούμε 
λίγο ψηλότερα» (Π,70) -  είτε μιλάμε για την πνευματική είτε 
για την πολιτική ζωή μας. Για τον ποιητή, το πρώτο ζήτημα 
είναι τι κάνουμε εμείς.

Τις θεμελιακές αυτές σκέψεις ο Σεφέρης δεν έπαψε να τις 
διατυπώνει με διάφορους τρόπους, χωρίς ψευδαισθήσεις, αλλά 
και χωρίς να κουράζεται να τις επαναλαμβάνει, καθώς συναι
σθανόταν πως δεν είχαμε άλλον καιρό για χάσιμο και πως 
όφειλε να πει «τα λιγοστά [του] λόγια» (Π,201) προτού εξανεμι
στούν και οι τελευταίες ευκαιρίες. «Δενέχουμε καιρό» (Π, 162): 
αυτός ο λόγος από έναν γνωστό του στίχο επανέρχεται συχνά 
στα κείμενά του κι ακόμα συχνότερα αντηχεί δίχως να προφέ- 
ρεται σαν μια πνιγμένη κραυγή που τα διατρέχει. «Δεν έχουμε 
καιρό», γιατί η «νύχτα» της Τουρκοκρατίας καθυστέρησε την 
ομαλή ανάπτυξη της ζωής μας· γιατί η αδύναμη, απελευθερω
μένη Ελλάδα αναλώθηκε σε διαμάχες που διόλου δεν ωφέλησαν

♦

την παιδεία και τη γενικότερη προκοπή μας* γιατί το μικρό 
ελλαδικό κράτος, μέσα στα σύνορα του οποίου συσπειρώθηκε, 
για πρώτη φορά στην ιστορία του, ολόκληρος σχεδόν ο Ελληνι
σμός, δεν διαθέτει πια «αλλού μια παρακαταθήκη δυνάμεων 
και ελπίδων» για τον αγώνα του «να διαφυλάξει ένα έθνος που 
κινδυνεύει»21, γιατί, όσο περνούν τα χρόνια, η παλαιότερη 
παράδοσή μας -  και πρώτα πρώτα η λαϊκή -  απομακρύνεται 
από εμάς και δεν μας τρέφει όσο άλλοτε και όσο το έχουμε 
ανάγκη · γιατί οι κάθε λογής διεθνείς κρίσεις χτυπούν την πόρτα 
του σπιτιού μας μ' έναν επιταχυνόμενο ρυθμό, που μας επι
βάλλει να δούμε τα πάντα με καινούργια μάτια, ενώ εμείς 
δυσκολευόμαστε ακόμα να απαλλαγούμε από κακές συνήθειες 
αιώνων* για τόσους ακόμα λόγους...

Αλήθεια: δεν είχαμε καιρό* σωστά είχε μιλήσει ο μαντατο
φόρος ποιητής. Και σήμερα που τα περιθώρια στένεψαν κι άλλο 
ή ίσο^ς δεν υπάρχουν πια, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ανά- 
μεσά μας συναισθάνονται πάλι ότι δεν έχουμε καιρό -  κι 
ιοστόσο εξακολουθούμε να σπαταλάμε σε άγονους καυγάδες 
τον καιρό μας.

* * *

Ένα από τα ζητούμενα στη σειρά αυτή των ομιλιών όπως τη 
συνέλαβαν οι οργανωτές της, είναι και η «πρόταση» που ο 
καθένας από τους παρουσιαζόμενους διαπρεπείς Νεοέλληνες 
κάνει για το μέλλον μας. Ο Σεφέρης δεν αγαπούσε να διατυ



πώνει τόσο μεγάλες προτάσεις· πίστευε «πως βοηθά κανείς 
καλύτερα κάνοντας [... ] όσο μπορεί πιο τίμια και παστρικά [...] 
τη δουλειά [του]» και δήλωνε ταπεινά πως αυτός «δεν [ήταν] 
αρμόδιος να κηρύξει κανόνες γενικής συμπεριφοράς» 
(Δ,2,304). Και κάτι μέσα μου λέει «ευτυχώς», όταν αναλογί- 
ζομαι πόσες και πόσες προτάσεις, συνταγές και απαντήσεις -  
κοινωνικά συστήματα, πολιτικά προγράμματα και ιδεολογικές 
διακηρύξεις -  γερνούν στα χρόνια μας προτού προλάβουν να 
εφαρμοστούν.

Κι όμως, δεν χρειάζεται και πολλή φαντασία για να διακρί
νουμε ότι η «πρόταση» του ποιητή εμπεριέχεται ακέραια στον 
τρόπο με τον οποίο έθεσε το πρόβλημα του Ελληνισμού και μας 
έκανε να το σκεφτούμε* και ο τρόπος αυτός δεν γέρασε, δοκί
μασα να το δείξω, διόλου. Η πρότασή του ενυπάρχει, θαρρώ, 
ακόμα στο όραμά του, αυτό το υψηλότατο όραμα που το έθρεψε 
με την παράδοση του τόπου του και το πραγμάτωσε, όσο μπό
ρεσε, στην ποίησή του -  κάτι που τα περιορισμένα πλαίσια 
αυτής της ομιλίας δεν μου επέτρεψαν να αναπτύξω. Χωρίς 
αμφιβολία, -  πρόκειται για την άλλη όψη του ίδιου πράγματος
-  αυτό το όραμα είναι επίσης βαθιά τραγικό, όπως βαθιά τρα
γικός είναι και ο ανθρωπισμός που διαπνέει το έργο του 
Σεφέρη. Όμως, μην το ξεχνάμε, τραγικός είναι πριν απ' όλα ο 
τόπος μας και ο καιρός μας. Θα παρατηρούσα μάλιστα ότι, στις 
δικές μας μέρες, τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο βαριά και 
δύσκολα απ’ όσο το είδε ο ποιητής, τα λόγια του οποίου γεννούν 
κάποτε την εντύπωση ότι εξιδανικεύει τη νεότερη Ελλάδα και 
τον λαό της, ιδιαίτερα τον λαό της υπαίθρου* και τούτο συμ
βαίνει πιθανώς επειδή -  δεν πρέπει ούτε κι αυτό να το ξεχνάμε
-  η Ελλάδα όπου ζούμε σήμερα έγινε, δίχως να *ο καταλά
βουμε, μια διαφορετική Ελλάδα κι ο λαός μας, σε μεγάλο 
βαθμό, ένας άλλος λαός. Αλλά κι αυτήν την αβυθομέτρητη 
ακόμα αλλαγή δεν την οσμίστηκε άραγε ο ίδιος, όταν έκανε, 
τέλη του 1966, τούτη τη δυσοίωνη πρόβλεψη: «Ως τώρα όλοι 
βαλθήκαμε να καταβροχθίσουμε την Ελλάδα* η στάθμη αυτής 
της τροφοδοσίας κατεβαίνει· σε λίγο θ' αρχίσει να μας τρώει 
εκείνη» (Δ,2,304). Δεν ξέρω· μπορεί να έχουμε φτάσει σ' αυτό 
το σημείο· μπορεί και να το έχουμε ξεπεράσει.

Πραγματικά, το έργο αυτό μας δίνει κάθε τόσο την αίσθηση 
ενός κόσμου που πάει να βουλιάξει, αν δεν έχει κιόλας βουλιά
ξει. Και την ίδια, αλίμονο, αίσθηση μας δίνει όλο και περισσό
τερο, τα τελευταία χρόνια, ο ελληνικός μας κόσμος δικαιώ
νοντας την εφιαλτική πρόγνιοση του ποιητή. Κι ωστόσο -  τι 
παράξενο -  το ίδιο αυτό έργο μας βοηθάει να ζή σου με ο' αυτόν 
τον τόπο· που θα πει, νομίζω, ότι μας χαρίζει μια κρυφή, 
παράλογη ίσως, αλλά και πεισματάρικη εμπιστοσύνη στις 
δυνάμεις μας, στον ίδιο τον εαυτό μας. Χιορίς άλλο, γιατί 
σώζοντας ως εμάς την αρχαία φωνή του Ελληνισμού και ανα- 
νεώνοντάς την, κάνοντάς την ν' αντηχήσει τώρα καινούργια 
μέσα στις ψυχές μας, ανασταίνοντας μέσα μας το χαμένο 
παρελθόν όπου ριζώνει αυτή η φωνή, που είναι και δική μας 
φωνή, ανασταίνει την ίδια στιγμή την εικόνα ενός άλλου μέλ
λοντος -  τη δυνατότητα μιας άλλης Ελλάδας· γιατί, για να 
μιλήσουμε απλά, μας δείχνει πως η απάντηση που γυρεύουμε 
βρίσκεται μέσα μας, είμαστε εμείς.

/
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ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Κρίτων Χουρμουζιάδης 

ΑΛΕΞΗΣΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
Βραδυές Μπαλέτου 
Κέδρος, Αθήνα 1991, σελ. 448

Παράτο μπρίο καιτοχιούμορτηςγραφήςοι 
Βραδυές Μπαλέτου είναι ένα βιβλίο αμή
χανο. Η αμηχανία είναι του Αλέξη Πανσέ
ληνου απέναντι στο θέμα του, ένα θέμα πο
λυσύνθετο που αγγίζει βαθιά τραυματικές 
πλευρές του υποσυνείδητου της χώρας και 
που, ίσως γι’ αυτό, φαίνεται να το αποφεύ
γουν οι πεζογράφοι μας. «Η αδυναμία των 
νεότερων γενιών να συνδέσουν τα σημε
ρινά προβλήματά τους με την προϊστορία 
του τόπου...» δηλώνει το οπισθόφυλλο.

Όμως το ζήτημα δεν τίθεται τόσο απλά.
' Ας μη νομίσει κανείς ότι πρόκεται για ένα 
ακόμα πολιτικο-κοινωνικό μυθιστόρημα. 
Δεν πρόκειται, εξάλλου, για το στερεότυπο 
πρόβλημα των γενιών, ούτε για το εφηβικό 
μυθιστόρημα που τείνει να τυποποιεί μι
κρούς και μεγάλους, τοποθετώντας τους 
τελευταίους, με κάποια ευκολία, στο στρα
τόπεδο μιας τυπικής «αντίδρασης» με ορ
μέμφυτη τάση να κόβει, όπου μπορεί, τα 
φτερά των νέων. Στις Βραδυές Μπαλέτου 
ανιχνεύεται το βαθύτερο ερώτημα πόσο και 
γιατί είναι αντιδραστικοί οι μεγάλοι και τι 
φτερά είναι, αλήθεια, αυτά που επιμένουν 
να κόβουν. Υπάρχει στο κείμενο αυτό μία 
λανθάνουσα υποψία για την λεγάμενη «γε
νιά της αμφισβήτησης» (που τώρα μάλλον 
.έχει «βολευτεί») και μία αμηχανία απέναντι 
στους διαδόχους της.

