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Καρυωτακισμός.
Ένα φαινόμενο μέσα και έξω
από τη λογοτεχνία
του Αλέξ. Αργυρίου
Έχει κάνει την τύχη του ο όρος «καρυωτακισμός» που συνοδεύει τον
Καρυωτάκη, αφού 62 χρόνια μετά το 1935, επιμένει να λέγεται, και
θα δούμε τώρα πόσο και σήμερα δοκιμάζεται. Τον είχε πρώτος χρη
σιμοποιήσει ο νέος κριτικός Αντρέας Καραντώνης στο άρθρο του «Η
επίδραση του Καρυωτάκη στους νέους». (Τα Νέα Γράμματα, τχ. 9,
Σεπτέμ. 1935, σσ. 478-486).
Ο Καραντώνης υποστήριζε ότι η επίδραση της ποίησης του
Καρυωτάκη, καθώς έπαιρνε τον χαρακτήρα «αισθητικής» - έτσι την
ονόμαζε- που βασιζόταν «κυριώτατα στην ασταμάτητη κλάψα καί
στο ανακάτωμα δημοτικής καθαρεύουσας» των νέων ποιητών, είχε
ως αποτέλεσμα να τους «αχρηστεύει» ουσιαστικά. Με άλλα λόγια, η
μίμηση της ποίησης του Καρυωτάκη είχε «ολέθριες»συνέπειες (ό.α.
σ. 478).
Στη συνέχεια όμως του άρθρου του, θεωρούσε ότι για την επί
δραση του Καρυωτάκη στα χρόνια 1928-1931 υπήρχε κάποια ηθική
δικαιολογία εξ αιτίας «της στάσιμης εκείνης, δίχως νεύρα και γιο
μάτης από νοσηρές αναθυμιάσεις εποχής [...]». Έβρισκε όμως αδι
καιολόγητη την παράτασή της, από το 1932 και έπειτα.
(Ομολογώ δεν καταλαβαίνω πολύ τι άλλαζε στην κοινωνική και
πολιτική ατμόσφαιρα το 1932 σχετικά με το 1928-1931, δεδομένου
ότι ο Καραντώνης δήλωνε ‘βενιζελικός’ και βέβαια το 1932 με την
άνοδο του αντιβενιζελισμού η ατμόσφαιρα άλλαζε προς το χειρό
τερο. Εκτός αν την αλλαγή την έβρισκε στην ποίηση όταν είχε
υπάρξει η Στροφή του Σεφέρη και μόνο, δεδομένου ότι ο Καρα
ντώνης αρνιόταν τον Νικήτα Ράντο, τον Σαραντάρη κλπ. - Ο
Ελύτης δεν είχε φανεί ακόμη1. Ή μήπως, η θέση αυτή του Καραντώνη, ήταν επηρεασμένη από το Ελεύθερο πνεύμα του Γιώργου
Θεοτοκά; Μια υπόθεση που δύσκολα στηρίζεται, χωρίς να ξέρομε
τα παρασκήνια).
Και για να θεμελιώσει την άποψή του ο Καραντώνης για την κακή
ποιότητα τής παραγόμενης ποίησης υπό την σκιά του Καρυωτάκη,
έδινε παραδείγματα ‘γλωσσικής ακαλαισθησίας’ από σύγχρονους
του ποιητές. Ενδεικτικά αντιγράφω ένα εύστοχο παράδειγμά του:
«Δεν σε γνωρίζω αγέρωχε κι ευγενικέ μου ιππότα...»
Το άρθρο του Καραντώνη ήταν οργισμένο και σαφώς: προϊόν
πάθους. Εύκολες υπερβολές; Μάλλον.2 Είναι βέβαια, τότε, νέος25
ετών, (που θα έλεγε ο Καβάφης).
Έστω όμως. Η επίθεση κατά των καρυωτακικών ποιητών, και σε
δεύτερο στρώμα κατά του ίδιου του Καρυωτάκη, μειώνοντας τη
σημασία του, αρχίζει από έναν νέο «φανατικό για γράμματα», λίγο
βιαστικό στις κρίσεις και ακαταστάλακτο. Αν κρίνομε από τα ποιή
ματα που δημοσιεύει στα περιοδικά εκείνα τα χρόνια, είναι δέσμιος
τής πιο τυπικής παραδοσιακής αντίληψης.3

Πάμε σε μια άλλη κατηγορία κρίσεων. Στο τεύχος ενός άλλου
περιοδικού (Νεοελληνικά Γράμματα, 1η Σεπτ.) οΤέλλος Άγρας, με
επαληθευμένη την κριτική του ευαισθησία, και ως ‘επαγγελματίας
αναγνώστης’, κρίνοντας τούς ίδιους ποιητές, απάνω κάτω (Μανώλη
Αλεξίου, Ρίτσο, Ανθία, κλπ.),4 υποστήριζε τα ακόλουθα:
«Αν ηθέλαμε να βρούμε τις πηγές όθε εξεπήδησε τούτη η ποίηση
που γράφουν σήμερα σχεδόν όλοι οι νέοι, θα θυμηθούμε, νομίζω
πρώτα πρώτα τα ποιήματα που ο Φώτος Γιοφύλλης δημοσίευε το
1917, καθώς και την ποιητική συλλογή Κλεψύδρες τού Ρώμου
Φιλύρα που τυπώθηκε το 1918. Ο Όμηρος Μπεκές με τον ‘Δον
Κιχώτη ’ του στο περιοδικό Λόγος της Πόλης (1919-1920) επρόσφερε
ολίγο αργότερα κι αυτός τη συμβολή του. Ο Καβάφης, που ολοένα
γινόταν τότε γνωστότερος στην Ελλάδα, υπήρξεν από τους αμίμη
τους διδασκάλους της νέας ποιητικής σχολής. Ο Χάγερ Μπονφίδης
πρώτος άρχισε τότε ν ’ακολουθή σε άλλον τόνο, το παράδειγμά του.
Ο Κώστας Ουράνης με τις “Νοσταλγίες” ενίσχυσε κι αυτός την νέα
ποιητικήν αντίληψι. Κλασσικά της όμως δείγματα εθεωρήθηκαν ο
“Πιερόττος” του Ρώμου Φιλύρα, η “Αγωνία του σταρέμπορα” τού
Φώτου Γιοφύλλη και ο “Μοιραίος” [sic] του Βάρναλη, φανερωμένα
όλα στον ίδιο καιρό περίπου, στα 1920 ή στα 1921.
Και κλασσικός της ποιητής θα μείνει ο Κώστας Καρνωτάκηςμε τις
Σάτιρες που τις εξέδωσε σε βιβλίο το 1928, ο Μανώλης Κανελλής με
τα “Ρίγη τής Γης”, ο Τεύκρος Ανθίας με το περίφημο ποίημα τού
Αλήτη· ο Κ. Κοφινιώτης και ο Ορέστης Λάσκος στάθηκαν έπειτα
από τους αληθινούς πρωτοπόρους. Και σήμερα, το ξαναλέω, όλοι
σχεδόν οι νέοι (οι εξαιρέσεις, αν και σημαντικές, είν’ ελάχιστες)
γράφουν με το παράδειγμα τού Καρυωτάκη και τώνμετά απ'αυτόν.
Και τα πέντε ποιητικά βιβλία που έχω σήμερα επάνω στο κριτικό μου
τραπέζι, είνε βιβλία (θα πω την ανυπόφορη λέξη ώς ότου βρεθεί η
καλύτερη) “μοντέρνα”: βιβλία όλα μιανής αληθινής Σχολής, τόσο
πιστής, τόσο σφικτής, τόσο ομόγνωμης, όσο σπανίως υπήρξαν ποιη
τικές σχολές, τόσο π ρ ο γρ α μ μ α τικ ές θα έλεγε κανείς, ώστε να
χάνεται συχνά όχι μόνο η πρωτοτυπία, αλλά και η προσωπικότητα
τού κάθε ποιητού.»
Και αναφερόμενος στα θεματικά μοτίβα των νέων ποιητών, υπο
γραμμίζει:
«Όλος ο τεχνικός πολιτισμός και όλος ο γραφειοκρατικός πολιτι
σμός τής εποχής: με τους όρους και τις φράσεις του. [...] Μαζί με
αυτά, ιδού οι ‘αντιποιητικές’ λέξεις, μπαίνουν ελεύθερα, ίσως
μάλιστα κ ’επιδεικτικά... Αλληλένδετες με τη γλώσσα είνε, βέβαια κ ’
οι μεταφορές κ ’ οι ποιητικές εικόνες. Μιλούν για κιλοβάτ, [...] για
επιχειρήσεις και για μετοχές, για προβολείς και για λινοτυπία, [...]
για ρεκλάμες, ντεκόρ, τρακτέρ, μοτέρ».

[...]
»Μα πώς μπορεί έτσι να σχηματίσει κανείς μια σωστή ποιητική
μ ο ρ φ ή όταν α π ’ όλη την ελληνική ποιητική παράδοση μόνον ο
Σολωμός, τα “Παθητικά Κρνφομιλήματα” τον Παλαμά, ο Γρυπάρης κι ο -αμίμητος ωστόσο- Καβάφης θα μπορούσαν να στα
θούν διδάσκαλοί της;
»Σε όλ ’αυτά ο κακός σύμβουλος είνε ο ρεαλισμός τής Σχολής. Είνε
ωρισμένως η ‘πλατειά πύλη' - που φέρνει στην απώλεια... Ό λα τα
θεωρεί εύκολα και πολλά περιττά- το διάβασμα -μάταιο, την παρά
δο σ η - μισητή, την εργασία - καταστρεπτική. Α ρκεί ν ’ αντιγράφη
κανείς την π ρ α γ μ α τικ ό τη τα . [...] κανείς ίσως δεν παρατηρεί
ακόμη πόσον ο ποιητικός λόγος φτωχαίνει, πόσο κυλά προς την
κακή δημοσιογραφία, πόσο τα ρητορικά τον σχήματα γίνονται
φθηνά και κούφια... Ο Μαλλαρμέ ως τόσο μιλεί κάπου για τον
Μεσαίωνα, όταν έσβνσεν ολότελα η λατινική πρόζα... αλλά άρχιζαν
συγχρόνως τα ψελλίσματα τού νεαρώτατον τότε χριστιανισμού,
ανάμεσα στους βαρβάρους τής Ενρώπης πον επιχειρούσαν να
εκφραστούν. Να θεώρηση κανείς την τωρινήν εποχή ωσάν παρόμοια
μικρογραφία του Μεσαίωνα; Γιατί κάθε άλλη εξήγησή της δεν
μπορεί παρά να την αδικήση ίσως - αφού θα την καταδικάση. [...]
[...] »Και τώρα, στο περιεχόμενο των έργων.
Το πρώτο στοιχείο τους είναι ο λ υ ρ ισ μ ό ς. Ποτέ δεν υπήρξε η
ποίηση των νέων τόσο λυρική, τόσο στενά υποκειμενική, τόσο στενά
δεμένη με το άτομο και το πρόσωπο![...].»
(Μεγάλο το παράθεμα, αλλά και επειδή είναι δυσεύρετο, νομίζω
άξιζε ώστε να φανεί, συγκριτικά, η διαφορά προοπτικής Καραντώνη και Άγρα).
Οι απόψεις αυτές του Τ. Ά γρα, μπορεί στις λεπτομέρειες να έχουν
αρκετά λάθη αξιολόγησης, αλλά η συνολική εικόνα που δίνουν
ενδέχεται να απαντά πιο ουσιαστικά στο πρόβλημα «καρυωτακισμός» και με διαφορετικό τρόπο από εκείνο που εντοπίζει το
«πνεύμα του ρήματος» αποκλειστικά στον Καρυωτάκη. Ο Άγρας
φωτογραφίζει μια κατάσταση η οποία προηγείται του φαινομένου
και όταν αυτό παρατείνεται καταλήγομε στο αδιέξοδο που κεφαλαιοποιήθηκε όχι πολύ σωστά ως ‘καρυωτακισμός’. Το σημειώνω
έστω ως υπόθεση εργασίας.
Το 1935 στο οποίο γράφονται αυτά, έχει προηγηθεί η ομιλία του
Τέλλου Ά γρα ‘Καρυωτάκης’ (28/12/1933. Η αρχή της έχει δημοσιευθεί στο τελευταίο τεύχος του περ. Νέα Ζωή, α. 103-109, τχ. 3,6,
Μάρτιος 1934) ενώ το πλήρες κείμενό της θα δημοσιευθεί τον Δεκέμ
βριο του 1935 -ειρ ω νεία ;- στα Νέα Γράμματα, που - ν α το υπο
γραμμίσω- διευθύνει ο Καραντώνης και έμμεσα, πλην αποφασι
στικά, ο Γιώργος Κατσίμπαλης.
Με άλλα λόγια στο ίδιο έντυπο, το ίδιο εξάμηνο, θα καταδικα
στεί ο καρυωτακισμός και θα μειωθεί ο Καρυωτάκης (κατά Καραντώνη), αλλά και θα δικαιωθεί ο Καρυωτάκης (κατά Τέλλο Άγρα).
Ελευθεροφροσύνη; Νομίζω, μάλλον εποχή που η λογοτεχνία και η
κριτική μας έμοιαζε να παραπαίουν ανάμεσα σε δύο ‘αισθητικές’.
Ή , απλοποιώντας, με δύο διακεκριμένες ‘αντιλήψεις’ περί λογοτε
χνίας- κυρίως ποιήσεως.
Ως εδώ, ένα πόρισμα: Η εποπτείατου Καραντώνη φαίνεται -κ α ι
από άλλα στοιχεία- περιορισμένη στο άμεσο παρόν. Ο Παλαμάς
του, σε συνδυασμό με τα ποιήματα που έγραφε έως το 1934, ανταποκρινόταν στις τότε αισθητικές του προτιμήσεις.
Το ότι ο Καραντώνης έχει γράψει το Γύρω στον Παλαμά (1929) και
το Ο ποιητής Γ. Σεφέρης( 1931), μπορεί να μπερδεύει ένα μεταγενέ
στερο, νομίζοντας ότι ο νέος αυτός κριτικός βρίσκεται μέσα στα
πράγματα τόσο της παράδοσης όσο και της μόλις αναφαινόμενης
ανανεωτικής ποιητικής αντίληψης. Ό μως λίγο να προσέξει κανείς
την 1η έκδοση τού Ο ποιητής Γ. Σεφέρης, βλέπει ότι δεν απέρριπτε
μόνο τον Φώτο Γιοφύλλη, ως δήθεν ‘μοντέρνο’, αλλά και τον Τάκη
Παπατσώνη.5 Πράγματι ο «Σεφέρης» του ήταν ένα διατακτικό
άνοιγμα προς το άγνωστο, και το παρασκήνιό του το ξέρομε.

Ο Ά γρας αντίθετα (και λόγω ηλικίας· 11 χρόνια μεγαλύτερος
-ό τα ν μάλλον μετράει η διαφορά στη γνώση και στην πείρα) κατέχει
όλα τα δεδομένα του θέματος. Ίσως ξεχνάει τον φουτουρισμό, δεν
μιλώ για τον ιταλικό,6 αλλά τον ‘ρωσικό φουτουρισμό’, ο οποίος,
κυρίως, μέσω Μαγιακόφσκι, έχει δώσει λίγα, ενδιαφέροντα πάντως,
δείγματα ποιητικής γραφής. (Και ήταν ήδη μεταφρασμένος σε
περιοδικά της Αθήνας).7
Το 1938 προστίθενται νέα στοιχεία στο αντικείμενό μας. Ο επίσης
νεαρός, μαρξιστής αυτός, Βάσος Βαρίκας, στο βιβλίο του για τον
Καρυωτάκη (1938)8 υποστηρίζει:
«[...] το έργο τον και η επίδραση του γεμίζει τα τελευταία δέκα
χρόνια τής πνευματικής μας ζωής. Α πό κει εξακολουθούν να ξεκι
νάνε οι νέοι μας, και οι περισσότεροι εκ είν α σταματάνε. [...]». [Εγώ
αραιογραφώ].
Και σε άλλο σημείο του βιβλίου του: « Έτσι εξηγείται πως το μεγα
λύτερο μέρος της μεταπολεμικής γενιάς εξακολουθεί να βρίσκεται
προσκολλημένο στην ψυχολογία που το διαμόρφωσε και γιατί η
ποίηση των νέων δεν κατόρθωσε ν ’απολυτρωθείαπ ’τον καρυωτακισμό, δηλαδή α π ’ το έργο τού ποιητή, που αποτύπωσε σε στίχους το
αρρωστημένο περιεχόμενο αυτής της ψυχολογίας» [Πάλι εγώ υπο
γραμμίζω].
Εδώ ίσως για πρώτη φορά έχομε ρητή αναφορά στην «αρρωστημένη ψυχολογία» που εκφράζεται με την ποίηση του Καρυωτάκη. Ο
κατηγορηματικός τρόπος που εκφράζεται ο Βαρίκας εκτός από το
νεαρόν της ηλικίας ίσως αποδίδει και την (ιδεολογική) ορθοδοξία
του κριτικού, ο οποίος ανήκει στην ‘αριστερή αντιπολίτευση’, που
θέλει να απεγκλωβιστεί από τα μηχανιστικά πρότυπα χωρίς να το
κατορθώνει επειδή σε ανάλογα οδηγείται. (Οι λόγιοι των διαφόρων
αποχρώσεων της άκρας αριστεράς μάχονταν να αποδείξουν την επαναστατικότητά τους, αμφισβητούμενη από τους ‘συγγενείς’ -σ ε
διάσταση - άλλους).
Ο Κ. 0 . Δημαράς στην περιβόητη επιφυλλίδα του («Ελεύθερο
Βήμα» 21/2/1938) που αρνείται τον Καρυωτάκη ως ποιητή, - μάλλον
ως καθαρό [λυρικό] ποιητή,9 - καταλήγει:
«Ο Καρυωτάκης αντιπροσωπεύει μέσα στη φιλολογία μας τη
γενεά τον ολόκληρη: τίτλος μεγάλος που τού εξασφαλίζει την αθα
νασία· ας μην προσπαθούμε να στολίσομε τη δόξα τον με δάφνες
ποιητικές που δεν τού ανήκουν».
Πλην όμως, έχει υποστηρίξει στην αρχή του κειμένου του και τα
ακόλουθα ση μαντικά:
«/...] ήταν δέκτης ευαισθησίας καταπληκτικής, πον συγκέντρωσε,
μέσα τον, όλες τις διάχντες τάσεις και ροπές της γενεάς του, τις απο
κρυστάλλωσε και τους έδωσε μορφή τελειωτική. Όπως πολύ σωστά
σημειώνει ο κ. Βαρίκας “το έργο του Καρυωτάκη δεν ήταν δυνατόν,
[“] σε καμμιά περίπτωση, [”] να έχει συνέχεια”[σ. 182, β ’ έκδ., τα
εισαγωγικά δικά μου, γιατί οι 3 λέξεις αυτές δεν ήταν μέσα στη
φράση του Βαρίκα]: ο Καρυωτάκης ήταν ένα όριο· ύστερα από
κείνον οι επαναλήψεις, οι μιμήσεις τού είδους του, μας εδόθηκαν.
Κατά τούτο, λοιπόν, η θέση τον στη φιλολογία μας είναι σημαντική.
(Εγώ υπογραμμίζω).
Ο Τίμος Μαλάνος, στο αντίστοιχο βιβλίο του,10 αφού αντικρούει
την άποψη ότι ο Καρυωτάκης είναι αντιπροσωπευτικός της εποχής
του, αιτιολογεί την απήχηση τού έργου του, στο ότι «διέπεται από
ένα συγχρονισμένο πνεύμα fantaisiste, τόσο καινούριο για τον τόπο
μας αλλά και τόσο ταιριασμένο με τη βαθύτερη ψυχική διάθεση τού
ποιητή. Και δεύτερο, ο πόνος πον εκφράζει, είναι τόσο γνήσιος κ ’οι
ήχοι τον τόσο σπαραχτικοί, πον δεν μπορεί παρά να συγκινεί, κι όχι
μόνο τους σημερινούς νέους, μα και τους αυριανούς, και, γενικά, τον
άνθρωπο κάθ ’εποχής. »
Χρήσιμο να προσθέσομε και τον Σεφέρη στον κατάλογο, ο οποίος,
προλογίζοντας τη μετάφραση της «Έρημης χώρας», έβρισκε συγγέ
νειες [εκλεκτικές;] τού στίχου τού Έλιοτ «Μέτρησα τη ζωή μου με
κουταλάκια του καφέ» με το στίχο τού Καρυωτάκη «ή, να βνθομε-
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τρούσατε κι εσείς με μια φουρκέτα το άδειο σας κεφάλι». («Τα Νέα
Γράμματα», 1936, σ. 633).
Μπορούμε κατόπιν αυτών να υποστηρίξομε, χωρίς ορατό λάθος,
ότι το 1935 ψηλαψίζεται ο καρυωτακισμός και το 1938, ο Καρυωτά
κης, δέκα χρόνια μετά την αυτοκτονία του, και με αφορμή την
έκδοση των Απάντων του, που ξαναδιαβάζεται ο ποιητικός λόγος
του, έχει συμπληρωθεί (με σχετική επάρκεια) η φάση της κριτικής
του αντιμετώπισης, από τους εν ενεργεία κριτικούς και λογίους τής
εποχής, και έχει λησμονηθεί -διότι έχει οριστικά παρέλθει, αν και
μερικοί επιμένουν- ο καρυωτακισμός. (Ο λόγος της μεταβολής ίσως
οφείλεται στο ότι έχει στραφεί το ενδιαφέρον προς την ποιητική
παραγωγή των Σεφέρη, Ρίτσου, Εμπειρικού, Ελύτη, Βρεττάκου,
κλπ.).
Η αναζήτηση των ‘κοινών τόπων’ - ‘κοινών παραγόντων’, αν
θυμόμαστε τα μαθηματικά - των κριτικών αποτιμήσεων για τον
Καρυωτάκη, φαντάζομαι να μας βρίσκει σύμφωνους. Τους απα
ριθμώ για να το δούμε:
Η διάσταση απόψεων για την ποιητική αξία του, επιτρέπει να
δεχθούμε ότι, παρά ταύτα, πεποίθηση όλων ήταν ότι ο Καρυωτάκης
εξέφραζε ένα πνεύμα -προσωπικό ή αντιπροσωπευτικό, αδιά
φορο- με ‘τρόπο μοναδικό’ [κάπως απόλυτη η έκφραση] και για να
το πω περιληπτικά: ικανό να μεταδοθεί στον αναγνώστη του· πιστο
ποιημένο εδώ και από τον «καρυωτακισμό». Η πρόσληψη τού έργου
του είχε επιτευχθεί ευνοϊκά στην εποχή του. Και επίσης, (ένας ακόμη
‘κοινός τόπος’ των κριτών του): Η θετική επίδρασή του -εξαιτίας
προφανώς της ιδιαιτερότητάς του- ήταν αδιανόητη. Οδηγούσε
-όπω ς όλους τους μιμητές αξιόλογων ποιητών- σε άκομψες μιμή
σεις και σε πληκτικές επαναλήψεις τού κλίματος που είχε αποτυπώσει ο πρώτος διδάξας. (Άλλη μια έμμεση απόδειξη τής μοναδικότητάς του).
Μένει εκτός συμφωνίας των κριτών, κατά πόσον το εξέφραζε σε
ποιητική γλώσσα. Κρίσιμη διάσταση, της οποίας όμως η σημασία
μπορεί να εκτιμηθεί με τη σημερινή προοπτική. Να σημειώσομε
ωστόσο ότι η άρνηση της ποιητικής του αξίας στηριζόταν -υποτίθε

τα ι- στις αρχές της καθαρής ποίησης. Όθεν: Αν αλλαχθεί η ‘αρχή’,
ως προϋπόθεση, αλλάζει και το συμπέρασμα.
Άφησα, σκόπιμα, τελευταίο, το κατά πόσον τότε είχε οριστεί τι
προσωπικό εκόμισε στην τέχνη ο Καρυωτάκης, όχι αόριστο και
γενικό, αλλά συγκεκριμένο και πειστικό, ώστε να αποτελεί σημείο
αναφοράς στους μιμητές και οπαδούς. Κοντολογίς: μπορούμε να
βρούμε: τι περιεχόμενο δινόταν (και έπειτα το αφήνομε για διερεύνηση σήμερα) στον όρο ‘καρυωτακισμός;’ Ή αν μεταβάλλομε το
περιεχόμενο του όρου, μπορούμε να κοιτάξομε διαφορετικά το θέμα
των επιδράσεων. (Θα συμβεί 35 χρόνια αργότερα).
Ένας προσεκτικός αναγνώστης, ξέρει ότι ο Άγρας, στο ασύ
γκριτο εκείνο κείμενό του, (ενώ προηγουμένως είχε αναφέρει τα
μορφικά γνωρίσματα τής ποίησής του) διευκρίνιζε και προσδιόριζε:
«Τέλος ο Καρυωτάκης των Σατιρών - αυτός επήρε κάτι από τον
ρεαλισμό και την τραγικότητα τον Καβάφη.
Αυτά, θαρρώ είναι τα ελληνικά μαθήματα τής ποιητικής του
τέχνης.
[.. .]»Και το περιεχόμενό του; αυτό δεν το δανείστηκε από κανένα.
Αυτό το πήρε από τον εαυτό του κατ’ ευθείαν. Και δεν πιστεύω ν ’
αμφιδάλη κανείς, ότι μόνο με το περιεχόμενο τού έργου του, ένας
ποιητής γίνεται αντιπροσωπευτικός μιανής εποχής. Ή, αλλοιώς να
το πω: ότι μόνον οι ποιηταί που παρέχουν περιεχόμενον, μόνον
αυτοί γίνονται αντιπροσωπευτικοί μιας εποχής. [...]» [Εγώ υπο
γραμμίζω].
Πόρισμα. Ώστε, για όλους τον καρυωτακισμό δεν τον συγκρο
τούσε η ‘μορφή’ αλλά τα ‘σημαινόμενα’ τής ποίησης του.
Κάπου 35 χρόνια αργότερα, ένας καλός και εργατικός φιλόλογος,
ο αλησμόνητος φίλος Γιώργος Σαββίδης, στο μελέτημά του «Ο
Καρυωτάκης ανάμεσά μας ή τι απέγινε εκείνο το ποδάρι» (1972),
ξαναέφερε στην επιφάνεια την ξεχασμένη υπόθεση των επιδράσεων
του Καρυωτάκη, εκτιμώντας αλλιώς το θέμα. Υποστήριξε ότι αυτά
τα χρόνια ο ποιητής των «Ελεγείων και Σατιρών» εξακολουθούσε
υπόγεια και βασανιστικά να βρίσκεται «ανάμεσά μας».
Στο μελέτημα αυτό, για πρώτη φορά τόσο κατηγορηματικά, ενώ
τονίζεται ότι ο παλιός ο καρυωτακισμός είναι υπόθεση ξεπερασμένη
(και ότι οι ποιητές που τον εξέφραζαν δίκαια «έπεσαν σε σπλαχνική
λήθη») αναπτύσσεται η θέση της έμμεσης επίδρασης της ποίησης τού
Καρυωτάκη: ως φορέα ενός πνεύματος, το οποίο βρίσκομε να επι
βιώνει γόνιμα από τη γενιά του ’30 έως και τη ‘γενιά του 70’.11 Προ
φανώς και εδώ είχαμε επιβίωση λόγω περιεχομένου, καθώς έδειχναν
τα κείμενα που ανθολογούσε.
Και μια ακόμη ένδειξη δια τού αντιθέτου. Αν είναι σωστή η άποψη
του Ζήσιμου Λορεντζάτου ότι: «Με τα Ελεγεία και Σάτιρες’ η παλιά
ποιητική παράδοση έχει ξεπεζέψει. Ο Καρυωτάκης προετοιμάζει το
λεγόμενο ελεύθερο στίχο [...]»,12 η υπόθεση του παραμερισμού της
μορφής ενισχύεται.
Συνεπώς είτε είναι σωστό είτε όχι ότι ο Καρυωτάκης προετοίμασε
τον ελεύθερο στίχο, το γεγονός ότι επικράτησε ο ελεύθερος στίχος
έκτοτε, επιτρέπει να ξεγράψομε, στη διερεύνηση αυτή, τα μορφικά
στοιχεία της ποίησης τού Καρυωτάκη, διότι δεν τα είχαν ανάγκη οι
‘ελευθεροστιχίτες’.13
Δύσκολο εξ άλλου βρίσκω να μπορεί υποστηριχθεί σήμερα ότι η
νεωτερική ρυθμική επηρεάστηκε από τον «ξεκλείδωτο» στίχο του
Καρυωτάκη. (Χωρίς να το αποκλείω θεωρητικά, αν υποθέσομε πως
ένας νεότερος ερευνητής θελήσει να δουλέψει επί του θέματος, αποδεικνύοντας το αντίθετο).
(Εδώ θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι θεωρητικά η επι
στροφή στον μετρικό στίχο δεν μπορεί να αποκλειστεί -και έχομε
ήδη από τη δεκαετία του ’80 τέτοια δείγματα. Παρατηρώ πάντως,
εάν περιοριστώ σε αυτά τα δείγματα, ότι η ρήση τού μετρικού στίχου
από τους συγκεκριμένους αυτούς ποιητές γίνεται με αρκετές ανοχές

απέναντι των αυστηρών κανόνων της μετρικής. Όμως αυτό δεν
αποκλείει θεωρητικά μια ρωμαλέα επιστροφή στον μετρικό στίχο
στο μέλλον. Σε αυτή όμως την περίπτωση ο ετεροβαρύς στίχος του
Καρυωτάκη τι μπορεί να σημαίνει; Ερώτημα ανοιχτό).
Ωστόσο επειδή η απόδειξη έρχεται έξωθεν, ας παρατείνομε λίγο
ακόμη την εξέταση της μορφικής επίδρασης, ώστε να ενισχυθούν
τυχόν οι λόγοι της απόρριψης της σημασίας των γλωσσικών τύπων.
Αίφνης θα μπορούσαμε να εντοπίσομε λέξεις από το λεξιλόγιο του
Καρυωτάκη «μη κοινόχρηστες», που τυχόν επαναλάμβαναν μεταγε
νέστεροι ποιητές. Νομίζω βρίσκονται. Όμως οι γλωσσικοί τύποι,
όπως και άλλα ανάλογα (λ.χ. φραστικά σχήματα, ή όσα καταγράφει
ο Άγρας) θεμελιώνουν μια ποιητική που να είναι αναγνωρίσιμη; Ή
απλώς συνιστούν επουσιώδες γνώρισμα, ή καρικατούρα της μίμη
σης; Όμως καθώς έχομε δύο «Πίνακες λέξεων» της ποίησης του
Καρυωτάκη, η επεξεργασία του ζητουμένου είναι εύκολη, αρκεί να
καταρτίσομε πίνακες λέξεων κάποιων ποιητών που τους βαφτίσαμε
καρυωτακικούς. Έτσι μπορεί να μας προκύψει μια απάντηση στην
πάντοτε εκκρεμή απορία γιατί στήνομε δομικές αναλύσεις αποκλει
στικά και μόνο για τους ήδη αναγνωρισμένους συγγραφείς.
Επομένως, άμεσα και έμμεσα κοιτάζοντας, καταλήγομε ότι τα
μορφικά στοιχεία, ως όρους της επίδρασης Καρυωτάκη, μπορούμε
μάλλον να τα αποκλείσομε, μαζί με τους μη ποιητές εκείνους που,
αμέσως μετά την αυτοκτονία του, αδέξια τον μιμήθηκαν και που
πιθανόν εξ αιτίας τους γεννήθηκε, και επιβίωσε ο συκοφαντημένος,
λίγο ή πολύ, όρος: καρυωτακισμός.
Να συμπεράνομε επομένως ότι, με κοινή συμφωνία παλαιών και
νέων στοχαστών, η επίδραση του Καρυωτάκη εστιάζεται στο νοσηρό
(ή, όπως αλλιώς το ετικετάρομε) κλίμα που κατέγραψε. Προφανώς
εφ' όσον παραμερίζομε τη μορφή, την οποία πάντως αντέγραφαν οι
τότε καρυωτακίζοντες ποιητές, που δικαίως λησμονήθηκαν. Από
αυτή την πλευρά η επίδρασή τους παύει να μας ενδιαφέρει, ως ‘μη
ποιητική’ ή ως κακός ‘αναδιπλασιασμός’ τού Καρυωτάκη.
Καιρός να πάμε στο θέμα των γόνιμων επιδράσεων.
Ο Γ. Π. Σαββίδης στην ανθολόγηση που κάνει για να επαληθεύσει
την επίδραση Καρυωτάκη, προβαίνει σε τρεις κατηγοροποιήσεις.
Στις δύο πρώτες, παίρνει παραδείγματα ποιημάτων, από τους
περίπου συνομήλικους τού Καρυωτάκη, τους οποίους κατατάσσομε
στη γενιά του 30, υποδεικνύοντας έμμεση και άμεση επίδραση. Στην
τρίτη κατηγορία, ανιχνεύει πολύ μεταγενέστερες ‘επιδράσεις
Καρυωτάκη’, κοιτάζοντας πέντε ανθολογίες, που εμφανίστηκαν τη
δεκαετία 1960-70. Πρόκειται για ποιητές που είθισται να τους ονο
μάζομε, τής γενιάς του ’70.
Να θεωρήσω ότι δεν είναι τυχαίο το πως ‘από τη γενιά τού ’30’,
μεταβαίνομε στη γενιά του ’70, παραμερίζοντας την πρώτη και δεύ
τερη μεταπολεμική γενιά; Και εδώ, ας μου επιτραπεί να επικαλεστώ
την παρατήρησή μου, που έχω ήδη υποσχεθεί να υποστηρίξω, ότι
μετά το 1938, διαπιστώνομε περίπου εξαφάνιση των κριτικών
μελετών για τον Καρυωτάκη.
Μήπως για τις δύο αυτές μεταπολεμικές γενιές, η τυπική απουσία
Καρυωτάκη, οφείλεται σε ‘απώθηση’; - δανείζομαι τη λέξη/κλειδί
από τον Βύρωνα Λεοντάρη.15
Γενικώς πάντως: Η απουσία των ποιητικών συλλογών και των
Απάντων Καρυωτάκη, τού 1938, μάς επιτρέπει νομίζω να δεχθούμε
ότι ο Καρυωτάκης διαβάζεται πλημμελώς μέσω των ανθολογιών,
από τις οποίες η πλουσιότερη, και με αλφαβητική κατάταξη των
ποιητών, τού Ηρακλή Αποστολίδη (1933 και 1940), περιελάμβανε 13
ποιήματα τού Καρυωτάκη, και στην 4η έκδοση (1940, χ.χ.) τα διπλασίαζε. (Να συνέλαβε άραγε ο ανθολόγος την αλλαγή του κλίματος
υποδοχής;).
Κατά τη δική μου μέτρηση ο Καρυωτάκης έως και την έκδοση τού
1965 ( Ά παντα τα ευρισκόμενα, επιμέλεια Σαββίδη) ήταν εκδοτικά
απών.

