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1927. «Ένα έτος τομή»
πυκνό από κορυφαίας σημασίας
λογοτεχνικά γεγονότα
του Αλέξ. Αργυρίου
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:
«Νέα Εστία» Διευθυντής Γρηγόριος Ξενόπουλος (15/4/’27).
«Ελληνικά Γράμματα» Υπεύθυνος Κωστής Μπαστιάς (Ιού
νιος ’27). «Λογοτεχνική (μετά: Νέα) Επιθεώρηση» Αρχισυν
τάκτης Αντρέας Ζεβγάς = Αιμ. Χουρμούζιος (Φλεβάρης
’27). «Ηλύσια», 2 τχ., μάιος, ιούνιος ’27. φιλ. διεύθυνση
Παύλος Νιρβάνας, Αιλίκα Βολίδη. - όπου σε δυο τχ. απο
σπάσματα από «Οδύσεια» Καζαντζάκη.

Στο επιστημονικό και πολιτισμικό πεδίο έχομε την διατύπωση
της «αρχής της απροσδιοριστίας» από τον Χάιζενμπεργκ, και τα
έργα: «ΤοΕίναικαιοΧρόνος»τονΜ. Χάιντεγκερ, «Ηπροδοσία
των Αογίων» τον Ζ. Μπεντά, «Ο άντρας είναι άντρας» του Μπ.
Μπρεχτ, αν περιοριστούμε σε όσα πέρασαν (όπως θα το συναν
τήσομε αργότερα) στα ελληνικά δεδομένα.
Στα Γράμματά μας συμβαίνουν τα ακόλουθα, και πρώτα να
καταγράψομε τα συλλογικά μορφώματα:

ΒΙΒΛΙΑ:

Τα περιοδικά

'
Διονύσιος Σολωμός: «Η γυναίκα της Ζάκυθος», [πρώτη]
ανακοίνωση Κ. Καιροφύλλας. ΑνδρέαςΚάλ&ος:«Η Λύρα»,
πρόλογος Μαρίνος Σίγουρος. Γιάννης Ψυχάρης: «Κωστής
Παλαμάς». ΝίκοςΚαζαντζάκης:«SalvatoresDei». Άγγελος
Σικελιανός: «Δελφικός Λόγος». ΚώσταςΒάρναλης: «Σκλά
βοι Πολιορκημένοι». Κ. Γ. Καρυωτάκης: «Ελεγεία και Σάτι
ρες». Ζαχαρίας Παπαντωνίου: «Διηγήματα». Γιάννης ί^ορδάτος: «Δημοτικισμός και Λογιωτατισμός». ΝίκοςΓιαννιός:
«Δημοτικισμός και Σοσιαλισμός». ΚώσταςΠαρορίτης: «Οι
δύο δρόμοι». Πέτρος Πικρός: «Τουμπεκί». Κ. Θ. Αημαράς:
Παρμενίδης. / Προς Αλήθειαν».
Το έτος 1927 συμπληρώνονται πέντε χρόνια από τη Μικρασια
τική Καταστροφή (30/8/1922), τρία χρόνια από την ανακήρυξη
της Ελληνικής Δημοκρατίας, - ήδη τραυματισμένης από τη Δι
κτατορία του Παγκάλου (25/6/’25 έως 27/8/’2 6 )- και ψηφίζεται
από τη Βουλή το Νέο Σύνταγμα. Κοντολογής μπορείς να πεις ότι
έχουν τεθεί οιπροϋποθέσειςγια μια ομαλή εξέλιξη του πολιτικού
μας βίου προφανώς στα πλαίσια μιας αστικής δημοκρατίας η
οποία αμύνεται κατά των εχθρών της, αν σκεφθούμε ότι αίρεται,
(νομίμω ς-, βάσει του συντάγματος), η ασυλία των κομμουνι
στών βουλευτών για κάποια αξιόποινη πράξη τους.
Εξ άλλου ο διεθνής ορίζοντας παρουσιάζει τα ακόλουθα συμ
πτώματα. Στην Αμερική εκτελούνται οι φερόμενοι ως αναρχικοί
Σάκο και Βαντζέντι, ο Τσανγκ-Κάι Σεκ καταλαμβάνει την Σαγκ,άη (οριστική τότε ήττα του Μάο-Τσε-Τουγκ), και στην ΕΣΣΔ
διαγράφονται οι αντιπολιτευόμενοι (Τρότσκυ κλπ.) από τον
κύκλο των Στάλιν-ικών που έχουν επικρατήσει στο εσωτερικό,
χωρίς όμως αυτό να είναι ακόμη πολύ εμφανές στο εξωτερικό.

Το 1927 αρχίζουν να κυκλοφορούν η «Νέα Εστία» (από 1/4/’27),
με διευθυντή τον Γρηγόριο Ξενόπουλο, και λίγο αργότερα (Ιού
νιος ’27) τα «Ελληνικά Γράμματα», με ουσιαστικό διευθυντή τον
Κωστή Μπαστιά. Νωρίτερα, από τον Φεβρουάριο, κυκλοφορεί
η «Λογοτεχνική Επιθεώρηση» με κυριότερο υπεύθυνο τον κύπριο Αιμίλιο Χουρμούζιο, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει (την πε
ρίοδο αυτή και έως το 1934, - όμως και έως το 1936, αλλά τότε
παράλληλα με το όνομά του) το ψευδώνυμο Αντρέας Ζεβγάς.
Συγχρόνως, εκτός κέντρου, κυκλοφορεί το 6ο τεύχος του περιο
δικού «Φιλότεχνος» που εκδίδεται στο Βόλο (από τον Αύγουστο
του ’26) και στο Ηράκλειο, μπαίνουν στον 2ο χρόνο τους (το Ιο
τον Οκτ. ’26) τα «Νεοελληνικά Γράμματα» - που δηλώνονται ως
«βιβλίο», με υπεύθυνο τον Γιάννη Μουρέλλο, αλλά και εκ του
σύνεγγυς τον Λευτέρη Αλεξίου. Και για να περάσουμε στις πα
ροικίες από τον Δεκέμβριο του 1926 αρχίζει να εκδίδεται η «Αλε
ξανδρινή Τέχνη» που διευθύνεται από τη Ρίκα Σεγκοπούλου,
και εκ του αφανούς από τον Κ. Π . Καβάφη, για τον οποίο λέγεται
(εκ του ασφαλούς) ότι γράφει πολλά από τα ανυπόγραφα σχόλια
του περιοδικού.
Το κάθε ένα από αυτά τα περιοδικά έχει τη δική του φυσιογνω
μία. Αλλά επίσης να προστεθεί - γ ια την ειδική σημασία που
έχει- κι άλλο ένα περιοδικό, παρ’ ό,τι έχει μόνο έμμεση σχέση με
τη λογοτεχνία - ασχολείται κυρίως με τα θέματα της εκπαίδευσ η ς- η «Αναγέννηση», που άρχισε να εκδίδεται από το Σεπτέμ
βρη του 1926, αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας Παγκά
λου, και διευθύνεται από τον Δημήτρη Γληνό, τον ένα από την
τριανδρία του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού τον 1917.

(Ό τα ν η κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου επικρατεί στη
Θεσσαλονίκη και μετά εγκαθίσταται στην Αθήνα. Τα άλλα δύο
μέλη του «Ομίλου», θυμίζω, ήταν ο Μαν. Τριανταφυλλίδηςκαιο
Αλέξ. Δελμούζος).
Τα τρία από τα τέσσερα αθηναϊκά αυτά ιστορικής σημασίας
περιοδικά, είναι έντυπα «αρχών» οι οποίες υπερβαίνουν λίγο ή
πολύ το φάσμα της λογοτεχνίας. Ας τα χαρακτηρίσομε «ιδεολο
γικά», υπό την έννοια ότι είναι «στρατευμένα» σε μια υπόθεση
την οποία καλείται να υπηρετήσει και η λογοτεχνία επειδή την
αφορά. Κατά ένα τρόπο τώρα έχομε υπέρβαση της «θέσης» των
συμβολιστών οι οποίοι έθεταν την λογοτεχνία εκτός κοινωνικών
συμφραζομένων, όπως πίστευαν και οι εταίροι του περιοδικού
«Μούσα» που κυκλοφορούσε την περίοδο 1920-1923 με κύριους
εκφραστές τους I. Μ. Παναγιωτόπουλο,Τέλλο Αγρα, Μιχ. Στασινόπουλο, Λέοντα Κουκούλα, ενώ συνεργαζόταν απλώς ο Κώ
στας Καρυωτάκης.
Ά ραγε μπορούμε να υποθέσομε, παρατηρώντας τα φαινόμε
να, ότι, από το 1927, μπαίνομε σε περίοδο που η τέχνη (κυρίως:)
του λόγου, αναλαμβάνει να παίξει το ρόλο της παρέμβασης στα
φαινόμενα της ζωής και της κοινωνίας; Εάν /και όσον/ αυτή η
υπόθεση ευσταθεί, σε ποιούς λόγους πρέπει να οφείλεται;
Τα αίτια και εδώ νομίζω είναι πολλαπλά. Στην Ευρώπη, μετά
τη λήξη του Α ' Παγκοσμίου Πολέμου, και εξ αιτίας της μορφής
του -α υ τό ς ο πόλεμος χαρακωμάτων που έφερνε τους αντιπά
λους σε απόσταση βολής ακοντίου, και η αίσθηση του στρατιώτη
ήταν ότι είναι μοιραία δολοφόνος- αναπτύχθηκε μια λογοτε
χνία που έθετε προβλή ματα προς εαυτήν, τα οποία την υπερέβαιναν χωρίς να την καλύπτουν απολύτως. (Συντηρούσε ζηλότυπα
τα εκφραστικά της μέσα, έστω τραυματισμένα, έ^τω χρωματι
σμένα «αφελώς ανθρωπιστικά» και με λίγο ή αρκετό μελοδραμα
τισμό). Έ τσι θα δούμε τα αντιπολεμικά βιβλία -π ο υ είχαν και
χαρακτήρα ντοκουμέντου/καταγγελίας- ως ιδεολογικά φορτι
σμένα, με πρόθεση ανάμιξης και παρέμβασης στα κοινωνικά
φαινόμενα, και εκτίμησής των με «ηθικά» κριτήρια -σ ε αντί
θεση/διάσταση προς τα «πολιτικά», όπου πρυτάνευε ο κυνισμός
ή - γ ια να το πούμε σε ευπρεπή γλώσσα- ο συσχετισμός των δυ
νάμεων.
Παράλληλα η επικράτηση τελικά (παρά τις επεμβάσεις των
ξένων στρατιωτικών αποστολών -μεταξύ των οποίων και των
ελληνικών- κατά της Επανάστασης του 1917) των Μπολσεβί
κων, έθετε επιτακτικά, προ των αστικών καθεστώτων: την
ανάγκη της αυτοπροστασίας τους - ο κίνδυνος βρισκόταν «προ
των πυλών».
Στο χρονικό διάστημα που ορίζεται «μεταξύ των δύο Παγκο
σμίων Πολέμων» ή, όπως τελικά ονομάζεται: του Μεσοπολέμου,
ο ιδεολογικός πόλεμος Καπιταλισμού και Κομμουνισμού λά
βαινε όλο και περισσότερο, με την πάροδο των ετών, εντονότερη
μορφή. Μάλιστα καθώς ο Αστικός κόσμος, (και πριν αλλά κυ
ρίως μετά την οικονομική κρίση του 1928-’32), έχανε δυνάμεις
και αντιμετώπιζε προβλήματα επιβίωσής του, επειδή σχετικά
πλατιές μάζες του πληθυσμού, μπροστά στο πλέγμα των στερήσεών τους, ασπάζονταν τις επαναστατικές ιδέες, η αστική ιδεο
λογία περνούσε και κρίση υπόστασης. Αποτελεί αναμφισβήτητο
γεγονός ότι το «πείραμα» της Σοβιετικής Ένωσης θεωρήθηκε
και ως «πρόταση» (για ένα ικανό αριθμό διανοητών,
και όχι μόνο «επωνύμων») μιας «εναλλακτικής λύσεως» απέ
ναντι σε κοινωνίες και οικονομικά συστήματα που φαίνονταν
ότι είχαν εξαντλήσει τα όριά τους. Και παράλληλα, στο πολιτι
σμικό πεδίο, τα αστικά ιδανικά είχαν πάψει να εμψυχώνουν (σε
κάποιο ικανό ποσοστό) ακόμη και τον πνευματικό κόσμο που
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τους ανήκε, ας το πούμε περιληπτικά: ταξικά.
Εκείνο που κρατούσε επιφυλακτικούς τους συμπαθούντες
διανοητές ως προς το «πείραμα» -ό π ω ς το έβλεπαν- του ’17,
ήταν ο οξύς χαρακτήρας της επαναστατικής τακτικής που ακο
λουθούσαν τα κόμματα της κομμουνιστικής Διεθνούς, που πρέ
σβευαν την ολοκληρωτική απόρριψη των δημοκρατικών μέσων,
τα οποία (δημοκρατικά μέσα) ακόμη και για την «σπαρτακίστρια» Ρόζα Λούξεμπουργκ θα διασφάλιζαν την ομαλότητα της
μετάβασης στο άγνωστο νέο και θα δρούσαν ρυθμιστικά, προς
αποφυγή των εκτροπών και των έκτροπων. Το περιβόητο σύν
θημα της πάληςτων τάξεωνείχε μετασχηματιστεί σε αδιάλλακτο
ταξικό μίσοςπ ου έκοβε κεφάλια ακόμη και των ιδεολογικά συγ
γενών/οπαδών της 2ας Διεθνούς, τους οποίους πριν από τον χα
ρακτηρισμό τους ως «σοσιαλφασιστών» - γ ια τον οποίο χρεώνε
ται ο Σ τά λιν- ο Λένιν προηγηθείς τους είχε κατονομάσει «απο
στάτες», επειδή μαρξιστές όντας δεν συμφωνούσαν με τις επιλο
γές του. (Βλέπε αρθρογραφία του Γκόρκυ στα χρόνια του λεγόμενου: μαχόμενού κομμουνισμού).
(Χαρακτηριστικός ο τίτλος: Λένιν: «Η Οκτωβριανή Επανά
σταση και ο αποστάτης Κάουτσκυ»).
Ό μω ς δεν υπήρχε αμφιβολία - τ α στοιχεία είχαν αμέσως φα
νεί, μετά την άνοδο των Ναζί στην εξουσία- ότι ο εθνικοσοσια
λισμός (όπως με τον θολό αυτό όρο αυτοοριζόταν, αδιαφορών
τας να κρύψει τον αμοραλισμό του) ήταν ένας κίνδυνος υπαρ
κτός και ορατός, για τον καπιταλισμό (που θα έχανε τα προνόμιά
του) αλλά επίσης άλλο τόσο και για τον αδιάλλακτο κομμουνι
σμό (που άμεσα απειλούσε), όσο επίσης και τον μετριοπαθή δη
μοκρατικό σοσιαλισμό (όπως αμέσως φάνηκε).
Μέσα στις συνθήκες αυτές πρέπει να εννοηθεί και η άνοδος
των ενιαίων Μετώπων κομμουνιστών και σοσιαλιστών, στην
Ισπανία και τη Γαλλία, αλλά οι υπέρογκες δυσκολίες που αντιμε
τώπισαν - γ ια λόγους που δεν μας αφορούν ε δ ώ - είχαν επακό
λουθο την στρατιωτική «συντριβή» τους, στην πρώτη περίπτω
ση, και στη δεύτερη την κοινοβουλευτική «πτώση» τους, παρά
τις υποχωρήσεις τους σε θέματα αρχής, καθώς ενθάρρυνση δεν
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υπήρξε ούτε από τα ριζοσπαστικά αστικά κόμματα. Δεν αποτε
λεί απλή υπόθεση ότι τότε ακόμη ο Μουσολίνι, ο Χίτλερ και ο
Φράνκο, εθεωρούνταν (επί αρκετά χρόνια, έως και λίγο πριν
από το 1939) από τον αστικό χώρο: υποδεέστεροι εχθροί από τον
Στάλιν.
Η γενική εικόνα που δίνω, διαφοροποιείται στην ελληνική
πραγματικότητα, γιατί οι συγκεκριμένες συνθήκες, που εδώ επι
κρατούσαν, ήταν αλλιώτικες, όπως θα το εξετάσομε στην ώρα
του.
Ωστόσο για να μη γεννώ παρανοήσεις από την πρώτη κιόλας
στιγμή, διευκρινίζω ότι τα πνευματικά φαινόμενα δεν συμπί
πτουν με τα πολιτικά παρά μόνο στο ποσοστό (ή να το πούμε αλ
λιώς με την περιβόητη φράση «σε τελευταία ανάλυση») που η
ελευθερία της έκφρασης αναστέλλεται, κατά άμεσες ή έμμεσες
μορφές, με συνέπεια να ματαιώνονται κάποιες εκδηλώσεις ή να
παίρνουν ακίνδυνες όψεις. Και δεν αναφέρομαι σε περιπτώσεις
κατά τις οποίες καμιά φορά, και όχι ατάλαντοι, ένιοι διανοητές
αναλαμβάνουν το ρόλο του προπαγανδιστή σκοταδιστικών ή
δήθεν προοδευτικών ιδεολογημάτων. Όμως πρέπει επίσης να
τονιστεί ότι οι περισσότεροι επιστήμονες, καλλιτέχνες, δια
νοούμενοι, που δεν προτίθενται να/ή δεν υπηρετούν την κρα
τούσα στον τόπο τους ιδεολογία, δεν μένουν τελικά ανεπηρέα
στοι, (έστω κατά έμμεσο τρόπο), εφ’όσον στα πλαίσια της κοινω
νίας τους,υποχρεωτικά, ζουν και σιτίζονται. (Επίτηδες δεν λέω:
διαβιούν). Η «καθεστηκυία τάξη», όπως λεγόταν, και τώρα λέ
γεται «κατεστημένο» -μικρή και γλωσσική η απόκλιση- είναι
μια δύναμη ακαταμάχητη.
Γυρίζω στο θέμα μου και στο έτος που αναφέρομαι, το 1927.
Ως προς τη «στράτευση» της λογοτεχνίας, η ελληνική πραγματι
κότητα, όπως παρουσιάζεται στα περιοδικά που αναφέρθηκα,
είναι η ακόλουθη:
1. Η «Λογοτεχνική Επιθεώρηση» είναι το πρώτο (καθαρά και
ουσιαστικά) μαρξιστικό λογοτεχνικό φύλλο, αν θεωρήσομε το
προγενέστερο «Νέοι Βωμοί» (1923), ως ασαφέστερο και μικτό
ιδεολογικά.

Και στα δύο αυτά έντυπα λόγο στην ύλη του ς πρέπει να είχε και
ο Πέτρος Πικρός, πρόσωπο που αργότερα αμφισβητήθηκε (ίσως
όχι ανιδιοτελώς) για την ηθική και επαναστατική του ακεραιό
τητα, ενώ, για αρκετά χρόνια, υπήρξε στέλεχοςτου δημοσιογρα
φικού μηχανισμού του κομμουνιστικού κόμματος και φυλακί
στηκε για τη δράση του και το 1930-1931 διηύθυνε το νέο περιο
δικό της Αριστεράς: «Πρωτοπόροι».
Η «Λογοτεχνική Επιθεώρηση» με κύριο υπεύθυνο τον Αντρέα
Ζεβγά (Αιμ. Χουρμούζιο) και όσο μπορεί να υποθέσουμε από
την πολιτεία της, στρέφει ευνοϊκά τα βλέμματα προς τις τάσεις
που επικρατούν στην Σοβιετική Ένωση, όπου όμως τα θέματα
δεν είναι ακόμη αυστηρά καναλιζαρισμένα. Οι συμπτώσεις της,
που θα συναντήσομε αργότερα, με την εγχώρια «κομματική» πο
λιτική, δείχνει ότι υπάρχει «σχέση» -ό χ ι πάντως απαραίτητα
και «εξάρτηση». Συμπορεύεται με την επίσημη γραμμή χωρίς να
κρατά αποστάσεις. Εδώ υπερισχύει πιθανόν η αρχή της «μη διά
σπασης», προσωρινά, της επαναστατικής παράταξης απέναντι
στον «ταξικό εχθρό», στο όνομα της οποίας -δ ιά σ π α σ η ς- συμ
βαίνουν συχνά τέρατα και σημεία. Ενδέχεται άραγε να πρυτα
νεύει και η αρχή της «συμμαχίας» απέναντι του κοινού εχθρού του καπιταλισμού; Δεν το συνάγω με βεβαιότητα. Πάντως η δη
μοσίευση παλαιοτέρων κειμένων του Τρότσκυ στις σελίδες του
περιοδικού πρέπει να είναι συμπτωματική εφ’ όσον, αυτός ο
προικισμένος συγγραφέας, δεν είναι ακόμη, δηλωμένα, αποδιο
πομπαίος. Κάποιοι, σε πολύ λίγο χρόνο, απογοητευμένοι από
την τροπή που έπαιρναν τα πράγματα στην ΕΣΣΔ, θα διοχετεύ
σουν τον επαναστατισμό τους προς τους πολιτικά διιστάμενους
- και στεγάστηκαν κάτω από τη λεγόμενη 4η Διεθνή του Τρό
τσκυ, αλλά όπως έδειξαν τα πολιτικά πράγματα: χωρίς επαρκή
απήχηση στις αποκαλούμενες επαναστατικές «μάζες», οι
οποίες, λόγω συνθηκών, φυσικά έρεπαν προς την απλούστερη
εκδοχή.
Τα «Ελληνικά Γράμματα» έχουν επίσης σαφή ιδεολογικό
προσανατολισμό. Ο χριστιανισμός τους, είτε ορθόδοξος είτε
-υπογραμ μ ίζω - καθολικός, συμβαδίζει με τον αδιάλλακτο
αντικομμουνισμό τους που διακηρύσσεται από το πρώτο
φύλλο, με την καταγγελία της πτέρυγας του «Εκπαιδευτικού
Ομίλου» που επικράτησε «οριακά» στις εκλογές, και επέφερε τη
διάσπασή του.1
Είναι η κρίσιμη στιγμή που θα σφραγίσει από εδώ και πέρα
τον Δημοτικισμό, καθώς, η σύνδεσή του με μια πτέρυγα της
- ό χ ι συνειδητά- κομμουνίζουσας Αριστεράς, θα πάρει πια
πολιτικό χαρακτήρα, τον οποίο ως τότε δεν είχε, τουλάχιστον
έτσι. Διότι η παλιά κατηγορία ότι οι δημοτικιστές (οι «μαλλια
ροί» όπως χλευαστικά λεγόντουσαν) εισέπρατταν (τσαρικά)
ρούβλια, παρέπεμπε στην, ρωσσικής καταγωγής, βασίλισσα
Ό λγα, επειδή ανέθεσε τη μετάφραση του Ευαγγελίου σε
γλώσσα κατανοητή από το λαό. Η ιστορία όμως αυτή των
αρχών του αιώνα (τα «Ευαγγελιακά») είχε την έννοια της απλής
συκοφαντίας, μέσα στο πολιτικό παιχνίδι που ασκούσαν οι
καθαρολόγοι, μιας συκοφαντίας πάντως με «υπερταξικό»
χαρακτήρα. Ο «κίνδυνος» ήταν «εθνικός» ή υποτίθεται. Ενώ
στα χρόνια που αναφέρομαι, της διάσπασης του Εκπαιδευ
τικού Ομίλου (’27), η γλώσσα και η παιδεία άρχιζαν να φορτί
ζονται και να ορίζονται με ταξικές παραμέτρους. Ο εχθρός βρι
σκόταν «εντός των τειχών». Ό θεν κρινόταν ως άκρως επικίν
δυνος.
Το αστείο ήταν ότι αν πριν από το 1927 οι Δημοτικιστές
έπρεπε να αποδείξουν ότι δεν ήταν άθεοι (σκέψου τα «Αθεϊκά»

του Βόλου με κατηγορούμενο τον Αλέξ. Δελμούζο) μετά το 1927
έπρεπε να αποδείξουν ότι δεν είναι κομμουνιστές. Και αναφε
ρόμαστε σε μια εποχή που ούτε και ο Γληνός ήταν κομμουνιστής
ούτε βέβαια και ο σοσιαλιστής Σωμερίτης, που τον ακολούθησε
στη διάσπαση. (Δες επίθεση κατά Γληνού από «Ριζοσπάστη»
και από «Νέα Επιθεώρηση». Στην υπόθεση που θα δούμε της
δίκης για τον Παναΐτ Ιστράτι).
(Μολονότι πηγαίνω πολύ μπροστά, κρίνω σκόπιμο να ανα
φέρω ότι το 1949 η Ακαδημία Αθηνών κατήργησε την έδρα της
γλωσσολογίας, για να μην εκλεγεί ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης, διότι τότε το γλωσσικό ζήτημα θα «ξέφευγε στους δρό
μους». Μέσα σε ανάλογο πνεύμα ανήκει τόσο η «ψήφιση» ως
ακαδημαϊκού του Σωτήρη Σκίπη όσο και η «απόρριψη» του
Σικελιανού και του Καζαντζάκη. Φυσικά, αποκλειστικά στην
πολιτεία ανήκει και η ματαίωση της βράβευσης με Νόμπελ του
Σικελιανού. Και πάλι όμως, ακαδημαϊκός κουβαλήθηκε στη
Σουηδία, ο Σπ. Μελάς όπως λέγεται, για να εκφράσει την απα
ρέσκεια της ελληνικής κυβερνήσεως για το ενδεχόμενο της απο
νομής του βραβείου σε άνθρωπο ύποπτο - α ν είναι νοητόεθνικά, τον ποιητή του «Πάσχα των Ελλήνων».)
Η «Αναγέννηση» κινήθηκε στα θέματα της παιδείας κυρίως.
Υπήρξε αδέσμευτη πολιτικά και στις σελίδες της φιλοξενή
θηκαν αντικρουόμενες απόψεις, έτσι ώστε να πραγματοποι
είται «διάλογος» στα καίρια εκπαιδευτικά ζητήματα και στα
συναφή τους. Η ανεξιθρησκεία που τήρησε ο Δημ. Γληνός απέ
ναντι των ιδεών οι οποίες τότε κυκλοφορούσαν, και η πρόθεσή
του να παραμείνει έξω από τα κλειστά συστήματα, ώστε* με τον
διάλογο, η «γνώση» να προηγείται της «ένταξης», τον έφεραν σε
σύγκρουση με τα δύο άκρα. Και ίσως επειδή η^αντοχή έχει τα
όριά της, το περιοδικό, παρά τον επιτυχή ρόλο που έπαιξε στο
άπλωμα του προβληματισμού, σταμάτησε να εκδίδεται το
καλοκαίρι του 1928.2
Ωστόσο ποσοτικά κοιτάζοντας την ύλη της «Αναγέννησης»
και τους βασικούς συνεργάτες της, θα βρίσκαμε ως δεσπόζουσα
ροπή της ένα φιλελεύθερο προοδευτισμό/αριστερισμό, αλλά με
επίμονα διατηρημένα τα στοιχεία διαλόγου. Τάση που σε μια
εποχή «ορθοδοξιών» δεν ευδοκίμησε, όπως μαρτυρούν τα
πράγματα. Και τα αίτια; - ακόμη ζητούμενα.
Μόνο η «Νέα Εστία» από τα τέσσερα αυτά περιοδικά έμεινε
έξω από το παιχνίδι με τα σημαδεμένα χαρτιά, άσχετα αν οι
«χαρτοπαίκτες» δεν μπορούν να θεωρηθούν και «χαρτοκλέ
φτες». Έ παιζαν με καλή και δηλωμένη πίστη. Κάποτε πει
στική, κάποτε αμφιλεγόμενη - λόγω πάθους και συγγνωστής
μονομέρειας. Χωρίς πάντως αυτό να συνεπάγεται ότι η ύλη
τους είναι απορριπτέα, πολύ περισσότερο που, ιστορικά του
λάχιστον, αποτυπώνουν το κλίμα της εποχής τους με εποπτικό
τρόπο - προφανώς οι προικισμένοι συνεργάτες τους που θα
συναντήσομε.
Η «Νέα Εστία» κινήθηκε στο πεδίο της λογοτεχνίας χωρίς
προκαταλήψεις εκτός των αναπόφευκτων εκείνων που συνο
δεύουν ένα συγγραφέα με προσωπικότητα, όπως στην προκει
μένη περίπτωση τον διευθυντή της Γρηγόριο Ξενόπουλο. Ο
οποίος ωστόσο είχε αρκετά ανοιχτές κεραίες - και όχι μόνο
γιατί «ανακάλυψε» σε χρόνο ανύποπτο, το 1903, τον Καβάφη.
Σε πολλές άλλες περιπτώσεις ψυχανεμίστηκε σωστά, ακόμα και
εκεί που ίσως δεν θα το περιμέναμε. Για εκτίμηση νεοτέρων.
Ό πω ς στην περίπτωση που ο Κλέων Παράσχος, στον οποίο
είχε αναθέσει την κριτική των βιβλίων ποιήσεως, δεν έπιασε τη
σημασία που είχαν τα «Ελεγεία και Σάτιρες» του Κ. Γ. Καρυωτάκη, και τον υποχρέωσε (ηθικά) να επανέλθει επανορθώνον

τας.
Ωστόσο εκείνο που χαρακτηρίζει τον Ξενόπουλο στο διά
στημα κατά το οποίο υπήρξε ο μοναδικός και πραγματικός
υπεύθυνος της «Νέας Εστίας», ήταν η πρόθεσή του να επεμ
βαίνει στα μείζονα λογοτεχνικά γεγονότα, εκφράζοντας τη
θέση του. Ό σο τώρα για τη γενικότερη πολιτεία του στα λογο
τεχνικά πράγματα, θα την δούμε στην πορεία. Πιστεύω πάντως
ότι η συντηρητική συμπεριφορά του δεν εξαρτήθηκε (απολύ
τως) από τη φροντίδα του να χριστεί ακαδημαϊκός, όπως του
καταμαρτυρούσαν ( - α ν είναι σωστό), όσο από την πεποίθησή
του ότι η αλλαγή του πνευματικού ορίζοντα πρέπει να δίνεται
κατά δόσεις, με σύνεση, ώστε να μη δημιουργούνται ανεπιθύ
μητες αντιδράσεις του κοινού που δεν ήταν δα και πολύ ενημε
ρωμένο. Χάϊδεμα αυτού του κοινού φαντάζομαι να ήταν και η
δημοσίευση σε παράρτημα του περιοδικού του εικονογραφη
μένου κειμένου «Το γυναικείο σώμα».
Παραδείγματα της πολιτείας του Ξενόπουλου: (α) Κοντά στο
νου ότι καλώς δεχόταν και κείμενα γραμμένα στην καθαρεύ
ουσα, όπως π.χ. του Φαίδωνα Κουκουλέ, (διότι θα στερούσε το
περιοδικό από τα επιστημονικά κείμενα που άξιζε να παρου
σιαστούν, και οι επιστήμονες αυτοί δεν έγραφαν παρά μόνο
στην καθαρεύουσα -κ α τά την πάγια πανεπιστημιακή παρά
δοση) αλλά δεν είχε λόγο να κρατάει την καθαρεύουσα και στις
πληροφοριακές σελίδες του, μιμούμενος τη γλώσσα των εφημε
ρίδων.
(β) Άρχισε καλώς με πρωτοσέλιδο ποίημα του Κωστή
Παλαμά, ( - σ ε μια περίοδο που η αμφισβήτησή του είχε πάρει
διαστάσεις), αλλά μόνο στον τέταρτο χρόνο (1/1/’30 σ. 3-4)
δημοσίευσε ποίημα του Κ. Π. Καβάφη, το «Νέοι της Σιδώνος»,
προλογίζοντάς το έτσι ώστε να προληφθούν οι παρεξηγήσεις
για τη θέση του ποιητή - ήταν άραγε ο Καφάβης με τον
Αισχύλο ή με τους αρωματισμένους νέους της Σιδώνος του 400
μ.Χ.;
Με δυο λόγια ο Ξενόπουλος προγραμμάτισε τη «Νέα Εστία»
ως ένα ανοιχτό περιοδικό από τη μία πλευρά αλλά και συντηρη
τικό από την άλλη, έτσι ώστε να κερδίζει από παντού αναγνώ
στες, εκτός φυσικά από τους επαναστάτες και τους -άλλη
κατηγορία- επαναστατημένους, για διαφορετικούς λόγους,
νέους. Ή ταν η ίδια λογική που κράτησε και στα βιβλία του, ως
προς τη γλωσσική μορφή: δημοτική, χωρίς ψυχαρικές ακρότη
τες. Έ χει υποστηριχθεί ότι ο Ξενόπουλος με αυτή τη μετριοπάθειά του στη γλωσσική έκφραση και την συμμόρφωσή του με την
αθηναϊκή διάλεκτο -μειώνοντας αισθητά, από τίνος και
έπειτα, τους ζακυνθινούς ιδιωματισμούς- εξοικείωσε, το
μεγάλο κοινό που τον διάβαζε, με τη δημοτική γλώσσα. Πρό
κειται για άποψη που δεν παίρνει υπ’ όψη της ότι, σε συλλο
γικές περιπτώσεις, λειτουργούν τα πολλαπλά αίτια προς πολ
λαπλές κατευθύνσεις.
Εκείνα τα χρόνια η λογοτεχνία περνάει σε πολλά στρώματα
αναγνωστών: και με την ιθαγενή παραγωγή αλλά και με τις
πολλές μεταφράσεις που εκδίδονται από ποικίλους εκδοτικούς
οίκους. Έ τσι πέφτει στην αγορά ένα πλήθος βιβλίων, ενώ ταυ
τόχρονα οι εφημερίδες φιλοξενούν όλο και περισσότερο κεί
μενα στη δημοτική, βεβαίως για θέματα λογοτεχνίας.
Ο γλωσσικός συντηρητισμός του Ξενόπουλου εξαρτιόταν και
από την ανοχή του περιβάλλοντος, αν κρίνουμε από το ότι στην
«Διάπλασι των παίδων» η «ζωντανή γλώσσα», όπως το έλεγαν,
μπαίνει το 1917, μετά τις νομοθετικές ρυθμίσεις και την έκδοση
του κρατικού Αλφαβηταρίου (Αλέξης Δημαράς «Βιβλία για τα
ελληνόπουλα» στον τόμο «Αφιέρωμα στον Αντώνη Μωραίτη»,

1993, και ανάτυπο).
Στα χρόνια που μιλάμε (1927), ο Ξενόπουλος έχει αρχίσει να
θεωρείται αμφιλεγόμενο πρόσωπο ως προς τη λογοτεχνική του
απόδοση και ίσως ίσως ως προς την ανιδιοτέλεια των προθέσεών του. Οι νέοι συγγραφείς αμφισβητούν τις αξιολογήσεις
του και προσπαθούν να τον διαβάλουν. Έ νας πεζογράφος
(Βουγιουκλάκης), -π ο υ του έχει απορρίψει διήγημά τ ο υ στέλνει και δημοσιεύεται έργο του που το παρουσιάζει ως
μετάφραση από τον Ντοστογιεύσκη. Ά λλος3 του στέλνει
δήθεν απόσ πασ μα ά π ό την «Ο δύσεια» του Κ αζαντζάκη
( - ο ο π ο ίο ς είχε α ρχίσει να την π α ρ ο υ σ ιά ζει σε δ ιά φ ο ρ α
έντυπα) κα ι ο Ξ ενόπουλος τη δημοσιεύει πρω τοσέλιδη
στη «Νέα Εστία».
Ακόμη και σε σχόλιά τους τα π ερ ιο δικ ά νέω ν τον κα τη 
γορούν γ ια δ ιά φ ο ρ α θέματα. Για άλλους λόγους του επ ι
τίθ εντα ι κα ι α π ό το π ερ ιο δικ ό «Ελληνικά Γράμματα». Ο ι
α ιτίες όμως εδώ π ιθ α ν ό ν να είναι κα ι ιδιοτελείς, πολε
μούν τον Ξενόπουλο προκειμένου να κερδίσουν το α ν α 
γνω στικό κοινό, αν τον εκθέσουν γ ια τις επισφ αλείς
α π ό ψ εις που του κα ταλογίζουν. Ωστόσο ο πόλεμος ενδέ
χετα ι να οφ είλεται και σε αυστηρά ιδεολογικούς λόγους.
Α π ένα ντι στην ανεξιθρησκεία του Ξ ενόπουλου, που δ ε ί
χνει γ ια τις ιδεολογικές θέσεις τω ν συγγραφ έω ν, φ ιλοξε
νώ ντα ς τους στη «Νέα Εστία» (για κ α θα ρ ά λογοτεχνικά
θέματα), ο κύκλος του Μ πασ τιά προτάσσει το αίτημα της
«ρήξης» με τις επα νασ τατικές ιδέες κα ι τους εκπροσώ 
π ο υ ς των. Η συνύπαρξη με τους «μαρξιστές» υπ οσ τη ρ ί
ζει, είναι αδιανόητη. Τ ις στιγμές που ο αδίσ τακτος
εχθρός βρίσκεται προ τω ν πυλώ ν, π ρ έπ ει να τον πολεμή
σομε χω ρίς έλεος. Η Κ αρχηδώ ν π ρ έπ ει να κ α τα Λ ρ α φ ε ί,
π ρ ιν προλά βει να βγει, το ίνδαλμά της, κ α ι τα «σιδηρά»
τείχη που έστησε το 1917 ο Β λαντιμίρ Ή λ ιτς Ο υλιάνω φ .
Έ χ ο μ ε συνεπώ ς, σ’ α υτά τα χρόνια , αντιδικίες: και
γενεών καί ιδεολογικές. Κ αι ενώ οι πρώ τες κά ποτε γεφ υρώ νονται οι δεύτερες παραμ ένουν αγεφύρω τες.
Ω στόσο θα ήταν λάθος να ταυτίσομε, με τις «αρχές»
του κά θε π ερ ιο δικού, όλους τους συνεργάτες του. Αν
εξαιρέσομε τα κομματικά έντυπα, στα κα θαυτό λογοτε
χνικ ά π ερ ιο δ ικ ά τα φ αινόμ ενα δεν είναι απολύτω ς
κα θα ρά . Δ ηλαδή, κά που εκεί, τα ζητήματα μας βγάζουν
από τις μονομέρειες και το ιδεολογικό «στίγμα» που «υποτίθε
ται» θέλει να κατατεθεί από τον διευθυντή ή το διευθυντικό
κονκλάβιο το οποίο και αυτό ψάχνεται, όπως θα διαπιστώσομε
στην αναλυτική έκθεση των πεπραγμένων του κάθε εντύπου.
(Τώρα γιατί «υποτίθεται»; Διότι εκείνα ιδίως τα χρόνια,
στους κύκλους των διανοουμένων, η σύγχυση ιδεών ήταν στην
ημερησία διάταξη - αν υποθέσομε ότι άλλοτε δεν είναι).
Ας σημειωθεί ότι τότε αρχίζουν να εκδίδονται πολλές μετα
φράσεις μαρξιστικών έργων διαφόρων τάσεων, φιλο- και μη
φιλο-σοβιετικών, ενώ μπορούμε να θεωρήσουμε ως απάντηση
των από τη Χαϊλδελβέργη προερχομένων φιλοσόφων Κ. Τσάτσου, I. Ν. Θεοδωρακόπουλου, Παν. Κανελλόπουλου κ.ά. την
έκδοση του περιοδικού «Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των
Επιστημών» (1929-). Η μάχη των ιδεών έμπαινε στο αυλάκι την
ώρα που ο νόμος έθετε τη μία εξ αυτών υπό αίρεση. (Ιδιώνυμος
Νόμος 1929). Και αυτό όμως χρήζει άλλης επεξεργασίας.
Ό πω ς και ένα νέο κεφάλαιο αξιώνουν τα βιβλία του 1927 με
κορυφαίο γεγονός: η παρουσίαση της «Γυναίκας της Ζάκυθος»
που δεν είχε περιληφθεί για λόγους αμφιλεγόμενους στην
έκδοση του Πολυλά. Συμπληρωματικά επίσης έρχεται η και

νούργια έκδοση του Κάλβου. Σαν μιας άλλης σημασίας γεγονός
πρέπει να θεωρήσομε τα έργα των πιο σημαντικών ποιητών των
αρχών του αιώνα, Σικελιανού, Καζαντζάκη, Βάρναλη, που
φανέρωναν όχι μόνο την ωριμότητά τους, αλλά και διότι όριζαν
το φιλόδοξο πεδίο της προβληματικής τους, με την οποία δηλω
νόταν πως η ποίησή τους ανήκε σε μια συνολική αντίληψη των
φαινομένων του πνεύματος. Εξ άλλου η ποίηση του Καρυωτάκη, ξεφεύγοντας από τα αδιέξοδα των νεοσυμβολιστών και
νεορομαντικών της πλειάδας της «Μούσας» - ο ι οποίοι έως
τότε κυριαρχούσαν στον λογοτεχνικό ορίζοντα- έφερνε μια
άλλη αντίληψη της απόρριψης της κοινωνικής «δυσμορφίας».
Η υπεράσπιση των περιληπτικά και δειγματοληπτικά
δοσμένων αυτών απόψεων είναι θέματα επομένων κεφαλαίων.
ν

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 1991.
(Απόσπασμα μαθήματος χειμώνα 1993-’94.)