Θεμελιακό πρόβλημα των γενιών αυτών 
μοιάζει να είναι η εκούσια ή ακούσια άρ
νησή τους να δεχθούν, πόσο μάλλον να επι
κοινωνήσουν, με την παράδοση. Ζουν σε 
ένα τόπο και χρόνο χωρίς παρελθόν,

*

επειδή το παρελθόν θεωρείται λάθος και 
είναι συλλήβδην άσχετο και απορριπτέο. 
Εκείνο που φαίνεται να αγνοείται είναι η 
σχέση μας με ένα παρελθόν που σέρνουμε 
πίσω μας θέλουμε δεν θέλουμε. Η άρνηση 
να εξετάσουμε την κατάστασή μας υπό το 
πρίσμα αυτό έχει τόσο πολλά και αλληλέν- 
δετα αίτια, ώστε ο Α. Πανσέληνος υπο
χρεώνεται να σχηματοποιήσει το υλικό του 
για να δώσει μιαν, ομολογουμένως απλου- 
στευμένη, μυθιστορηματική εικόνα. Η αδυ- 

38 ναμία αυτή της σύνθεσης είναι ίσως το ανα
πόφευκτο τίμημα μιας πρώτης (όσο γνωρί
ζω) προσέγγισης στο θέμα με τον τρόπο

που το χειρίζεται ο συγγραφέας. Ως τώρα η 
ελληνική πεζογραφία φαίνεται να έχει απο- 
φύγει μια τέτοια ανατομία της «ελληνικής 
πραγματικότητας», για την οποία όλοι μι
λούν, ενώ αποφεύγουν συστηματικά να την 
προσδιορίσουν.

Η απουσία συνδετικών κρίκων ανάμεσα 
σε παρόν και παρελθόν ήταν ήδη εμφανής 
στην σύλληψη της Μεγάλης Πομπής του 
Πανσέληνου. Σε ένα τόπο και χρόνο που 
έχει μόνο παρόν, ο ήρωας γεμίζει αναγκα
στικά, θα έλεγα, το κενό με ένα μύθο δα
νεικό από τα κόμικς, ένα κράμα ιστορίας* 
της στιγμής (όπως είναι ο καφές της στιγ
μής), θλιβερό υποκατάστατο, αφού κι αυτό 
αφορά το πνιγηρό παρόν, το μόνο που έχει 
ο ήρωας. Στις Βραδυές Μπαλέτου ο συγ
γραφέας επιχειρεί να φέρει την απομονω
μένη νέα γενιά σε επαφή με το παρελθόν 
της, με μια γνώση που θα την στηρίξει στις 
προσπάθειές της να δημιουργήσει ένα δικό 
της κόσμο με νόημα και συνοχή. Η οικτρή 
αποτυχία της απόπειρας αυτής οφείλεται, 
κατά τον συγγραφέα, στην αποτυχία των 
πατέρων, αλλά και στην ανεπάρκεια των 
τέκνων.

Η Κάτια και ο Χριστόφορος (Κρις) είναι 
χορευτέςστο μπαλέτο τηςΛυρικήςΣκηνής. 
Μαζί με το\/ ειδικό χώρο τους αποτελούν το 
μέρος της αφήγησης που αφορά την νέα 
γενιά. Η Κάτια είναι ευαίσθητη και άναρ
θρη, ο Χριστόφορος, στον ρόλο του σοφό
τερου φίλου καισυμβούλουτης, είναι έναρ- 
θρος αλλά ρηχός. Στο ιδιαίτερο περιβάλλον 
τους οι δύο νέοι φαίνεται να κινούνται μέσα 
σε ένα παρόν πλούσιο σε «σύγχρονα» και 
ξενόφερτα στοιχεία δίχως σαφή κατεύθυν
ση. Η Κάτια έχει αόριστες επαγγελματικές 
φιλοδοξίες, ο πιο ώριμος και ρεαλιστής 
Κρις συμβιβάζεται με την μετριότητα και 
ασφάλεια της καριέρας του. Γύρω τους οι
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δύο νέοι βλέπουν μόνο ανευθυνότητα, επι
πολαιότητα και μία αυταρέσκεια χωρίς αν
τικειμενική βάση. Η ζωή εμφανίζεται σαν 
θέατρο δίχως αντίκρυσμα και γι’ αυτό όλα 
επιτρέπονται, ακόμα και ο μύθος του χορο- 
γράφου Σεραφίν για την Βουλγάρα πρίμα 
μπαλαρίνα. Μέσα από κωμικές υπερβολές 
ο συγγραφέας διοχετεύει το μήνυμα, ότι η 
έλλειψη κατεύθυνσης αποκλείει και την 
ύπαρξη αρχών ή αξιών. Στον καλλιτεχνικό 
τομέα, και όχι μόνο, καταδεικνύεται πως 
πρόσωπα και ιδέες μοιραία αποκτούν πα- 
ρωδιακό χαρακτήρα. Η σατιρική προσέγ
γιση είναι χαρακτηριστική στο μέρος αυτό 
της αφήγησης με σπαρταριστά επεισόδια, 
που, δυστυχώς, δεν απέχουν πολύ από την 
πραγματικότητα.

Η επιμονή ενός γηραιού μεγαλοαστού, 
του «Μορφονιού», να γνωρίσει και να βοη

θήσει την Κάτια φέρνει, προς στιγμήν, μιαν 
ελπιδοφόρα αναστάτωση στην ζωή της, για 
να την αφήσει πάλι να πέσει στο τέλμα της 
«ελληνικής πραγματικότητας». Η σχέση 
των δύο (παρά τα εξωτερικά γνωρίσματα 
του κλασικού ηλικιωμένου θαυμαστή- 
προστάτη μιας νέας με τις προϋποθέσεις 
των σχετικών ανταλλαγμάτων) παίρνει εδώ 
την διάσταση μιας αδέξιας αλλά βαθύτερα 
ανθρώπινης επαφής, αλλάζοντας τον τόνο 
και οδηγώντας την αφήγηση στο δεύτερο, 
ημερολογιακό, σκέλος της που φέρει και το 
μεγάλο νοηματικό βάρος. Τα κίνητρα συμ
περιφοράς των προσώπων στην μετάβαση 
αυτή μοιάζουν κάπως αναληθοφανή και αυ
θαίρετα. Η αυθαιρεσία είναι ενδεικτική, 
τόσο της αδυναμίας των γενιών να χτίσουν 
φυσιολογικές γέφυρες επικοινωνίας, όσο 
και της αμηχανίας του συγγραφέα απέ
ναντι στο πολύ αληθινό χάσμα που τις χω
ρίζει. Στην αγωγή της η Κάτια έχει στερηθεί 
του Λόγου (της παιδείας;) που θα λειτουρ
γούσε ως συνδετικός κρίκος και θα της 
επέτρεπε να παρακολουθήσει τη σκέψη και 
να εκτιμήσει τις προσπάθειες (έστω μέσα 
από ξεπερασμένους κώδικες) του Μορφο
νιού να πλησιάσει την νέα γενιά. Συγχρό
νως τα ημερολόγια αποκαλύπτουν την 
φθορά των αξιών της παλιάς γενιάς, που 
την καθιστούν αναξιόπιστη και ύποπτη ως 
προς τα κίνητρά της.

Ό,τι δεν μπόρεσε να μεταδώσει σε εξή
γηση του εαυτού του εν ζωή ο Μορφονιός, 
αναπτύσσεται στα ημερολόγια που οι δύο 
στενοί του φίλοι παραδίδουν στην Κάτια 
για την διαφώτισή της. Τα κείμενα αυτά, 
ενώ αποπειρώνται μιαν εξομολογητική αυ
τοκριτική, αλλά και δικαίωση, της γενιάς 
του ’30, δεν επιτυγχάνουν άλλο από την ει
ρωνική αποκάλυψη, στον αναγνώστη, της 
τραγικής ανεπάρκειας των πατέρων μας. 
Εξάλλου, η απόρριψη της κληρονομιάς του 
Μορφονιού από την Κάτια, μετά την ανά
γνωση των ημερολογίων του, μοιάζει να 
συντελείται στο επίπεδο ενστικτώδους αν
τίδρασης μόνο, δεν είναι αποτέλεσμα κά
ποιας συνειδητής, λογικής διαδικασίας. Η 
κατάληξη αυτή αφήνει μία δυσοίωνη αί
σθηση αποτυχίας εκ μέρους και των δύο 
πλευρών, που αποτελεί την πιο σοβαρή και 
αξιοπρόσεκτη διαπίστωση του βιβλίου. Η 
αδυναμία συνειδητοποίησηςαπότην Κάτια 
και η συνειδητοποίηση του κυνικού Μορ
φονιού που έρχεται πολύ αργά, προκαλού ν 
την αμηχανία τόσο του συγγραφέα, όσο και 
του αναγνώστη, και μας αφήνουν με την αί
σθηση ότι ζούμε άμοιροι της φύσης, πόσο 
μάλλοντης εξέλιξης, της κοινωνίας μας. Θα 
έλεγα ότι, όσο και αν η σχηματική παρου
σίαση φαίνεται εν μέρει βεβιασμένη, η



διεισδυτική έκθεση της αμηχανίας μας 
μπροστά στα αδιέξοδα της εποχής είναι μία 
σημαντική προσφορά του Α. Πανσέληνου 
στην ελληνική πεζογραφία.

Η συμπάθεια του συγγραφέα μοιάζει να 
κλίνει περισσότερο προς την νέα γενιά, 
αλλά τούτο οφείλεται στην ελκυστική αφέ- 
λειάτης (όπωςτην εκπροσωπεί η Κάτια) και 
στο ακαθόριστο μυστήριο της σιωπής της. 
Αν η χαρακτηριστική εσωστρέφεια και οι 
σιωπέςτης Κάτιαςπεριέχουν κάτιτο ζωτικό 
ή ελπιδοφόρο ή απλώς μία άμυνα στο κενό 
της ζωής της, παραμένει αδιευκρίνιστο. Εξ 
άλλου, ο Κρις, με την οξύνοια και τον πραγ
ματισμό του, εξελίσσεται, χωρίς να το κατα
λαβαίνει, σε κακέκτυπο της παλιάς γενιάς, 
όσο και αν την βλέπει αποδοκιμαστικά και, 
προπά.ντων, καχύποπτα.