Σκέπτομαι όμως, με δεδομένη την αφθονία των εκδόσεων στις
δεκαετίες 1950 και 1960, ότι η μη ζήτηση επανέκδοσης τών ποιη
μάτων Καρυωτάκη, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τους λόγους.
Δεν τους ονομάζω και δεν πειράζει να αφήνομε εκκρεμότητες, όταν
οι πιθανές απαντήσεις είναι περισσότερες της μιας και τελεσίδικης,
που κάποιος αναλαμβάνει να την διεκπεραιώσει.
Και δεν τους ονομάζω διότι δεν θέλω να τολμήσω την υποψία ότι
δεν τον ζητούσε η αγορά, αν πιστεύομε ότι αυτή κινείται με ευαίσθη
τους κανόνες.
Στο ερώτημα λοιπόν τι επιβιώνει από το κλίμα Καρυωτάκη -διότι
περί αυτού και μόνο πρόκειται - η απάντηση θα παραμένει αινιγμα
τική , ως προς τις νεότερες γενιές, αφού δεν βρισκόταν στην αγορά το
σώμα της ποίησής του.
Ποιός όμως μπορεί να αποκλείσει ότι ένιοι ποιητές - η επίλεκτη
αυτή μειοψηφία- είχαν πρόσβαση στο σύνολο του έργου του,
ψάχνοντας φανατικά στα υπόγεια παλαιοβιβλιοπωλεία;
Νέο ερώτημα: Από ποιούς λόγους κινήθηκε η φήμη του στους
μεταγενέστερους, πριν από το 1965; Από το ίδιο το ποιητικό έργο
του ή, έμμεσα, από την γοητεία που ασκούσε η αυτοκτονία του, εξ
αιτίας της οποίας ανέβαινε το κύρος της ποίησής του;
Ξέρω, διαμαρτύρεται ο Σαββίδης το 1972, ζητώντας να ξεχάσομε
την αυτοκτονία του, και να δούμε το ίδιο το έργο του. Συμφωνούν
και οι νέες θεωρίες (ήδη από ‘Νέα Κριτική’ επί Ρίτσαρς και Έλιοτ)
ότι τα βιογραφικά στοιχεία των ποιητών δεν ενδιαφέρουν στην απο
τίμηση του έργου, και παραπλανούν στην ερμηνεία του.
Σωστά. Όμως υπάρχουν και οριακές περιπτώσεις, όπως οι αυτο
κτονίες του Μαγιακόφσκι και του Καρυωτάκη που έμοιαζαν να
απορρέουν από τις κοινωνικές συνθήκες τις οποίες ζούσαν. Η
μετριοπαθής απόδοση του λόγου αυτού ήταν ότι υπεύθυνες για την
πράξη τους υπήρξαν οι αντίστοιχες μικρόψυχες γραφειοκρατίες των
χωρών τους. Κατά μια πιο φιλόδοξη εκδοχή: Στο πρόσωπο του
Μαγιακόφσκι αυτοκτονεί η αυθεντική Επανάσταση του 1917. Με τη
χειρονομία Καρυωτάκη ενταφιάζεται η Μεγάλη Ιδέα.16
Παραμερίζοντας τέτοιες ή ανάλογες ερμηνείες, ας δεχθούμε το
δεδομένο της απήχησης του Καρυωτάκη σε ένα αναγνωστικό κοινό
που υπερβαίνει το μάλλον περιορισμένο κοινό τής ποίησης.17
Ωστόσο αυτό καθεαυτό το φαινόμενο βρίσκεται εκτός της ποίησής
του, ως ποίησης, αφού ανήκει αποκλειστικά στα σημαινόμενά της
και όχι στους τρόπους που αυτά ανα- και απο-δεικνύονται μέσω της
γλώσσας.
Και το ερώτημα που έρχεται λογικά είναι: γιατί αυτό συμβαίνει.
Ψάχνοντας μια απάντηση, για το θέμα της ευρύτερης απήχησης,
ας πάμε στον βίο του Καρυωτάκη. (Προφανώς θα βρεθούμε εκτός
των όρων της λογοτεχνικής αποτίμησης). Το τελευταίο διάστημα της
υπαλληλικής του ζωής, μάλλον εξ αιτίας τής συνδικαλιστικής του
δράσης, και ίσως επειδή κατηγορήθηκε για διαφυγή κάποιων απορ
ρήτων στοιχείων από το υπουργείο που εργαζόταν, υπέστη συνεχείς
διώξεις, οι οποίες κατέληξαν στην τελευταία και μοιραία μετάθεσή
του στην Πρέβεζα - όπου και η εσχάτη χειρονομία. Η οποία -θ α
επαναλάβω ένα λεκτικό παιχνίδι μου- κόντεψε να θεωρηθεί ως η
τετάρτη ποιητική συλλογή του. Και η φήμη της αυτοκτονίας του δεν
είναι αμελητέο γεγονός· για ποιό κοινό; Ας το δούμε.
Είναι βέβαιο το πόσο μέτρησε στις εκτιμήσεις τών κριτικών του,
την εποχή εκείνη, η χειρονομία του ως πράξη που επαλήθευε την
ποίησή του, και ως έκφραση τόλμης. Τολμούσε αυτό που δεν τόλ
μησαν εκείνοι, επίσης και αυτοί αρνούμενοι τα φαινόμενα τής (πα
ρούσας) ζωής και της (υπαρκτής) κοινωνίας των ετών μετά τη
Μικρασιατική Καταστροφή και ακόμη πιό πριν: των συνθηκών που
προέκυψανμετάτη σύγκρουση Βενιζέλου - Κωνσταντίνου, το 1916.
Ο ίδιος ο Καρυωτάκης ονομάζει την χειρονομία του ‘ταπεινωτι
κή’· ορθώς με τα κριτήρια της εποχής. Για να το αντιληφθούμε, ας
αναφερθεί ότι η αυτοκτονία του Συκουτρή, μια ΙΟετία αργότερα,
είχε επιμελώς αποκρυβεί από τους οικείους και φίλους του.

«Ταπεινωτική» την χαρακτήριζε ο ίδιος, και το πίστευε. Αλλιώς
πώς μπορεί να εξηγηθεί, γιατί δοκίμασε πρώτα να αυτοκτονήσει με
πνιγμό στη θάλασσα, οπότε: ακόμη θά ψάχναμε αν ήταν ηθελημένο
ή τυχαίο συμβάν.
Ο Κλέων Παράσχος, υπερβαίνοντας τα εσκαμμένα, αμφιταλα
ντεύεται (1928):
«...μια χειρονομία [...] που δεν ξέρουμε πότε ακριβώς δείχνει
δειλία και πότε θάρρος, [...]»
Και ο Τέλλος Άγρας, την συγκρίνει με τις αυτοκτονίες διαμαρτυ
ρίας των Ιαπώνων, άποψη που ενισχύει την υπόθεση τής αυτοκτο
νίας, ως απόρροιας διαμαρτυρίας.
(Υπενθυμίζω: Και ο Άγρας ήταν δημόσιος υπάλληλος. Το 1944
υποσχόταν να μιλήσει μετά τη συνταξιοδότησή του. Όθεν μπο
ρούμε να υποθέσομε τι θα καταλόγιζε στην γραφειοκρατία, την
οποία εξ άλλου είδε από το ύψος της Εθνικής Βιβλιοθήκης).
Ωστόσο, η πράξη του αυτή -έσ τω - «επαλήθευε» την ποίησή του.
Ό χι όμως - «για όνομα τού Θεού» - και ότι έγινε για να «αποδείξει»
/
/
18
τησυνεπεια της.
Πόρισμα. Η αυτοκτονία του Καρυωτάκη έπαιξε ρόλο στην καθιέ
ρωσή του. Ο Μήτσος Παπανικολάου το επικαλείται ρητά.19Να υπο
θέσομε ότι και το ευρύ κοινό επηρεάστηκε από την έσχατη χειρο
νομία του και τον ξεχώρισε; Ζητούμενο.
Ας εξετάσομε τα θέματα τού κοινωνικού περίγυρου.
Ο ιδιαίτερα ευαίσθητος στα μηνύματα τής περιρρέουσας ατμό
σφαιρας, Κ. Θ. Δημαράς, έχει, το 1938, επισημάνει πως ο Καρυω
τάκης ‘ήταν δέκτης’ και ‘αποκρυστάλλωσε’ τις διάχυτες τάσεις/
ροπές της εποχής του, όπως είδαμε στην αρχή να το διατυπώνει.
Θα επιμείνω να κοιτάξομε σήμερα, σε απόσταση ιστορίας, το κατά
πόσον εξέφρασε διάχυτες ροπές της εποχής του, και η ανάγνωση της
ποίησης τού Καρυωτάκη ορίζει αυτές τις διάχυτες ροπές και τις ανα
παράγει. (Η συνθήκη προφανώς είναι αναγκαία, αμφιβάλλω όμως
αν είναι και ικανή για να το αποδώσει).
Ο Τ. Μαλάνος το είχε αμφισβητήσει. Το 1988 το αμφισβητεί και ο
Ζήσιμος Λορεντζάτος:
«Ο Καρυωτάκης δεν είναι αντιπροσωπευτικός καμιάς εποχής.
[...] Απλά και μόνο εκφράστηκε με τα μέσα της εποχής του ή με όσα
ξεδιάλεξε από την εποχή τον. Τα όσα η εποχή του κατάλαβε από τον
Καρυωτάκη, το φανερώνει ο λεγόμενος καρυωτακισμός. [...]»
(όπ.π. σ. 43).
(Ομολογώ ότι και σι τρεις θέσεις που διατυπώνονται σε αυτό το
παράθεμα, με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο. (Η διαύγεια της δια
τύπωσης όσο και η συνοπτικότητά τους είναι παραδειγματικές).
Μήπως όμως είναι απλοποίηση να μιλάμε για διάχυτες ροπές και
τάσεις μιας εποχής, οι οποίες εκφράζονται με ένα και μοναδικό
τρόπο; Μήπως ορθότερα πρέπει να μιλάμε για μια δέσμη τάσεων και
ροπών; Και ότι η δέσμη αυτή -α ν υποτεθεί προσπελάσιμη και περιγράφιμη στο σύνολό της, πράγμα, ορθά, αμφισβητήσιμο- έχει συ
γκροτηθεί από ποικίλες επί μέρους τάσεις και ροπές; Και ότι οι ‘δε
σπόζουσες’ ή ‘κυρίαρχες’, όπως κάποιες εξ αυτών ονομάζονται,
ορίζονται με κριτήρια κάθε φορά υποκειμενικής κατηγορίας και
εξαρτημένα από ιδεολογικές παραμέτρους; Και ότι σε αυτή την
περίπτωση η λογοτεχνία αποτελεί υποσύνολο;
Και τέλος, μήπως, έτσι ή αλλιώς, αμφισβητούμενα ή όχι - πάντως:
συζητούμενα- αυτά τα ‘δεσπόζοντα ρεύματα’ μιας εποχής, εάν ανιχνεύονται σε ένα δημιουργικό έργο, συνεπάγεται ότι το έργο αυτό,
πέραν της λογοτεχνικής, έχει και ιδεολογική, τελικά: πολιτική διά
σταση;
Και μήπως τα λογοτεχνικά έργα που έχουν ιδεολογική, πολιτική
διάσταση, ή αλλιώς ειπωμένο: εκείνα που φαίνεται να κοιτάζουν τον
κόσμο ‘από δική τους οπτική γωνία’, που όμως δεν ανήκει σε συγκε

κριμένη συντεχνία, και φαίνεται να απαντούν σε ευρύτερες ‘αγω
νίες’, δημιουργώντας ‘ανταποκρίσεις’ (έτσι ώστε να ικανοποιείται ο
όρος τής λεγόμενης πρόσληψης, όταν αυτή συνιστά και: αξιολόγηση)
τα έργα (ακριβώς αυτά) επιβιώνουν: επειδή με αναγνωρίσιμο τρόπο
εκφράζουν κάποιες από τις ‘διάχυτες ροπές μιας εποχής’ οι οποίες
έχουν αντικειμενική υπόσταση; (Σε σύγχρονη ορολογία: εκφράζουν
ασαφείς προσδοκίες).
Και μήπως κάποιες ‘διάχυτες ροπές’ μιας εποχής, δεν ανήκουν σε
μιά και μόνη εποχή, αλλά έχουν -ν α πω τη λέξη που έγινε της
μόδας- ‘οικουμενικό’ χαρακτήρα; Μήπως επίσης, κάποια σημεία
των καιρών του Μεσοπολέμου, συντηρούνται και στη μετά τον
πόλεμο εποχή, διότι ένιοι ή αρκετοί θεσμοί -αίφνης η γραφειοκρα
τία - λειτουργούν ως σχέσεις εξουσιαστικών θεσμών; Και να συμ
πληρώσω με μιά λέξη της μόδας: Οι ‘δομές’ των κρατικών μηχανι
σμών -α π ό τον Μεσοπόλεμο και μετά, τουλάχιστον από την πλευρά
της συνείδησής το υς- δεν έχουν αλλάξει αισθητά.
Δύσκολη η απάντηση, αν περιμένομε μια και μόνη και μάλιστα
κατηγορηματική. Καθώς μάλιστα μπορούν να δοθούν - ή δόθηκανπρόθυμα πολλές ανάλογες ή μη απαντήσεις. Ίσως μια στατιστική
καταγραφή θα μας το επιβεβαίωνε.
Τελικά, νομίζω μπορούμε να συμφωνήσομε ότι τα κείμενα του
Καρυωτάκη βρίσκονται μέσα στα συμφραζόμενατης εποχής του, - ή
των εποχών- παραδειγματικό μέρος των οποίων το ‘εγγράφει’ ποιη
τικά, αποδίδοντάς το. Αυτή δε η ειδοποιός του διαφορά καθορίζει
την αξία και τη σημασία του. Αν είναι αισθητικής τάξεως η αξία της
γραφής μπορεί να κρίνεται από τους ελάχιστους επαρκείς αναγνώ
στες της τέχνης. Ωστόσο για ένα ευρύτερο σύνολο αναγνωστών θα
έχει την αξία του επειδή τα περιεχόμενά τους αφορούν ευρύτερα
στρώματα επειδή απαντούν σε κοινωνικά φαινόμενα και τα αναπα
ράγουν.
Αλλά επειδή η κλεψύδρα τελειώνει, συντομεύω. Και μιλώ •'όχι
ανακεφαλαιωτικά’, γιατί προς τι τόσος περιττός λόγος, αλλά συμπεραίνοντας με τα τεκμήρια που μας προέκυψαν, όσο μπορώ σωστά να
τα διαβάσω.
1. Ο Καρυωτάκης τού 1919, 1921, των δύο πρώτων συλλογών
ποιημάτων του, συνεργάστηκε στο περιοδικό Μούσα, των συνομη
λίκων του (I. Μ. Παναγιωτόπουλου, Στασινόπουλου, Άγρα), που
κατά τον χαρακτηρισμό του Άγρα, ανήκουν στον «νεορομαντισμό
και νεοσυμβολισμό». Ήταν φιλοξενούμενος τους. Δεν ανήκε, με τη
στενή και ουσιαστική έννοια, στον κύκλο τους· παρουσίαζε όμως
πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Είχε τις ίδιες κινητήριες αρχές. Από
ένα όμως σημείο και μετά, σιγά σιγά και οδννηρά: προσγειώνεται σε
ένα - α ς τον πούμε- «νεορεαλισμό», που τον διαφοροποιεί καθορι
στικά από τη συντεχνία των ομοτέχνων του, οι οποίοι πίστευαν ότι
αυτοί οι όροι ανήκαν στα ‘εξωποιητικά’ στοιχεία. Οι συνηλικιώτες
του -μ ε αυτούς και μόνο η σύγκριση- δεν κατόρθωσαν να βγουν
από τον «θάλαμο»,20 αν έτσι περιληπτικά ονομάσομε την ‘ποίηση
δωματίου’.
Στην φάση αυτή το πεδίο όπου συναλλάσσεται υπερβαίνει τις
ποιητικές σταθερές της εποχής του, όταν η τέχνη τρεφόταν από τις
σάρκες της. Και ενώ οι άλλοι συνηλικιώτες ποιητές πνίγονται μέσα
σε ‘ασφυκτικούς θαλάμους’, ο Καρυωτάκης αντιδρά ως ‘πολίτης’,
εισάγοντας μέσα στην ποίησή του προβλήματα της πολιτείας.21
2. Ο καρυωτακισμός, εκείνος τής μετά την αυτοκτονία Καρυω
τάκη και λίγα χρόνια αργότερα, αποτελούσε κακή μίμηση (ακόμη
και μορφική), αλλά είχε ένα και μόνο θετικό στοιχείο: επιβεβαίωνε
το πως ο ποιητής είχε εκφράσει, μορφώσει ‘διάχυτες ροπές και
#τάσεις της εποχής του’, τις οποίες μόνο αυτός επισήμανε. Οι μιμητές
αντέγραφαν κακογράφοντας.
3. Η αναθεωρητική τοποθέτηση του Γ. Π.Σαββίδητο1972,γιατην
απήχηση τού ποιητή, πέτυχε να προκαλέσει, στο φαινομενικά οριο-

θετημένο ζήτημα, νέες ζυμώσεις και να επαναφέρει τον Καρυωτάκη
«ανάμεσά μας», κατά τον τίτλο της μελέτης του. Έτσι, από τον επί
σειρά ετών, ενταφιασμένο καρυωτακισμό το πρόβλημα μεταπήδησε
στις κρυπτόμενες επιδράσεις τού ‘δραστικού’ όχι πιά ‘λόγου’ αλλά
της ‘απομυθοποιητικής’ νοοτροπίας που εκόμισε ο ποιητής. Επ’
αυτού ο Σαββίδης μάς παρέδωσε τα πρώτα δείγματα ‘έμμεσων’ και
‘δημιουργικών’ επιδράσεων. Έτσι εκτός από εκείνους που ξέραμε
ότι έχουν καλώς ή κακώς επισημανθεί (Ρίτσος, κλπ.) προκύπτουν
λίγο ή πολύ απροσδόκητα ο Σεφέρης, ο Εμπειρικός, ενώ για τους
νεότερους ο πίνακας επηρεαζομένων είναι εκτενής.
Σύμφωνοι. Μπορούμε όμως να δεχθούμε ότι τα σημεία που επισήμανε ο Γ. Π. Σαββίδης, ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον
Καρυωτάκη ή σε ό,τι ονομάζει «διάθεση Καρυωτάκη»; Ή μήπως η
έρευνα πρέπει να αρχίσει ως συγκριτική τής ποιητικής ενός κύκλου
ποιητών, όπου θα ορίζονται οι κοινοί τόποι τους και θα μάς προκύψουν καθαρά οι ιδιαιτερότητές τους- και ειδικά η ιδιαιτερότητα
του Καρυωτάκη, επί τη βάσει της οποίας θα διαπιστωθεί πόσο ο
ποιητής είναι παρών στα ποιήματα των υποτίθεται επηρεασμένων
από αυτόν άλλων ποιητών. Πιθανολογώ ότι στατιστικά θα φανεί ότι
το σύνολο των ‘απαισιόδοξων στάσεων ζωής' και των κοινωνικών

αρνήσεων δεν απαλλοτριώθηκε από τον Καρυωτάκη.
Σήμερα το θέμα έχει στάδιον δόξης λαμπρόν από τη συγκριτική
γραμματολογία. Ας ευχηθούμε ότι έρευνες, εκτός από τις υποστηλώσεις των νέων θεωριών, μπορεί να εδράζονται και στο ποιητικό
υλι,κό με το οποίο στήθηκε το ικρίωμα, ώστε να είναι πειστικές και
χρήσιμες.
4. Με λιγότερη αστυνομική διαίσθηση, από όση μπορεί να επι
στρατεύσει ένας επαρκής φιλόλογος, μπορώ σήμερα (και για λογα
ριασμό μου) να διακινδυνεύσω ξέροντας το αποχαιρετιστήριο
γράμμα του, αλογόκριτο22 ότι ο Καρυωτάκης, πιθανόν, μπορούσε
να παρέμενε επί μακράν, χαζεύοντας τα ‘γύψινα ανάγλυφα’ στο
ταβάνι του, ως ‘ιδανικός αυτόχειρας’, αν δεν υποχρεωνόταν να πάει
στην Πρέβεζα και αν δεν ήταν άρρωστος από το αφροδίσιο νόσημα.
Έ να νόσημα, που ταλαιπωρούσε, μαζί με την φθίση, την εποχή του
και οι διαδικασίες της θεραπείας ήταν οδυνηρές.23 Αλλά γι’ αυτά
απαιτούνται νέες επιχειρηματολογίες, κι εδώ αστυνομικές, ήγουν
αμφιλεγόμενες, αφού θα είναι υποθετικές. Βέβαια σιις υποθέσεις
μπορούμε να συμπεριλάβομε και τις πιο οξυδερκείς, που δεν
σημαίνει ότι αποβαίνουν και πειστικές.

1. Βλ. Τα Νέα Γράμματα, τχ. 11, Νοέμβρης 1935, σ. 585 τα ποιήματα «του
Αιγαίου» κλπ.
2. Βρίθει λέξεων και φράσεων ρητορικών, πλατειαστικά διατυπωμένων.
Λόγου χάριν: «Ζώντας μέσα σε μιαν ατμόσφαιρα χαλαρωμένη πνευματικά.»,
«εκβιάζουνε την ψυχή τους και τη φαντασία τους [ώστε] να πάρει το νεκρώ
σιμο σχήμα της φοβερής αυτής μάσκας» (σ. 482).
3. Ενδεικτικό νεανικής αποκλειστικότητας, αλλά και ακαταστάλακτου
αισθητηρίου. Προς ένδειξιν, χρήσιμο είναι να δούμε τι ποιήματα δημοσίευε
σταπερ. Ο Νουμάς (τγ_. 1,798, Γενάρης 1931, σ. 10) και Νέα Ζωή, (15.9.1933,
τχ. 8, σ. 148):
Και χαιρετήσαμε, σι πολλοί και οι λίγοι, την ψυχή σου
που πάει προς τα ψηλά
Στου ηρωικού τα περιβόλια Παραδείσου
Που διώχνει τα μισά και τα δειλά.
(«Στον Ψυχάρη», 1929)

για την ποίηση» (Τα Νέα Γράμματα, 1935, σ. 273-285, 367-383) που το 1943
έγιναν 14, με τίτλο «Δοκίμιο για την ποίηση».
10. Τίμος Μαλάνος: Ένας ηγησιαχός, συμβολή στη μελέτη του Καρυωτάκη:
Σχέδιο, 1938, σ. 71.
11. Το μελέτημα και η ανθολόγηση στο «Κ. Γ. Καρυωτάκης, Ποιήματα και
Πεζά.» [επιμέλεια Γ. Π. Σαββίδης.] και «εισαγωγή» Σαββίδη: «Ο Καρυω
τάκης ανάμεσά μας, ή τι απέγινε εκείνο το μακρύ ποδάρι»·. Εκδ. «Ερμής»,
Ν.Ε.Β., 19721. Τώρα η «Εισαγωγή» σιο Γ. Π. Σαββίδης Στα χνάρια τού
Καρυωτάκη. Κείμενα ¡966-88. «Νεφέλη», 1989.
12. Ζήσιμος Λορεντζάτος: Ο Καρυωτάκης, 1988 σ. 29). Σε συμφωνία (από
άλλο δρόμο) με τον Αγρα, για τα όρια του μετρικού στίχου που παραβαίνει ο
Καρυωτάκης, από τα οποία επωφελήθηκε, όπως ομολογούσε, και ο ίδιος ο
Αγρας.
13. Vers-libristes, όπως τους έλεγε ο γάλλος ιστορικός Thibaudet, αναφερόμενους στους γάλλους συμβολιστές, «Histoire de la littérature Française, de
1789 à nos jours», 1936, σ. 486.
14. Έχομε βέβαια τη μελέτη «Το ανθρώπινο δράμα στην ποίηση του Καρυω
τάκη» του Ηλία θεοφυλάκη («Καινούργια Εποχή», 1958, καλοκαίρι, σσ. 5264) και το μελέτημα του Γιάννη Δάλλα «Η διάρκεια του Καρυωτάκη - μια
επανεκτίμηση» («Ενδοχώρα», 1965, σσ. 114-5). Όπως και τη συζήτηση για
«ποιητές της παρακμής», που ανοίχτηκε στην «Επιθεώρηση Τέχνης» το 1955-6·
αλλά αυτή άγγιζε γενικότερα θέματα. (Βλ. και για το θέμα της απουσίας μελε
τών: Αντί, τχ. 623,13/12/1996, σσ. 53-57.
15. Βύρων Λεοντάρης: θέσεις για rov Καρυυιτάκη («Σημειώσεις», Σεπτέμ
βριος 1973).
16. Ο Βενιζέλος, μόλις το 1929 τολμά να το διακηρύξει δημόσια, στην «φιλελευθέρα νεολαία» του.
17. Είχα επιχειρήσει το 1978 να μετρήσω αριθμητικά το αγοραστικό κοινό
της ποίησης του Καρυωτάκη. («Καθημερινή», 20 και 27 Ιουλίου και 3 Αυγούστου 1978. Τώρα με τίτλο «Η έννοια της απήχησης του Καρυωτάκη» στον τόμο:
Α. Αργυρίου Αναψηλαφήσεις σε δύσκολους καιρούς. «Κέδρος», 1986, σσ.
262-276. Επίσης στο Καρυωτάκη, Ποιήματα και πεζά, επιμέλεια Γ. Π. Σαβ
βίδη. Εκδ. «Ερμής», από επανέκδοση 1980 και μετά.
18. Από τις πιο εξωφρενικές απόψεις που έχουν υποστηριχθεί ήταν του Ν.
Γιαννιού: «Αυτοκτονίες από φιλολογία» (Νέα Εστία, 1928, σσ. 904-5) αλλά
και τελευταία από μεταπολεμικό ποιητή, ότι ο Καρυωτάκης αυτοκτόνησε για
να επαληθεύσει την θανατόφιλη ποίησή του. Μόνο «ποιητική αδεία» η άποψη
αυτή μπορεί να υποστηριχθεί. Ο Σεφέρης θα την έλεγε «υπέρογκη».
19. Βλ. «Νέα Εστία», τόμ. 27,1940, σσ. 210-11.
20. Δανείζομαι τη λέξη ως όρο, όπως τον χρησιμοποίησε ο Σεφέρης, σε επι
στολή του στον Μαλάνο. (Βλ. Δοχιμέςτόμ. 2ος, σ. 355.)
21. Η περίπτωση Βάρναλη είναι μια άλλη ιστορία. Ελπίζω κανένας 6ta-

Όσα κλεισμένα σκοτεινά λουλούδια μέσα σου έχεις
φέρε να πιουν το υπέρτατο του χινοπώρου φως
στο λόφο ανέβα, την αυγή του Νου σα να παντέχεις
του ήλιου που σβύνει, ταπεινός και μέγας αδερφός
Από το λόφο που έθρεψες το απόκρυφο κοπάδι
τα βλέμματά σου σπαταλάς στη διάφανη Αττική
ρόδινο φέγγος πλημμύρα το ενδόμυχο σκοτάδι
και στ’ ακροβούνια χάνονται δυο θύσανοι λευκοί
[...]
(«Φως χινοπώρου», 1933)
4. Οι 5 συλλογές (με προμετωπίδα: Απαισιόδοξοι. Σατυρικοί. Επαναστάτες)
ήταν οι ακόλουθοι. Μ. Αλεξίου Τοπία δίχως ουρανό, Γιάννης Ρίτσος Τρα
κτέρ, Γ. Λιάκος Ποιήματα, Τεύκρος Ανθίας Δικασμένοι στην άβυσσο, Γ.
Κυπραίος Άμετρα και άρρυθμα.
5. Αυτό οτην 1η. Στις μεταγενέστερες έχουν γίνει αφαιρέσεις αρκετών
παρόμοιων σημείων.
6. Του Μαρινέτι του οποίου η επίσκεψη, στην Αθήνα τού 1933, έχει αφήσει
-ορ θ ώ ς- κακές εντυπώσεις. Ό λα τα σοβαρά έντυπα τόνιζαν τον γελοιογραφικό χαρακτήρα των απαγγελιών του.
7. Ας ληφθεί υπ’ όψιν εδώ, ότι ο Καρυωτάκης μάλλον δεν πρέπει να είχε
γνωρίσει τον ρωσικό φουτουρισμό, ενώ τον ιταλικό τον ήξερε και τον ειρω
νευόταν.
8. Βάσος Βαρίκας: «Κ. Γ. Καρυωτάκης. (Το δράμα μιας γενηάς)», 1938, σ.
114-5.
9. Η καθαρή ποίηση είχε δείξει τα πρώτα και τελευταία, (ή έστω περιορι
σμένα) δείγματά της και ένα θεωρητικό κείμενο: Κ. θ . Δημαρά: «7 κεφάλαια

σηκός και ολίγο αγράμματος να μην ψάξει να βρει καρυωτακισμούς στην
ποίηση του. Τι θα λέγατε να το επιχειρήσομε;
22. Της ‘αποχαιρετιστήριας’ επιστολής του, το μεν ένα σημείο που είχε αποκρυβεί, στην έκδοση του 1938, (α) ‘ήμουν άρρωστος’ δεν γεννά πρόβλημα,
αφού ξέρομε σε ποια αρρώστια αναφέρεται, το άλλο όμως (6) «Τη χυδαία
όμως πράξη που μου αποδίδεται τη μισώ. Εζήτησα μόνο την ιδεατή ατμόσφαιρά της, την έσχατη πικρία. Ούτε είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για το
επάγγελμα εκείνο. Ολόκληρο το παρελθόν μου πείθει γ ι’ αυτό», δημιουργεί
ερωτηματικά. Όμως χωρίς την ταύτιση του «χυδαία πράξη» και «επάγγελμα»
δεν φαίνεται εύλογο να συμπεράνομε περί του είδους της πράξεως ή του επαγ
γέλματος. Εξ άλλου γιατί γνωρίζομε για την οπιομανία των Λαπαθιώτη,
Μήτσου Παπανικολάου και Γ ιώργου Μυλωνογιάννη και τίποτε σχετικό με τον
Καρυωτάκη; Και επιτέλους, αν αλλού αποδώσομε τις φράσεις αυτές, πού θα

βρούμε απάντηση για τους λόγους της διοικητικής δίωξης του Καρυωτάκη και
τις αλλεπάλληλες μεταθέσεις του; Η διαρροή δημοσίων εγγράφων προς εφημε
ρίδα δεν έχει ‘επαγγελματικό’ χαρακτήρα, αν υποθέσομε τί συνεπάγεται μια
τέτοια «πράξη»;
23. Αν οι οικείοι και οι φίλοι του δεν μπόρεσαν να αποκρύψουν την αυτο
κτονία του, όμως μπόρεσαν να αποκρύψουν την ασθένειά του, ή τουλάχιστον
να την διασκεδάσουν, μέχρι την αυτοψία του γράμματος που έκανε ο Σαββίδης, κάπου 45 χρόνια μετά. Εκτός από τον Άριστο Καμπάνη που το έγραψε
παρενθετικά το 1931 σημείωσε για την αρρώστια του, και το υπαινίχθηκε ο
Άγρας, ασθένειά του, εκείνος που ρητά και επίμονα, τότε, το υποστήριξε
ήταν ο Τίμος Μαλάνος. Αλλά και ο βιογράφος του Σακελλαριάδης, επικαλού
μενος τη μαρτυρία ενός άλλου, επέμενε να το διαψεύσει. (Νεοελληνικά Γράμ
ματα, 16/4/1938).

Η
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Από τον πόλεμο του ’40 ως τη δικτατορία του ’67
ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ

Έλλη Παπαγεωργίου
ι
Μ ήνες με πέταλα. Ζω ύφια ψυχορραγούν. Κ ραυγές με χέρια και πόδια. Κόρες ματιών, ζεστά ντυμένες.
Χορεύουν, λύνονται, σα χαλινάρια ξεφτισμένα στο όνομά μου γραμμένα, κουνιούνται. Ά γνω στα τσακί
σματα χειλιών, όχι θαμμένων στομάτων, γλώσσες να χορεύουν στο ρυθμό ενός τυμπάνου υγρού, μες στο
σπάγγο. Κι ένα κλαδάκι από θάμνο ξεραμένο που θέλει στίχους, φτερά στραμπουληγμένα. Γύρω, πόλεις,
εικόνες που δε μοιάζουν με το ψιχουλάκι εκείνο, το φύσηξα θυμωμένη και το έλιωσε ο αέρας με μαστίγιο
μια ανάσα, μια φωνούλα λεπτή, χωμένη στο πεντάγραμμο καλά, να πίνει κύκλους, πουλιά. Στη φάκα αυτή
από μεδούλι ψυχών, πιάστηκα πάλι, για να μεγαλώσει το σβέρκο, να σε δω που με κοιτάς. Φύλλωμα
πυκνό, στο ξεκίνημα, στο πλέξιμο των χνώτων με τα βρύα. Κλίμα ξηρό, γεμάτο γυναικεία μαλλιά μ ’ ένα
άρωμα που γελάει στις μπούκλες, χωνιά με βρέφη και φίλους. Στέγη θεού, κουκούλα μύθου, εσύ για τί δε
γεννήθηκες σε μια ψάθα;

2
Π άρτε από δω, ξεμπλέξτε τα βρώμικα μυαλά σας, τις σάπιες σκέψεις σας που είναι ρύποι από τα μάτια
ενός άσπρου μαλακού αντικειμένου, σαν αφρός είναι και ξέρει να σκεπάζει κάτι άλλο. Φύγετε γρήγορα,
πριν πνιγείτε στα δικά σαςμολυσμένα υγρά του κεφαλιού σας. Γ ιατί εγώ θα σαςπεθάνω μια μέρα, θα σας
κρατάω το κεφάλι εκεί μέσα, στη λέρα, με τα μικρά σκουπιδάκια που μισείς όταν καταλαμβάνουν την αφή
σου, γι ’αυτό και κάνεις τις παλάμες γροθιές, το υπόλοιπο κορμί θα σπαρταράει, θα παίρνει την κλίση που
παρακαλάει, αλλά εγώ θα επιμένω και θα γελάνε οι κόρες των μέχρι πριν λίγο ακράτητων, εκδικητικών
ματιών μου. Θα παραμιλάω και θα ξεχωρίζουν α π ’ τις λέξεις μου μόνο λίγα σύμφωνα που θα προδίδουν
τα δόντια ανάμεσα στα σφιγμένα χείλη. Τόσο σφιγμένα που θα έχουν σχηματίσει μία λεπτή γραμμή. Κι
αυτό γιατί εσείς δεν θα ακούτε πια. Μόνο θα βλέπετε και με το ζόρι, για τί τα δάκρυά σας θα είναι αχνά
και θα έχουν βουτήξει μέσα τους καλά τις μαύρες κουκίδες σας. Τα δάχτυλά μου θα κάνουν εσοχές με το
σχήμα τους στο δικό σας κρανίο πο υ μ ’ έβλαψε. Θα τελειώσετε απλά.
3
Μ ’ αρέσει να κοιτάζομαι στον καθρέφτη όταν κλαίω για τί δεν βλέπω εμένα. Βλέπω μπροστά μου κάτι
νερουλό, μία μάζα υγρού που τρεμουλιάζει και καίγεται, άχρωμη μα μαύρη. Κι εκεί που λες τώρα θα
πέσει, θα χυθεί, θα σκορπιστεί σε σταγονίδια, μένει εκεί και συνεχίζεις να κοιτάζεσαι. Στο βάθος μοιάζει
σαν πρόσωπο όμως δεν είναι. Σ αν να κρατιέται από κάπου και να κατεβαίνει, απλώς να κατεβαίνει αργά
με σπασμωδικές και σταθερά μικρές κινήσεις που σε τραβάνε και σένα προς τα κάτω. Εσύ το ελέγχεις,
αυτό όμως όχι. Δ εν μπορεί για τί το ραγίζει η εξάντληση. Π ιέζεται αλλά. Εσύ ήθελες να βοηθήσεις αλλά
κάτι σε απομάκρυνε σαν δυνατό ρεύμα, αυτό που μοιάζει με ζελέ όταν σε αγγίζει. Τώρα, που δεν φαίνεται
πια μα ψηλώνει, εσύ το ξεχνάς και το βρίζεις. Δ εν μ ’ αρέσει που κοιτάζομαι στον καθρέφτη όταν κλαίω,
για τί βλέπω εμένα.
4
Ό λα σφυρίζουν πολύ δυνατά, με μανία που γδέρνει το τύμπανο, πονάει τόσο που θες να ξεσπάσεις, στα
ματάς ν ’ αναπνέεις, γουρλώνεις τα μάτια, για τί νομίζεις πως θα δεις παραπάνω, π α ς να καταπιείς κι η
γουλιά του σάλιου έχει σταθεί κάπου μέσα σου, δεν ξέρεις πού ακριβώς, μα δεν αφήνεσαι ενώ ξέρεις πως
μπορείς, για τί νιώθεις πως κάθε μέλος σου κάτι σου τάζει. Κι εκεί που αισθάνεσαι τα νεύρα, τους μυς να
τραβιούνται έτοιμοι να σπάσουν, να κοπούν, σκύβεις λιγάκι, μαζεύεσαι σαν αράχνη που πάτησαν κι έχεις
τα πάντα, ίσως... Δ εν θες να κουνηθείς, Ο ύτε λίγο. Α λλά προσπαθείς να φύγεις, να ξεκαρφωθείς από κει,
για τί έχεις κολλήσει, εξαφανίζεσαι σιγά σιγά από κάτω προς τα πάνω. Και τυλίγεσαι από κάτι υγρό,
κίτρινο, σιχαμένοκαι γλύφεσαι, όπου μπορείς και φτάνεις, σ ’ό,τι προλάβεις, για τί εσένα σ ’αρέσει, σ ’ενο
χ λ ε ί που δεν βρωμάει, με κορμί σχεδόν ανύπαρκτο πια και δεν υπακούει. Ή τα ν κάτι αφράτο αλλά σάπισε,
γέμισε βλέννες, βρώμικα χνώτα. Τώρα θες να δεις τι έχει απομείνει. Δ εν μπορείς.