1. «Με την παρουσία εκατόν είκοσι έξη μελών, ελύθηκε στις 26 Μαρτίου το
πρόβλημα που απασχόλησε διόμιση περίπου μήνες και δέκα ή έντεκα συνε
δριάσεις των εφετεινών αρχαιρεσιών του “Εκπ. Ομίλου”. Η ομάδα του κ.
Γληνού ενίκησε, η ομάδα του κ. Δελμούζου εμειοψήφισε με δέκα ψήφους»,
γράφει ο Τέλλας Άγρας. (τχ. 1, Ιούνιος ’27, σσ. 6-7).
2. Τχ. 11ο-12ο, Ιούλης - Αύγ., χρονιά Β', σ. 1-544. / η Α' χρονιά: Σεπτέμ
βριος 1926, τχ. 1, έως Ιούλιος - Αύγουστος ’27, τχ. 11ο-12ο, σσ. 1-664.
3. Ο Γεράσιμος Γρηγόρης, που ως ζωγράφος μπόρεσε να μιμηθεί τον γρα
φικό χαρακτήρα του Καζαντζάκη.
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Από τον πόλεμο του ’40 ως τη δικτατορία του ’67
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ

Η ερμηνεία ως προκατάληψη της ενότητας:
αναιρώντας την ενότητα των Ωδώνχον Κάλβου
Του Βαγγέλη Αθανασόπουλου
Η ερμηνεία ως προκατάληψ η της ενότητας
Συνήθως πιστεύουμε πως προσεγγίζοντας κριτικά ένα ποιητικό
κείμενο έχουμε έναν ενιαίο σκοπό, ή ένα σύνολο επιμέρους
σκοπών που όλοι αποτελούν οργανικά μέρη ενός μόνο σκοπού.
Αυτή, μάλιστα, τη μιας κατεύθυνσης επιχείρηση την έχουμε
νομιμοποιήσει κάτω από το όνομα «ερμηνεία». Αυτό αποτελεί
μια βασική κριτική αυταπάτη που μέσα από την ιστορία της
κριτικής πράξης έχει αναπτυχθεί σε μια προκατάληψη εναντίον
του λογοτεχνικού έργου και, βεβαίως, σε βάρος του αναγνώ
στη.
ν
Αυτό συμβαίνει επειδή η ενότητα ως προς τη σκοποθεσία,
μεθοδολογία και γενικώς τη λογική που πρέπει να χαρακτηρίζει
το κριτικό εγχείρημα, τελικώς αναζητείται -κ α ι επιβάλλεταικαι στο έργο που γίνεται κριτικό αντικείμενο. Αυτός ο από
λυτος έλεγχος μπορεί να είναι αποτελεσματικός και χρήσιμος
για την κριτική προσπάθεια (με την προϋπόθεση πως συνο
δεύει, οργανώνει και μορφοποιεί κάποια κριτική ικανότητα
και δύναμη, γιατί στην αντίθετη περίπτωση καταλήγει να είναι
ένα πολύ καλά επεξεργασμένο ιδίωμα με το οποίο δεν διατυ
πώνουμε τελικώς τίποτα) εφόσον λειτουργεί, τουλάχιστον, ως
τρόπος άσκησης πειθαρχίας, που πάντα είναι χρήσιμη, και
ιδιαίτερα όταν υπάρχει εκείνη η κριτική δύναμη που ανέφερα
προηγουμένως.
Δεν είναι, όμως, πάντοτε σίγουρο πως η προσπάθεια ανα
γνώρισης μιας ανάλογης πειθαρχίας και στο λογοτεχνικό έργο
ανταποκρίνεται στον τρόπο σύνθεσης, τους σκοπούς και γενι
κότερα τη λογική του: πολύ συχνά πρόκειται για μια μορφή επι
βολής πάνω στο έργο ενός σχεδίου που δεν υπάρχει, και αυτό
ίσως είναι δυνατό να θεωρηθεί ως ερμηνεία, αλλά δεν είναι κρι
τική. Αναζητώντας την ενότητα του έργου αναζητούμε το
σχέδιό του, το οποίο επιτρέπει να δούμε τη σημασία του έργου
πέρα από το αναφορικό του επίπεδο -δηλαδή πέρα από αυτό
που περιγράφεται ή εξιστορείται. Το σχέδιο αυτό, πίσω από τα
μικρά ρηματικά ερεθίσματα που προστίθενται το ένα δίπλα στο
άλλο, επιτρέπει να ανακαλύψουμε ένα κυρίαρχο ερέθισμα1, μια
σταθερή αν και απροσδιόριστη εντύπωση2, μιαν «ολική εικόνα»
που δεν αποτελεί το άθροισμα των μερών του έργου παρότι συγ
κροτείται - ή θα έπρεπε να συγκροτείται- από αυτά3.
Στον πεπερασμένο κόσμο του ποιήματος, επιτρέπουμε στον
εαυτό μας να δεχτεί πως το σχέδιο και η συνοχή είναι φορείς

νοήματος, και πως το σχέδιο είναι κατά ένα τρόπο νόημα -κ α ι
πως η περιγραφή του σχεδίου ταυτίζεται με την περιγραφή μιας
πλευράς της σημασίας του ποιήματος4. Αυτό, ωστόσο, το σχέ
διο, αυτή η ολική εικόνα, αυτή η σταθερή εντύπωση, αυτός ο
ενορασιακός πυρήνας του έργου δεν γίνεται συνήθως δυνατό
να εκφραστεί κριτικά, και αυτό έχει ως συνέπεια και η διαδι
κασία αναζήτησης αυτού του σχεδίου να γίνεται κριτικά
ύποπτη ως εξωτερική επιβολή πάνω στο έργο μιας ενότητας που
απέχει από την αληθινή ενότητα του έργου5
Για τους λόγους αυτούς, πιστεύω ότι ο ερμηνευτής - δηλαδή
αυτός που είναι αφοσιωμένος στην ερμηνεία- της λογοτεχνίας
θα πρέπει κάθε τόσο να αποτοξινώνεται ερμηνευτικά και να
αφήνεται σε ασκήσεις καταστρατήγησης της αρχής της ενό
τητας του λογοτεχνικού έργου -κ α ι όσο πιο ικανός είναι ή
νομίζει πως γίνεται τόσο πιο συχνά πρέπει να υποβάλλει τον
εαυτό του (δηλαδή το έργο του) σε μια τέτοια άσκηση.
Α ναιρώ ντας την ενότητα των Ωδών
Η άσκηση αυτή είναι αποτελεσματική όταν εφαρμόζεται σε
ερμηνευτικές προσπάθειες που αφορούν έργα στα οποία η ενό
τητα, δηλαδή η αναγνώριση σ’ αυτά ενός σχήματος, είναι
βασική, επειδή σ’ αυτά το ενιαίο σχέδιο ή σχήμα έχει γίνει απο
δεκτό πως αποτελεί τον κύριο ή και αποκλειστικό φορέα του
νοήματος. Αν, για παράδειγμα, έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα
στο έργο του Σολωμού από το ένα μέρος, και σε εκείνο του
Κάλβου από το άλλο, τότε αυτό που προσφέρεται για μια τέτοια
άσκηση είναι το δεύτερο, γιατί στις περισσότερες από τις Ωδές
είναι φανερή η σύνθεση πάνω στη βάση ενός σχεδίου που καθο
ρίζεται από την υπηρέτηση κάποιων σκοπών και από την επί
δραση του νεοκλασικισμού.
Η τεχνική, ωστόσο, αυτή δεν είναι χρήσιμη μόνο ως άσκηση
αλλά και ως μια προκαταρκτική φάση της ερμηνείας, η οποία
μας δίνει τη δυνατότητα πριν από την φιλόδοξη επιχείρηση της
ερμηνείας, να διακρίνουμε τη συγκεκριμένη ποιητική εμπειρία
που υπάρχει, ή, συνήθως, λανθάνει μέσα σε ένα ποιητικό έργο
και να αποκαταστήσουμε με αυτήν μια επαφή. Αυτή τη συγκε
κριμένη ποιητική εμπειρία δεν γίνεται δυνατό να τη διακρί

νουμε στα μέρη εκείνα του έργου που είναι καρπός ή που αντι
στοιχούν στη συνθετική προσπάθεια ή αξίωση της ποιητικής
γραφής, αλλά στα σημεία-ρωγμές, όπου η αίσθηση της εξασφά
λισης της συνθετικής πληρότητας φαίνεται πως επιτρέπει στον
ποιητή μια χαλάρωση του ελέγχου πάνω στην οργάνωση του
υλικού του, με αποτέλεσμα την ανάδυση κάποιων θραυσμάτων
μιας εμπειρίας που είναι καθαρά προσωπική, άρα αποσπασμα
τική -γ ια τ ί μια εμπειρία καθαρά προσωπική είναι πάντα απο
σπασματική, και προσπαθεί να πάρει ολοκληρωμένη μορφή
συνόλου, όταν διατυπώνεται ως εμπειρία συλλογική, δηλαδή
εμπειρία που αφορά και ανήκει σε όσο γίνεται μεγαλύτερο
αριθμό ατόμων.
Αυτές οι γοητευτικές μοναχικές νησίδες είναι δυνατό να θεω
ρηθούν και ως ποιητικό υλικό που αντιστέκεται στη σύνθεση.
Από τη στιγμή, ωστόσο, που ο ποιητής δεν τις απορρίπτει ως
ποιητικό υλικό, σημαίνει πως η παρουσία τους έχει κάποια
ιδιαίτερη σημασία: είτε πως αποτελούν κομμάτια μιας πολύ
τιμης εμπειρίας που ο ποιητής συγκατανεύει ή ανέχεται να
υπάρχουν χωρίς να είναι λειτουργικά ως προς το σύνολο* είτε
πως διαφεύγει από τον ποιητή το γεγονός πως δεν είναι λει
τουργικά, ακριβώς επειδή αποτελούν πολύτιμο μέρος της προ
σωπικής εμπειρίας του και αυτό τον παρασύρει στην εκτίμησηαυταπάτη πως αποτελούν και λειτουργικό μέρος του έργου του.
Αυτά τα σημεία-ρωγμές υπάρχουν σ’ αυτό που μέσα σε ένα
ποίημα το αναγνωρίζουμε συνήθως ως εικόνα, επειδή ο - ε μ 
φανής τουλάχιστον- περιγραφικός χαρακτήρας αυτής της
εκφρασιακής μονάδας προσφέρεται για μια αυτοέκφραση
καλυμένη από την αντικειμενικότητα ενός μη-εξομολογητικού
•
λόγου. Για να διεισδύσουμε, λοιπόν, στη συγκεκριμένη ποιη
τική εμπειρία, πρέπει να διεισδύσουμε στις εικόνες. Αυτό,
όμως, ως περιγραφή ενός τρόπου εξακρίβωσης της ποιητικής
εμπειρίας δεν είναι ιδιαίτερα σαφές, επειδή ο όρος «εικόνα»
είναι πολύ γενικός και με αυτόν εννοούμε πολλά σχετικά αλλά
και ξένα μεταξύ τους πράγματα.
Στη λογοτεχνία με τον όρο «εικόνα» εννοούμε την περιγρα
φική αναπαράσταση πραγμάτων, πράξεων, συναισθημάτων,
σκέψεων, ιδιοτήτων, ιδεών κ.ά. Αν η λειτουργία της εικόνας
περιοριζόταν μόνο σ’ αυτό, τότε ο όρος δεν θα ήταν προβλημα
τικός. Οι δυσκολίες, όμως, ξεκινούν από το γεγονός ότι ο όρος
καλύπτει και τη μεταφορική -δηλαδή μη κυριολεκτική- χρήση
της γλώσσας: συχνά ο λογοτέχνης δεν μπορεί να περιγράψειεκφράσει κάτι (συνήθως αφηρημένες έννοιες και ιδέες) παρά
μόνο μέσω της αναφοράς του σε κάτι άλλο με το οποίο αυτό σχε
τίζεται στη φαντασία του· καταφεύγει, δηλαδή, στη χρήση των
σχημάτων του λόγου, όπως είναι οι μεταφορές ή οι παρομοιώ
σεις, για να ενισχύσει ή να διευρύνει νοηματικά τη σκέψη του,
ή για να δώσει σ’ αυτήν ζωντάνια, ακρίβεια, αμεσότητα και
αίσθηση του συγκεκριμένου.
Από τη στιγμή που η εικόνα έχει μια τόσο πλατιά σημασία,
είναι συχνά χρήσιμη στην εξέταση των εικόνων ενός ποιήματος
η διάκριση ανάμεσα σε τρία είδη ή κατηγορίες εικόνων: την
κυριολεκτική (δηλαδή την εικόνα ως περιγραφική αναπαρά
σταση), την αντιληπτική (δηλαδή την εικόνα ως τρόπο
έκφρασης-εξήγησης ιδεών, πράξεων, συναισθημάτων κλπ.),
και την εννοιακή (δηλαδή την εικόνα που επιχειρεί να απο
δώσει με οπτικούς όρους μιαν έννοια ή ιδέα που είναι πολύ
δύσκολο να γίνει αντικείμενο οπτικής αντίληψης.) Αυτή η τρίτη
κατηγορία εικόνων είναι η λιγότερο αποτελεσματική από ποιη
τική άποψη, αλλά είναι χρήσιμη στην εξέταση των εικόνων των
Ωδών, επειδή η παρουσία της είναι σ’ αυτές πολύ συχνή.6

Γιώργης Μανουσάκης
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Κυκλωμένος από πενήντα χιλιάδες ανάσες
σήκωσε το πόδι ο ημίθεος.
Η μπάλα υπάκουος δέχτης
της αλύγιστης θέλησής του
έγραψε την απόλυτη ευθεία
απ’ τον ταρσό ως τα δίχτυα.
Τότε υψώθηκε απ' ολόγυρα η ιαχή
μυριόστομη κι ακατασίγαστη.
Πάνω απ’ το γήπεδο
φάνηκαν όντα φτερωτά
νίκες και δόξες
καθώς στους ουρανούς του Τιέπολο.
Κι ενώ τα θεία πόδια
ξεκολλούσαν από το γρασίδι
στην άνοδο εν θριάμβψ
ο αιθέρας γέμισεν από φαμφάρες
και βραχνά μεγάφωνα που μελωδούσαν
τον ύμνο της νικήτριας ομάδας.

Έ νας ακόμη τρόπος για να πάρει πιο συγκεκριμένο χαρα
κτήρα η διείσδυση στη συγκεκριμένη ποιητική εμπειρία μέσω
της εξέτασης των εικόνων, είναι ο περιορισμός των εικόνων που
εξετάζονται: να μην εξετάζονται όλες οι εικόνες αδιακρίτως,
αλλά (1) οι εικόνες που είναι αναμφισβήτητα λειτουργικές, (2)
οι εικόνες που επιλέγονται για να διευρυνθεί το πλαίσιο ανα
φοράς τους, και (3) η περιοχή από την οποία αντλεί ο ποιητής
τις εικόνες των παραπάνω κατηγοριών.
Από τις τρεις αυτές περιοχές άντλησης των δεδομένων μας
για τη διείσδυση στη συγκεκριμένη ποιητική εμπειρία, η λιγό
τερο ασφαλής είναι η πρώτη, επειδή η λειτουργικότητα μιας
εικόνας δεν αποτελεί τεκμήριο της αυθεντικότητάς της ως προς
την αποκάλυψη της προσωπικής εμπειρίας: πρόκειται για
εικόνες που σε τελευταία ανάλυση καταλήγουν να είναι απλώς
συνθετικά χρήσιμες, και δεν είναι συχνή η περίπτωση σύμ
πτωσης της χρησιμότητας μιας εικόνας ως προς τη σύνθεση του
έργου, και της αυθεντικότητάς της ως τρόπου αποκάλυψης της
προσωπικής εμπειρίας. Ως ένα κριτήριο για την εξακρίβωση
μιας τέτοιας σύμπτωσης μπορούμε να δεχτούμε το γεγονός πως
μια εικόνα λειτουργική επαναλαμβάνεται συχνά μέσα σε ένα
μεγάλης έκτασης ποιητικό έργο ή στο συνολικό έργο ενός
ποιητή: πως είναι, δηλαδή, ταυτόχρονα και θεματική εικόνα.
Πέρα από κατηγορίες και είδη εικόνων που μπορεί να είναι
χρήσιμες στην αναζήτηση της ποιητικής εμπειρίας, στην ανα
ζήτηση αυτή θα πρέπει γενικώς να επισημαίνουμε και να εξε
τάζουμε τις εικόνες εκείνες που λειτουργούν ως μέσο αποκά
λυψης ενός τρόπου όρασης που είναι παράλληλα και ένας

τρόπος σκέψης, εφόσον τουλάχιστον στην ποίηση αυτά τα δύο
ταυτίζονται: ο τρόπος με τον οποίο κοιτάζει και περιγράφει
καταστάσεις και πράγματα ο ποιητής, αποτελεί τον τρόπο με
τον οποίο κατανοεί και εξηγεί αυτά. Για να μπορούμε να δια
κρίνουμε εικόνες με μια τέτοια λειτουργία, πρέπει να είμαστε
απαλλαγμένοι από την προκατάληψη πως πάντα πίσω από/ή
μέσα σε μια εικονοποιία υπάρχει ένα κρυμμένο νοηματικό επί
πεδο, προκατάληψη που είναι συνέπεια εκείνης της δεύτερης
λειτουργίας των εικόνων -ε ίτ ε απλώς ενισχύεται από α υ τή ν-,
σύμφωνα με την οποία παρουσιάζεται-εκφράζεται κάτι μέσω
της αναφοράς του σε κάτι άλλο, ή περιγράφεται κάτι σύμφωνα
με τους όρους κάποιου άλλου. Αντίθετα θα πρέπει να έχουμε
συνείδηση του γεγονότος πως η αναπόφευκτη παρουσία των
εικόνων στην ποίηση δεν σημαίνει πως η ποίηση είναι ένα κρυπτικό λογοτεχνικό είδος, αλλά πως απλώς αυτή είναι το βασικό
στοιχείο της έκφρασης μέσω της ποιητικής γλώσσας.
Η συνειδητοποίηση του γεγονότος αυτού πρέπει να μας προ
σανατολίσει προς ένα τρόπο ανάγνωσης της ποίησης που
παρότι μοιάζει να είναι ο πλέον φυσικός και άμεσος, παρ’ όλα
αυτά έχει καταλήξει να είναι ο πιο δύσκολος και ο πιο σπάνιος:
προς την ανάγνωση (αλλά και απόλαυση και ερμηνεία) της
ποίησης στο επίπεδο της κυριολεκτικής λειτουργίας των εικό
νων. Η σημασία αυτής της «κυριολεκτικής λειτουργίας» ίσως
διευκρινιστεί αν δώσουμε τις δύο βασικές σημασίες του «κυριο
λεκτικού». Λέγοντας, λοιπόν, «κυριολεκτικός» εννοούμε: (1)
την κατανόηση των λέξεων στην αρχική, μη-μεταφορική
σημασία τους, (2) μια ερμηνευτική άποψη βασισμένη σ’ αυτό
που πραγματικά είναι γραμμένο, και όχι σ’ αυτό που συνεπάγε
ται.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως η κατανόηση και ο
ορισμός του κυριολεκτικού κατά περίεργο τρόπο γίνεται ή,
έστω, επιχειρείται μέσω του μεταφορικού. Έ τσι, η κατανόηση
του μεταφορικού αποτελεί προϋπόθεση της αναγνώρισης του
κυριολεκτικού, το οποίο προσδιορίζεται ως η απουσία ή το
αρνητικό όριο του μεταφορικού. Μεταφορική, λοιπόν, γλώσσα
ονομάζουμε τη γλώσσα που χρησιμοποιεί τεχνικές του λόγου
που ονομάζονται «σχήματα λόγου», οι περισσότερες από τις
οποίες συνίστανται στη σύγκριση ανόμοιων πραγμάτων, για να
πετύχουν αποτελέσματα που βρίσκονται πέρα από τις δυνατό
τητες της κυριολεκτικής γλώσσας. Η κυριολεκτική γλώσσα,
επομένως, είναι μια γλώσσα γυμνή, μια γλωσσική βάση πάνω
στην οποία κάποιος στηρίζεται για να κατασκευάσει το εκφρα
στικό του όργανο, δηλαδή τη γλώσσα του. Ή , αντίστροφα, η
μεταφορική γλώσσα αποτελεί μια παρέκκλιση από αυτό που οι
χρήστες μιας γλώσσας αντιλαμβάνονται ως κανονική σημασία ή
ακολουθία των λέξεων, η οποία έχει σκοπό την επίτευξη
κάποιας ειδικής σημασίας ή αποτελέσματος.
Οι ορισμοί αυτοί αναπόφευκτα μας οδηγούν σε ορισμένα
ερωτήματα. Κατ’ αρχήν, στην πράξη υπάρχει μια εντελώς «γυ
μνή» γλώσσα; Μήπως στην πράξη έχουμε μόνο μεταφορική ή,
μάλλον, μεΐαφορικές γλώσσες; Κι ακόμα, ποια μπορεί να είναι
μια κυριολεκτική λειτουργία της ποίησης, και πού μπορεί να
εντοπιστεί η κυριολεκτική λειτουργία των εικόνων;
Η κυριολεκτική λειτουργία των εικόνων πιστεύω πως είναι
δυνατό να αναγνωριστεί μόνο μέσα από μια μετωνυμική (παρα
τακτική) ανάγνωσή τους: δηλαδή στην αυτοτέλεια και ανεξαρ
τησία τους, και όχι στην ιδιότητά τους να γίνονται μέρη ενός
ευρύτερου συνόλου, ενός συλλογιστικού σχήματος, ας πούμε, ή
ενός επιχειρήματος. Ακόμη, μια ανάγνωση της ποίησης που θα
είχε κυριολεκτικό χαρακτήρα, πρέπει να τη φανταστούμε - ω ς

ποιότητα ή ως αίσθηση- όπως την ανάγνωση μιας ρεαλιστικής
πρόζας που στηρίζεται στην απόδοση μιας αίσθησης - κ α ι
απόλαυσης- του πραγματικού, του απτού, του άμεσου, του
αδιαμεσολάβητου και του νοηματικά ανυστερόβουλου.
Είναι, άραγε, αυτό δυνατό με τις ιστορικά διαμορφωμένες
σήμερα συνθήκες της ανάγνωσης; Είναι δυνατό οι εικόνες να
διαβάζονται από τον σημερινό αναγνώστη της ποίησης ως
κυριολεκτικό στοιχείο της γλώσσας του ποιήματος ή της
ποίησης γενικώς; Πώς είναι δυνατό να διαβάζονται σε επίπεδο
αποκλειστικά κυριολεκτικό οι εικόνες που είναι φορείς μιας
αναλογίας ή μιας σύγκρισης, εκείνες δηλαδή που αποτελούν
συστατικό στοιχείο μιας μεταφοράς, μιας παρομοίωσης ή, σε
ένα ευρύτερο επίπεδο, ενός ποιητικού επιχειρήματος ή ιδέας;
Είναι νόμιμο από ένα σχήμα λόγου να αποσπούμε τον αισθητη
ριακό φορέα ή -χαριζόμενος και πάλι στην ερμηνευτική προ
κατάληψη- περίβλημα, και να το εξετάζουμε ως εικόνα με την
πρώτη σημασία (εκείνη της περιγραφικής αναπαράστασης);
Και είναι, άραγε, απαραίτητη μια τέτοια απόσπαση για να εξε
τάσουμε την εικόνα ως κυριολεκτικό στοιχείο; Μήπως μια
τέτοια ανάγνωση, σύμφωνα με την επικρατούσα σήμερα ερμη
νευτική διαστροφή, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ανά
γνωση «πορνογραφική»; Και, για να γίνουν τα ερωτήματα αυτά
πιο συγκεκριμένα: πώς είναι δυνατή μια κυριολεκτική ανά
γνωση των εικόνων των Ωδών, που λειτουργούν ως φορείς ποι
κίλων και σύνθετων μορφών νοήματος; Αλλά ακόμη κι αν είναι
δυνατή, πώς θα μπορούσε να είναι και νόμιμη η διάκριση
μεταξύ κυριολεκτικού και μεταφορικού σε εικόνες για τις
οποίες δεν μπορούμε εύκολα να αποφανθούμε αν η αξία τους
έχει κυριολεκτική ή μεταφορική καταγωγή;
Στα ερωτήματα αυτά θα επιχειρήσω να δώσω κάποιες απαν
τήσεις με τα μελετήματα-κεφάλαια που θα κλείσουν τη μελέτη
αυτή.
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Η ερμηνεία ως μεταφορική οργάνωση θραυσμάτων του
κυριολεκτικού
Ό τα ν μελετούμε, αναλύουμε ή ερμηνεύουμε την ποίηση
τηρούμε απέναντι σ’ αυτήν μια στάση διαμετρικώς αντίθετη
από εκείνη του ποιητή: εμείς αναζητούμε μεταφορές, μετωνυμίες, συνεκδοχές, προσωποποιήσεις - ό λ α εκείνα που συνο
πτικά και απλουστευτικά ονομάζουμε συνήθως εικόνες. Α να
ζητούμε, δηλαδή, σχήματα λέξεων κατά ακυριολεξίαν ή τρό
πους , αναζητούμε το μη-κυριολεκτικό, στο οποίο στη συνέχεια
προσπαθούμε να αποδώσουμε ένα κυριολεκτικό -υ π ο τ ίθ ε τ α ιπεριεχόμενο ή νόημα που απορρέει από τη δική μας ερμηνεία.
Ο ποιητής, αντίθετα, «δεν μιλάει για να κατασκευάσει εικό
νες, μεταφορές, αλληγορίες, όσο τυχόν ωραίες κ ι’ εκτυφλωτικές
αν μοιάζουν στην πρώτη όψη. [...] ο ποιητής, όταν κατορθώνει
να δημιουργήσει το ποιητικό γεγονός, πάντα κυριολεκτεί».7
Η ερμηνεία, επομένως, της ποίησης αφορμάται από μια προ
κατάληψη: ότι ο ποιητής ακυριολεκτεί, και πως επιβάλλεται
μια απόδοση αυτής της ακυριολεξίας στο επίπεδο της κυριολε
ξίας ή, έστω, σε ένα επίπεδο κυριολεκτικό. Η αλήθεια, ωστόσο,
ίσως βρίσκεται στο άλλο άκρο: στο ότι η ερμηνεία αποτελεί ένα
λόγο μεταφορικό που εφαρμόζεται πάνω σε έναν κυριολεκτικό
ποιητικό λόγο. Την πιο έντονη μορφή αυτού του φαινομένου
παρατηρούμε στην ανάγνωση των εικόνων ενός ποιήματος.
Αυτή η διαφορά εκτίμησης πρέπει να οφείλεται στη διαφορε
τική φύση της γραφής-σύνθεσης ενός ποιητικού έργου από το
ένα μέρος, και της ανάγνωσής του από το άλλο. Ας ξεκινήσουμε
από τη δεύτερη, επειδή ως διαδικασία δεν είναι μόνο περισσό
τερο γνωστή, αλλά είναι γνωστή και σε περισσότερους.
Ό τα ν , λοιπόν, διαβάζουμε ένα ποιητικό έργο, δεν αφηνό
μαστε - δ ε ν παραδινόμαστε, πιο σ ω σ τά - σε ένα ανυστερό
βουλο έως αλτρουιστικό συναπάντημα-γνωριμία με μια ποιη
τική εμπειρία που αποκαλύπτεται κομματιαστά - γ ια τ ί μόνο
κομματιαστά μπορεί να α ποκα λύπτεται- και που γ ι’ αυτό δίνει
την εντύπωση του αποσπασματικού και του ασύνδετου. Α ντί
θετα, όταν διαβάζουμε βρισκόμαστε σχεδόν συνεχώς σε μιαν
αμυντικού χαρακτήρα ετοιμότητα αναγνώρισης - ή και επιβο
λ ή ς - μιας ενότητας, συνέπειας και συνέχειας που όχι μόνο δεν
απειλεί, αλλά κολακεύει και θεραπεύει την ανάγκη ή ιδιοσυ
στασία της αντίληψής μας να έχει ή να δέχεται ως αντικείμενό
της κάτι που λειτουργεί ως σύνολο. Γενικώς, θεωρούμε ένα
λογοτεχνικό έργο ως κάτι που μπορεί να οριστεί κατ’ αρχήν από
το γεγονός ότι είναι πεπερασμένο και κλειστό.8 Από τη στιγμή
που δίνουμε στο λογοτεχνικό έργο ένα τέτοιο ορισμό, το θεω
ρούμε ως μια μονάδα, και το γεγονός αυτό μας υποχρεώνει
-σ τη ν περίπτωση που θέλουμε να το περιγράψ ουμε- να επι
χειρήσουμε την περιγραφή του σύμφωνα με τους όρους της ενό
τητάς του. Ο ορισμός αυτός κι αυτή η συνέπειά του συμφωνούν,
άλλωστε, και με την αντίληψη του λογοτεχνικού έργου ως
καρπού της προσπάθειας του λογοτέχνη για οργάνωση της
εμπειρίας του, και ως εκδήλωσης της βασικής ανάγκης του
ανθρώπου να επιβάλει μια τάξη πάνω στο χάος της πραγματι
κότητας.9
Η αναγνώριση, όμως, ή επιβολή μιας τέτοιας ενότητας σε ένα
ποιητικό έργο ουσιαστικά συνίσταται σε μιαν οργάνωση των
θραυσμάτων της ποιητικής εμπειρίας, μιαν οργάνωση που επιχειρείται μέσω μιας σύνδεσης-συσχετισμού τους και μιας νοη
ματικής αλληλοαναφοράς, αλληλεξάρτησης και συμπληρωματικότητάς τους. Αν μέσα στα πλαίσια μιας διαδικασίας όπως
αυτή, προσπαθήσουμε να διακρίνουμε τον κυριολεκτικό από

τον μεταφορικό πόλο, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνω
ρίσουμε πως αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως ενότητα του ποιη
τικού έργου δεν είναι παρά μια μεταφορικού χαρακτήρα οργά
νωση θραυσμάτων του κυριολεκτικού.
«Αθώα» ή «ένοχη» ανάγνωση απαιτούν οι β ό ^ τ ο υ Κάλβου;
Στην προσπάθειά μας, λοιπόν, να αναγνωρίσουμε ένα μεμονω
μένο - κ α ι γ ι’ αυτό για τη δική μας αντίληψη προβληματικόκομμάτι ποιητικής εμπειρίας ως λειτουργικό μέρος ενός ευρύ
τερου νοηματικού ή άλλου συνόλου, χαρακτηρίζουμε το κομ
μάτι αυτό ανάλογα με τη ρητορική λειτουργία του ως μετα
φορά, μετωνυμία, προσωποποίηση. Προς μια τέτοια ανάγνωση
μας τρέπει και το ποιητικό κείμενο των Ωδώντον Κάλβου. Στην
περίπτωση, μάλιστα, αυτή, μια τέτοια ανάγνωση δεν δίνει την
εντύπωση πως είναι ύποπτη, αλλά εμφανίζεται και ως απόλυτα
δικαιολογημένη και νόμιμη, επειδή εδώ η προκατάληψη ή η
αγωνία της ενότητας παρουσιάζεται και ως επιλογή του ίδιου
του ποιητή.
Η θεώρηση-ανάγνωση της μεμονωμένης εικόνας μέσω του
συνόλου των εικόνων, δηλαδή μέσω αυτού που ονομάζουμε
εικονοποιία -μ εταφ ράζοντας τον αγγλοσαξωνικό όρο image
r y - , αναιρεί σε μεγάλο βαθμό ή και εντελώς τον κυριολεκτικό
χαρακτήρα της μεμονωμένης εικόνας, επειδή συνιστά μια συν
δυαστική με τις άλλες εικόνες, δηλαδή μιαν επαγωγική μεταφο
ρική ανάγνωσή της. Αποτελεί, βεβαίως, γεγονός πως ο συσχετι
σμός και αλληλοαναφορά μεμονωμένων εικόνων - γ ι α να
περιορίσουμε προσωρινά για λόγους οικονομίας τη σχετική
ορολογία στη χρήση αυτού του γενικού όρου— προσφέρει σ’
αυτές μιαν απίστευτη νοηματική ευρύτητα. Η νοηματική αυτή
διεύρυνση σημαίνει, ωστόσο, την πρόσκτηση μιας ή κάποιων
σημασιών περισσότερων από τη «φυσική», ας πούμε, ή ανεπι
τήδευτη σημασία τους. Αυτός ο νοηματικός εμπλουτισμός
συνήθως συνεπάγεται την αισθητική περιστολή της εικόνας:
πάντα χάνεται κάτι όταν επιχειρείται να κερδηθεί κάτι περισ
σότερο* και η αισθητική αποτελεσματικότητα ενός ποιητικού
κειμένου εξαρτάται από το αίσθημα του μέτρου και της ισορρο
πίας που έχει ο ποιητής σε ό,τι αφορά αυτές τις αντίρροπες
διεκδικήσεις.
Μπροστά σε αυτό το δίλημμα ανάμεσα σε μιαν «αθώα» ανά
γνωση μεμονωμένων κυριολεκτικών στοιχείων-θραυσμάτων
ενός ποιητικού έργου και σε μιαν «ένοχη» ανάγνωση συνόλων
που πλέκονται πάνω μ’ ένα υφάδι μεταφορικό - ά ρ α , λιγότερο
έως περισσότερο α υ θ α ίρ ετο -, μπροστά σ’ αυτό το δίλημμα, τι
απομένει άραγε στους κριτικούς της ποίησης; Α πό το ένα μέρος
βρίσκεται η «παραδείσια» — η πριν τη βρώση του καρπού της
γνώσης—κατάσταση, αλλά από το άλλο μέρος είναι γνωστό πως
μια ερμηνευτική προσπάθεια που δεν έχει ως στόχο της την
αποκάλυψη ή ανακάλυψη μιας ενότητας, ουσιαστικά αυτοαναιρείται ή, τουλάχιστον, περιστέλλει δραστικά τις ερμηνευ
τικές επιδιώξεις ή φιλοδοξίες της* και πως η ανάλυση μεμονω
μένων εικόνων ενός ποιητικού έργου ή σκηνών ή περιγραφών
ενός πεζογραφήματος, έχει σημασία μόνον ως μέρος μιας ευρύ
τερης ερμηνευτικής προσπάθειας. Η επιλογή, επομένως, της
αναγνωστικής - κ α ι κ ρ ιτικ ή ς- αθωότητας θα σήμαινε την περι
στολή ή και αναστολή αυτού που συνηθίζουμε να ονομάζουμε
- κ α ι που θεωρούμε— «δημιουργική» ή «ενεργητική» ανάγνω
ση.4
Μια μέση λύση στο πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να είναι η
εξής: όπως η μεμονωμένη εικόνα θεωρείται ως μια κυριολεξία,

δηλαδή ως μια κυριολεκτική ρηματική μονάδα, έτσι και η όλη
εικονοποιία να θεωρηθεί ως ένα λεξιλόγιο του ποιήματος (ή, σε
μιαν ευρύτερη προοπτική, ως ένα μέρος του λεξιλογίου του
ποιήματος, που συγκροτείται από το συντακτικό, τον ρυθμό,
τις εικόνες κλπ.) που είναι - ή που εμφανίζεται ω ς - κυριολε
κτικό, δηλαδή μη-μεταφορικό. Αυτή η λύση δεν είναι, βεβαίως,
παρά ένα κριτικό τέχνασμα που αποσκοπεί στη δυνατότητα (1)
άντλησης δεδομένων από την ανεπιτήδευτη, «αθώα» ανά
γνωση, και (2) εξαγωγής συμπερασμάτων μέσω της μεταφορι
κής, «ένοχης» ανάγνωσης.
Παρά το γεγονός ότι μια τέτοια κυριολεκτική αντιμετώπιση
του λογοτεχνικού κειμένου αποτελεί γενικώς ένα κράμα
θετικών προϋποθέσεων και αρνητικών συνεπειών που ειδικά
στην ποίηση των Ωδών είναι ιδιαίτερα έντονες, η αναζήτηση
της κυριολεξίας ως σκοπού της ερμηνείας αυτών των ποιη
μάτων εμφανίζεται ως νόμιμη όχι μόνο πάνω στη βάση εσωκειμενικών στοιχείων,11 αλλά και επειδή ο Κάλβος έχει εκφράσει
με τα μαθήματά του στην Ιόνιο Ακαδημία κάποιες ανάλογες
αισθητικές αντιλήψεις.12 Μια κυριολεκτική, λοιπόν, σημασία
και μετωνυμική λειτουργία των εικόνων των Ωδών έμμεσα εξη
γούνται από την πεποίθηση του ποιητή σχετικά με την πηγή και
έδρα της ωραιότητας.