Μέσα απόταημερολόγιατου Μορφονιού 
η γενιά του δέχεται την επίθεση του κυνι- 
κού, που διαφέρει από τους φίλους και συγ
χρόνους του μόνο επειδή διαβλέπει την 
επιπολαιότητα και μικρότητα της γενιάς 
αυτής, από την οποία, και αυτό είναι το με
γαλείο του, δεν εξαιρείτον εαυτό του. Είναι 
μέρος της τραγικωμικής εικόνας που δίνει 
στα ημερολόγιά του και συνιστά ένα από τα 
πιο ενδιαφέροντα και πειστικά πρόσωπα 
της σύγχρονης πεζογραφίας. Η ζωή του 
και η δράση του είναι δείγμα του αδιεξόδου 
της ελληνικής ζωής. Δεν είναι ποτέ ο στε
ρεότυπος Έλληνας που αναλύει όλα τα 
κακά του τόπου, για τα οποία φταίνε όλοι οι 
άλλοι εκτός από τον ίδιο. Τέτοιοι είναι οι 
δύο φίλοι του, οι «προοδευτικοί» διανοού
μενοι του μέσο -  και μεταπολέμου με την 
οικτρήανεπάρκειά τους: Η εικόνα που δίνει 
ο Μορφονιός είναι ζοφερή, όπως και η ζωή 
του. Ωστόσο, η ασχήμια του, η οξύτητα της 
ειρωνείας του τον τοποθετούν στον ρόλο 
του εύγλωττου γελωτοποιού στο περιθώ
ριο μιας τραγωδίας που βάζει στο στόμα 
του πολλούς από τους σημαντικότερους 
στίχους. Στην περίπτωσή του είναι οι στίχοι 
που υπαινίσσονται ένα έθνος, όπου μία 
ασταθής ιθύνουσα τάξη διοχετεύει την μό
νιμη ανασφάλειά της στον στόμφο, την αρ- 
πακτικότητα και την φλύαρη ρητορεία περί 
τον ιδεολογικό της ρόλο, αλλά μένει μόνο 
στα λόγια, σπεύδοντας πάντα να βολευθεί 
στις επικρατούσες συνθήκες.

Ο Μορφονιός περιγράφει μια κοινωνία, 
όπου σε κανένα τομέα δεν υπάρχει πραγ
ματικά υπεύθυνη ελίτ, όπου οι κοινωνικοί 
αγώνες είναι ερασιτεχνικοί, επομένως κα
ταδικασμένοι ν ’ αποτύχουν. Περιγράφει, 
τέλος, ένα τόπο με την αρχαιότερη ιστορία 
της Ευρώπης, ο οποίος, όμως, κάπου ανά
μεσα στις γενιές του, έχει χάσει κάθε έν
νοια παράδοσης και συνέχειας. Ο Μορφο

νιός είναι προϊόν και, εκών άκων, διαμορ
φωτής αυτής της κατάστασης. Το σπουδαίο 
είναι ότι δεν απαλλάσσει τον εαυτό του από 
τις ευθύνες του και συνειδητοποιεί πόσο 
είναι θύτης και θύμα, Η αμηχανία του, και η 
δική μας, προέρχεται από τα διλήμματα 
που του επιβάλλει διαρκώς ο διπλός αυτρς 
ρόλος.

ΑΝΔΡΕΑΣΜΗΤΣΟΣ
Ιστορίες
Συμπτωματικού Ρεαλισμού 
Οδυσσέας, Αθήνα 1991, σελ. 166

Ο ρεαλισμός στις ιστορίες αυτές του Α. 
Μήτσου είναι πράγματι «συμπτωματικός», 
γιατί, αφ’ ενός δίνουν την εντύπωση κατα
γραφής καθημερινών περιστατικών, αφ’ 
ετέρου τα θέματα και οι καταστάσεις ανά
γονται ανεπαίσθητα σε ένα χώρο ανάμεσα 
στο παράλογο και το σουρρεαλιστικό. Παρ’ 
όλο που η γραφή του Α. Μήτσου εξακολου
θεί να είναι άνιση, πολύ λιγότερα διηγή
ματα αστοχούν λόγω ισχνότητας από ότι 
στΐιν «Φόβο της Έκρηξης» (1987), την 
προηγούμενη συλλογή του συγγραφέα.

Το αξιοπρόσεκτο στην γραφή του Α. Μή
τσου είναι η ευαισθησία του απέναντι σε 
φαινομενικά καθημερινές συμπεριφορές 
ασήμαντων ανθρώπων, παρουσιασμένες, 
όμως, από μία οπτική γωνία που διακρίνει 
το στοιχείο του αλλόκοτου, το οποίο μας 
διαφεύγει συνήθως στη ζωή, και τονίζει το 
βάρος του ακατάληπτου βάσανου της 
ύπαρξης. Ενώ τα κείμενα, ως είδος, προέρ
χονται από την παράδοση του ηθογραφι
κού ανέκδοτου, κατορθώνουν μιαν ειρω
νική διείσδυση κάτω από την επιφάνεια της 
ηθογραφίας. Ο άνθρωπος του Α. Μήτσου, 
παρά το σκηνικό της ορεινής υπαίθρου, 
όπου κυρίως τοποθετείται, έχει οριστικά 
χάσει το ειδύλλιο και είναι εξίσου απροσάρ
μοστος και αλλοτριωμένος, όσο ο αδελφός 
του στον Πειραιά ή το Αιγάλεω. Τα πρό
σωπα είναι βάναυσα ξεριζωμένα από μία 
βουκολική κοινωνία, η οποία δεν υπάρχει 
πια, παρά ως μακρινή μνή μη χωρίς σύνδεση 
με το παρόν. Η σπασμωδική, συχνά, αλλό
κοτη συμπεριφορά των προσώπων είναι 
αποτέλεσμα της αδυναμίας τους να λει
τουργήσουν στο κενό και στην τρομακτική 
μοναξιά τους. Ό λες  και όλοι ζητούν απε
γνωσμένα ένα ταίρι που νομίζουν ότι θ ’ 
αποτελέσει το αναγκαίο στήριγμα. Αλλά 
όλα στον κόσμο τους μοιάζουν εχθρικά 
απέναντι σε οποιοδήποτε ζευγάρωμα που

θα ανακούφιζε τη ζωή τους.
Ακόμα και όταν ήρωας μιας ιστορίας εί

ναι ένας καθηγητής, του οποίου η αναπτυγ
μένη διανόηση κάνει εφικτή την συνειδητο- 
ποίηση της κατάστασής του, το αδιέξοδο 
παραμένει· ίσως είναι και χειρότερα, λόγω 
ακριβώς της συνειδητοποίησής του. Ο δια
νοούμενος νιώθει πιο βαθιά την απώλεια 
της παράδοσης και της συνοχής της κοινω
νίας. Στοδιήγημα «Πρώτη μέραΔιακοπών» 
ο ήρωας απαρνείται τον ως τότε λατρευτό 
του Σεφέρη. Οι στίχοιτου ποιητή ηχούν πα
ράταιροι, είναι σαν να σαρκάζουν την π α 
ρούσα κατάσταση. Ο ιδεαλισμός της τέ 
χνης του μοντερνισμού φαντάζει, και αυ
τός, μακρινός και ξένος προς όσα παιδεύ- 
ουντονήρωατου Α. Μήτσου.

Ωστόσο, παρά τα όσα ειπώθηκαν παρα
πάνω, οι ιστορίες της συλλογής δεν είναι 
καταθλιπτικές. Μόνα και ανερμάτιστα τα 
άτομα δρουν και αντιδρούν με ζέση, με μία 
υγιή αγάπη για τη ζωή, θέλουν ν ’ απολαύ
σουν, να χαρούν, και αυτό προσδίδει στα 
διηγήματα μία πηγαία ζωτικότητα, μια αι
σιόδοξη πίστη στην προσπάθεια του αν
θρώπου. \

Η ευθύτητα της προσέγγισης και των εκ
φραστικών μέσων είναι βασικά πλεονεκτή
ματα της γραφής τοϋ Α. Μήτσου. Οα έλεγα, 
όμως, πως ο συγγραφέας δεν έχει ακόμα 
βρει την πλήρη σταθερότητα και οικονομία 
του ύφους που επεξεργάζεται για να απο
δώσει την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θεματο
λογία του. Υπάρχουν εδάφια από όπου 
απουσιάζει η διακριτικότητα που χαρακτη
ρίζει τις καλύτερες στιγμές των αφηγημά
των και υπεισέρχεται η κοινοτοπία, καθώς 
και μία τάση περαιτέρω, κάπως φιλολογι
κής, επεξήγησης του θέματος, η οποία π ε 
ριττεύει και αποδυναμώνει την αφήγηση.

Η πιο συγκροτημένη και εντυπωσιακή 
ιστορία της συλλογής είναι, σίγουρα, «Ο 
Οικουρός Όφις». Πραγματεύεται την βαθ
μιαία έλξη και τελική αφοσίωση ενός υπα- 
στυνόμου προς ένα φίδι που κατοικεί (γ ό  
σπίτι του σε ένα απομακρυσμένο χωριό που 
υπηρετεί τελείως απομονωμένος. «Ο Έ 
κτος Άντρας», «Δεσποινίς Καραβά», 
«Στυγερό Έγκλημα» είναι μερικά από τα 
άλλα διηγήματα που συνδυάζουν με επιτυ
χία την πρωτοτυπία του θέματος με την ευ
στοχία του τόνου και κάνουν τον Α. Μήτσου 
έναν διηγηματογράφο του οποίου η εξέ
λιξη αξίζει ιδιαίτερης προσοχής.
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Η φοβερή μαρτυρία
του Γιάννη Μανούσακα

I

Κανονικά, στην ομιλία τούτη, μαζί με την Ακροναυπλία  και το 
Χρονικό , θα έπρεπε να συνεξεταστεί και το αμέσως συναπτό Ο 
Εμφύλιος, γιατί μαζί αυτά τα τρία βιβλία απαρτίζουν με τις 
1200 περίπου πυκνοτυπωμένες σελίδες τους την κατ' εξοχήν 
μαρτυρία του Γ ιάννη Μανούσακα, τον κύριο κορμό του αφηγη
ματικού έργου του, καθώς αυτά καλύπτουν την περίοδο, που 
αρχίζει με την επιβολή της Τετάρτης Αυγούστου και λήγει με το 
τέλος της εφιαλτικής δεκαετίας του 1940 -  περίοδο τόσο κρί
σιμη στη νεότερη ιστορία μας, ώστε τα όσα έγιναν και τα όσα 
δεν έγιναν τότε, έχουν σφραγίσει βαθιά, όχι μόνο τη ζωή 
εκείνων που τα έπραξαν ή τα υπέστησαν, αλλά και, κυριολε
κτικά, τη μοίρα αρκετοόν ακόμη γενεών Ελλήνο)ν. Προσωπικά, 
φοβάμαι πως τα ιστορικά εκείνα συμβάντα ενδέχεται ν' αποδει- 
χθούν κάποτε, όχι σε χρόνους απώτατους, αίτια με απολήξεις 
μοιραίες για την ίδια την εθνική μας υπόσταση. Εύχομαι ο Θεός 
να με βγάλει ψεύτη.

Τούτη η μάλλον ζοφερή διάθεση με αναγκάζει να περιοριστώ) 
απόψε στα δύο πρώτα κομμάτια από το πολύτιμο τρίπτυχο, που 
χάραξε με τα άτεχνα ψηφιά του ο ολιγογράμματος αγροτοερ
γάτης από το Ρέθεμνος, ανιστορώντας πάθη του τόπου του 
και του καιρού του, όπως χρόνια και χρόνια τα ένιωσε καυτά 
πάνω στο ίδιο το κορμί του, στην ίδια του την ψυχή: «Γράφω 
ό,τι έζησα, ό,τι είδα κι ό,τι άκουσα και κατά πώς τα εξήγησε το 
φτωχό μου από γνώσεις μυαλό, κι όπως τα αιστάνθηκε η ψυχή 
μου, εκείνη την εποχή...»1.