Ο ρόλος της τηλεοπτικής διαφήμισης
στη διαμόρφωση κοινωνικών προτύπων
συμπεριφοράς των δύο φύλων:
Μία ανάλυση περιεχομένου
Γιώργος Τσουρβάκας
Κοινωνικοπολιτιστικές αξίες
και τηλεοπτική επικοινωνία.
Έ ν α από τα βασικά σημεία συζήτησης στην σημερινή κριτική
σκέψη, για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Μ. Μ.Ε .), ως στοι
χεία του εποικοδομήματος, είναι ο βαθμός αυτονομίας και
αυτενέργειας ή αφομοίωσης των μηνυμάτων τους έναντι του
κοινού που τα παρακολουθεί.
Αυτό που περικλείει η ανάλυση και ταυτόχρονα αυξάνει το
ενδιαφέρον της συζήτησης για τα Μ .Μ.Ε., είναι το γεγονός ότι
αποτελούν μηχανισμούς που παρεμβάλλονται μεταξύ των
ανθρώπων και της πραγματικότητας γύρω τους, μεταφέροντας
με αφθονία πληροφοριών για το τι γίνεται στον κόσμο, πώς
γίνεται και γιατί γίνεται. Αυτό σημαίνει ότι κατά ένα μεγάλο
ποσοστό, οι στάσεις, απόψεις και πεποιθήσεις για την κοινω
νική πραγματικότητα επηρεάζονται από τα Μ.Μ.Ε., πρόκει
ται, δηλαδή, για την επίδραση των Μ.Μ.Ε. στο επίπεδο των
αξιών, πεποιθήσεων και ιδεών των ανθρώπων. Το κεντρικό
πρόβλημα που προκύπτει, λοιπόν σήμερα, αφορά τη σχέση
αυτού του επιπέδου των αξιών και ιδεών με τις υπάρχουσες κοι
νωνικές και οικονομικές δομές.
Το ερώτημα είναι πώς προσδιορίζεται και πώς διαμορφώ
νεται ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. ως διαμεσολαβητών μεταξύ ανθρώ
πων και πραγματικότητας. Πρόκειται για το θεμελιώδες πρό
βλημα των σχέσεων μεταξύ κοινωνίας και Μ.Μ.Ε. Υπάρχει
αμφίδρομη σχέση; ή η κοινωνική οργάνωση και δράση προσ
διορίζει τα Μ.Μ.Ε.; ή τέλος τα Μ.Μ.Ε. προσδιορίζουν και
οριοθετούν την κοινωνία γύρω τους;
Οι κοινωνιολογικές θεωρίες των Μ.Μ .Ε., σχετικά με τις επι
πτώσεις των Μ.Μ.Ε. στην κοινωνικοποίηση του ανθρώπου
συμπυκνώνονται στο εξής:
Από εκεί που η επικοινωνία είχε ένα στοιχείο κριτικό ως
μορφή αμφισβήτησης της πραγματικότητας (κλασικός, Αγγλο
σαξονικός Μαρξισμός και νεώτερος, Lukács, Williams, Hall),
πέρασε σε μια φάση εμπορικής αξίας, όπου απογυμνώθηκε από
την κοινωνική του δύναμη και μετατράπηκε σε εμπόρευμα

(Γερμανικός μαρξισμός, Marcuse, Horkheimer, Adorno,
Habermas), για να φτάσει σήμερα σε μια εικονοποίησή του, μια
δομή υπέρ πραγματικού που αναπαράγει το πραγματικό (Γαλ
λικός μαρξισμός, Althusser, Σημειολόγοι, Baudrillard).
Ο κλασικός Μαρξισμός αναγάγει το ρόλο και τα χαρακτηρι
στικά των Μ.Μ.Ε. στις οικονομικές σχέσεις και στις ταξικές
αντιθέσεις. Έ τσι το ιδεολογικό περιεχόμενό τους συντελεί στην
συγκρότηση ψευδούς συνείδησης, στηρίζοντας την κυρίαρχη
τάξη (Agger, 1991, σ. 41). Οι νεότερες μαρξιστικές θεωρήσεις
για την κουλτούρα των Μ.Μ.Ε., προσφέρουν νέες αναλυτικές
κατηγορίες. Τα Μ.Μ.Ε. αποτελούν τμήμα του καθημερινού
τρόπου ζωής του σύγχρονου ανθρώπου και έτσι αποτελούν
βασικούς μηχανισμούς διαμόρφωσης των αξιών και πεποιθήσεών τους. Θέματα όπως το γούστο, οι κοινωνικές του διαστά
σεις και οι ταξικές του διαφοροποιήσεις, το στυλ και το κοινω
νικό του νόημα, ο ρόλος της κουλτούρας στην ταξική σύγ
κρουση και στη δημιουργία ηγεμονίας, είναι αντικείμενα ανα
λύσεων που συγκροτούν την πολιτισμική παραγωγή και το κοι
νωνικό πλαίσιο (Hall, 1980, Williams, 1989).
Οι νεώτερες θεωρίες, όπως επανεμφανίζονται στην δεκαετία
του 1970 και αποτελούν εξέλιξη παλαιοτέρων, συνδέονται με
την εμφάνιση νέων κοινωνικών κινημάτων και την διαμόρφωση
ενός νέου κριτικού λόγου (γυναικείο κίνημα, οικολογικό, ειρη
νικό κλπ.) Τα Μ.Μ.Ε. και η βιομηχανία της κουλτούρας κατα
σκευάζουν και προσδιορίζουν τις συνειδήσεις των κυριαρχού
μενων τάξεων και του βιωμένου κόσμου τους. Τις χειραγωγούν
μέσα από την αντικατάσταση της κριτικής τους δύναμης (των
Μ .Μ .Ε.), από την εργαλειακή ορθολογικότητα των συστη
μάτων της οικονομίας και της διοίκησης -,τσι τα μηνύματα,
ομοιομορφοποιούνται και παράγονται τεχνικά. (Habermas,
1987).
Αντίθετα ο Γαλλικός Μαρξισμός δίνει μεγαλύτερη έμφαση
στην ιδεολογία. Οι αναπαραστάσεις του ιδεολογικού συστή
ματος δεν έχουν σχέση με την συνείδηση αλλά με τις δομές που
επιβάλλουν και διαμορφώνουν ένα πεδίο ασυνείδητων κατηγο

ριών. Αυτή η φαντασιακή σχέση με την πραγματικότητα και όχι
απλά η αντανάκλαση της πραγματικότητας στην συνείδηση
εξηγεί την αναπαραγωγή του τρόπου παραγωγής και την αυτο
νόμηση του ιδεολογικού πεδίου.
Ο μεταστρουκτουραλισμόςή μεταμοντερνισμός στη δεκαετία
του ’80 προσέφερε νέα προσέγγιση στα Μ.Μ.Ε. και την επικοι
νωνία, δίνοντας έμφαση στην ανάλυση κειμένων και συστη
μάτων σημείων, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αυτά
παράγουν νόημα. Στόχος η ανίχνευση του λανθάνοντος νοή
ματος των μηνυμάτων και η μελέτη των διαφορετικών τρόπων
με τους οποίους γίνονται αντιληπτά από το κοινό, αμφισβη
τώντας τις προηγούμενες θεωρίες για αντιστοιχία πραγματικό
τητας και ρεαλιστικού περιεχομένου της επικοινωνίας.
Αμφισβητείται η συμβατική συγκρότηση της σχέσης σημαίνοντος-σημαινόμενου και μετατοπίζεται η έμφαση στο σημαίνων, στις δυνατότητες της μορφής και της φόρμας και στην
αυτονομία της, ανοίγοντας έτσι στην διαδικασία παραγωγής
νοήματος σε άπειρους προσδιορισμούς και πολλές ερμηνείες.
Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει κάποιος προσδιοριστικός
παράγοντας για την κατανόηση του κειμένου, αντίθετα το
νόημα εξαρτάται πάντα από τα χαρακτηριστικά της μορφής και
την συγκρότησή τους.
Η ουσία εξαρτάται από τη μορφή και τα εκφραστικά μέσα,
έτσι δημιουργείται ένας κόσμος προσομοιωμάτων και υποκα
τάστατων (simulacra), όπου η εικόνα αντικαθιστά την εμπειρία.
Η σύγχρονη κοινωνία διέπεται από μια συνεχή ροή εικόνων,
που περιορίζουν τη φαντασία και καταργούν το νόημα.
Υπάρχει μια «υπερ-ρεαλιστική» κατάσταση παρομοιώσεων,
όπου εικόνες, θεάματα και το παιχνίδι μεταξύ των σημείων
αντικαθιστούν την λογική της παραγωγής και της ταξικής σύγ
κρουσης. Τα Μ.Μ.Ε. και η διαφήμιση είναι δημιουργοί πλη
θώρας σημείων-εικόνων. (Baudrillard, 1983, Harvey, 1989,
Best, Kellner, 1991, Rosenau, 1992).
Ό λες οι παραπάνω θεωρίες βλέπουν την σχετική αυτονομία
των Μ.Μ .Ε. με αρκετά σωστό τρόπο. Το σύστημα όμως της συμ
βολικής αναπαράστασης της πραγματικότητας, δεν είναι ούτε
απλή αντανάκλασή της, που ενισχύει και σηματοδοτεί τις κοι
νωνικές αντιθέσεις, ούτε πολιτισμική μορφή εικόνων που συν
δέει το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.
Το ιδεολογικό περιεχόμενο σχετίζεται με τη μετάδοση των
συστημάτων σημασιοδότησης κατά μήκος των ταξικών φυλετι
κών, εθνικών διαχωριστικών γραμμών, όχι με μια αφηρημένη
διαδικασία αλλά με έναν συγκεκριμένο τρόπο: την συνύπαρξη
της αντίφασης μορφής-περιεχομένου μέσα στην διανοητική
παραγωγή. Οι ιδεολογικές μορφές της τηλεοπτικής επικοινω
νίας διαμορφώνουν τη συνείδηση των κοινωνικών φορέων,
σήμερα, με έναν ιδιόμορφο τρόπο.
Συγκεντρώνουμε, λοιπόν, την προσοχή σε μερικές όψεις των
διαδικασιών σημασιοδότησης. Η θεωρία της αντίφασης
μορφής-περιεχομένου αποκαλύπτει τη φύση της τηλεοπτικής
επικοινωνίας και γίνεται αφετηρία και για την κατανόηση των
διαδικασιών πρόσληψης.
Από μια πιο συγκεκριμένη οπτική γωνιά, η παραγωγή των
μηνυμάτων για τους ρόλους των δύο φύλων στην ελληνική
τηλεόραση, θέτει το θέμα της αναπαράστασης της πραγματικό
τητας και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή από το
κοινό. Στο βαθμό που η τηλεόραση σήμερα διαμεσολαβεί
μεταξύ πραγματικότητας και ατόμου, προβάλλοντας ή αποσιω
πώντας, πρότυπα γύρω από τα δύο φύλα, αποτελεί μηχανισμό
αναπαράστασης και παρουσίασης της πραγματικότητας στο

άτομο. Αυτό μας γυρνά στο πρόβλημα της παραγωγής νοή
ματος και της μετάδοσής του μέσα από την διαδικασία της
τηλεοπτικής επικοινωνίας.
Έ τσι βλέποντας ένα μέρος του τηλεοπτικού προγράμματος,
την διαφήμιση, ερμηνεύουμε τις σχέσεις τριών στοιχείων της
στην σύγχρονη τηλεοπτική επικοινωνία.
Πρώτον: πως η τηλεοπτική διαφήμιση προβάλλει προκατασκευασμένα σχήματα αντίληψης σκέψης (διανοητικές εικόνεςιδέες) για τους ρόλους των δύο φύλων, προκαλώντας απλο
ποιήσεις και γενικεύσεις. Προσανατολίζοντας την αντίληψή
μας σε σχέση με την εκάστοτε πραγματικότητα κατά τρόπο συλ
λεκτικό και επιμεριστικό, με αποτέλεσμα την αλλοίωσή της και
την παραμόρφωσή της.
Δεύτερον: Γιατί αυτό αποτελεί τελικά μια επικοινωνιακή
στρατηγική, η οποία είναι να δίνει στο διαφημιστικό προϊόν
μήνυμα και στην διαδικασία σχηματισμού της αντίληψης του
κοινού, κοινωνικοπολιτισμικά πρότυπα.
Τρίτον: Γιατί η διαφημιστική επικοινωνία δεν σημαίνει μόνο
την παραγωγή μηνυμάτων για την πώληση προϊόντων αλλά
συντελεί εντέλει και στην διαμόρφωση κουλτούρας, έτσι ώστε
σαν κατευθυντήριος μύθος να διαμορφώνει συνειδήσεις και
κοινωνικό έλεγχο.
Γι’ αυτό, τα επιχειρήματα για τον ρόλο της τηλεοπτικής δια
φήμισης, ως διαμεσολαβητής της συμβολικής αναπαράστασης
της κοινωνικής πραγματικότητας, των σχέσεων των δύο φύλων,
προέρχονται από τα αποτελέσματα εμπειρικής μελέτης.
Η μεθοδολογία ήταν ανάλυση περιεχομένου, σε δείγμα δια
φημίσεων,1 που προβλήθηκαν στην ελληνική τηλεόραση για το
έτος 1996. Στη βάση αυτής της κατηγοριοποίησης το είδος των
διαφημίσεων που καταγράφηκαν αφορούσαν κυρίως προϊόντα
που απευθύνονται στις γυναίκες - η επιλογή αυτή γίνεται εδώ
για λόγους πρακτικούς, καθώς έχουν καταγραφεί και άλλα δια 
φημιστικά είδη, συμπεράσματα των οποίων θα δημοσιευθούν
σε ευρύτερη μελέτη- και αποτέλεσαν το ερευνητικό πεδίο.
Ο τρόπος καταγραφής και συλλογής των στοιχείων, ήταν με
την περιγραφή των αναπαραστάσεων που δηλώνουν μια σημα
σία, είτε μέσα από εικόνες (φράσεις, κινήσεις, φωνή, εμφάνι
ση), είτε μέσα από τις λέξεις-σλόγκαν (τα διαφημιστικά σποτ).
Η Συντακτική αυτή προσέγγιση είχε μέγιστη μονάδα ανάλυσης
την πρόταση και ελάχιστη τη λέξη καθώς και ενδιάμεσες ενό
τητες όπως είναι οι φράσεις ως σήμα στοιχείων. Δηλαδή η κωδι
κοποίηση στοιχείων έγινε και από βασικά χαρακτηριστικά της
εικόνας και του λόγου (ο οποίος σημειωτέο, στη διαφήμιση το
σενάριο είναι μικρό, όποτε χρειάζεται ανάλυση περιεχομένου
και στην εικόνα).
Τέλος ο τρόπος ανάλυσης ήταν με την άθροιση εκείνων των
στοιχείων που κυριαρχούν στην εικόνα, τα οποία αποτελούσαν
και την υπόθεση της εργασίας, και εκείνων που κυριαρχούν στο
περιεχόμενο συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους.

Η ανάλυση του διαφημιστικού λόγου
Ο ρόλος της τηλεοπτικής διαφήμισης σήμερα γίνεται όλο και
σημαντικότερος καθώς η αξία μιας εκπομπής του τηλεοπτικού
προγράμματος, δεν εξαρτάται τελικά ούτε από την επιθυμία
του παραγωγού για τηλεοπτική δημιουργία, ούτε από το ποια
άτομα την παρακολουθούν, δηλαδή από τις επιθυμίες του κοι
νού. Η αξία της προσδιορίζεται από την καταλληλότητά της ως
μέσο για διαφήμιση.

Η διαφήμιση αρχίζει να εισχωρεί όλο και περισσότερο στον
ιδιωτικό χώρο και να απευθύνεται σε υποσυνείδητες επιθυμίες,
άγχη, παρορμήσεις του ατόμου όχι μόνο για προώθηση και
κατανάλωση προϊόντων αλλά και για την προβολή κοινωνικών
υποδειγμάτων και στερεοτύπων.
Μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για έναν διαφημιστικό λόγο που
ερμηνεύεται ως στερεοτυπικός καθώς περιλαμβάνει και στο
περιεχόμενό του αξίες, πεποιθήσεις, ρόλους κοινωνικών ομά
δων, φύλων, ηλικιών.
Η διαφήμιση οδηγεί τους παραγωγούς στους πελάτες και η
στερεοτυπική της εικόνα είναι η ικανότητά της να τους πείθει,
είναι η ικανότητα της αγοράς και η ταυτόχρονη αγοράσιμη δια
σκέδαση και κουλτούρα.2 Το ότι ο διαφημιστικός λόγος είναι
στερεοτυπικός είναι και η ουσιαστική σχέση για να επιτευχθεί
το παραπάνω διαφημιστικό αποτέλεσμα.
Πρώτο χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι ότι το περιεχό
μενο του διαφημιστικού λόγου είναι απλοποιητικό. Ο ι εικόνες
και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που αποδίδονται σε μια
κατάσταση του εξωτερικού κόσμου μέσα από τα διαφημιστικά
στερεότυπα είναι φτωχές σε περιεχόμενο, υπεραπλουστευτικές
και επομένως παραμορφωτικές της πραγματικότητας. Ο δια
φημιστικός λόγος αποκρυσταλλώνεται γύρω από ορισμένες
λέξεις ή σύμβολα.
Η διαφήμιση αποστάζει από τις ποικίλες ανθρώπινες κατα
στάσεις μερικές που θα γίνουν αποδεκτές, σε μια τέλεια φόρμα,
ως μοναδικές. Η μεταλλαγή είναι σχεδιασμένη, έτσι ώστε οι
ανθρώπινες καταστάσεις να είναι αναγνωρίσιμες χωρίς όμως
ούτε να είναι αφηρημένες ούτε να ενσωματώνουν κάτι βαθύ
τερο μόνο να αναγνωρίζονται ή και να γίνονται συναίσθημα. Η
διαφήμιση δεν δημιουργείται για να καθρεφτίσει μια κοινωνική
πραγματικότητα αλλά για να την κατασκευάσει σε έναν συγκε
κριμένο σκοπό (Ροννίεβ, 1996, σελ. 159). Η φυσιολογικοποίηση
ως τρόπος προβολής δεν αφορά μια ρεαλιστικότητα στην
εικόνα, αλλά μια απλότητα, δηλαδή τα περιεχόμενα παρουσιά
ζονται μ’ έναν εύληπτο τρόπο χωρίς ιδιαίτερες εμβαθύνσεις.3
Δεύτερο στερεοτυπικό γνώρισμα είναι ότι ο διαφημιστικός
λόγος διατυπώνεται συνήθως με τη μορφή συγκινησιακότητας.
Η καταναλωτική συμπεριφορά των ανθρώπων σήμερα οδη
γείται στην αγορά προϊόντων, αρχικά παράλογα και μετά σε
μια δικαιολόγηση λογική. Η διαφήμιση τότε μέσω της δυνατής
της φόρτισης στηρίζει συναισθηματικά τους καταναλωτές ότι
κάνουνε την σωστή επιλογή. Αυτό γίνεται με τον δίαυλο των
τρόπων ζωής που προβάλλει.
Σήμερα στην διαφήμιση δεν μιλά κανείς για το προϊόν αλλά
για τον τρόπο ζωής που προβάλλεται. Η πιο πετυχημένη φόρμα
επικοινωνίας είναι ότι αποφασίζουν οι καταναλωτές για τον
εαυτό τους και όχι τόσο για το προϊόν, αποφασίζουν δηλαδή
τρόπους ζωής4 (ΒπειΊεγ, 1995 σελ. 51).
Η διαφήμιση δίνει στον άνθρωπο την αίσθηση της ευτυχίας
και των σωστών επιλογών. Προβάλλει την προσωπική αυτο
νομία και τον έλεγχο της ζωής του, ευτυχισμένη οικογενειακή
ζωή, σχέσεις αγάπης, ξεκούραση, δημιουργικό ελεύθερο χρόνο
και καλούς φίλους. Επειδή τα υλικά αγαθά άμεσα δεν δίνουν
ευτυχία μόνο έμμεσα πρέπει γι’ αυτό να διανθιστούν με μια
τέτοια θετική και συγκινησιακή στερεοτυπία. Η υπόσχεση μιας
διαφήμισης δεν είναι ότι θα ευχαριστηθείς αν χρησιμοποιήσεις
αυτό το προϊόν αλλά θα είσαι ευτυχισμένος διότι θα έλθει μια
καλύτερη ζωή.
Έ τσ ι μετά την απλούστευση των μηνυμάτων έχουμε και την
συγκινησιακή της φόρτιση. Ο τρόπος με τον οποίο προβάλ-
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1
Δοκιμή που άφησες
Τα σημάδια στο ψάθινο
Σχήμα του δάσους
Ελπίδα στο νυχτερινό
Ποτάμι της όψης μου
Π ου χόρεψε στα πράσινα
Κι έγειρε στην παρακμή

2
Η απέραντη θωριά σου
Δ εν προσδοκάς
Να περάσει τον ύπνο
Σ τα ρηχά με τα ξέχειλα
Μωβ λουλουδάκια
Του λογισμού σου το φέρσιμο
Π ηγαινοφέρνεις
3
Ετερόκλητος και μόνος
Της πνοής μου ο χτύπος
Α λαργεύει από σιμά
Η νέα σελήνη
Π έτρα που κόπηκα
Σε διαφανείς
Π ερίοπτες χρώσεις
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λονται τα πρότυπα ζωής είναι απλός, συγκινησιακός αλλά και
πολύ γενικευ μένος.
Τρίτο λοιπόν χαρακτηριστικό γνώρισμα της στερεοτυπικής
του διαφημιστικού λόγου είναι η γενικευτικότητά του. Πίσω
από το πρόσωπο που διαφημίζει, ή τις λέξεις που χρησιμοποι
ούνται, υπονοούνται αξίες, τρόποι ευτυχίας, ερωτισμός, δημο
σιότητα. Η διαφήμιση έτσι δεν μας λέει μόνο ποιοι είμαστε αλλά
ποιοι θα θέλαμε να είμαστε.
Η διαφήμιση δημιουργεί ένα μυθικό, στα άκρα κόσμο, όπου
κανένας δεν είναι δυσαρεστημένος, φτωχός, που παλεύει ή
είναι ανίκανος για κάτι. Ό μ ω ς στην πραγματικότητα είναι
ένας υλικός κόσμος, άρα έχουμε μια αλλοίωση της πραγματι
κότητας (ΚιΚιοιιπιβ, 1989).
Η διαφήμιση προσπαθεί να κάνει τον άνθρωπο να νιώσει
ήχους, γεύσεις, μυρωδιές μέσα από την φαντασία, την οικειό
τητα, τις μνήμες, χρησιμοποιεί επίθετα για τα προϊόντα (ζεστά

ρούχα), χρήματα, φωνές, χιούμορ, ευαισθησία ώστε όλα να εξιδανικεύονται.
Είναι χαρακτηριστική η φράση διαφήμισης «Εάν πιεις από
το γνωστό ποτό τότε θα βρεθείς στον παράδεισο». Έ τσι από τον
μερικό συμβολισμό προσώπων ή λέξεων έχουμε μια γενίκευση
των προτύπων (Ewen, 1988, σελ. 91), που με έναν ιδανικό
τρόπο προσπαθούν να πείσουν (Brown, 1981,σελ. 12). Ηθετική
αυτή εικόνα πείθει καθοδηγώντας, δεν το κάνει άμεσα αλλά
έμμεσα. Είναι χαρακτηριστική η διαφήμιση των τσιγάρων. Εάν
θέλεις να είσαι άνδρας «real man» θα πρέπει να καπνίσεις αυτά
τα τσιγάρα, όπως o «cowboy» (Kellner, 1995, σελ. 126).
Επειδή ακριβώς ο διαφημιστικός λόγος είναι απλοποιητικός
στον συμβολισμό, γενικευτικός σε τρόπους ζωής που προβάλ
λει, εξιδανικευμένος στο είδος ζωής σχηματοποιείται, συγκρατείται και έτσι εσωτερικεύεται εύκολα.
Η τηλεοπτική διαφήμιση δεν είναι μόνο η οργάνωση της προ
βολής του προϊόντος αλλά και η ειδική μορφοποίησή του ώστε
να γίνει προσιτό στο κοινό. Αυτό που προβάλλει η τηλεοπτική
επικοινωνία δεν είναι η άμεση κοινωνική πραγματικότητα αλλά
μια κατασκευή αυτής. Η κατασκευή του διαφημιστικού λόγου
σε στερεοτυπικό γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάζει το
κοινό και ταυτόχρονα να περνά το περιεχόμενό του. Ο τρόπος
αυτός είναι αποσπασματικός, φορτισμένος συγκινησιακά,
θετικός και επομένως πείθει. Εμφανίζεται σε σχέση με την
πραγματικότητα στην οποία αναφέρεται σαν διαπιστωμένο
γεγονός, ενώ ουσιαστικά προκύπτει από μια εμπορική στρατη
γική. Έ τσ ι μεταξύ του ατόμου και της εξωτερικής πραγματικό
τητας παρεμβάλλονται σήμερα ακατάπαυστα διαφημιστικές
εικόνες, ιδέες για την μορφή στερεοτύπων που σχηματοποιούν
κοινωνικά γεγονότα ή καταστάσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
γίνονται υιοθετήσιμα.

Ο τρόπος προβολής των δύο φύλων
Από την ανάλυση περιεχομένου που διενεργήθηκε με το συγκε
κριμένο θέμα οι γυναίκες στην μορφή της στερεοτυπικής δια 
φήμισης δεν φαίνονται διαφορετικές από τον άνδρα (στους κοι
νωνικούς ρόλους που αναλαμβάνουν), στην πραγματικότητα
όμως εξαίρεται η ιδεολογία, ότι οι γυναίκες προβάλλονται μ’
αυτήν την μορφή ακριβώς για ν’ αρμόζουν στο περιεχόμενο σε
άνδρες, δηλαδή κυρίαρχες στην μορφή και κυριαρχούμενες στο
περιεχόμενο.
Ο άνδρας και η γυναίκα μαθαίνουν το φύλο τους από την
οικογένεια, τη θρησκεία, την εκπαίδευση, την κουλτούρα γενι
κότερα. Η τηλεόραση όμως και ειδικότερα η διαφήμιση έχουν
αποκτήσει μια εξέχουσα θέση στην διαμόρφωση πορτρέτων
γυναίκας και άνδρα (Kaplan, 1992). Το περιεχόμενό τους προ
βάλλει τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των δύο φύλων, μιλάνε
συνεχώς για τις επιθυμίες, τα όνειρά τους, τα σχέδιά τους, τις
ιδέες τους, τον τρόπο ζωής τους.
Ό μ ω ς πώς εμφανίζονται τα δύο φύλα στις διαφημίσεις,5 με
ποια πρότυπα συμπεριφοράς: Και ποια κυρίαρχη ιδεολογία
εξαίρεται μέσα από όλα αυτά τα πρότυπα:
Η εικόνα της γυναίκας στην διαφήμιση είναι η εικόνα ενός
δυναμικού θηλυκού. Στην διαφήμιση της μπύρας, η γυναίκα η
οποία τελειώνει την εργασία της αψηφώντας τους κοινωνικούς
νόμους ξεφεύγει στο μπαρ όπου μεταμορφώνεται, γίνεται
ορμητική, χωρίς να υποκύπτει σε κανέναν, ορίζει το παιχνίδι
θέτοντας τους δικούς της κανόνες. Τολμά να κάνει την

παρουσία της αισθητή αγνοώντας την ύπαρξη «ασθενούς
φύλου». Μοιάζει πάντα να βρίσκεται σε κίνδυνο, ενώ ελέγχει
τον εαυτό της όσο και κάποια από τα βασικά νοήματα της ιστο
ρίας. Χρησιμοποιεί την γοητεία της για να παίρνει αυτά που
θέλει και δεν διστάζει μπροστά στις προσκλήσεις. Η γυναίκα
της διαφήμισης ξέρει ότι η πάλη των φύλων υπάρχει και ξέρει
να την χρησιμοποιεί. Θέλει μονίμως να βρίσκεται στο κέντρο
της προσοχής, αψηφά τους δεδομένους κώδικες συμπεριφοράς,
ξεπερνώντας τα όρια του φύλου της. Το δεύτερο αναπαραστατικό στοιχείο της γυναικείας μορφής στην διαφήμιση είναι η
προβολή της σεξουαλικότητάς της χωρίς συμβιβασμούς και
ηθικές ενοχές. Προβάλλεται η εικόνα μιας γυναίκας που μπορεί
να συνδυάσει την σεξουαλικότητά της με μια προοδευτική
άποψη ζωής.
Ό χ ι μόνο στις διαφημίσεις που αφορούν προϊόντα που
προορίζονται μόνο για γυναίκες αλλά και στην γνωστή διαφή
μιση μακαρονιών η γυναίκα εμφανίζεται πανέμορφη, ελκυ
στική, νεότατη με προσεγμένη εμφάνιση. Η γυναίκα χρησιμο
ποιεί την σεξουαλικότητά της, γίνεται όπλο ανελίξεώς της.
Έ χουμε μια ρήξη της γυναίκας με το πατριαρχικό status quo. Η
δυνατή γυναίκα έχει σεξουαλική δύναμη που συμβαδίζει με την
οικονομική αναστρέφοντας την τυπική φυλετική κυριαρχία.
Η γυναίκα λοιπόν εμφανίζεται ερωτική, αισθησιακή, είναι το
στερεότυπο όχι πλέον ενός συμπληρώματος όπου η οπτική της
παρουσία είναι χωρίς αιτιολογία, αλλά η εμφάνιση του γυναι
κείου σώματος, της γυναικείας σεξουαλικότητας σαν δύναμη
για το φύλο της.
Τρίτο κλειδί της προβολής της γυναίκας είναι η ανεξαρτησία
της και δη η οικονομική, που την κάνει ισχυρή και σε άλλους
τομείς, όπως κοινωνικών ρόλων, σεξουαλικό. Είναι χαρακτη
ριστική η διαφήμιση αρώματος. Έχουμε μια ανεξάρτητη επαγ
γελματικά νέα γυναίκα, κυριευμένη από μια εικόνα ενός ελεύ
θερου ατόμου που προσπαθεί να είναι ο εαυτός της. Η επαγγελ
ματική της εξέλιξη έχει συνοδευτεί και με την αναγνώριση της
προσωπικής της ταυτότητας. Η νέα γυναίκα της διαφήμισης
είναι μια «super woman» που μανατζάρει στη δουλειά, στο
σπίτι, στη διασκέδαση. Βέβαια, η γυναίκα αυτή δεν κατορ
θώνει ποτέ να συγκεντρώνει εξουσία, δεν εξάρει άμεσα
ανδρισμό αλλά είναι σε συνεχή εγρήγορση να ασκήσει την όση
δύναμή της επηρεάζοντας τον εαυτό της και τους άλλους. Α ντί
στροφη στον τρόπο προβολής των δύο φύλων έχουμε και για τον
ρόλο του άνδρα. Οι άνδρες εμφανίζονται πιο παθητικοί χωρίς
να χάνουν τον δυναμισμό τους. Στην διαφήμιση με τις παιδικές
τροφές βλέπουμε τον πατέρα να «ταΐζει» το παιδί του ή να
πηγαίνει για ψώνια στο Σούπερ-Μάρκετ. Συνήθως κάθεται
στην καρέκλα σε μια αναπαυτική στάση για να πιει το ουίσκυ
του, όμως έχουμε και επαναφορά της νεότητάς του. Σε διαφή
μιση για ανδρική κολόνια ακούγεται η λεζάντα «όσο υπάρχουν
άνδρες, θα αγαπούν πάντα τις δυνατές συγκινήσεις». Το συμ
πέρασμα λοιπόν είναι οι άνδρες και οι γυναίκες εμφανίζονται
στην διαφημιστική στερεοτυπική μορφή περισσότερο ίσοι από
ποτέ άλλοτε. Τι συμβαίνει όμως με το ίδιο το περιεχόμενο και τη
κυρίαρχη ιδεολογία που εξαίρεται μέσα από αυτές τις διαφημί
σεις:
Η τηλεοπτική διαφήμιση για να προσελκύσει το κοινό προσ
παθεί να το εντυπωσιάσει, να το απογειώσει έξω από την ίδια
την πραγματικότητα και για να το πετύχει αυτό χρησιμοποιεί
μια αφήγηση φεμινιστική με στερεοτυπική μορφή. Η προβολή
των ρόλων των δύο φύλων μ’ έναν ρεαλιστικό τρόπο, όπου η
γυναίκα είναι υποταγμένη, κουρασμένη μάνα, στηρίζοντας το

σπίτι και ακολουθώντας μια πατριαρχική ηθική θα έδειχνε την
πραγματικότητα και την ανθρώπινη διάστασή της, χωρίς όμως
να είναι αξιοπρόσεκτη και το σημαντικότερο να δημιουργεί
επιθυμία και προσδοκία. Η τηλεοπτική διαφήμιση προβάλλει
με διαφορετικό τρόπο την γυναίκα, για να πείθει την προβάλλει
με τον παραπάνω στερεοτυπικό τρόπο δημιουργώντας έναν εξιδανικευμένο μύθο όπου ελκύει πολλές γυναίκες να εσωτερικεύσουν αυτά τα στερεότυπα, που στο περιεχόμενό τους
εκφράζουν ακριβώς το αντίθετο α π ’ αυτό που εξάρουν σαν
κοινή μορφή.
Στο περιεχόμενο της τηλεοπτικής διαφήμισης εξακολουθεί
να εκφράζεται μια κυρίαρχη πατριαρχική ιδεολογία (στους
ρόλους και τα πρότυπα συμπεριφοράς των δύο φύλων).
Πρώτον, στις διαφημίσεις όπου εμφανίζεται η γυναίκα δυνα
μική, αυτή η δυναμικότητά της περιορίζεται σε χώρους έξω από
το σπίτι, στο σπίτι η δυναμικότητά της γίνεται υποταγή και η
κυρίαρχη ιδεολογία είναι η νοικοκυροσύνη. Στην οικογένεια
εξακολουθεί ο άνδρας ν ’ αποφασίζει, στη συγκεκριμένη δια 
φήμιση ο άνδρας «προστάζει»: «Γυναίκα, κάντα δύο τα πιάτα
μακαρονάδες». Η νοικοκυροσύνη αποτελεί φροντίδα των
γυναικών. Οι άνδρες δεν πρέπει να ξέρουν από τις οικιακές
ασχολίες, έχουν τις γυναίκες του περιβάλλοντος τους που τους
φροντίζουν, ενώ οι γυναίκες έχουν το άγχος του νοικοκυριού.
Η διαφοροποίηση των ρόλων των δύο φύλων, του άνδρα να έχει
την βασική απόφαση και την γυναίκα τους δραστηριότητα υλο
ποίησής της είναι ξεκάθαρη στα θέματα του σπιτιού.
...Λένε, λένε ...«οι ειδικοί» ...δεν έχει σημασία... Κανένας
δεν μπορεί να κρίνει καλύτερα πάνω σ’ αυτό το θέμα εκτός από
την ίδια την γυναίκα - την νοικοκυρά, αυτή είναι μοναδική,
ασυναγώνιστη, αυθεντία. Αναφέρει χαρακτηριστικά η «δια
φήμιση» για τα απορρυπαντικά, και βέβαια οι ειδικοί στην δια
φήμιση είναι άνδρες! Ο ι άνδρες συμβουλεύουν.
Δύο κοριτσάκια συζητούν για το πώς θα πλύνουν τα ρουχα
λάκια από τις κούκλες τους (διαφήμιση απορρυπαντικού).
Ενώ... η μαμά αναφωνεί, όλο καμάρι «Νοικοκυρούλα μου»...
Το μήνυμα της διαφήμισης είναι σαφές: Τα κοριτσάκια πρέπει
να ασχολούνται με τα οικιακά από τη μικρή ηλικία. Αχ! Θα
ήθελα πολύ να μοιάσω της μητέρας μου, όταν μεγαλώσω! Το
κοριτσάκι στη διαφήμιση για κάποια οικιακή συσκευή, δια
βάζει την έκθεσή του με θέμα «η μητέρα». Μας παρουσιάζει μια
σειρά από δραστηριότητες της μητέρας: Σίδερο, πλύσιμο,
μαγείρεμα. Σε διαφήμιση «απορρυπαντικού» για τα ρούχα,
εμφανίζονται τρεις γενιές! (γιαγιά, κόρη, εγγονή) με ένα
μήνυμα: ότι η γυναίκα από γενιά σε γενιά αυτή και μόνο θα
ασχολείται με τις δουλειές του σπιτιού. Γενικά, ο ρόλος της
γυναίκας-νοικοκυράς είναι το ιδεολογικό πρότυπο πίσω από
την δυναμική της μορφή. Έ τσ ι η πατριαρχική δομή όπου ο
άνδρας είναι ο αρχηγός της οικογένειας εξακολουθεί να περνά
στο διαφημιστικό περιεχόμενο. Αυτή η αντιφατική εικόνα της
δυναμικής γυναίκας που όμως τελικά η ουσία της ζωής της
προσδιορίζεται από τον άνδρα, αφού γι’ αυτόν φροντίζει και
αυτός αποφασίζει δεν είναι μόνο στοιχείο της τηλεοπτικής και
όχι μόνο διαφήμισης αλλά αναπαράγεται και σε όλα τ’ άλλα
τηλεοπτικά είδη που προβάλλουν τρόπους ζωής και κοινωνικές
αξίες (Fiske, 1995).
Δεύτερον, στις διαφημίσεις όπου εμφανίζεται η γυναίκα
σεξουαλικά ελεύθερη, στην πραγματικότητα δεν είναι παρά
«συμπλήρωμα» των ανδρών. Το κύριο μέλημα των γυναικών
είναι το κυνήγι του γαμπρού, η μητρότητα. Μια «συνταγή» που
χρησιμοποιούσε ο ελληνικός κινηματογράφος και που παρέ