«Είναι αναντίρρητον κατά τας κοινάς εμπνεύσεις του κοινού
λόγου, ότι εις μερικά αντικείμενα υπάρχει ανεξέλεγκτος υπε
ροχή, ημείς το να έχωμεν ή να μην έχωμεν την αντίληψιν της
υπεροχής των πραγμάτων είναι ίδιον της ανθρώπινης φύσεως
και η υπεροχή της φύσεως των πραγμάτων δεν είναι γινόμενον
της ημετέρας φύσεως. Όλαι αι γλώσσαι μαρτυρούσι περί τού
του, και φανερώνουν την υπεροχήν και το μέγεθος} όλαι απο
δίδουν την υπεροχήν και την ωραιότητα εις το αντικείμενον το
ανακαλυφθεί και όχι εις το αντιλαμβάνον πνεύμα. Εις τούτο η
γνώμη των ανθρώπων και η αληθής φιλοσοφία συμφωνούσι
π.χ. τα θαυμαστά όρη της Ελβετίας [...] Πού είναι η ωραιότης,
-εις ημάς; Όχι%βέβαια, αλλ’ είναι εις αυτό το αντικείμενον,
αυτό οπού εγείρει τον θαυμασμόν μας.»13
Η ωραιότητα, λοιπόν, και η υπεροχή βρίσκονται στα αντι
κείμενα που πέφτουν στην αντίληψή μας, και όχι σε εμάς, τα
υποκείμενα της αντίληψης. Μια τέτοια άποψη αναγνωρίζει την
αυτοτέλεια των φυσικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των
αντικειμένων, χαρακτηριστικών που εφόσον τα αντιλαμβανό
μαστε τα αναγνωρίζουμε ως ποιότητες των αντικειμένων.
Μπορούμε, επομένως, να δεχτούμε πως -προγραμματικά
τουλάχιστον- τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στις Ωδές
και γίνονται εικόνες επιχειρείται να μην επηρεάζονται από το
υποκείμενο της αντίληψης και γι’ αυτό δεν αφομοιώνονται για
να γίνουν στοιχεία αυτής της αντίληψης, τα οποία είναι δυνατό
στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν απλώς ως υλικό για τη συγ
κρότηση μιας εικονοποιίας που αναπτύσσεται οργανισμικά,
που δίνει δηλαδή την εντύπωση μιας δημιουργιακής ενότητας
που είναι καρπός μιας ισχυρά υποκειμενικής θεώρησης, αντί
ληψης και έκφρασης των αντικειμένων. Αυτή η υποκειμενικό
τητα της ανάπτυξης της εικονοποιίας ως ενός φυτού -π ο υ ,
ωστόσο, θεωρείται από τους Ρομαντικούς ως ύψιστη αντικειμε
νικότητα, μια και με τον τρόπο αυτόν καλλιεργείται η εντύπωση
πως η εικόνα αναπτύσσεται αφ’ εαυτής- δεν υπάρχει στις
Ωδές. Αυτός πιστεύω πως είναι ο λόγος για τον οποίο αρκετές
φορές βλέπουμε τον Κάλβο να προβάλει την υποκειμενική θεώ
ρηση του ποιητικού τοπίου με την πρόταξη ρημάτων όπως

«βλέπω», «ξανοίγω» κ.ά.: η προβολή αυτή δείχνει - ή , ακόμη
σημαντικότερο, θέλει να δείξει- πως αποτελεί μια περιστασιακή εξαίρεση που υπηρετεί κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, και
πως η πάγια τακτική στις
είναι η ακριβώς αντίθετη: όχι η
αφομοίωση από το υποκείμενο της αντίληψης των χαρακτηρι
στικών των αντικειμένων-εικόνων και η διαμόρφωση-αναμόρφωσή τους μέσα σε νέες -ο ρ γα νικ ές- μορφές, αλλά η απλή
παράταξή τους στη δικής τους, τη «φυσική», την ανόθευτη από
υποκειμενικότητα, αυτοδύναμη μορφή τους.14
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μορφές των αξιών του πνεύματος και του πολιτισμού», ό.π., σσ. 144150.
7. Λύντια Στεφάνου, Το πρόβλημα της μεθόδου στη μελέτη της ποίη
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10. Υπάρχει, ωστόσο, και μια αισιόδοξη σχετική άποψη -π ο υ
ανήκει όμως σε κριτικό-, σύμφωνα με την οποία η ενότητα που ανα
γνωρίζεται σε ένα λογοτεχνικό έργο επιβάλλεται από αυτό το ίδιο: βλ.
J. Rousset, «Les realitésformelles de Γ oeuvre», στο G. Poulet, Leschemins actuels de la critique, Plon, Paris, 1967, σ. 106. Η άποψη αυτή θεωρητικώς μπορεί να αληθεύει, αλλά στην πράξη μπορεί να λειτουργεί
απλώς ως άλλοθι, και γι’ αυτό δεν συνιστά απάντηση στο δίλημμά μας.
11. Πβ. Γιάννη Δάλλα, Η Ποιητική του Ανδρέα Κάλβου, Συνέχεια,
1994, σ. 251.
12. Βλ. Παναγής Αλιπράντης, «Άγνωστα και ανέκδοτα τετράδια
των παραδόσεων Φιλοσοφίας του Ανδρέα Κάλβου στην Ιόνιο Ακα
δημία του έτους 1840-41», Το Δέντρο, τ. 67-68 (Απρίλιος-Μάιος 1992),
σσ. 14-36. Εδώ θα μπορούσε να τεθεί η ένσταση πως η διδασκαλία
κάποιων θεωριών δεν συνεπάγεται και τη συμφωνία του διδάσκοντος.
Το γεγονός, όμως, πως ο Κάλβος επιλέγει να διδάξει κάποιες θεωρίες
χωρίς μάλιστα να ασκεί κριτική σε αυτές, αποτελεί νομίζω τεκμήριο
όχι απλώς συμφωνίας, αλλά και υποστήριξης των σχετικών ιδεών.
13. «Μάθημα ΛΖ », στο ίδιο, σ. 30.
14. Με το χαρακτηριστικό αυτό της ποίησης των Ωδών δεν συνάδουν οι συνθετικές αξιώσεις του ποιητή, αλλά συμφωνεί - ή βοηθάτο ότι ο Κάλβος αναφέρεται σε γεγονότα ιστορικά που αισθάνεται πως
δεν είναι νόμιμο να τα αλλοιώσει με σκοπό να τα αναδείξει σε γεγο
νότα ποιητικά.
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ΤΟ ΔΙΔΑΓΜΑ TOY ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ
Allen Ginsberg: «Sunflower Sutra»

Περπάτησα στις όχθες της τενεκεδένιας αποβάθρας της μπανάνας και ξαπόστασα κάτω από την πελώρια
σκιά μιας ατμομηχανής του Southern Pacific για να χαζέψω το ηλιοβασίλεμα πάνω από τους λόφους με τα
σπίτια σαν κουτάκια αραδιασμένα και να κλάψω.
OJackKerouak, φίλος μου, κάθησε πλάι μου πάνω σ ’ένα σκουριασμένο σιδερένιο πάσσαλο, σκεφτόμαστε
τα ίδια πράγματα της ψυχής, έρημοι, μελαγχολικοί και θλιμμένοι, ζωσμένοι με τις ροζιασμένες ατσάλινες
ρίζες δάσους από μηχανές.
Το βρώμικο νερό του ποταμού αντικαθρέφτιζε τον κόκκινο ουρανό, ο ήλιος βυθιζόταν πάνω από τα υψώ
ματα του Frisco, κανένα ψάρι σε τούτο το ρέμα, κανείς ερημίτης σε αυτά τα υψώματα, μονάχα εμείς με τα
μάτια τσιμπλιασμένα και ζαλάδα του ποτού σαν γεροαλήτες στην ακροποταμιά, κουρασμένοι αλητάμπουρες.
Κοίτα το ηλιοτρόπιο, είπε τότε εκείνος: υπήρχε μία γκρίζα πεθαμένη σκιά αντικρυστά στον ουρανό,
μεγάλη σαν άνθρωπος, μια σκιά κατάξερη στην κορυφή μιας στοίβας από παμπάλαιο πριονίδι.
- Πετάχτηκα συνεπαρμένος - ήταν το πρώτο μου ηλιοτρόπιο, μνήμες από τον Blake - τα οράματά μου το
Harlem και η κόλαση των ποταμών των Ανατολικών Πολιτειών, γέφυρες που βογγούσαν, τα λιγδιασμένα
σάντουιτς του Τζο, ξεχαρβαλωμένα παιδικά καροτσάκια, παρατημένα, ρόδες χωρίς σαμπρέλλα, καπότες
και καθήκια, ατσάλινα μαχαίρια, τίποτα ανοξείδωτο, όλα σκουριά, μονάχα υγρό σκουπιδαριό και ακονι
σμένα αντικείμενα να χάνονται στο παρελθόνΚαι το γκρίζο ηλιοτρόπιο αντιμέτωπο με το δειλινό, ραγισμένο και έρημο και σκονισμένο από την καπνιά
και την μουτζούρα των γερασμένων ατμομηχανών στο μάτι του - γυροβολιά θολά στάχυα λυγισμένα και
σπασμένα σαν στραπατσαρισμένα στέμματα, σπόροι εξακοντισμένοι από το πρόσωπό του, όπου να ’ναι
ξεδοντιασμένο στόμα ηλιόλουστου αέρα, ηλιαχτίδες που εξαλείφονταν στο τριχωτό του κεφάλι σαν ιστοί
αράχνης ξεραμένοι, φύλλα να προεξέχουν από το κοτσάνι σαν χέρια, χειρονομίες από τη ρίζα του πριονι
διού, σπασμένα κομμάτια σοβά αποσπασμένα από μαύρα κλαδιά, μια ψόφια μυίγα στο αυτί του,
Αμαρτωλό ρημαγμένο παλιόπραμα που ήσουν, ηλιοτρόπιό μου, Ω ψυχή μου, σ ’αγάπησα τότε!
Η βρώμα δεν ήταν βρώμα ανθρώπου παρά βρώμα θανάτου και ανθρώπινων ατμομηχανών, όλο αυτό το
ένδυμα της σκόνης, αυτό το πέπλο του μαυρισμένου δέρματος των σιδηροδρόμων, αυτή η καπνιά στα
μάγουλα, αυτή η βλεφαρίδα της μαύρης δυστυχίας, αυτό το καπνισμένο χέρι ή φαλλός ή εξόγκωμα
τεχνητού - πιο βρώμικου από το βρώμικο - βιομηχανικού - μοντέρνου - όλος αυτός ο πολιτισμός να
λεκιάζει το τρελό χρυσό σου στέμμα και όλες εκείνες οι ακαθόριστες σκέψεις για τον θάνατο, και τα σκοτεινιασμένα ανέραστα μάτια και τα
υπολείμματα και οι μαραμένες ρίζες στις στοίβες από άμμο και πριονίδι, τα άχρηστα δολλάρια, η επιδερ
μίδα της μηχανής, τα σπλάχνα του αυτοκινήτου που βήχει και κλαίει, τα άδεια και ολομόναχα κονσερβο
κούτια με τις σκουριασμένες γλώσσες τους, αλίμονο, τι άλλο να κατονομάσω, τις στάχτες κάποιου φαλλικού πούρου, τα αιδοία των χαμουλκών και τα γαλακτερά στήθη των αυτοκινήτων, τους λυωμένους
πάτους των καρεκλών και τους σφιγκτήρες των δυναμό - όλα αυτά μπλεγμένα στις σκελετωμένες σου
ρίζες - και εσύ όρθιο μπροστά μου στο ηλιοβασίλεμα, σε όλη σου τη μορφή και την μεγαλοπρέπεια!
Τέλεια ομορφιά του ηλιοτρόπιου! τέλεια υπεροχή και αγαπημένη ύπαρξη του ηλιοτρόπιου! γλυκό αφτιασίδωτο μάτι στο καινούργιο φεγγάρι που ξύπνησε ερεθισμένο και άταχτο αδράχνοντας στη σκιά του δει
λινού τη χρυσή μηνιαία αύρα της ανατολής! Πόσες μυίγες βουίσαν γύρω σου αγνοώντας την βρώμα σου,
ενώ εσύ καταριόσουν τους ουρανούς των γραμμών του τρένου και τη λουλουδένια σου ψυχή;

Φτωχό πεθαμένο λουλούδι! πότε ξέχασεςπως υπήρξες λουλούδι; πότε κοίταξες το δέρμα σου καί αποφά
σισες πως είσαι μία ανίκανη βρώμικη ατμομηχανή , το φάντασμα μιας ατμομηχανής, το φάσμα και η σκιά
μιας κάποτε πανίσχυρης τρελής αμερικάνικης ατμομηχανής;
Δεν υπήρξες ποτέ μία ατμομηχανή Ηλιοτρόπιο - Ήσουν ηλιοτρόπιο!
Και εσύ Ατμομηχανή είσαι μια ατμομηχανή —μη με ξεχνάς!
Έτσι άρπαξα το ηλιοτρόπιο με το χοντρό σκελετό και το κράτησα στο πλάι μου σαν σκήπτρο, και λέω στην
ψυχή μου τούτο το κήρυγμα, και στην ψυχή του Jack επίσης, και σε όποιον άλλον θα τύχαινε να ακούσει,
•

— Δεν είμαστε η βρώμα στο πετσί μας, δεν είμαστε η τρομακτική άψυχη σκονισμένη ατμομηχανή, είμαστε
πόλοι μας μέσα μας χρυσά ηλιοτρόπια, ευλογημένοι από τον ίδιο μας τον σπόρο, με τα γυμνά τριχωτά
χαρισματικά σώματά μας που μεταμορφώνονται σε τρελά μαύρα σχηματισμένα ηλιοτρόπια στο ηλιοβασί
λεμα, για να τα κρυφοκοιτάζουμε κάτω από τον ίσκιο της τρελής ατμομηχανής της ακροποταμιάς του δει
λινού του Frisco στο λοφώδες τενεκεδένιο βράδυ της φαντασίας μας.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
✓

Transcription of Organ Music, Allen Ginsberg, Berkeley 1955
To λουλούδι στο γυάλινο βαζάκι που ήταν προηγουμένως στην κουζίνα λύγισε για να το δει το φως.
Η πόρτα της ντουλάπας άνοιξε, την είχα πριν χρησιμοποιήσει, κι ευγενικά παρέμεινε ανοιχτή, περιμένοντας εμένα , τον ιδιοκτήτη της.
Ά ρχισα να νιώθω τη δυστυχία μου ξαπλωμένος στο στρώμα, κάτω στο πάτωμα ακούγοντας μουσική,
άρχισα να νιώθω την δική μου δυστυχία, γ ι9αυτό θέλω να τραγουδήσω.
Το δωμάτιο με πλάκωνε, περίμενα την παρουσία του Δημιουργού, είδα τους γκρίζους βαμμένους τοίχους
και την οροφή, περιείχαν το δωμάτιό μου, περιείχαν εμένα, όπως και ο ουρανός περιείχε τον κήπο μου.
Ά νοιξα την πόρτα μου.
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Η αλήτικη κληματαριά σκαρφάλωσε στον τοίχο του εξοχικού, τα φύλλα μέσα στη νύχτα ακίνητα εκεί που
η μέρα τα είχε αφήσει, τα ζωώδη άκρα των λουλουδιών εκεί που είχαν ορθωθεί, να κοιτάζουν νοερά τον
ήλιο.
Μπορώ να ξαναβρώ τα λόγια; Μπορεί η σκέψη της μετεγγραφής να θολώσει το ανοιχτό ψυχικό μου μάτι ;
Η αγαπημένη έρευνα για την εξέλιξη, ο χαρισματικός πόθος για ύπαρξη%
ανάμεσα στα λουλούδια, η σχεδόν
εκστατική μου ανάγκη να υπάρξω ανάμεσά τους.
Το προνόμιο να παρίσταμαι στην ύπαρξή μου - και εσύ πρέπει να αναζητείς τον ήλιο...
Τα βιβλία μου είναι στοιβαγμένα μπροστά μου για να τα διαβάσω, έχουν μείνει εκεί ακριβώς που τα είχα
τοποθετήσει, δεν έχουν εξαφανιστεί, ο χρόνος άφησε τα υπολείμματα και τις αξίες του για να τις χρησιμο
ποιήσω - οι λέξεις μου μια στοίβα, τα κείμενά μου, τα χειρόγραφά μου, οι αγάπες μου.
Είχα μια στιγμιαία διαύγεια, είδα το αίσθημα στην καρδιά των πραγμάτων, βγήκα στον κήπο κλαίγοντας.
Είδα τα κόκκινα άνθη στο φως της νύχτας, ήλιος δεν υπήρχε πουθενά, και όλα είχαν αναπτυχθεί μέσα σ ’
ένα λεπτό και περίμεναν ανέγγιχτα στον χρόνο για τον ήλιο της μέρας να έρθει να τους προσφέρει...
Λουλούδια που με πίστη πότισα, σαν όνειρο μέσα στο δειλινό, μη ξέροντας το πόσο πολύ τα αγάπησα.
Είμαι τόσο μόνος μέσα στον θρίαμβό μου - εκτός από εκείνα εκεί έξω - κοίταξα προς τα πάνω - αυτά
τα κόκκινα θαμνώδη άνθη να νεύουν και να παρατηρούν από το παράθυρο, περιμένοντας με τυφλή
αγάπη, ακόμα και τα φύλλα τους είναι γεμάτα προσμονή και είναι αναποδογυρισμένα τελείως επίπεδα
προς τον ήλιο - για να υποδεχτούν - όλη η πλάση έτοιμη να υποδεχτεί - την ίδια την ανοιχτή γη.
Η μουσική χαμηλώνει, όπως και το λυγισμένο ψηλό κοτσάνι του γεμάτου άνθους, γιατί έτσι χρειάζεται,
γιατί έτσι θα παραμείνει ζωντανό, να συνεχίζει ως την τελευταία σταγόνα της ευτυχίας.
Όπως το λουλούδι, έτσι και ο κόσμος γνωρίζει την αγάπη που υπάρχει μέσα στην καρδιά του, τον έρημο
κόσμο που υπάρχει.
Ο Πατέρας είναι ελεήμων.
Η υποδοχή του ρεύματος είναι βίαια συνδεδεμένη στο ταβάνι, αφού το σπίτι είχε χτιστεί, για να υποδεχτεί
μια μπρίζα που εφαρμόζει τέλεια, που τώρα τροφοδοτεί τον φωνόγραφό μου.
Η πόρτα της ντουλάπας είναι ανοιχτή για μένα, όπως ακριβώς την άφησα και επειδή την είχα αφήσει ανοι
χτή, υπομονετικά έχει παραμείνει έτσι.
Η κουζίνα δεν έχει πόρτα, μια τρύπα θα με υποδεχτεί εκεί - αν θελήσω να μπω μέσα.
Θυμάμαι όταν πρωτοέκανα έρωτα, η Η. Ρ. πήρε το κερασάκι μου με ευγένεια, κάθησα στην αποβάθρα του
Provincetown, 23 ετών, περιχαρής, εξυψωμένος και γεμάτος ελπίδα για τον Πατέρα, η πύλη που οδηγούσε
στην μήτρα ήταν ανοιχτή να με προσμένει αν ήθελα να μπω.
Υπάρχουν αχρησιμοποίη τες υποδοχές ρεύματος διασκορπισμένες σε όλο μου το σπίτι εάν ποτέ τις χρεια
στώ.
Το παράθυρο της κουζίνας είναι ανοιχτό - για να υποδεχτεί τον αέρα.
Το τηλέφωνο - θλιβερή αναφορά - είναι παρατημένο στο πάτωμα - δεν έχω τα χρήματα για την σύνδεση.
Θέλω οι άνθρωποι να υποκλίνονται όταν με βλέπουν και να λένε πως αυτός διαθέτει το χάρισμα της Ποίη
σης, έχει βιώσει την ύπαρξη του Δημιουργού.
Και ο ίδιος ο Δημιουργός μου έδωσε ένα δείγμα της ύπαρξής του για να ικανοποιήσει την ευχή μου, γιο
να μην υπονομεύσει την λαχτάρα μου για εκείνον.

ΣΤΟ ΦΕΥΓΑΛΕΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΣΑ
Gregory Corso
Στα σκαλοπάηα πάνω του φωτεινού τρελοκομείου
ακούω την αρσενική καμπάνα πώς σείει το καμπαναριό
στον τελευταίο πένθιμο απόηχο
σκαρφαλώνω καί βρίσκομαι ανάμεσα σε μία φλογισμένη συντροφιά από ιππότες
με τα σώ ερόφραχτά τους δάχτυλα ιχνηλατούν τον ερχομό μου
πίσω πίσω πίσω στο παρελθόν όταν στάθηκα στα μαύρα από την λύρα του Νέρωνα σκαλιά
στην αγκαλιά μου ο φιλόσοφος που θρηνούσε το τελευταίο κάλεσμα της τρελής Ιστορίας
Τώρα η παρουσία μου είναι γνωστή
ο ερχομός μου σημαδεμένος από φωταγωγημένα ίχνη
Τα μέγιστα του Π αράδεισου παράθυρα ανοιχτά
Σε σκόνη ακτινοβόλο σωριάζονται οι κουρτίνες του Περασμένου Χρόνου
Μ έσα πετούν σμήνη πουλιών πολύχρωμα
Φως φτερωτό φως Ω φως το θαύμα σου
Ο χρόνος με παίρνει από το χέρι
γεννημένος στις 26 του Μ άρτη του 1930 με παίρνει με 100 μίλία την ώρα
με υψώνει πάνω από το παζάρι των επιλογών
τι να διαλέξω , τι να διαλέξω:
Ω ------- και αφήνω το πορτοκαλί μου δωμάτιο του μύθου
καμιά ευκαιρία να κρύψω τα θεϊκά μου παιχνίδια,
διαλέγω της οδού Μ πλήκερ το δωμάτιο

16

Μ ια μάνα μωρό μου σφαλίζει το στόμα με χλωμό στήθος Μ ιλανέζικο
Βυζαίνω, παλεύω, κλαίω, Ω Μ ητέρα τον Ολυμπου
Ά γνω στο είναι σε μένα αυτό το στήθος
Χιονίζει
%

Δ εκαετία παγωμένης ασφάλτου αλόγων καταδικασμένων
Ονείρων ντροπιασμένων —Διαδρόμων σκοτεινών του 42ου Δημοτικού Σχολείου
Σ τέγες περιστέρια με λαρύγγια αρουραίων
Μ ε 100 μίλια την ώρα πάνω από όλους αυτούς
πάνω από αυτούς τους τόσο αληθινούς δρόμους της Μ αφίας
βρίζοντας απαλλάσσομαι από τα γοργόφτερά μου του Ερμή
Ω χρόνε ελέησέ με
διώξε με από την πλάση σου των αυτοκινήτων
ρίξε με βορά στους γιγάντιους γκρίζους ουρανοξύστες
εξάντλησε την ψυχή μου στις γέφυρές σου
απαρνούμαι την λύρα μου της ορφικής ματαιότητας
Και για αυτή μου την προδοσία ανεβαίνω τα φωτεινά τρελά σκαλοπάτια
και μπαίνω στην αίθουσα εκείνη του Π αραδείσιου φωτός
Εφήμερος
χ
Χρόνος
ένας μακρύς μακρύς σκύλος που κυνηγάει την ουρά του
έρχεται
αρπάζει το χέρι μου
και με οδηγεί στην υπό όρους ζωή

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ
Gregory Corso: «Mexican Impressions»
I
t

Μέσα από το παράθυρο του λεωφορείου
βλέπω φευγαλέα κάποια γαϊδουράκια
ένα κιόσκι της Pepsi Cola
έναν γέρο Ινδιάνο να κάθεται
ξεδοντιάρης πλάι σε μια καλύβα.
II

Στάση στο Guayamas
ένα ολοκαίνουργιο φορτηγάκι Ford
γεμάτο εργάτες με μελαγχολικά βλέμματα
στην θέση του οδηγού, ένα μικρό π α ιδί
— καταδικασμένο από το σομπρέρο του .
L____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III

Ανεμόμυλε, ασημόδετε, ατάραχε, ακίνητε στο Μεξικό Ασυνάρτητε ανεμόμυλε όμοιε πουλί, σαν σπασμένος γερανός
Μονοπόδαρε, ψυχρέ, αόρατε, με ευρύ προσεκτικό μάτι
Πώς βρέθηκες εδώ; - Ολομόναχος,
αβοήθητος,
Εόώ που δεν φυσά αέρας;
Ζωντανή λιπόσαρκη, παραιτημένη κατασκευή, είσαι ευχαριστημένη
σε αυτή την ξερή απάνεμη ερημιά;
Με λίγα λόγια, ο κάκτος ζει και μετά από σένα.
IV

Σου λέω Μ εξικό-•
,
^
Λ
Σκέφτομαι μίλια επί μιλίων πεθαμένα ακέραια άλογαΚαθαρόαιμα και άλογα εργασίας, πλαγιασμένα
Κοκαλωμςνα με ίσια πόδια και στόματα χωρίς χείλια.
Είναι το άκαμπτο πόδι, το Μεξικό, το δόντι που προεξέχει,
που μου καταστρέφει τα έφιππά μου όνειρα του εφιάλτη.

··.■■.*

%

-

.
•

-V*

*

■ :
·.

·

•

ι»

·

'

·*

* *■*

Στο Ζωολογικό Κήπο του Μεξικού *
έχουν κοινές
Αμερικάνικες αγελάδες.

Μετάφραση: Αλέξης Σταμύτης

Η νεοελληνική ποίηση μεταξύ
παρελθόντος και παρόντος
του Vinsenzo Rotolo
Οταν πραγματευόμαστε το θέμα της νεοελληνικής κουλ
τούρας μπροστά σ’ ένα ξένο ακροατήριο βρισκόμαστε αναπό
φευκτα ενώπιον ενός διλήμματος: πρέπει να περιοριστούμε
μέσα στα όρια της νεοελληνικής φιλολογίας και να απευθυν
θούμε μονάχα στους λίγους «μεμυημένους», ή είναι προτιμό
τερο να επεκτείνουμε τα όρια αυτά, για να συμπεριλάβουμε και
αυτούς που η ελληνική τους παιδεία σταμάτησε στην κλασική
Ελλάδα, με συνέπεια να καταλήξουμε σε εκλαϊκευτικές απλο
ποιήσεις;
Θα δηλώσω αμέσως ότι θα διαλέξω τη δεύτερη λύση, και επι
καλούμαι από τώρα την επιείκεια των συναδέλφων ελληνιστών,
και ιδιαίτερα των φίλων Ελλήνων, που θα είναι υποχρεωμένοι
να ακούσουν πράγματα γνωστά και κοινά.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κλασικός πολιτισμός έδωσε
νόημα και προοπτική στον τρόπο με τον οποίον σκεφτόμαστε,
εκφραζόμαστε, ζούμε, προσφέροντάς μας διαφωτιστικές απαν
τήσεις στις απορίες μας και στις προσδοκίες μας, που είναι και
οι αιώνιες απορίες και προσδοκίες του ανθρώπου. Σε αντι
στάθμισμα, όμως, της υπερβολικής λατρείας του κλασικού
πνεύματος, αδικήθηκαν πολιτισμοί με διαφορετική παράδοση,
ή με νεότερη ιστορία. Ακόμα και ως προς τον ελληνικό πολιτι
σμό, απόψεις βασισμένες περισσότερο σε αισθητικά παρά σε
ιστορικά κριτήρια, υποβάθμισαν τις μεταγενέστερες εκδηλώ
σεις του. Απόρροια αυτής της στάσης είναι το γεγονός ότι, στα
μάτια των περισσοτέρων μορφωμένων Ευρωπαίων, η βυζαν
τινή εποχή αντιμετωπίζεται με απόσταση, ή και με κάποια περι
φρόνηση, ενώ η σημερινή Ελλάδα, παρόλη την συνεχώς αυξα
νόμενη συρροή ξένων περιηγητών, από την πολιτισμική άποψη
παραμένει μια ανεξερεύνητη ήπειρος.
Άλλωστε, οι ίδιοι αυτοί μορφωμένοι Ευρωπαίοι, ενώ σε
γενικές γραμμές έχουν αρκετές πληροφορίες γύρω από την
αρχαία Ελλάδα, ξέρουν μόνο κατά προσέγγιση τα ιστορικά
γεγονότα της μετακλασικής Ελλάδας, και το γεωγραφικό χώρο
όπου αυτά διαδραματίστηκαν. Εξηγούνται έτσι τα χονδροειδή
λάθη και η επιπολαιότητα των ευρωπαίων πολιτικών και δημο
σιογράφων όταν καταπιάνονται με το λεπτό «Μακεδονικό
ζήτημα», προκαλώντας τη δίκαιη αντίδραση της ελληνικής
κοινής γνώμης, που οπωσδήποτε γνωρίζει, και σέβεται, την
ιστορία της κάθε ευρωπαϊκής χώρας πολύ περισσότερο απ’ ό,τι

συμβαίνει με τους κατοίκους των άλλων κοινοτικών χωρών ως
προς την Ελλάδα.
Ανεξάρτητα, πάντως, από τα επιμέρους ζητήματα, δεν
πρέπει να ξεχάσουμε πως η προσέγγιση στον αρχαίο ελληνικό
πολιτισμό, εκ μέρους της δυτικής Ευρώπης, έγινε με τη μεσολά
βηση, πρώτα της Ρώμης, και ύστερα της Αναγέννησης. Αντί
θετα, μέσα στον ελληνικό κόσμο, η αρχαία παιδεία δεν έπαψε
ποτέ να καλλιεργείται. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε επίσης το
μεγάλο χάσμα που οι θρησκευτικές διαφορές και οι σταυροφο
ρίες δημιούργησαν ανάμεσα στην ελληνική ορθόδοξη Ανατολή
και στη λατινική καθολική Δύση κατά το Μεσαίωνα. Αυτές οι
διαφορές είχαν αντίκτυπο και ως προς την ερμηνεία του ρόλου
που έπαιξε το Βυζάντιο στην εξέλιξη του ελληνικού πολιτι
σμού. Σ’ αυτή την ερμηνεία η δυτική άποψη διαφέρει ριζικά
από την ελληνική. Δεν αναφέρομαι, φυσικά, στις προκαταλή
ψεις των μη ειδικών ως προς τους όρους «Βυζαντινός», «Βυ
ζαντινισμός» (σύμφωνα μ’ αυτή την αρνητική εκδοχή, ποιος θα
μπορούσε να χαρακτηρισθεί περισσότερο «Βυζαντινός», ως
προς τη συμπεριφορά και τη νοοτροπία, από μας τους Ιτα
λούς;). Αυτό που εννοώ είναι ότι, κατά τη δυτική αντίληψη, η
βυζαντινή περίοδος αποτελεί απλώς τη μοναδική εμπειρία ενός
χιλιετούς και λαμπρού πολιτισμού, που υπήρξε δημιούργημα
μιας πολυεθνικής αυτοκρατορίας. Για τους σημερινούς Ελλη
νες, αντίθετα, το Βυζάντιο, με τη γλώσσα του, την παιδεία του,
την εκκλησιαστική οργάνωση, τη θρησκευτική λαϊκή πίστη, δεν
είναι παρά μια φάση ελληνικής ιστορίας, και μάλιστα η φάση
που, χρονολογικά, πολιτισμικά και αισθηματικά, είναι πιο
κοντά στη σύγχρονη Ελλάδα. Εκτός τούτου, το Βυζάντιο είναι
ο συνδετικός κρίκος που κρατά ενωμένη, χωρίς κανένα χάσμα,
την αρχαία με τη νέα Ελλάδα. Απ’ αυτή την άποψη μπορεί ίσως
να γίνει δεκτή η γνώμη των μελετητών που πιστεύουν ότι η
Ελλάδα δεν είχε ένα πραγματικό Μεσαίωνα, όπως τον
εννοούμε στη Δύση.
Η Ελλάδα λοιπόν, διαφορετικά απ’ ό,τι συμβαίνει με τις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και μ’ αυτές που έχουν μακρά
ιστορία, παρουσιάζει μια εξαιρετική συνοχή στην εξέλιξη του
πολιτισμού της. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να διαπιστωθεί
κυρίως στη γλώσσα, ως και σε άλλες πολιτισμικές εκδηλώσεις