»

Η περίοδος 1946-1949, το τρίτο κομμάτι του τριπτύχου, μου 
είναι πάλι τον τελευταίο καιρό τόσο οδυνηρή ώστε αρνούμαι να 
την αγγίξω. Γιατί απλούστατα δεν έχω το κουράγιο, δεν την 
αντέχω. Την παραλείπω, λοιπόν, μολονότι γνωρίζω πολύ καλά 
πως αν θέλουμε να ξεπεράσουμε την κατάρα της κάποτε, να την 
αφήσουμε πίσω μας για πάντα, δεν πρέπει ποτέ να τη λησμονή
σουμε. Το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν των παρατηρήσεων 
που προκύπτουν από τη μελέτη των πρώτων 750 σελίδων του 
τριπτύχου, δηλαδή των δύο βιβλίων στα οποία σκοπεύω να 
περιοριστοό απόψε, ισχύει και για το υπόλοιπο τμήμα της τρο
μαχτικής αυτής μαρτυρίας, με παρηγορεί πως δε θα φανώ 
ελλειμματικός στις υποχρεώσεις μου απέναντι σας.

Υπογραμμίζω το επίθετο που μόλις χρησιμοποίησα: τρομα
χτική. Και το προσθέτω ως προσδιορισμό σε μια κύρια γενική 
διαπίστωση: «βασικό κείμενο-κλειδί για τη βαθύτερη κατα
νόηση αρκετών πλευρών της περιόδου 1936-1950». Την πρό-

♦

* Ομιλία που δόθηκε στον Φιλολογικό Σύλλογο Χανίων «Ο Χρυσό
στομος» στις 27. Νοεμβρίου 1991.

του Αλέξανδρου Κοτξιά
ταση αυτή έχω γράψει σε κριτικό σημείωμα για την Ακροναν- 
πλία, δημοσιευμένο στην Καθημερινή πριν από 15 χρόνια.2 
Πιστεύω ότι καλύπτει και το σύνολο της μαρτυρίας του Γ ιάννη 
Μανούσακα. Τώρα ως προς τον τρόμο, στον οποίο αναφέρ
θηκα. Καταλαμβάνει την ψυχή σου, όχι μόνον από τα φοβερά 
που σελίδα τη σελίδα ανιστορούνται με τόση ζωντάνια, με τόσο 
οίστρο και παραστατικότητα σε τούτα τα δύο βιβλία -  βασανι
στήρια, αίμα και δάκρυα, πείνα και σφαγή, απανθρωπία και 
παράλληλα ατελεύτητοι αγώνες, άνισος πόλεμος, πίστη και 
συνεχής κατάρρευση ελπίδων. Αρκεί μόνο να αναλογιστεί 
κανείς πόσα και πόσα από τα αναρίθμητα στο κείμενο σκίτσα 
συντρόφων συγκρατουμένων ή συμπολεμιστών έχουν κοινή την 
κατακλείδα: τουφεκίστηκε, απαγχονίστηκε, δολοφονήθηκε, 
έπεσε πολεμώντας. Όμως είπαμε: Δεν είναι μόνον τούτα που 
σου προκαλούν το φόβο και το έλεος. Είναι και η πρόδηλη πια 
διάσταση, το χάος που άνοιξε ο χρόνος, αν και τόσο λίγος 
-ούτε  μισός αιοόνας- ανάμεσα στην πραγματικότητα του σημε
ρινού αναγνώστη και στις περί ιστορίας, κοινωνίας και κόσμου 
αντιλήψεις τόσων δεινά δοκιμαζόμενων τότε ανθρώπων, που 
ήσαν έτοιμοι μάλιστα να προασπιστούν έως θανάτου εκείνες τις 
πεποιθήσεις τους.

Το ενδεχόμενο, όπως και η επιγενόμενη γνώση, της πλάνης σε 
ζητήματα πρωταρχικής για τον κάθε άνθρωπο σημασίας, ανέ
καθεν γέμιζε την ψυχή μου δέος. Το πάθος και η ειλικρίνεια, 
που -χά ρ ις  στη συγγραφική δεξιότητα- διακρίνουν τη μαρτυ
ρική κατάθεση του Γιάννη Μανούσακα, προσθέτουν στο κεί
μενό του ένα ιδιάζον στοιχείο οδύνης, το οποίο ο χθεσινός ανα
γνώστης είχε ίσως το δικαίωμα να αντιπαρέλθει. Ό χ ι  όμως και 
ο σημερινός, που αντιμετωπίζει πια ακόμη και την προοπτική 
της ραγδαίας μεταβολής σε παράγοντες της ζωής πολύ πιο καί
ριους από τους ιστορικούς και κοινωνικούς -  παράγοντες 
όπως λόγου χάριν η ραδιενέργεια, το κλίμα, το φυσικό περι
βάλλον ή η στάθμη των υδάτων, οι οποίοι έως προ τίνος σε 
όλους τους λογαριασμούς εκλαμβάνονταν ως αΐδιοι.

Ήδη με τα όσα έχω πει γίνεται εμφανές ότι η προσωπική μου 
ανάγνωση του κειμένου απέχει από τις δεδηλωμένες, με υπερ
βολική μάλιστα επιμονή, προθέσεις του συγγραφέα, που έχει 
τάξει στον εαυτό του την ιερή θα έλεγα αποστολή να διαγνώσει 
και να καταθέσει με παρρησία το πώς και το γιατί - το υ ς  λόγους 
για τους οποίους, προς μεγάλη δυστυχία του ελληνικού λαού, 
χάθηκε κατά και μετά την Κατοχή η νικηφόρα επανάσταση. Στο 
πολιτικό επίπεδο, η σχετική δική μου θέση από δεκαετίες είναι: 
ευτυχώς που χάθηκε - α ν  και άλλα τις ώρες εκείνες ως έφηβος 
ονειρευόμουν. Τούτη λοιπόν η διάσταση συγγραφέα και ανα
γνώστη είναι συνηθισμένη και μάλιστα αναπόφευκτη σε κάθε



κείμενο -γ ια τ ί  και το πιο σπουδαίο, ευθύς μόλις γεννηθεί 
ξεκόβει από τον γεννήτορα, τον εγκαταλείπει για πάντα και 
αποκτά την αυτονομία του, προορισμένο να ζήσει όσο του μέλ- 
λεται ανεξάρτητο και ανεπηρέαστο από τις συγγραφικές προ
θέσεις.

* * *

Ας δούμε όμως από πιο κοντά τη φοβερή μαρτυρία του 
Μανούσακα. Σας διαβάζω την πρώτη πρώτη σελίδα της, και 
σπεύδω να δηλώσω πως τέτοια αρχή, τέτοιο άνοιγμα αφήγησης, 
είναι αντάξιο και του πιο έμπειρου πεζογράφου. Άλλωστε το 
έχω ξαναγράψει ότι στο κείμενο αυτό υπάρχουν σημεία που 
δείχνουν ότι ο Μανούσακας, «κάτω από διαφορετικές συνθή
κες, θα μπορούσε ίσως να είχε γίνει μεγάλος μυθιστοριογρά- 
φος».3

Ό λ α  δείχνανε πως λίγον καιρό θα χαιρόμουνα λεύτε
ρος: Ά λλαζα  σπίτι, άλλαζα τόπο δουλειάς, μα πάλι 
ένιωθα κάτι αόρατο, κάτι σαν ίσκιο να τυλίγει το είναι 
μου. Μια μέρα ξεροκαταπίνοντας μου το ’πε ο εστιάτο- 
ρας: «Πώς να στο πο)... σε παρακολουθούνε». Ήτανε 
καλός άνθρωπος, φίλος μου. Α π’ ό,τι ’χα καταλάβει κι 
αμοναχός μου, τον πίστεψα. Μα τι να κάνω;... Έγραψα 
ένα γράμμα σ’ ένα συγγενή μου: «Στείλε μου χίλιες δραχ
μές, μου χρειάζονται». Για λίγο θ ’ άλλαζα πολιτεία, θα 
πήγαινα κοντά σ’ ένα ελαιοκόμο, το Γιάννη Μαντζόρο 
από το Ρέθεμνος, που δούλευε αρχιεργάτης στη Στυ- 
λίδα. Από κλάδεμα της ελιάς ξέρω καλά.

Μα το γράμμα κείνο έπεσε στα χέρια της Αστυνομίας* 
κατάλαβε γιατί ζητούσα τα λεπτά.

Έμενα σ’ ένα ρέμα στην Κυψέλη, στην οδό Κρίσσης 
21, στο σπίτι της κυρα-Κοκκίναινας, σ’ ένα υπόγειο 
δωμάτιο που έμοιαζε πιο πολύ με μπουντρούμι. *

Εκεί ήρθανε κείνο το χάραμα 24 του Φλεβάρη του 
1939.

Ό τα ν  άκουσα τρεις χτύπους στην πόρτα, έτσι πολύ 
διακριτικά, υποψιάστηκα κι αμέσως ερώτησα: «Εσύ 
’σαι Γιωργάκη;». «Ναι», είπε μια άχρωμη φωνή.

Ζυγώνοντας κατά την πόρτα ξαναρώτησα το σύνδε
σμο:

«Συ ’σαι, Γιωργάκη.... Μίλησέ μου».
«Ανοίχτε σας παρακαλώ, αστυνομία». Έγρουξε ένας 

άνθρωπος.4

Μετά τη σύλληψή του, ρίχνεται κρατούμενος στα μπουν
τρούμια της Ειδικής Ασφάλειας του Μανιαδάκη και επί τρεις 
μήνες βασανίζεται φριχτά στην «αίθουσα μαρτυρίων» - β ο ύ ρ 
δουλας και φάλαγγα σε ολονυχτίες ατέρμονες- για να υπο
γράψει δήλωση μετανοίας. Το αποτέλεσμα είναι πως θα του 
μείνουν δια βίου τρία σακατιλίκια: στο συκώτι, στο αυτί και 
στο πόδι. Δε θα τον λυγίσει, ωστόσο, αυτή η ανθρωποψαγική 
μεταχείριση, που αποσκοπούσε κυρίως στην ψυχική και την 
ηθική εξουθένωση του αντιπάλου και που γέμισε την Ελλάδα με 
χιλιάδες -92.000, γράφει ο Μανούσακας- «δηλωσίες». Η ιδια
ζόντως τραυματική ψυχοσύνθεσή τους προκάλεσε μεγάλο 
μέρος από τις ωμότητες λίγα χρόνια αργότερα.