μεινε και στην τηλεόραση. Η προβολή της ομορφιάς των γυναι
κών, της γοητείας, είναι ένα σπουδαίο όπλο κοινωνικής επιτυ
χίας (Δουλκέρη, 1990). Στην πραγματικότητα όμως εξαίρεταιη
ιδεολογία ότι η ομορφιά της γυναίκας την καθιστά «διακοσμητικό στοιχείο». Η γυναίκα είναι πάντα το θύμα της αρρενωπότητας. Έ ν α άρωμα, ένα χτένισμα, ένα μακιγιάζ δεν γίνεται
παρά για τα ... μάτια εκείνου, του μοναδικού. Αλλά και το
γυναικείο σώμα, η προκλητική εμφάνιση των γυναικών εξακο
λουθούν να προβάλλονται με μεγάλη συχνότητα σαν «δόλωμα»
για τον άνδρα καταναλωτή είτε πρόκειται για προϊόντα που
προορίζονται μόνο για την γυναίκα. Σύμφωνα με τις διαφημι
στικές αρχές ο άνδρας έχει το «χρήμα», έτσι αυτός μπορεί και
προσφέρει «δώρα» στη γυναίκα. Γι’ αυτό το λόγο γίνεται προσ
πάθεια να προσελκύσουν τους άνδρες. Ακόμα και στις παιδικές
διαφημίσεις με «ήρωες» παιδιά είναι χαρακτηριστικός ο διαχω
ρισμός των φύλων (Peirce, 1989). Τα κοριτσάκια παίζουν με
κούκλες, ντύνονται, βοηθούν στην κουζίνα μιλούν στο τηλέ
φωνο και συνήθως παίζουν μέσα στο σπίτι. Τα αγόρια αντίθετα
ασχολούνται με τον αθλητισμό, τα επιτραπέζια παιχνίδια είναι
πιο άτακτοι και παίζουν όπου θέλουν.
Σε συγκεκριμένη διαφήμιση παιδικών ρούχων, τα κορι
τσάκια εμφανίζονται όμορφες σαν καραμελίτσες, με πλεκτά
φουστανάκια, λουστρίνι παπουτσάκια, μέσα στο σπίτι,
όμορφες σαν κουκλίτσες, διακοσμητικό στοιχείο, πάντα
καθαρά. Αντίθετα για σκληρά «αντράκια» ρούχα άνετα,
αυθεντικά, με μουντζουρωμένα τα πρόσωπά τους από την
κάπνα των μηχανών.
Οι γυναίκες στις διαφημίσεις όπου δεν υπάρχει άνδρας
εμφανίζονται μ’ ένα παιχνίδι παιδικότητας, πιο απαλές, κινη
τικές, συνήθως λικνίζονται μ’ ένα υποκριτικό στυλ. Αντίστοιχα
οι άνδρες όταν εμφανίζονται, είτε μόνοι τους, είτε με γυναίκες,
είναι πιο ενεργητικοί, ριψοκίνδυνοι, σεξουαλικά πιο επιθετι
κοί, πιο δεκτικοί στις ανθρώπινες σχέσεις. Η γυναίκα λοιπόν
αναπαρίσταται περισσότερο ως σεξουαλικό αντικείμενο, εμφα
νίζεται ερωτική, αισθησιακή, για να προσελκύσει άνδρες. Στη
γνωστή διαφήμιση η γυναίκα με το ποτό στο χέρι χρησιμοποιεί
την σεξουαλικότητά της σαν όπλο για να μεταπείσει τον άνδρα
να μην πάει στη δουλειά του. Δεν προβάλλεται λοιπόν ένας
ουσιαστικός ρόλος της γυναίκας όπου η άποψη θα αποδείκνυε
την δυνατότητά της αλλά εξαίρεται μια ιδεολογία ενός διαστρε
βλωμένου κοινωνικού ρόλου, όπου η γυναικεία δύναμη δεν
βρίσκεται στην άποψή της αλλά στην προσέλκυση μέσω της
σεξουαλικότητάς της του άνδρα. Αυτό που κάνει ισχυρή την
γυναίκα στην τηλεοπτική διαφήμιση δεν είναι η οικονομική της
ανεξαρτησία αλλά η σεξουαλικότητά της (Lordal, 1989, Wood,
1994). Αυτό όμως έχει στήσει μια παγίδα στις γυναίκες, το ότι
αυτή η σεξουαλική αποδοχή σαν στερεοτυπικό πρότυπο δεν
σημαίνει πατριαρχική απελευθέρωση αλλά χρησιμοποιείται για
την προσέλκυση πάλι του άνδρα. Έ τσι δεν έχει επέλθει κάποια
αλλαγή στο ιδεολογικό περιεχόμενο, στις σχέσεις των δύο
φύλων παραμένει έντονα ο κυρίαρχος εξουσιαστικός ρόλος του
άνδρα ως προς τη γυναίκα που τη θεωρεί «κτήμα» του.
Τρίτον, στις διαφημίσεις όπου εμφανίζεται η γυναίκα οικο
νομικά ανεξάρτητη προβάλλεται το πρότυπο μιας γυναίκας που
δεν φαίνεται διαφορετική από τον άνδρα στην δουλειά, στην
πραγματικότητα όμως αυτή η οικονομική φαινομενικά ανεξαρ
τησία οδηγεί σε μια οικονομική εξάρτηση όχι άμεση από τον
άνδρα αλλά έμμεση καθώς η οικονομική της συνεισφορά
γίνεται συνήθως σε θέσεις βοηθητικές, ρουτίνας, χωρίς ενδια

φέρον, για να συνεισφέρει στην οικογένεια, δηλαδή επαγγελμα
τικά στηρίζει τον άνδρα.6
Ενώ λοιπόν στην διαφήμιση η νέα γυναίκα είναι μια «σούπερ
γυναίκα» δημιουργώντας μια προοδευτικότητα ρόλων, στην
πραγματικότητα αποτελεί ένα μύθο καθώς διαφέρει η πραγμα
τικά εργαζόμενη από την εργαζόμενη της διαφήμισης. Στην
διαφήμιση είναι σε μεγάλες δουλειές περισσότερο προβληθείσα
απολαμβάνει ένα πιο υψηλό στάτους, και αναγνωρίζεται όχι
σαν κάτι επαγγελματικά διαφορετικό από τους άνδρες (Κο5ί8ηοβ, 1978), στην πραγματικότητα όμως η εργασία της γυναίκας
είναι σε μικρές δουλειές, χαμηλόμισθες, στην πατριαρχική
λογική, διατήρησε να δουλεύει σ’ αυτές για το καλό της οικογέ
νειας.
Αυτή η αντίφαση ανάμεσα στη μορφή των προτύπων συμπε
ριφοράς των δύο φύλων και του ιδεολογικού τους περιεχομένου
(στην τηλεοπτική διαφήμιση), είναι η τηλεοπτική «φυλάκιση»
του κοινού, όπου διανθίζονται καθημερινές εμπειρίες των
ανθρώπων σε ένα ιδανικό μοντέλο προβολής. Το διαφημιστικό
μήνυμα προβάλλει με διαφορετικό τρόπο τον ρόλο των δύο
φύλων, τις συμπεριφορές, τις σχέσεις τους από την πραγματική
πατριαρχική κουλτούρα που κυριαρχεί.
Έ τσ ι η τηλεοπτική διαφήμιση για να πείθει χρησιμοποιεί
νέες μεθόδους που έχουν όμως σαν αποτέλεσμα όχι να συντε
λούν σε μια πραγματική φεμινιστική ιδεολογία αλλά σε μια
εξαντικειμενικοποίηση της γυναίκας. Η εικόνα της γυναίκας
έχει αλλοτριωθεί, ο σεξουαλικός φετιχισμός για τον οποίο εικονοποιείται, αλλά και οι υπερβολικοί ρόλοι που αναλαμβάνει
την οδηγούν σε άρνηση της ατομικής της και της ανθρώπινης
διάστασής της. Επίσης η εικόνα της έχει και πλήρως εμπορευ
ματοποιηθεί καθώς ο τηλεοπτικός-διαφημιστικός παραγωγός
δεν της μαθαίνει πώς να ζει αλλά κυρίως πώς να αγοράζει
προϊόντα για να ζήσει έτσι. Γι’ αυτό γέννησε μια αυταπάτη ότι
το κοινωνικό της πρόβλημα δεν είναι αξεπέραστο αλλά με τη
βοήθεια του προϊόντος ίσως επέλθει κάποια λύση του.
Δημιουργείται δηλαδή στην γυναίκα μια ατομική - εκπλήρωση
προφητείας αλλά και μια αποδοχή του μύθου ως έκταση της
πραγματικότητάς της.
Η διαφημιστική απελευθέρωση σημαίνει κοινωνική κατα
πίεση, δύο φορές για την σημερινή γυναίκα, μια σε επίπεδο
συναισθηματικό, προσωπικό, ν ’ αναλάβει πολλούς ρόλους,
περισσότερους α π ’ όσους μπορεί και μια σ’ επίπεδο καταναλω
τικό ν ’ αποκτήσει όσο γίνεται περισσότερο υλικά αγαθά, κοινός
να είναι υλικά προσδιορισμένη. Γιατί όμως αυτή η πολιτιστική
αντίφαση του διαφημιστικού μηνύματος;

Μεταμοντέρνα κουλτούρα
η πλέον εμπορική στιγμή
Στη διαφημιστική κουλτούρα υπάρχει μια σύνθεση μη σύν
θετων στοιχείων, αυτών της μορφής και περιεχομένου. Η κουλ
τούρα αυτή αποτελεί μια στρατηγική που χρησιμοποιείται στη
διαφήμιση για προώθηση πωλήσεων στους καταναλωτές,
δημιουργώντας μια ισχυρή, κοινωνική εικόνα που θα προϊ
δεάσει την κατανάλωση προϊόντων, χωρίς να αλλοιώνεται η
βαθύτερη σημειολογική της αξία. Ουσιαστικά, η διαφήμιση, η
επικοινωνιακή της κουλτούρα και η πολυπλοκότητα της τηλεό
ρασης, συναινούν, ώστε να πωληθούν προϊόντα μέσα από την
αντίφαση μορφής και περιεχομένου, προκαλώντας συναισθή
ματα στους αποδέκτες του μηνύματος και σχετίζοντάς τους με

την κοινωνική επικοινωνία.
Ο τρόπος που οι άνθρωποι δέχονται τη διαφήμιση -σ τη ν
αναζήτηση μιας εξιδανικευμένης ζωής που μπορεί να συνδυα
στεί μ’ ένα προϊόν - έχει γίνει αποφασιστικός στη δόμηση της
διαφημιστικής μορφής. Οι διαφημιστές ανταποκρίνονται στις
επιθυμίες των καταναλωτών προσφέροντας αρχικά τις επιθυ
μητές απεικονίσεις και στη συνέχεια, υπονοώντας μια σχέση
ανάμεσα στην εμφανιζόμενη εικόνα και στο προϊόν, προσπα
θούν να πουλήσουν. Το περιεχόμενο δεν είναι αυτό που οι δια
φημιστές θέλουν να δώσουν, αλλά είναι η φόρμα στις τάσεις και
προσδοκίες του καταναλωτή που ο διαφημιστής εικονοποιεί. Ο
καταναλωτής είναι ο πυρήνας στο σύστημα των διαφημιστικών
μηνυμάτων και όχι το προϊόν. Ά ρ α δεν είναι από πού
πιστεύουν όλοι έως τώρα, ότι η διαφήμιση είναι μια σειρά μόνο
εικόνων που ομοιομορφοποιούν την κουλτούρα αλλά το αντί
στροφο. Η διαφήμιση είναι ένα σύνολο από εικόνες που οι δια
φημιστές ελπίζουν ότι θα αποδειχθούν θελκτικά και θα οδηγή
σουν σε καταναλωτική συμπεριφορά.
Με βάση το παραπάνω γίνεται μια προσπάθεια να προσδιο
ριστούν οι ανάγκες των ανθρώπων και να συσχετισθούν με το
προϊόν αλλά και με την πιθανή λύση των προβλημάτων τους ή
αναζητήσεις ευκαιριών. Για την αποτελεσματική «τοποθέτηση»
λοιπόν ενός προϊόντος πρέπει να συνεκτιμώνται η αγορά του, η
κοινή ανάγκη των ατόμων και η εικόνα του που με τον τρόπο
που θα «χαρακτηρισθεί» θα πείσει τους καταναλωτές ότι θα
ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Το δύσκολο είναι να συνδυα
στεί η εμπορικότητα με την αισθητική εικόνα, όπως ακριβώς
γίνεται με την αντίφαση ανάμεσα στη μορφή και το περιεχόμενο
του διαφημιστικού λόγου, δημιουργώντας μια «έκσταση επι
κοινωνίας». Έ τσι η γυναίκα προβάλλεται στα κοινωνικά πρό
τυπα συμπεριφοράς της με μια αποϊδεολογικοποιημένη εικόνα,
στερεοτυπική, ως δυναμική, σεξουαλικά απελευθερωμένη και
οικονομικά ανεξάρτητη, χωρίς όμως στο περιεχόμενο να
εκλείπει πλήρως, απλώς συνυπάρχει σε μια μη-συνθετόμενη
σύνθεση, η πατριαρχική λογική που θέλει την γυναίκα εξαρτώμενη από τον άνδρα. Βέβαια το περιεχόμενο δεν είναι το ορατό
ή πειστικό μέρος της στερεοτυπικής εικόνας απλώς γίνεται υιοθετήσιμο ασυνείδητα, στην ίδια την κοινωνική πραγματικότητα
σε μια δεδομένη φάση.
Στη διαφήμιση με το ουίσκυ το κοινό που βλέπει το τηλεο
πτικό σποτ λαμβάνει το μήνυμα, ότι το προϊόν καιη σεξουαλική
ελευθερία της γυναίκας που το προσφέρει μπορούν να μεταπείσουν τον άνδρα να μην πάει στην εργασία του και να μείνει
σπίτι. Το συνολικό μήνυμα που προσλαμβάνεται όμως δεν είναι
η εικόνα μιας απλά ερωτικής γυναίκας αλλά ο άνδρας είναι
αυτός που εργάζεται, που βγαίνει από το σπίτι, που καλείται να
αποφασίσει ενώ η γυναίκα είναι μια περιφερόμενη κούκλα
χωρίς άποψη η οποία αναζητά τον εαυτό της ή στην χειρότερη
περίπτωση χρησιμοποιεί την σεξουαλικότητά της για να τον
πείσει.
Στην διαφήμιση με τα μακαρόνια η πρώτη αντίληψη που
μένει είναι μιας δυναμικής γυναίκας που σαν εργαζόμενη απο
φασίζει και για την οικογένειά της. Η ολοκληρωμένη όμως
αντίληψη του μηνύματος είναι ότι η γυναίκα εξακολουθεί να
είναι ο στυλοβάτης της οικογένειας, της κοινότητας και να
φροντίζει τον σύζυγό της.
Στη διαφήμιση με το άρωμα η εικόνα της γυναίκας είναι μιας
ανεξάρτητης επαγγελματικά γυναίκας (όπου την ενσάρκωνε
ένα επώνυμο μανεκέν), το περιεχόμενο όμως του μηνύματος
που κατανοεί κανείς είναι ότι η «δουλειά» της όπως και τα

επαγγελματικά της προβλήματα την απασχολούν ελάχιστα,
έρχονται πάντα σε δεύτερη μοίρα. Η κύρια έγνοια της είναι η
κατάκτηση εκείνου. Εμφανίζεται πάντα ευάλωτη συναισθημα
τικά, εξαρτημένη είναι και πάλι το εξάρτημα, το συμπλήρωμα
του άνδρα.
Συμπερασματικά, η διαφήμιση δεν μπορεί να δημιουργήσει
κοινωνική πραγματικότητα. Για να πιστέψει κάποιος ότι
μπορεί να επιβάλλει δικά της στερεότυπα προσαρμοσμένα
πάνω στο κοινό, σημαίνει ότι ξεχνά τη φύση του κοινού. Οι
καταναλωτές δεν δέχονται όλοι την εξιδανίκευση στη διαφή
μιση και στη συνέχεια να καθοδηγούν τον εαυτό τους στα πρό
τυπά της. Εάν είχε συμβεί αυτό τότε δεν θα εξακολουθούσαν να
υπάρχουν ανομοιομορφίες στο γούστο και διαφορές στις σχέ
σεις των δύο φύλων. Μόνο όταν κάποιος επανεξετάσει τις
εικόνες που στην πραγματικότητα βρίσκονται στην επιφάνεια
της διαφήμισης μπορεί να αρχίσει να καταλαβαίνει τη σχέση
ανάμεσα στη διαφήμιση, τους καταναλωτές και την δημιουργία
ή την αντικατόπτριση της διαφήμισης.
Για να επαναλάβουμε, αυτό που φαίνεται στην διαφήμιση
δεν είναι η πραγματικότητα, αλλά η πραγματικότητα όπως θα
έπρεπε να είναι, μέσα σε στερεότυπες κοινωνικές σμικρύνσεις.
Είναι ένας αριθμός στατικών μοντέλων χωρίς, φυλετικές δια
φορές, ταξικές και εθνικές. Η διαφήμιση επιλέγει από την ποι
κιλία των ανθρώπινων εμπειριών, εκείνες που θα είναι αποδε
κτές σε μια τελειοποιημένη μορφή που το κοινό επιθυμεί να δει.
Σήμερα το εμπόρευμα, όπως εμφανίζεται στην ανταλλαγή
και την κατανάλωση, συνενώνεται με μορφές εποικοινωνίας. Η
διαδικασία της κατασκευής οπτικών εικόνων της πραγματικό
τητας αποτελεί μια διαδικασία πραγματοποίησης. Η απεικό
νιση της πολιτισμικής εμπειρίας μέσω της μηχανής λήψης
θεσμοθετεί μια μεταλλαγμένη σχέση με την πραγματικότητα
αυτή καθεαυτή. Τα νοήματα προσαρτώνται σε εικόνες και έτσι
καταναλώνουμε πρώτα τα σημαίνονται και κατόπιν τα εμπο
ρεύματα. Αυτά αποτελούν μία λογική επέκταση της διαδικα
σίας επικοινωνίας, όπου κάθε τι μετατρέπεται σε αντικείμενο
χειραγώγησης και ή κατανάλωσης.
Η διαφημιστική επικοινωνία και κατεπέκταση η τηλεοπτική
προκαλεί όμως και κοινωνικές σχέσεις και ως φορέας περιεχο
μένου και ως μορφή, όχι όμως ως συντελεστής αλλά εκτελεστής
της ιδεολογίας. Με την ιδιόμορφη αντίφαση μορφή-περιεχομένου η τηλεοπτική επικοινωνία γίνεται φορέας ιδεολογικού
νοήματος στα πλαίσια της κοινωνίας.
Από την μια έχουμε τη μορφή όπου ομοιογενοποιούνται οι
αξίες σε μια κουλτούρα μάζας από την άλλη δεν καταστρατη
γούνται τα εγγενή αντιφατικά περιεχόμενα. Έ τσ ι η μαζική
παραγωγή εικόνων μιλάει τη γλώσσα των συγκινήσεων, συναι
σθηματικών καταστάσεων και επιθυμιών εκμαιεύοντας παράλ
ληλα ιδεολογικά μηνύματα.
Για να κατακτήσει ένα ευρύ κοινό, η τηλεοπτική επικοινωνία
πρέπει να απευθυνθεί στις συναισθηματικές ανάγκες και στις
προσωπικές επιθυμίες των θεατών της. Οι ιδεολογίες συν
δέονται με εικόνες που ορίζονται ως αντικείμενα μιας ανεκ
πλήρωτης ή καταπιεσμένης επιθυμίας. Η τηλεόραση προσπαθεί
με την εικόνα να τιθασεύσει τις αντιθέσεις.
Η τηλεόραση παρουσιάζεται ως μια ψυχολογικά χειραγωγη
μένη εκδοχή των κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων. Μέσο του
μηχανισμού της ταύτισης, η τηλεόραση παρέχει «υποκατά
στατα» αμέσων ικανοποιήσεων που αποζημιώνουν τον θεατή
για την ανολοκλήρωτη κοινωνική του ύπαρξη.
Ωστόσο, απευθυνόμενος στο θεατή με ένα ψυχολογικό

τρόπο, ο τηλεοπτικός λόγος ανάγεται στις δομές της επιθυμίας
του κοινού αυτού καθεαυτού (τάξη, φυλή, εθνότητα, φύλο, ηλι
κία). Αυτές οι εικόνες εμπεριέχουν αναπόφευκτα τις δικές τους
απελευθερωτικές στιγμές. Ενώ επιδιώκουν να διοχετεύσουν
την επιθυμία με κοινωνικά συμβατικούς τρόπους, τα μέσα δεν
μπορούν να αποφύγουν την αναπαραγωγή των επικρατούντων
ουτοπικών στοιχείων της ατομικής και συλλογικής ζωής στο
πλαίσιον του κοινού (αγάπη, σεξουαλικότητα, κοινότητα,
υλική ασφάλεια). Το εάν και σε ποιο βαθμό αυτά τα νοήματα
αποκωδικοποιούνται με ηγεμονικά προδιαγραμμένους τρό
πους ή εάν αναγνωρίζονται ως ουτοπικά νοήματα επιφέροντας
παθητική αποδοχή των καθιερωμένων διακανονισμών της κοι
νωνίας είναι ένα άλλο ερώτημα προς θεωρητική και εμπειρική
διερεύνηση.
Η γνήσια, όμως επικοινωνία είναι, ότι όταν λειτουργήσει ως,
κάποιας μορφής, γνήσια αντανάκλαση της υφιστάμενης πραγ
ματικότητας, προσπαθώντας να βάλει τάξη στην εγγενή αταξία
του κόσμου, κρατάει ζωντανό το όραμα για έναν κόσμο και
νούργιο, διαφορετικό, καλύτερο.

1. Οι διαφημίσεις που μελετήθηκαν ήταν 200, μια από κάθε είδος
προϊόντων όπως, κρουασάν Premium 7 days, καλτσόν Figure, χρυσά
κοσμήματα Folli-Follie, χρυσό κολιέ Emagold, σοκολατάκια Mabel,
οδοντόκρεμα Colgate-liquid, άρωμα be you, κρέμα Oil of olaz, ποτό
metaxa, αθλητικά παπούτσια Dexim, ουίσκυ Dewars, άρωμα Robets
Noir, ποτό campari, ποτό tia Maria, περιοδικό Ιδανικό Σπίτι, κινητό
τηλέφωνο Ericsson, σαμπουάν Wash and Go, γάλα NOYNOY, μπι
σκότα Junion, σοκολάτα Twix, κ.λ.π.
2. O Jim Fowles στο βιβλίο του «Advertising and popular culture»
ερμηνεύει τη σχέση ανάμεσα στην καταναλωτική καθοδήγηση της δια
φήμισης και του πολιτιστικού περιεχομένου της (λαϊκή κουλτούρα).
3. Βλέπετε για την φυσιολογικοποίηση ως χαρακτηριστικό της τηλεο
πτικής εικόνας το βιβλίο του Γιώργου Τσουρβάκα: «Μορφή και περιε
χόμενο της τηλεοπτικής επικοινωνίας» τις σελίδες 138-140.
4. O Sean Brierley στο βιβλίο του «The advertising handbook» φέρνει
ένα παράδειγμα στη σελίδα 48 για το προϊόν Nescafe. Στη διαφήμιση
αυτή δεν συζητά κανείς για τον καφέ, προβάλλεται ένας τρόπος ζωής
μόνο, όπου δύο άνθρωποι, πίνουν τον συγκεκριμένο καφέ, και οι οποίοι
εμφανίζονται, σοφιστικοί, καλοντυμένοι, έξυπνοι και σέξυ.
5. Για την φεμινιστική θεωρία και τον προσδιορισμό των δύο φύλων,
μέσα από τις σχέσεις εξουσίας, δείτε το βιβλίο του Κωνσταντίνου
Κοσκινά (1996). Η Κοινωνιολογία της εξουσίας, τις σελίδες 72-74.
6. Εκτενές άρθρο για την θέση της εργαζόμενης γυναίκας και του
ρόλου του φύλου της στην Ελλάδα σήμερα, δείτε, το άρθρο της Nota
Kyriazis (1996). Female Employment and Gender Relations in Greece.
Forces of Modernization and Tradition.

Εισαγωγή στην Παλαιότερη
Πεζογραφία
(Π ροδη μοσίευση *)
του Πάν. Μουλλά

Φαντασία, παρατήρηση, μνήμη
Από τον ιστορικό στον μυθικό-κυκλικό χρόνο (τον «χριστιανικό
χρόνο», όπως τον λέει ο Ν. Γ. Πεντζίκης). Ή ακόμα: από την ιστορία
στη λαογραφία. Να πώς θα μπορούσε να περιγράφει σχηματικά και
σε γενικές γραμμές (αλλά σε πολύ γενικές, γιατί οι εξαιρέσεις κι εδώ,
πολυάριθμες, επιβεβαιώνουν και συνάμα αναιρούν τον κανόνα)
αυτό που θα ονόμαζα, γύρω στα 1880, «νέο σύστημα σκέψης».
Επανάληψη και επιμερισμός. Ο ενεστώς κυριαρχεί για να δείξει
όχι μόνο ό,τι γίνεται τώρα, αλλά και ό,τι γινόταν πάντοτεχαι ό,τι θα
γίνεται πάντοτε. Είναι η μονοδιάστατη σύνθεση του τρισδιάστατου
χρόνου: ένα συνεχές παρόν-παρελθόν-μέλλον. Κοντολογίς, μια ορι
σμένη αναίρεση της διαχρονίας. Κι έπειτα, τη θέση του όλου την
παίρνει τώρα το μέρος: οι ντοπιολαλιές, η τοπική ιστορία και
ανθρωπογεωγραφία, το τοπικό χρώμα, τα τοπικά ήθη και έθιμα, οι
τοπικές συλλογές δημοτικώντραγουδιών. Ό χι πια (ή όχι μόνο) ενό
τητα και ομοιότητα, αλλά και ποικιλία και πολυχρωμία, ό,τι δηλαδή
προκαλεί τον ενθουσιασμό του Αργύρη Εφταλιώτη στην Εικονογρα
φημένη Εστία τον 1894:
«Τι διαφορά από τούτες τις ηθογραφικές ιστορίες ως τις ρομαν
τικές εκείνες που μας έγραφαν άλλοτε! Και τι χαρά να το συλλο
γίζεσαι πως χώρα δεν είναι στον κόσμο να δείχνη τόσες διαφορές
από νησί σε νησί, από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό, καθώς
η Ελληνική χώρα. Απέραντο στάδιο για τους αληθινούς μας
τεχνίτες! Την καλή αρχή μας την έκαμε ο Ξενόπουλος. Μας την
έκαμε κι ο Καρκαβίτσας. Σ’ αυτούς τους δυο απλώνουμε τα
χέρια μας και τους χαιρετούμε που μας γλυτώνουν από το
ρομάντσο το φράγκικο και μας δροσοποτίζουνε με ιστορίες
ρωμαίικες».1
Είναι γεγονός: η πρόζα του 19ου αιώνα έχει κάνει αρκετό δρόμο.
Έχει εναλλάξει τη φαντασία με τη μνήμη και με την παρατήρηση.
Αρχίζοντας με το μυθιστόρημα, έχει κορυφωθεί με το διήγημα. Έχει
υπηρετήσει το πραγματικό και το μη πραγματικό, το ξένο και το
ντόπιο, το αλλού και το εδώ, το άλλοτε και το τώρα. Έχει διαποτισθεί, λιγότερο ή περισσότερο, από τα ρεύματα του κλασικισμού, του
ρομαντισμού, του ρεαλισμού, του νατουραλισμού.
Φαντασία, παρατήρηση, μνήμη: οι τρεις οδηγήτριές μας. Χωρίς
αυτές είναι άσκοπο να μιλάμε για ρεύματα ή για λογοτεχνικά είδη,
όπως είναι άσκοπο να προσπαθούμε να καταλάβουμε ουσιαστικά
την πρόζα του περασμένου αιώνα. Γιατί αυτό που μας χρειάζεται
(πολύ περισσότερο και πριν από μια νέα, μιαν ακόμα κοντά στις
τόσες, απόπειρα ιστοριογράφησης της λογοτεχνίας μας) είναι ένα
στοχαστικό διάγραμμα για το πώς νοούνται, λειτουργούν και
πορεύονται προς την αναβάθμιση ή την υποβάθμισή τους οι έννοιες

φαντασία, παρατήρηση και μνήμη. Δίνω εδώ, εντελώς σχηματικά,
μερικές ενδείξεις.
Πρώτα-πρώτα «το διαμορφωτικό πνεύμα της Φαντασίας», κατά
τον στίχο του Coleridge («Dejection Ode»). Ας πούμε, οι εικόνες του
νου και της ψυχής. Με άλλα λόγια, το διαμορφωτικό πνεύμα που
επηρεάζει, κατά κύριο λόγο, τον ρομαντισμό και το μυθιστόρημα,
αλλά και που δεν παύει να διαθέτει ευρύτερες δικαιοδοσίες. «Χωρίς
φαντασίαν ανθρώπινη ζωή δεν υφίσταται, ουδέ τέχνη», γράφει ο
Παλαμάς στα 1893,2 απαντώντας ίσως, με τον τρόπο του, στις νατουραλιστικές υπερβολές μιας εποχής όπου, μαζί με τον ρομαντισμό και
το μυθιστόρημα, υποβιβάζεται και η φαντασία ως κύριος αντίπαλος
του πραγματικού.
Ωστόσο το φαινόμενο δεν είναι καινούριο. Ήδη από την εποχή
του κλασικισμού και του Διαφωτισμού, χωρίς ν’ αντιμετωπίζεται
εχθρικά, η φαντασία υποβάλλεται σε περιορισμούς. Δεν μπορεί λ.χ.
να υπερβαίνει το πιθανόν. Έτσι, για παράδειγμα, στα Προλεγόμενα
των Αιθιοπικών (1804) ο Κοραής υποδεικνύει ως σφάλματα του
Ηλιοδώρου «απίθανα τινά και εναντία εις τους κανόνας του δράμα
τος», ενώ παράλληλα επικρίνει τον Ευστάθιο ή Ευμάθιο (Μακρεμβολίτη) για τη «μεθυσμένη του φαντασία».
Ένα άλλο σημαντικό (και σημαδιακό) παράδειγμα: στον Λόγιο
Ερμή του 1819 δημοσιεύεται, σε μετάφραση «ομογενούς τίνος Ηπειρώτου», ένα απόσπασμα από το βιβλίο Philosophie de Γ esprit
humain του Dugald Stewart με τον τίτλο «Φιλοσοφία» και τον υπό
τιτλο «Συνέπειαι ολέθριαι, αίτινες αμέσως ακολουθούν μίαν φαντα
σίαν κακώς κυβερνωμένην». Ο σκοπός του δημοσιεύματος είναι
φανερός: να στηλιτευθούν οι υπερβολές της φαντασίας και των
«πλαστών ιστοριών» (ακόμα και ο Rousseau παρουσιάζεται ως
παθολογικό φαινόμενο αφού «η φαντασία ήτον η πρώτιστη των
δυνάμεών του»), έτσι που να αποδοκιμασθεί «η επιρροή των μυθι
στοριών και των καταγοητευουσών αναγνώσεων». Προϊόν της φαν
τασίας και «θέατρον των πλαστών δυστυχιών», το μυθιστόρημα
εμφανίζεται ως ξένο προς την πραγματικότητα, αφού «αι ζωγραφιζόμεναι εικόνες παρά του μυθιστοριογράφου δεν ομοιάζουν παντάπασι με τα όσα συμβαίνουσιν εις τον κόσμον». Με δυο λόγια: «Των
μυθιστοριών τα αποτελέσματα εις τους νέους, των οποίων αυταί δια
στρέφουν τα πάθη, είναι τα αναρίθμητα παραδείγματα των ολέ
θριων συνεπειών μιας κακώς κυβερνωμένης φαντασίας».3
Πρώιμες αντιδράσεις που, σε χρόνο ανύποπτο για τον τόπο μας
(οι κίνδυνοι της μυθιστοριογραφίας δεν είναι ακόμα υπαρκτοί στον
ελληνισμό του 1819), πιστοποιούν την ανάγκη να αποκατασταθεί
μια διαταραγμένη ισορροπία. Φαντασία «καλώς διευθυνομένη»,
ναι· αλλά όχι «εξημμένη», «ακόλαστος» ή «αχαλίνωτος». Ό τι ο
εχθρός που υποδεικνύεται ή συμπαραδηλώνεται εδώ είναι ο ρομαν

τισμός, μου φαίνεται βέβαιο. Γιατί βρισκόμαστε ήδη στο σημείο
όπου έχουν αρχίσει να δημιουργούνται σχηματικές και κοινότοπες
εξισώσεις σαν τις ακόλουθες: μυθιστόρημα = (εξημμένη) φαντασία
= ρομαντισμός = μη πραγματικότητα.
Εξισώσεις που θεωρούνται, συχνά ως τους καιρούς μας, σχεδόν
αυτονόητες. Φαντασία και ρομαντισμός: οι αχώριστοι, διαβολικοί
εραστές. Και οι δυο τους οιονεί εχθροί της πραγματικότητας.
Μούσα του 19ου αιώνα, η φαντασία λατρεύεται αλλά και μισείται.
Να λ.χ. η εισαγωγική «Επίκλησις του συγγραφέως» Ιακώβου Γ.
Πιτσιπιού στην Ορφανή της Χίου (1839):
«Ω γλυκυτάτη μου Απάτη! [...] φιλτάτη μου Φαντασία! εχθίστη
μου Φαντασία! υπερτάτη διευθύντρια πασών των ανθρωπίνων
ιδεών! μικρόν ζωηρόν βλέμμα σου ισχύει ν’ αναβιβάση τον
ανθρώπινον νουν εις τα υπερουράνια ύψη, και εκείθεν πάλιν να
τον κατακρήμνισή εις τα υπόγεια βάραθρα ![...] ω παντοδύναμος
Φαντασία! πέμψον μικράν ακτίνα του λαμπρού φωτός σου και
ενίσχυσον το αδύνατόν μου πνεύμα, δια να δυνηθώ να συνάψω
εις ιστορίαν τα παράδοξα συμβάντα των δύο εραστών
πατριωτών μου [...]».
Φιλτάτη και εχθίστη: πολλές φορές δεν είναι το ίδιο; Όποιος
θέλει να δείξει την αποστροφή του προς τον ρομαντισμό, προς το
μυθιστόρημα ή και προς τα δύο, δεν έχει παρά να επιρρίψει στη φαν
τασία την ευθύνη για κάθε αυθαίρετη φυγή από την πραγματικό
τητα. Ο Δημ. Αλ. Χαντζερής ονομάζει το μυθιστόρημα «φαντασιοπληκτογράφημα» (1854). Ο Δ. Βερναρδάκης ελεεινολογεί και εξι
σώνει «το παρά φύσιν, το ψευδές, το κενόν έννοιας, το παράλογον,
το φαντασιόπληκτον» (1860). Ο Δ. I. Μαυροφρύδης επιτίθεται
διαρκώς κατά «των νεωτέρων ρωμαντσών και άλλων τοιούτων
κούφων αποκυημάτων της φαντασίας» (1861).
Πράγμα χαρακτηριστικό: περίπου από το 1860 και πέρα, αυτές οι
επιθέσεις πληθύνονται και οξύνονται. Πώς εξηγείται η αύξησή τους;
Είναι φανερό: συνδέεται με την εντεινόμενη αντιμυθιστορηματική
εκστρατεία. Αλλά τώρα υπάρχει κι ένα νέο στοιχείο: η εμφάνιση του
ρεαλισμού. Εννοώ ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία (πού αλλού;) λίγα
χρόνια νωρίτερα, με τις συζητήσεις για τον ρεαλισμό (1855-1856), με
το περιοδικό Réalisme (Ιούλιος 1856 - Μάιος 1857) του Edmond
Duranty, με το βιβλίο Le réalisme (1857) του Champfleury, ακόμα
και με τη Madame Bovary (1857) του Flaubert.
Τα μηνύματα δεν αργούν να φθάσουν στον τόπο μας. Από τις
αρχές της δεκαετίας του 1860, η πραγματικόn /ςβρίσκεται στο προσ
κήνιο δημιουργώντας φίλους και εχθρούς. Στα 1860 κιόλας ο Σπ.
Ζαμπέλιος καταλογίζει στους Έλληνες έλλειψη ρεαλισμού, αφού
αυτό που τους χαρακτηρίζει κυρίως είναι «το αντίθετον της πραγματομαθείας, η μυθοπλαστία και συμβολοποίησις»:
«Ο Έλλην λ.χ. ρέπει κατ’ έμφυτον κλίσιν προς τας γενικότητας,
προς το θεωρητικόν, το μετέωρον, το αφηρημένον [...] Πότε ο
Έλλην ηράσθη επιστήμης πειραματικής, θετικής γνώσεως; πότε
επιμόνως και καρτερικώς ηκολούθησε τα ίχνη της πραγματικότητος; πότε αμεταλλάκτως εστερέωσε τας έξεις και συνήθειας
του επί του εδάφους της καθημερινής υπάρξεως;»4
Αυτά τα «ίχνη της πραγματικότητος» γίνονται στο εξής όλο και
πιο ευδιάκριτα. Δίνω δύο παραδείγματα από το περιοδικό Χρυσαλλίς. Τον Ιανουάριο του 1863, με αφορμή το μυθιστόρημα του Κων
σταντίνου Ράμφου Α ι τελευταίοι ημέραι του Αλή Πασά (1862), ο Αλ.
Σ. Βυζάντιος, αφού επισημάνει τον εξωπραγματικό τρόπο με τον
οποίο ζωγραφίζεται ο δεσπότης της Ηπείρου στα ποιητικά έργα του
Α. Βαλαωρίτη και του A. Ρ. Ραγκαβή, συνεχίζει:
«Μεταξύ των δύο αυτών ποιητικών υπερβολών κατώρθωσε να
παρενθέση ο Κ. Ράμφος τον ιδικόν του Αλήν, δους εις αυτόν τας