λόγιας και λαϊκής προέλευσης. Πραγματικά, η ελληνική
γλώσσα, παρά τις καινοτομίες που κατά καιρούς υπέστη στη
γραμματική της δομή και στο λεξιλόγιό της, διατηρεί ωστόσο
αρκετά από τα αρχαία γνωρίσματα που τη χαρακτηρίζουν με
ιδιάζοντα τρόπο.
Φυσικά, αυτή η συνέχεια για την οποία μιλάμε δεν πρέπει να
εκληφθεί ως μια αδιαπέραστη και αμετακίνητη οντότητα που
θα ήταν αφύσικη και ίσως και τερατώδης. Οπως η γλώσσα δια 
τήρησε τη δική της ελληνική φυσιογνωμία, παρά τις αλλαγές
που δέχθηκε από την αρχαιότητα, και ιδιαίτερα από την ελλη
νιστική περίοδο, έτσι ο μεταγενέστερος ελληνικός πολιτισμός, και
πιο συγκεκριμένα ο νεοελληνικός, παρουσιάζεται με τη γοητεία
ενός κόσμου που είναι ανοικτός στις πιο σύγχρονες και προχω
ρημένες εμπειρίες, και ωστόσο παραμένει πιστός στις κατα
βολές του.
Πώς, όμως, εκδηλώνεται αυτή η διπλή ελληνική ιδιαιτερό
τητα στο πεδίο της λογοτεχνίας; Μετά τη γενική εισαγωγή που
θεώρησα χρήσιμο να επιχειρήσω, θα προσπαθήσω τώρα να
εντοπίσω σύντομα μερικά σημαντικά παραδείγματα αυτής της
«ελληνικής γραμμής» στη νεοελληνική ποίηση. Το γεγονός ότι η
πεζογραφία δεν εξετάζεται εδώ, δεν οφείλεται στη μικρότερη
αξία της έναντι της ποίησης. Απλώς πιστεύω πως στη νεότερη
Ελλάδα η ποίηση, με το γόητρο που της έρχεται από την ιστο
ρική της ενδοχώρα, είχε, σε διάφορες κρίσιμες στιγμές, καθορι
στικές επιπτώσεις πάνω στις γενικές λογοτεχνικές κατευθύν
σεις, και συγκεκριμένα στο γλωσσικό ζήτημα, που επί πολύ
καιρό ταλαιπώρησε τις καλύτερες δυνάμεις της ελληνικής δια 
νόησης.
Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, σημαντικά δείγ
ματα πρωτότυπης αφομοίωσης ξένων προτύπων βρίσκονται
στη νησιώτικη λογοτεχνική παραγωγή. Η Κύπρος που, όχι μόνο
από εθνολογική, αλλά και από γλωσσική και πολιτισμική
άποψη, υπήρξε πάντα κατά τη διάρκεια των χιλιετιών, και εξα
κολουθεί να είναι και σήμερα, αναπόσπαστο μέρος του ελλη
νικού έθνους, γνώρισε κατά τον XVI αιώνα μια ενδιαφέρουσα
συλλογή μεταφράσεων και ελεύθερων αποδόσεων ποιημάτων
του Πετράρχη και των μιμητών του. Αξιοσημείωτη είναι, από
τη μια, η υιοθέτηση της ιταλικής στιχουργικής, και από την
άλλη, η χρησιμοποίηση του τοπικού ιδιώματος της Κύπρου.
Μια άλλη ελληνική μεγαλόνησος, η Κρήτη, με τον πανάρχαιο
πολιτισμό της, έπαιξε στην ιστορία της νεοελληνικής ποίησης
ένα ρόλο ανάλογο μ’ αυτό της «Σικελικής ποιητικής σχολής»
του Παλέρμο στο ξεκίνημα της ιταλικής ποίησης. Εκτός από την
περίοδο πριν από την Ά λωση, την οποία πραγματεύθηκε ο
συνάδελφος καθ. Παναγιωτάκης, κατά τον XVII αιώνα η
Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ανθηρής θεατρικής και
λογοτεχνικής παραγωγής, που δημιουργεί περίπλοκα προβλή
ματα διασυνδέσεων με δυτικά, και ιδιαίτερα ιταλικά, πρότυπα.
Το αριστούργημα της κρητικής λογοτεχνίας είναι ο Ερωτόκριτος, εκτενές ποίημα σε δεκαπεντασύλλαβους του Βιτσέντσου
Κορνάρου, για την ταυτότηα του οποίου ο καθ. Παναγιωτάκης
έχει δώσει αποφασιστική συμβολή με κοπιώδεις και καρπο
φόρες αρχειακές έρευνες. Τα πιο ενδιαφέροντα δεδομένα του
Ερωτόκριτου μπορούν να συμπτυχθούν σε δυο: πρώτον, ότι,
παίρνοντας αφορμή από μια δυτική πηγή με μέτρια λογοτεχνική
αξία, φτάνει στο επίπεδο ενός μεγάλου επικού και αφηγημα
τικού ποιήματος· δεύτερον, ότι, παρά την ξένη προέλευση,
πρόκειται για ένα ποίημα γνήσια εθνικό, που στην Ελλάδα,
ιδιαίτερα στην Κρήτη, είχε πάντα μια διάδοση που σπάνια
συναντούμε, στη σύγχρονη εποχή, σε προϊόντα λόγιας προέλευ-
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σης.
Ο Ερωτόκριτος αποτελεί ένα από τα παραδείγματα εκείνη Γ
της αρμονικής συγχώνευσης της ελληνικής παράδοσης με την
ανανέωση - π ο υ , ως επί το πλείστον, είναι ξένης προέλευσηςπου χαρακτηρίζει τη νεοελληνική λογοτεχνία. Κατά τους πρώ 
τους αιώνες, οι ξένες επιδράσεις προέρχονται κυρίως από την
Ιταλία, εξαιτίας της γεωγραφικής γειτνίασης και της συγγέ
νειας πολιτισμού και εθίμων, και χάρη στις πυκνές επαφές και
ανταλλαγές που οφείλονται στη μακρόχρονη κυριαρχία της
Γαληνοτάτης πάνω σε ελληνικά εδάφη. Ά λλο μέσο πολιτι
σμικής επικοινωνίας συνίσταται στη συνήθεια που είχαν
Ελληνες επιστήμονες, λογοτέχνες, καλλιτέχνες να σπουδάζουν
στην Ιταλία.
Α π 1 αυτούς ξεχωρίζει ο Διονύσιος Σολωμός, από τη
Ζάκυνθο, «εθνικός ποιητής» της Ελλάδας (1798-1857). Αφού
ήδη από μικρός είχε αφομοιώσει στην πατρίδα του την ιταλική
γλώσσα και παιδεία, ως μαθητής ενός ιερωμένου Ιταλού πολι
τικού πρόσφυγα, ο Σολωμός έκανε τις σπουδές του, πρώτα σε
γυμνάσιο της Κρεμόνας, και έπειτα στη Νομική Σχολή της
Παβίας. Σ ’ όλη τη ζωή του διατήρησε τέλεια γνώση της ιταλι
κής, την οποία μάλιστα προτιμούσε για τις σημειώσεις και για
τα πεζά σχεδιάσματα, που ύστερα επεξεργαζόταν σε έξοχες
ελληνικές ποιητικές δημιουργίες. Βασιζόμενος στη μεγάλη
παράδοση της κρητικής λογοτεχνίας και των ελληνικών δημο
τικών τραγουδιών, που ο Θ ωμαζαίος, φίλος και θαυμαστής του
Σολωμού, τα θεωρούσε τα ωραιότερα α π ’ όλα τα δημοτικά
τραγούδια της Ευρώπης, ο Σολωμός, όχι μόνο έθετε τα θεμέλια
της νέας ελληνικής ποίησης, αλλά προπαντός έδειχνε στους
σύγχρονους και μεταγενέστερους πως θέματα, υλικό, δομικές
μορφές ξένης προέλευσης μπορούσαν δικαιωματικά να πολιτογραφηθούν ελληνικά όχι με την απλή μεταφορά τους στην ελλη
νική γλώσσα, αλλά με την απόλυτη προσαρμογή τους στον
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ηθικό κόσμο και στο εθνικό αίσθημα του ελληνικού λαού.
Συνεπής μ’ αυτή τη λογοτεχνική του επιλογή, ο Σολωμός στο
γλωσσικό ζήτημα προτίμησε τη δημοτική (που συνεχίζει την
προφορική ελληνιστική «κοινή»), στην οποία οι αρχαϊστές
είχαν αντιπαραθέσει την καθαρεύουσα.
Αρχαϊζουσα ήταν, αντίθετα, η γλώσσα που χρησιμοποίησε ο
άλλος δίγλωσσος ποιητής, Ανδρέας Κάλβος, και αυτός από τη
Ζάκυνθο, όπως ο Σολωμός και ο Ugo Foscolo, που μάλιστα, για
ένα σύντομο χρονικό διάστημα, είχε τον Κάλβο συνεργάτη και
φίλο.
Από το δεύτερο μισό του XIX αιώνα η Γαλλία επεκτείνει και
στην Ελλάδα τη λογοτεχνική της επίδραση. Στο μεταξύ, προς τα
τέλη του αιώνα, γίνεται όλο και πιο έντονο το αίτημα της
εθνικής ελληνικής ταυτότητας που, στη δύσκολη ισορροπία των
Βαλκανικών κρατών και μέσα στην αδιαφορία, ή στην παρα
πληροφόρηση των ευρωπαϊκών Μεγάλων Δυνάμεων, δέχεται
από πολλές πλευρές αμφισβητήσεις ή και επιβουλές. Συμβαίνει
έτσι τα φιλοσοφικά και αισθητικά ρεύματα της Ευρώπης να
φθάνουν στην Ελλάδα φιλτραρισμένα από μια περισσότερο
άγρυπνη και υπεύθυνη συνείδηση της συλλογικής ταυτότητας.
Δυναμώνει σ’ αυτό το κλίμα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και
ελκυστικά φαινόμενα του νεοελληνικού πολιτισμού: το
αίσθημα της Ρωμιοσύνης. Δεν πρόκειται, όπως θα μπορούσε να
πιστέψει κανείς από την αναλογία προς ιδεολογικές θέσεις λίγο
πολύ αντίστοιχες άλλων χωρών, για κάποιο υπερβολικό πολιτι
σμικό εθνικισμό, αλλά για ένα αντικειμενικό προβληματισμό
γύρω από τις ρίζες, που επαληθεύει όχι μόνο στην παιδεία,
αλλά και στην ίδια την καθημερινότητα του υλικού βίου, την
ουσία και τη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού. Η ποίηση
γίνεται και αυτή διοχέτευση και μήνυμα Ρωμιοσύνης. Αλλωστε
η ποίηση στην Ελλάδα είχε πάντα μια κοινωνική λειτουργία και
απήχηση πολύ πιο έντονη απ’ ό,τι αλλού. Σε δραματικές

στιγμές για την ίδια την επιβίωση του ελληνικού έθνους,
μεγάλοι ποιητές όπως ο Παλαμάς και ο Σικελιανός απεύθυναν
μηνύματα ελπίδας και εμπιστοσύνης στο λαό, που τους σεβόταν
και τους λάτρευε σαν δασκάλους του έθνους και εκπρόσωπους
της Ρωμιοσύνης.
Αλλά τη Ρωμιοσύνη την έχουν εκφράσει, σε διαφορετικές
εποχές, και ποιητές όπως ο Καβάφης, ο Σεφέρης, ο Ελύτης, που
με το λαό είχαν σχέσεις λιγότερο άμεσες από τον Παλαμά και
τον Σικελιανό. Διαφορετική η περίπτωση του Ρίτσου, που από
πολιτική επιλογή έγινε ο τραγουδιστής και κήρυκας της Ροομιοσύνης.
Ο Κωστής Παλαμάς που έζησε ανάμεσα στο δεύτερο μισό του
XIX αιώνα και στο πρώτο του XX, είχε αποφασιστικό ρόλο
στην οριστική υιοθέτηση της δημοτικής ως λογοτεχνικής γλώσ
σας. Προικισμένος με ευρύτατη παιδεία και περιέργεια, έδωσε
μια πρωτότυπη ώθηση στην ανανέωση της λογοτεχνικής παρά
δοσης και από δομική σκοπιά (αρκεί να σκεφθεί κανείς τον
πλούτο και την ποικιλία των μέτρων που χρησιμοποίησε). Η
κηδεία του, το χειμώνα του 1943, όταν η Ελλάδα βρισκόταν
κάτω από τη γερμανοϊταλική κατοχή, έδωσε αφορμή σε μια
πρωτοφανή μαζική κινητοποίηση, όπου ο Σικελιανός, ερμη
νεύοντας ταυτόχρονα τα αισθήματα του λαού και το χρέος των
ποιητών, διατρανούσε πάνω στο φέρετρο του Παλαμά την
πίστη στην πατρίδα και στην ελευθερία. (Θα θυμίσω παρεμπι
πτόντως, ως επιβεβαίωση αυτού του ρόλου της ποίησης στην
Ελλάδα, πως παρόμοια εκδήλωση έγινε, πάλι στην Αθήνα, το
1971, στην κηδεία του Σεφέρη, σε μια άλλη σκοτεινή στιγμή για
την Ελλάδα, κάτω από τη δικτατορία του στρατιωτικού καθε
στώτος).
Στις αρχές του XX αιώνα, σε μια Αλεξάνδρεια εμποτισμένη
ακόμα από ελληνιστικό και κοσμοπολίτικο χρώμα, και ζωντα
νεμένη από την παρουσία μιας πολυάριθμης ελληνικής κοινότη
τας, ο Κωνσταντίνος Καβάφης δίνει τα πρώτα δείγματα μιας
ποίησης που, μερικές δεκαετίες αργότερα, θα κατέπλησσε τους
κριτικούς και θα κατακτούσε τους αναγνο)στες. Αποτραβηγ
μένος από τα λογοτεχνικά ρεύματα της Ελλάδας, ο Καβάφης
δημιουργεί μια ποίηση μοναδική, και από γλωσσική άποψη,
όπου η ανάμνηση σπάνιων ιστορικών επεισοδίων και προ
σώπων εναλλάσσεται με υπαρξιακές σκέψεις, ενώ αμφίβολες
εφηβικές παρουσίες φλέγονται στον πυρετό των αισθήσεων. Η
ποίησή του αντιπροσωπεύει επίσης μια προσωπική, και κατά
κάποιο τρόπο ηθική, ανάγνωση της πορείας της Ρωμιοσύνης
και μερικών εκπροσώπων της, που έχουν υποδειγματική
σημασία για το ελληνικό αίσθημα του ωραίου, του χρέους, της
ζωής·
Άλλη μεγάλη προσωπικότητα του πρώτου μισού του αιώνα
μας είναι ο Άγγελος Σικελιανός. Ποιητής με εξαιρετική λυρική
δύναμη και φαντασία, και με γλωσσοπλαστική πρωτοτυπία, ο
Σικελιανός είχε επίσης ζωηρή συνείδηση του χρέους του λογο
τέχνη έναντι του εθνικού συνόλου, όπως απέδειξε την εποχή της
Αντίστασης, όταν με τα ποιήματά του διοχέτευε μηνύματα, λίγο
πολύ κρυπτογραφημένα, ενθάρρυνσης και πίστης στην τελική
έκβαση του απελευθερωτικού αγώνα.
Κατά τη δεκαετία του ’ 30, σαν αντίδραση και στη μεγαλοστομία των μιμητών του Παλαμά και στην επιτηδευμένη μελαγ
χολία των οπαδών του Καρυωτάκη, πραγματοποιήθηκε μια
στροφή στην ελληνική ποίηση, που, φαινομενικά, έδειχνε πως
ήταν ένα ρήγμα με το παρελθόν, αλλά ουσιαστικά κατέληξε,
μετά τις πρώτες πολεμικές ζυμώσεις, σε μια ανανέωση της
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παράδοσης. Ώ θηση και υλικό σ’ αυτή την ανανεωτική προσ
πάθεια, που εκδηλώθηκε κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, γύρω
από το περιοδικό με τον εύλογο τίτλο «Τα Νέα Γράμματα»,
έδωσαν ευρωπαϊκά πρότυπα διαφορετικής προέλευσης. Εκτός
από την επίδραση μεμονωμένων προσωπικοτήτων, όπως του
Έ λιοτ, που είχε το προνόμιο να μεταφραστεί στα ελληνικά από
δυο μεγάλους ποιητές, όπως ο Παπατσώνης και ο Σεφέρης, σε
επίπεδο σχολών και κινημάτων το μεγαλύτερο βάρος το είχε ο
υπερρεαλισμός, που πλούτισε αισθητά, ακόμα και από γλωσ
σική άποψη, τη νεοελληνική ποίηση, και που η επίδρασή του
συνεχίζεται έως τις μέρες μας.
Για τον Γιώργο Σεφέρη, που πήρε και το πρώτο ελληνικό
Νόμπελ για τη λογοτεχνία, η ελληνική συνείδηση είναι μια
πληγή που ξανανοίγει κάθε φορά που η επαφή με τα υπολείμ
ματα του παρελθόντος, είτε αυτά είναι αρχιτεκτονικά ερείπια,
είτε ποιητικά αποσπάσματα, ξυπνά την οδυνηρή μνήμη ενός
παρελθόντος που θεωρείται ανεπίστρεπτο, και όμως αναδύεται
συνεχώς στην επιφάνεια ως αμυδρή ανάμνηση ενός βιώματος
που ανήκει σε άλλους καιρούς.
Ο Οδυσσέας Ελύτης, ο άλλος Έ λληνας ποιητής που βραβεύ
τηκε με το Νόμπελ, εκφράζει στην ποίησή του, ιδίως της πρώτης
φάσης, ένα αίσθημα μυστικοπαθές, και σχεδόν σωματικό, του
ελληνικού χώρου. Πρόκειται για μια σύλληψη που τοποθετεί
στην πρώτη θέση τις ηθικές και αισθητικές αξίες του ελληνι
σμού ως γνησιότερα συστατικά του. Σ ’ αυτό το σημείο ο Ελύτης
είναι πολύ κοντά στον ηθικό κόσμο του εθνικού ποιητή Διονυ° ί ° υ Σολωμού.
Ο Γιάννης Ρίτσος αξιοποιεί τις πιο ζωτικές και μαχητικές

Ο. Ελύτης
πλευρές της Ρωμιοσύνης με μια προσωπική επανεξέταση του
μύθου και της ιστορίας, που απομακρύνεται από τις ακαδη
μαϊκές αναπαραστάσεις και εμπιστεύεται τη λύση των ατο
μικών ανησυχιών στη δικαίωση των προσδοκιών για μια
δικαιότερη κοινωνία. «Ρωμιοσύνη» είναι ο τίτλος που έδωσε ο
Ρίτσος σ’ ένα εκτενές και υποβλητικό ποίημά του.
Ο Νικηφόρος Βρεττάκος, που η πόλη μας είχε το προνόμιο να
τον φιλοξενήσει κατά τη μακρά νύχτα των συνταγματαρχών,
δίνει απαντήσεις βαθιά ανθρώ πινες στα αιτήματα μιας ηθικής
συνειδητοποίησης. Η Ρωμιοσύνη για τον Βρεττάκο είναι μια
περιουσία με ανώτερες πνευματικές αξιώσεις: «Το όνομα
Ελλάδα δεν είναι λέξη, αλλά λόγος».
Μετά τη λεγάμενη γενιά του Τριάντα έχουν εμφανιστεί δ ιά 
φορες ποιητικές γενιές που έχουν γνωρίσει και εκφράσει, δ ια 
δοχικά, τον αντιστασιακό πόθο της εθνικής απολύτρωσης, τις
απεχθείς συνέπειες του εμφυλίου πολέμου και του ιδεολογικού
μίσους, το υπαρξιακό άγχος και την αλλοτρίωση του σύγχρονου
πολιτισμού.
Η σημερινή ελληνική ποίηση αντιπροσω πεύεται από μια
πολυπληθή ομάδα εξαίρετων θεραπόντων του ποιητικού
λόγου. Μ ερικοί απ' αυτούς βρήκαν αναγνώριση και έξω από
τα εθνικά τους σύνορα, παρόλο που, γενικά, η νεοελληνική
ποίηση αξίζει να είναι περισσότερο γνωστή στο εξωτερικό.
Αυτό, πάντω ς, που εδώ θέλω να τονίσω, είναι ότι πρόκειται
για μια ποίηση ανοιχτή σ’ όλα τα σύγχρονα ρεύματα και πειρα 
ματισμούς, αλλά με μια αδιαμφισβήτητη ελληνική φυσιογνω 
μία: ένα εξαιρετικό παράδειγμα περηφάνειας, τόλμης, ζω τικό
τητας.
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ΠΟΙΗΣΗ
Γιώργος Βέης
ΝΙΚΟΣ ΦΩΚΑΣ Ενα σημείο
προσήλωσης. Εκδόσεις Ύψ ι 
λον, Αθήνα 1993.
«Μια από τις μείζονες καταστάσεις, επιθυμίες
και συμπεριφορές που πρέπει να εγκαταλειφθούν στην πορεία για μια πέρα για πέρα επιτυ
χημένη ανελισσόμενη ζωή είναι η ιδέα της αθα
νασίας!!»
Μ. Σκότ Πέκ (1985)

0 Νίκος Φωκάς επείγεται ν ’ αποκαλύψει
τις πολυσήμαντες σημασίες των αδήλων. 0
σεβασμός του, βέβαια, προς το όν είναι έκδηλος και βαθύς. Είναι γνωστό άλλωστε ότι
έχει εξαντλήσει την αυστηρότητά του κρί
νοντας ομότεχνούς του που χειρίστηκαν
ανάλογα με τα δικά του θέματα με τρόπο
συμβατικό ή ψευδο-λυρικό. Η διακειμενική
βεβήλωση των εννοιών ανέκαθεν τον ενο
χλούσε. Αντιστρέφοντας μάλιστα τη θεμε
λιώδη αρχή του Ludwig Wittgenstein, σύμ
φωνα με την οποία ο κόσμος είναι το σύ
νολο των γεγονότων και όχι των πραγμά
των, ο ποιητής αυτός επαναπροσδιορίζει
στοχαστικά και συναινετικά ταυτόχρονα
τον χώρο των ειδών και των γενών δοκιμά
ζοντας, μεταξύ των άλλων, ν ’ αποκαταστήσει νεκρούς, τοπία, αντικείμενα, ζώα
και ουσίες. Τα αποσπάσματα από το ποίημα
«Σε θεατρικό συγγραφέα» είναι αρκετά
εύγλωττα:
«Σου δόθηκε ό,τι περισσότερο ήθελες ,

ένα κενό / Διαθέσιμο στις οποιεσδήποτε
προθέσεις/Χώρου καιχρόνου χαρακτήρων
και πλοκής/Μα και μιας εναλλακτικής ζωής
σαν των ονείρων; / Ευκαιρία αυτή π ’ άφη
σες και χάθηκε [...]. Σου δόθηκε η ελευθε
ρία γι’ αυτά και γι’ άλλα / Για μια ζωή που
θά’ ταν μόνο δωρεά / Έστω και σαν απλό
θεατρικό παιχνίδι. / Ανίκανος όμως εσύ,
μας θύμισες ως κι από τη σκηνή / Τ αρχαίο
κόστος που η ζωή χρεώνεται!»
Τα είκοσι πέντε ποιήματα της ένατης
συλλογήςτου Νίκου Φωκά με τον ευρηματι
κό, ασφαλώς προσωποπαγή τίτλο «Ένα ση
μείο προσήλωσης» επιβεβαιώνουν άλλη
μια φορά τις αρετές αυτής της διεξοδικής,
αναλυτικής γραφής που έχει μάθει από
πολύ νωρίς, όπως έχω κι άλλοτε δείξει, να
αποδίδει φόρο τιμής στην ενόραση. Ο,τι
συγκρατεί κανείς αμέσως διαβάζοντάς τον
έγκειται σ’ αυτήν ακριβώς τη λεπτότητα

των έγκυρων ποιητικών χειρισμών και των κότερα: ο λόγος χειραγωγείται καθώς
εξαιρετικά αρμονικών μεταλλαγών της έκ διεισδύει επίμονα αλλά και διακριτικά ταυ
φρασης που ξέρει να πολιορκεί το άφατο τόχρονα στα απώτερα κέντρα των εννοιών
χωρίς να εκφυλίζεται σε μετασουρρεαλι- (βλ. π.χ. τα ποιήματα « Ήλιος με παγωνιά»,
στικό πομφόλυγα. Τα ποιήματα «Έκτρω «Έκτρωση» και «Το κρυφό σχολειό»).
ση», «Στο γύρισμα της μέρας» και «Χωρίς
Χωρίς να εκστασιάζεται ή να αυτοεγκωκελάηδημα» δικαιώνουν τις προθέσεις της μιάζεται, όπως συμβαίνει μετουςεπιτήδεισυγκεκριμένης αυτής θεώρησης του κό Ό υ ς εκείνους της ποίησης που ξεχνάνε τα
σμου.
μέτρα της γλώσσας, ο Νίκος Φωκάς εγγυάΠρόκειται, γενικά, για μια ποίηση που ται από συλλογή σε συλλογή την πιστότητα
δίνει την ευκαιρία στα υποκείμενά της να μιας καθαράπνευματικήςπράξηςπου απο
συμφιλιωθούν με τον κατακερματισμένο βλέπει στην ανακαίνιση της όρασης και της
εαυτό τους. Τα πράγματα συνδιαλέγονται ακοής μας. Ας αφήσουμε τη «Μουσική του
μεταξύ τους πάνω σε μια ισότιμη βάση. Η Μετρονόμου» να μας τα πει όλα αυτά κα
Φύση είναι σε θέση ν ’ αντιμετωπίσει την λύτερα: «Ελα λοιπόν, μη μένεις έξω από
αυξανόμενη δυσαρμονίαπου προωθεί στον την αλήθεια αυτή / Μόνος στον πόνο σου *
πλανήτη μας με ιδιάζουσα μεθοδικότητα ο αποδέξου / Τον μετρονόμο που έχεις τώρα
Lupus Sapiens. Το δομημένο περιβάλλον εμπρός στα μάτια/Ν α σε λικνίζει ώσπου να
κρίνεται σκληρά, δοκιμάζεται από όλες τις χάσεις τις αισθήσεις σου */ Μα μάθε πρώτα
πλευρές από έναν ποιητή, πάγιο, ουμανι να τον ακούς με σεβασμό / Για τη σκληρή
στικό αίτημα του οποίου εξακολουθεί να του μουσική λακωνικότητα / Χωρίς να νο
είναι όχι μόνο η επιβίωση του εγώ αλλά η σταλγείς τις χαζομελωδίες».
ποιοτική του ανέλιξη μέσα στον χώρο που
Το «Ενα σημείο προσήλωσης» είναι ένα
του έταξαν μυστικές, δυσεξιχνίαστες δ υ  βιβλίο ρεαλιστικά θεμελιωμένης οδύνης,
νάμεις.
όπου τα πρόσωπα τελικά απελευθερώνον
Η πραγματικότητα του Νίκου Φωκά απο- ται από τις αυταπάτες τους.
δεικνύεται μία και ενιαία: ο χρόνος είναι
πάντα παρελθόν, οι κώδικες σπασμένοι, οι
αλήθειες προτιμούν να κρύβονται στις λε
πτομέρειες του βίου. Η συμφιλίωση, μάλι
στα, του άχθους αρούρης με τον επικείμενο
θάνατό του θεωρείται άλλη μια φορά το μέ
γιστο γνωστικό δίδαγμα. Πρβλ. τους στί
χους: «Κι όμως μαζί με τ ’ άλλα πρόσωπα

και πράματα/Πάνω στο γύρισμα της μέρας,
/Διακρίνω τώρα κ ά τι/ Που μολονότι ασή
μαντο σχεδόν /Δ εν θα το πίστευα πως ήταν
τότε, εκεί: / Θαρρείς κι αθώος ακόμα ο θά
νατος / Με τη δική του φωτογένεια / Ζη
τούσε για παιχνίδι απ’ τον φακό / Να τον
εστιάσει και να τον φωτογραφήσει / Σαν
οποιοδήποτε αντικείμενο », από το καθορι
στικό ποίημα «Στο γύρισμα της μέρας».
Η επιμελημένη ιστορική σχηματοποίηση
αναιρείται από μια ποίηση που ξέρει ν ’ αμ
φισβητεί, να ελέγχει τις πλάνες, που δεν δι
στάζει να προβάλει το δικό της στερεότερο
κοσμοείδωλο: τις όψεις του ονειρικού. Το
σκοτάδιτεκμαίρεται, κατ’ επέκτασιν, διδα
κτικό ενώ οι φοβίες μας είναι τα καλύτερα
σπουδαστήρια της ψυχής.
Ο Νίκος Φωκάς θα μπορούσε να περιπέσει σε μιαν αφόρητη ποίηση ανίας ή να γίνει
ιδιαίτερα οχληρός ξύνοντας παλιές πλη
γές. Απέφυγε τους σκοπέλους αυτούς όσο
λίγοι. Η διάσωσή του οφείλεται κυρίως στη
χρόνια επαφή του με τα μεγάλα πρότυπα
της δυτικής λογοτεχνίας, τη φυσική του
κλίση προς το ουσιώδες αλλά και στην κατακτημένη τεχνική που τον διακρίνει γενι
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Συνευρέσεις ήχων και νοημάτων
(Ο Ξ. Κοκόλης μας μυεί
στην «ηδονή της ομοιοκαταληξίας»)
Βαγγέλης
Αθανασόπουλος
Ξ.Α. ΚΟΚΟΛΗΣ Η ομοιοκατα
ληξία. Τύποι και λειτουργικές
διαστάσεις, στιγμή, 1993.

Η Μελέτη αυτή είναι γνωστή από τον τόμο
Νεοελληνικά Μετρικά (Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις Κρήτης, Ρέθυμνο, 1991, σσ. 36104), που έχει επιμεληθεί ο Νάσος Βαγενάς - στην πατρότρυνση του οποίου, όπως
αναφέρει ο ίδιος ο συγγραφέας, οφείλεται
το πρώτο της έναυσμα. Αξίζει, ωστόσο, να
επανέλθουμε σ’ αυτήν γιατί η διευρυμένη
μορφή της περιλαμβάνει σημαντικά νέα
στοιχεία.
Η μελέτη αυτή, εκτός από τη φιλολογική
σημασία της σε ό,τι αφορά την παρουσίαση
και ανάλυση των τύπων και των λειτουρ
γιών της ομοιοκαταληξίας που έχουν δια
μορφωθεί ιστορικά, έχει και μια επίκαιρη
σημασία, επειδή εμφανίζεται σε μια π ε
ρίοδο κατά την οποία έχουμε δείγματα
επαναφοράς της χρήσης της ομοιοκαταλη ξίας από νεότερους ποιητές μας - όπως,
κυρίως, από μερικούς εκπροσώπους της
«εγγράματης» ποιητικής γενιάς του 1980
- στους οποίους το φαινόμενο εμφανίζε
ται είτε συστηματικά (Καψάλης, Κοροπούλης, Λάγιος) είτε περιστασιακά (Γκανάς και
εν μέρει Μπουκάλας). Η επανάκαμψη, μά
λιστα, της ομοιοκαταληξίας στη σύγχρονη
ποίησή μας και οι σχετικές αντιδράσεις πή
ραν τις διαστάσεις ενός φιλολογικού θέμα
τος που απασχόλησε τον τύπο για αρκετό
χρονικό διάστημα.
Το βιβλίο, επομένως, του Κοκόλη θα
μπορούσε να χρησιμεύσει και ως οδηγός
χρήσης της ρίμας, ή ως προειδοποίηση για
τη σοβαρότητα και τις απαιτήσεις αυτού
του παραδοσιακού τεχνικού χαρακτηριστι
κού του ποιητικού λόγου. Σε καμιά, πάντως,
περίπτωση - όπως δηλώνει ο συγγραφέας
- το βιβλίο δεν επαναπροτείνει ή νομιμο
ποιεί την ομοιοκαληξία «ως τεχνικό χαρα

κτηριστικό της τρέχουσας ποιητικής πρα
κτικής. Μπορεί, αντίθετα, να επιχειρεί να
δείξει πόσο σοβαρά και με πόσο σεβασμό
στη “γνησιότητα του ποιητικού αισθήμα
τος’’χρησιμοποίησε η παραδοσιακή αισθη
τική το τεχνικό αυτό χαρακτηριστικό».
Με το άνοιγμα του πρώτου μέρους του
βιβλίου, «Η ομοιοκαταληξία ως ηχητικό
φαινόμενο. Ορισμοί, τυπολογία, χαρακτη
ριστικά», ο συγγραφέας προσπαθεί να ξε
καθαρίσει το πεδίο της έρευνάς του από τις
παρεξηγήσεις που έχουν δημιουργηθεί
από τους λανθασμένους ορισμούς της
ομοιοκαταληξίας, καταλήγοντας στην
πρόταση να μιλάμε όχι για κατάληξη λέ
ξεων (ή στίχων) αλλά «για το τέλος των στί
χων ή, ακριβέστερα, για το τελευταίο τονι
σμένο φωνήεν σε κάθε στίχο», και για ό,τι
ακολουθεί -εφ ό σ ο ν ακολουθεί κάτι.
Το φαινόμενο, επομένως, της ομοιοκα
ταληξίας αφορά σε στίχους και όχι σε λέ
ξεις. Για να επιβεβαιώσει το συμπέρασμα
αυτό ο Κοκόλης θυμίζει τη μνημοτεχνική
χρήση της ομοιοκαταληξίας, σύμφωνα με
την οποία γραμματικοί κανόνες, λαϊκά για
τροσόφια ή διαφημιστικά μηνύματα διατυ
πώνονται σε ομοιοκατάληκτους στίχους
για να μπορούμε να θυμόμαστε ολόκλη
ρους τους στίχους και όχι βέβαια μόνο τις
λέξεις που ριμάρουν: «Αυτό σημαίνει ότι η
ρίμα, ως φαινόμενο, αφορά όχι απλώς τις
λέξεις με τις οποίες σχηματίζεται, αλλά
ολόκληρους τους στίχους στους οποίους
εμφανίζεται».
Αφού επισημάνει τα πρώτα βασικά χαρα
κτηριστικά της ομοιοκαταληξίας ως ομοηχίας που βρίσκεται στο τέλος του στίχου, ο
συγγραφέας προχωρά σε έναν ορισμό της:
«ομοιοκαταληξία είναι η πλήρης ομοιότητα
δύο ή περισσοτέρων στίχων από το τελευ
ταίο τους τονισμένο φωνήεν και μετά». Ο
ορισμός αυτός αφορά μόνο την απλή
ομοιοκαταληξία, γι’ αυτό ο συγγραφέας
τον συμπληρώνει παρακάτω σε ό,τι αφορά
την πλούσια ομοιοκαταληξία (κατά την

οποία η ομοηχία της ρίμας επεκτείνεται και
πριν από το τελευταίο τονισμένο φωνήεν
του στίχου, περιλαμβάνοντας όχι μόνο
σύμφωνα - ο π ό τ ε θα εξακολουθούσαμε να
έχουμε μια απλή ομοιοκαταληξία- αλλά
και φωνήεντα), κάνοντας επίσης ορισμένες
διευκρινίσεις σχετικά με την οξύτονη
ομοιοκαταληξία.
Στη συνέχεια εξετάζεται η σχέση της ρί
μας με το ομοιοτέλευτο - π ο υ αποτελεί,
κατά ένα τρόπο, τον πρόγονό τ η ς - , η ρίμα
των ομωνύμων (δηλαδή των λέξεων που
έχουν την ίδια προφορά αλλά διαφορετική
σημασία, όπως φύλλο και φύλο), η συγγε
νική με τη ρίμα των συνωνύ μων ομοιοκαταλη ξία -μ ω σ α ϊκό (κατά την οποία στα δύο
σκέλη της ρίμας ενσωματώνονται περισ
σότερες από δύο ολόκληρες λέξεις: μ ε 
γάλα / μ ε γάλα), η ομοιοκαταληξία-ηχώ (ό
ταν η δεύτερη λέξη της ρίμας αποτελεί μέ
ρος της πρώτης: σπατάλη / άλλη) , η, αντί
στροφη προς την προηγούμενη, ομοιοκα
ταληξία μ ε προσθήκη (κατά την οποία στη
λέξη της ρίμας, που ολόκληρη σχηματίζει
το πρώτο σκέλος της ομοιοκαταληξίας,
προστίθεται κάτι, και έτσι προκύπτει η
δεύτερη λέξη: ίσια μεθύσια).
Μετά από μια σύγκριση της πλούσιας με
την απλή ομοιοκαταληξία, που καταλήγει
στο συμπέρασμα πως «το ενδιαφέρον που
προκαλεί η ομοιοκαταληξία είναι ευθέως
ανάλογο προς την έκταση που καλύπτει
(δηλαδή προς τον αριθμό των ήχων που εμ
πλέκει)», το πρώτο μέρος κλείνει με την
εξέταση των περιπτώσεων-μορφών της
εσωτερικής «ομοιοκαταληξίας», δηλαδή
της ομοιοκαταληξίας μιας λέξης που βρί
σκεται στο εσωτερικό ενός στίχου με (1 ) τη
λέξη ρίμας του ίδιου στίχου, (2) κάποια
άλλη λέξη στο εσωτερικό του ίδιου στίχου,
(3) κάποια άλλη λέξη στο εσωτερικό άλλου
στίχου, και (4) με τη λέξη ρίμας άλλου στί
χου.
Στο δεύτερο μέρος, «Ομοιοκαταληξία