Έτσι αδίκαστος ο Μανούσακας θα «εκτοπιστεί» στο κάτεργο 
της Ακροναυπλίας, όπου θα παραμείνει, μαζί με 600 συγκρα- 
τούμενους, ως το Δεκέμβρη του 1942, λιμοκτονώντας μάλιστα 
μόλις αρχίζει η κατοχική πείνα. Έχουμε ήδη φτάσει στα δύο

τρίτα του προπου τόμου. Το επισημαίνω, γιατί αυτές οι 250 
σελίδες - τ α  κεφάλαια στην Ειδική Ασφάλεια και στην Ακρο- 
ναυπλ ία -  είναι αφηγηματικά, από πλευράς εκφραστικής οικο
νομίας και δραματικής συμπύκνωσης, το εντελέστερο τμήμα της 
σύνολης μαρτυρίας για τη δεκαπενταετία. Πιστεύοο πως είναι 
το ύψιστο επίτευγμα του όλου συγγραφικού έργου του.

Στα τέλη λοιπόν του ’42, οι Ιταλοί τον παίρνουν από την 
Ακροναυπλία όμηρο, υποψήφιο για το εκτελεστικό απόσπασμα 
σε περίπτωση που το αναπτυσσόμενο εν το̂  μεταξύ αντάρτικο 
θα χτυπούσε τις κατοχικές δυνάμεις. Τον εγκλείουν διαδοχικά 
στα στρατόπεδα της Κατούνας, της Βόνιτσας και του Ααζαρέ- 
του, στην ^έρκυρα. Από εκεί θα απελευθερωθεί κατά την ιτα
λική κατάρρευση τον Σεπτέμβρη του 1943. Ό τα ν  το νησί ανα
καταλαμβάνεται από τους Γερμανούς, ο Μανούσακας διαφεύ
γει, προς τα τέλη Οκτωβρίου, σε ανταρτοκρατούμενες περιοχές 
στη Βόρειο Ηπειρο.

Εδώ χρονικά τελειώνουν τα μαρτύρια του εγκάθειρκτου και 
του καταδιωκόμενου, και αρχίζει τη δράση του ο ελεύθερος 
μαχητής, ο αντάρτης. Εδώ αρχίζει και ο δεύτερος τόμος της 
μαρτυρίας του, το Χ ρονικό , που καλύπτει το υπόλοιπο δ ιά
στημα της Κατοχής (Οκτώβριος 1944) για να φτάσει ως την 
άνοιξη του 1945, οπότε οι αντάρτες ύστερα από τα Δεκεμ
βριανά στην Αθήνα και από τη Συμφωνία της Βάρκιζας, υπο- 
χρεοτνονται να παραδώσουν τα όπλα τους και να διαλυθούν.
Η, για την ακρίβεια, παράλληλα με την παράδοση, κρύβουν 

μεγάλο μέρος του οπλισμού τους και προετοιμάζονται για την 
επόμενη, την ακόμη καταστροφικότερη, φάση: τον εμφύλιο.

Οι συνθήκες το έφεραν έτσι και ο συγγραφέας στο δεκαοκτά- 
μηνο αυτό διάστημα της πρώτης αντάρτικης δράσης του 
περιήλθε περίπου τη μισή Ελλάδα. Από τη Βόρειο Ήπειρο, 
βαδίζοντας επί έξι εβδομάδες, φτάνει στην πρωτεύουσα ενώ 
συνεχίζονταν αδιάκοπα οι ενδοελληνικές μάχες ανάμεσα στις 
ανταρτικές δυνάμεις του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ, του στρατηγού 
Ζέρβα. Ταυτόχρονα, συνεχίζονταν και οι εκτεταμένες εκκαθα
ριστικές επιχειρήσεις των Γερμανών, που απέληξαν στην πυρ
πόληση και καταστροφή εκατοντάδων χωριοόν. Ύστερα από 
σύντομη παραμονή στην κατεχόμενη Αθήνα, ο Μανούσακας, 
βαδίζοντας πάλι, φτάνει στην καρδιά της Ρούμελης, όπου θα 
παραμείνει σχεδόν ως την αποχώρηση των εχθρικών δυνάμεων 
από την Ελλάδα. Τέλος, έφιππος τώρα, διατρέχει τη Θεσσαλία 
και τμήμα της Δυτικής Μακεδονίας. Δηλαδή του προσφέρεται 
η σπάνια για τις συνθήκες της εποχής Εκείνης δυνατότητα να 
κινηθεί, να δει και να γνωρίσει πράγματα και καταστάσεις σε 
τόσο εκτεταμένο πεδίο.

Η κατάθεσή του από αυτό το «οδοιπορικό» στην ελληνική 
κόλαση των μέσων της δεκαετίας του ’40, προσδίδει στον δεύ
τερο τόμο του έργου του ένα ξεχωριστό χαρακτήρα. Αν ο 
πρώτος είναι ο τόμος του εγκλεισμού και της αναγκαστικής 
καθημερινής απραξίας, ο δεύτερος είναι ο τόμος της αδιάλει
πτης κίνησης και της δράσης. Ο επαναστατημένος φτωχός 
ρεθυμνιώτης τσαγκάρης, με την ανεξάντλητη σωματική και 
ψυχική αντοχή, από τη φύση του άνθρωπος της πράξης, πολεμι
στής, βρίσκεται στο στοιχείο του. Παράλληλα, στην απέραντη 
μνήμη του -αλήθεια , εδώ μια παρένθεση: πώς είναι δυνατόν να 
συγκρότησε χωρίς σημειώσεις όλο τον ωκεανό των μικρολεπτο- 
μερειών, που είκοσι πέντε και τριάντα χρόνια αργότερα μας 
ανιστόρησε; ή πώς είναι δυνατόν να κράτησε και να διέσωσε 
σημειώσεις μέσα στις αβίωτες συνθήκες του βίου του; και όμως, 41 
το ένα από τα δύο αποδείχθηκε δυνατόν* κλείνει η παρένθεση 
-στην  απέραντη μνήμη του «οδοιπόρου, λοιπόν, καταγρά-



φονται στοιχεία που η εξαίρετη παρατηρητικότητα και ευαι
σθησία του συλλέγουν από την ένοπλη, αιματηρή ή αναίμακτη, 
καθημερινότητα της Ελλάδας σε κείνους τους χρόνους, σε πολι
τείες και σε χωριά, σε βουνά και σε λαγκάδια, σε στράτες και σε 
δάση, σε ώρες ελπίδιον και απογοητεύσεων ιστορικής τάξεως. 
Η κατάθεση αυτών των στοιχείων ορίζει και τη σημασία του 
δεύτερου τόμου της μαρτυρίας του Μανούσακα.

Στον τρίτο τόμο με τον οποίο ολοκληρώνεται ο κύκλος, ο 
χώρος περιορίζεται κυρίως στην Κρήτη. Αλλά ο τόμος αυτός, 
για το λόγο που είπαμε, μένει απόψε κλειστός.

Έχουν προσομοιάσει τον Γιάννη Μανούσακα με τον Μακρυ- 
γιάννη. Άστοχη η σύγκριση. Ο συγγραφέας της Ακροναυπλίας  
μπορεί να έμαθε μόνο μερικά κολυβογράμματα στις λίγες τάξεις
του Δημοτικού, που εφοίτησε παιδί. Δεν είναι όμως ακαλλιέρ-

0

γητος. Αυτοδίδακτος, έχει διαβάσει πολύ και έχει διαβάσει 
σπουδαία κείμενα. Έχει μελετήσει ιστορία, γεωγραφία, πολι
τική οικονομία. Παρακολούθησε με ιερό πάθος και τα σχετικά 
μαθήματα που οργάνωσε η ομάδα των κρατουμένων στις φυλα
κές. Τα Α πομνημονεύματα!ου Στρατηγού και ο Όμηρος υπήρ
ξαν, ανάμεσα σε άλλα, από τα πιο αγαπημένα του αναγνώ
σματα. Τρεις φορές απανωτά ρούφηξε τους Α θλίους του Βί- 
κτορος Ουγκό, που το θεωρούσε, όπως μας λέει, ευαγγέλιο. Και 
τούτα φαίνονται στη γραφή του. Δεν έχει τις ελλειπτικότητες 
του Μακρυγιάννη. Φυσικά, αντλεί από τα καθαρά γλωσσικά 
κοιτάσματα της λαϊκής του καταγωγής, όμως συνειδητά «κάνει 
λογοτεχνία», και μάλιστα με εκφραστική πλησμονή. Ανακόπτει 
τη ροή της ιστορίας του για να παρεμβάλει περιγραφές της 
φύσης ή σκιαγραφίες προσώπων. Φροντίζει να περιλάβει στο 
κείμενό του τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να αποχτήσει ο 
αναγνώστης του αίσθηση του χώρου όπου διαδραματίζονται τα 
όσα μας ανιστορεί. Και προ παντός, οργανώνει τον χρόνο της 
αφήγησης ακολουθώντας ένα δικό του μοτίβο, με εναλλαγές 
κίνησης και ακινησίας.

Έ να  στοιχείο που απαντά κοινό στον Στρατηγό και στον 
«μπάρμπα Γιάννη» -έτσ ι,  και όχι «καπετάνιο», τον αποκα- 
λούσαν οι συμπολεμιστές τ ο υ -  είναι η επαναλαμβανόμενη 
κατακεραύνωση τών, κατά τη γνώμη του, υπαιτίων της κακο
δαιμονίας του τόπου και η τακτική ανακεφαλαίωση των εξωτε
ρικών στόχων της αφήγησής του: πατρίς και θρησκεία, στον 
πρώτο, δικαιοσύνη και λαϊκή εξουσία, στον δεύτερο. Εδώ, η 
καταγωγική ρίζα και η προσωπική εμπλοκή του αφηγητή στο 
ιστορικό δράμα που αφηγείται έχουν υπερισχύσει των επι
ταγών της οικονομίας του λόγου.

Αλλά στις γερές, στις ακλόνητες λαϊκές ρίζες του Μανούσακα 
θα επανέλθουμε κλείνοντας την παρουσίαση τούτη. Προηγου
μένως όμως ανάγκη να σταθούμε σε ό,τι πολύ βασάνισε το συγ
γραφέα χρόνια ολόκληρα, αποτέλεσε βασικό του κίνητρο για τη 
συγγραφή της μαρτυρίας - « η  αλήθεια είναι καλό να λέγετα ι» -  
και τελικά συγκροτεί το ιδεολογικό περιεχόμενο αυτού του συγ
κλονιστικού κειμένου. Καθώς ο «μπάρμπα Γιάννης» γράφει 
δύο ή τρεις δεκαετίες μετά τα συμβάντα, είναι αδύνατον να 
γνωρίζουμε αν οι κρίσεις του διαμορφώνονται ταυτόχρονα με 
τα γεγονότα ή επιγενομένως, τότε που διάφορα είχαν αρχίσει 
στον χώρο εκείνο να μεταβάλλονται. Το βέβαιο πάντως είναι 

42  πως, ασχέτως με όσα σκεφτόταν τότε, κανείς ποτέ δεν τον κατη
γόρησε τότε για κάποιο από τα κρίματα του γνωστού αμαρτολο- 
γίου. Ακόμη και μπροστά στο θάνατο δεν απέστη από το χρέος

που είχε τάξει στον εαυτό του, πρόθυμος πάντοτε να θΐ'σιασπ ι 
«τοις κείνων ρήμασι πειθόμενος». Για να καλύψω όμως το Οι μα 
αυτό, επειδή και ο χρόνος εξαντλείται, θα επαναλάοω το σχε
τικό τμήμα της παλαιάς κριτικής μου που προανέφερα. 11 άκρα 
λακωνικότητα και η διαγραμματική διατύπωσή του προσφε- 
ρονται.