συνήθεις ανθρωπίνας διαστάσεις· τον κατέστησεν ούτως αληθέστερον, αλλά συγχρόνως τον κατέστησε και πεζότερον [... ] Ίσως
τοιούτος Αλής δεν θ’ αρέση εις πολλούς, ίσως πολλοί θα προτιμήσωσι τα υψηλά όνειρα της πεζής πραγματικότητος και το υπεράνθρωπον ον του αληθούς ανθρώπου. Και όμως τοιούτος ήτον
ο Αλής [...] Η ακριβής γνώσις της Ηπείρου και των ηθών και
εθίμων των τέκνων της είναι το κυριότερον θέλγητρον του έργου
του Κ. Ράμφου- αι σκηναί του μυθιστορήματος του είναι αληθέ
στατα εζωγραφημέναι, διότι ο ζωγράφος τας αντέγραψεν από
της φύσεως, οι διάλογοί του είναι φυσικοί, διότι είναι η πιστή
αντιγραφή διαλόγων τους οποίους πολλάκις θα ήκουσεν ο συγγραφεύς εις τα στρατόπεδα, ότε ήτο στρατιώτης, εις τας
αιθούσας των Οθωμανών, ότε ήτο πρόξενος».5
Δύο μήνες αργότερα, γράφοντας για τον Αλ. Σούτσο και το μυθι
στόρημά του Ο εξόριστος του 1831 (1835), ο Κ. Δ. Σούτσος παρατη
ρεί:
«Το μυθιστόρημά τον δεν είνε εκ των λεγομένων πραγματογραφικών (romans réalistes), αλλ’ εκ των υψηλών και ιδανικών,
όπου ο συγγραφεύς οφείλει να παραστήση πρόσωπά τινα ομοιάζοντα όχι προς ό, τι είνε, αλλά προς ό, τι έπρεπε να ήνε ο άνθρω
πος, και να ελκύση ούτω προς αυτά και προς την εν αυτοίς
ενσαρκουμένην ιδανικήν τελειότητα τον θαυμασμόν και την
αγάπην του αναγνώστου. Τα δύο άλλα πρόσωπα, ο πατήρ της
Ασπασίας και ιδίως ο Αυγερινόπουλος, είνε απ’ εναντίας αληθή
φωτογραφήματα, ακριβέστατα έκτυπα της κατά παν βήμα απαντωμένης χυδαίας πραγματικότητος».6
Κάτι έχει αλλάξει και αλλάζει ολοένα. Νέες εκφράσεις και λέξειςκλειδιά (που, μερικά χρόνια αργότερα, θα καθιερωθούν και θ’
αβγατίσουν με την εμφάνιση του νατουραλισμού): πεζή πραγματικότης, χυδαία πραγματικότης, πιστή αντιγραφή, φυσικός, πραγματογραφικός (réaliste), φωτογράφημα. Θα πρόσθετα και τις λέξεις
θετικός (θετικώτερος, θετικώτατος), θετικοποιώ1 Είναι φανερό ότι
συνήθως η πραγματικότης α) εμφανίζεται χωρίς επιθετικό προσδιο
ρισμό , όταν αντιτίθεται προς τη φαντασία, και β) χαρακτηρίζεται ως
πεζή ή ως χυδαία, όταν αντιβαίνει σε έννοιες όπως η ποίησις ή το
ιδεώδες ή το ιδανικόν xαι όταν προϋποθέτει μιαν άλλη, μη χυδαία
πραγματικότητα. Το ουσιώδες είναι ότι, έτσι ή αλλιώς, κυριαρχεί.
Επιβάλλει την παρουσία της.
«Η πραγματικότητα είναι μια εφεύρεση του δεκατουέννατου αιώ
να», γράφει στα 1934 ο Άγγελος Τερζάκης.8 Είναι αλήθεια; Δεν το
νομίζω. Αφότου υπάρχει, η λογοτεχνία σχετίζεται μοιραία με την
πραγματικότητα. Περισσότερο ή λιγότερο. Με τον άλφα ή με τον
βήτα τρόπο. Ας θυμηθούμε εδώ τον Eric Auerbach και το ωραίο
βιβλίο του Mimesis (1946) που αρχίζει από τον Όμηρο. Είτε το
θέλουμε είτε όχι, είτε ως (κλασική ή κλασικιστική) μίμησις, αληθο
φάνεια και πιθανόν, είτε ως αλήθεια και αντικείμενο μερικής ή
ολικής αναπαράστασης, ακόμα και ως αρνητικό φωτογραφίας, η
πραγματικότητα είναι παρούσα· κανείς δεν μπορεί να την παραβλέψει. Η παγκόσμια πεζογραφία (αρκεί ως μόνη απόδειξη ο 18ος αιώ
νας) βρίθει από ρεαλιστικά στοιχεία, δεδομένου ότι, όπως γράφει ο
Π. Βράιλας Αρμένης, σε σύγκριση με την ποίηση τα μυθιστορήματα
«το υπερφυσικόν στοιχείον υπεμφαίνουσι μάλλον ή καταδεικνύουσι, και μείζονα δόσιν πραγματισμού επιδέχονται».9 Ο ρομαν
τισμός, σε πείσμα ορισμένων στερεοτύπων που επαναλαμβάνονται
άκριτα ως τις μέρες μας, ούτε αρνείται ουσιαστικά ούτε περιφρονεί
την πραγματικότητα· απλώς, της δίνει άλλο νόημα, ρόλο, αξία, λει
τουργικότητα. Θα έλεγα: την εξιδανικεύει, δηλαδή την υποτάσσει
στους σκοπούς του. Ο Henri Tonnet σωστά παρατηρεί:
«Πολλοί ρομαντικοί μυθιστοριογράφοι του 19ου αιώνα πληρο-

φορούνται προσεκτικά για τους τόπους και τους ανθρώπους που
παρουσιάζουν στις μυθοπλασίες τους και, ως προς αυτό, ενερ
γούν ως αυθεντικοί ρεαλιστές. Κριτήριο του ρομαντισμού ενός
συγγραφέα δεν είναι η αδιαφορία του για την πραγματικότητα,
αλλά μια ακλόνητη πίστη στην ύπαρξη ενός ιδανικού κόσμου
όπου θριαμβεύουν οι απόλυτες αξίες».10
Αν έτσι έχουν τα πράγματα, ίσως θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου,
να σκεφτόμαστε με περισσότερη σοβαρότητα και φιλολογική
ευθύνη, προτού ανακαλύψουμε, κατάπληκτοι, ρεαλιστικά στοιχεία
στην εποχή και στη λογοτεχνία του ρομαντισμού, προτού ανακηρύ
ξουμε τα Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως ( 1868) του Χριστόφορου
Σαμαρτσίδη ως κορυφαίο πρόδρομο φανέρωμα του ελληνικού
νατουραλισμού (!) ή προτού διαπιστώσουμε πως, πολύ πιο πριν από
τη «νατουραλιστική» στροφή του 1880, υπάρχουν ελληνικά μυθιστο
ρήματα με σύγχρονη υπόθεση ή με ήρωες του υποκόσμου που μιλούν
τη φυσική τους γλώσσα.11 Υπάρχουν πόρτες ολάνοιχτες. Άλλες που
ανοίγονται με ευκολία. Και άλλες που δεν οδηγούν πουθενά.
Για ν’ ακριβολογούμε, λοιπόν, αυτό που «ανακαλύπτεται» (κυ
ρίως μέσα από τις εικαστικές τέχνες) στο Παρίσι του 1855-1856 και
που, λίγο αργότερα, φθάνει και στον τόπο μας δεν είναι τόσο η πραγ
ματικότητα όσο μια θεωρία της πραγματικότητας: ο ρεαλισμός. Νέες
περιστάσεις, νέες προτάσεις. Τα πάντα συμβάλλουν: ο θετικισμός, η
αναβάθμιση της επιστήμης, οι υπερβολές του ρομαντισμού, η
τεχνική, η ιδεολογία. Λίγα χρόνια αργότερα, όλα είναι έτοιμα για
την εμφάνιση του Zola και του νατουραλισμού του. Ό λα και όλοι: η
διάδοση της φωτογραφίας, ο επιστημονισμός, ο Δαρβίνος και ο δαρ
βινισμός, ο Η. Taine (Ιστορία της αγγλικής λογοτεχνίας, 1864), ο
Claude Bernard (Εισαγωγή στη μελέτη της πειραματικής ιατρικής,
1865). Καιρός για το πειραματικό μυθιστόρημα, δηλαδή για τον εξο
βελισμό της φαντασίας.
Αρκεί να θυμηθούμε ένα βασικό άρθρο του Zola που έχει τον τίτλο
«Η αίσθηση του πραγματικού» (1878) και που αρχίζει με τις ακό
λουθες διαπιστώσεις:
«Ο καλύτερος τρόπος να εγκωμιάζει κανείς άλλοτε έναν μυθιστοριογράφο ήταν να λέει: “ Έχει φαντασία”. Σήμερα ένα τέτοιο
εγκώμιο θα μπορούσε να θεωρηθεί σχεδόν ως επίκριση. Κι αυτό,
γιατί όλες οι προϋποθέσεις του μυθιστορήματος έχουν μεταβλη
θεί. Η φαντασία δεν είναι πια το κύριο προσόν του μυθιστοριογράφου».12
Ποιο είναι το κύριο προσόν του μυθιστοριογράφου; Απλούστατα:
η αίσθηση του πραγματικού. «Όλες σι προσπάθειες του συγγραφέα
τείνουν να κρύψουν το φανταστικό κάτω από το πραγματικό». Κι
ακόμα: «Επιμένω στον εξοβελισμό της φαντασίας γιατί σ’ αυτόν
βλέπω το βασικό χαρακτηριστικό του σύγχρονου μυθιστορήματος».
Με δυο λόγια, το νατουραλιστικό μυθιστόρημα είναι «μυθιστόρημα
παρατήρησης και ανάλυσης».13
Το μεγάλο βήμα έχει γίνει. Τοποθετώντας στη θέση της φαντασίας
την παρατήρηση (το πείραμα αποκλείεται εδώ), ο συγγραφέας δεν
έχει παρά να εμπιστεύεται πριν απ’ όλα τις αισθήσεις του, κυρίως
την όρασή του, μολονότι ο κίνδυνος μιας ουδέτερης και απρόσωπης
θεώρησης των πραγμάτων ελλοχεύει:
«Ωστόσο το παν δεν είναι να βλέπεις, πρέπει να εκφράζεις. Γι’
αυτό, μετά την αίσθηση του πραγματικού υπάρχει η προσωπι
κότητα του συγγραφέα. Ένας μεγάλος μυθιστοριογράφος
πρέπει να συνδυάζει την αίσθηση του πραγματικού με την προ
σωπική έκφραση».14
Και στον τόπο μας; Η άκριτη αποδοχή ζευγαρωμένη, ως συνήθως,
με την εξίσου άκριτη αποδοκιμασία. Ό σοι τρομοκρατούνται από
τον «εξοβελισμό της φαντασίας» (και δεν είναι λίγοι) σπεύδουν να το

δηλώσουν. Στα 1883, η Αικατερίνα Ζάρκου, αφού παρατηρήσει ότι
«εις πάντας τους κλάδους της φιλολογίας το ιδεώδες ήρξατο υποχω
ρούν προ του φάσματος της ψυχράς πραγματικότητος», διαπιστώνει
πως, μολονότι δεν έχει εκλείψει εντελώς,
«η φαντασία των νέων συγγραφέων και ποιητών είνε παθητική,
αναλυτική, κριτική, στερείται όμως των πτερύγων εκείνων, δι’
ων οι μεγάλοι καλλιτέχναι ανέρχονται εις την χώραν του ιδεώ
δους καλού [...] Σήμερον η φαντασιώδης φιλολογία διανύει κρίσιμον περίοδον, διότι οι πλείονες αποδιώξαντες ολοσχερώς τας
ιδεώδεις συνηθήσεις, εν αις διεσώζοντο λείψανα αισθήματος,
προτιμώσι τας βορβορώδεις εκφράσεις της ειδεχθούς πραγματι
κότητος».15
Να λοιπόν πόσο επιζήμιοι είναι «οι θριαμβεύοντες σήμερον nat
uralistes». Στα 1889, ο Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος επαναλαμβάνει το
γνωστό από δεκαετίας κατηγορητήριο του Αγγέλου Βλάχου κατά
της «φυσιολογικής σχολής» και του Zola (με το απαραίτητο πάντοτε
επιχείρημα ότι οι νατουραλιστές δεν περιγράφουν παρά μόνο βρο
μιές και αθλιότητες), παρατηρώντας για το «σύγχρονον μυθιστό
ρημα» τα εξής:
«Εν τη συνθέσει αυτού ας μη ζητή ο αναγνώστης πλοκήν ή δια
σκευήν μύθου- ο μύθος είναι επινόημα κυρίως της φαντασίας,
και αύτη είναι πάντη ξένη από το σύγχρονον μυθιστόρημα, ως
ξένον είναι εξ αυτού και το παρελθόν και το μέλλον, το ενεστώς
αρκεί, η ιστορία είναι περιττή' ένεκα τούτου δεν έχει ανάγκην
μύθου και πράξεως· αύτη είναι μέρος δευτερεύον το κύριον και
ουσιώδες είναι η περιγραφή, ή μάλλον η αντιγραφή των πραγ
μάτων, και όπου τα πράγματα ομιλούν ο μύθος πρέπει να σιωπά

Αν το καλοεξετάσουμε, οι παραπάνω παρατηρήσεις είναι
εύστοχες για δύο λόγους: α) επειδή υποδεικνύουν την περιγραφή ως
κύριο χαρακτηριστικό του νατουραλισμού και β) επειδή συνδέουν
την υποβάθμιση της φαντασίας με τη μονοδιάστατη αντίληψη του
χρόνου, δηλαδή με την αποκλειστική κυριαρχία του παρόντος. Έτσι
τα πράγματα ξεκαθαρίζουν. Ουσιαστικά, ο συγγραφέας δεν έχει
παρά να χρησιμοποιεί τα αισθητήρια όργανά του. Ό χι να επινοεί ή
να φαντάζεται, αλλά ν’ ακούει και κυρίως να βλέπει, να παρατηρεί.
Ό ταν ο Ξενόπουλος, ενθουσιώδης οπαδός του «πραγματικισμού»,
αναπτύσσει τις αρχές της νέας σχολής, αποδεικνύεται μοναδικός
στην επισήμανση του ουσιώδους:
«Ο Ζολά προβάλλει το εξής καταθλιπτικόν δίλημμα: οιαδήποτε
παραμόρφωσις είναι εκτροπή εκ της αλήθειας· η εκτροπή αύτη,
εις την οποίαν άγει αναγκαίως η φαντασία άνευ της πείρας και
της παρατηρήσεως, είνε ψεύδος· η έκφρασις του Ψευδούς ποτέ
δεν δύναται να είνε καλλιτέχνημα [...] Ό χι λοιπόν φαντασία
αχαλίνωτος αλλά παρατήρησις πεφωτισμένη και περιγραφή
ακριβολόγος· όχι εκλογή και διαστροφή κατά το δοκούν άλλ’
αντιγραφή πιστή της ζωής - ιδού το θεμελιώδες δόγμα της πραγ
ματικής σχολής [...] Το αληθές, ό,τι παρουσιάζει η ζωή εις την
παρατήρησίν μας, ο,τιδήποτε και αν είνε, οπωσδήποτε και αν
εθεωρείτο, έχει αφ’ εαυτού και μόνου το προσόν ως αληθές να
εισέλθη εις την καλλιτεχνίαν».17
Για να συνοψίσουμε: γύρω στα 1880, το βασικό πρόβλημα είναι η
μετάβαση από τη (ρομαντική) φαντασία στη (ρεαλιστική) παρατή
ρηση. Υπάρχει ωστόσο μια κατά κόρον επαναλαμβανόμενη λέξη που
αξίζει να προσελκύσει την προσοχή μας. Είναι η αλήθεια (ή το
αληθές χ αι το αληθινόν). Γιατί, ακόμα και στη ρομαντική περίοδο,
το αληθές, συνήθως ισοδύναμο, παράλληλο και ταυτόσημο του
πραγματικού, δεν παύει να επιβάλλει την παρουσία του, την προτε-

ραιόχητά του, λες και η πεζογραφία στο σύνολό της, ως γενικότερη
πνευματική εκδήλωση, αντλεί το κύρος της από την αντίθεσή της
προς το ανύπαρκτο και το ψευδές.
Δεν έχουμε παρά να δούμε τα κείμενα. Ανάμεσα στα επίθετα που
συνοδεύουν συχνά τους όρους διήγημαή διήγησις(λ.χ. ηθικόν, ιστο
ρικόν, τερπνόν, διδακτικόν, πρωτότυπον ·χλπ.), το αληθές ή αλη
θινόν δεν είναι σπάνιο, κάθε άλλο. Τα παραδείγματα αφθονούν.
Στα 1823, 1824 και 1830, τέσσερα πεζογραφήματα τυπωμένα στη
Μελίτη αυτοχαρακτηρίζονται αντιστοίχως «αληθινόν διήγημα»,
«διήγησις αληθινή» και «διήγησις θεμελιωμένη επάνω εις γινόμε
να».18 Ο Ιωάννης Δελιγιάννης (Διηγήματα, 1845) δεν παραλείπει να
προτάξει ως προμετωπίδα το ακόλουθο χωρίο του Michel Masson:
«Αι μυθιστορίαι παριστώσι ό,τι και τα πλείστα των πραγμάτων εν τω
κόσμω' άτοπον είναι να τας πιστεύη τις τυφλώς· αλλ’ άτοπον
ωσαύτως και το να νομίζη ότι τα πάντα εν αυταίς εισί πλάσματα και
ψεύδη». Ο διηγηματογράφος A. Ρ. Ραγκαβής προσπαθεί συχνά να
δείξει στους αναγνώστες του ότι αφηγείται πραγματικά περιστα
τικά. Στο περιοδικό Ευτέρπη συναντούμε πεζογραφήματα όπως «Η
αξία ενός λόγου. Διήγημα αληθές» (αριθ. 93,1 Ιουλίου 1851) ή «Ο
εγκληματίας. Αληθές ιστόρημα υπό Σχιλλέρου» (αριθ. 96, 15
Αυγούστου 1851). Στο περιοδικό Εθνική Βιβλιοθήκη (αριθ. 1, Μάρ
τιος 1872) δημοσιεύεται το διήγημα «Τα μυστήρια του σεραίου. Η
Ναουρά», με τη σημείωση ότι «το εν τη διηγήσει ταύτη συμβάν είναι
λίαν αληθές» και τα πρόσωπα ακόμα εν ζωή. Γιατί οι διευκρινίσεις
αυτές; Ίσως για τον λόγο που αναφέρει ο Peter Parley (Πέτρος ο
Ομιλητής) στον πρόλογο του βιβλίου του Των παιδιών η γεωγραφία
(ελληνική μετάφραση Μελίτη 1832):
«Επειδή πλαστά διηγήματα είναι τόσον πλέον ευάρεστα, όσον
περισσότερον ομοιάζουν την αλήθειαν, δεν βλέπω φυσικήν τινα
αιτίαν εμποδίζουσαν ημάς να παραστένωμεν πράγματα αληθή,
ως παραστένομεν τα της φαντασίας, εις τρόπον, δηλαδή, ώστε να
θέλγεται η νεολαία».19
Ωστόσο ας μην ξεχνάμε και το βάρος του παρελθόντος. Από τον
Λουκιανό ως τον Ανώνυμο του 1789, η «αληθής ιστορία» δεν φαί
νεται να χάνει το κύρος της, ενώ σε νεότερες εποχές, κυρίως στον 18ο
αιώνα, ανταποκρίνεται τόσο στις κλασικιστικές προδιαγραφές όσο
και στις ρεαλιστικές ανάγκες. Στα 1800, οι υποδείξεις του μαρκησίου de Sade είναι σαφείς:
«[...] σου απαγορεύω ν’ απομακρυνθείς από την αληθοφάνεια
[...] Αλλά μην αντικαταστήσεις ποτέ το πραγματικό με το απί
θανο, κι αυτό που επινοείς να είναι καλά ειπωμένο. Δεν σου συγ
χωρούν την αντικατάσταση της πραγματικότητας με τη φαντα
σία, παρά μόνο αν αυτό χρειάζεται για να διακοσμήσει και να
εκπλήξει».20
Και η μνήμη; Ποιος είναι ο ρόλος της; Ποια η εμβέλειά της; «Ο
ρομαντισμός έφερε έναν κατακλυσμό αναμνήσεων λάτρευσε το
παρελθόν κι έξω από τα όρια της ατομικής ζωής· ανακάλεσε ιστο
ρικά και φιλολογικά παρελθόντα, ξύπνησε τη μνήμη της ανθρωπό
τητας.21 Σύμφωνοι. Μόνο που η μνήμη δεν συνδέεται αποκλειστικά
με τον ρομαντισμό, ούτε και υποχωρεί μαζί του, όπως η φαντασία.
Γιατί η μνήμη, κιβωτός του πραγματικού, έχει άλλες ιδιότητες.
Άλλες προοπτικές. Συλλογική και ατομική, περιέχει ταυτόχρονα
την ιστορία και το απομνημόνευμα, το μυθιστόρημα και το διήγημα,
το μοναδικό και το επαναλαμβανόμενο γεγονός, το αντικείμενο και
το υποκείμενο. Δεν παύει να κυριαρχεί σε όλον τον 19ο αιώνα. Στα
1900, η ταύτισή της με τη φαντασία από τον Ροίδη είναι γνωστή:
«Τοσούτους και τόσον ποικίλους έτυχε ν’ αναγνώσω ορισμούς
της δυνάμεως εκείνης του πνεύματος, την οποίαν ονομάζομεν
συνήθως φαντασίαν, ώστε δεν ενθυμούμαι συγκεκριμένος

κανένα. Τούτο δε μόνον δύναμαι αδιστάκτως να βεβαιώσω, ότι
μεταξύ αυτής και της αναμνήσεως ουσιώδης διαφορά δεν
υπάρχει καμμία. Εκ πάντων τω όντι των φανταστικών ινδαλμά
των, τα οποία δύναται ο ποιητής ή ο τεχνίτης να παραστήση ή, ως
καταχρηστικώς λέγεται, να δημιουργήση, ουδέν υπάρχει όσον
δήποτε παράδοξον και πρωτοφανές, του οποίου τα στοιχεία δεν
/
/
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προέρχονται εκ της μνημης».
Παραδοξολογίες που επιδιώκουν απλώς ν’ απαντήσουν στο ροΐδειο ερώτημα «Διατί δεν έχει η σημερινή Ελλάς φιλολογίαν»; Επι
στημονικές προτάσεις της εποχής; Απλουστευτικές απόψεις που
απηχούν, ίσως, κάποια επαφή με τη σκέψη του Henri Bergson (Ma
tière et mémoire, 1896); Δεν ξέρω ακριβώς. Το βέβαιο είναι πως,
όταν στο ίδιο κείμενο ο Ροΐδης ισχυρίζεται ότι ο ποιητής «ουδέν
πράγματι δημιουργεί, αλλά μόνον αισθάνεται, ενθυμείται και συν
δυάζει», ή ότι κάθε συγγραφέας, ακόμα και ο Ρακίνας και ο Σοφο
κλής, «την ύλην των έργων αυτού αντλεί εκ του ταμείου των αναμνή
σεων της παιδικής και της νεανικής αυτού ηλικίας», δεν ερμηνεύει
ουσιαστικά παρά το δικό του διηγηματογραφικό έργο και το διηγηματογραφικό έργο των συγχρόνων του. Βέβαιο όμως είναι και κάτι
άλλο: ότι, γύρω στα 1900, η μνήμη εξακολουθεί να κρατάει τον
πρώτο ρόλο.
Ποια μνήμη; Ασφαλώς όχι η συλλογική μνήμη της ιστορίας και
των μεγάλων αναδρομικών αφηγήσεων, αλλά η περιορισμένη ατο
μική εμπειρία του απομνημονεύματος. Ας πούμε: ο διάλογος του
(καθημερινού) γεγονότος με το (άχρονο) παρόν. Ο Paul Valéry το
έχει αντιληφθεί σωστά: «Η μνήμη δεν “χρησιμεύει” στην αναπαρά
σταση του παρελθόντος, όσο στη συγκρότηση του διαρκούς, του
χωρίς εποχή, ευκαιριακά, σύμφωνα με τα ερεθίσματα του παρόντος». 23
Έτσι (και ίσως μόνον έτσι) μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτό
που συμβαίνει γύρω στα 1880 και που συμβολοποιείται με τον αρχετυπικό ρόλο του Λουκή Λάρα (1879) είναι, στην ουσία του, κάτι
περισσότερο από ένα σύνολο εξωτερικών μεταβολών (υποχώρησης
της ιστορικής μνήμης και του ιστορικού μυθιστορήματος, μετάβασης
στο νατουραλιστικό διήγημα, στο ηθογραφικό-λαογραφικό παρόν,
στον χώρο της ατομικής εμπειρίας κλπ.). Είναι η αναζήτηση μιας
διάρκειας με νέους όρους. Κοντολογίς, η επιβολή ενός συστήματος
ιδεολογικών αναπροσαρμογών και ανασημασιοδοτήσεων, όπου το
παρόν παραπέμπει ταυτόχρονα στο παρελθόν και στο μέλλον, ενώ το
πραγματικό συμπαραδηλώνει το συνηθισμένο όσο και το αιώνιο,
αλλά χωρίς ν’ αντιτάσσεται στο μυθικό.24
Τελικά δεν έχουμε παρά ν’ αναλογισθούμε ότι το διήγημα, η πλη
θωρικότερη έκρηξη της δεκαετίας του 1880, συνδέεται άμεσα με το
πρωτείο της ατομικής μνήμης και ότι, όχι μόνο ο πρωτεργάτης
Βιζυηνός με τα πεζογραφήματά του («εντυπώσεις και αναμνήσεις
των παιδικών χρόνων, της νεανικής ηλικίας, ως είδος τι οικογε
νειακών απομνημονευμάτων»), αλλά και οι δύο άλλοι κορυφαίοι της
παλαμικής τριανδρίας, ο Παπαδιαμάντης και ο Καρκαβίτσας, «και
ούτοι απομνημονευμάτων και εντυπώσεων είναι καταγραφείς».25
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V IC T O R H U G O
(1802-1885)
0 Π Ο ΙΗ Τ Η Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Ι
Ε λοιπόν όχι, τέρας! Δ ε σου ανήκουν όλα!
Ν α πάρεις την ψυχή δεν το μπορείς,
Το άνθος αυτό δε γνώρισε ποτέ το άθλιο σάλιο σου.
Α κό μ α κι αν τον κόσμον όλο καταστρέφ εις
Τον Κάτωνα δε γίνεται να τον αγγίξεις,
Τον άγριο Π ύρρωνα κάνεις μονάχα να παραδεχτεί
Πως δεν γνωρίζει τίποτε· κι αυτό ε ίν ’ όλο.
Πάνω α π ’ την άθλια εκατόμβη σου
Επιβιώ νει του προφήτη η θαυμαστή ψυχή · το άρμα της
Α π ό αστραπές είναι φτιαγμένο και τον άξονά του
Δ εν μπορούν τα δόντια σου να τον τροχίσουν.
Ξ ιππάζεσαι, καυχιέσαι, αλλά δεν είσαι πα ρά ο φθόνος του Θεού,
Η μαύρη ανικανότητα κι η ορμή της.
Ό πω ς ο φθόνος φώλιασε μες στον καρπό
Έ τσ ι και το σκουλήκι μες στη δόξα. Α ς είναι.
Εμείς, το Π νεύμα, ας ζούμε κι ας σκεπτόμαστε.
Εσύ, πάντα ερπετό. Π άντοτε να εκφοβίζεις, να μαραίνεις,
Ν α κατατρώ ς και να ψ ευτίζεις το κ αθετί πάνω στη γη.
Κι αυτή σου την απάτη φώλιασέ την στο μυχό
Τον πιο μεγάλου μυστηρίου, Του ΜηδενόςΝ άνε που νόμισες πω ς είσαι βασιλιάς
Π άντοτε να γλιστράς και να έρπεις μες στη σεπτή ζωή
Για να την οδηγείς προς τη μεγάλη υπόσχεση:
Δ ειλή προσπάθεια που τελειώνει εκεί
Ό π ο υ η αλήθεια αρχίζει κι όπου το δίκιο
Η αρετή κι η καθαρή καρδιά
Η λογική και το αγνό το πνεύμα
Π εριφρονούν την προδοσία.
Σκουλήκι εσύ, την ταπεινή μα ς ύλη μοναχά καταβροχθίζεις.
Η άφθαρτη ζωή δε συντελείται
Μ έσα στην επικράτεια τη δική σου·
Π έρα και πάνω από το θάνατο, είναι βέβαιο,
Οι ψ υχές θ ’ αγαπηθούν.
Για τίποτα αγαθό ικανό δεν είσαι
Π αρά μονάχα για το μίσος πο υ δαγκώνει.
Ε ίσαι το Τίποτα που προσπαθεί να ’ναι τα πάντα,
Α υ τό είσαι. Η σκοτεινή σου βασιλεία είναι η άρνηση.
Έ ν α μπορείς: Τρομοκρατείς τους στοχαστές
Π ου όλο κοιτάζουνε το γαλανό ουρανό
Γεμάτοι οργή για το σκουλήκι π ο υ τολμάει
Ν α εξομοιωθεί με το Θεό,
Γεμάτοι οργή επειδή σκεπάζεται το αστέρι α π ’ τη σκιά
Γεμάτοι οργή επειδή και πάνω α π ’ τον αιώνιο Ό μηρο
Ά νο μ ο ς νόμος βάζει τον Ζωίλο.

(Συνεχίζεται)

Βασίλη Ζιώγα, Χρωματιστές γυναίκες:
μία απόπειρα θεατρικής αποδόμησης
της πατριαρχικής αντίληψης για τη γυναίκα
“ Ό λοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα,
εγώ σε λέω γυναίκα αμέσως. [...]
Για τα δεμένα χέρια σου, που έχεις
όσους πολλούς αιώνες σε γνωρίζω, σε λέω γυναίκα.
Σε λέω γυναίκα
για τ’ είσαι αιχμάλωτη ”
Κική Δημουλά, Το Λ ίγ ο το υ κόσμου

της Α . Ρ όζη
Μέσα σ’ ένα «καλοφτιαγμένο» νησιώτικο σπίτι, γεμάτο αντι
κείμενα που προδίδουν την παράδοση αιώνων, «παλιά έπιπλα,
φωτογραφίες του πατέρα και της μάνας με τις τοπικές ενδυμα
σίες»,1 ο Β. Ζιώγας τοποθετεί τις δύο ηρωίδες του έργου. Η
Ά ν ν α και η Έλλη έγκλειστες στην πατρογονική εστία, επιχει
ρούν να ορίσουν την θηλυκή τους ταυτότητα φορώντας φαντα
στικά προσωπεία και επινοώντας συγκρούσεις και αφηγήσεις.
Οι ρόλοι αυτοί περιγράφουν τη γυναίκα-«αιχμάλωτη» στον
υφασμένο από προκαταλήψεις αιώνων ιστό της πατριαρχικής
κοινωνίας που θέλει το θηλυκό «ριζωμένο» σε μία «στοιχειωμένη εστία». Ο ι δυνατότητες ζωής που παρέχονται είναι δύο: η
απόλυτη υποταγή στο νόμο του πατέρα-συζύγου-εραστή, ή η
φυγή που επισύρει όνειδος - η δεδομένη τιμωρία για όσες επι
χειρούν να παραβούν το νόμο του πατέρα-πατριάρχη.
Κλεισμένες στο παλιό πατρικό σπίτι, οι δύο ηρωίδες αρχί
ζουν μία εναγώνια προσπάθεια να αναγνωρίσουν την ταυτό
τητα και τη γυναικεία τους υπόσταση, καταφεύγοντας σ’ ένα
είδος θεατρικού παιχνιδιού: επινοούν αφηγήσεις και ρόλους
σχετικούς με τα διαφορετικά προσωπεία που κάθε γυναίκα
καλείται να υποδυθεί στον κόσμο που έχει ορίσει ο άνδρας.
Στόχος όμως του συγγραφέα δεν είναι η απεικόνιση μίας ανα
τρεπτικής πορείας προς την «απελευθέρωση» από τα δεσμά της
πατριαρχίας. Τόσο οι ρόλοι που επιλέγουν όσο και η προσω
πική τους ομιλία, απηχούν μία εικόνα του κόσμου όπως τον

αντιλαμβάνεται η πατριαρχική/ανδρική συνείδηση. Η από
πειρα επαναπροσδιορισμού της ταυτότητάς τους αφορά απο
κλειστικά στο επίπεδο του φαντασιακού, εφόσον επικαθορίζεται από τη δεδομένη πολιτισμική παράδοση. Ακόμα και η
διαφυγή τους στο μύθο της αμαζόνας πραγματοποιείται μέσα
σε «θεατρικά» πλαίσια, αφού η αμαζόνα παραπέμπει σ’ ένα
«διαφορετικό» περιθωριακό κόσμο που ωστόσο δε διασαλεύει
τη δεδομένη τάξη πραγμάτων.
Το ονειρικό στοιχείο που κυριαρχεί και καθορίζει τη δομή
του δραματικού μύθου στις Χ ρω μ ατιστές γυναίκες, δίνει
αρχικά την εντύπωση μίας κινητήριας δύναμης που εξωθεί τις
δύο γυναίκες σε μία πορεία ανατροπής, αφού υπονομεύει την
ορθολογιστική αντίληψη για τα πράγματα, έτσι όπως αυτή
χαρακτηρίζει το λόγο της ανδρικής εξουσίας. Η «υπέρ-λογη»2
ωστόσο αυτή διάσταση θα πρέπει να εξετασθεί στα πλαίσια της
ιδιότυπης θεατρικής γραφής του Ζ ιώ γα, και να θεωρηθεί το
κυρίαρχο μέσο που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας προκειμένου να
υπονομεύσει το ρεαλισμό του έργου. Π ράγματι, ο υπερρεαλι
στικός κόσμος του Ζιώγα δε διαχέεται συνήθως σε μία αφηρημένη σφαίρα ονείρου, αλλά αποτελεί έντεχνη «απο-δόμηση»
του πραγματικού, του νεοελληνικού δηλαδή τοπίου όπως αυτό
έχει διαμορφωθεί από μία πολιτιστική και ιστορική παράδοση
αιώνων.3 Το ονειρικό υπόβαθρο του έργου σχολιάζει και ο Γ.