και νόημα», ο συγγραφέας εξετάζει την πι
θανή αντιστοιχία ήχου και σημασίας, δεχό
μενος κατ’ αρχήν το αναπόφευκτο της
διαρκούς διολίσθησης από τους ήχους στις
σημασίες, και ότι ακόμη και ένας προγραμ
ματικός περιορισμός του ερευνητή στους
πρώτους δεν κατορθώνει να μη ρυθμίζεται
από δεδομένα που αφορούν τις δεύτερες.
Το-θέμα αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον
όχι μόνο για τη μετρική, αλλά και για τη
θεωρία της λογοτεχνίας, επειδή η ομοιοκα
ταληξία αποτελεί ένα μηχανισμό συγκρό
τησης νοήματος, ο οποίος είναι προφανής
και γι’ αυτό είναι δυνατό να μελετηθεί ευ
κολότερα και αντικειμενικότερα. Ο Κοκό
λης, ωστόσο, δεν προχωρά σε μια βαθιά
εξέταση του θέματος, κρατώντας έτσι τη
μελέτη του μέσα σε καθαρώς φιλολογικά
πλαίσια. Αλλά και η φιλολογική εξέταση του
φαινομένου αυτού είναι πολύ ενδιαφέρου
σα, και επιχειρείται με συστηματικότητα,
οδηγώντας τελικά σε συμπεράσματα που
ξεπερνούν τα όρια της μετρικής και δίνουν
απαντήσεις σε προβλήματα της θεωρίας
της λογοτεχνίας.
Στην αρχή, λοιπόν, ο συγγραφέας εξε
τάζει τους βαθμούς εντυπωσιασμού σε ορι
σμένους τύπους ομοιοκαταληξίας. Οι τύ
ποι στους οποίους επισημαίνεται υψηλός
βαθμός εντυπωσιασμού είναι: οι ομοιοκα
ταληξίες ομωνύμων, οι ομοιοκαταληξίεςμωσαϊκό, οι ομοιοκαταληξίες-ηχώ και οι
ομοιοκαταληξίες με προσθήκη. Ο βαθμός
εντυπωσιασμού σ’ αυτούς τους τύπους εί
ναι συνάρτηση της σημασιολογικής από
στασης που υφίσταται ανάμεσα στις λέξεις
που ριμάρουν. Με τη διαπίστωση αυτή, η
εξέταση της αντιστοιχίας ήχου και σημα
σίας οδηγείται στο πιο κρίσιμο σημείο της,
καθώς ο συγγραφέας προβληματίζεται π α 
ρουσιάζοντας απόψεις τρίτων σχετικά με
την πιθανή αντιστοιχία των δεδομένων της
αίσθησης τα οποία παρέχουν οι ήχοι των
λέξεων ως φυσικά αντικείμενα, με τα δεδο
μένα της λογικής τα οποία συνεπάγονται οι
έννοιες στις οποίες οι λέξεις παραπέμ
πουν. Στην προσπάθειά του αυτή επιστρα
τεύει τις γνώμες: (1) του κλασικιστή Sa
muel Johnson που πρεσβεύει πως «ο νους
κυριαρχεί πάνω στ’ αυτί, και οι ήχοι αξιολο
γούνται κατά τη σημασία τους», (2) του
Γερμανού καντιανού φιλόσοφου J.S. Schutze που εξηγεί την αισθητική αποτελεσματικότητα της ρίμας πάνω στη βάση της δια
φοράς που υφίσταται μέσα στην προβαλ
λόμενη ταυτότητα των λέξεων που ριμά
ρουν, (3) των Ρομαντικών που αντιτάχθηκαν στην άποψη πως η ρίμα συνίσταται σε
σύ μπτωση ηχητικής ομοιότητας από το ένα
μέρος, και σημασιολογικής διαφοράς από

το άλλο, υποστηρίζοντας πως οι λέξεις που
ομοιοκαταληκτούν εφόσον έχουν εν μέρει
όμοιους ήχους πρέπει να περικλείουν και
εν μέρει όμοιες έννοιες, (4) του Σκώτου φι
λόσοφου Dugald Stewart που πιστεύει πως
η ρίμα για να είναι αισθητικά αποτελεσμα
τική πρέπει να εμφανίζεται ως «επουσιώ
δης περίστασις» και να αφομοιώνεται στα
συμφραζόμενα, (5) του Αμερικανού Henry
Lanz που επιμένει στην ευφωνική και μόνο
διάσταση της ρίμας, υποστηρίζοντας πως η
αισθητική αποτελεσματικότητά της απορ
ρέει από την εκτόνωση της ενέργειας της
αναμονής που προκαλεί η πρώτη λέξη της
ρίμας, (6) του Αγγλου W.K. Wimsatt που
απορρίπτει τη διχοτομία «ήχος/νόημα»
υποστηρίζοντας πως «οι λέξεις μιας ρίμας,
με την παράξενή τους αρμονία των ήχων
αφενός και τη διαφοροποίηση των νοημά
των αφετέρου, αποτελούν ένα αμάλγαμα
των δεδομένων της αίσθησης και της λογι
κής».
Στη συνέχεια αυτές οι απόψεις οργανώ
νονται σε μια ιστορική τους εξέλιξη, ξεκι
νώντας από την άποψη της ρίμας ως «επου
σιώδους περιστάσεως» που πρωτοπαρουσιάζεται στην Αναγέννηση και κορυφώνεται στον νεοκλασικισμό του 18ου αιώνα,
σύμφωνα με την οποία η ρίμα δεν πρέπει να
επισύρει την προσοχή, και ότι αυτό που
προέχει σε μια λέξη ρίμας είναι η σημασία
της. Μετά έρχεται στις αρχές του 19ου
αιώνα, όταν η ρίμα παύει να είναι υπηρέ
τρια του νοήματος και αρχίζει να αποκτά
μια θεωρητική αναγνώριση, για να καταλήξει στα μέσα του 20ου αιώνα, οπότε η
ομοιοκαταληξία έφτασε να είναι κυρίαρχη
και, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του Aragon,
«είναι αυτή που υπαγορεύειστον στίχο πού
να πάει».
Μετά από αυτή τη θεωρητική περιδιά
βαση ο συγγραφέας ξαναγυρνά εντεύθεν
των ορίων της μετρικής εξετάζοντας τις μη
ικανοποιητικές ομοιοκαταληξίες, δηλαδή
εκείνες στις οποίες η εκπλήρωση τηςπροσδοκίας δεν προσφέρει κάποια ιδιαίτερη
ικανοποίηση, αλλά απλώς επιβεβαιώνειτην
ύπαρξη της ρίμας. Στην κατηγορία αυτή
ανήκουν οι γραμματικές ομοιοκαταληξίες,
δηλαδή εκείνες που προσφέρονται έτοιμες
από την κλίση της ελληνικής γλώσσας μια
και σχηματίζονται μόνο με τις γραμματικές
καταλήξεις των λέξεων που ριμάρουν. Αν
τίθετα, όταν ανάμεσα στις λέξεις της ρίμας
- αλλά και ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο και στα
συμφραζόμενάτους- υπάρχει αισθητή σημασιολογική απόσταση, τότε η αισθητική
αποτελεσματικότητα της ρίμας - ή , κατά
την προσφιλή έκφραση του Κοκόλη, «η
ηδονή της ομοιοκαταληξίας» - είναι μεγά

λη. Δεν αρκεί, ωστόσο, μόνο η σημασιολογική απόσταση για να προκύψει μια ικανο
ποιητική ρίμα, και αυτό γίνεται φανερό από
το γεγονός ότι υπάρχουν επιτυχημένες ρίμες στις οποίες η σημασιολογική απόσταση
είναι ελάχιστη.
Στο σημείο αυτό ο συγγραφέας εξετάζει
τον διακελισμό και τις διαβαθμίσεις του σε
σχέση με τον βαθμό συνοχής που εμφανί
ζουν μεταξύ τους τα συστατικά του λόγου.
Έτσι, πιο έντονος είναι ο διασκελισμός
όταν έχουμε ύψιστο βαθμό συνοχής, όπως
ανάμεσα στο όνομα και στο άρθρο του ή
ανάμεσα στο εγκλιτικό κτητικό και στο
όνομα ή ανάμεσα στο ρήμα και στα αρνη
τικά μόρια δει/και μ/].
Το δεύτερο μέρος του βιβλίου ολοκλη
ρώνεται με μιαν ανάλυση του φαινομένου
τηςδημιουργούμενηςαπότηρίμαπροσδοκίας, και της αντίστοιχης ικανοποίησης ή
διάψευσής της. Μορφές προσδοκίας είναι
η στοιχειώδης (σύμφωνα με την οποία
απλώς επιβεβαιωνόμαστε ότι υπάρχει και
εξακολουθεί να υπάρχει ρίμα) και η ενδια 
φέρουσα που δεν είναι απλώς η σταθερώς
ικανοποιούμενη ηχητική προσδοκία, αλλά
η δυσεκπλήρωτη ή η κατά ποικίλους τρό
πους διαψευσμένη προσδοκία. Ανάμεσα
στις πιο συχνές περιπτώσεις διάψευσης
της προσδοκίας ο συγγραφέας συγκατα
λέγει εκείνες της αλλαγής από ζευγαρωτή
σε πλεχτή ρίμα, ή από σταυρωτή σε πλεχτή,
καθώς και της εμφάνισης ομοιοτέλευτου
στη θέση της προσδοκώμενης ρίμας.
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Οι διαψεύσεις της προσδοκίας προκαλούν μιαν έκπληξη, αλλά η έκπληξη αυτή
είναι αρκετά διαφορετική από εκείνη που
δημιουργεί (1) η εκπλήρωση μιας δυσεκπλήρωτης προσδοκίας ή (2) το κανονικό
απροσδόκητο. Στην πρώτη περίπτωση το
πρώτο σκέλος της ρίμας σχηματίζεται με
ένα σπάνιο στη γλώσσα μας συνδυασμό
ήχων, οπότε δημιουργείται μια έντονη
προσδοκία σχετικά με τον τρόπο που θα γίνει δυνατό να πραγματοποιηθεί η ρίμα.
Κάτι αντίστροφο συμβαίνει με το κανονικό
απροσδόκητο, επειδή σ’ αυτό η πρώτη
λέξη της ρίμας δεν προμηνύει κάτι ιδιαίτε
ρο, ενώ στο δεύτερο σκέλος εμφανίζεται
μια λέξη που ομοιοκαταληκτεί με τρόπο
απρόβλεπτο.
Μετά μια παρουσίαση των συνηθέστερων μορφών του κανονικού απροσδόκη
του, ο συγγραφέας καταλήγει με μια ιεράρ
χηση των τεσσάρων ειδών έκπληξης που
προκαλούνται από τη ρίμα, αρχίζοντας από
την -ισχυρότερη -εκείνη του κανονικού
απροσδόκητου-, για να καταλήξει σΓην
ασθενέστερη -εκείνη της απλής έκπλη
ξης, που εμφανίζεταιστοπρώτοσκέλοςτης
ρίμας και δεν δημιουργεί αίσθημα προσδο
κίας.
Τοτρίτο καιτελευταίο μέροςτου βιβλίου,
«Για την πρόσληψη της ομοιοκαταληξίας.
Βασικές λειτουργίες», είναι το λιγότερο εν
διαφέρον και ως προςτοντρόπο επεξεργα
σίας του θέματος που είναι πολύ βιωματι
κός, αλλά και επειδή λόγω αυτού του τρό
που επεξεργασίας χάνει τη χρησιμότητά
του ως οδηγού ποιητικής δημιουργικής
γραφής. Στο μέρος αυτό περιγράφει τους
τρεις τρόπους επικοινωνίας με ένα ποίημα:
(1) τη σιωπηλή ανάγνωση, (2) τη φωναχτή
ανάγνωση, και (3) την ακρόαση, αναφερόμενος στους λόγους που επιβάλλουν καθέναν από αυτούς. Το πιο ενδιαφέρον από τα
θέματα που θίγονται σ’ αυτό το μέρος, εί
ναι εκείνο της χρονικής απόστασης που εί
ναι δυνατό να μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο
λέξεις της ρίμας χωρίς να υπάρχει κίνδυνος
να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι
αυτές οι δύο λέξεις ριμάρουν.
Ο προβληματισμός αυτός τον οδηγεί στο
θέμα των τρόπων και ρυθμών με τους οποί
ους μπορεί να διαβαστεί ένα κείμενο, επιμένοντας περισσότερο στον τρόπο ανά
γνωσης του διασκελισμού σε ομοιοκατάλη
κτα ή ανομοιοκατάληκτα ποιήματα. Το
τρίτο μέρος κλείνει με μια συγκεφαλαίωση,
στην οποία παρουσιάζονται οι βασικές λει
τουργίες της ομοιοκαταληξίας.
Το βιβλίο του Ξ. Κοκόλη, είναι πολύ χρή
σιμο και καλύπτει ένα κενό στη σχετική βι
βλιογραφία. Είναι, επίσης, ένα βιβλίο καλο

γραμμένο. Η παρουσίαση των τύπων και
των λειτουργιών της ομοιοκαταληξίας
-π ο υ συνοδεύεται πάντοτε από μεγάλο
αριθμό σχετικών παραδειγμάτων από την
ποίησή μ α ς- γίνεται με ένα τρόπο που είναι ταυτόχρονα πολύ σοβαρός και διεισδυτικός, αλλά και πολύ σαφής, γλαφυρός, ευχάριστος. Αυτό, βεβαίως, αποτελεί συνέπεια του χαρισματικού γραπτού -αλλά και
προφορικού- λόγου του Ξ. Κοκόλη, ενός

λόγου που αποτελεί αυθεντική εκδήλωση
της προσωπικότητάς του.
Σε ό,τι αφορά την τυπογραφική του εμφάνιση, το βιβλίο αποτελεί άλλο ένα δείγμα
της γνωστής ποιότητας των βιβλίων που
βγαίνουν από το τυπογραφικό εργαστήρι
του Αιμ. Καλιακάτσου, που με συνέπεια
γράφει τη δική του ιστορία μέσα στα γράμματά μας.

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Δημ.Φιλιττπής
FRANCISCO DE QUEVEDO
Ονειρα και λόγοι της αλήθειας-που ξεσκεπάζουν απά
τες, καταχρήσεις και διαφθο
ρές σε όλα τα επαγγέλματα και
σε κάθε μεριά της γης.
Εκδ. Αίολος / Θερβάντες. Μετάφραση-εισαγωγή-σχόλια
Ισμήνη Κανσή, συνεργασία
Nativitad Galvet
Τα «Ονειρα καιλόγοιτηςαλήθειας», από τα
αριστουργήματα της ισπανικής λογοτε
χνίας, είναι το πρώτο έργο του Φρανθίσκο
ντε Κεβέδο (1580-1645) που μεταφράζεται
στη γλώσσα μας. Εκδοτικό γεγονός σημαν
τικό, γιατί είναι κοινή εκτίμηση ότι ο Κεβέδο
είναι μεγάλη μορφή όχι μόνον της ισπανι
κής, αλλά και της παγκόσμιας λογοτεχνίας.
Ο Μπόρχες μάλιστα, ανάμεσα στουςψανατικότερους αναγνώστες του μεγάλου αυ
τού Ισπανού ποιητή και πεζογράφου, θεω
ρεί τον Κεβέδο το μεγαλύτερο ισπανόφωνο
ποιητή, και ισάξιο του Δάντη, του Σαίξπηρ,
και του Γκαίτε.
Ο Κεβέδο έζησε στο πρώτο μισό του 17ου
αιώνα, εποχή κρίσης και παρακμής για την
Ισπανία, μια χώρα που έχανε συνεχώς την
αυτοκρατορική παντοδυναμία της, και
προσπαθούσε, με «περισσεύματα» από
μιαν οικονομική άνθηση κάμποσων δεκαε
τιών, να παραστήσει - όλως ματαίως - ό,τι
άλλοτε ήταν: την κραταιά και την αυτάρκη.
Και αφού σε εποχές γενικότερης κρίσης και
παρακμής είθισται, κατ’ αντιδιαστολήν, να
ακμάζουν τα γράμματα και οι τέχνες, ο 17ος
αιώνας συμβαίνει να έχει μείνει στην ιστο
ρία ως ο χρυσός αιώνας (siglo de oro) της
ισπανικής λογοτεχνίας και ζωγραφικής. Ο
Κεβέδο είναι, λίγο-πολύ, σύγχρονος του
Ριμπέρα, του Βελάσκεθ, του Θουμπιθαράν,
του θεοτοκόπουλου από τη μια, του Καλντερόν, του Γκόνγκορα, του Θερβάντες,
του Αόπε ντε Βέγκα από την άλλη.
Κοινό σημείο των μεγάλων αυτών Ισπα
νών συγγραφέων του 17ου αιώνα, ο αυτο
σαρκασμός, η περιπαικτική διάθεση για τη
ζωή και η αυστηρή κριτική στάση απέναντι
στην Ισπανία. «Στάση» που δεν καθορίζε
ται, ωστόσο, από κανένα στοιχείο «ανατρο

πής», ούτε και από καμιά «επαναστατική»
πρόθεση. «Είμαι ταγμένος στο στέμμα,
αλλά όχι στη ζωή, γιατί είμαι στραβός, κου
τσός και δίχως κρίση», παραδέχεται ο Κε
βέδο σε ένα από τα πρώτα γραπτά του, ενώ
στο δεύτερο «όνειρό» του, που είναι αφιε
ρωμένο στον κόμη του Λέμος και πρόεδρο
των Ινδιών λέει: «Εξοχότατε, γνωρίζω πως
στα μάτια σας περισσότερο δαιμονισμένοι
είναι ο συγγραφέας παρά ο ήρωάς του»
(σελ. 37 της πολύ προσεγμένης ελληνικής
έκδοσης).
«Δαιμονισμένος», λοιπόν, ο συγγρα
φέας. Λέξη-«ρετσινιάν που ταίριαζε από
λυτα (μια και το «καταραμένος»... κόλλησε
καλύτερα σε πιο σύγχρονους καιρούς) με
την αποκλίνουσα συμπεριφορά, τον έκλυτο
και «σκανδαλώδη» βίο των Ισπανών λογο
τεχνών του 17ου αιώνα. Και είναι αυτό ένα
άλλο κοινό τους σημείο: Ο Κεβέδο, ο Θερ
βάντες, ο Καλδερόν, ο Γκραθιάν ήταν επι
φανείς άνθρωποι της «αυλής», που πολέ
μησαν στην πρώτη γραμμή και δόξασαν με
την διπλή ή τριπλή ιδιότητά τους (ποιητέςστρατιωτικοί-διπλωμάτες) το όνομα του
βασιλιά τους. Κατά τα άλλα... Θεός φυλά
ξου Δηλωμένος μισογύνης ο Κεβέδο, ο
Αόπε έγινε παπάς, αφού πέρασε από το
κρεβάτι του ο... μισός γυναικείος πληθυ
σμός της Ισπανίας, ο Θερβάντες έμεινε,
όπως όλοι ξέρουμε, κουλός σε μονομαχία.
Ακόμη, περιπλανήσεις, εξορίες, φυλακές,
απ’ όλα - και για όλους - έχει ο μπαξές. Κι
από φτώχεια... και των γονέων. Ολοιπέθαναν στην ψάθα και μόνον ο Γκόνγκορα είχε
- από κληρονομιά - σχετική οικονομική
άνεση.
«Δαιμονισμένος» ο συγγραφέας, «δαι
μονισμένος» και ο ήρωάς του. Κατατρεγ
μένος, περιπλανώμενος, πένης και πολυ
τεχνίτης, συνάμα συμπαθής, ονειροπόλος
και κατεργάρης. Αυτόν τον ήρωα-πρότυπο,
που στα ισπανικά ονομάσθηκε picaro, τον
γέννησε η ισπανική λογοτεχνία του 16ου17ου αιώνα. Το όνομά του: Λαθαρίλιο ντε
Τόρμες, Δον Κιχώτης και Πάντσο, Γκουθμάν ντε Αλφαράτσε, Δον Χουάν... Εχουν
γραφτεί χιλιάδες σελίδες γι’ αυτόν τον
ήρωα που «προκαλούσε “σκάνδαλο” εντός
και εκτός Ισπανίας τον 17ο αιώνα [...] και
όταν ο νεαρός Σαπλαίν (από τους ιδρυτές
της Γαλλικής Ακαδημίας) θέλησε να μεταφράσειτο Γκουθμάν ντε Αλφαράτσε, τη φη
μισμένη nuvela picaresca του Ματέο Αλεμάν, δεν έκρυβε τη βδελυγμία του. Έπρεπε
να παραλείψω, λέει, ό,τι είναι ανυπόφορο»
(Jean Vilar). Ο Picaro καυτηριάζει, κατα
κρίνει, σατιρίζει, ειρωνεύεται το κατεστη
μένο, τον κόσμο ολόκληρο, αλλά και τον
ίδιο τον ήρωά του. Και επέλεξα αυτό το κομ-

μάτιτου Βιλάρ, ανάμεσα σε πολλά άλλα, για
να πω πως, κατά την ταπεινή μου γνώμη,
αυτός ο ήρωας είναι από τους πρώτους που
«ξεφεύγουν» από το συγγραφέα, που ο
«συγγραφέας ξέρει λιγότερο τον ήρωά
του», για να υπενθυμίσουμε την «ταξινό
μηση» του Ρ. Μπαρτ (ο συγγραφέας ξέρει
τα πάντα, λιγότερα, όσα και ο ήρωάς του).
Ο «κατεργάρης», ο ricaro του Κεβέδο
λέγεται Πάμπλος. Η Ιστορία του κατεργάρη
Δ ον Πάμπλος (1603) είναι το έργο που
γράφτηκε πριν από τα «Όνειρα» (1606).
Τέτοιους Πάμπλους βλέπει ο Κεβέδο στα
όνειρά του, στα οράματά του ή στους
εφιάλτες του. Ο Κεβέδο πιστεύει πολύ στα
«όνειρα», γιατί γι’ αυτόν η ζωή είναι μια
απάτη, πιστεύει ότι τα φαινόμενα απατούν,
ότι ο κόσμος είναι μια κακόγουστη φάρσα.
Αυτή είναι η κεντρική ιδέα των «Ονείρων»,
αλλά και του όλου έργου του και αυτήν ανα
πτύσσει με το απέριττο και νευρώδες ύφος
του. (Ο Κέβεδο είναι ο εκπρόσωπος της
μιας εκ των δύο «τάσεων», διά των οποίων
εκφράζεται η λογοτεχνία του 17ου αιώνα
στην Ισπανία, του «κονθεπτισμού», δη
λαδή της λιτής φράσης, εν αντιθέσει με τον
Γκόνγκορα που τον ενδιαφέρει περισσό
τερο το ύφος και η καλαισθησία του λόγου ·
«γκονγκορισμός», ονομάσθηκε ακριβώς η
άλλη «τάση»).
Για τους περισσότερους κριτικούς τα
«Ονειρα» είναι μια σάτιρα με αλληγορικό
χαρακτήρα. Ο Κεβέδο «οραματίζεται» την
ημέρα της κρίσεως, την κόλαση ή αλλιώς,
«σχολιάζει» την κόλαση της καθημερινής
ζωής της εποχής του. Οι καταδικασμένοι
του στο πυρ το εξώτερον διαφέρουν από
εκείνους του Δάντη, αφού η θέση που
έχουν στην κόλαση δεν εξαρτάται από τη
βαρύτητα της «αμαρτίας» τους. Οι καταδι
κασμένοι του Κεβέδο μοιάζουν «δορυφό
ροι» μιας και μόνης αμαρτίας: της υποκρι
σίας, που είναι σύμπτωμα της φιλαργυρίας
και της απληστίας, ιδιότητες που «ξεφόρ
τωσαν» στην Ισπανία, μαζί με το χρυσάφι,
τα πλοία από τις αμερικανικές αποικίες.
Υποκρισία - οργή - βουλιμία - αλαζονεία φιλαργυρία - λαγνεία - οκνηρία - φόνος,
ιδού η «γενεαλογία» της διαφθοράς από
τον Κεβέδο (σελ. 117).
Για τον ηθικολόγο Κεβέδο το χρή μα είναι
η διαβολική δύναμη που αγοράζει, εξαγο
ράζει και ανατρέπει τους πάντες και τα
πάντα. Και τα «πάντα», από κοινωνική και
πολιτική σκοπιά, είναι το αγροτικό-φεουδαρχικό σύστημα της Ισπανίας, πάνω στο
οποίο στηριζόταν το στέμμα. Εμπόριο και
παρεμπόριο: Ιδού η κακοδαιμονία της
Ισπανίας. Εμποροι - ράφτες - φαρμακο
ποιοί - ταβερνιάρηδες - αλχημιστές· όσοι,

τέλος πάντων, έχουν οφέλη από τη συναλ
λαγή είναι η αιτία των δεινών. Αυτοί έχουν
διαφθείρει τους δικαστές, τους χωροφύλα
κες, τους παπάδες. Εδώ σταματά η κριτική
και η σάτιρα του Κε6έδο. Εθνικιστής, αρι
στοκράτης (έστω και ξεπεσμένος), θρη
σκευόμενος κλείνει τα μάτια μπροστά στο
δυναμισμό του τότε ανερχόμενου ολλανδι
κού καπιταλισμού, στη δύναμη του προτε
σταντισμού και του καλβινισμού. Για εκεί
νον η ισπανική μοναρχία είναι πάντα η Κυ
βέρνηση του Χριστού (τίτλος έργου του),
και οι εγγενείς της αδυναμίες δεν οφείλον
ται στην ξεπερασμένη μορφή της, ούτε
στην Αντιμεταρρύθμιση ούτε στην Ιερά
Εξέταση. Την ευθύνη την έχουν οι «ιδιώ
τες», και, σύμφωνα με τις προκαταλήψεις
της εποχής, οι πιο υπεύθυνοι είναι οι ζερ
βοχέρηδες (σελ. 79), οι Εβραίοι απατεώνες
(σελ. 85), οι παντός είδους αιρετικοί (97)
και οι Ιταλοί - συλλήβδην ομοφυλόφιλοι
(46 και 159).
Σ’ αυτήν την «ιδιωτικής φύσεως» σάτι
ρα, λέξεις-κλειδιά είναι η «επίφαση» και η.
«απάτη». «Κανείς δεν είναι ό,τι φαίνεται, ο
καλύτερος παριστάνει τον ανώτερο και ο
ανώτερος το βασιλιά [...], εκείνος που βγά

ζει το ψωμί του σαν ράφτης, ντύνεται σαν
ιδαλγός, [...] ο τσαγκάρης θέλει να τον αποκαλούνσυντηρητή υποδημάτων [...] καιτην
τοκογλυφία την είπανε επιχείρηση»,
χλευάζει ο Κεβέδο (σελ. 112-13). Για τον
Κεβέδο που, σε αντίθεση με τον Μακιαβέλι,
πρέσβευε την υποταγή της πολιτικής στη
χριστιανική ηθική - χαρακτηριστικό παρά
δειγμα το έργο του Η πολιτική του Θεού ποτέ δεν είναι υπεύθυνοςο μονάρχης, που,
όμως, πρέπει να είναι παράδειγμα εργατι
κότητας. Όπως ο Πασκάλ ήταν εχθρός της
ανθρώπινης διασκέδασης, ο Κεβέδο είναι
εχθρός της «βασιλικής οκνηρίας καρ σχό
λης».
Ποιο, λοιπόν, είναι το «φάρμακο» που
προτείνει ο Κεβέδο, εμβριθής μελετητής,
συν τοις άλλοις, του στωικισμού και μετα
φραστής του Σενέκα; Η κατάκτηση της ψυ
χοσωματικής αταραξίας, η καταστασιακή
ηρεμία, η απαλλαγή του σώματος και της
ψυχής από το άγχος του θανάτου, βασικές
θεωρίες δηλαδή του (νεο)στωικισμού, εί
χαν σημαδέψει βαθιά την ταραγμένη προ
σωπικότητα του Ισπανού λογοτέχνη. Ό 
πως και ο Σενέκας πίστευε πως η ζωή είναι
ένας καθημερινός θάνατος (cotidie morim-

ur), και όπως ο Επίκουρος πίστευε ότι «ο
σοφός ούτε παραιτείται από τη ζωή, ούτε
φοβάται το μη ζη ν». Και στο τέταρτο όνειρό
του διατυπώνει την άποψη ότι «όταν λέτε
πεθαίνω, σημαίνει σταμάτησα πια να πε
θαίνω, κι αυτό που αποκαλείται ζωή είναι ζω
πεθαίνοντας» (σελ. 142).
Για εμάς τους Έλληνες αναγνώστες, που
η λογοτεχνία μας δεν είναι τόσο πλούσια σε
μαρτυρίες, για την περίοδο του ύστερου
Μεσαίωνα και της αρχής των νεότερων
χρόνων, το έργο αυτό του Κεβέδο έχει μιαν
πρόσθετη αξία: είναι, ακριβώς, η ακτινο
γραφία αυτής της εποχής του «δυτικού πο
λιτισμού». Ποιες οι προκαταλήψεις, ποια
τα διαβάσματα, ποιοι οι διανοούμενοι (ανάμεσά τους και ο Ψελλός, σελ. 37) στους
οποίους παρέπεμπαν οι συγγραφείς του
17ου αιώνα στην Ισπανία, για όλα αυτά ο
Κεβέδο είναι σπουδαία πηγή. Κατά τα άλλα
ας τον δούμε και ως εκπρόσωπο του ισπανι
κού μπαρόκ και - επειδή καυτηρίασε την
αλαζονεία, το ψέμα και την ανθρώπινη μι
κρότητα - και ως πρόδρομο του σύγχρονου
λατινοαμερικάνικου μυθιστορήματος. Ισως
γι’ αυτό να τον αγαπούσε ο Μπόρχες...

V

Τά ποιητικά βιβλία
το13 Γ Ι Α Ν Ν Η Β Α Ρ Β Ε Ρ Η

• ΠΙΑΝΟ Β Υ Θ Ο Υ
• Ο Θ Α Ν Α Τ Ο Σ ΤΟ Σ Τ Ρ Ω Ν Ε Ι
• ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
• ΤΟ Ρ Α Μ Φ Ο Σ - ΕΝ
ΦΑΝΤΑΣΙΑ, ΚΑΙ ΛΟΓΩ,
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Η Πολιορκία του Αλέξανδρου
Κοτζιά και η κριτική
του Δημήτρη Παπαγεωργάκη
Θα παρουσιάσουμε εδώ αναλυτικά την κριτική που δέχθηκε η
Πολιορκία , γιατί πιστεύουμε ότι φαίνονται κάποιες σταθερές
της κριτικής για το έργο του Αλ. Κοτζιά αλλά και για τη μετα
πολεμική λογοτεχνική παραγωγή γενικότερα.
À. Η πρώτη έκδοση της Πολιορκίας (1953) δεν έγινε ιδιαίτερα
αισθητή, αν κρίνουμε από τον αριθμό των παρουσιάσεων και
την κριτική που δέχθηκε. Στα λίγα σύντομα σημειώματα που
αφορούσαν στην Πολιορκία εκτός από γενικά αξιολογικά
σχόλια όπως: «η ανάγνωση [είναι] τόσο επίπονη και ανιαρή»,
«το βιβλίο τόσο απωθητικό» (ΘρύΛος Α. 1954, σ. 313)ή αντί
θετα: «Ο Αλ. Κ οτζιάς αφηγείται (...) με δύναμη, βάθος και
ακρίβεια σε πολλά» (Κύρρης Κ. 1955), φαίνεται η στάση της
κριτικής απέναντι στον Κοτζιά και κυρίως τα μέσα και η
μέθοδος που χρησιμοποιεί η κριτική την εποχή αυτή.
Ο Αγγ. Μ εταξάς παρουσιάζει την Πολιορκία ως «μυθιστό
ρημα εμπνευσμένο από τον ‘πόλεμο’ της κατοχής»2 διευκρινί
ζοντας αμέσως παρακάτω ποιον «πόλεμο» εννοεί: «Τον πόλεμο
εκείνο που το κομμουνιστικό κόμμα εξαπέλυσε κατά της
Ελλάδος με αντικειμενικό σκοπό την κατάκτησή της και την
υποδούλωσή της στο διεθνή κομμουνισμό». Και το κριτικό
σημείωμα του Αγγ. Μ εταξά καταλήγει: «Κι’ είναι ίσως η πρώτη
φορά που ο ‘εθνικοαπελευθερωτικός αγώ νας’ εμφανίζεται σ’
ελληνικό μυθιστόρημα, χωρίς τη μάσκα του, ξεγυμνωμένος με
την αληθινή ειδεχθή και αποτρόπαια μορφή του» (Μ εταξάς
1955). Ε ίναι φανερό πως ο κριτικός παίρνει θέση για το βιβλίο
με κριτήρια κυρίως ιδεολογικά και αφού πιστεύει πως η δική
του αλήθεια ταυτίζεται με αυτή του βιβλίου και ίσως του συγ
γραφέα. Φυσικά το κριτικό σημείωμα δεν αναφέρεται διόλου
σε θέματα αφηγηματικής τεχνικής.
Εκτενέστερη είναι η κριτική του Δημήτρη Ραυτόπουλου
(Ραυτόπουλος 1955) δημοσιευμένη σ’ ένα από τα πιο σημαντικά
περιοδικά της εποχής, στην Επιθεώρηση Τέχνης. Στην κριτική
του ο Δ. Ραυτόπουλος κατηγορεί σχεδόν άμεσα το συγγραφέα
για τους εξής λόγους:
1. Δ ιότι όχι μόνο δεν παρουσιάζει τα αίτια της «αλληλοσφαγής», αλλά αντίθετα φαίνεται η «πρόθεσή του να ρίξει την
ευθύνη για τα ‘γεγονότα’ στην παράταξη που έκανε εθνική
αντίσταση» (σ. 333), πρόθεση που, κατά το Δ. Ραυτόπουλο,
προκύπτει από την ταύτιση των απόψεων του συγγραφέα με
εκείνων του κ. Διευθυντή, βασικού προσώπου της Πολιορ

κίας.