* * *

1. Σ ύ σ τη μ α  ιδ εώ ν .  Σφαιρική η παρουσίαση τοι* ιδεολο
γικού εποικοδομήματος της επαναστατικής αριστεράς κατά τη 
δεκαετία του '30: το αδελφικά αγωνιζόμενο παγκόσμιο προλε
ταριάτο* η επερχόμενη παγκόσμια επανάσταση και το επικεί
μενο τέλος του καπιταλισμού* η σοβιετική πατρίδα και ο ελευ
θερωτής κόκκινος στρατός* η ιστορικά αναπότρεπτη κατάληψη 
της εξουσίας από την εργατιά και την αγροτιά* η ταύτιση του 
κομμουνιστικού κόμματος με το σύνολο του εργαζόμενου λαού* 
η περιφρόνηση προς την πάντοτε μικροαστική ιντελλιγκέντσια* 
ο μεσσιανισμός με την προσδοκία μιας παραδείσιας διευθέ
τησης των ανθρώπινων πραγμάτων ο κάτω από την υλιστική 
φρασεολογία άκρατος ιδεαλισμός* η εξύμνηση της γαλλικής 
επανάστασης και της δημοκρατίας που ωστόσο νοείται μόνον 
ως εσωκομματική δημοκρατία. Μολονότι ο συγγραφέας δεν 
δείχνει να έχει αποστεί από αυτό το κλειστό κύκλιομα θέσεων, 
η αντιπαράθεση της πραγματικότητας, που αυτόματα κάνει ο 
αναγνώστης, χαρίζει μια από τις πιο οδυνηρές αλλά και τις πιο 
γόνιμες εμπειρίες.

2 .Ο ι α γ ω ν ισ τ έ ς .  Θαυμαστοί για την πίστη, την αυταπάρ
νηση, τη μαχητικότητα, την πολύχρονη αντοχή και την αυτο
θυσία τους* παραδομένοι σε μια επιστημονικοφανή αρχαϊκή 
σκέψη* εγκλωβισμένοι μέσα σ’ ένα απύθμενο ομαδικό υποκει
μενισμό που τους ξεκόβει από την πραγματικότητα (η δικτα- . 
τορία πέφτει σ’ ένα μήνα, δεν υπάρχει αστική επιστήμη κτλ.)* 
ικανοί για υπεράνθρωπη αλλά και για απάνθρωπη, προπαντός 
προς τους συντρόφους τους, συμπεριφορά* επαρκή εκτελεστικά 
όργανα* εκμηδενισμένοι από την κομματική πειθαρχία και 
μονολιθικότητα πολίτες.

3. Η η γε σ ία  το υ ς .  Στυγνή και δογματική, διορισμένη έξω
θεν, μικρογραφία του σταλινισμού όπως καταγγέλθηκε στα 
1956: προσωπολατρία, αυτοδικαίωση και αυτοϋμνολογία, κομ
ματικός χαφιεδισμός, παγκαχυποψία, θεσιθηρία. Μέτρια 
μυαλά, χαρτογιακάδες, ιεροεξεταστές, που αφού μετατρέψανε 
την «Ακροναυπλία σε ζούγκλα», επωμίσθηκαν τον απελευθε
ρωτικό αγώνα ενός λαού και από λάθος σε λάθος τον έφεραν 
στην καταστροφή.

4. Π ο λ ιτ ικ ή .  Κάτω από μια επίφαση επιστημονικής ανά
λυσης παντελής απουσία πολιτικής σκέψης: εύχονται τη νίκη 
του Χίλτερ ή λογαριάζουν πως την ώρα που δίνεται η Μάχη της 
Κρήτης σωστό είναι να χτυπηθούν ταυτόχρονα πάνω στην 
Κρήτη οι Εγγλέζοι και οι Γερμανοί ιμπεριαλιστές* αδυνατούν 
να πάρουν χωρίς «καθοδήγηση» την παραμικρή απόφαση και 
αδρανούν με μοιραίες συχνά συνέπειες για τη ζωή τους.

5. Ισ το ρ ικ ή  κ α τ ά θ ε σ η .  Τους πολιτικούς κρατούμενους 
στην Πύλο και την Ακροναυπλία τους παρέδωσε στους Γερμα
νούς, που αργότερα τουφέκισαν πάνω από τους μισούς, όχι το 
μεταξικό καθεστώς (παρά τις εγκληματικές προθέσεις του) 
αλλά η θεότυφλη κομματική ηγεσία απαγορεύοντας την από
δρασή τους, όταν οι πόρτες της φυλακής είχαν απομείνει ορθά
νοιχτες. Οι Αγγλοαμερικάνοι άφησαν για πολιτικούς λόγους 
ολότελα αβοήθητη μια ολόκληρη ιταλική μεραρχία που επί



μέρες απέκρουε σθεναρά τις απόπειρες των Γερμανοόν να απο- 
βιβασθούν στην Κέρκυρα το Σεπτέμβριο του 1943.5

* * *

Παράλληλα με, και ενίοτε παρά την ιδεολογία, σε στρώματα 
κατά πολύ αρχαιότερα και βαθύτερα, στον εσωτερικό κόσμο 
του συγγραφέα λειτουργεί δυναμικά ο λαϊκός πολιτισμός που 
τον εξέθρεψε και που ο πλούτος του αναβρύζει κάθε τόσο, 
παραμερίζοντας τις θεωρητικές κατασκευές και τα σχήματα. Ο 
Μανούσακας είναι Έλληνας, είναι Κρητικός. Έχει μπέσα. 
Έχει φιλότιμο. Σέβεται το αξιοσέβαστο. Ντρέπεται για την 
κατάντια του εχθρού όταν εκδηλώνει τη θηριωδία του. Αλλά 
και τον λυπάται όταν ηττημένο τον αντικρίζει στον ξεπεσμό 
του. Πιστεύει στο άσφαλτο αισθητήριο και στην ορθή κρίση του 
λαού. Τα πράγματα πρέπει να λέγονται στα ίσα: ναι ναι! ου ου! 
τα παραπανήσια λόγια είναι εκ του πονηρού. Υποψιάζεται 
τους διανοούμενους, τα «φοιτητάκια», τους «τελειόφοιτους», 
τους «χαρτογιακάδες» με την κρυψίνοια, την παλιμβουλία και 
τις περιπλοκάδες τους. Πρώτιστη αρετή του ανθρώπου είναι ο 
ανδρισμός, και οι λεβέντες του περιγράφονται κατά κανόνα 
σαν «καλοί καγαθοί». Έτσι, πέρα από τη χαρακτηρολογία, που 
αφθονεί στο κείμενο, απαντά και μία τυπολογία του αγωνιστή: 
είναι πολύ γερός στο κορμί μα και στην ψυχή, σεμνό παλικάρι 
με ζεστασιά, με ομορφιά, με γλύκα, με καλοσύνη, με ανθρωπιά. 
Αυτή πια η τελευταία αρετή αποτελεί αδιαφιλονίκητο αξίωμα 
για τον συγγραφέα. Την εξαίρει πλέκοντας συχνότατα το 
εγκώμιό της αλλά και καταγράφοντας συμπεριφορές όπου προ
βάλλει έκτυπη.

Ταιριάζει λοιπόν να κλείσουμε την παρουσίαση διαβάζοντας 
ένα από τα επεισόδια αυτά. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλία τις 
μέρες που οι Γερμανοί αποχωρούν από την Ελλάδα, τον Οκτώ
βριο του 1944:

Βραδιάσματα φάνηκε να ’ρχεται ένα καμιόνι από τη 
Λάρισα σταλμένο να δει για την τύχη της φάλαγγας γιατί 
όπως φάνηκε η επιχείρηση «Αποχώρηση», είχε μετα
φέρει τώρα το στρατηγείο της στην πόλη αυτή. Ό ταν  
ζύγωσε στα πεντακόσια μέτρα, το βάρεσε ο Ζαραλής με 
μια ριπή από το ύψωμα. Το καμιόνι χτυπήθηκε. Δυο 
Γερμανοί σούρθηκαν κατά πως φάνηκε, στο χαντάκι με 
την κοιλιά, αλλά σε λίγο τους είδα να τρέχουν σε μια 
γυμνή πλαγιά. Πήρα απ' έναν αντάρτη ένα μακρύκανο, 
βάρεσα τον τελευταίο, αυτός κωλόκατσε, μα ώσπου να 
ξαναοπλίσω γύρισε ο σύντροφός του, έσκυψε, τον 
αγκάλιασε και βαδίζοντας οι δυο τους στα τρία πόδια 
έτρεχαν όσο γινόταν. Πήγα να σκοπέψω να τους 
βαρέσω, όπως τώρα ήταν αγκαλιασμένοι και τους δυο, 
μα είδα ένα χέρι να πιάνει την κάνη, να την πιέζει κατά 
κάτω μαλακά. Τράβηξα το ντουφέκι απότομα και το 
λευτέρωσα για να ξανασκοπέψω. Μα να που ένας 
αντάρτης με κοιτούσε κατάματα, ήμερος, γελαστός και 
με μια αφάνταστη γλυκύτητα στο βλέμμα του μου λέει 
παρακλητικά: «Ά σε τους μπάρμπα Γιάννη, άσε τους, ο 
τραυματίας είναι πράμα ιερό και ο σύντροφός του 
γύρισε να τον πάρει, ξέροντας πως θα σκοτωθεί μαζί 
του.. Ά σε τους», με ξαναπαρακάλεσε και στο βλέμμα 
του σαν να ’χε κατοικήσει κάποιο όραμα: της μάνας 
ίσως, που ξαναβλέπει το ξεγραμμένο παιδί της, της 
γυναίκας και των παιδιών που αγκαλιάζοντας τον 
πατέρα θρηνούνε τη χαρά· και σαν να καρφώθηκε η

Γιώργος Παναγουλόπουλος

Θ Α  Τ Α  Κ Α Τ Α Φ Ε Ρ Ω

Θα τα καταφέρω, θα φύγω ξαφνικά
από την πίσω πόρτα
όταν το σπίτι θα 'χει γεμίσει ένα θάνατο
από λεκέόες τον κατακλυσμού
ψυχές θνήσκονσες
«νεκρές ψνχές» κατά τον Γκόγκολ.