Βαρβέρης, συσχετίζοντάςτο με ένα «μυστικοπαθή, αναπόδοτο,
άλλοτε αδιαφανή και άλλοτε διαφανή “φροϋδισμό” που διέπει
την παρουσία και συμπεριφορά των δύο γυναικών.4
Ο «φροϋδισμός» καθορίζει το επίπεδο της μορφής, τον τρόπο
εκφοράς των αναζητήσεων των δύο γυναικών. Στο επίπεδο
όμως που απηχείται η προσωπική φιλοσοφία του συγγραφέα,
το εγχείρημα της Έλλης και της Ά ννα ς ξεπερνά την προσωπική
αυτο-ανάλυση και αποκτά μυθικές διαστάσεις. Ο Ζιώγας έχει
επανειλημμένα αναφερθεί στη σημασία του μύθου, στην αναγ
καιότητα δημιουργίας ενός Μύθου που να αναφέρεται στη νέα
εποχή όπου εισέρχεται ο σημερινός άνθρωπος, και στο καθήκον
που επωμίζεται ο καλλιτέχνης να μεταδώσει στο κοινό τη νέα
αυτή κατάσταση. Στην προσπάθειά του να ορίσει την θεμελιακή
αυτή αλλαγή της ανθρώπινης πορείας, ο συγγραφέας κάνει
λόγο για τη σταδιακή επικράτηση μιας νέας συνείδησης, αυτής
του νοητικού ανθρώπου.
«Η καινούργια θέση που έχει κατακτήσει ο άνθρωπος με το ίδιο
του το μυαλό είναι μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα, αρκεί
να καταφέρει να την κρατήσει κάτω από συνεχή έλεγχο. Και για
να μπορεί ν’ ασκεί αυτό τον έλεγχο με σιγουριά πρέπει ν’ απαρνηθεί τις κατώτερες αισθήσεις του και να λειτουργεί μόνο με τις
νοητικές αισθήσεις. [...] Έτσι γεννιέται πλέον το “νοητικό θέα
τρο” [...]. Εδώ προβάλλεται ο νοητικός άνθρωπος με την υπεύ
θυνη αίσθηση του σύμπαντος κόσμου μέσα του, που ανατρέπει
όλες εκείνες τις αντινομίες που κοντράρονται στην καινούρια
του θέση».5
Προλογίζοντας τους Γάμονς, ο συγγραφέας εξηγεί την αντί
ληψή του για το Μύθο, γράφοντας:
«Πιστεύω ότι η ανθρώπινη πορεία χαρακτηρίζεται από δύο
ακραίες καταστάσεις. Την αίσθηση του παράλογου και την ανα
ζήτηση του Μύθου. Από καταβολής κόσμου το ένα μάχεται το
άλλο. [...] Το παράλογο είναι στάση και αναίτιο, ο μύθος πορεία
και σκοπός. [...] Ό σο αναλογίζομαι τις ευθύνες που φέρνει το
θέατρο στις μέρες μας, τόσο περισσότερο πείθομαι ότι δεν
υπάρχει άλλος δρόμος απ’ αυτόν. Την αποκάλυψη, δηλαδή,
κάθε προσωπικού μας Μύθου, που μακρινή του κατάληξη βλέπω
μία νέα ηθική, ικανή να δημιουργήσει την καινούρια τραγω
δία.»6
Οι Χρω ματιστές γυναίκες, μπορούν να θεωρηθούν ως έργο που
βρίσκεται στο «μεταίχμιο» εκείνου που ο συγγραφέας ορίζει ως
«παράλογο» και αυτού που περιγράφει ως «νοητικό θέατρο». Ο
Ζιώγας στο έργο αυτό «απο-μυθοποιεί» (απο-δομεί) την
παλαιά τάξη πραγμάτων, χωρίς πάντως να διαγράφει με ευκρί
νεια την κατεύθυνση προς τη δημιουργία ενός Μύθου. Η μετα
φυσική διάσταση και η ποιητική μετάπλαση του «υλικού» προς
δραματοποίηση, στοιχεία που αποτελούν τον πυρήνα του «νοητικού θεάτρου» όπως το οραματίζεται ο Ζιώγας, ενσωματώ
νονται δύσκολα στη διαδικασία του θεάτρου, κυρίως στο σκη
νικό επίπεδο.7 Στις Χρω ματιστές γυναίκες, έργο «μέσης οδού»,
ο συγγραφέας καταφέρνει με επιτυχία να διατηρήσει μία ισορ
ροπία ανάμεσα στο μεταφυσικό/διανοητικό και το θεατρικό.
Βασικό στοιχείο στη διατήρηση αυτής της «ισορροπίας» αποτλεί το εύρημα της σκηνικής αναπαράστασης της «μυθικής»
αναζήτησης των δύο γυναικών.
Πράγματι, ενώ στο επίπεδο του δραματικού μύθου ο Ζιώγας
εστιάζει στην απόπειρα ορισμού της θηλυκής ταυτότητας
παραπέμποντας στην ιστορική και πολιτισμική παράδοση, σε
σκηνικό επίπεδο «δραματοποιεί» την απόπειρα αυτή με βάση

το θεατρικό παιχνίδι, την διαδοχική αλλαγή προσωπείων που
υποδύονται οι δύο ηρωίδες. Ο σκηνικός χώρος, ενώ διατηρεί
την επιφανειακά ρεαλιστική του όψη, μεταμορφώνεται σε θεα
τρική σκηνή που διαμορφώνεται ανάλογα κάθε φορά από τις
ηθοποιούς/ηρωίδες για να φιλοξενήσει το ρόλο που πρόκειται
να υποδυθούν. Η αναζήτηση είναι «μυθική», ξεφεύγει δηλαδή
από το επίπεδο της ατομικής ψυχολογίας, και γι’ αυτό η θεα
τρική της αναπαράσταση αποκτά έντονα συμβολικό χαρα
κτήρα, ενώ κάποιες στιγμές θυμίζει τελετουργία (μίμηση τελε
τουργίας).8
Ο ι ρόλοι που υποδύονται η Έλλη και η Ά ν να αποτελούν μία
συμβολική απεικόνιση των βασικών χαρακτηριστικών που
οριοθετούν τη γυναίκα στα πλαίσια της πατριαρχικής οικογέ
νειας και κοινωνίας: κόρη-μητέρα-σύζυγος-ερωμένη. Είναι
χαρακτηριστικό ότι οι ρόλοι αυτοί ορίζονται στο έργο σε σχέση
πάντοτε με την απούσα (απειλητική) αλλά και καθοριστική
φιγούρα του αρσενικού. Η συμβολική διάσταση υπογραμμί
ζεται και από τα σκηνικά αντικείμενα και τον τρόπο της θεα
τρικής τους λειτουργίας. Κορυφαίο παράδειγμα οι γλάστρες,
που λειτουργούν ως σύμβολα τα οποία σηματοδοτούν - ω ς τίτ
λ ο ι- τις επιμέρους σκηνές του έργου.
Ο σκηνικός χώρος στις Χ ρω ματιστές γυναίκες δεν παρα
πέμπει σαφώς σε συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Αρχικά δίνει
την εντύπωση, όπως υποστηρίζει ο Γ. Βαρβέρης, ότι οι δύο
γυναίκες «τοποθετούνται κοντά στις μεσοπολεμικές “νέες των
επαρχιών” ενός Ουράνη»·9 η χρονική όμως αυτή τοποθέτηση
δεν υποστηρίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου: οι αναφορές
στην ιστορική πραγματικότητα είναι διάσπαρτες και συνήθως
ασαφείς. Η «ονειρική» ασάφεια καθορίζει και τη δομή του δρα
ματικού μύθου: η ευθύγραμμη εξέλιξη απουσιάζει- «επεισόδια»
συχνά ασύνδετα ξετυλίγονται ακολουθώντας αποσπασματι
κούς ρυθμούς (στιγμιαίες κορυφώσεις που αμέσως απομυθοποιούνται). Η σύνδεση των επεισοδίων με βάση τη λογική του
ελεύθερου συνειρμού θυμίζει τη γλώσσα του υποσυνείδητου:
εικόνες, σύμβαλα/σημεία που νοηματοδοτούνται ανάλογα με τα
συμφραζόμενα της αφήγησης, ανατροπή της ιστορικής διά
στασης του χρόνου με τρόπο που θυμίζει το χρόνο του ονείρου
(χωρίς τη διάκριση σε παρελθόν, παρόν και μέλλον), μεταμορφούμενος χώρος ανάλογα με τις απαιτήσεις της αφήγησης ή του
προσωπείου που κάθε φορά υποδύονται οι ηρωίδες.
Τα αποσπασματικά αυτά επεισόδια δομούνται εικαστικά,
λεκτικά και «μιμικά». Η εικαστική διάσταση, με έμφαση στα
χρώματα, είναι δεσπόζουσα. Μεγάλη σημασία δίνεται στα σκη
νικά αντικείμενα: άλλοτε έχουν συμβολική λειτουργία (οι γλά
στρες, το φόρεμα της Έλλης και σε κάποιο σημείο η κούκλα),
και άλλοτε χρησιμοποιούνται ως σημεία που ενισχύουν σημαν
τικές στιγμές/νοήματα του διαλόγου ή της αφήγησης. Το
λεκτικό επίπεδο δεν αφορά στη προσπάθεια των ηρωίδων να
διαμορφώσουν έναν αυθεντικό λόγο, αλλά αναφέρεται σε μία
διαδικασία μυθοπλασίας, επινόησης αφηγήσεων ή περιγραφών
μέσα από τις οποίες σκιαγραφείται κάθε φορά ο ρόλος της
γυναίκας. Ο ι δύο γυναίκες μπορούν να ιδωθούν ως σκηνικοί
χαρακτήρες/«υποκείμενα» σε μία διαδικασία άρθρωσης ενός
προσωπικού λόγου (ομιλίας), που στόχο έχει την αποδόμηση,
στο επίπεδο του θεατρικού παιχνιδιού, του πατριαρχικού
λόγου (Συμβολικού). Η ομιλία τους ακολουθεί συχνά τις αρχές
του ελεύθερου συνειρμού. Πρόκειται για μία «ιδιόλεκτο»
ονείρου όπου λέξεις και εικόνες μπερδεύονται και καταλήγουν
είτε σε σιωπή είτε σε λεκτικά παιχνίδια (λ.χ. παράθεση λέξεων
με βάση την παρήχηση συμφώνων). Οι αφηγήσεις δεν έχουν

αλληλουχία: τόποι, ονόματα και καταστάσεις συγχέονται
δημιουργώντας μία εντύπωση ασάφειας που υπονομεύει την
αλήθεια του λόγου παραπέμποντας στη σφαίρα του φαντασιακού.
Το μιμικό επίπεδο αφορά στη σκηνική πραγμάτωση του
λόγου: συχνά οι δύο γυναίκες «αναπαριστούν» τα λεγόμενά
τους προσδίδοντας μία θεατρική (τελετουργική) διάσταση στην
αναζήτησή τους.
Η σχέση τους είναι σχέση διαρκούς σύγκρουσης, που στο
χεύει σε μία αντιστικτική παρουσίαση των προσωπείων/ρόλων
της γυναίκας. Ωστόσο η σύγκρουση παραμένει στο επίπεδο της
επιφάνειας και λειτουργεί θεατρικά ως κινητήρια δύναμη για
την εξέλιξη των επεισοδίων, αφού οι δήθεν αντίθετες στάσεις/
ρόλοι ανατρέπονται στο τέλος για να αποκαλύψουν την κοινή
τους αφετηρία. Η συμμαχία κάτω από το μανδύα του μύθου
της αμαζόνας, που σηματοδοτεί και το τέλος της αναζήτησης,
αποτελεί αφενός έκφραση αυτής της «κοινής αφετηρίας» και
λειτουργεί αφετέρου ως «λύση» της θεατρικής σύγκρουσης.
Παρόλο το ασύνδετο σχήμα που σε γενικές γραμμές καθο
ρίζει την εξέλιξη των επεισοδίων που απαρτίζουν το δραματικό
μύθο του έργου, μπορεί κανείς να ανιχνεύσει μία λογική αλλη
λουχία στη διαδοχή των γυναικείων προσωπείων που ανακα
λούν η Έλλη και η Ά ννα . Η αλληλουχία αυτή παραπέμπει ίσως
σε μιά λογική χρονολογικής σειράς, ξεκινώντας από το ρόλο της
κόρης του πατέρα (παιδική ηλικία), συνεχίζοντας με το ρόλο
της νεαρής κοπέλας που ενηλικιώνεται (υποταγμένη ή εξεγερμένη), προχωρώντας σ’ αυτόν της ενήλικης συζύγου-μητέρας.
Οι ρόλοι αυτοί παρουσιάζονται σε «αντιπαράθεση», ακολου
θώντας την παραπληρωματική λογική που καθορίζει τη σχέση
των δύο γυναικών.
Το έργο ξεκινάει με την είσοδο στη σκηνή της Ά ννα ς, που
ακουμπά μία γλάστρα με ένα λευκό κρίνο στο τραπέζι.11 Οι
συνδηλώσεις του συμβόλου αυτού αποτελούν και το θέμα του
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διαλόγου που αρχίζει. Ο λευκός κρίνος ως σύμβολο της αγνό
τητας «απευθύνεται» στην Έλλη, που μπαίνει στη σκηνή
φορώντας ένα ολόλευκο φόρεμα. Ο διάλογος αναφέρεται στη
σύγκρουση ανάμεσα στις δύο όψεις του «θηλυκού-κόρη-τουπατέρα». Η Έλλη αποτελεί την προσωποποίηση του τριπτύχου
αγνότητα-παρθενία-υποταγή στο νόμο του πατέρα. Είναι η
κόρη που αναπαράγει το πρότυπο του θηλυκού της οικογένειας
που «ριζώνει» και «στοιχειώνει» μέσα στο σπίτι (10),
πιστεύοντας στο ψέμα της μητέρας που τις «μεγάλωσε για έναν
παράδεισο που δεν υπάρχει πουθενά» (13). Στους αντίποδες
της «κόρης-πρότυπο» επινοεί η Ά ννα τη δική της αφήγηση:
άρνηση υποταγής-εξέγερση-φυγή. Η ομιλία της ανταποκρίνεται στο «ελευθεριάζον» ήθος του ρόλου της. Μιλάει με τόλμη
για τη μοναδική περιουσία που ως γυναίκα διαθέτει, το σώμα
της, θέμα απαγορευμένο για τις γυναίκες. Μιλάει ακόμα για τη
μεταμόρφωση της «περιουσίας» της σε αντικείμενο σεξουα
λικής συναλλαγής που την οδηγεί στην ίδια κατάσταση υποτέλειας στην ανδρική εξουσία. Η φυγή απ’ το πατρικό σπίτι τιμω
ρείται: οδηγεί τη γυναίκα-παραβάτη σε αναγκαστική εκπόρνευση. Η αφήγηση αποκτά σκηνική έκφραση όταν η Ά ν να
κάνει μία απότομη κίνηση, λεκιάζοντας το λευκό φόρεμα της
Έλλης. Το φόρεμα παύει έτσι να λειτουργεί ως σημαίνον αγνό
τητας. Η Ά ννα εισάγει την Έλλη στον απαγορευμένο κόσμο
της «ντροπής», καθώς αφηγείται τα φανταστικά της τα ξίδια .12
Η αφήγηση διακόπτεται από την έξοδο και την εκ νέου
είσοδο της Έλλης, που φέρνει στη σκηνή τη δεύτερη γλάστρα,
μία κίτρινη τριανταφυλλιά που προωθεί την εξέλιξη: από το
λευκό της αγνότητας και της παιδικότητας στην επώδυνη συνειδητοποίηση της «ενηλικίωσης». Ο διάλογος τώρα έχει να κάνει
με τη μνήμη, τα παιδικά χρόνια που δεν υπήρξαν (16), αφού ο
χρόνος για τη γυναίκα ακολουθεί άλλους ρυθμούς. Η ενηλικίωση «πιστοποιείται» με το θάνατο των γονιών που συνεπά-
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γεται την απότομη μετάβαση στον κόσμο των «μεγάλων». Η
αναφορά σε μία πάνινη κούκλα (μνήμη που ανασύρει η Έλλη
από την παιδική ηλικία) γίνεται η αφορμή για μία αναπαρά
σταση γέννας: η Ά ν ν α μιμείται τους πόνους του τοκετού και
γεννά την ίδια αυτή πάνινη κούκλα της παιδικής τους ηλικίας
(17). Το παιχνίδι που προτείνει στην Έλλη σχετίζεται με τη
δεύτερη φάση του ρόλου, της μητέρας συζύγου. Η μνήμη, με ένα
παράδοξο τρόπο συσχετίζεται με το παιδί (μητρότητα): η
Ά ν ν α προτείνει στην Έλλη να γίνουν οι γονείς της μνήμης/
κούκλας που γεννά (18). Έ τσ ι καλεί την Έλλη να «γνωρι
στούνε» επινοώντας μία φανταστική επίσκεψη μετά από χρόνια
απουσίας.
Ο σκηνικός χώρος «μετατρέπεται» σε σπίτι της Ά ν να ς (18)· η
Έλλη χτυπά τη φανταστική πόρτα και μπαίνει. Ο ρόλος που
καλούνται να υποδυθούν είναι αυτός της «φυσιολογικής» εξέ
λιξης στη ζωή μιας γυναίκας που ενηλικιώνεται: οι αδελφές
γίνονται σύζυγοι και μητέρες. Η αληθοφάνεια των ρόλων στα
διακά υπονομεύεται: το σημείο αναφοράς είναι η μυστηριώδης
φιγούρα της συζύγου της Έλλης. Με αφορμή την απαρίθμηση
των ονομάτων των παιδιώ ν, η Ά ν να αναφέρεται σε «συζύ
γους»- επιβήτορες. Η Έλλη έτσι μεταμορφώνεται σε μία πολύ
τεκνη αγορομάνα, «Ανδρομάχα. Ανδροφάγα. Ανδροχωρίστρα» (23). Στην ιστορία της Έ λλης εμφανίζεται πάλι η εικόνα
του πατέρα, ο οποίος μετατρέπεται σε σιωπηλό αντικείμενο
πόθου που διεκδικούν και οι δύο αδελφές (23). Η σύγκρουση
αποφεύγεται με ένα εμβόλιμο επεισόδιο «μιμικής», όπου η
Ά ν ν α , ακολουθώντας το εθιμοτυπικό της οικοδέσποινας, κερ
νάει την Έλλη «ένα φανταστικό γλυκό» (24). Ό τα ν η σκηνή
ολοκληρώνεται η Ά ν ν α πετά το δίσκο, (το σκηνικό αντικείμενο
που εκπλήρωσε τη λειτουργία του). Μετά το σύντομο αυτό διά
λειμμα, είναι η σειρά της Ά ν να ς να αφηγηθεί τη δική της
εκδοχή. Σύμφωνα με την ανατρεπτική διάσταση που χαρακτη
ρίζει την όλη της παρουσία, η Ά ν ν α έχει μόνο μία κόρη (την
πάνινη κούκλα), ενώ ο σύζυγός της αποκτά τις μυστηριώδεις
διαστάσεις ενός ξένου, απόντος, που εργάζεται στα καράβια
και παίζει τα λεφτά του στα χαρτιά (μία αληθοφανής αναφορά
στην πραγματικότητα του νησιώτικου περιβάλλοντος). Η αφή
γηση τελειώνει με ένα παιχνίδι λέξεων που βασίζεται σε παρη
χήσεις συμφώνων.
Το σκηνικό αλλάζει: η αναφορά στους πεθαμένους13 επανα
φέρει στο προσκήνιο τη φιγούρα του πατέρα, που επισκέπτεται
σαν ένα φάντασμα-εραστής το «στοιχειωμένο» σπίτι. Η ανα
φορά στον πατέρα οδηγεί τη σκηνή αυτή στο τέλος της, με την
αναχώρηση της Έ λλης από το «σπιτάκι της Ά ννας». Ακο
λουθεί μία σύντομη σκηνή διαλόγου της Ά ν να ς με την κούκλακόρη της, στην οποία εκμυστηρεύεται το φόβο της για τον
πατέρα και την αίσθηση της αποξένωσης από τον πατρογονικό
τόπο («Δεν με σηκώνει εδώ. Είμαι ξένη...» (30)).
Η Έλλη φέρνει την τρίτη γλάστρα-σύμβολο, την πορτοκαλιά
μαργαρίτα, ένα λουλούδι «άγνωστο» και κρυμμένο, που η
Ά ν ν α δεν αναγνωρίζει. Το λουλούδι αυτό συσχετίζεται με το
«κρυφό», με την «κρυφή» ζωή της Έ λλης τις νύχτες και με την
απομυθοποίηση της αγνότητάς της (31). Η διάσταση της «λα
θραίας» ζωής τη νύχτα φέρνει στο προσκήνιο και τη διάσταση
του «στοιχειωμένου» σπιτιού. Η Έλλη, εξοικειωμένη με το
χώρο, αναλαμβάνει να εξηγήσει στην Ά ν ν α τα μαγικά φαινό
μενα που συμβαίνουν σε σπίτια όπως το δικό τους. «Τα παλιά
σπίτια έτσι είναι. Ανασαίνουν. Τη νύχτα τρίζουν, ταρακουνιούνται, αλλάζουν θέση, περπατάνε κιόλας» (31). Ο συγγρα
φέας παραπέμπει σε μία σειρά από λαϊκές δοξασίες, σχετικές με

μυστήρια, ξόρκια και λιτανείες, για να δηλώσει στο θεατή/ανα
γνώστη το «πραγματικό» (ιστορικό-πολιτιστικό) τοπίο μέσα
στο οποίο εντάσσονται οι δύο γυναίκες.
Μέσα στο στοιχειωμένο από την παράδοση αιώνων αυτό
τοπίο, η παράβαση τιμωρείται. Το σπίτι του πατέρα ζωντανεύει
και παίρνει το νόμο στα χέρια του για να τιμωρήσει την ανυ
πακοή των θηλυκών, όπως της Ά ννα ς. Η οικία-εστία δεν
ανήκει στη γυναίκα, παρά μόνο «για τη βροχή και τους ανέ
μους» (33). Μόνη η παρουσία του αρσενικού, έστω και με τη
μορφή ενός φαντάσματος που εισβάλλει τις νύχτες, παρέχει στο
σπίτι την ιδιότητα του «ορισμένου» χώρου. «Σαν δεν υπάρχει
άντρας μες στο σπίτι δεν ορίζεις ούτε την ψυχή σου» (34).
Μετά τη διαπίστωση αυτή οι δύο γυναίκες κυριεύονται από
μία κλειστοφοβική αίσθηση και μένουν «μετέωρες». Δεν
υπάρχει άλλη διέξοδος από την υποταγή, είτε οι άντρες μετα
μορφώνονται σε ακέφαλους φαλλούς (36) πάνω στο κρεβάτι της
πόρνης-Ά ννας, είτε παίρνουν τη μορφή του κυνηγού προς τον
οποίο το θήραμα παίζει ανώδυνα παιχνίδια εξουσίας, όπως
κάνει η σιωπηλή Έλλη με τα αρσενικά φαντάσματα που εισβάλ
λουν στο σπίτι της. Τη λύση δίνει και πάλι η κούκλα-κόρη, που
συχνά ο ρόλος της θυμίζει αυτόν ενός άψυχου αρχαιοελληνικού
χορού, που παρατηρεί τα επί σκηνής δρώμενα και σχολιάζει. Η
λύση δεν είναι άλλη από την «υποκρισία» ενός φανταστικού
γάμου.14
Η Ά ν ν α αποφασίζει να παίξει το ρόλο της συζύγου. Προκειμένου να πείσει την Έλλη-ακροατήριο για την αλήθεια του
πράγματος, μιμείται επί σκηνής την τελετουργία: ένας χάλκινος
κρίκος γίνεται το δαχτυλίδι, σύμβολο και «ένδειξη», ενώ μια
χάρτινη γιρλάντα μεταμορφώνεται σε φανταστικά στέφανα
(39-40). Μέσα από την αναπαράσταση ο ρόλος αποκτά αλή
θεια. Ά λλωστε στα πλαίσια των προορισμένων για τη γυναίκα
προσωπείων, η αλήθεια δεν υπάρχει. Η τελετή του γάμου και η
τελετουργία που μιμείται η Ά ν να έχουν την ίδια βαρύτητα,
αποτελώντας δρώμενα που επισημοποιούν ένα συμβόλαιο,
αυτό που επιβάλλει στη γυναίκα ένα νέο προσωπείο υποταγής
σε σχέση με τον αρσενικό φορέα που την εξουσιάζει. Η
γυναίκα, όπως και η ζωή δεν είναι τίποτ’ άλλο από: «Χρωμα
τιστά αραχνοΰφαντα υφάσματα που διαπερνά το ένα τ’ άλλο
καθώς τα ανυψώνει ο άνεμος. Τίποτα το στέρεο. Σε παίρνει το
ποτάμι, πιάνεσαι από ένα κλαδί της όχθης και λιώνει στο χέρι
σου σα χιόνι» (40).
Μετά τη σκηνή του γάμου οι δύο γυναίκες επιχειρούν μία
ακόμα πιο βαθειά ενδοσκόπηση. Το αρσενικό-επιβήτορας είναι
η αιτία της μεταξύ τους σύγκρουσης. Για να βγουν από την
κατάσταση της αιχμαλωσίας πρέπει να συμμαχήσουν. Η Ά ννα ,
σ’ ένα παραλήρημα ονείρου, αφηγείται μία νέα εκδοχή της
τιμωρίας της. «Ή θελα να του μοιάσω [του πατέρα]... Ύστερα
μου φέραν το πα ιδί μου νεκρό» (42). Η προσπάθεια της υπέρ
βασης των θηλυκών ορίων συσχετίζεται συνειρμικά με την
απώλεια, τη στέρηση της πρωταρχικής «διαφοράς»: της μητρό
τητας. Τα διαμελισμένα σώματα της μητέρας και του παιδιού
αντικαθίστανται από «ένα βαρύ, μαύρο βράχο» (43).15 Η υπό
σταση της γυναίκας εξανεμίζεται: «Είμαι μία αραχνένια
κλωστή που κρέμομαι από το φεγγάρι» (43)). Μοναδικό στοι
χείο ικανό να διατηρήσει την ύπαρξή της είναι η μνήμη. Πώς
μπορεί όμως η μνήμη να ενταχθεί στο λόγο, στο Συμβολικό
βασίλειο του πατέρα; Η Έλλη προειδοποιεί την Ά ν να να μη
φύγει γιατί δε θα μπορεί να θυμηθεί (43).
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της γυναίκας αμφισβη
τούνται, με πρώτο το όνομα: «Πού ξέρεις ποια είμαι; - Η

Ά ν να . - Έ τσ ι με ονομάζεις ε σ ύ» (44). Το όνομα αναφέρεται
στην πρώτη γλωσσική σύμβαση, αποτελεί αυθαίρετο σύμβολο,
όπως ακριβώς και η συγγένεια.
«Μπορείς να με θεωρείς και αδελφή σου [...]. Έτσι κι αλλιώς
εμένα το ίδιο μου κάνει. Ακούω σ’ όλα τα ονόματα. Ικανοποιώ
όλα τα γούστα. Στον Πειραιά με φώναζαν Ασήμω. Στη Μασ
σαλία Λίλιαν, στη Μπεγκάζη Μάγκυ, στο Σαουθάμπτον Μαρία»
(44).
Η άρνηση - η αδυναμία αναγνώ ρισ ης- του ονόματος σχετί
ζεται με την παράβαση του νόμου του πατέρα. Η εξέγερση και
η ψυγή από την οικία του πατέρα, αποστερεί το δικαίωμα της
διατήρησης του ονόματος. Εξορίζει τη γυναίκα από τη γενεα
λογία του οίκου. Για το λόγο αυτό, πόρνη πια, «ακούει σε
πολλά ονόματα». Αφού η μνήμη δε μπορεί να ανακαλέσει το
όνομα, η «χαμένη αδελφή της Έλλης» μπορεί και να πνίγηκε
στο πηγάδι: «Την ήπιατε την Ά ν να . Γουλιά-γουλιά κάθε μέρα.
Σώθηκε πια» (45). Εξορισμένη από τον οίκο και τη μνήμη, η
υπόσταση της γυναίκας σταδιακά εξανεμίζεται: «Δεν είσαι.
Δεν σε ξέρω. Δεν σ’ αναγνωρίζω», λέει η Έ λλη (46).
Έ χοντας εξαντλήσει όλα τα προσωπεία, και έχοντας
αγγίξει όρια κοντά στην ανυπαρξία, οι δύο γυναίκες έχουν μία
μόνη διέξοδο, αυτή της «δυναμικής συμμαχίας» που θα τους
επιτρέψει μία φανταστική επίθεση εναντίον του αρσενικού. Ο
Ζ ιώγας ανατρέχει στη μυθολογία, στο μύθο των αμαζόνων.
«Θέλεις να γίνουμε αμαζόνες; [...] Τα ’χω σχεδιάσει καλά. Θα
νικήσουμε. [...] Από δω θα γίνουν όλα. [...] Δυο γυναίκες ενω
μένες είναι η πιο ανθεκτική φρουρά. [...] Οι άντρες δεν μας
θέλουν μονιασμένες. Μας φοβούνται όταν είμαστε η μία κοντά
στην άλλη. [...] Η αχίλλειος πτέρνα τους είναι τα ταμπού. Εκεί
τρελαίνονται. Τα έχω σκεφτεί όλα» (47)

γυναίκα όπου καταρρίπτονται ένα προς ένα τα σύμβολα της
ανδρικής κυριαρχίας. Η αρσενική φιγούρα παίρνει σάρκα και
οστά, γίνεται ο απατημένος σύζυγος, ο άνδρας-Ο ιδίποδας που
δε γνωρίζει τη γενιά του(47), που ξαφνικά συνειδητοποιεί την
πραγματική του ταυτότητα: ένας ανάμεσα σε πολλούς μεγάλους
Α γαπητικούς, προσωποποιήσεις του θεού-Επιβήτορα (49). Ο
μπλε νάρκισσος της γλάστρας που η Έλλη αποθέτει στο τρα
πέζι, πιστοποιεί την τραγική μοίρα του αρσενικού.
Στο σημείο αυτό, η «τελετουργία» αποκτά σκηνικές διαστά
σεις. Δύο ρόμπες γίνονται τα κοστούμια, «τ’ αμαζονικά μας»
(50). Καθισμένες στο τραπέζι, η μία απέναντι στην άλλη, οι δύο
γυναίκες -α μ α ζό ν ες ανάμεσα στις γλά σ τρες- σύμβολα της
ιστορίας τους, ολοκληρώνουν την απο-μυθοποιητική δια δ ι
κασία της αφήγησής τους:
«Πάει το ταμπού, έγινε θρύψαλα... Δεν έχει πλέον πρόσωπο.
Δεν έχει ψυχή. Ό λα κι όλα που τον κρατούσαν γιομάτο και του
σχημάτιζαν την αντρική του μορφή ήταν αυτά τα ταμπού. Η
πίστη της μάνας, η πίστη της γυναίκας, η πίστη της αγαπητικιάς... Από κει έπαιρνε δύναμη και σκότωνε τα πουλιά» (52).
Ακούγεται μία τουφεκιά που πιστοποιεί το θάνατο του άνδρακυνηγού. Η γλάστρα με τη μαύρη ορχιδέα εμφανίζεται στη
σκηνή για να κατακυρώσει το συμβολικό θάνατο του αρσενι
κού. Ο ι δύο γυναίκες «αντιστρέφουν» τους ρόλους, αποστε
ρούν από τον άντρα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αυτά
που τον καθιστούν ξεχωριστό.
Ε ίναι ο θάνατος/απο-μυθοποίηση αυτών των συμβόλων, που
επιτρέπει στις δύο γυναίκες την ανα-γνώριση, την κατάκτηση
της ταυτότητάς τους. Προτού πέσει η αυλαία η Έλλη ανακτά
την όρασή της, τη δυνατότητα να θυμάται, να υπάρχει, α να
γνωρίζοντας την Ά ν ν α - παρόλο που εκείνη χάνεται σιγά σιγά
μέσα στο μαύρο, στη σκοτεινή γωνιά του σπιτιού (52).

Η Ά ν ν α έχει ήδη έτοιμο το σενάριο, η επιστολή που στέλνει μία
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1. Β. Ζιώγα, Χρω ματιστές γυναίκες, «Ερμής», 1985, σ. 9. Στο εξής οι
παραπομπές στο έργο, σημειώνονται στο κείμενο με τον αριθμό της
σελίδας σε παρένθεση.
2. Ο Κ . Γεωργουσόπουλος χρησιμοποιεί τον όρο αυτό μιλώντας για το
θέατρο του Ζιώγα: «Είναι θέατρο υπέρ-λογο και υπερ-ρεαλιστικό»,
Κ λειδιά και Κώ δικες θ εά τρ ο υ II. Ελληνικό Θέατρο, Εστία, 1984, σ.
195.
3. «Αλλά ο Ζιώγας μπορεί, βγαίνοντας σε πεδία προλογοτεχνικά και
προγλωσσικά, να ανατρέξει σε πιο πλούσιες παραδόσεις, προφορικές
και γραπτές, από τα προϊστορικά χρόνια και την αρχαία μυθολογία, ώς
τα σημερινά λαϊκά παραμύθια, που όλες μαζί συναποτελούν την πιο
μακραίωνη ευρωπαϊκή παράδοση, την ελληνική» (Β. Πούχνερ, Φιλολο
γικά και θεατρολογικά ανάλεκτα, Καστανιώτης, 1995, σσ. 445-446.
4. «Πρόκειται για έναν φροϋδισμό υπαρξιακού αδιεξόδου που (οι
δύο γυναικείες μορφές του έργου) εκτινάσσουν φραστικά ή αναδιπλώ
νουν στην παροδική νάρκη μιας πεινασμένης κατά βάθος συστολής,
μέχρι να τον εξαντλήσουν και να εξαντληθούν. Θλιβερά π ια ράκη ενός
βίου έν ον παικτοίς, μέσα στο μπαγιάτικο σαλονάκι τους, οργανώνουν
άλλοθι συγκρούσεων και τελικά ένα αυτοκαταλυτικό παίγνιο (πάλι έν
ον παικτοίς), που θα υποκαταστήσει τον απουσιάζοντα βίο». (Γ. Βαρβέρης, Η κρίση τον θεάτρου Β ', Εστία, 1991, σσ. 20-21).
5. Β. Ζιώγας, «Το νοητικό θέατρο γεννιέται. Το πιο αληθινό από
καταβολής κόσμου», ΘΕΑΤΡΟ, 67/68,1978, σ. 58.
6. Β. Ζιώγα, Οι γάμοι, Το βουνό, «Ερμής», 1987, σ. 11.
7. Την έντονη ποιητικότητα της θεατρικής του γραφής σχολιάζει και
ο Β. Πούχνερ (Φ ιλολογικά και θεατρολογικά ανάλεκτα, Καστανιώτης,
1995, σ. 420).
8. Εξετάζοντας τη διαδικασία του θεατρικού παιχνιδιού, μπορεί
κανείς να ανιχνεύσει κάποια κοινά στοιχεία με τις Δούλες του Ζενέ,
αυτά κυρίως που αφορούν στο επίπεδο της διπλής αυτής διάστασης, της

«σύγχυσης» μεταξύ των δύο επιπέδων: αυτού που αναφέρεται στην υπο
θετική αλήθεια του δραματικού μύθου του συγγραφέα και αυτού που
αφορά στο χωρόχρονο του θεατρικού παιχνιδιού - μία σύνθετη εκδοχή
του θεάτρου εν θεάτρω.
9. Γ. Βαρβέρης, Η κρίση του θεάτρου Β Ε σ τ ί α , 1991, σ. 20.
10. Ο Ν. Νικόπουλος υποστηρίζει μία παρόμοια άποψη, επισημαίνοντας ότι είναι: «Δύο αντίρροποι ρόλοι που ξεπερνούν την αντιστικτικότητά τους, που δείχνουν πως η διαδικασία της σύνθεσης προϋποθέτει
την ανάλυση και την προβολή των στοιχείων που τελικά θ’ αποτελέσουν
το όλον, το οριστικό ζητούμενο. Που θα δείξουν πως η αντιπαράθεση
και η σύγκρουση είναι τα απαραίτητα προδρομικά στοιχεία της ολοκλη
ρωμένης μορφής» (Ν. Νικόπουλος, Κ ρίσεις για το Νεοελληνικό Θέατρο,
Εκδόσεις «Δελφίνι», 1995, σσ. 181-182).
1 1 .0 Ζιώγας στις σκηνικές οδηγίες μιλά για ένα τραπέζι που θυμίζει
«Ιερή Τράπεζα» (9). Πράγματι το τραπέζι μπορεί να ιδωθεί ως ένα είδος
«βωμού» όπου αποθέτονται οι γλάστρες-σύμβολα.
12.
Η κάρτα που πάει να βγάλει η 'Ελλη από το συρτάρι θα μπορούσε
να αποτελεί μία ένδειξη αλήθειας των λόγων της Ά ννα ς, όμως μένει με
το χέρι μαγκωμένο (13-14). Η κίνηση αυτή αποτελεί στοιχείο που θα
μπορούσε σ’ ένα πρώτο επίπεδο να δηλώνει δισταγμό εξαιτίας της
συστολής της Έλλης, και σ’ ένα δεύτερο, το φανταστικό υπόβαθρο του
διαλόγου των δύο αδελφών.
13. Μία αναφορά που η Α ν ν α συσχετίζει συνειρμικά με τη λέξη
Μπουρδέλο (27), η οποία μπορεί να παραπέμπει στον «υπαρξιακό»
θάνατό της, ως εκπορνευμένης κόρης.
14. «Βάλε κι ένα δαχτυλίδι στο χέρι και θα το χάψουν σα χάνοι» (37).
15. Στα πλαίσια της ψυχανάλυσης το διαμελισμένο σώμα ως εικόνα
παραπέμπει στη φάση εκείνη πριν από τον αποχωρισμό από το σώμα της
μητέρας, που βιώνεται ως αίσθηση θανάτου.