2. Για τη στάση της «συκοφαντικής» λογοτεχνίας, όπως
αυτή του Αλ. Κ οτζιά, απέναντι στους «οργανωμένους»,
στην άλλη παράταξη
στην απελευθέρωση της Α θήνας,
στην παρουσίαση των Γερμανώ ν για τον τρόπο που ο συγ
γραφέας αντιμετω πίζει την «επανάσταση» και τη θέρμη με
την οποία «περιβάλλει τον κεντρικό του ήρωα, το Μηνά
Π απαθανάση» (σ. 334), ενώ από την άλλη «κανένα φως δε
λάμπει μέσα στην πεισιθάνατη προοπτική [των ηρώων]» (σ.
335).
3. Για «μπόλικες ιδεολογικές ασυναρτησίες» που προβάλλει
ο συγγραφέας, όπως «τον ‘καινούριο ρυθμό’, τη γοητεία της
αμαρτίας που μας χάρισε ο Χριστιανισμός, την οριστική
απιστία που είναι η ασθένεια του αιώ να μας» (σ. 334).
4. Δ ιότι ο συγγραφέας δεν καταφέρνει να φτιάξει τύπους
ανάλογους με το ντοστογιεφσκικό του πρότυπο. Εξάλλου
«αυτά τα πάθη, η μυστικοπάθεια, τα βίαια ξεσπάσματα της
ρούσικης ψυχής (...) δε μεταφέρονται αυτούσια στη
ρωμαίικη ψυχολογία (...). Ύ στερα στην ελληνική ορθόδοξη
πίστη δεν υπάρχει τόση ένταση, ούτε τόση μυστικοπάθεια,
όση θέλει να δώσει ο συγγραφέας στην ευλαβική γυναίκα
του Π απαθανάση (...)» (σ. 334).
Και ο κριτικός, αφού στις πρώτες γραμμές του άρθρου του
αξιολογεί: «400 περίπου βαρετές σελίδες», καταλήγει: «Η
εθνική αντίσταση και η Αλήθεια τίποτα δεν έχουν να ζημιω
θούν από τέτοια κατασκευάσματα» (σ. 335). Φ υσικά και στην
κριτική αυτή δεν υπάρχουν αναφορές σε ζητήματα αφηγημα
τικής τεχνικής.
Ε ίναι φανερό πως ο συγγραφέας ταυτίζεται με το έργο του
και το έργο απηχεί τις απόψ εις του συγγραφέα. Έ ρ γο και συγ
γραφέας υπάγονται στο σχήμα προοδευτικός vs αντιδραστικός ,
σχήμα προσδιορισμένο και φορτισμένο από την ιδεολογία της
εποχής. Κριτήριο για την κατάταξη ενός έργου στο παραπάνω
σχήμα είναι το «περιεχόμενο» του έργου, αφού το έργο διακρίνεται σαφώς σε μορφή vs περιεχόμενο. Αν το περιεχόμενο συμ
φωνεί με την ιδεολογία του κριτικού, τότε το έργο αξιολογείται
ως λογοτεχνία, αλλιώς ως «κατασκεύασμα». Σχηματικά
έχουμε:
ιδεολογική συμφωνία

προοδευτικό

λογοτεχνία

ιδεολογική διαφ ω νία

αντιδραστικό

κατασκεύασμα

Αυτό είναι και το βασικό πλαίσιο εντός του οποίου ασκείται
η κριτική την εποχή αυτή. Ο κριτικός «αποδεχόταν σχεδόν ανε
πιφύλακτα ένα λογοτεχνικό έργο που συμφωνούσε με την Αλή
θεια του, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το απέρριπτε» (Θαλάσσης
Γ. 1992, σ. 14).
Η κριτική του Κώστα Κύρρη προσπαθώντας να ξεφύγει από
το παραπάνω κυρίαρχο σχήμα μετατοπίζει το ενδιαφέρον:
«Ακριβώς γι’ αυτή την ωμή, ρεαλιστική ανάλυση των στοχα
σμών και των παθών μιας ολόκληρης παράταξης και των δια
φόρων στρωμάτων της πρέπει να εκτιμηθεί η εργασία του Αλ.
Κοτζιά. Καθώς και για την ικανότητα να συλλαβαίνει τα
ηρωικά, επικά και τα δραματικά στοιχεία και των πιο μικρών
και απίθανων υπάρξεων που μπλέχθηκαν στη δυναμική ανα
κύκλωση του αγώνα» (Κύρρης Κ. 1955).
Β. Η β' αναθεωρημένη έκδοση της Πολιορκίας (1961) οπωσ
δήποτε προσέχτηκε περισσότερο από την κριτική. Εντωμεταξύ
στα 8 χρόνια που μεσολάβησαν ο Αλ. Κοτζιάς είχε εκδόσει 2
ακόμα μυθιστορήματα και 1 θεατρικό έργο· ασχολιόταν και ο
ίδιος με την κριτική ως δημοσιογράφος.3 Η κριτική στη β'
έκδοση δεν καταφέρνει να υπερβεί εντελώς το σχήμα και το
πλαίσιο της κριτικής στην α' έκδοση.
Ενδεικτική είναι η κριτική του Μπάμπη Κλάρα, ο οποίος
μάλιστα αντιπαραθέτει το έργο του Αλ. Κοτζιά με αυτό του
αδελφού του, Κώστα Κοτζιά. Ο Κλάρας, αφού βρίσκει «εμ
φανή στοιχεία μονομέρειας», συμπεραίνει: «και με μειωμένη,
ως εκ τούτου, αισθητική απόδοση» (Κλάρας Μπ. 1961).
Ως απάντηση στην προηγούμενη κριτική στάση μπορούν να
θεωρηθούν οι κριτικές του Δημήτρη Ζορμπαλα και του Σπύρου
Ζουρνατζή με τα ίδια όμως μέσα και την ίδια ορολογία.
Πιστεύουν ότι «η εικόνα που δίνει ο Αλ. Κοτζιάς της παρακρα
τικής συμμορίας, κάθε άλλο παρά ειδυλλιακή είναι. Η προστυ
χιά, το ποιόν και τα κτηνώδη ένστικτα των μελών της δίνονται
με όλη τους την ένταση» (Ζορμπαλάς Δ. 1964). Και ότι «ένας
ορκισμένος κομμουνιστής συγγραφέας δε (...) θα μπορούσε να
δυσφημίσει περισσότερο αυτές τις ομάδες των ηρακλέων της
δημοκρατίας και της ελευθερίας στην κατεχόμενη πρωτεύουσα
του ’44 (...)» (Ζήτα 1961). Στο ίδιο πλαίσιο, αλλά όχι μόνο,
εγγράφεται και η κριτική του Κώστα Στεργιόπουλου: «Με τον
τρόπο αυτό [ο συγγραφέας] τους απογυμνώνει περισσότερο
από τους άλλους, τους αντιπάλους, που μόνο σα σκιές
κινούνται γύρω τους και οι πράξεις έχουν ομαδικό χαρακτήρα
(...)» (Στεργιόπουλος Κ. 1963).
Υπάρχουν όμως τώρα και κριτικές που εντοπίζουν και δια
φορετικά στοιχεία/σταθερές στην πεζογραφία του Αλ. Κοτζιά.
Ο Α. Χριστοφίδης πιστεύει ότι «το βιβλίο δεν είναι παρά η
έκθεση της προϊούσης παρακμής του βιολογικού όντος Μηνά
Παπαθανάση» (Χριστοφίδης 1961) και εντοπίζει τα στάδια της
παρακμής αυτής με την εξής σειρά: τύψεις του ήρωα - από
κτηση μνήμης - αισθηματισμοί - και τέλος φόβος. Παρόμοια
στοιχεία με άλλη οπτική προσδίδει στον ήρωα και ο Δ. Κ.
Παπακωνσταντίνου (Παπακωνσταντίνου 1962). Τα στοιχεία
αυτά πάντως πρέπει να επαληθευτούν και κυρίως να εξετασθεί
ο λειτουργικός τους ρόλος, κατά πόσο δηλαδή μπορούν να λει
τουργήσουν ως «δρώσες δυνάμεις».
Έ να ακόμα στοιχείο για την πεζογραφία του Αλ. Κοτζιά
προσθέτει ο Κ. Δεδόπουλος:4 «Το συντελεστή του κινδύνου»,
που μάλιστα τον ανάγει σε γενικότερο συντελεστή της πεζογρα
φίας που εκφράζει τους νέους καιρούς. Ορίζει δε το συντελεστή
αυτό ως εξής: «Οι νέοι πεζογράφοι δεσμεύουν στις σελίδες τους

την αγωνία του κόσμου που κινδυνεύει τον έσχατο κίνδυνο, τον
κίνδυνο να χάσει την ψυχή του μεταβαλλόμενη σε ένα πεπτικό
σωλήνα» (Δεδόπουλος 1962). Ό μως ο κριτικός δεν εντάσσει το
συντελεστή αυτό οργανικά και λειτουργικά στο συγκεκριμένο
έργο και επομένως ο χαρακτηρισμός παραμένει γενικός και
ίσως απροσδιόριστος.
Ο Κώστας Στεργιόπουλος προσδιορίζει ένα βασικό στοιχείο
της πεζογραφίας του Αλ. Κοτζιά, το στοιχείο του κακού, «την
παρουσία του κακού με τη μεταφυσική του διάσταση» (Στερ
γιόπουλος 1963), στοιχείο που θα επισημανθεί αργότερα και
από άλλους κριτικούς (Καραντώνης 1978, σ. 244).
Πολλά κριτικά σημειώματα συμπληρώνονται με κρίσεις για
τη μορφή του έργου (πρβ. το διαχωρισμό μορφή vs περιεχόμε
νο). Ο ΜΛάμπης Κλάρας αναφέρει ότι ο συγγραφέας «ανα
σύρει (...) μια πτυχή της πραγματικότητας* με ζωηρά χρώματα*
με αδρές γραμμές* με ψυχολογημένες παρατηρήσεις* με γλώσσα
στρωτή και με ενάργεια παραστατική (...)» (Κλάρας 1961). Ο
Αγγ. Φουριώτης πιστεύει ότι ο συγγραφέας προσφέρει σπάνιες
χαρές και τούτο «οφείλεται στον έντονο και αδρό του λόγο, που
με δεξιοτεχνία χαράζει βαθειά πάνω στο χαρτί, εικόνες ζωής
δίνοντάς τους πνοή με τρόπο που συγκλονίζει (...)» (Φου
ριώτης Αγγ. 1961). Πιο χαρακτηριστικά ο Φρ. Γ. σημειώνει ότι
το βιβλίο «δεν πέφτει πουθενά. Ρουφιέται. Πραγματικά ο κ. Α.
Κ. κατάφερε να κυριαρχήσει στο χάος, μπόρεσε να συλλάβει τα
σημαντικά και τα ασήμαντα, τα υλικά και τα άυλα, το αίμα και
την οσμή του αίματος (...)» (Φρ. Γ. 1961). Τέλος ο Κ. I. Δεδό
πουλος συμβουλεύει το συγγραφέα: «(...) μεγαλύτερη αναγλυφότητα στη χάραξη των προσώπων, μεγαλύτερη πύκνωση στη
δημιουργία της ατμόσφαιρας, γοργώτερη κίνηση του λόγου
διαμέσου μιας βραχυλογίας, εσωτερίκευση μεγαλύτερη βάθους
στην ανάπλαση των ψυχικών αντιδράσεων (...)» (Δεδόπουλος
1962).
Οι παραπάνω κρίσεις μας οδηγούν σε μια άλλη σταθερά της
κριτικής. «Η απόσταση ανάμεσα στη γραφή και τη ζωή αναδεικνύεται σε λογοτεχνικό κριτήριο με αποτέλεσμα την υπέρβαση
της γραφής και η εναργής ή πιστή μίμηση της ζωής να αποτελέσει σταθερό μέτρο για τη νεοελληνική κριτική» (Τζιόβας
1987, σ. 335). Με τέτοια αφετηρία όμως είναι φυσικό να ελλεί
πουν κρίσεις που θα αφορούσαν στη δομή, τη γλώσσα και την
αφηγηματική τεχνική στο σύνολό της, αφού η «λογοτεχνία
νοείται ως προέκταση της ‘πραγματικότητας’ δεμένη άρρηκτα
με τη ζωή που αναπαριστά και εκφράζει» (Τζιόβας, ό.π.).
Γ. Στη γ' έκδοση της Πολιορκίας ( 1977) πολλά ιστορικά και
φιλολογικά δεδομένα έχουν αλλάξει, με αποτέλεσμα διαφορε
τική να είναι και η υποδοχή του μυθιστορήματος από την κρι
τική. «Ό σο απομακρυνόμεθα βιωματικά από την πυρετώδη
εμπλοκή των αντίστοιχων γεγονότων τόσο και οι καταγραφές
είτε οι αναφορές των μας προσεγγίζουν με μεγαλύτερη ενάργεια
νοηματική» (Ζήρας 1977). Η μισαλλοδοξία της ιδεολογικής
πόλωσης που χώρισε τα λογοτεχνικά έργα σε προοδευτικά vs
αντιδραστικά είχε πλέον ξεπεραστεί και μαζί της η ταύτιση του
συγγραφέα με τους πρωταγωνιστές του έργου του. Τα βασικά
προβλήματα που είχε δημιουργήσει η Πολιορκία στις προη
γούμενες εκδόσεις συνοψίζει ο Αλ. Ζήρας ως εξής:
«Πρώτον: γιατί η ψυχογραφία των μορφών είναι μονό
πλευρη και η πλοκή του μυθιστορήματος δομείται κυρίως
''μεταξύ των προσώπων που αποτελούν την ομάδα του

Π απαθανάση; Γιατί είναι (σε συνάφεια) ελλειπής η χαρα
κτηρολογία και η απεικόνιση της αντιπάλου πλευράς; Και
δεύτερον: είναι δυνατή η μεταφορά του συγγραφέα ώστε να
υποδυθεί ανθρώ πινες μορφές οι οποίες είναι ανοίκειες σ’
αυτόν κοινωνικά ή ψυχολογικά; Με άλλα λόγια πόσο
μπορεί ο συγγραφέας να μιλήσει ή να θεωρήσει χρησιμο
ποιώ ντας σαν φορέα του τον Π απαθανάση, εφ’ όσον δεν
είναι ταυτισμένος, ιδεολογικά τουλάχιστον μ’ αυτόν»
(Ζήρας 1977)
Τα παραπάνω προβλήματα τώρα θεωρούνται πλέον ψ ευδο
προβλήματα. «Εκείνο που ενδιαφέρει είναι κατά πόσον ο συγ
γραφέας κατόρθωσε να πλάσει χαρακτήρες πειστικούς, αληθο
φανείς, ώστε να τους αναγνω ρίζει αβίαστα ο αναγνώστης»
(Ζήρας ό.π.). Το ίδιο υποστηρίζει και ο Τίτος Πατρίκιος:
«Ωστόσο ο αναγνώστης δεν πρέπει να ξεχνάει πως η ‘Π ολιορ
κ ία ’ δεν είναι ιστορική πραγματικότητα, αλλά ένας μυθιστορη
ματικός κόσμος». (Π ατρίκιος 1977, σ. 65).
Και οι δύο ωστόσο κριτικές (Ζήρας, Π ατρίκιος) περισσότερο
αναφέρονται στην αναίρεση των προβλημάτων που προκάλεσε
η Πολιορκία παρά στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα.
Λ. Η αναλυτική παρουσίαση των παραπάνω απόψεων έγινε,
όπως τονίστηκε, αφενός με σκοπό να εντοπιστούν θασικά χαρα
κτηριστικά που η κριτική ανέδειξε για το συγκεκριμένο έργο του
Αλ. Κοτζιά και αφετέρου να προσδιορίσει τις σταθερές της
μεταπολεμικής κριτικής γενικότερα, ώστε να καθοριστούν οι
προσδοκίες της έρευνας από την κριτική.
Μπορούμε στο σημείο αυτό να συνοψίσουμε μερικά θασικά
χαρακτηριστικά της κριτικής:
1. Η μεταπολεμική κριτική τουλάχιστον ως τα χρόνια της μετα
πολίτευσης χαρακτηρίζεται από «ιδεολογική υπερφόρτιση»
(Μ ουλλάς 1992, σ. 206) για λόγους φανερά ιστορικούς. Το
λογοτεχνικό έργο εντάσσεται στο σχήμα: προοδευτικό vs
αντιδραστικό με βάση την ιδεολογική συμφωνία vs ιδεολο

γική διαφωνία του κριτικού.
2. Α πόρροια του παραπάνω χωρισμού είναι ο γνωστός αντιθε
τικός δυϊσμός περιεχόμενο vs μορφή που καλλιεργείται
κυρίως από τη μαρξιστική κριτική η οποιά τον καιρό αυτό
μένει δογματική και πλεχανοφική (Ραυτόπουλος 1985, σ.
33). Φυσικά η προτεραιότητα δίνεται στο περιεχόμενο.6
Ως «ουμανιστικό εμπειρισμό» καθορίζει το κύριο γνώρισμα της
νεοελληνικής κριτικής ο Δημήτρης Τζιόβας που συνοδεύεται
και με ανάλογο είδος γραφής: «Στην ελληνική κριτική
κυριαρχεί ο λυρικός και συναισθηματικός τόνος παρά ο
πυκνός και επιχειρηματολογημένος λόγος. Η αδολεσχία και
η πλατύρρημοσύνη σημαδεύουν τα νεοελληνικά κριτικά κεί
μενα εξασθενίζοντας τη συνοχή τους και το επιχειρηματολογικό τους σθένος» (Τζιόβας 1987, σσ. 328-329).
Ε. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε κρίσεις για την Πολιορκία
που δεν αφορούν στην έκδοση ή την επανέκδοση του έργου.
Ο Mario Vitti συνεξετάζει την Πολιορκία του Αλ. Κ οτζιά με
Τα δόντια της μυλόπετρας τον Ν. Κάσδαγλη γράφοντας χα ρα 
κτηριστικά πως «η στράτευση στην εθνικόφρονα παράταξη και
το αντικομμουνιστικό μένος πηγάζουν από φόβο και όχι από
ιδεολογία» (Μ. Vitti 1978, σ. 377).7 Ο Μ. Γ. Μερακλής αναφέρεται στην προσέγγιση από το συγγραφέα ψυχαναλυτικών
μεθόδων σημειώνοντας πως ο συγγραφέας «αναζητεί τον
ψυχικό πυρήνα, όπου εδράζονται οι ενέργειες των ηρώων του

Ο Α λ έ ξ . Κ ο τ ζ ιά ς

(...)» (Μερακλής, σ. 74).
Ο Απόστολος Σαχίνης αναφερόμενος στα πρόσω πα της
Πολιορκίας πιστεύει ότι η δρώσα δύναμη που τα κινεί είναι ο
φόβος. Θ εωρώντας τα πρόσω πα ως σύμβολα του κακού και της
ενοχής, ως αθέλητα όργανα της δύναμης του κακού, πιστεύει
ότι «εκφράζουν την αίσθηση της ενοχής και της αγω νίας για την
ενοχή αυτή μέσα στον παράλογο και αλλοπρόσαλλο κόσμο που
μας περιβάλλει» (Σαχίνης 1984, σ. 157). Θεωρεί επίσης πω ς το
«κλειδί του μυθιστορήματος» είναι η φράση του Σαράντη, την
οποία λέει πεθαίνοντας: «Ο κόσμος... είναι παράφρονες»
(Πολ., ο. 362). Μ ια άλλη δρώσα δύναμη, κατά το Σαχίνη, βρί
σκεται στο φανατισμό: «Από μια άλλη άποψ η, το μυθιστόρημα
μας δείχνει πού καταλήγει ο φανατισμός: στον παραλογισμό
και την παραφροσύνη» (Σαχίνης 1984, σ. 158).
Τέλος ασχολείται και με το «ρυθμό της αφήγησης» για τον
οποίο πιστεύει ότι «είναι αγχώδης και ασθματικός», ενώ θεωρεί
την «έκφραση πληθωρική και ανεπεξέργαστη» (Σαχίνης, ό.π.).
Η γενική άποψη του Σαχίνη πω ς το μυθιστόρημα εκφράζει τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μεταπολεμικής εποχής (αστά
θεια, ανησυχία, αγωνία) —άποψη που εκφράζεται κατά κόρον
σ’ όλο το βιβλίο και με την οποία ξεκινά τη «Γενική Εισαγωγή»
— πιστεύουμε ότι δεν αφήνει πολλά περιθώ ρια για ιδιαίτερη
ενασχόληση με το συγκεκριμένο έργο, πέρα από τη διατύπωση,
γενικών χαρακτηριστικών και γενικών αξιολογικών κρίσεων.
Εξάλλου ενδεικτική αυτής της ενασχόλησης είναι και η έλλειψη
αναφορών για την αφηγηματική τεχνική, έλλειψη που σε καμιά
περίπτωση δεν καλύπτεται από όσα αναφέρονται στη «Γενική
Εισαγωγή» του βιβλίου (σ. 11 κ .εξ.).8
Για τον Α ντρέα Καραντώνη η Πολιορκία είναι μια «Λεπτομε
ρειακή και επίπονη ψ υχογραφ ία των ανθρώ πω ν (...), μια πιστή

αναπαράσταση της ατμόσφαιρας και των όσων διαδραματί
σθηκαν εκείνους τους καιρούς. Είναι ένα μυθιστόρημα βυθι
σμένο στην αγωνία και το σκοτάδι του τρόμου, της αλληλοεξόντωσης και της βαθμιαίας ηθικής αποσύνθεσης του ανθρώπου,
άσχετα με την ιδεολογία του» (Καραντώνης 1978, σ. 250). Και
επισημαίνει την «ξεχωριστή ροπή του συγγραφέα να παρα
σταίνει με επιμονή την ψυχολογία του ‘καταδότη’, του πληρο
φοριοδότη, του κατασκόπου, του ‘προβοκάτορα’, του χαφιέ
(...)» (σ. 251).
Έ χοντας τα κριτήρια που διαμόρφωσαν το μυθιστόρημα της
προηγούμενης του Αλ. Κοτζιά εποχής πιστεύει ότι «Η συσσώ
ρευση λεπτομερειών, γύρω από ανθρώπους και γεγονότα, προκαλεί κάποια κόπωση στον αναγνώστη, που ενδόμυχα γυρεύει
από το δημιουργό την επιβολή του ουσιαστικού, την προβολή
της οργανικής λεπτομέρειας, τη γοργότητα της αφήγησης, τη
δύναμη και τη λάμψη του Λόγου που αυτός δίνει τη λύτρωση,
όταν προπαντός το θέμα είναι τόσο άχαρο και απωθητικό, όσο
είναι το μοιραίο θέμα της Πολιορκίας» (Καραντώνης, ό.π.).
Ο Μπάμπης Μιχαηλίδης-Κριναίος (Μιχαηλίδης-Κριναίος
1982) εντάσσει το μυθιστόρημα στην πρώτη περίοδο που εξε
τάζει (1945-1959) και το συνεξετάζει με τη Φωτιάτου Δ. Χατζή
και τη Χάλκινη εποχή του Ρ. Ρούφου. Σε μια «περιληπτική κρι
τική αναδιήγηση» αποδίδει το μυθιστόρημα ως αντίθεση ανά
μεσα στα δύο βασικά πρόσωπα του έργου: Μηνάς vs κ. Διευ
θυντής. «Γύρω από την εστιακή σχέση οπαδού και αρχηγού
υφαίνονται όλες οι άλλες σχέσεις με το μυθιστόρημα» (σ. 48).
Παρουσιάζει τα δύο πρόσωπα, τη δράση και τις ιδέες τους και
εντέλει τις διαφορετικές τους «ηθικές»: Ο Μηνάς ξεπερνά την
ανήθικη κατάσταση και διαφοροποιείται σε σχέση με τη μακια
βελική στάση που εκπροσωπείται στο έργο από τον κ. Διευ
θυντή» (σ. 48). Πιστεύει ότι το «πρόβλημα του μυθιστορήματος
περιορίζεται στο ηθικό επίπεδο και αναλύεται σα σύγκρουση
με τον ηθικό νόμο» (σ. 48), πρόβλημα που θέτει η πρώτη μετα
πολεμική εποχή και αφορά στη «μετατροπή της πραγματικό
τητας σε απλή ηθική σύγκρουση ανάμεσα σε πρόσωπα ή ανά
μεσα σε αντίθετους ρόλους μέσα στην ψυχή του ίδιου προσώ
που» (σ. 48).
Σε ξεχωριστή ενότητα εξετάζει τα αισθητικά και ιδεολογικά
γνωρίσματα του έργου (σσ. 52 κ. εξ.). Σχετικά με τα «μορφικά
αισθητικά μέσα» αναφέρεται στο ρυθμό της αφήγησης, στη
μορφή της πλοκής και στον αφηγηματικό χρόνο. Συγκεκριμένα
ο ρυθμός της αφήγησης χαρακτηρίζεται ως ασθματικός, «για να
αποδώσει την αγχώδη ατμόσφαιρα για τις συνεχείς ψυχικές
μεταπτώσεις» (σ. 52). Για τη μορφή της πλοκής εισάγει τον όρο
«τροπολογική» διευκρινίζοντας πως «πρόκειται για μια μορφή
καθιερωμένη από τη χριστιανική τέχνη, όπου σημασία δεν έχει
ποτέ η μορφή του καλλιτεχνήματος, αλλά το συμβολιζόμενο
νόημα» (σ. 52). Αυτό γίνεται, κατά το μελετητή, «γιατί [έτσι]
μπορεί [ο συγγραφέας] να παρουσιάζει την εξωτερική δράση
σαν αλληγορία της ψυχής» (σ. 52). Ο όρος και ο χαρακτηρισμός
ωστόσο δημιουργεί αμηχανία και δεν είναι καθόλου ασφαλές
ότι οι «συγκρουόμενες δυνάμεις υπονοούν δυνάμεις που διεκδικούν την κατάκτηση της ψυχής» (σ. 53). Η πορεία της αφή
γησης εξάλλου ακολουθεί όχι τη λογική αλλά την ψυχολογική
σειρά και ο χρόνος δεν είναι ενιαίος, «γιατί δεν έχουμε την απο
κλειστική ανάπτυξη μιας μόνο πράξης. Η πράξη καθορίζεται
από την εστιακή σχέση ανάμεσα στο κεντρικό πρόσωπο και στα
άλλα μέλη μιας ομάδας και ξετυλίγεται έτσι ώστε να δείξει την
προτεραιότητα του ηθικού στοιχείου» (σ. 54).
Τις αριστοτελικές κατηγορίες του ήθους και της κάθαρσης

επανεκτιμημένες από τη «Σχολή του Σικάγου» συναντά ο μελε
τητής στα έργα της πρώτης περιόδου που εξετάζει και πιστεύει
πως «ανταποκρίνονται στη βασική σύγκρουση που σφράγισε
την ελληνική μεταπολεμική κοινωνία ανάμεσα στην ηθική της
αμοιβαιότητας, χαρακτηριστικό των παραδοσιακών κοινω
νιών, και την ηθική της υπολογιστικής συμπεριφοράς, γνωρί
σματα του αναπτυγμένου καπιταλισμού» (σ. 53). Τέλος κατα
τάσσει την Πολιορκία στο «ηθικό ιδεολογικό πλαίσιο το οποίο
στην Ευρώπη εκπροσωπείται από τον υπαρξισμό και τον περ
σοναλισμό (...)· η προσωπική επιλογή, η προσωπική σφραγίδα
πάνω στον κόσμο μας δίνει εξανθρωπισμένο τον κόσμο αυτό»
(σ. 59).
Ο τύπος κοινωνίας που αναδύεται, κατά το μελετητή, από τα
έργα της πρώτης περιόδου, επομένως και από την Πολιορκία ,
είναι αυτός της κοινότητας και εξετάζονται συνακόλουθες συμ
περιφορές σχετικά με το «κοινοτικό ζήτημα, τους θεσμούς, την
εξουσία, τους ηθικούς κανόνες, τις αξίες και την άρχουσα ελίτ»
(σσ. 63-64).
Στη μελέτη επίσης εξετάζεται και το πνευματικό περιβάλλον
της περιόδου αυτής (σσ. 66 κ. εξ.). Συγκεκριμένα η Πολιορκία
υπάγεται στην κατηγορία: «Ψυχολογικός ρεαλισμός» που αντι
στοιχεί στην «τεχνοκρατική άποψη (=αποδίδεται μεγάλη
σημασία στην τεχνική επεξεργασία της μορφής του έργου
τέχνης. Έ τσι ώστε να εναρμονίζονται τα ακατέργαστα ψυχικά
περιεχόμενα» (σ. 68, σημ. 2).

1. Το σύντομο κριτικό σημείωμα του Άλκη Θρύλου προβλήθηκε ιδιαίτερα
από τη νεότερη κριτική ιος χαρακτηριστικό για τη διαφορά της πεζογραφίας
του '30 από αυτήν της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Δες Ζάννας 1992, σ. 148,
Δ. Τζιόβας 1993 σ. 210, Μ. Μικέ 1994 σ. 178 και 187 (30).
2. ΟΘ. Δ. Φραγκόπουλος δίνει την πληροφορία πως πρόκειται για πραγμα
τική ιστορία. Πρβ. Φραγκόπουλος Θ. Δ. 1977, σ. 20. Δες επίσης: «Συζήτηση
του Αλ. Κοτζιά με τον Στρ. Τσίρκα για τη σχέση της πεζογραφίας με την ιστο
ρία» στο: Δελτίο της Εταιρίας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και
Γενικής Παιδείας, τ.3 (1979), σ. 143 και Συνέντευξη του Αλ. Κοτζιά στο περ.
Το Δέντρο, τ. 31 (1982), σ. 286.
3. Γι’ αυτή τη δραστηριότητα του Αλ. Κοτζιά δες: Μουλλάς 1994, Αράγης
1994, Αργυρίου 1994 σσ. 32 κ.εξ.
4. Για τον κριτικό Κ. Δεδόπουλο δες τις πληροφορίες που δίνει ο Αργυρίου
στο: Αργυρίου 1988, σσ. 207-208.
5. Δες και Αργυρίου 1994 σσ. 20-21 και 29-30, Μ. Δούκα 1994 σ. 39, Δ.
Κούρτοβικ 1994 σ. 52.
6. Για το μαρξισμό και τη λογοτεχνική κριτική η βιβλιογραφία είναι μεγάλη.
Ενδεικτικά δες Ήγκλετον Τ. 1981. Τις θέσεις/ερωτήματα που διαμόρφωσε η
ελληνική αριστερά κατά τη μεταπολεμική εποχή διατυπώνει συνοπτικά ο Δ. Ν.
Μαρωνίτης στο: Μαρωνίτης 1987, σ. 226.
7. Πρβ. και την απάντηση του Ν. Κάσδαγλη στο σχόλιο αυτό στο: περ. Δια
βάζω, αρ. 146 (18.6.1986), σ. 69. Δες και Μαριόλη 1988, σσ. 41-42.
8. Ενδεικτική πάντως για τη μέθοδο και τα όρια της κριτικής είναι η παρου
σίαση του βιβλίου του Σαχίνη στο περ. Επιθεώρηση Τέχνης από τη Βεατρίκη
Σπηλιάδη: «(...) Για τον Απ. Σαχίνη τη λογοτεχνία της Αντίστασης αντιπρο
σωπεύουν οι αρνητές της: Κάσδαγλης, Αλ. Κοτζιάς, Πλασκοβίτης, Φραγκό
πουλος, Ρούφος (...)» (Σπηλιάδη Β. 1966). Για το βιβλίο του Σαχίνη δες και:
Αργυρίου 1988, σσ. 270-272.

Νίκος Καββαδίας: Είκοσι χρόνια
από το θάνατό του
Κ ά το υ σ τις α κ τές της Α φ ρ ικ ή ς
π ά νε χρ ό νια τώ ρα π ο υ κ ο ιμ ά σ α ι ,
τα φ α νά ρ ια π ια δεν τα θυμάσαι
και τ ’ω ραίο γλυκ ό τη ς Κ υρια κής.

του Ρήγα Καππάτου
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Ακριβώς είκοσι χρόνια πριν, το Φλεβάρη του 1975, μου τηλεφώ
νησε ο φίλος και συμπατριώτης μου Γιάννης Κουνάδης, για να
μου πει πως αποβραδίς πέθανε ο άλλος φίλος και συμπατριώτης
μας, ο Νίκος Καββαδίας. «Σου τηλεφωνώ για να μην το δεις στις
εφημερίδες και σου έρθει ξαφνικό» μου είπε και είχε δίκιο, γιατί
ήξερε πόσο στενοί φίλοι ήμαστε και πόσο τον αγαπούσα.
Πέρασαν είκοσι χρόνια και ο Κ αββαδίας συνεχίζει να διαβά
ζεται όσο λίγοι Νεοέλληνες ποιητές. Γι1αυτόν το λόγο, αυτό που
κάνω εγώ τώρα δεν είναι ούτε φιλολογικό μνημόσυνο ούτε απο
τίμηση του καταξιωμένου ανά το πανελλήνιο έργου του εδώ και
πάνω από εξήντα χρόνια (τα «Μαραμπού» κυκλοφόρησαν το
1933), αλλά είναι μια φιλική ανάκληση στη μνήμη του ίδιου του
Κ αββαδία, του φίλου μου, που όσο περνάνε τα χρόνια μένουμε
όλο και λιγότεροι άνθρωποι που τον ζήσαμε από κοντά. Γιατί αν
ο Κ αββαδίας είναι μια μεγάλη μορφή της ελληνικής ποίησης,
ήταν ένας εξίσου αξιόλογος άνθρωπος και μια πολύ ιδιόρρυθμη
φυσιογνωμία.
Με συνέδεε μαζί του φιλία πολλών ετών, που συνεχίστηκε και
μετά την αποχώρησή μου από τα καράβια και τη μετανάστευσή
μου από την πατρίδα, μετά την επιβολή της δικτατορίας, ίσαμε
το θάνατό του. Αυτό π α ρ ’ όλη τη διαφορά της ηλικίας και π α ρ ’
όλη την απόσταση που μπήκε ανάμεσά μας μετά την αναχώρησή
μου από την πατρίδα.
Για ένα διάστημα τα καράβια που δουλεύαμε δένανε το χει
μώνα και ξέμπαρκοι, στην Αθήνα, δεν περνούσε μέρα που να μην
ιδωθού με. Μ αζί ήταν πάντα, ο άλλος φίλος που γνώρισα από τον
Καββαδία, ο εκδότης Θανάσης Καραβίας, ο πλοίαρχος του κα
ραβιού που δούλευε ο Κόλιας (έτσι λέγαμε τον Καββαδία οι φ ί
λοι του), ο καπετάν-Σπύρος Βανδώρος και, περιστασιακά, ο άλ
λος θαλασσινός ποιητής που έφυγε πέρυσι το Φλεβάρη, ο καπετάν-Δημήτρης Αντωνίου. Α πό κει και πέρα η παρέα ποικίλε
ανάλογα με το αν κανένα από τα μόνιμα μέλη καλούσε κάποιον,
που πριν το κάμει έπρεπε να είναι βέβαιος πως δεν θα χαλάσει τη
σύμπνοια της συντροφιάς.
Μετά τα πράγματα άλλαξαν. Η εταιρεία που δούλευα εγώ
δρομολόγησε τα καράβια της στις νότιες θάλασσες για να δου
λεύουν και το χειμώνα κι έμενα στον Π ειραιά για μικρότερα χρο
νικά διαστήματα, κυρίως μετά την καλοκαιρινή περίοδο, για λί

Ν ίκ ο ς Κ α β β α ό ία ς
γο. Η επαφή όμως διετηρείτο πάντα, δ ι1αλληλογραφίας ή, όταν
δεν συμπέφτανε τα καράβια μας στον Π ειραιά, μέσω του Θ α 
νάση Καραβία, που ήταν ο κύριος συνδετικός κρίκος της π α 
ρέας.
Ο Κ αββαδίας ήταν λαϊκός άνθρωπος, ευκατάδεκτος και προ
σηνής (έχω αφηγηθεί σε άλλη περίπτωση τον τρόπο της γνω ρι
μίας μας και την πρώτη μας συνάντηση), αλλά γινότανε θηρίο με
οποιαδήποτε έκφανση του φτηνού, του αναξιοπρεπούς, του χυ
δαίου.
Ή τα ν ακριβώς όπως η ποίησή του: αληθινός και λεπταίσθη
τος. Ενώ η ποίησή του έχει τις καταβολές της στην καθημερινή
ζωή των ναυτικών στο πλοίο και στα λιμάνια, στους κινδύνους
της θάλασσας και στα βάσανα που υποφέρουν οι ναυτικοί, π α 
ράλληλα είναι λυρική και αισθαντική, μουσική και ανεπιτή
δευτα βαθιά από την ποιητική αλήθεια που επενδύει σ’ αυτήν ο
δημιουργός της. Α υτά είναι στοιχεία που από το ένα μέρος τη δέ
νουν με τα ποιητικά ρεύ ματα του καιρού τη ς, ενώ από το άλλο την
κάνουν να ξεχωρίζει. Καθρέφτης της ποίησής του ήταν ο ίδιος ο
Κ αββαδίας.
Θυμάμαι έναν καθηγητή που σύχναζε στο βιβλιοπωλείο του
Κ αραβία, έναν άνθρωπο με πολύ χοντροκομμένους τρόπους.
Μ αζί του, φυσικά, πήγαιναν και οι μαθητές του για να αγορά
σουν τα βιβλία από κει. Δηλαδή η υπόθεση ήτανε για το Θανάση
Καραβία και λίγο μπίζνες. Για τους τρόπους του - ή μπορεί και
να του είχε πει κάποτε κ ά τ ι- μόλις τον έβλεπε ο Κ αββαδίας δεν
έμπαινε μέσα, έκανε στροφή και έφευγε!
Αν στην παρέα ερχότανε κάποιος που δεν τον «πήγαινε» σφά
λιζε το στόμα του σα στρείδι και δεν έβγανε τσιμουδιά, ίσαμε να
φύγει και μετά να κάμει τή ν κριτική του, που συνήθως δεν έπεφτε
έξω, όταν είχε επιφυλάξεις για κάποιον. Γι’ αυτό, ο Κ αββαδίας,
είχε πολλούς γνωστούς αλλά πολύ λίγους φίλους.
Η Αθήνα ήταν διαφορετική εκείνα τα χρόνια (μιλάω για την
αρχή της δεκαετίας του ’60) *τότε υπήρχε ακόμα η έννοια της δ ια 
σκέδασης με φίλους σε μία από τις πολυπληθείς ταβέρνες του
κέντρου, όπου υπήρχε μία κιθάρα, βαρέλια με κρασί και α π α γ
γέλλονταν ποιήματα. Ό τ α ν κάποιος ή κάποιοι έπαιρναν την κ ι
θάρα για να τραγουδήσουν ή απάγγελλαν, οι άλλοι άκουγαν.
Αυτού του είδους η διασκέδαση σπανίζει σήμερα, γιατί όλα
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έχουν αλλάξει. Πρώτα απ’όλα άλλαξε η ίδιαη Αθήνα, όπου μόνο
ένας τρελός θα ψάξει να βρει ταβέρνα στο κέντρο με τη μολυσμένη ατμόσφαιρα και το θόρυβο. Ό λοι προσπαθούν να απομα
κρυνθούν απόκει.
Αλλά και οι άνθρωποι έχουν αλλάξει συνήθειες και μια δια
σκέδαση με απαγγελία στίχων είναι έξω από τη νοοτροπία των
σημερινών Αθηναίων, κυρίως των νέων, γιατί οι παλιοί δεν ξέχασαν και όλο ψάχνουν να βρουν κάτι που θα τους δέσει με το
χτες. Γι’ αυτό, προσωπικά, πιστεύω πως το κέντρο είναι εκείνο
που εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει την Αθήνα του χτες, αδιά
φορα από τη μόλυνση της ατμόσφαιρας, το θόρυβο και την τα
λαιπωρημένη όψη των σπιτιών.
Ή ταν αυτού του είδους η διασκέδαση και πάνω απ' όλα η συ
ζήτηση που μας τραβούσε, και ανάλογα με την ώρα της ημέρας
διαλέγαμε και το μέρος. Αν ήταν πρωί, πίναμε καφέ σε κανένα
καφενείο στο Κολωνάκι, κοντά στο σπίτι του Καββαδία. Αν
ήταν μετά τις δέκα, πίναμε ούζο στου «Απότσου», το παλιό, όχι
αυτό που υπάρχει σήμερα και είναι πανάκριβο. Τότε ο μεζές πή
γαινε με το ούζο. Το βράδυ πηγαίναμε σε καμιά ταβέρνα. Τότε
είχαν αρχίσει να εμφανίζονται και οι «μπουάτ» στην Πλάκα και
αλλού. Μετά την ταβέρνα καταλήγαμε πολλές φορές σε καμιά
τέτοια μπουάτ, αφού ήμαστε ξέμπαρκοι και το πρωί δεν είχαμε
δουλειά.
Τα θέματα των συζητήσεων σ' αυτήν τη συντροφιά δεν ήταν
μόνο η ποίηση και η λογοτεχνία, γενικότερα, αλλά ποίκιλαν,
ανάλογα με τα φεγγάρια και τη διάθεση των μελών . Για ένα διά
στημα, θυμάμαι, του είχε μπει του Καββαδία ν’ ακούει όπερα
(από δίσκους) και επειδή στο θέμα των γνώσεων υπήρχε ένα εί
δος φιλικής άμιλλας μεταξύ των μελών, έφερνε συνέχεια την κου
βέντα για συνθέτες, τις φωνές, τους τραγουδιστές: βαρύτονους,
μπάσους, τενόρους, κλπ., αλλά και ολόκληρα κατεβατά ονομά
των , από τον Ντε Λούκα και τον Καρούζο ίσαμε τον δ ικό μας, τον
Κερκυραίο Δελένδα, που νομίζω τραγουδούσε ακόμα στη Λυ
ρική Σκηνή ή, αν όχι, μόλις τότε θα είχε πάρει σύνταξη.
Αυτό, ο Καββαδίας, το έκανε επίτηδες, επειδή ήταν πειραχτήριο και ήξερε πως το μελόδραμα δεν ενδιέφερε τον Θανάση
Καραβία, αλλά ενδιέφερε τον Δημήτρη Αντωνίου, που εκαυχάτο για τις γνώσεις του σ’ αυτό το θέμα και αντιδικούσε μαζί