θα τα καταφέρω
ν' ανέβω στη στέγη κι από κει στον ονρανό  
ν' αποσύρω από πάνω μον 
την έμμονη απειλή της Βίβλον 
για θεοκτονίες, προφητικά ανδρείκελα  
ν' αναπνεύσω έναν αμόλνντο θόλο

θα τα καταφέρω ... ο τελενταίος επιζών 
τον οίκτον
για ό,τι τον προσφέρθηκε 
από τον ήλιο, τη θάλασσα, τη βροχή , το δάσος 
αναζητώντας τώρα τη μεταλλική εντνχία  
της φρίκης
χορεύοντας σε πύρινα σύρματα  
τον ανέμον

θα φύγω
από την πίσω πόρτα
για να βρεθώ στο χαμένο κήπο
της αλληλονχίας των ρόδων με την αίσθηση

θα τα καταφέρω
από τη σπαραγμένη πόρτα της ποίησης 
ν' αφήσω τ' όπλο μον στο τραπέζι 
με τη φωτιά τον αναμμένη 
για το κρύο μόνο τον εφιάλτη

και να προχωρήσω
όταν το σπίτι θα γεμίζει θάνατο
στις σκοτεινές γωνιές της μοναξιάς

θα τα καταφέρω.

σκέψη του στην ψυχή μου, άφησα να πέσει το όπλο από 
τα χέρια μου: «Κύριε ελέησον» είπα μέσα μου.

1. Γιάννης Μανούσακας, Χρονικό από την Αντίσταση, σ. 309.
2. Αλέξανδρος Κοτζιάς, Λοκιμιακά καί άλλα, σ. 147.
3. όπ.π., σ. 148.
4. Ακροναυπλία, σ. 11.
5. Κοτζιάς, όπ.π., σ. 149-151.
6. Χρονικό, σ. 257-258.



Χειμώνας από σκηνής

«Φιλοδοξία μου είναι να ακουστεί ο 
ήχος του ανθρώπινου λόγου»  

Γ. Χειμώνας, «Έκτο Μάθημα για τον
Λόγο»

Προσφάτως ο λόγος του Γιώργου Χει
μώνα ακούστηκε από σκηνής κυρίαρχος 
και εντυπωσιακός, όπως «ακούγεται» 
μέσα από τα κείμενά του τριάντα και 
πλέον χρόνια.

Αναφέρομαι στις δραματοποιημένες 
παρουσιάσεις αφενός του βιβλίου Ο 
Αδελφός από το Ιδεόγραμμα Θέατρο 
Αη™^ί κατά σκηνοθεσία Αλέξανδρου 
Φασόη στο κομψό θεατράκι του Βαφο- 
πούλειου Πνευματικού Κέντρου στη Θεσ
σαλονίκη (17-19.1.1992), και αφετέρου 
του βιβλίου Ο Εχθρός του Ποιητή πρώτα 
από το Θεατρικό Εργαστήρι Αγγλικής 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλο
νίκης κατά σκηνοθεσία Δημήτρη Ντουμ- 
πουρίδη στην Αίθουσα Τελετών του 
Πανεπιστημίου (18-20.1.1992) και ύστερα 
από τον Θίασο «Σελάννα» κατά σκηνο
θεσία Κοραή Δαμάτη αρχικά στο Δημο
τικό Θέατρο Αθήνας (17,18.4.1992) και 
αργότερα στο Μετρό (7-17.5.1992).

Στην από σκηνής παρουσίαση του 
Αδελφού  χρησιμοποιήθηκαν και απο
σπάσματα από τα βιβλία του Χειμιονά 
Μυθιστόρημα, Ο Γάμος και Οι Χτίστες. 
Στην παρουσίαση του Εχθρού από τον 
Θίασο «Σελάννα» χρησιμοποιήθηκε και 
ένα απόσπασμα από το βιβλίο Τα Ταξίδια 
μου/Το σύνδρομο του Βίΐϋηί (και όχι από 
το βιβλίο Μυθιστόρημα, όπως προφανώς 
εκ παραδρομής αναγράφεται στο αντί
στοιχο πρόγραμμα).

Δεν έχω την πρόθεση να κρίνω το σκη
νικό προϊόν αυτοόν των δραματοποιη- 

44 μένων παρουσιάσεων. Το οποίο άλλωστε 
είτε ως τελετουργική διατύπωση στην 
περίπτωση τόσο του Αδελφού  όσο και του

της Δάφνης Χρ. Θεοδώρου

της μητέρας με την Κυβέλη στον Βοηθό 
των Θαμμένων από τον Εχθρό του Ποιητή 
κατά Κοραή Δαμάτη ανήκουν στα δυνα
μικά στοιχεία των παρουσιάσεων αυτών.

Το ζήτημα όμ(ος, όταν πρόκειται για τα 
κείμενα του Χειμωνά, βρίσκεται αλλού: 
Ενδιαφέρει κυρίως να προβληθεί η απρό
σκοπτη και ορμητική ροή του πυκνού, 
αυστηρού, απέριττου, υπαινικτικού, 
ουδόλως θεατρικού, αλλά καλώς οργανω
μένου και κατ’ εξοχήν στερεού, αφηγημα
τικού λόγου του Χειμωνά, επί σκηνής. 
Από αυτή την άποψη, οι δραματοποιη- 
μένες παρουσιάσεις των κειμένων του Χει- 
μωνά είναι ένα ακόμα τεκμήριο της προ- 
φορικότητας του λόγου του (όπως 
άλλιοστε και οι μεταφράσεις του για τις 
Βάκχες, τη Μήδεια, την κατά Σοφοκλή 
Ηλέκτρα και τον Λμλετ), με την έννοια 
της άμεσης μετάδοσης του μηνύματος, 
όπως ο ίδιος ο συγγραφέας πριν από 
όλους κατέθεσε στο Έκτο Μάθημα για τον 
Λόγο, συνεπικουρούμενη μάλιστα από το 
σημαντικό οπτικό αντίκρυσμα των κει- 
μένων του.

Κυρίως όμως οι δραματοποιημένες 
παρουσιάσεις κειμένων του Χειμωνά, 
συνυπολογιζομένου και του θεατρικού 
αναλόγιου για τους Χτίστες  κατά σκηνο
θεσία Ανδρέα Βουτσινά στο Αρχαίο 
Ωδείο της Πάτρας (30,31.7.1989), κατέ- 
δειξαν πώς προσεγγίζονται τα κείμενα 
αυτά από διαφορετικές διόδους, με άλλα 
λόγια: κατέγραψαν διαφορετικές, ενδια
φέρουσες, αναγνώσεις με βάση τα σημεία 
των νοηματικών και αισθητικών προθέ
σεων του συγγραφέα που περιέχονται σ’ 
αυτά τα κείμενα.

Αοιπόν, φαίνεται τελικά ότι η αναγνώ
ριση ακριβώς αυτών το>ν σημείων οδηγεί 
στην προσήκουσα ανάγνωση ανάμεσα στις 
γραμμές και όχι σε ένα επιπόλαιο εικα
στικό σχολιασμό τιον λέξεων, και επο
μένως δεν παραβιάζεται το κύρος των κει
μένων αλλά και η (δεδομένη) επιείκεια του 
συγγραφέα.

Εχθρού στην Αθήνα, είτε ως ρεαλιστική 
απόδοση αυτού του δεύτερου έργου (Ο 
Εχθρός του Ποιητή) στ)) Θεσσαλονίκη, 
επέδειξε τουλάχιστον μια εμφανή εντιμό
τητα απέναντι στον συγγραφέα, παρά τις 
αισθητικές κυρίως «παρανοήσεις» που θα 
μπορούσε να επισημάνει ένας συνειδητο
ποιημένος αναγνώστης του Χειμωνά κάτο) 
από την οπτική της γνωστικής του σχέσης 
με αυτά τα κείμενα. Και πάντως η τελε
τουργική κίνηση του Αλέξανδρου Φασόη 
στον Αδελφό, ή ο Κωνσταντίνος Αάιος 
του Λάμπρου Γιώτη (εξαιρετική η σκηνή 
του. φόνου του ποιητή), ολόκληρη η από
δοση του Διαδρόμου και η κοινή έξοδος



ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Γ ιώργος Βέης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΤΖΙΑ
Ιαγουάρος 
Νουβέλα' 
Κέδρος, Αθήνα 1987 Σελ. 122

«Οι πιο ζοφερές εικόνες από τον 
εμφύλιο πόλεμο, που μια ολό
κληρη ζωή προσπαθώ να τις 
διώξω από την ψυχή μου, ξεπε- 
ταχτήκανε πάλι εφιαλτικές...»

Αλέξανδρος Κοτζιάς (1992) *

Οι δύο μεσόκοπες, μικροαστές ηρωίδες της 
συναρπαστικής, νουβέλας «Ιαγουάρος» 
του Αλέξανδρου Κοτζιά, η Δήμητρα Καλλι- 
μανοπούλου και η νύφη της Φιλιώ, συναν
τιούνται στην Αθήνα, δέκα περίπου χρόνια 
μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου προ- 
κειμένου να διευθετήσουν συμβιβαστικά 
μια κληρονομική υπόθεση. Η Φιλιώ, μάλι
στα, έρχεται γι ’ αυτό το σκοπό από τη ν Αμε
ρική, όπου έχει μεταναστεύσει από τα τέλη 
της δεκαετίας του ’40. Οι δύο γυναίκες με 
νωπά ακόμη τα τραύ ματα της ψυχής από τις 
εφιαλτικές εκείνες συμπλοκές και τις μνή
μες να τους κυβερνούν τη ζωή, κάνουν ό,τι 
μπορούν για να σταθούν όρθιες στα πόδια 
τους. Θέλουν να υπερασπιστούν με κάθε 
τρόπο τις αρχές τους, κρίνοντας με ιδιά- 
ζουσα αυστηρότητα η μία τον βίο και τη 
δράση της άλλης κατά τη διάρκεια των αι
ματηρών αντιπαραθέσεων στο κέντρο και 
στις γειτονιές της πρωτεύουσας.

Ο «Ιαγουάρος» ανοίγοντας την τριλογία 
«Τα Παιδιά του Κρόνου», για ν’ ακολουθή
σει δύο χρόνια μετά η «Μηχανή» και πρόσ
φατα ο «Πυγμάχος», αποτελεί την ρεαλι
στική απεικόνιση μιας μετεμφυλιακής οι
κογενειακής περιπέτειας. Η δοκιμασμένη 
συνθετική δεινότητα του Αλέξανδρου Κο
τζιά έχει λύσει κι εδώ πολλά προβλήματα 
δομής: νεκροί και ζώντες δρουν συνεχώς 
από κοινού, οι αναμνήσεις των χώρων και 
των πράξεων συνέχονται σ’ ένα ιδιαίτερα 
ελαστικό παρελθόν/παρόν, οι επαρκώς 
διεσταλμένοι διάλογοι διαρθρώνουν αβία- 
στα τα ιδεολογήματα και τις έμμονες αντι
λήψεις περί του Καλού και του Κακού, ενώ 
τα δύο επίπεδα της αφήγησης δεν παύουν 
να συγκλίνουν αρμονικά γύρω από τον κεν
τρικό πυρήνα της όλης σύλληψης. Αλλά ας

επανέλθουμε, περιληπτικά, στα ιστορού
μενα.