ΑΙΚ. ΤΣΟ'ΓΑΚΟΥ-Κ ΑΡΒΕΛΗ

Εταιρικοί, Ενάλιοι. θ εώ ν και Ν εκρικοί

ΛΕΞΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ

Εισαγωγή - Μπαφραση - Σχόλια

Αικατερίνης Τσοτάκου-Καρβέλη

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ

Αλέξης Σταμάτης
Λ Α Β Υ Ρ ΙΝ Θ Ο Σ Ο Δ Ι Α Φ Α Ν Η Σ
Σ ε αίθουσα χορού με σκηνικό μπαρόκ
με πορφυρά, με ιώδη, με μπλε βαριά
με πολυελαίους και κεριά, με ημίφως και διαφ άνεια
με καλλιτέχνες, με ζωγράφους, με ποιητές
με την ανεξιχνίαστη την δύναμη που έλκει
τις αλλαγές του χρόνου κυκλικά όπως παρειαφρύουν
και η μια ζωή στην άλλη μπαίνει
κι αναστατώνεται
όπως το φευγαλέο μαύρο φόρεμα που όμοιο πέπλο ήταν

Κ αι ύστερα
αναμονή για να τεκμηριωθεί άσπιλο το παρελθόν
και ο Κ ίνδυνος ο Μ έγας
να υποταχθεί στην γλνκειά τάξη των πραγμάτω ν όταν
προστατεύονται
με αναμονή π ο ν καλλιεργεί το προσδοκώμενο
μ ε βόμβο υπενθύμισης υπεραστικό
και στην επιστροφή
η ένωση τον αετού με το νερό
τον νερού του άφωνον και τον νερού του άλλου της
νοσταλγίας

- ύφασμα αθώο, δεν γνώριζα τον τρόπο
μακριά από πτυχές και τσακίσματα το δικό μου άλλοθι—

Ωριμάζοντας, μεγαλώ νοντας η κάθε χειρονομία μέσα
Δ ιαφ ορά δεν είχε καμιά από το πιο τυχαίο
το πω ς έγινε το πρώ το βήμα
χνώ το μυριστικό των δύο το άγουρο σταφύλι
και ύστερα τα λόγια για των ήχων την δροσιά
και του έρωτα τις συχνότητες που ξεμακραίνουν

στην άλλη
με προσοχή από ένστικτο και όχι
από φόβο
όπως το σημείωμα συμπυκνωμένα ανέφερε
για την συνήθεια και την συγκατάβαση
και εννοούσε το δοχείο της εκτόνωσης και τον χώρο τον

Κ αλή μοιρασιά από την αρχή και βράδυ δίχως τέλος

άγνωρο
και μ α ζί της επανάληψης η διάψευση
και τον καθενός οι ονσίες οι φνλαγμένες όπως αναθν-

Κ ά τι σαν το μέρος των πραγμάτω ν το απλό
πο υ όταν προσφωνάται
βερνίκι και γυαλίζει του λόγου τους.αρμούς
Να κρατάω ακόμη στα χέρια μου τον βώλο
του πένθους του παλιού
να σημαδεύω με την μπίλια τα μελλούμενα μεγέθη
στητά αγάλματα μπροστά μου να τα τσακίζει η σφαίρα η
μαγική
που αργότερα
-μ ή ν α μ ε τά - ένα πρωινό της πρσφέρθηκε
πράσινη, ολοστρόγγυλη, τυχαία
Ζαλιστική πω ς εξηγούσε
με φόρα από την μνήμη
με ανεπαίσθητη από τον φυσικού της συστολή ως τον
λαιμού την επίκληση
πο ν έγειρε στα πράσινα και στα ερυθρά και ανοίχτηκε
μ α ζί με το στόμα πληγή χαίουσα που γέμισε
με τα αντισώματα του πάθους ως τα χαράματα

μιάζονν
από τονς πόρους όταν εισπνέονται
Νησί, μουσική, γεύμα, θέαμα
στον λαβύρινθο τον εσώτερο
οτης συγκίνησης το τύμπανο το πιο τεντωμένο
εκεί π ο ν κρυμμένη καιροφ υλακτεί η ιδιοσυχνότητα
πο υ το ραγίζει
και ακουμπά απαλά, αγαπημένος των θεώ ν, νπερχαρής, ο χρόνος

Καισαριανή:
Η λαβωμένη γαζέλα
του Μάριου Χάκκα
της Amy Mims
» ... Κ ι α π ό π ίσ ω φ ά ν η κ ε η Μ α ρ ίκ α , τ η ν α ν α κ ρ α τ ο ύ σ α ν τ ’
α δ έ ρ φ ια της: “Α χ , Μ ά ρ ιε , α γ ό ρ ι μ ο υ ”. Μ α ς π ή ρ ε το μ ά τι
τη ς, σ τά θ η κ ε: “Θ έλω να β λέπ ω τ ο υ ς φ ίλ ο υ ς τ ο υ ”, φ ώ ν α ξ ε
κ α ι μ α ς κ ο ίτ α ξ ε έ ν α ν έν α γο υ ρ λ ώ ν ο ν τα ς τ α μ ά τια . Ή θ ε λ α
να γο ν α τίσ ω , να τ η ς α σ π α σ τώ τα π ό δ ια , μ α δ ε β ρ ή κ α το
κ ο υ ρ ά γ ιο , μ ό ν ο έ σ κ υ ψ α κ α ι τ η ς φ ίλ η σ α το χ έ ρ ι.»
Σ τ. Τ σ ίρ κ α ς
[Α π ό σ ελ ίδ α 44 του Α φ ιερ ώ μ α το ς του «Κ έδρου» στον
Μ ά ρ ιο Χ ά κ κ α , Α θ ή ν α 1979.]

Η Μ αρίκα του Χάκκα
Πιστεύω ότι δεν θα είχα βρει το κουράγιο να ξαναβυθιστώ στα
λαβυρίνθινα χαρτιά μου, για να ολοκληρώσω την αγγλική μετά
φραση του Χάκκα, αν δεν υπήρχε η δική του η Μαρίκα. Σεμνή,
σεμνότατη, με σιγανή φωνή, ήρεμη, ηρεμότατη, αλλά με αναλαμ
πές και δυναμικά ξεσπάσματα όταν αγγίζεις ένα θέμα που την
καίει' όλο χαμόγελο και ζωντάνια όταν θυμάται (με απίθανη
ακριβολογία) μακρινές λεπτομέρειες για την Κατοχή (εκείνη και
τα αδέλφια της, σε διάφορα μέρη της Μεσσηνίας, συμπαραστά
θηκαν χειροπιαστά, σε διάφορα θέματα του Ε. Α .Μ .), προπαν
τός όταν συνομιλεί με τον αδελφό της, τον Λάζαρο ή όταν τρα
γουδάει μαζί του για να εξηγήσει ακριβώς τι εννοούσε ο Μάριος
με τη λέξη ‘σεγκόντο’ [«Σεγκόντο, πρίμα βίστα και αντάντε
μπλέκονταν. Και γίνονταν κουβάρι στη συζήτηση...» ( Τυφεκιο
φόρος, 84-85)], γίνεται η Μαρίκα σε τέτοιες στιγμές σαν κορι
τσάκι δώδεκα χρονών - τέλος πάντων, αυτή, η Μ αρίκα είναι η
αιτία που τελικά αποφάσισα να κάνω το «σάλτο μορτάλε» [σαλ
ταδόρος Κοντυλοφόρος, «Καλό, ε;» - νομίζω ότι ο Μ άριος θα
γελούσε με τούτο το λογοπαίγνιο] να μεταφράσω τον Χάκκα στα
αγγλικά.
Ό μ ω ς εδώ, δεν πρόκειται για μετάφραση ούτε για «αποκρυ
πτογράφηση», όπως τη λέει η ίδια η Μαρίκα. Είναι μάλλον μία
πάλη, πάλη μέχρι Θανάτου, αλλά - ε λ π ίζ ω - μια αναστάσιμη
πάλη με τη δική μου γλώσσα, για να αιχμαλωτίσω τη μοναδική
αλμύρα της γλώσσας του Χάκκα. Και για να βρω αληθινά αντί
στοιχα στα αγγλικά [εδώ, δεν χωράει απολύτως καμμία «παραλ
λακτική αξία»], για αινίγματα, όπως: «Αβέρωφ, ένα δεντρί που

κόβει χρόνια» ή «το τραπέζι νεφρό» ή το «Μούχου-Ρούχου» και
το «Χώνη, ή αλλιώς Μαμά-το-Κουλούρι-Μου», στην Τοιχογρα
φία. Ό σ ο για τα άλλα μικρασιατικά μυστήρια, όπως «τσαμισήρια», «αχταρμάς», «νταγιάκα», «μπεριτάχι», κτλ., κτλ., αυτά
είναι μπογατέλλα μπροστά από εκείνες τις «σφερδουκλοκεφτέ
δες» (στην κυριολεξία: «asphodel/balls», μόνο που «balls» στα
αγγλικά σημαίνει αχαμνά - πάλι νομίζω ότι ακούω το τραντα
χτό γέλιο του Μάριου σ’ αυτό το σημείο) κι εκείνες τις «Κουνούκλες». Κ ιεκείνεςτις«ματσέτες»,καιδενσυμμαζεύεταιστην Τοι
χογραφία.
Και πάλι, όλα αυτά είναι παιχνίδια, μπροστά στο γεγονός ότι
με πιάνουν κάτι βουβοί λυγμοί την ώρα που αγωνίζομαι να ξανα
ζωντανεύσω τον Μάριο Χάκκα στη δική μου γλώσσα- μια ζάλη,
μια αίσθηση της ματαιότητας του αγώνα, μία αγανάκτηση για
την αδικία του Θανάτου του, και τη δική του αγωνία να προλάβει
το Θάνατο, την αγωνία όλων μας ναπρολάβουμετο Θάνατο, και
μέσα σ’ όλα αυτά, τη δική μου αγωνία να προλάβω το Θάνατο.
Και να γράψω, να γράψω, να γράψω τόσα και τόσα που πρέπει
να προλάβω να γράψω για την Ελλάδα και για τον Ρίτσο και για
τον αδελφό της ψυχής μου, τον Κέβιν Ά ντρ ιο υς [η Μαρίκα μου
είπε ότι μόλις έμαθε ο Κέβιν για το Θάνατο του Μάριου, ήρθε
σπίτι της και χωρίς να εκστομίσει λέξη, κάθισε κοντά της κι
έκλαιγε βουβά - έτσι ήταν φτιαγμένη η ψυχή του Κέβιν - άλλος
αδικοχαμένος, ασυμβίβαστος οραματιστής, όπως ο ίδιος ο Μά
ριος.]
Πάντως οι λέξεις του Χάκκα δεν είναι γραμμένες με μελάνι,
είναι γραμμένες με αίμα και καίνε σαν καυτή λάβα [εδώ νομίζω
ότι πάλι ακούγεται η φωνή του Μάριου: «Αλαργέν, να τελειώνει
το μελό!»] Μερικές φορές όμως, γράφει και με βιτριόλι - βι
τριόλι που δηλητηριάζει τα λουκούλεια γεύματα των καλοπερασάκηδων, βιτριόλι που τρώει τα σωθικά της μπουρζουαζίας, βι
τριόλι που καυτηριάζει ολόκληρη τη χιλιοπροδομένη χιλιοπουλημένη ρωμιοσύνη, έτσι που την έχει καταντήσει ο νεο-έλληνας«Κάποτε, Καισαριανή, ήσουν ένα αστέρι, έλαμψες για μια στιγμή
στο στερέωμα και χάθηκες για πάντα στο χάος της ιστορίας.
»Τώρα, γριά τσατσά, τρως σάμαλι και τουλούμπα...
»Πού η λεβεντιά σου και πού η λευτεριά σου, γαζέλα, ζαρκάδα και

έλαφος; Πού τα κάλλη σου και πού τα στολίδια σου, φρεγάδα, γο
λέτα και κορβέτα;»
Μ’ αυτάταλόγια-κανόνια -π ρ ιν σ χεδ ό ν 3 0 χ ρ ό ν ια - οΜ άριος
Χάκκας θρηνούσε την κατάντια της πάλαι ποτέ Καισαριανής, το
ξεπούλημα των πάλαι ποτέ ιδανικών της [ιδανικά με κότσια και
ψυχή], την αντιπαροχοποίηση των πάλαι ποτέ αγωνιστών της.
Αναρωτιέμαι πολλές φορές όταν περπατάω στην Πλατεία της
Καισαριανής, τι θάλεγε σήμερα ο Μ άριος Χάκκας αν έβλεπε τα
χάλια της αγαπημένης του γαζέλας. Ο ι «νέον» ρεκλάμες εκεί που
κάποτε ήταν η έδρα του Κ.Κ.Ε.· οιπλαστικές ταμπέλες, εκείπου
ήταν κάποτε το καφενεδάκι του κυρ-Ν ίκου; Τα φαστφουδάδικα
και προσεχώς οι «SOU VLAKERIES» [άκουσονάκουσον!] εκεί,
που κάποτεήτανταταβερνάκια. Και παντού να βομβαρδίζονται
τ’ αυτιά με απαίσια τραγούδια [να πούμε στυλ Πασχάλη ή Γλυκε
ρίας - μακάρι νάτανε τα «Κι-κι-ρί-κου» ή ο Ζαμπέταςσα «στραβοχυμένος λουκουμάς», που συναντάμε στο διήγημα Κ α τα πλη
κτικό!] , απαίσιοι ήχοι και πάντα στη διαπασών.
Ά ρ α γε θα έκλαιγε ο Χάκκας στη σημερινή Πλατεία της Καισαριανής, ή θα γελούσε - ή και τα δύο μαζί; Σίγουρα, θαγελοιοποιούσε τους γελοίους κοιλιόδουλους που σατιρίζει τόσο λα
μπρά στο Νερό:
«...Και να τα κεφτεδάκια, και να τα συκωτάκια, και να το κοτό
πουλο, δεύτερη στρώση. Άτιμη κατάψυξη, λες, τι μου κάνεις,
ανέτρεψες όλο το μαρξισμό. ‘Ν’ ανοίξουμε κανένα κονσερβάκι με
καβούρια Ρωσίας;’ ρωτάς το σύντροφό σου. Άτιμη συντήρηση,
ξετίναξες και το λενινισμό. Πάει κι αυτός. Τίποτε δε μένει όρθιο.
Κι από ιδέες, τώρα με γεμάτο στομάχι πού να σκεφτώ. Αύριο
ίσως».
Σίγουρα θα γελοιοπούσε τους νεόπλουτους, νεο-«σκότιστους»,
νεο-έλληνες, που τους έκανε με τα κρεμμυδάκια [σιγά, καλέ, μην
είναι σφερδουκλοκεφτέδες οι νεο-έλληνες!] ο Χάκκας στο Ψ α
ράκι της Γ υάλας - με τα δανέζικα σαλονάκια τους και τα φερ
φορζέ μπιχλιμπιδάκιατουςκαιτασαιζλόγκτους(σιγά, μην είπα
χεζλόγκ!). Και σιγουρότατα, θα γελοιοποιούσε τους ψευτοκουλτουριάρηδες σνομπ, που τώρα πια, βρίσκουν την καημένη
Καισαριανή χαριτωμένη, και την επισκέπτονται τακτικά για να
φάνε, να πιούνε, και μηδέν-νηστικοί (!) να κοιμηθούν.
Αναρωτιέμαι πάλι τι θάλεγε ο Χάκκας αν ξαναπήγαινε λίγο
παρακάτω, στην οδό Σμύρνης, τη δική του οδό - πάντα την επι
σκέπτομαι όταν βρίσκομαι στην Κ αισαριανή· πρώτα σ’ ένα ξένο
μικρό σπιτάκι γεμάτο γλάστρες και πρασινάδα [ένα από τα τε
λευταία, χαμογελαστά σπιτάκια, διότι η Καισαριανή - όπως
ολόκληρη η Αθήνα άλλωστε - απειλείται με πλήρη πολυ-κατοικοποίηση (πολυκατοικίες με πατέντα, μαρμαρένια αλώνια του
ταλήρου, με μαρμάρινο μπιντέ σε κάθε όροφο)] - εκείνο το αν
θρώπινο σπιτάκι πάντα χαμογελάει. Αλλά μετά, όταν πάω λίγο
πιο κάτω πιάνεται η ψυχή μου: Το σπίτι του Μάριου Χάκκα εγκαταλελειμμένο, ετοιμόρροπο, ξεδοντιασμένο, λησμονημένο,
σα να δεν έζησε ποτέ εκεί ο Μάριος. Αχ, αυτή η λήθη, η αμνησία,
η εξαφάνιση του παρελθόντος, που σαρκάζει ο ίδιος στην Τοιχο
γραφία, εκεί που μιλάει για τις αλλαγές των παλαιών ονομα
σιών, φορτισμένων με την αγωνιστική αριστερά - εκεί που η
Κοκκινιά γίνεται Νίκαια. Και η ίδια η Καισαριανή κινδυνεύει
να μετονομαστεί «Νέα Βρύουλα» ή «Νέον Συβρισάριον». Ο
Χάκκας θρηνεί κι αλλού την εξαφάνιση της ιστορικής μνήμης,
όπως στο τέλος-τέλος του Κοινοβίου:
«Κατά τη γερμανική Κατοχή; Μασυνέβηκε ποτέ τέτοιοπράγμα;»

Ο Μάριος Χάκκας
Αυτή η σκόπιμη αμνησία τον έχει πάρει μπάλα και τον ίδιον. Ο
τελευταίος άνθρωπος που θα ζητούσε αναγνώριση - μ ε τη συμ
βατική έν ν ο ια - είναι ο Χάκκας. Ά γ ρ ια ξεσπαθώνει ενάντια σε
όλες τις φανφάρες και ψευτο-εκδηλώσεις πένθους για τους «τιμημένους νεκρούς». Αηδιάζει με τέτοιες κάλπικες υποκρισίες,
αλλάπανμέτρονάριστον. Ε ίναι τόσο ανέφ ικτογιατο ΔήμοΚαισαριανής να βάλει μια τόσο δα σεμνή πλακίτσα με το όνομά του,
κοντά στην πόρτα όπου έμεινε τόσα χρόνια και προσέφερε τόσο
γενναιόδωρα το φως του. Δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι τόσο
δύσκολο - κοτζάμ Δήμος είναι η Καισαριανή! - να ασπρίσουν
το σπιτάκι του Μάριου Χάκκα, με την ίδια ευλάβεια που ασπρί
ζουν τις αυλές τους οι γυναίκες στα χωριά τη Μεγάλη Εβδομάδα,
και να βάλουν λίγες γλάστρες, λίγο γιασεμί να μοσχοβολάει τα
δειλινά. Αρκετή λήθη.
Αναρωτιέμαι και πάλι, πώς θα αντιδρούσε ο Χάκκας σήμερα,
αν άντεχε να ξαναπάει στο Σκοπευτήριο. Ή δη τότε, πριν τόσα
χρόνια, θρηνούσε το ξεπούλημα τούτου του μοναδικού χώρου.
Ή δη τότε, έβλεπε την αμείλικτη βεβήλωση του αγώνα και προέβλεπεοικοπεδοποίηση του χώρου, μελλοντικά:
«Να δείτε που στο τέλος θα το κάνουν οικόπεδα... Για οικόπεδα
θα συμφωνήσουνε όλοι, δεξιοί, αριστεροί και κεντρώοι, παρά τις
οποιεσδήποτε διαφορές τους, κοινός παρονομαστής τους το ‘οικοπεδάκι’».
Στο τελευταίο του διήγημα, ΤοΣκοπευτήριον[που μαζί με την
Τοιχογραφία και το Νερό, σχη ματίζει ένα βαρβάτο τρίπτυχο για
το θλιβερό ξεπούλημα της Καισαριανής], περιγράφει υποβλητικότατα τα πουλιά «που φεύγουν έντρομα από το δασάκι». Και τα
κυπαρίσσια «που δεν κρατάνε τον καρπό τους». Αυτά τα λόγια
τραντάζουν πάντοτε τη ψυχή μου · σκοτεινά κρυφά σημάδια της
δυσαρέσκειας, σα να διαμαρτύρεται η ίδια η Φύση για τούτη την
παρά-φύση προδοσία που σκαρώνουν οι άνθρωποι εν ονόματι
του παρά.

Νίκος Γρηγοριάδης

Τ Ο Ν ΤΙΒ Α Ν Ι
Χ ω ρούσε και τα δυο κορμιά με τέτοια ακρίβεια
π ο υ δεν επέτρεπε καμιά παρεμβολή στα σώματά μα ς
εκτός από τα γνήσια αρώματα και τα θεσπέσια υγρά
α π ’ την ερωτική έξαψ η της σάρκας.

Ε Π ΙΤ Υ Μ Β ΙΑ
Ε νθάδε δεν κείται κανείς. Π ρος το π α ρ ό ν τουλάχιστον.
Θ α συμβεί όμως κάποτε κι αυτό και συνεπώ ς
μπορούμε από τώρα κιόλα ς να πούμε ότι
ενθάδε κείται ήδη κάποιος.

Δ ιά φ α νο πάντα, ίδιο μ ε τα κορμιά μας,
έφ εγγε τη μ εταξύ μας επαφή
με στεναγμούς και βόγγους τω ν αρθρώσεων
φ ερμένους από μυσ τικές π η γές και βάθη.

Α υ τ ό όμως σημαίνει ότι ο κάποιος π ο υ κείται ενθάδε
δεν είναι ευτυχώ ς ο π οιη τής του επιγράμματος μας,
αλλιώ ς δε θα γρ α φ ότα ν το επίγραμμα.
Ό μ ω ς κά ποτε ασφαλώ ς θα κείται,
α ν βέβαια το επίγραμμα γρ α φ εί από άλλον
ή και δε γρ α φ εί καθόλου.
Κ αι η γραφή όμως από άλλον ή η έλλειψ η επιγράμματος
δεν αποδεικνύει, όσο τουλάχιστον θα χρεια ζό τα ν πειστικά,
ότι επιτέλους ενθάδε κείται ο εν λόγω ποιητής. Μ πορεί απλώ ς
να έχει βαρεθεί τ ’ αστείο του με τα επιγράμματα και ν ’ αποφ άσισε
ν ’ αποσυρθεί στο ιδια ίτερο γραφείο του, με την ελπίδα
ν ’ ανακαλύψ ει α υτόν τον κάποιον
π ο υ τόσο επιμελώ ς και ευφυώ ς μ α ς σκεπάζει το επίγραμμα.

Α κό μ α κι ό τα ν το πετάξαμε
(πετάει κανείς π ο τέ τέτοια προσφιλή αντικείμενα;)
για την πολυτελή μα ς νυμφική παστάδα,
συχνά ερχότανε κρυφά, την υποκαθιστούσε
κι έτριζε πά λι τρυφ ερά α ν τί για κείνη
σαν εγκαρδίω ση στη συνετή ωριμότητα
ή την απελπιστική αγω νία κάποιου αρρώστου.
Γιατί, το γνώ ριζε, πλησ ία ζε η μέρα
π ο υ η πα σ τά δα π ια δε θα χω ρούσε
τη μόνωσή μ α ς των ψ υχώ ν και των σωμάτων
κι άλλη αναζήτηση θα πρόβαλε για χω ριστές
κρεβατοκάμαρες και δυο ντιβάνια,
ήσυχα και βουβά μ ες στο σκοτάδι.
Λ ε ς να ’ρθει (μες από πο ια παλιοσίδερα κινώ ντας
κι. από σω ρούς άχρηστω ν πραγμάτω ν;)
κι αναγνω ρίζοντας το υς πλο ύσ ιο υς χυμο ύς της νιότης
να πάρει ξανά τη θέση του, τρίζο ντας τρυφ ερά
όπω ς και πρώτα;

Σήμερα όμως, αν έβλεπε ο Μ άριος Χάκκας το Σκοπευτήριο,
δεν θα έφριττε διπλά; Εκεί που τότε, φανταζότανε τα χαρτάκια
στον ανεμοστρόβιλο - προπαντός εκείνο το χαρτάκι του παλικα
ριού— από τον ομαδικό τάφο, το παλικάρι που παρακάλεσε να
μην ξεχαστεί το σπαρακτικό του γράμμα-μήνυμα: «...να το μ α 
ζέψετε, να μην περιπλανιέται αδέσποτο. Δ ικαιοσύνη.»
Εκεί, ναι εκεί, έχουν κτίσει ένα πλαστικό κέντρο, σωστό
έκτρωμα, που ρεκλαμάρει με μεγάλα γράμματα: «Αμερικάνικη
μπύρα»!
Τέλος, δεν θα έφριττε τριπλά ο Χάκκας, αν άκουγε σήμερα
τους απογοητευμένους πρώην-αριστερούς να φιλονεικούν σχε
τικά με τα χιλιοκομματιασμένα σημερινά κόμματα [μάλλον κομ
ματάκια. .. παρά κόμματα]; Σ ίγουρα θα έφριττε με τη βαριεστημένη α διαφ ορία που έχει ισοπεδώσει τα περισσότερα ανθρω πά
ρια της σημερινής εποχής, ανθρω πάρια δίχω ς οράματα και δ ί
χω ς όνειρα. Σήμερα δεν υπάρχουν π ια όνειρα, ούτε μύθοι. Κι
έτσι, δεν έχουμε π ια ανάγκη από απομυθοποίηση, η οποία τόσο
βασάνισε τον Χάκκα την παλιά εποχή, όταν υπήρχανε ακόμη οι
μυθοπλάστες. [Μάλιστα, έτσι όπως έχουμε μπαϊλτίσει και βυθι
στεί στην ανιαρή ρουτίνα, ίσως ένας καινούργιος μυθοπλάστης
θα ήταν ευπρόσδεκτος - , αλλά, πού τέτοια περίπτωση! Σήμερα
ακόμη κι οι μυθοπλάστες έχουν απορροφηθεί από τις τηλεορα
σούλες τους και αντί να βγούνε στην πιάτσα, παραγγέλνουν την
πίτσα τους τηλεφωνικά, μπροστά από το Του-Βου τους. ]

Τέλος, τι θάλεγε ο Μ άριος Χ άκκας αν παρακολουθούσε σή
μερα οποιοδήποτε Συμβούλιο οποιωνδήποτε πολιτικών στη ση
μερινή Ελλάδα· δεν θα έφριττε με τις κοινοτοπίες τους - τις
χλιαρές, πουδραρισμένες, και παρφουμαρισμένες για τις τηλεο
πτικές κάμερες - ηλίθιες κοινοτοπίες τους; Αλήθεια, τι θάλεγε ο
Χάκκας; Α χ, μακάρι νάτανε εδώ ο ίδ ιο ςγ ια ν α μ α ςπ ε ιμ ε τα δ ικ ά
του αμίμητα, καυτερά και συνάμα θρηνητικά λόγια. Ίσ ω ς να
έγραφε ακόμη μία παράγραφο στοτελευταίο του διήγημα - εκεί,
κάπου ανάμεσα στην οικοπεδοποίηση του Σκοπευτηρίου. Και
το τραγικό-τραγελαφικό ερωτηματικό για την Κατοχή - ίσως
κάτι σαν το εξής:
ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ‘Π Η ΓΑ Δ Α ’, ΤΕΛΙΚΑ ΚΤΙΣΑΝ ΕΝΑ ΚΕΝΟ
ΤΑ Φ ΙΟ . ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΧΤΕΡΗ ΦΟΡΜ ΑΪΚΑ Ε Π ΙΦ Α 
Ν ΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΟ ΤΑ ΦΙΟΥ ΕΓΡΑΨ Α Ν ΕΝΑ ΑΙΝΙΓΜΑ:
‘Π οιος βασιλόφρων είναι ο βασιλικότερος του βασιλέως; Ποιος
αριστερός είναι ο αστότερος των αστών; Π οιος θα επιπλεύσει;’
ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜ Α ΤΟΥ ΣΑ ΛΤΑ ΔΟ ΡΟ Υ Α Π Ο ΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ
Α ΠΗΝΤΗΣΕ:
«Κανείς! Ε ίναι όλοι οι ίδιοι!»
ΣΑ Ν ΗΧ Ω, ΑΠ ΗΝ ΤΗ ΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΤΡΟΜ Α ΠΟΥΛΙΑ
ΤΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ:
«Κανείς! Ε ίναι ένα και το αυτό!»

Η
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ
ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ
Από τις αρχές της ως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο
ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΜΟΙ Α' - ΙΑ'

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ

Με το αυτί
προς το μέλλον*
(ποίηση, θεωρία)
του Henri Meschonnic
Το ν ’ αντιπαραθέτουμε, όπως εννοούν συχνά να το κάνουν, την
ποίηση, εύκολη, και τη θεωρία, δύσκολη, δείχνει μια διπλή
άγνοια. Της ποίησης. Της θεωρίας. Ως εάν η ποίηση ήταν το συγ
κεκριμένο, που θα ήταν εύκολο. Η θεωρία, το αφηρημένο, δύ
σκολο. Διπλό στερεότυπο, και πανουργία της λογικής του ση
μείου. Μετατόπιση της δυικότητάς της. Που διχάζεται σε μια
ποίηση εύκολη και μια ποίηση δύσκολη. Και καταλήγει στο να
διαβάζουμε στη μια θέματα και στην άλλη μορφές. Η εύκολη
ποίηση, το ντεμοντέ, θα εκφωνούσε έτσι αισθήματα. Η δύσκολη,
το μοντέρνο, θα ήταν εξερεύνηση της γλώσσας, τυπολογική ανα
ζήτηση . Α υταπάτη κουλτούρας και μη κουλτούρας.
Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο απλή.
Δεν υπάρχει παρά μια ποίηση. Η ποίηση που μεταμορφώνει
την ποίηση. Τα υπόλοιπα είναι μίμηση. Κιτς για πλούσιους. Δεν
υπάρχει αφεαυτής μια ποίηση εύκολη και μια δύσκολη. Μια
φορμαλιστική και η άλλη όχι. Η ποίηση μπορεί να είναι εύκολη
στο διάβασμα ή δύσκολη, ανοιχτή ή κλειστή, είτε πρόκειται για
λαϊκή είτε για λόγια, είναι ανάλογα μ’ ένα βλέμμα εποχής, απρό
βλεπτη, όσο και μια υπόθεση λεξιλογίου ή σύνταξης, που είναι
επίσης λειτουργία μιας ακρόασης, τοποθετημένης χρονικά.
Ο γέρο-Δυαδικός, με το μέτωπο ταύρου, αντιπαραθέτει τη
γλώσσα στη ζωή. Σύμφωνα μ’ αυτό το σχήμα, η ζωή δεν ατενίζεται καθαρά. Τοποθετημένη μέσα στην αναπαράσταση, η συγκί
νηση. Η εξερεύνηση τηςγλώ σσας, διατύπωση πολύ λόγια, μαγι
κή, για έναν κάποιο μοντερνισμό, δείχνει την αλληλεγγύη του
σημείου σε μια φορμαλιστική ιδέα της ποίησης. Γιατί μόνο το ση
μείο είναι ο πομπός και ο αποδέκτης της έννοιας της μορφής και
της γλώσσας (langue) που υποθέτει η εξερεύνηση της γλωσσικής
έκφρασης (langage). Η γλώσσα δεν έχει υποκείμενο. Μόνο ο λό
γος (discours) έχει ένα και θεμελιώνεται με την ιστορικότητά του.
Η γραφή υπήρξε πάντα και παντού μια εξερεύνηση της γλωσσι
κής έκφρασης. Η οποία δεν παρήχθη ποτέ παρά από ένα υποκεί
μενο.
Ε ίναι αυτό που εννοώ με τη ζωή : η γραφή ναγίνει μορφή ζωής,
κίνηση μιας ομιλίας (parole), επινόηση του υποκειμένου από τη
γλωσσική του έκφραση και μιας γλωσσικής έκφρασης από ένα
υποκείμενο αξεδιάλυτα, επινόηση της ίδιας του της ιστορικότη
τας.

Ο φορμαλισμός της γλώσσας, περνώντας ως μια πρωτοπορία,
διαιω νίζει ολόκληρο τον δυϊσμό. Εκλαμβάνει τη μεταφορά ως
ποίηση -α υ τ ό ς ο αριστοτελισμός-, εκλαμβάνει μιαν ετυμολο
γία ως το αληθινό νόημα, απομονώνει λέξεις πιστεύοντας ακόμη
ότι η γλώσσα γίνεται από λέξεις. Αυτά είναι τεχνάσματα, δια δι
κασίες, όπως έλεγε ο Reverdy, όχι μέσα τηςποίησης. Οι κάλαθοι
αχρήστων της γλώσσας: ο αισθηματικός βιταλισμός που ριμάρει
έννοιες και ο φορμαλισμός που εξάγει ουσίες. Εξαπατημένοικαι
απατεώνες. Καταβρέχοντες καταβρεγμένοι τηςγιορτής' Εύκολη
ή δύσκολη στην ανάγνωση, ανάλογα με το αν διαβάζεται για τον
ή μέσα στον ρυθμό της γραφής της, ή αλλιώς ενάντια στο ρεύμα
και από την οποία ισχυρίζονται πως τα καταλαβαίνουν όλα και
αμέσως, η ποίηση είναιπάντα δύσκολο ναγίνει. Αφού είναιη ερ
γασία του υποκειμένου. Δε μιλώγια τη βιοτεχνία, στην οποία την
περιορίζουν ορισμένοι.
Η κοινή χρήση που γίνεται των εννοιών της ευκολίας ή της δυ
σκολίας, αποκαλύπτει ότι δεν ξέρουμε να διαβάσουμε ένα
ποίημα αν δεν ξέρουμε τι σημαίνει να γράψεις ένα ποίημα.
Αυτό σημαίνει κατ’ αρχήν ότι δεν ξαναγράφει κανείς ένα
ποίημα που ήδη υπάρχει, είτε ενός άλλου είτε δικό του. Ό τ ι δεν
ξαναφτιάχνουμε τον Pound ή τον Saint-John Perse, για παρά
δειγμα. Ή τον Paul Celan. Ό τ ι δε συγχέουμε την ποίηση με την
ιστορία της ποίησης, ούτε ένα ποίημα με την ποίηση. Δεν υπάρ
χει άλλο κριτήριο για ν ’ αναγνωρίσουμε ένα ποίημα. Είναι απλό.
Αλλά δύσκολο. Ο ι κατεργάρηδες, με την εξερεύνηση που κάνουν
της γλωσσικής έκφρασης, οφείλουν να το ερευνήσουν αυτό από
πιο κοντά. Η ολότητα σχεδόν αυτού που αυτοπροσδιορίζεται
έτσι, έχει μιαν επιγονική οσμή. Η εποχή έχει σαπίσει α π ’ αυτή την
ανασαιμιά. Ό π ω ς όλες οι εποχές. Μόνο που, καθώς η μεγάλη
σκούπα δεν έχει ακόμη περάσει, αυτό μυρίζει.
Τα ποιήματα, ακόμη κι αν τα μέσα τους είναι διαφορετικά,
ανάλογα με τις εποχές και τις γλώσσες, έχουν πάντα την ίδια
έγνοια να κάνουν ώστε το αφήγημά τους να είναι ένα ρετσιτατί
βο, το ρετσιτατίβο τους να κάνει το δικό του αφήγημα, όπως δεν
το κάνει κανένα άλλο ποίημα.
Υ π’ αυτή την έννοια, η ποίηση δεν διηγείται ιστορίες. Είναι
μιας άλλης τάξης από κείνην της μυθοπλασίας. Δεν επινοεί έναν
άλλο κόσμο. Μεταμορφώνει τη σχέση που έχουμε μ’ αυτόν εδώ