του, καταλήγοντας σε συγκρίσεις καλλιτεχνών της προτίμησής
τους, όπως για παράδειγμα αν ο Ταλιαμπούε ήταν καλύτερος
βαρύτονος από τον Τίτο Γκόμπι και ποιος απέδιδε καλύτερα τον
«Πρόλογο» από τους Παλιάτσους του Λεονκαβάλλο, ή τη γνω
στή άρια από τον «Τροβατόρε» του Βέρντι!
Ο Καββαδίας είχε ένα εκπληκτικό αισθητήριο να εντοπίζει
και να αποστηθίζει αξιόλογους στίχους από αδέξια και πλατειάζοντα ποιήματα γνωστών ή άγνωστων ποιητών, αλλά και να
ανακαλύπτει και να φέρνει στην παρέα για συζήτηση άγνωστους
ποιητές, που κατά την κρίση του έπρεπε να προσεχτούν, ή άλ
λους που ενώ ήταν γνωστοί είχαν περιθωριοποιηθεί.
Θυμάμαι κάποτε έφερε ένα περιοδικό με μεταφράσεις ποιη
μάτων του Γαλλο-Καραίβειου ποιητή και διπλωμάτη ΣαινΤζων
Περς. Ή ταν τέτοιος ο ενθουσιασμός του που επέμενε ότι όλοι
έπρεπε να τον διαβάσουμε και επειδή αμφέβαλλε για την
ποιότητα των μεταφράσεων, επέμενε (και τελικά το πέτυχε) να
γράψουμε στο Γκαλιμάρ, στο Παρίσι, να μας στείλει μια έκδοση
με τα ποιήματά του στο πρωτότυπο!
Άλλη μια φορά, θυμάμαι, στο σπίτι της ανηψιάςτου Έλγκας,
που του είχαν αναθέσει να προσέχει το Φίλιππο (Θιλίππο τον
έλεγε, κεφαλλονίτικα), το μωρό της Έλγκας, τότε, μιλούσαμε
για τον Καρυωτάκη. Ή ταν ο ποιητής της παρέας. Ήμαστε όλοι
Καρυωτακικοί !Τ ου ανάφερα εγώ ένα συγκεκριμένο ποίη μα που
μου άρεσε ιδιαίτερα. Α, μου λέει, και πήγε στη βιβλιοθήκη, πήρε
μια παλιά έκδοση με τα ποιήματα του Ρώμου Φιλύρα - κοίτα δω !
«Ο Καρυωτάκης είχε στην κυριολεξία αντιγράψει ένα αδέξιο και
κακογραμμένο ποίημα του παράφρονα ποιητή, που με τη διαί
σθηση και τη δεξιοτεχνία του έχει αναγάγει σε αριστούργημα.
Πρόκειται για το ποίημα “Οι αγάπες”».
Τέτοια ήταν τα θέματα των συζητήσεων σ’ εκείνη την παρέα,
που άξονάς της ήταν ο Θανάσης Καραβίας. Το σπίτι του στο Λυ
καβηττό ή το βιβλιοπωλείο του στην Ακαδημίας και Ιπποκράτους, ήταν συνήθως το εντευκτήριο. Εκεί, στο Λυκαβηττό, εί
χαμε την απαράμιλλη φιλοξενία της Ρίκας, της γυναίκας του Θα
νάση , που εκ των ενώντων είχε την ικανότητα να ετοιμάζει πλου
σιοπάροχο τραπέζι για όσα άτομα τύχαινε να βρεθούν στο σπίτι,
αδιάφορα αν ήταν τρία ή έξι.
Η Ρίκα Καραβία, ήταν άνθρωπος με βαθιά μόρφωση και ευρεία γλωσσομάθεια. Είχε δε το ξεχωριστό προνόμιο να είναι
αληθινά προσηνής με όλους. Ο Καββαδίας, όπως κι εγώ, αλλά
και οι άλλοι φίλοι του Θανάση, την εκτιμούσαμε βαθύτατα.
Πάνε χρόνια που έχει πεθάνει κι εκείνη.
Καμιά φορά συγκεντρωνόμαστε στο σπίτι του Καββαδία, που
κι εκείνος έμενε στο Λυκαβηττό με την αδελφή του, τη Τζένια. Ή
στο δικό μου σπίτι, στα Εξάρχεια, που η μάνα μου μας έφτιαχνε
κεφαλλονίτικη σκορδαλιά με κοφίσι, μπακαλάο και πατζάρια ή
κολοκύθια τηγανητά, ένα φαί που άρεσε σε όλους μας.
Ο Θανάσης Καραβίας ήταν ο άνθρωπος που μόλις έγραφε κα
νένα ποίημα ο Κόλιας, πήγαινε να του το διαβάσει και ν ’ακούσει
τη γνώμη του. Του είχε μεγάλη εκτίμηση και η φιλία τους πήγαινε
πίσω, στην δεκαετία του τριάντα. Έ να άλλο πρόσωπο που ο Κό
λιας είχε εμπιστοσύνη στην κρίση του, ήταν η αδελφή του, η Τζέ
νια.
Σε ό,τι αφορά την άμιλλα γνώσεων που ανάφερα πιο πάνω, ο
Θανάσης Καραβίαςήταν βαθύς γνώστης της ελληνικής γλώσσας
από την καταβολή της ίσαμε τη δημοτική του Τριανταφυλλίδη,
που ήταν φίλος του. Γι’ αυτό όταν η συζήτηση έφτανε στα ελληνι
κά, μόνο όσοι δεν γνώριζαν καλά τον Καραβία θα τολμούσαν να
κοκορευτούν για τις γνώσεις τους όταν εκείνος ήταν παρών.

Στην αρχή της γνωριμίας μας με τον καπετάν-Δημήτρη Αντω
νίου, που έφερε στην παρέα ο Καββαδίας, κάτι είπε μια μέρα ο
Θανάσης Καραβίας και ο Αντωνίου αντέδρασε μ’ έναν τρόπο
που δεν ταίριαζε στο χαρακτήρα του, που ήταν ευγενής και τυπι
κός με όλους. «Μου προξενεί αλεργία αυτή η λέξη», είπε ο καπετάν-Δημήτρης αντιδρώντας σε μια λέξη της απλής καθαρεύου
σας που χρησιμοποίησε στην κουβέντα του ο Καραβίας (μου δια 
φεύγει η λέξη, αλλά θυμάμαι το διάλογο από την αντίδραση του
Καραβία), που κοντοστάθηκε, τον κοίταξε και του είπε σε σο
βαρό τόνο όπου δεν χωρούσε η παραμικρή αμφιβολία γ ι’ αυτό
που έλεγε: «Σας προκαλώ να μου βρείτε ένα συνώνυμο που να
υποκαθιστά, κυριολεκτώντας, τη λέξη που δεν σας αρέσει», είπε
καιπερίμενε.
Οι παρόντες γνωρίζανε πως ο Αντωνίου ήταν χαμένος από χέ
ρι, που λένε, αλλά το κατάλαβε κι ο ίδιος και δεν έδωσε συνέχεια.
Ή τα ν άνθρωπος με ευρεία εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Πώς του
ξέφυγε να επιτεθεί αναίτια στον Καραβία; Η κακιά στιγμή, που
λέμε. Συμβαίνει.
Θυμάμαι ένα βράδυ του ’66 ή του '67, επιστρέφοντας από μια
πεντάμηνη απουσία με το καράβι που δούλευα, στον Πειραιά,
μπαίνοντας στο λιμάνι, δεξιά, αντίκρισα ένα φρικιαστικό θέα
μα: δίπλα στον ντόκο είχε έρθει τούμπα το τουριστικό πλοίο «Α
γαμέμνων» που πλοίαρχός του (αλλά και συμπλοιοκτήτης) ήταν
ο Αντωνίου.
Αργότερα, το βράδυ της ίδιας ημέρας, όταν συναντήθηκα με
τον Καραβία, το Σπύρο Βανδώρο και τον Καββαδία, που το κα
ράβι τους ήταν δεμένο, είπαμε να πάμε να πάρουμε και τον Α ν
τωνίου για να βγούμε, που έμενε κάπου στην οδό Φυλής. Μου
έκαμε εντύπωση ότι παρόλη την τράγωδία (το ατύχημα είχε συμ
βεί μόλις δυο μέρες πριν) ήρθε μαζί μας και η συμπεριφορά του
ήταν άψογη, όπως πάντα. Ή ταν η μόνη φορά που δεν άκουσα
τον Καββαδία να τον πειράζει. Ούτε και κανείς αναφέρθηκε στο
περίεργο ναυάγιο. Ευτυχώς το πλοίο ήταν άδειο. Το ατύχημα
είχε συμβεί από αβλεψία του μηχανικού που έπαιρνε νερό ή πε
τρέλαιο (δεν θυμάμαι) και δεν άνοιξε τις βαλβίδες να μοιραστεί
το βάρος. Πήγε όλο από τη μια μεριά, κοπήκανε οι κάβοι και το
καράβι ήρθε τούμπα, με την καρίνα στον αέρα και τα άλμουρα
κάτω!
Από τότε ο Αντωνίου δεν ξαναμπαρκάρησε. Έ μεινε στη στε
ριά κι ερχότανε συχνά στου Θανάση, ίσαμε που έφυγε κι ο Καρα
βίας το 1983. Παρόλη τη συχνή συναναστροφή μαζί του, αλλά
και μαζί μου (είχε έρθει επανειλημμένα στο σπίτι μου να φάμε
σκορδαλιά ή σοφιγάδα που μαγείρευε η μάνα μου και εκείνος αν
ταπέδιδε, πάντα τυπικός, στην ταβέρνα «Ο σβίγκος» στην Κυ
ψέλη), ο Αντωνίου κράτησε αυτή την απόσταση του πληθυντι
κού που χρησιμοποιούσε με όλους. Μόνο με τον Καββαδία μι
λούσε στον ενικό, που τοντσίγκλαε, γιατί ήτανεπειραχτήριο και
του έλεγε βρωμόλογα, ιστορίες για μπορδέλα και τέτοια. Επίσης
στον ενικό μιλούσε με τον Αλέξανδρο Μ πάρα, τον Κωνσταντινοπολίτη ποιητή που γνώρισα από αυτόν και φάγαμε δυο-τρεις φο
ρές μαζί στο «Σβίγκο», καλεσμένοι του Αντωνίου.
Στο βάθος άρεσε, πιστεύω, του Αντωνίου που ο Καββαδίας
τον έβγανε με τα πειράγματά του από τα εθιμοτυπικά στερεό
τυπα της ετικέτας, γιατί η μόνη αντίδρασή του στα πειράγματα
του Κόλια ήταν: «θα σου βάλω πιπέρι στη γλώσσα», έτσι έλεγε ο
μακαρίτης του Καββαδία μ’ ένα χαρακτηριστικό, δικό του τρό
πο, τονίζοντας τις λέξεις σαν στακάτο.
Με τον Καββαδία δεν είχαμε ταξιδέψει ποτέ μαζί όσα χρόνια
ήμουν ναυτικός, εκτός από μια φορά που την ευκαιρία τη δη
μιούργησε η απουσία του ασυρματιστή από το καράβι που δού-
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λευα, ενός κοινού φίλου και συχνά μέλους της παρέας, του Γε
ράσιμου Βουτυρά, και ο Καββαδίας πρότεινε μόνος του να τον
αντικαταστήσει «για να κάνουμε παρέα», όπως μου είπε.
Στη διάρκεια του ταξιδιού κουβεντιάσαμε πολύ, ασφαλώς.
Μου είπε ένα σωρό ιστορίες και ανέκδοτα από ποιητές και λογο
τέχνες, που άλλοι ήταν ζωντανοί ενώ άλλοι είχαν πεθάνει, όπως
αυτό, με τον Σικελιανό.
Τον είδε μόνο μια φορά, μου είπε, και ο Σικελιανός ήθελε να
περπατήσουνε στον «όξω αγέρα», από την Ακαδη μίας και Ιπποκράτους ίσαμε το Σύνταγμα. Ο Κ αββαδίας αισθανότανε λίγο
αμήχανα καθο)ς περπατούσε δίπλα στο γίγαντα ποιητή από τη
Λευκάδα, μικροκαμωμένος εκείνος, έβγαλε λοιπόν και άναψε
τσιγάρο. Τι ήθελε και το ’καμε! Ο Σικελιανός άρχισε μια ολό
κληρη αντικαπνιστική θεωρία (να ζούσε σήμερα να δει τη δ ι
καίωσή του!) λέγοντας πως «οι θεοί δεν καπνίζουν». Παρόλο
που βρισκόταν προς το τέλος του βίου του, η πετριά πως οι ποιη
τές (εκείνος δηλαδή, μια φορά έμεινε όλη τη νύχτα ξαπλωμένος
πάνω από το πτώμα του κουμπάρου του, στην Α ίγινα, για νατού
εμφυσήσει ζωή) είναι υπάρξεις συγγενικές προς τους ενοίκους
του Ολύμπου, δεν του είχε φύγει.
Μια μέρα, στην πρύμνη, πάντα στη διάρκεια εκείνου του ταξι
διού που κάναμε μαζί, ρώτησα τον Καββαδία για τις δύο σελίδες
με βλαστήμιες κεφαλλονίτικες, που ο εκδότης και φίλος μας, Θ α
νάσης Καραβίας, του σύστησε να βγάλει από το μυθιστόρημά
του «Η βάρδια» όταν του πήγε το χειρόγραφο. «Ο Θανάσης μου
είπε πως δεν ήθελες να τις βγάλεις», του είπα εγώ.
«Ναι, μου λέει, έτσι είναι, αλλά ο Θανάσης είχε δίκιο, αν έμε
ναν οι βλαστήμιες θα μείωναν την αισθητική αξία του βιβλίου».
Και για να τον πειράξω όπως με πείραζε κι εκείνος, που δεν
άφηνε κανένα φίλο του σε χλωρό κλαρί, τον ρώτησα με ποια κεφαλλονίτικη βλαστήμια άρχιζε τις βλαστήμιες του. Με κοίταξε
με το ζαβολιάρικο ύφος του κι ύστερα από μια πολύ μικρή παύση
μου λέει: «με το χίστο τση Παναγίας!», που είναι ένας από τους

πολλούς τρόπους υβριστικής αναφοράς στη μάνα του Χριστού
από τους βλάστημους συμπατριώτες μου.
Ο Καββαδίας, για να μη δημιουργηθούν λαθεμένες εντυπώ
σεις, δεν ήταν βλάστημος. Απείχε από αυτή την τόσο διαδεδο
μένη συνήθεια των κατοίκων του νησιού. Ούτε όμως ήταν και ο
τύπος του εκκλησιαζόμενου που ζει με τους αγίους και το λιβάνι.
Μερικούς μήνες πριν πεθάνει ήμουν στην Ελλάδα. Ο Καββα
δίας ήταν ξέμπαρκος αλλά συμπτωματικά τηλεφώνησα πρώτα
στον Καραβία. «Ά στα, μου λέει, ο φίλος μας είναι ερωτευμένος
και για πρώτη φορά δε βγαίνει από το σπίτι, έχω να τον δω και
ρό».
Του τηλεφώνησα αμέσως. «Έλα να με δεις», μου λέει στο τη
λέφωνο. Πήγα. Ήταν απόγευμα και καθόταν σ’ ένα δωμάτιο με
ελάχιστο φως. Συγκινήθηκεπου μεείδε, άνοιξε το παράθυρο και
τον είδα πραγματικά αλλαγμένο. «Το καράβι έχει δέσει, μου
λέει, αλλά έχω πει του Σπύρου να μου βρει μπάρκο να φύγω».
Στο προηγούμενο ταξίδι μου στην Ελλάδα, μου έδειξε τη φω
τογραφία μιας νέας κοπέλας που είχε στην τσέπη του και με ρώ
τησε αν τη βρίσκω όμορφη. Και τόσο εγώ όσο και ο Καραβίας του
είπαμε να τη φέρει στην παρέα να τη γνωρίσουμε. Είπε ναι, αλλά
δεν την έφερε.

Πράγματι, ο Καββαδίας ήταν ερωτευμένος για πρώτη φορά,
ίσως, αυτός «που μόνο εταιρών εγνώρισε κορμιά» αλλά το
πράγμα ήταν πολύ περίπλοκο, γι’ αυτό και δεν μπορώ να επε
κταθώ εδώ.
Έμεινα στην Αθήνα κοντά ενάμισυ μήνα και βλεπόμαστε σχε
δόν κάθε μέρα. Βγήκε από το ημίφως του δωματίου και ήρθε
ξανά στου Θανάση. Του επαναλάβαμε να φέρει την κοπέλα να τη
γνωρίσουμε αλλά πάλι δεν την έφερε.
Την προηγούμενη μέρα της αναχώρησής μου πήγα να τον απο
χαιρετίσω. Ή ταν πάλι μέσα στο μισοσκότεινο δωμάτιο. Ό ταν
έφτασε η ώρα να φύγω και αγκαλιαστήκαμε, μου λέει: «δεν θα με
ξαναδείς». Παραξενεύτηκα αλλά του είπα να μη μου λέει τέτοια
πράγματα γιατί σε έξι μήνες θα ήμουν πάλι στην Αθήνα και θα
βλεπόμαστε.
Πέθανε πριν επιστρέψω. Αν ζούσε τώρα θα ήταν ογδονταπέντεχρονώ.
Πέρασαν δυο δεκαετίες από τότε και το τηλεφώνημα του φί
λου που μου ανάγγειλε το θάνατό του, τώρα που θυμάμαι, είναι
σα να ήταν χτες. «Τι διάστημα μικρό, τι διάστημα μικρό» όπως
λέεικιοΚαβάφης.

Η διμορφία του ποιητικού λόγου
στο έργο του Αναγνωστάκη *
του Γιώργου Αράγη
Στον Αναγνωστάκη η αναφορά στο ποιητικό αντικείμενο
γίνεται με δυο βασικούς τρόπους. Με συνέπεια να προκύπτουν
αντίστοιχα δυο βασικές μορφές οργανωμένου λόγου. Για την
ονομασία των μορφών αυτών, επειδή δεν βρήκα κατάλληλες
λέξεις, θα χρησιμοποιώ τα αριθμητικά επίθετα: πρώτη και δεύ
τερη. Ας σημειωθεί πως η διάκρισή τους είναι σχηματική, από
την άποψη ότι είναι δυνατό να υπάρχουν μέσα στην ίδια ποιη
τική συλλογή ποιήματα που άλλα ανταποκρίνονται στη μία και
άλλα στην άλλη. Καθώς επίσης και ποιήματα μέσα στα οποία
συνυπάρχουν ταυτόχρονα και οι δύο μορφές. Κρίνοντας
πάντως χοντρικά θα έλεγα πως σε ορισμένες συλλογές επι
κρατεί η πρώτη μορφή και σε ορισμένες η δεύτερη -ε κ τό ς από
τις Εποχές π ου έχει μικτή συγκρότηση.
* * *
α) Η πρώτη. Πρόκειται για κλασική μορφή οργανωμένου
λόγου με θεματική ή νοηματική συνοχή ή, συνηθέστερα, και τα
δυο μαζί. Τα κείμενα στην περίπτωση αυτή διαρθρώνονται
σύμφωνα με κάποιο θέμα -κ ά π ο ια υ π ό θεσ η - ή σύμφωνα με
κάποια νοηματική ακολουθία. Έ τσι που οι φράσεις τους να
παρουσιάζουν μεταξύ τους θεματική ή νοηματική συνάφεια.
Π χ.

Θα μείνω κι εγώ μαζί σας μες τη βάρκα
Υστερα α π ’ το φριχτό ναυάγιο και το χαμό
Το πλοίο βουλιάζει τώρα μακριά
(Πού πήγαν οι άλλες βάρκες; ποιοι γλιτώσαν;)
Εμείς θα βρούμε κάποτε μια ξέρα
Ενα νησί ερημικό όπως στα βιβλία
Εκεί θα χτίσουμε τα σπίτια μας
Γύρω γύρω α π ’ τη μεγάλη πλατεία
Και στη μέση μια εκκλησιά.
Εύκολα διακρίνεται εδώ, τόσο η θεματική, όσο και η νοημα
τική σχέση μεταξύ των στίχων. Συνέπεια της συνοχής που
παρουσιάζει ο λόγος της πρώτης μορφής είναι ότι τα κείμενα
μπορούν να συμπτύσσονται σε λιγόλογες θεματικές ή νοημα
τικές περιλήψεις. Πράγμα που επέτρεψε στον ποιητή να βάλει
στην πλειονότητα των σχετικών ποιημάτων τίτλους που συνο
ψίζουν το θέμα ή τη βασική ιδέα τους. Π.χ. «Ο νεκρός», «Το
ναυάγιο», «Η απόφαση» κ.λπ. Μια άλλη συνέπεια της ίδιας
συνοχής είναι ότι έχει κανείς τη δυνατότητα να παραφράσει ως

ένα βαθμό τα κείμενα με λογικές έννοιες. Να αναλύσει δηλαδή
θεωρητικά το θέμα ή το νόημά τους. Να σημειωθεί ότι το θέμα
ή το νόημα αυτό δεν ταυτίζεται οπωσδήποτε με το αισθητικό
περιεχόμενο των κειμένων. Περιεχόμενο που καθεαυτό δεν επι
δέχεται θεωρητική ανάλυση. Τα ποιήματα του Αναγνωστάκη
που έχουν θεματική ανάπτυξη έχουν συνήθως αλληγορική ή
μεταφορική σημασία. Η ίδια τάση παρατηρείται και στα ποιή
ματα που έχουν νοηματική οργάνωση. Από την πλευρά αυτή η
θεματική και νοηματική υφή των κειμένων δεν αποτελούν παρά
κάτι σαν την «αντικειμενική συστοιχία». Μια στρατηγική για
να εκφραστεί το ουσιώδες.
Σύμφωνα με τα προηγούμενα, ανάμεσα στις φραστικές
μονάδες της πρώτης μορφής υπάρχει ρητός ειρμός που συνδέει
σημασιολογικά τις εκάστοτε προηγούμενες με τις επόμενες.
Αυτή η ρητή σχέση μεταξύ των φράσεων επηρρεάζει αποφασι
στικά τον χαρακτήρα της έκφρασης. Θέλω να πω ότι στα σχε
τικά κείμενα προέχει η ρητή διάσταση της έκφρασης. Φυσικά
δεν αποκλείεται η άρρητη, που είναι κυρίως η υποβλητική, η
οποία άλλωστε υπάρχει πάντα ως ένα βαθμό. Απλώς στην
πρώτη μορφή η έκφραση βασίζεται κυρίως στις ρητές δυνατό
τητες του λόγου. Πράγμα που σημαίνει ότι ο λόγος στη μορφή
αυτή έχει αρκετά έλλογη δομή. Α πό την άποψη αυτή θα έλεγα
πως η σύλληψη και η έκφραση του ποιητικού υλικού είναι στην
πρώτη μορφή περισσότερο στοχαστική παρά ορμέμφυτη.
β) Η δεύτερη. Α ντίθετα από την πρώτη μορφή η δεύτερη δεν
παρουσιάζει θεματική και νοηματική συνοχή. Τα κείμενα
δηλαδή δεν ξετυλίγουν κάποιο θέμα και δεν ολοκληρώνουν
κάποιο νόημα. Έ τσ ι οι φράσεις τους δεν συνδέονται μεταξύ
τους με τον τρόπο της θεματικής και της νοηματικής αλληλου
χίας. Το ποίημα π.χ. «Χάρης 1944» έχει σχετική θεματική και
νοηματική συνοχή. Γιατί μας λέει με κάποιον ειρμό την ιστορία
του Χάρη και γιατί έχει ορισμένο νοηματικό σκελετό. Αντίθετα
το ποίημα «Υ» από τις Εποχές 2 δεν μας λέει καμιά ιστορία,
ούτε αναπτύσσεται πάνω στην τροχιά ορισμένου νοήματος. Το
γεγονός ότι τα κείμενα της δεύτερης μορφής δεν παρουσιάζουν
θεματική και νοηματική συνοχή ανάμεσα στις φράσεις τους έχει
ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνοψιστούν σε θεματικές
και νοηματικές περιλήψεις. Παράδειγμα τα προηγούμενα
ποιήματα. Το «Χάρης 1944» μπορεί να συνοψιστεί σε λίγες
λέξεις. Το δόσιμο, ας πούμε, και η θυσία του Χάρη, στα χρόνια
της κατοχής, για τα κοινά όνειρα. Τέτοια όμως συμπύκνωση
είναι αδύνατο να γίνει στο ποίημα «Υ». Γι’ αυτό άλλωστε ο
ποιητής προτιμάει να βάζει στα ποιήματα της δεύτερης μορφής

τίτλους ουδέτερους: τους πρώτους στίχους τους ή λατινικούς
αριθμούς. Τέτοιους δηλαδή τίτλους που δεν συνοψίζουν το
θέμα ή το νοηματικό σκελετό των κειμένων. Για την ίδια αιτία
τα σχετικά ποιήματα δεν αναλύονται λογικά παρά ελάχιστα ή
λαθόλου. Ό ,τ ι αισθάνεται κανείς όταν πάει να τα σκεφτεί αναλυ :ικά είναι μάλλον λογικό αδιέξοδο. Και ασφαλώς δεν είναι
τυχοίο ότι δεν επιχείρησε κανένας μέχρι σήμερα να αναλύσει
κάποιο από αυτά.
Τι χαρακτηρίζει όμως πιο συγκεκριμένα τη δεύτερη μορφή;
Το πρώτο που παρατηρεί κανείς είναι ότι τα κείμενα παρου
σιάζουν αποσπασματική δομή. Το σώμα δηλαδή των κειμένων
το συγκροτούν διάφορες αναφορές στο φυσικό και κοινωνικό
περιβάλλον, σε καταστάσεις του ποιητικού εγώ ή άλλων προ
σώπων κ.λπ. Οι αναφορές αυτές, ως δομικό υλικό, είναι εξαι
ρετικά ετερόκλητες και φαινομενικά τουλάχιστον ασύνδετες
μεταξύ τους. Έ χει κανείς την εντύπωση πως τα ποιήματα οικοδομούνται με τη σωρευτική παράθεση του υλικού τους, χωρίς
αρχή, μέση και τέλος. Και πως απλώς σε κάποιο σημείο αρχίζει
η παράθεση του υλικού αυτού και σε κάποιο άλλο σταματάει.
Έ να σχετικό παράδειγμα (ένα αυτοτελές απόσπασμα από το
ποίημα «Ο πόλεμος»).

Η θερμάστρα κουρασμένη τόσα χρόνια έμεινε πάλι φέτος σε μια
τιμητικη διαθεσιμότητα.
«Το πολναγαπημένο μας αγγελούδι, (εδώ θα μπει το όνομα,
που για τώρα δεν έχει σημασία) ετών 8» κλτ. κτλ.
Στην οδό Αιγύπτου (πρώτη πάροδος δεξιά) τα κορίτσια
κοκκαλιασμένα περιμένανε απ’ ώρα τον Ισπανό με τα
τσιγαρόχαρτα.
Κι εγώ ο ίδιος δεν το πιστεύω αλλά προσπαθώ να σε πείσω
οπωσδήποτε, πως αυτό το πράγμα στη γωνιά ήτανε
κάποτε σαν κι εσένα. Με πρόσωπο και με κεφάλι.
Οσονούπω όμως, ας τ ’ ομολογήσουμε, ο καιρός διορθώνεται
και να που στο διπλανό κέντρο άρχισαν κι όλας ο δοκι
μές.
Αύριο είναι Κυριακή.
Οπως βλέπουμε το απόσπασμα αποτελείται από πέντε δια
φορετικές αναφορές. Ακόμα ένα παράδειγμα (ένα αυτοτελές
πάλι απόσπασμα από το ποίημα «Χρώματα περασμένου δειλι
νού...») στο οποίο η προσθετική παράθεση του υλικού είναι
περισσότερο απροσχημάτιστη.

Μια πονεμένη κραυγή στην πρώτη γραμμή της μάχης
Μια μητέρα το βρέφος στη γωνιά με τα ερείπια
Οι νικημένοι στρατιώτες
Οι αιχμάλωτοι περάσανε ατέλειωτες σειρές δίχως όνομα
Το γράμμα που πια δεν περίμενες' έλειπες τόσον καιρό στην
επαρχία.
ι

Είπα νωρίτερα πως τα ετερόκλητα συνθετικά μέρη των ποιη
μάτων, στη μορφή που συζητώ, είναι φαινομενικά ασύνδετα
μεταξύ τους. Πράγματι φαινομενικά. Γιατί σ’ ένα δεύτερο επί
πεδο δρουν ενωτικές δυνάμεις από τις οποίες δημιουργούνται
σημαντικοί δεσμοί ανάμεσά τους. Είναι κάτι που το νιώθει
κανείς με αρκετή ασφάλεια όταν διαβάζει τα ποιήματα. Ποιες
είναι αυτές οι ενωτικές δυνάμεις; Ό σο μπορώ να διακρίνω
είναι πρώτα η μεγάλη θυμική ένταση, η οποία αποτελεί κοινό
φορτίο των διάφορων κειμενικών ψηφίδων. Ό τα ν διαβάσει
κανείς έστω και λίγους σχετικούς στίχους του Αναγνωστάκη,

αισθάνεται κάτι σαν συγκινησιακή εκκένωση μέσα του. Ακόμα
και στίχοι που φαίνονται σαν γνωμικά αποφθέγματα, όπως ο
στίχος «Η αγάπη είναι ο φόβος που μας ενώνει με τους άλλους»,
είναι τόσο συγκινησιακά υπερφορτισμένοι που το γνωμικό τους
περιεχόμενο υποσκελίζεται. Αυτή λοιπόν η κοινή θυμική
ένταση που διατρέχει το σώμα του κάθε ποιήματος, παίζει ενω
τικό ρόλο ανάμεσα στα επιμέρους συστατικά. Γιατί όλα εναρ
μονίζονται με το μέγεθος και την ποιότητά της και συνεπώς από
την άποψη αυτή αποκτούν ομοειδή φόρτιση. Ανάλογο ενωτικό
ρόλο παίζει έπειτα ο προσανατολισμός που δίνεται στα μέρη
των κειμένων απέναντι στα πράγματα. Γενικά στον Αναγνω
στάκη, όπως στον Καρυωτάκη, στον Σεφέρη και άλλους, επι
κρατεί ο αρνητικός προσανατολισμός απέναντι στην πραγματι
κότητα. Κοςθώς είναι ευνόητο ο προσανατολισμός αυτός, όπως
και κάθε άλλος, προϋποθέτει ορισμένη προσωπική όραση πάνω
στα ζητήματα του κόσμου. Έ χει συνεπώς τη δική του ιδιαιτε
ρότητα σε κάθε ποιητή, η οποία εξειδικεύεται κατά περίπτωση
μέσα στα ποιήματα. Στον Αναγνωστάκη, όπως είπα, έχουμε
αρνητικό προσανατολισμό απέναντι στην πραγματικότητα. Θα
με πήγαινε μακριά να πω ποια είναι η ιδιαιτερότητα του προσα
νατολισμού αυτού, γιατί θα έπρεπε να πραγματευτώ το περιε
χόμενο της ποίησής του - θέμα τεράστιο. Για ό,τι συζητώ εδώ
μ’ ενδιαφέρει να τονίσω ότι ο κοινός προσανατολισμός που
προσδίνεται στα μέρη του κάθε ποιήματος αποτελεί ενωτικό
παράγοντα. Γιατί τα κατευθύνει προς ορισμένο στόχο καθι
στώντας τα αλληλέγγυα.
Έ να άλλο γνώρισμα της δεύτερης μορφής είναι ότι η έλλειψη
ρητού ειρμού, ανάμεσα στις διαφορετικές φραστικές μονάδες
των ποιημάτων, συνεπάγεται ανάλογο τρόπο έκφρασης. Ανά
λογο τρόπο από την άποψη ότι δεν μπορεί να βασίζεται στον
ρητό ειρμό των φράσεων μεταξύ τους. Το ζήτημα δηλαδή εδώ
είναι πώς οι συντελεστές της έκφρασης θα πρέπει να είναι δρα
στικοί παρά την έλλειψη ειρμού μεταξύ των φραστικών μονά
δων. Πράγματι σ’ αυτά τα κείμενα οι εκφραστικοί συντελεστές
είναι συμβατοί με την έλλειψη λεκτικού ειρμού μεταξύ των
φράσεων. Τέτοιοι συντελεστές είναι κυρίως η υποβολή και η
ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο ποιητικός λόγος. Κι είναι αλή
θεια πως επικοινωνούμε, με τα ποιήματα της δεύτερης μορφής,
καλύτερα από τη μεριά της υποβολής και της ατμόσφαιράς
τους, παρά με άλλους τρόπους.
Είναι αυτονόητο πως οι φράσεις που απαρτίζουν τα ποιή
ματα είναι προϊόντα διαλογής από τη μεριά του ποιητή. Αρκεί
να σκεφτούμε τις χιλιάδες άλλες που δυνητικά θα μπορούσαν
να είναι στη θέση τους. Η πυξίδα με την οποία συντελέστηκε η
διαλογή μας είναι βέβαια άγνωστη. Αν όμως γενικέψουμε και
πάρουμε ως γνώμονα τα προηγούμενα χαρακτηριστικά της
μορφής που σχολίασα, μπορούμε να υποθέσουμε πως η διαλογή
έγινε με τρόπο περισσότερο ορμέμφυτο παρά στοχαστικό.
Πρόκειται φυσικά για μια υπόθεση που δικαιολογεί μεγάλες
επιφυλάξεις. Στο βαθμό πάντως που ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα τότε αυτός ο μηχανισμός σύλληψης και
έκφρασης του ποιητικού υλικού βρίσκεται κοντά, μολονότι από
άλλη βάση και άλλο δρόμο, στο μηχανισμό που γύρεψαν οι
υπερρεαλιστές για να αποδώσουν το βαθύτερο είναι του ατό
μου.
* * *
Ξεφυλλίζοντας τις Εποχές και τις Εποχές 2 έχουμε το περι-