Η Φιλιώ προκαλείται διαρκώς από την 
ευερέθιστη και ψυχικά διαταραγμένη 
πλέον Δήμητρα. Στο τέλος δεν θα διστάσει 
να κατηγορήσει ανοικτά το νεκρό σύζυγό 
της, αδελφό της Δήμητρας, Θάνο, ότι μια 
μέρα την παρέπεισε προκειμένου ο ίδιος να 
παγιδεύσει και να εκτελέσει εν ψυχρώ, 
κάτω από μία λεύκα, τον Σαράντη, υπα- 
κούοντας τυφλά στην αδιάλλακτη τότε 
«γραμμή της οργάνωσης να σκοτωθεί στη 
γειτονιά τους ένας γερμανοτσολιάς, ένας 
χαφιές, στην ανάγκη και με σφυρί αν δεν 
είχαν πιστόλι» (σελ. 114). Η Δήμητρα 
απτόητη υποστηρίζει αντίθετα ότι η Φιλιώ 
εξαπάτησε το Θάνο και κάποια στιγμή, για 
να καλυφθεί οριστικά, έβγαλε χωρίς δι
σταγμούς από τη μέση τον Σαράντη, ο 
οποίος ήταν προφανώς εραστής της. Κατά 
την Δήμητρα πάντα, η Φιλιώ φάνηκε τε
λείως ανίκανη να σταθεί στο ύψος που επέ

βαλαν οι περιστάσεις και να τιμήσει με τη 
δική της στάση τον αγώνα του αδιάφθορου 
«ταγματάρχη του λαϊκού στρατού», Θά- 
νου, την ιδεολογική αυταπάρνηση του 
οποίου δεν μπόρεσε ποτέ, λόγω ακριβώς 
του ανεπαρκούς, επιπόλαιου χαρακτήρα 
της, να εννοήσει σε όλο της το βάθος.

Ο Ηλίας, ο εσωστρεφής, υποτονικός σύ
ζυγος της Δήμητρας, είναι εμφανές ότι 
συμμερίζεται απόλυτα τις απόψεις της Φι- 
λιώς. Μάλιστα εμψυχώνει την τελευταία 
ώστε να μην ενδώσει στην αφόρητη .συστη
ματική ψυχολογική πίεση που ασκεί σε όλη 
την έκταση της νουβέλας η πρώην αίλου
ρος των σκληρών τειχομαχιών, η Δήμητρα. 
Η Φιλιώ δεν πρόκειται να υποκύψει και να 
δεχτεί τους εξευτελιστικούς πράγματι 
όρους της επαχθούς για τα ζωτικά περιου
σιακά της συμφέροντα λύσης, που προτεί
νει τόσο ανενδοίαστα η Δήμητρα. Η οποία, 
αν και πάλαιψε με όλες τις δυνάμεις της, 
αυτοαποκαλούμενη «λυγξ» (σ. 107) γιατην

Διονύσης Σέρρας

Δ Ε Κ Α  Χ Α ΙΚ Ο Υ

1

Στόμα χοχύλι
στον ψίθυρο του φλοίσβου
εξομολογείται.

Φύλλα, σταγόνες, 
τριζόνια, σιωπές* όλα 
σημαίνουν ποίηση.

3

Πάμφωτη μέρα’ 
οι νεκροί παγιδεύονται 
στα πεζοδρόμια.

Ναός δωρικός’ 
η φωλιά στη ζωφόρο 
τον αλαφρώνει.

7

Τρέμουν τα φύλλα’ 
στη δροσιά ηδονίζονται 
πυγολαμπίδες.

8

Ιόνιες μέρες’ 
υάκινθοι σπέρνονται 
σε χάσμα βυθού.

Λόγχη η λέξη
κι οι φρουροί παζαρεύουν
νέο χιτώνα.

Λυχνάρι αυγής 
το δάκρυ του έφηβου 
μες στον καθρέφτη.

Κελί δυτικό
με τη σάρκα ασώματη
στη μονή Διονυσίου.

10.

Λεκαεφτασύλ-
λαβοι ’ πώς μελωδούνται
άπειροι θρήνοι;

Ζάκυνθος, Φλεβ. 1992
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εξάλειψη υποτίθεται της στυγνής εκμετάλ
λευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο, η 
ίδια αποδεικνύεται στην πράξη εξαιρετικά 
απάνθρωπη, έτοιμη να ισοπεδώσει τη Φι- 
λιώ, η οποία για να επιζήσει πλένει τα τε
λευταία δέκα χρόνια τις σκάλες σε ξενοδο
χεία της Βοστώνης...

Στον αδιέξοδο αυτό μικρόκοσμο η δυνα
τότητα δικαίωσης ή έστω μιας πρόσκαιρης 
ανακούφισης είναι πολύ περιορισμένη. Οι 
ζωές, φαίνεται από τις πρώτες κιόλας σελί
δες του βιβλίου, τινάχτηκαν κυριολεκτικά 
στον αέρα για'ένα άδειο που κάμισο. Βέβαια 
το γνωστό επιμύθιο της ήττας «αχ, και να 
μην ήτανε η προσωπολατρεία, ο σεχταρι
σμός, η προδοσία του Τίτο» (σελ. 30 επ.) 
που επικαλείται η Δήμητρα συχνά, δεν 
μπορεί, εκ των πραγμάτων, να πείσει κανέ- 
ναν. Τα πρόσωπα στιγματισμένα όπως είναι 
από το άγος των αδελφοκτόνων οδομαχιών 
δεν είναι σε θέση να συνυπάρξουν πια, να 
επιχειρηματολογήσουν αντικειμενικά, 
τόσα χρόνια μετά το δραστικό τέλος των 
επιχειρήσεων στα ορεινά και στα πεδινά: ο 
εμφύλιος παρατείνεται, ο ένας είναι έτοι
μος να αποδώσει, χωρίς καμία αναστολή, 
τον τίτλο του «προδότη» στον άλλο.

Ο ασθματικός μονόλογος της Δήμητρας 
είναι ο μονόλογος μιας κυκλοθυμικής γυ
ναίκας που πίστεψε σε φαντάσματα και ξο
δεύτηκε ανώφελα. Η ένταση του αυτοκατα- 
στροφικού πάθους της ορίζει το μέγεθος 
της απώλειας. Οι ιδεοληπτικές υστερίες 
και ακρότητές της είναι ο θάνατος. Υπάρ
χουν στιγμές στο έργο αυτό του Αλέξαν
δρου Κοτζιά, όπου το κλειστό, τυπικό για 
την εποχή εκείνη οικογενειακό δράμα 
υπερβαίνει τα στενά όριά του και παίρνει 
τις διαστάσεις μιας φυλετικής Αγωνίας.

Συνοψίζοντας θα έλεγα ότι ο «Ιαγουά- 
ρος» έχει εκπληρώσει στο ακέραιο το 
σκοπό του. Προσδιόρισε, δηλαδή, λιτά και 
άφοβα το κύριο στίγμα που βαραίνει κατα
λυτικά τους νεοέλληνες στο σύνολό τους, 
εννοώ το θανάσιμο στίγμα της άκρατης μι
σαλλοδοξίας, που ακόμη και σήμερα δεν 
τους επιτρέπει να ορθοποδήσουν. Από την 
άποψη αυτή ο «Ιαγουάρος» συνεχίζει, μ’ 
έναν παραδειγματικό, αποδοτικό τρόπο, το 
έργο της συλλογικής τοιχογραφίας του Εμ
φυλίου και των επιπλοκών του, μέρος της 
οποίας έχουν αποδώσει κατά καιρούς οι 
Ρένος Αποστολίδης, Σπύρος Πλασκοβίτης, 
Ανδρέας Φραγκιάς, Θανάσης Βαλτινός, 
ΣτρατήςΤσίρκας και Άρης Αλεξάνδρου.

* Σημείωση: βλ. το άρθρο ίου «Μα, επιτέλους, 
γιατί σωπαίνουν οι συγγραφείς μας» στο περιο
δικό «Αντί», τεύχος 488, της Β ' περιόδου, 6-3- 
1992, σελ. 12 επ.

Λογοτεχνία καί Φιλολογία
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γ. Π. ΣΑΒΒΙΔΗΣ

Λ Ο Τ Ι  Κ Ο Τ Τ Ε Λ

Πλαισιώνοντας τό Σολωμό

Στό βιβλίο του αύτό ό γνωστός 
μελετητής του Σολωμου, Λουί 

Κουτέλ, συγκεντρώνει για πρώτη 
φορά πέντε έργασίες του γραμμένες 

απ’ εύθείας στα έλληνικά από τό
1965-1989. «Ή  ομάδα των
τεσσάρων πρώτων κειμένων 

άσχολεΐται αποκλειστικά μέ θέματα 
πού αφορούν τά ζακυνθινά χρόνια του 

νεαρού ποιητή... καί ή πέμπτη 
μελέτη άσχολεΐται μέ μιά δψη τής 
ωριμότερης τέχνης του ποιητή...»

'Ένα σημαντικό βιβλίο γιά τήν 
μελέτη του μεγάλου μας ποιητή.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Γ, Π. Σαββίδης 
ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΤ ΚΑΡΤΩΤΑΚΗ

Κ. Θ. Δημαρας 
Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ

'Η πορεία του πρός τήν Τέχνη

Κ. Γ. Καρυωτάκης 
ΤΑ ΠΕΖΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ 
Μαυρομιχάλη 9, ’Αθήνα 106 79 
Τηλ. 360.77.44 — 363.99.62



τα βιβλία της «γνώσης»
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Μικρή σειρά

με μεγάλη φροντίδα 
από τη «γνώση»

ΛΑΡΑ ΚΑΡΝΤΕΛΛΑ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΟΥΡΑ 

•
ΛΑΡΑ ΚΑΡΝΤΕΛΛΑ
ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΦΟΡΕΣΩ 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ 
•

ΓΚΟΥΕΡΡΙΝΟ ΤΖΟΡΤΖΕΤΤΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΖΩΑ

•
ΜΑΝΦΡΕΝΤ ΜΠΗΛΕΡ
ΗΡΕΜΗ ΣΑΝ ΤΗ ΝΥΧΤΑ 

•

ΚΑΡΛ ΓΙΟΥΝΑΣ ΛΟΥΒΕ ΑΛΜΚΒΙΣΤ
ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ;

•
ΤΟΜΑΣ ΧΑΡΝΤΥ

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ

εκδόσεις «γνώση
Ιπποκράτους 31 ,1 0 6  80 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 3620 941 - 3621 194 
Για τους  Βιβλιοπώλες:
Αποκλειστική διάθεση ΔΑΝΑΟΣ Α.Ε.
Μαυρομιχάλη 64, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 3604 161, 3631 975, 3611 054
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