θώριο να διαπιστώσουμε τα εξής. Ο ι Ε ποχές'απαρτίζονται από
είκοσι μάλλον σύντομα ποιήματα. Ε ννιά από αυτά έχουν σαφή
απόκλιση προς την πρώτη μορφή1. Δέκα αποκλίνουν προς τη
δεύτερη1. Και ένα είναι μικτό2. Ο ι Ε ποχές'2 απαρτίζονται από
οχτώ εκτενέστερα ποιήματα που όλα τους αποτελούν τυπικούς
εκπρόσωπους της δεύτερης μορφής. Με βάση τα δεδομένα αυτά
θα έλεγε κανείς πως η πορεία από τις Εποχές στις Εποχές 2
υπήρξε πορεία αναζήτησης και παγίωσης της δεύτερης μορφής.
Π ρος την κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και το γεγονός ότι στις
επόμενες τρεις συλλογές 3 επικρατεί ο τύπος της δεύτερης μορ-

Φήζ·
Η ποίηση στην ιστορική της πορεία πέρασε από δύο βασικά
μορφικά στάδια. Α ρχικά από το στάδιο της θεματικής οργά
νωσης των κειμένων. Κ αι αργότερα, με την εμφάνιση της
λυρικής ποίησης στην Α ρχαία Ελλάδα, από το στάδιο της
συνειρμικής οργάνωσης. Έ κτοτε αυτές οι δύο μορφικές τάσεις
συμπορεύτηκαν, είτε παράλληλα, είτε συνυπάρχοντας μέσα στα
ίδια τα έργα. Στη νεοελληνική ποίηση είχαμε κάτι σαν μικρή
φυλογονία του είδους: αρχικά κείμενα κυρίως θεματικής α νά
πτυξης και αργότερα, με την εμφάνιση της νεοτερικής ποίησης,
κυρίω ς συνειρμικής. Ό τ α ν ο Αναγνωστάκης έγραφε τις Εποχές
(1941-1944) ήταν ήδη στο προσκήνιο κι οι δυο αυτοί τρόποι. Με
τη διαφ ορά ότι ο θεματικός είχε το χρίσμα του ιστορικά κατα
ξιωμένου, ενώ ο συνειρμικός δεν είχε την καθολική αποδοχή. Ο
ποιητής, σύμφωνα με όσα προανάφερα για τις Εποχές και
Ε ποχές 2, δεν απέρριψ ε τον θεματικό τρόπο αλλά και δεν έμεινε
σ’ αυτόν. Αναζητούσε κάτι άλλο. Και άλλο που τον προκαλούσε με την έλξη του νέου ήταν το συνειρμικό γράψιμο. Π α ρα
τηρούμε ωστόσο πω ς στο έργο του δεν έχουμε ποιήματα συνειρ
μικής υφής. Τουλάχιστον συνειρμικής στο ρητό επίπεδο, όπου
μια λέξη ή φράση συνείρει κάποια άλλη. Ό ,τ ι ονόμασα δεύτερη
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μορφή σ’ αυτό το έργο πάει μακρύτερα από τα όρια του ρητού
συνειρμικού τρόπου. Γιατί αυτό που αποτελεί την πρω τοτυπία
του είναι η κατάργηση της ρητής (συμπεριλαμβανομένης και
της συνειρμικής) συνάφειας μεταξύ των φράσεων. Π ρόκειται
για μια εκφραστική πρω τοβουλία πρωτότυπη αλλά και επικίν
δυνα ακροβατική. Ε π ικ ίνδυνα ακροβατική επειδή, ενώ δ ια 
σπάει τη ρητή συνοχή του λόγου, έχει στόχο της, μεταξύ άλλων
πλην σαφώς, ορισμένη κοινωνική πραγματικότητα. Ο ποιητής
μ’ άλλα λόγια γύρεψε να εκφράσει τον εαυτό του και το επο
χιακό περιβάλλον του μ’ ένα λόγο χω ρίς θεματική, νοηματική
και συνειρμική συνοχή. Α πό την άποψη αυτή ήταν ένα τόλμημα
που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποτυχία. Σήμερα, κρίνοντας
από τα αποτελέσματα, ξέρουμε ότι το πείραμα δεν απέτυχε.
► Η δεύτερη μορφή, αν και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος από
το έργο του Α ναγνωστάκη, δεν εφαρμόστηκε μόνιμα και α π ο 
κλειστικά. Σ τις συλλογές, Εποχές 3, Η συνέχεια και Η συνέχεια
2,υπάρχουν κάτι λίγα ποιήματα που ανήκουν στην πρώτη
μορφή. Ενώ στις συλλογές, Η συνέχεια 3 και Ο στόχος, η πρώτη
εκτοπίζει ουσιαστικά τη δεύτερη. Αυτή η τελευταία δ ια π ί
στωση κάνει εντύπωση, για τί δείχνει τον ποιητή να γυρίζει ολο
μέτωπα σε μια μορφή την οποία αγωνίστηκε να την ξεπεράσει.
Κάτι που οπωσδήποτε προκαλεί σκέψεις. Α σφαλώς η εφαρ
μογή των δύο μορφών δεν έγινε συμπτω ματικά και τυχαία.
Α ντίθετα, όπως όλες οι μορφικές εφαρμογές, θα πρέπει να
ανταποκρίθηκε σε ζωτικές ανάγκες. Π οιες ζω τικές ανάγκες
ακριβώς; Δεν είναι δυνατό να ξέρουμε με σιγουριά. Υ πάρχει το
περιθώ ριο να πιθανολογήσει κανείς με βάση τις ενδείξεις των
κειμένων, αλλά χω ρίς τη βεβαιότητα ότι είναι μέσα στα π ρ ά γ
ματα.
Εχω τη γνώμη πω ς ο λόγος της δεύτερης μορφής είναι λόγος
«εκ βαθέων». Με την έννοια ότι πηγάζει στην πλειονότητά του

από βαθύτερα στρώματα του εγώ, ερήμην του ιδεοκρατούμενού
λογικού. Έ νας τέτοιος λόγος έχει τη δυνατότητα να είναι ανιχνευτικός αναφορικά με την αυθεντική εκδοχή του εγώ και την
ομόλογη σύλληψη του περιβάλλοντος κόσμου. Αν ο ποιητής,
όταν έγραφε τις Εποχές και αργότερα, αναζητούσε την αυθεν
τική έκφραση του εαυτού του και του κόσμου του, πέρα από τα
ιδεολογικά πλέγματα της εποχής, η δεύτερη μορφή, ως λει
τουργία εσωτερική που οδηγούσε στην έκφραση, αποτελούσε
μια ευρηματική λύση. Στην περίπτωση που η υπόθεση αυτή
είναι βάσιμη τότε η ανάγκη που επέβαλε τη δεύτερη μορφή ήταν
ανάγκη αυθεντικότητας, τόσο σχετικά με τα εκφραζόμενα, όσο
και με την έκφραση την ίδια. Ως ανιχνευτική μέθοδος ωστόσο η
δεύτερη μορφή από ένα σημείο και μετά δεν ήταν απολύτως
απαραίτητη. Γιατί είχε κλείσει ουσιαστικά τον κύκλο της ως
προς την αναγνώριση του ποιητικού αντικειμένου και γιατί το
είχε εκφράσει από την πλευρά της με επάρκεια. Από τ’ άλλο
μέρος οι προβληματισμοί που προέκυψαν στο διάστημα μιας
εικοσαετίας περίπου (1941-1960), πάνω στα ίδια γενικά αντι
κείμενα — εγώ, κόσμος —, ήταν φυσικό να χρειάζονται για την
έκφρασή τους έναν διαφορετικότερο χειρισμό του λόγου. Εναν
λόγο δηλαδή με μεγαλύτερο ποσοστό έλλογου φορτίου των
λέξεων και με αποκαταστημένη τη ρητή σχέση μεταξύ των φρά
σεων. Πράγμα που συνέβηκε με την ύστερη υιοθέτηση της
πρώτης μορφής στα Η συνέχεια 3 και Ο στόχος.
Ωστόσο η δεύτερη μορφή δεν ξεχάστηκε οριστικά. Στο τελευ

ταίο βιβλίο του ποιητή, το Υ.Γ ., επανέρχεται και μάλιστα με
ακραία αφαιρετικό τρόπο. Τώρα όχι μόνο δεν έχουμε ρητή
συνοχή μεταξύ των φράσεων, αλλά ούτε καν κείμενα συγκροτη
μένα. Η κάθε σελίδα αποτελείται από τέσσερις φράσεις με κενά
ανάμεσα τους. Είναι σαν το κείμενο που θα γέμιζε τα κενά αυτά
να υπονοείται. Πράγματι οι φράσεις-νησίδες του Υ.Γ. ενεργο
ποιούνται με φόντο ολόκληρο το προηγούμενο έργο του Αναγνωστάκη. Και μολονότι είναι μοναχικές και απαρτίζονται από
λίγες λέξεις είναι από την πλευρά της υποβολής και της ατμό
σφαιρας απροσδόκητα δραστικές.

* Οι βασικές θέσεις αυτού του κειμένου παρουσιάστηκαν στο στρογγυλο τραπέζι που πραγματοποιήθηκε κατά το διήμερο που οργάνωσε
ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Δημοτική Βιβλιοθήκη του, στις 5 και 6
Νοεμβρίου 1994, προς τιμή του Μανόλη Αναγνωστάκη. Συμμετείχαν
οι Αλέξ. Α ργυρίου, Mario Vitti, Σπύρος Τσακνιάς και Γιώργος Αράγης. Συντονιστής, Ξ. Α. Κοκόλης.
1. «Χειμώνας», «Αναμονή», «Απροσδιόριστη χρονολογία», «Τώ
ρα», «Επιτάφιον», «Υ» (από τα «πέντε μικρά θέματα», «Ποιήματα
που μας διάβασε ένα βράδυ ο Λοχίαςν O tto Υ ...», «Χάρης 1944».
1. «Θα ’ρθει μια μέρα...», «13-12-43», «Μια ημερομηνία πριν από
χρονιά», «Αναζήτηση», τα «I», «II», «III», και «ΙΥ» (από τα «Πέντε
μικρά θέματα»), «Ο πόλεμος», «Το καινούργιο τραγούδι».
2. «Οι νικημένοι».
3. Εποχές 3, Η συνέχεια, Η συνέχεια 2.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
Οί νεώτεροι για τον Παπαδιαμάντη
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Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
Ανθολογία —Γραμματολογία
Από τους Φαναριώτες ως την πρώτη Μεταπολεμική γενιά
Τόμοι 5
* * *

Η
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Από τους βαλκανικούς πολέμους ως τον πόλεμο του ’40
Τόμοι
8
* * *

Η
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Από τον πόλεμο του ’40 ως τη δικτατορία του ’67
Τόμοι 8
* * *

Ο εκδοτικός οίκος ΣΟΚΟΛΗΣ, από το 1977 μέχρι σήμερα με τους έγκυρους κριτι
κούς και μελετητές της Ελληνικής Λογοτεχνίας μας: Αλέξ. Αργυρίου, Γιώρ.
Αράγη, Άγγ. Αφρουδάκη, Νόρα Αναγνωστάκη, Θαν. Γκότοβο, Δημ. Δασκαλόπουλο, Παύλο Ζάννα, Αλέξ. Ζήρα, Βαγγ. Καραγιάννη, Τάκη Καρβέλη, Ε.Χ.
Κάσδαγλη, Ά ννα Κατσιγιάννη, Αλέξ. Κοτζιά, Ελισάβετ Κοτζιά, Τάσο Κόρφη,
Βαγγ. Κάσσο, Γιώρ. Δ. Κεντρωτή, Λουκά Κούσουλα, Αγλαΐα Λυπουρλή, Χριστόφ. Μηλιώνη, Τάκη Μενδράκο, Μ. Γ. Μερακλή, Νίκο Μπακόλα, Αρη Μπερλή,
Γιώρ. Παγανό, Κώστα Παπαγεωργίου, Μ. Μ. Παπαϊωάννου, Νικήτα Παρίση,
Παν. Πίστα, Η. X. Παπαδημητρακόπουλο, Ερη Σταυροπούλου, Κώστα Στεργιόπουλο, Σπύρο Τσακνιά, Λίζυ Τσιριμώκου, Γεωργ. Φαρίνου-Μαλαματάρη,
Ρίτα Φράγκου-Κικίλια, Βαγγ. Χατζηβασιλείου.
Εξέδωσε τις σειρές:
• Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ένα έργο, που δεν είναι μόνο μια έγκυρη ποιητική
ανθολογία, αλλά και μια γραμματολογία, στην οποία μέσα από τις 3.200 σελίδες
εκφράζεται η εποχή των δημιουργών της, η κοινωνική πραγματικότητα και η
ιστορία του τόπου μας.
• Η ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΗ και Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ, σε 16
τόμους (7.000 σελ.) καλύπτουν την αφηγηματική πεζογραφία από τους βαλκανι
κούς πολέμους μέχρι τη δικτατορία του ’67, προσφέροντας για πρώτη φορά μια
γενική θεώρηση και μελέτη του έργου 105 πεζογράφων με πλήρη βιογραφία, εμπε
ριστατωμένη κριτική παρουσίαση του έργου, επιλογή βιβλιογραφίας, αποσπά
σματα από κριτικές και πλούσια ανθολόγηση των κειμένων τους.
• Είναι σαφές ότι και οι τρεις εκδόσεις, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, ΗΜΕΣΟΠΟΑΕΜΙΚΗ και Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ, δεν είναι συνηθισμένες
ανθολογίες, όπως τόσες άλλες, αλλά αποτελούν μια Ιστορική Γραμματολογία της
Ελληνικής Γραμματείας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ

ΜΙΚΡΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Επιλογή - Απόδοση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ

PARNY
(1753-1814)
ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ
Τι γίνετ’ εκεί κάτω εγώ δεν ξέρω.
Αν όμως απ’ την αγκαλιά της βαθιάς νύχτας
Μπορεί κανείς στον κόσμο να επιστρέφει,
Μην αμφιβάλλετε, κάποτε θα γυρίσω’
Ναι, θα γυρίσω,
Λλλ ’ όχι με την όψη που συνήθως
Παίρνουν τ ’ αδιάκριτα φαντάσματα:
Ένα μακρύ μουρμουρητό πηγαίνει εμπρός
Κι ακολουθούν τα ωχρά χαρακτηριστικά'
Η παρουσία τούτη η πένθιμη,
Κοντά στην τόση ασκήμια της ταφής της,
Σπέρνει παντού και πάντοτε τον τρόμο.
Λ όχι, εγώ μόνο χαρά θέλω να δίνω
Κι έτσι θα μείνω αόρατο.
Η ανάσα μου, ανεπαίσθητη,
Θά’ ναι η ανάσα του γλυκύτερου ζεφύρου
Κι οι στεναγμοί για χάρη σας θα βγαίνουν:
Μ 9 αυτούς τους στεναγμούς θα τρέμει το φτερό
Πάνω στο λίγο αχτένιστο κεφάλι σας
Κι αυτοί στους πέντε ανέμους θα σκορπάνε το λεπτό
Το άρωμα που αναδίνουν τα μαλλιά σας.
Το λατρεμένο σας τριαντάφυλλο αν το δείτε
Να ξανανθίζει μες στο γυάλινο του θρόνο'
Κι αν δείτε τα κουρέλια σας να ζωντανεύουν
Μέσα σε φως καινούργιο και ζωηρό'
Κι αν ξαφνικά ένα κόκκινο βαθύ, πρωτοφανέρωτο
Το μάγουλό σας χρωματίσει'
Κι αν το σφιχτό το κούμπωμα
Γύρω από τέλειο στήθος
Συχνά πυκνά δείτε να χαλαρώνει *
Κι αν ίσως το κρεβάτι σας κάπως πιο μαλακά
Κάποτε τύχει να δεχτεί
Το βάρος της ραστώνης σας,
Ε τότε, αν θέλετε, χαρίστε ένα χαμόγελο
Στης τόσης τρυφερότητάς του τις φροντίδες.
Όταν ξαναντικρύσω εγώ τα θέλγητρα
Που κάποτε χαϊδεύοντας το χέρι μου είχε αγγίξει,
Συγκινημένη, ερωτική η φωνή μου πάλι
Λόγια νοσταλγικά θα ψιθυρίσει

Και τότε όλοι θ’ ακούσετε
Την άρπα εκείνη που συχνά μέσα απ ’ τα δάχτυλά μου
Σας έλεγε όσα ήξερε η καρδιά μου να σας λέει.
Στα χάδια του ύπνου τα γλυκά
Θα ενώσω εγώ τα χάδια των ψεμάτων'
Και πάλι εγώ, με τη μορφή του ονείρου
Το ξύπνημα θα σας χαρίσω- και τότε πια,
Όλα το βλέμμα μου θα τα χαρεί:
Υπέροχη γυμνότητα, φρεσκάδα δροσερή της νιότης,
Εξαίσιες σώματος γραμμές και στρογγυλότητες,
Την κάθε χάρη.
Ομως τι κρίμα, τι μεγάλο κρίμα!
Ποτέ, ποτέ οι νεκροί δεν ξαναζούνε...
(Συνεχίζεται)

Λογοτεχνία και Ιστορία
στο βιβλίο του Νίκου Μπακόλα:

Η Κεφαλή
του Γ. Π. Παγανού
Συχνά η λογοτεχνία, για να εκφράσει αξίες που ανταποκρίνονται σε ευαισθησίες και ανησυχίες της συλλογικής συνείδη
σης, υπερβαίνει τα αισθητικά της όρια χωρίς κατανάγκην και
να τα προδίδει. Αυτό συμβαίνει λογουχάρη σε περιπτώσεις
όπου εμφανίζονται γεγονότα με καίρια εθνική σημασία, καθώς
σχετίζεται με τη σύγχρονη φάση μιας ιστορικής διαδρομής που
επηρεάζει την τύχη μιας χώρας ή απειλεί στο εγγύς ή το απώ
τερο μέλλον την ακεραιότητά της. Η συνάφεια ανάμεσα στην
ιστορία και τη λογοτεχνία έχει στην Ελληνική Γραμματεία
μακρόχρονη παράδοση. Η καταφυγή σε ιστορικά θέματα, όταν
δεν επιβάλλεται από εξωτερικές επιταγές, αλλά πηγάζει αυθόρ
μητα από μια γνήσια ανησυχία, έχει μεγαλύτερη απήχηση από
οποιαδήποτε μοντέρνα ιστορική προσέγγιση. Γιατί ή λογοτε
χνία μπορεί μέσα από τη συγκίνηση που προκαλεί να αφυπνίσει
την ιστορική μνήμη και να σημάνει γενική επαγρύπνηση, με τον
όρο να μην είναι στρατευμένη a priori στην προπαγάνδιση και
τη διάδοση προγραμματικών ιδεών.
Αυτές τις σκέψεις μου έφερε η ανάγνωση του τελευταίου
βιβλίου του Νίκου Μπακόλα, Η Κεφαλή (1994), που αναφέρεται στην περιπέτεια της ταφής του ήρωα Παύλου Μελά. Το
θέμα μάς γυρίζει πίσω στο Μακεδονικό Αγώνα.1 Το αφήγημα
έρχεται σε μια περίοδο που μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλα
βίας οι αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ των κρατών της τέως
ομοσπονδίας απειλούν την ειρήνη στη Βαλκανική. Εξάλλου οι
ανιστόρητες απαιτήσεις του κρατιδίου των Σκοπίων που
ενθαρρύνονται ποικιλοτρόπως από το συμμαχικό παράγοντα
εμπλέκουν και τη χώρα μας στη γενική κρίση της περιοχής. Η
λογοτεχνία φέρνοντας στο προσκήνιο ενενήντα χρόνια μετά
στιγμές του Μακεδονικού Αγώνα αντιστέκεται στις πιέσεις, τις
υπαναχωρήσεις αλλά και τους συμβιβασμούς που ενθαρρύνονται από ορισμένα πολιτικά και ιδεολογικά κέντρα. Κατά
πόσο αυτή η στάση ήταν ή όχι στις προθέσεις του συγκεκρι
μένου συγγραφέα ανήκει στην κρίση του αναγνώστη να το
συναγάγει. Ως αναγνώστης προσλαμβάνω το κείμενο του Μπα
κόλα σαν απάντηση της λογοτεχνίας σε προκλήσεις πολλαπλές.
Η λογοτεχνία λοιπόν με όπλα δραστικότερα από την ιστορία
- φιλοσοφιχώτερον καί σπονδαιότερον ποίησις ιστορίας έστίν 2- προκαλεί ένα ερέθισμα στη σκέψη, έναν αιχμηρό νυγμό
που μπορεί να συγκινήσει και να αφυπνίσει την ιστορική
μνήμη.
Πρόδρομος της Κεφαλής του Μπακόλα είναι το Μαρτύρων
και ηρώων αίμα (1907) του Ίωνα Δραγούμη. Στο βιβλίο εκείνο
ο συγγραφέας του έχοντας μια εμπειρία προσωπική αναφε

ρόταν επίκαιρα τότε στο Μακεδονικό Αγώνα και στο θάνατο
του Παύλου Μελά, ένα θάνατο που έφερε, κατά τον Ποιητή,
πιο κοντά τη Μακεδονία:
Πλατιά του ονείρου μας η Γη και απόμακρη. Και γέρνεις
εκεί και σβεις αργά.
Ιερή στιγμή. Σαν πιο πλατιά τη δείχνεις, και τη φέρνεις
σαν πιο κοντά.
Κ. Παλαμάς

Ο Μπακόλας είναι αναγκασμένος, για να φέρει στη μνήμη
μας τώρα, στη δύση του αιώνα μας, αγώνες που άρχισαν την
αυγή του, να στηρίξει το μύθο του σε ιστορικές πηγές. Έ τσι
μέσα από τη λογοτεχνία κατορθώνει να αναβιώσει την ιστορία
σεβόμενος και την ιστορία και τη λογοτεχνία και επιτυγχά
νοντας μια αρμονική σύζευξη των δύο αυτών παραγόντων του
κειμένου του. Η μυθοπλασία και η ιστορική πραγματικότητα
αναμειγνύονται με τόσο σοφή αναλογία ώστε να παρασύρεται ο
αναγνώστης από τη μαεστρία ενός πραγματογνώμονα ο οποίος
και πιστός μένει σε γενικές γραμμές στα δεδομένα των πηγών
του και προωθεί τη μαγγανεία της τέχνης του σε πολύ υψηλές
επιδόσεις.
Εκ πρώτης όψεως θα νόμιζε κανείς ότι ο συγγραφέας με την
Κεφαλή, όπου παρουσιάζει ένα απόμακρο ιστορικό περιστα
τικό του Μακεδονικού Αγώνα, παρεκκλίνει από την ως τώρα
δημιουργία του, αφού τα τρία σημαντικότερα έργα του Μυθο
λογία, Ο κήπος των Πριγκίπων, Η Μεγάλη Πλατεία αποτελούν
τμήματα ενός ενιαίου μυθιστορήματος που αναφέρεται στις
περιπέτειες τριών διαδοχικών γενεών. Η εντύπωση όμως αυτή
της παρέκκλισης είναι φαινομενική. Ο συγγραφέας δένει και το
νέο κρίκο με την αλυσίδα της προηγούμενης μυθιστορίας του. Ο
χώρος και η ιστορία της Μακεδονίας σε συνάφεια με τις περι
πέτειες μιας μυθοποιημένης οικογένειας που έχει τις ρίζες της
στη Βόρεια Ή πειρο είναι και εδώ η αφηγηματική του ύλη. Ο
νέος μακεδονομάχος στον οποίο ανατίθεται, δυο μέρες μετά το
θάνατο και τον πρόχειρο ενταφιασμό του Παύλου Μελά, η απο
στολή να πάει στη Στάτιστα και να μεταφέρει το σώμα του ήρωα
σε άλλο προσδιορισμένο τόπο, ο Κωνσταντίνος ή Ντίνος ή Κωνσταντούλας Τσ., που είναι ενδεχομένως και ο συγγραφέας του
χειρογράφου, όπου περιγράφεται η μερική εκτέλεση της απο
στολής - η παρουσία τουρκικού στρατού τον αναγκάζει να
μεταφέρει εσπευσμένα μόνο την κεφαλή του νεκρού- κατά
γεται από τη μακρινή «πέτρινη πατρίδα» του κοινού προγόνου
της μυθοποιημένης οικογένειας Νίκον Μπακόλα. Ο τελευταίος

Το χειρόγραφο ήταν ένα παλιό τετράδιο που έγραφε στο
εσώφυλλο τα εξής:
ΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΥΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
1910

Ο Νίκος Μπακόλας
είναι θείος του Κωνσταντίνου.
Έτσι «η εμπειρία και η δολιότητα ενός μεσήλικα συγγραφέα»
κατορθώνει να δέσει μύθο, αυτοβιογραφία και ιστορία σε μια
εντυπωσιακή διαπλοκή που να δείχνει ότι η ιστορία, ακόμη και
η απόμακρη, δεν είναι συνθήκη εξωτερική* ένα πλαίσιο γεγο
νότων απόμακρων και ξένων από εμάς* είναι βίωση προσωπική
που εμπλέκει τα πρόσωπα μιας μυθικής οικογένειας, που
μπορεί κάλλιστα να είναι η οικογένεια του συγγραφέα, όπως
επίσης και η οικογένεια του αναγνώστη, στη δίνη των γεγονό
των. Σε ένα κορυφαίο σημείο της αφήγησης όπου ο Κωνσταν
τίνος αποτέμνει την κεφαλή μουσκεύοντάς την με τα δάκρυά
του, ρίγη συγκινήσεως διαπερνούν τον αναγνώστη. Κατά μία
παράδοξη μέθεξη εδώ ταυτίζεται σχεδόν ο αναγνώστης με το
δράστη.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Το βιβλίο
δομείται σε δύο επίπεδα: ένα εξωτερικό που συνιστά τη μεταγλωσσική θεώρηση της κύριας αφήγησης και ένα εσωτερικό που
περιλαμβάνει την αφήγηση του Κωνσταντίνου* ο πρώτος αφη
γητής που μιλάει για το χειρόγραφο είναι εξωδιηγητικός, ανώ
νυμος αφηγητής, και ο δεύτερος, ο Κωνσταντίνος, που εκθέτει
την εξέλιξη της αποστολής του, είναι ενδοδιηγητικός-ομοδιηγητικός. Και οι δυο αφηγούνται σε πρώτο πρόσωπο. Εκτενέ
στερη είναι η πρώτη αφήγηση που έχει τη μορφή μιας εισαγω
γικής και επιλογικής φιλολογικής πραγματείας. Ο αφηγητής
που είναι και εκδότης του χειρογράφου δίνει τις πρώτες πληρο
φορίες για την προέλευσή του. Κάτοχοί του ήταν ο Χριστό
φορος και η Δέσποινα -ε ίν α ι οι γονείς του συγγραφέα- που
υποδέχτηκαν τον εκδότη του για πρώτη φορά στο σπίτι τους
στις 26 Ιουλίου 1927 -ε ίν α ι η ημερομηνία και ο χρόνος γεννήσεως του συγγραφέα- για να τον συμβουλευτούν ως ειδικό για
το χειρόγραφο που βρήκαν στην καταπακτή του πατρικού σπι
τιού του Χριστόφορου. Τελικώς του εμπιστεύτηκαν το χειρό
γραφο τρεις δεκαετίες αργότερα.

Ο συγγραφέας παίζοντας με το δίσημο της κεφαλαιογράμματης
γραφής «μαρτύρια ή μαρτυρία» παραπέμπει συγχρόνως και στο
Μαρτύρων και ηρώων αίμα του Ίωνα Δραγούμη και στα Μαρ
τυρολογία των συναξαριστών ή τα Απομνημονεύματα των αγω
νιστών και μάλιστα του Μακρυγιάννη που ρητά τον αναφέρει
στο τέλος της εισαγωγής.
Ειδικότερα στο εισαγωγικό μέρος εξετάζονται ζητήματα σχε
τικά με την ιστορία του χειρογράφου, την παλαιογραφική του
μορφή, τη βιογραφία του συγγραφέα, τη δομή και την ανάλυση
του κειμένου, τη γλώσσα και το ύφος του, καθώς και με την ανί
χνευση των καταβολών του από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη
εποχή. Ζήνων, Παρμενίδης, Ξενοφάνης, Πλάτων, Επίκουρος,
Απόστολος Παύλος, Πατέρες της Εκκλησίας, Ευστάθιος Θεσ
σαλονίκης, Βυζαντινοί μοναχοί, απομνημονευματογράφοι,
Μακρυγιάννης αποτελούν τις πνευματικές ρίζες του συγγρα
φέα του χειρογράφου. Στα επιλεγόμενα ερευνώνται ζητήματα
σχετικά με την ταυτότητά του.
Το χειρόγραφο υποδιαιρείται στα ακόλουθα τέσσερα μέρη:
1. Η πρώτη νύχτα 2. Η επόμενη μέρα 3. Η δεύτερη νύχτα και 4.
Άλλη μια μέρα. Δυο νύχτες και δυο μέρες διαρκεί η αποστολή.
Στο πρώτο μέρος περιγράφεται η φάση της εκταφής και του
αποκεφαλισμού του νεκρού, στο δεύτερο η συνάντηση με τον
ιερομόναχο και τα οράματα κατά τη διάρκεια της πορείας του,
στο τρίτο το επιτυχές τέρμα της αποστολής και, τέλος, στο
τέταρτο η ταφή της κεφαλής στην εκκλησία της Αγίας Παρα
σκευής στο Πισοδέρι και αποχώρηση των παρευρεθένταίν.
Καθεμία από τις δυο αφηγήσεις έχει το δικό της ύφος που
ανταποκρίνεται και στο περιεχόμενό της και στο χαρακτήρα
του αφηγητή. Η πρώτη αφήγηση με τις ταξινομήσεις, τις υπο
θέσεις έρευνας, τα ερωτήματα, τις απαντήσεις και την τεχνική
ορολογία έχει ένα ύφος επιστημονικοφανές, σχολαστικό και
κάπως ανιαρό. Το τμήμα αυτό δημιουργεί στον αναγνώστη την
περιέργεια και την ανυπομονησία για το πέρασμα στην καθαυ
τού αφήγηση. Πίσω από τον πρώτο αφηγητή είναι ο συγγρα
φέας που με κριτική οξυδέρκεια εξετάζει τα δικά του έργα.
Ειδικότερα στην πέμπτη ενότητα που αναφέρεται στη γλώσσα
και τη μορφή γραφής του χειρογράφου αυτοαναλύεται εκ των
ένδον (σσ. 47-49), για να καταλήξει έμμεσα στην αυτοαξιολόγηση:
«... η αφήγηση του Κωνσταντίνου μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν
ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα που γράφτηκαν στο βορειοελ
λαδικό χώρο.»
Επίτευγμα λοιπόν αφηγηματικό και ποιότητα λόγου ιδιαί
τερα προσεγμένη. Μέσα από τον λόγο αυτόν, που ο συγγραφέας
του τον καλλιέργησε με τη μακρόχρονη θητεία του στο περι
βάλλον της εσώστροφης^αφηγηματολογίας της Θεσσαλονίκης
αλλά και με τη μελέτη της λαϊκής και λόγιας πεζογραφικής μας
παράδοσης, μόλις ακούγονται αφομοιωμένα αρμονικά τα ερα
νίσματα από τα παραμύθια μας, τους συναξαριστές, τα Ορά
ματα και τα Θάματα του Μακρυγιάννη, τη Γυναίκα της Ζάκυθος του Σολωμού. Το χειρόγραφο απεικονίζει μια σκηνο-
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γραφία υποβλητική με προεκτάσεις ονειρικές, με ύφος ποιη
τικό, λυρικό:
«Αναθυμάμαι κάποια στιγμή, που συναντιόμαστε με τον μονάχο
ιερομόναχο και λέει εκείνος “είμαι σαν βοσκός στην ερημιά, ο
άγιος ποιμένας που παίρνει τον αμνό στους ώμους του” , μας
έρχονται στο νου τα εικονίσματα. Τότε κάνει εκείνος τον σταυρό
του έντρομος, ψιθυρίζει “ Ήμαρτον, Θεέ μου, τι αλαζονεία!”
Ωστόσο, βρίσκει πάλι την ταπεινοσύνη του και τούτο με γε
μίζει σιγουριά, σαν τους συμπολεμιστές στο αντάρτικο, λέει “τι
σε βασανίζει, αδελφέ, ποιο φόρτωμα;” γιατί διακρίνει ότι
πασχίζω συνέχεια να κρύψω το δισάκι μου με την άγια κεφαλή
εκείνου.
[...]
Και τον ακούω να μου μιλάει, δυνατά μέσα από τη βροχή,
“ούτ’ εκείνος μ’ άφηνε να τον μυρίσω” -κ α ι σταυροκοπήθηκα
να διώξω τα κακά δαιμόνια που κρύβονταν τριγύρω κι ίσως με
περιπαίζαν πίσω από τη βροχή, που είχε αισθητά πυκνώσει
τώρα. Πάντως, πριν να ξεκινήσω οριστικά, κι ενώ έχει χαθεί η
λιγνή φιγούρα του ιερομόναχου, ψάχνω, βρίσκω μια κουφάλα
δέντρου κι εκεί κρύβω, καλού κακού, το φτυάρι και την αξίνα.»
(σσ. 74-75)
Η φυσιολατρία, η μυστική μέθεξη της φύσης, η Ορθοδοξία, η
συντροφικότητα είναι αξίες που διατρέχουν το κείμενο. Ο
Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης σαν να άφησε στη θέση του ένα συνε
χιστή του έργου του. Το βάθος της συντροφικής σχέσης δεν
αποκαλύπτεται, αλλά υποδηλώνεται από τη συν-πάθεια την
οποία αισθάνονται όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και η φύση:

ΓΟΥΣΤΑΥΟΣ ΦΛΩΜΠΕΡ

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΤΟΠΩΝ
Εισαγωγή - Μετάφραση:
Τατιάνα Τσαλικη-Μηλιώνη
Δίγλωσση Έκδοση
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«Ακριβώς εκείνη τη στιγμή αισθάνομαι το δέντρο να δακρύζει
επάνω μου κι ύστερα πιάνει και κλαίει συνέχεια, το ίδιο και τα
άλλα δέντρα, κι αφουγκράζομαι κι οσμίζομαι το γύρω χώμα και
τα χόρτα ν’ αποδέχονται τα δάκρυα, που πυκνώνουν από τη μια
στιγμή στην άλλη και μ’ ευφραίνουν.
Και αρχίζει μια βροχή που ρέει ασταμάτητα από τον ουρανό
στα δέντρα κι από κει στο τρίχινο καλπάκι μου, στην κεφαλή
μου, στα μάτια μου και τριγύρω και πιο πέρα, στα χορτάρια και
στην πέριξ γη, σίγουρα στα μονοπάτια και στον κόσμο όλο, όπου
σβήνονται τα ίχνη, οι πατημασιές.» (σελ. 64)
Τελειώνοντας συνοψίζω. Ο Νίκος Μπακόλας έδωσε με το
τελευταίο του βιβλίο ένα έργο που αποπνέει, σύμφωνό με τα
λόγια του που αναγράφει στο οπισθόφυλλο, «το ευφρόσυνο
αεράκι του αείποτε ελληνισμού και της ορθοδοξίας». Με το
κείμενό του αυτό αισθητοποιεί μια κατακυρωμένη από την
ιστορία ιδεολογία, η οποία αντιτάσσει στις αμφίβολης εγκυρότητας και βιωσιμότητας ιστορικές θεωρίες για «συνέχειες» και
«ασυνέχειες» της παράδοσης και για την προτεραιότητα του
παρόντος απέναντι στο παρελθόν, τη δοκιμασμένη στο χρόνο
ενότητα και συνέχεια της πνευματικής μας παράδοσης και την
επιβίωση του παρελθόντος μέσα στο παρόν (σσ. 49-54). Με το
πυκνό του κείμενο που είναι συγχρόνως επίτευγμα αισθητικό
και πραγματεία ιδεολογική καταθέτει «την ανθρώπινη αλλά
και την πνευματική ανησυχία για το παρόν και το αύριο αυτής
της αενάως αγωνιζόμενης φυλής».

1. Με ανάλογο θέμα καταπιάνεται και ο Πάνος Θεοδωρίδης στο βιβλίο του
Το ηχομνθιστόρημα του καπετάν Άγρα, «Κέδρος», Αθήνα 1994.
2. Αριστοτέλης, Ποιητική, IX, 2-3.
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Το ερωτικό παραλήρημα ενός
άνόρα που συνειδητοποιεί ότι η
αγάπη του άλλου, είναι ο μοναδικός
ιστός του σώματος και της ψυχής
του... και ότι η απώλεια αυτής της
αγάπης τον καταβυθίζει σε ένα
τεράστιο κενό που ανοίγεται
ανάμεσα στο παρελθόν και το
παρόν και καταργεί μπροστά στα
μάτια τον, τα όρια ανάμεσα στο
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