τον κόσμο. Ό ν τα ς τα ποιήματα συγχρόνως ένα παιχνίδι γλώσ
σας και μια μορφή ζωής και η επινόηση του ενός από το άλλο, γ ι’
αυτά δεν υπάρχουν π ια θέματα ή αισθήματα από τη μια μεριά,
μορφές από την άλλη. Αλλά μια υποκειμενικοποίηση, μια ριζική
ιστορικότητα όλης της γλώσσας. Ε ίν’ αυτό που αλλάζει τις σχέ
σεις με τους άλλους, με τον εαυτό μας και με τον κόσμο. Η ρίμα
και η ζωή μεταμορφώνονται η μια από την άλλη.
Δεν είναι μια υπόθεση επιλογής. Για να γίνει αυτό εφικτό,
πρέπει να μην έχεις, να μην έχεις π ια επιλογή. Ό π ω ς η κριτική
τηςποίησηςείναιη προϋπόθεση τηςποίησης. Α υτόπου μέτρησε,
αυτό που μένει, είναι πάντα αυτό που μεταμόρφωσε τη γραφή.
Η μεταμόρφωση της γραφής δεν έρχεται ίσως παρά αν το
νόημα του νοήματος, το νόημα του χρόνου και της ιστορίας γί
νονται μαζί το νόημα μιας ζωής. Είναι από δω που η ποίηση επι
βάλλει, και είναι η μόνη που μπορεί να το κάνει έτσι, να κρατά
σφιχτά, ως μέρη το ένα του άλλου, τη γλώσσα, την ηθική (éthi
que) και την ιστορία, τα οποία μέσα στην κοινωνία του σημείου
δε φαίνονται παρά χωρισμένα. Έ τσ ι αυτό που αποτελεί το πιο
αδύναμο σύμφωνα με το σημείο και που είναι το ποίημα, απο
σταθεροποιεί την πραγματολογική-πολιτική βάση του σημείου.
Μέσα στο θόρυβο του κόσμου, η σιωπή του υποκειμένου. Αυτή η
σιωπή είναι ό,τι το ποίημα δίνει ν ’ ακουστεί.
Αλλάη ποίηση δεν έχει τίποτε α π ’ αυτό που το σημείο ονομάζει
σοβαρό, και που είναι το ίδιο του το καθρέφτισμα: η πλήξη. Ό 
λες οι ιδιοτροπίες μπορούν να της έρθουν. Το παιχνίδι, το χιού
μορ, αποτελούν επίσης μέρος τηςποίησης. Το ζήτημα μονάχα εί
ναι να μην τα συγχέουμε με το παιγνιώ δες της υπολογισμένης
συνδυαστικής (που δεν έχει πια την αστειότητα του Queneau)
ούτε με την προγραμματισμένη μίμηση του ασυνειδήτου κατά
τον συρμό τηςψυχανάλυσης, ούτε με τη γραμμική εκδίπλωση του
νοήματος μέσα στη χαϊντεγγεριανή οπτική. Ό λ ’ αυτά είναι τρό
ποι να παίξεις με τις λέξεις όσο και καταστάσεις μέσα στη γλώσ
σα. Τα λογοπαίγνια του Ά μλετ δεν είν’ εκείνα του Polonius.
Εκείνα του Rabelais είναι κάτι άλλο. Εκείνα των Μεγάλων Ρητοριστών ή του Beaumanoir. Του Villon ή του John Donne. Κάτι
άλλο στον Desnos ή στον Leiris. Ή στον Apollinaire. Στις μέρες
μας η ποίηση έχει ελάχιστο χιούμορ. Η αυτο-ιεροποίηση το απο
κλείει. Αλλά υπάρχει επίσης γέλιο μέσα στην εσωτερική
ακρόαση του κόσμου. Η ηχώ του παλιού ομηρικού γέλιου δονεί
ακόμη. Πρέπει να ξέρεις να την ακροαστείς.
Η θεωρία δεν είναι άλλο από την ακρόαση αυτής της ακρόα
σης. Η ποίηση τής προηγείται αναγκαστικά. Η θεωρία είναι η
ακρόαση των μεταμορφώσεων που επεμβαίνουν μέσα στη γλωσ
σική έκφραση. Μια προσοχή προς αυτό που δε γνωρίζουμε. Ο
Hugo έγραψε: «Αγαπάς μια γυναίκα όπως ανακαλύπτεις έναν
κόσμο, με τη σκέψη πάντα εκεί». Το ίδιο κ α ιγια ό ,τι ονομάζουμε
ποίηση, και θεωρία.
Ο ι δύο περιπέτειες πάνε μαζί. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο από
τη μια μεριά, αφηρημένο από την άλλη. Αυτή η αντιπαράθεση
δεν είναι παρά μύθος. Αφού η θεωρία είναι η προσοχή στο ατο
μικό συγκεκριμένο. Η κατάσταση εγρήγορσης ενάντια στις
αφαιρέσεις. Είναι όπως η ποίηση, ένα πάθος της σκέψης. Το ρομανέσκο της σκέψης. Άγνωστη στον εαυτό της. Από δω και τα
ρίσκα της, αλλ’ επίσης και οι ευτυχισμένες της, θεαματικές στιγ
μές. Το γέλιο της.
Η θεω ρία δεν είναι λοιπόνη επιστήμη. Ο επιστημονισμός προκαλεί γέλωτα. Αλλά δεν πρέπει να γελάς με τον οποιοδήποτε. Το
γέλιο των αντιμοντέρνων μαζεύει μέσα στον ίδιο σαρκασμό τους
σχολαστικισμούς και τις έννοιες που ανανεώνουν τη σκέψη. Η
θεω ρία συσκευάζει τους σχολαστικούς και τους αντιμοντέρνους

καγχαστές μέσα στον ίδιο σάκκο.
Υπόθεση λέξεων, ενολίγοις. Εκείνοι που ονόμασαν τη θεωρία
της λογοτεχνίας μιαν επιστήμη, συγχέουν ένα παλιό νόημα της
επιστήμης (το βρίσκουμε μέσα στην Encyclopédie), ένα γερμα
νικό φιλοσοφικό νόημα (κυρίως εγελιανό), και ένα σύγχρονο
νόημα, αυτό των φυσικών και θετικών επιστημών. Τίποτε δε
δείχνει καλύτερα το όνειρο επιστημολογικής ενότητας ανάμεσα
σ’ αυτό που ανήκει στη γλώσσα, την ιστορία, την κοσμολογία και
τη βιολογία. Μύθος ενωτικός, ξεπερασμένη ιδέα, που ορισμένοι
εκλαμβάνουν ακόμη ως μια προοπτική μέλλοντος. Και της
οποίας η πρώτη κίνηση είναι να αποϊστορικοποιήσειτη γλώσσα,
να παραγνωρίσει την ιδιαιτερότητά της. Και εξ αυτού να χάσει
από τα μάτια τηςτο άτομο κι ακόμη περισσότερο το υποκείμενο.
Η θεωρία είναι η περιπέτεια να σκέφτεσαι πέρα από το ήδη
διαλογισμένο, που συνιστά το διαλογίσιμο για τους περισσότε
ρους. Έ τσ ι, η ποιητική δεν ανήκει πιότερο στην τάξη του σχο
λίου α π ’ ό,τι στην τάξη ενός προγράμματος για εφαρμογή. Είναι
και αξίζει αυτό που αξίζει η κριτική της. Τα σημεία αφετηρίας
της δεν είν’ εκείνα που υπήρξαν σημεία αφετηρίας, αλλά εκείνα
που παραμένουν τέτοια. Επίσης έχει τα ξαναρχίσματά της. Δε
μπορεί να υπάρχει αποτυχία της θεωρίας, όπως δε μπορεί να
υπάρχει ολοκλήρωσή της, αφού είναι ακατάληκτη. Η επιτυχία
της είναι η ίδια της η εργασία. Τα αντερείσματά της δεν είναι
παρά ο όρος της.
Μ πορεί ναγίνειεπιχειρηματολογική και να διεκδικήσει το πε
δίο της διαμάχης ή να είναι συνοπτική. Οι σημειώσειςτου Baude
laire για τα σχέδια προλόγου στα Ά ν θ η του κακού περιλαμβά
νουν περισσότερη θεωρία α π ’ ό,τι ολόκληρο το υπόλοιπο του
19ου αιώνα για τη γαλλική προσωδία, και μια μόνη φράση μέσα
στον πρόλογο των Petits poèmes en prose συνεχίζει να λέει σχε
δόν τα πάντα για την πρόζα του ποιήματος.
Έ τσ ι δεν απορρίπτουν σήμερα έναν υποτιθέμενο θεωρητικό
πληθωρισμό παρά εκείνοι που δεν ξέρουν καν πόσος τους λείπει.
Γιατί βιάζονται να τον συνταυτίσουν με τον δομολογικό φορμα
λισμό που απορρίπτουν. Ο εκλεκτισμός που προκύπτει α π ’ αυτό
ενισχύει ακριβώς έναν μεταστρουκτουραλισμό που δεν υποστη
ρίζεται π ια παρά από την περιρρέουσα θεωρητική πενία.
Η θεωρία δεν ζει παρά από ανησυχία. Αυτή η ανησυχία είναι
η ίδια η θεωρία, αφού δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά η διανοητική
δραστηριότητα, η οποία δε συγχέεται με καμιά δογματική γραμ
μή. Ο ι δογματικές γραμμές είναι αλαζονικές. Είναι κλειστά καθιδρύματα σκέψης. Είδαμε να παρελαύνουν πολλές αλαζονίες.
Ο στρουκτουραλισμός υπήρξε μια α π ’ αυτές τις στάσεις. Τε
λείωσε. Αλλά ο κοινωνικός του απόηχος συνεχίζεται. Η ιστορία
του στρουκτουραλισμού πρέπει να ξαναγίνει, όχι ως κληρονο
μιά, αλλά ως απόρριψη του Saussure. Το φιάσκο του είν’ εκείνο
της ιστορικότητας, της αξίας, του υποκειμένου. Το αυθαίρετο
(arbitraire) συγχέεται με τη σύμβαση (convention), αφήνοντας
να θεωρείται το παιγνιώ δες ως μια ανατροπή του σημείου, ενώ
αυτός ο συμψηφισμός αποκλείεται εκεί. Ο διαχωρισμός μεταξύ
γραφής και ηθολογικού (éthique) είναι ένας αισθητισμός. Α π ό
ηχος α λα γαλλικά της γνώσης για τη γραφή. Ή δη οι σουρρεαλιστές έγραφαν με μια γνώση της ψυχανάλυσης. Ά λλοι έγραψαν
λογοτεχνία με τον υπαρξισμό. Έ π ειτα με μια γνώση του Heideg
ger. Μέσα σε μια λόγια και καλοζυγισμένη σχέση με ορισμένες
πλευρές της λογοτεχνικής θεωρίας. Διακειμενικότητα και π α 
ρωδία συγχωνευμένες. Που ανακατεύουν την επανάληψη μετον
προγραμματισμό: η ποιητική πριν από την ποίηση. Ολοκληρώ
νοντας τον Mallarmé. Ο Mallarmé της δεκαετίας του 60 υπήρξε

εκείνος του Βιβλίου και μιας υπολογισμένης συνδυαστικής των
λέξεων χωρίς προφορικότητα ούτε υποκείμενο. Αυτός ο μιμητι
σμός είναι πεπεισμένος ότι αποτελεί όλη την ποίηση. Η λατρεία
της ποίησης έκανε θραύση. Ο Char, με επιπλέον τον Heidegger.
Ιδού τι έπνιξε περισσότερους από έναν.
Η ιστορικότητα δεν είναιη ιστορία. Ε ίνα ιη μεταμόρφωσή της.
Το μέτρο του αγνώστου που μένει άγνωστο. Η λογοτεχνική ιστο
ρία αυτού του αιώνα έχει τα εγχειρίδιά της. Η ιστορία της γρα
φής δε βρίσκεται μέσα στα εγχειρίδια. Η ιστορία των σχέσεών
της με τις λέξεις και τα πράγματα. Το ηθολογικό της γραφής που
συγκαλύπτουν οι πολιτικισμοί και οι φορμαλισμοί. Η επανάδρασή της πάνω σε μια ποιητική της κοινωνίας. Δε μιλώ για
απόηχους της κοινής γνώμης που ο τύπος μεγεθύνει. Στην ιστο
ρία της ψευδο-απρόσωπης αποπροφορικοποίησης, θ ’ αντιπαρέθετα εκείνην της προφορικότητας και του επικού. Μιαν ιστο
ρία της γραφής ως ιστορία της ατομικοποίησης.
Ενάντια στην αυταπάτη του σημείου, η ποίηση είναι το μείζον
ζητούμενο. Η δοκιμασία των θεωριών. Ο ποιητής δε μπορεί π ια
να επιτρέψει στον εαυτό του να είναι ο Κύριος Ζουρνταίν της
θεωρίας της γλώσσας. Γιατί είναι, περισσότερο από έναν άλλον,
ο περίγελως των πρακτικών. Το να πούμε ρυθμός, φωνή, λόγος
(discours), δεν αρκεί για να ξεφύγουμε από στερεότυπα που αυ
τές οι λέξεις μεταφέρουν.
Ο ρυθμός, με την παραδοσιακή σημασία, είναι ένα σχήμα της
μορφής. Η φωνή είναιη μεταφορά μυστήριο τηςπρω τοτυπίας. Ο
λόγος πηγαίνει από τη ρητορική και τη γραμματική της υποκει
μενικότητας προς τη λογική της πραγματολογίας. Τίποτε, μέσα
σ’ όλ’ αυτά, από την ιστορικότητα του υποκειμένου και του
ποιήματος.
Αυτό που εννοώ με το ρυθμό δεν αντιτίθεται π ια στο νόημα,
είναι η συνεχής οργάνωση της γλώσσας από ένα υποκείμενο, τέ
τοια που μετασχηματίζει τους κανόνες του παιχνιδιού από την
παρτίδα που παίζει και είναι μόνος να τοπ αίζει. Α πό κει μονάχα
υπάρχει πέρασμα του υποκειμένου, όταν μια ολόκληρη γλώσσα
είναι εγώ (je). Η φωνή αποκαθιστά εδώ τη σωματικότητα, τη χει
ρονομία μέσα στον τρόπο σημασιολόγησης. Ο λόγος δεν είναι
πια εκεί μια επιλογή μέσα στη γλώσσα ή κάποιοι λογικοί ενεργοποιητές, αλλά η δραστηριότητα ενός ανθρώπου έτοιμου να μι
λήσει. Εξ αυτού το ποίημα είναι αναγκαίο, για να μεταμορφώσει
τη δυαδική και ασυνεχή σκέψη της γλώσσας σε σκέψη του συνε
χούς με το ηθολογικό (éthique).
Μ ια από τις επιτυχίες της θεωρητικής δραστηριότητας, όπως
και της γραφής, από την κοινή της ακοινωνικότητα (asocialité),
είναι ότι συλλαμβάνει το ελάχιστο, τις αλλαγές που η κοσμικότητα αγνοεί, γιατί βρίσκονται έξω από τα μοντέλα της. Αυτές οι
αλλαγές είναι η συνεχώς αναγεννώμενη κατάσταση της ποίησης
και του διαλογισμού. Μ προστά α π ’ αυτό που είναι νέο στην
ποίηση, η κοσμική στάση συνίσταται στο να τοποθετεί εκεί αμέ
σως ένα όνομα του παρελθόντος. Δε γνωρίζει και δε θέλει να
γνω ρίζει παρά αυτό που αναγνωρίζει. Αλλάη ποίηση, καιη θεω
ρία της γλώσσας, έχουν περισσότερο ανάγκη από μέλλον παρά
από παρελθόν.
Δ ΙΑ Β Α Ζ Ω Τ Η Ν Π Ο ΙΗ Σ Η Σ Η Μ Ε Ρ Α
Το διαβάζω μόλις τώρα αρχίζει να ξαναδιαβάζει. Το να διαβά
ζεις για πρώτη φορά δεν είναι παρά η προετοιμασία της δεύτε
ρης. Γ ιατί, για να υπάρχει ανάγνωση, πρέπει η ίδια να φαίνεται
στον εαυτό της ως ανάγνωση, μια ιδιαίτερη δραστηριότητα,
διάφορη από το προς ανάγνωση αντικείμενο, με τη ν οποία τείνει

να το συγχέειη πρώτη εσπευσμένη κίνηση, καταβυθιζόμενη μέσα
του. Διαβάζουμε ένα βιβλίο, ένα κείμενο. Αυτό το μεταβατικό
τείνει να εξαντλήσει την ανάγνωση, όπως η πράξη της σημασιολόγησης εξαντλείται μέσα στο ειπωμένο πράγμα. Αλλά από τη
στιγμή που ξαναδιαβάζεις και που μια πιθανή διαφορά παρεισφρύει ανάμεσα σε μια πρώτη και σε μια δεύτερη φορά, και σε
καθεμιά από τις άλλες φορές μια νέα διαφορά, τότε η ίδια η ανά
γνωση αρχίζει να εμφανίζεται, διαβάζοντας η ίδια τον εαυτό
της, ως μια πράξη που έχει τη δική της ιστορικότητα, τη συνοχή
της διάφορη από το αντικείμενό της. Δ εσυγχέεταιπια μαζί του.
Το ίδιο τότε το αντικείμενο αγγίζει την πραγματική του αντικει
μενική υπόσταση. Στη θέση της πρώτης μη διάκρισης. Ό π ω ς
συμβαίνει στην πράξη σημασιολόγησης.
Βλέπουμε αμέσως ότι σε κάθε εποχή, ατομική και συλλογική,
μπορούμε, σύμφωνα με τις μόδες ή τα πάθη, να μάθουμε ή να ξεμάθουμε ανάγνωση. Ή ακόμη ότι υπάρχουν τόσες υποστάσεις
και χειρισμοί της ανάγνωσης όσες και στρατηγικές της γλώσσας.
Το να διαβάζεις μόνος ή να διαβάζεις μαζί, να διαβάζεις με τα
μάτια, ή να διαβάζεις μεγαλόφωνα, για τον εαυτό σου ή για άλ
λους, έχουν τόσο λίγα κοινά σημεία που η χρήση της ίδιας λέξης
κρύβει όχι μόνο τις διαφορές αλλ’ ακόμη και αυτό που μπορεί να
συναθροίσει πράξεις τόσο ανόμοιες.
Π αραπλανητικά ενοποιητικό, αυτό το μοναδικό ρήμα - δ ι α 
β ά ζ ω - συγκαλύπτει τόσο ριζικές ασυμβατότητες που η μια μπο
ρεί να φτάσει ως το σημείο να αρνηθεί στην άλλη να είναι μια
ανάγνωση, ή ν ’ αγνοεί ότι μπορεί να υπάρχουν άλλες διαφορετι
κές α π ’αυτήν.
Ό σ ο ι φωνάζουν ότι δε θα διαβάζουν π ια τον Heidegger, δε
φαίνεται να βλέπουν ότι ο τρόπος με τον οποίον ο Heidegger δεί
χνει την ανάγνωση της ποίησης και διαδίδει, από μιμητισμό, μια
τέτοια ανάγνωση, είναι, για ένα άλλο νόημα της ανάγνωσης, μια
εγκατάλειψη της ανάγνωσης. Μια μνημειώδης οφθαλμαπάτη.
Είναι ακριβώς η κατάστασή μας σήμερα, για ό,τι ονομάζουμε
ανάγνωση της ποίησης. Η ποίηση μεταφέρει πάνω στην πράξη
της ανάγνωσής της αυτό που έχει εμβληματικό για τη θεωρία της
γλώσσας, μέσω της σχέσης της με το σημείο. Και το σήμερα, με τις
παραλλαγές του, είναι ένα σήμερα που διαρκεί. Σημαδεμένο ου
σιαστικά, για να διαρκέσει πολύ, από έναν απόηχο της χαϊντεγγεριανής σκέψης και, ανάλογα με εμπειρικούς τρόπους πιο στε
νών παραλλαγών, από την επήρεια του στρουκτουραλισμού
πάνω στη γνώση και στο σχολείο.
Το διαβάζω δε μπορεί αμέσως να διατμηθεί σε δύο αντιτιθέμενες αναγνώσεις: εκείνην που δε θέλει να ξέρει τίποτε για τον
εαυτό της και η οποία, στηριζόμενη αναπόφευκτα πάνω σε γνώ
σεις, τείνει προς το αχρονικό, προς μιαν ουσία του νοήματοςεκείνην που τείνει ν ’ αναγνωρίσει την ίδια της την ιστορικότητα,
ως μιαν αντιπαράθεση και μια σύγκρουση.
Μέσα από την ανάγνωση-μίμο και την ανάγνωση-ιστορικότητα, παίζεται το ζητούμενο ολόκληρης της ορθολογικότητας. Έ 
τσι, είτε το δείχνει είτε όχι, είτε το κρύβει από τον εαυτό της είτε
όχι, η ανάγνωση είναι ο πόλεμος μέσα στη γλώσσα. Δεν υπάρχουνπαράοιερω τήσειςπουδιαβάζουν. Ό χ ι για ν ’αναζητήσουν
απαντήσεις, αλλά για να δουν πώ ς έχουν τεθεί οι ερωτήσεις. Από
τη στιγμή που διαβάζεις χωρίς ερώτηση, δε διαβάζεις πια, έχεις
αντίστροφα καταβροχθιστεί από το «αντικείμενο» της ανάγνω
σης. Είναι ακριβώς τότε που, στη θέση ενός υποκειμένου της
ανάγνωσης, δ εν υ πά ρ χειπ ια π α ρ ά το δημιούργημα ενόςγραμματικού δικτύου, το δίκτυο μιας ισχυρότερης λογικής, το οποίο έχει
εγκαταστήσει τον κόσμο του.
Εναπόκειται στην ανάγνωση ν ’ αναγνωρίσει αυτό που της

συμβαίνει. Ως προς αυτό, ως δράση και πρακτική, έχει τις δικές
της δημιουργίες, νοήματα, και νοήματα του νοήματος. Τις ιδιο
φυίες της, τα ταλέντα της, τους ηλιθίους της. Αυτές οι δημιουρ
γίες, τότε, σύμφωνα με μια κυκλοτερή κίνηση του νοήματος, επι
στρέφουν στη γραφ ή. Ως εάν υπήρχε ένας ρυθμός - ό χ ι μια μετρι
κή - που να κρατά και να κάνει να κινείται η μια από την άλλη, η
μια μετά την άλλη, γραφή, ανάγνωση, γραφή. Των οποίων οι
προφορικές καταστάσεις δε θ’ αποτελούσαν παρά μια στιγμή.
Το να διαβάζω την ποίηση είναι λοιπόν κατ’ αρχήν μια σχέση,
διαμέσου της γραπτής ποίησης, με μια γραφή, μια γραφή της
ποίησης. Αλλά το να διαβάζω μέσα στη γραφή είναι άλλο από το
να διαβάζω μέσα στη λογιοσύνη. Το να διαβάζω μέσα στην ιστο
ρικότητα, να διαβάζω την ιστορικότητα, είναι διαφορετικό από
το να διαβάζω μέσα στον ιστορικισμό.
Ο ι διάστροφες σήμερα μορφές του ιστορικισμού (της συρρί
κνωσης του νοήματος σε ξεπερασμένους περιοριστικούς όρους
παραγωγής του νοήματος) είναι ο μετα-δομολογικός και μετασουρρεαλιστικός φορμαλισμός, με τους οποίους το δίνω προς
ανάγνωση έχει ταυτιστεί με το δίνω π ρ ο ς γραφή. Ο αυθορμητι
σμός, η προγραμματισμένη συνδυαστική, συγχωνευμένα, τέ
μνουν την ποίηση, ή αυτό που ονομάζουμε έτσι, από το ίδιο της
το ήθος. Το παιγνιώ δες είναι τοόνομα αυτήςτης ανευθυνότητας.
Γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο να παίξουμε. Ό π ω ς με τους κύ
βους. Α ντιφατικοί μύθοι διαπερνούν αυτούς τους σχολικούς
λόγους: «το παιδί-ποιητής», «το πνεύμα της παιδικής ηλικίας»,
αυτή η αισθηματικοποίηση υποκαταστάτων που καταφέρνει να
συνδυάζει μιαν άγνοια της παιδικής ηλικίας και μιαν άγνοια της
ποίησης για να κατασκευάσει από μια διπλή ατοπία ένα ιδεολο
γικό ανδρείκελο. Κι ενώ συγχρόνως η παιδαγω γική είναι φορμα
λιστική και κάνει να περνούν οι κατασκευές για ποίηση, απεχθάνεται να προβάλει στην αναγνώριση, που είναι πιο δύσκολη,
τρόπους σημασιοδότησης: «δεν είν’ ανάγκη να ξέρεις πώς λει
τουργεί ένας κινητήρας για να οδηγήσεις», «δεν είν’ ανάγκη να
ξέρεις να κατασκευάσεις ένα σ πίτιγια να κατοικήσεις μέσα του».
Το αποτέλεσμα δε μπορεί να είναι παρά να ξεμάθουμε μαζί αυτό
που είναι η ανάγνωση κι αυτό που είναι η γραφή.
Δ ιαβάζω δεν είναι άλλο παρά μια από τις μορφέςτού να χαθείς
ή να βρεθείς. Υ π’ αυτή την έννοια, δεν είναι μόνο ένα εγώ που
διαβάζει, είναι ο ίδιος ο ενεργητής (agent) και το πραγματικό αν
τικείμενο της ανάγνωσης, τηςοποίαςτο γραμματικό αντικείμενο
είναι το μέσο και το πέρασμα. Ε ίναι το σήμερα που διαβάζουμε
μέσα στην ποίηση, είναι το σήμερα που διαβάζουμε, πάντα. Εξ
αυτού επίσης δεν υπάρχει παρά επανανάγνωση.
Αφού είναι το νόημα που περιμένει ανυπόμονα, που επέρχε
ται, και αφού η παραγωγή νοήματος δεν είναι δυνατή παρά από
ένα υποκείμενο του νοήματος, η ανάγνωση είναι λόγος (disco
urs). Και το νόημα, όπως οι ηλιαχτίδες, φαίνεται πάντα να έχει
το βλέμμα μας για κέντρο. Αυτή η υποκειμενικότητα του λόγου
δεν έχει καμιά σχέση με τον υποκειμενισμό, τον ιμπρεσιονισμό
των κρίσεων γνώμης, οι οποίες δε δείχνουν παρά την αμάθειά
τους. Δεν είναι ψυχολογικής τάξης, αλλά ο ίδιος ο μηχανισμός
τη ς γλώσσας. Δεν αντιτίθεται καθόλου προςτη φιλολογία (philo
logie), ως γνώση του κειμένου και της ιστορίας του νοήματος.
Αφού είναι, αντίθετα, η σχέση ιστορικότητας ανάμεσα σ’ ένα
κείμενο και στον αναγνώστη του.
Αυτή η κατάσταση είναι ό,τι αναζητά να αγνοεί η ανάγνωσηγλώσσα, η οποία δε γνωρίζει παρά τη γλώσσα, τις ασυνεχείς της
μονάδες, όλες κατώτερες ή ανώτερες από το κείμενο, μεταξύ
απομόνωσης και ουσιαστικοποίησης.
Α λλάη ανάγνωση-λόγος έχει για μονάδα τηςτο λόγο. Ο λόγος

δεν είν’ εκεί μια χρήση της γλώσσας. Η γλώσσα είν’ αυτό που έρ
χεται με το λόγο. Κατάσταση ανάλογη μ’ εκείνην της μετάφρα
σης. Μ ια λογική της κουλτούρας είν’ εκεί επί το έργον. Ό π ο υ η
θεωρία της γλώσσας κρυμμένη κάτω από το τραπέζι, διακινεί τα
ανδρείκελα-κούκλες, τις κατηγορίες του σημείου κατά ζεύγη, το
έργο που παριστάνεται όντας εκείνο της οργάνωσης του νοήμα
τος, του οποίου ο αναγνώστης είναι συγχρόνως πάνω στη σκηνή
και θεατής.
Η ποίηση πα ίζει εκεί ένα ρόλο πρωταρχικό, γιατί ασκεί μια
κριτική της γλώσσας. Του σημείου και του νοήματος. Η μορφή
είναι αυτό το υπόλειμμα που κανένας δεν ξέρει τι να το κάνει.
Αλλά αντιλαμβανόμαστε αμέσως ότι δε διαβάζουμε την ποίη
ση. Δε διαβάζουμε παρά ποιήματα.
Ε ίναι η παράξενη αντιφατική σχέση της ποίησης με τον εαυτό
της. Κατά παράδοση, σύμμαχος με το ιερό, με το ρεαλισμό μέσα
στη γλώσσα. Τουλάχιστον από/και για το σημείο. Η ουτοπία του.
Ο αντι-ινστρουμενταλισμόςτου. Ο Sartre έλεγε: «Οι ποιητές εί
ναι άνθρωποι που αρνούνται να χρησιμοποιήσουν τη γλώ σσα».
Πράγμα που επιβεβαιώνει, παντού αλλού, τη βασιλεία του ινστρουμενταλισμού. Αυτό το γκέτο και αυτή τη συνενοχή: η
ποίηση παράδεισος που ξαναβρέθηκε - τα υπόλοιπα, η «πρόζα
του κόσμου». Υπάρχει ακριβώς ένας ρεαλισμός της ποίησης.
Αλλ’ αυτός δεν είναι προσδιοριστικό ούτε ουσιαστικό χαρακτη
ριστικό της. Ίσ ω ς μάλιστα ανήκει περισσότερο στο βλέμμα πάνω
στην ποίηση παρά στην ίδια την ποίηση. Και βεβαίως ανήκει στη
μετρική. Ό π ω ς το έλεγε ακόμη ξεκάθαρα ο Shelley, ο οποίος εκ
φωνούσε ένα δεσμό ανάμεσα στην κοσμολογική τάξη και σ’
εκείνη των στίχων. Και ο Hugo, για τον οποίον ο Θεός είχε πλά
σει τόν κόσμο με στίχους.
Ωστόσο, μέσα στην ποίηση, δεν υπάρχουν παρά άτομα, που
είναι τα ποιήματα, ή τα έργα. Ό π ω ς μέσα στην τέχνη, στη λογο
τεχνία, γενικά. Εξ αυτού, η λογοτεχνία είναι μια εργασία της
ατομικοποίησης, η αποκάλυψη, η επινόηση ενός συσχετισμού
ανάμεσα στις διάφορες ιστορίες μιας γλώσσας (langage) και ενός
υποκειμένου. Η ύψιστη έκθεση του υποκειμένου. Ο Majakovski
έλεγε εγώ (je).
Η κατάσταση της ανάγνωσης έχει λοιπόν προωθηθεί στο χει
ρότερο, για την ποίηση, περισσότερο απ’ ό,τι για κάθε άλλη
μορφή γλώσσας. Διότι η ποίηση έχει διαβαστεί αναγκαστικά
διαμέσου του σημείου, της λογικής του σημείου. Το σημείο έχει
δίκιο να την κάνει ό,τι την κάνει. Είναι η πολιτική της ρητορικής
του. Α πό την εποχή του Πλάτωνα. Ό τιτοπ οίη μ αα κ υρώ νειόλες
τις θεωρίες της γλώσσας που εξάγονται α π ’ αυτό, είναι κάτι μι
κρότερης σημασίας, και δεν ενοχλεί διόλου την πραγματολογία
του. Αφού το σημείο είν’ εκείνο που έχει την εξουσία.
Αλλ’ από την άποψη μιας έρευνας των εμπειρικών λειτουρ
γιών της γλώσσας, που είναι μια ανάγνωση των αναγνώσεων,
κανένας από τους τρόπους σημασιολόγησης δε θα μπορούσε να
παραγνωριστεί, και το ποίημα υποβιβάζει το σημείο, γιατί το
σημείο δεν ξέρει να διαβάσει το ποίημα. Ε ίνα ι γερασμένο και
κουφό: ακόμη περισσότερο, δεν ακούει τη λεγόμενη καθημερινή
γλώσσα.
Δεν ακούει την προφορικότητα.
Ο ι αναγνώσεις της ποίησης, τα τελευταία χρόνια, έγιναν συ
χνές. Αλλ’ αυτά τα κοινωνικά γεγονότα, στην καλύτερη περί
πτωση, δε συναθροίζουν εδώ στη Γαλλία παραπάνω από εκατό
πρόσωπα. Η διαφορά είναι ξεκάθαρη σε άλλες κουλτούρες. Η
δική μας είναι πολύ αποπροφορικοποιημένη. Αυτό δεν είναι
ίσως άσχετο με τον ποιητικό ιλλετρισμό του σημείου. Με την το

μή, κατά τον γαλλικό τρόπο, μεταξύ λαϊκής και λόγιας κουλτού
ρας, η οποία εγγράφεται ακριβώς μέσα στον δυϊσμό της φωνής
και του γραπτού. Του ατόμου καιτηςκοινω νίας. Η ποίηση ως α ι
σθηματική έκφραση του ατόμου.
Σ ’ αυτή την παλιά κατάσταση, ίσως η ποίηση εργάζεται, όχι να
βγει από τη γλώσσα της κάθε μέρας, όπως αναπαριστούμε αυτή
τη γλώσσα μέσα στο σημείο, αλλά να οδηγήσει το κοινόχρηστο
στο άκρο του άωτο - εξίσου κάποτε και στο να το δραματικοποιήσει ή να το αποφύγει. Υπάρχει λοιπόν ένας ακαθόριστος
αριθμός από ορατές ποιήσεις (ορισμένες μάλιστα, επιδεικτικά
αναγνωρισμένες από πριν), κι ακόμη ποιήσεις του σχεδόν αδιό
ρατου. Καμιά σχέση με ό,τι ονόμασαν προζαϊσμό, που είναι μια
πτώση προς τη μη-ποίηση, όπου η αντίθεση ανάμεσα στην ανα
μονή και σ’ αυτό που βρίσκουμε, μπορεί να φτάσει ως το γελοίο.
Ε ίναι μια ποίηση της «πρόζας του κόσμου». Η γλώσσα η όσο
γίνεται πιο φορτισμένη από το σύνηθες. Αυτό για το οποίο ένα
από τα πιο όμορφα παραδείγματα μού φαίνεται πάντα το Sou ve
nir de la nuit du 4 στον H ugo.
Οπτική γωνία μερική, μεροληπτική. Δε βλέπω πώ ς μπορεί να
γίνει διαφορετικά. Γιατί είναι ενταγμένη. Εκείνος που υποστη
ρίζει το αντίθετο, αναγνωρίζω αμέσως ότι βρίσκεται από τη με
ριά του σημείου. Ή του ιερού. Πράγμα το ίδιο. Ο ι δρόμοι είναι
γεμάτοι από στρουκτουραλιστές με πολιτική περιβολή. Ο π α 
ραλληλισμός ορθώνει ακόμη τα φράγματά του μέσα στην ποίη
ση . Η σημειωτική δεν προτιμά χωρίς λόγο τα αφηγή ματα από την
ποίηση. Ούτε κι αυτή ακόμη δεν ξέρει π ια να διαβάζει παρά τον

εαυτό της. Φτιάχνει σχολαστικούς που δεν ακούνε παρά τις ρίμες των κειμένων μεταξύ τους. Τις ρίμες με τη ζωή, τις αφήνουν
στους αφελείς.
Οι καταστάσεις ανάγνωσης, τα ερωτήματα που θέτει κανείς
στον εαυτό του ή οι απαντήσεις που εμποδίζονται να τεθούν, οι
λεπτές ή οι αυτονόητες αλήθειες μπορούν ν ’ αλλάξουν, η ποίηση
παραμένει αυτό α π ’ όπου έρχεται το σκάνδαλο. Θαυμάσιος
απόηχος του σημείου, αφού το συντηρεί. Συντηρεί μιαν ανά
γνωση παραδοσιακή, με την έννοια που ο Horkheimer μιλά για
παραδοσιακή θεωρία: εκείνο που συντηρεί την κοινωνία τέτοια
που είναι.
Διαβάζω την ποίηση, διαβάζω σήμερα, δεν είναι λοιπόν παρά
μια πλευρά της ερώτησης: Τι σημαίνει να είσαι σύγχρονος; Δ ια 
βάζουμε όπως (sic), διαβάζουμε ενάντια. Τα μοντέλα δε λεί
πουν. Η ποίηση εξαρτάται α π ’ αυτή την χρονική ακαταλληλότητα η οποία αφυπνίζει στη μέση μιας λέξης εκείνον που πάει να
κοιμηθεί διαβάζοντας.
Η μοιρασιά των χαρτιών πάει ν ’ αλλάξει. Είναι ασταμάτητα
έτοιμη ν ’ αλλάξει. Διαβάζω κινδυνεύει σε κάθε στιγμή να αιχμα
λωτιστεί από ένα παρελθόν, να βρεθεί στο παρελθόν. Αλλά η
γραφή δεν επιθυμεί παρά να είναι παρούσα στο παρόν. Ε ναπό
κειται στην ανάγνωση να την συλλάβει, όπω ς ο περιπλανώμενος
Ιουδαίος του Apollinaire, προχωρώντας.
*Από το βιβλίο του: La rime et la vie, εκδ. Verdier, Παρίσι 1989, σσ. 106-118.
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Π αρορά μ ατα
Στο μελέτημα της κ. Τ ατιάνας Τσαλίκη-Μηλιώνη «Ελληνικά
γαλλόφωνα περιοδικά, η περίπτωση του περιοδικού ϋτβεά β
κλπ.», που δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο τεύχος μας (αριθ.
80, Μ άρτιος-Μ άιος 1997) παρακαλούμε να γίνουν οι ακό
λουθες διορθώσεις:
σελ. στήλη αράδα
26
2
3
«Το γλωσσικόν ζήτημα κ ’ η εκπαιδευτική
μαςαναγέννησις».
26
2
13
Το Κοινωνικόν μας Ζ ήτημα
26
2
15 «Το Ανώτερο Δημοτικό Π αρθεναγωγείο
Βόλου»
26
2
24 Εκπαιδεύσεως
27
1
28
Βιάζη-Μ αύρου
27
1
53
Δαπόντε
27
37 Στο 1 τ.
2
27
38 Juliette
2
28
1
49
είχε η επικείμενη έκδοση της Graecia
28
2
45
Ό λη η παράγραφος να γίνει:
Στη στήλη του περιοδικού με τον τίτλο
«Νεοελληνικά Αριστουργήματα» παρου
σιάζονται σε συνέχειες η Φόνισσα (Παπα-

28
29

2
1

29

2

30
30
30
30
30
30
31

1
1
1
1
1
2
1

διαμάντη), ο Γιάννος Χ α ρ ίσ η ς (Εψ ταίιώ τη), ο Α στραπ 07ΐαννος·(Βαλαωρίτη), Ο
θάνατος του παλικαριού (Παλαμά), Το
Π ανηγύρι στην Κ αστρίτσα (Κρυστάλλη),
Η Μ ηλιά (Ροίδη) κ.ά.
53 Η Κ ερένια Κ ούκλα (Χρηστομάνου)
5 «πρώτη γαλλική μετάφραση του Εθνικού
Ύμνου»
35 Ν ασημειω θείαστερίσκοςμετάτηλέξη:
για το Γλωσσικό* και να προστεθεί στο τέ
λος της στήληςη εξήςυποση μείωση:'
* Πολύ σύντομα θα παρουσιάσω αναλυτι
κότερα το θέμα του γλωσσικού ζητήματος
στο περιοδικό ΰΓΒεΰίβ.
5
Θεσσαλονίκη
28 διανομή της Μ ακεδονίας
47 της Κυβερνήσεως της Ρουμανίας
49
εικονογράφηση
53 τον πολιτικό της προσανατολισμό
10 εσπερίδες
6
να δώσει το στίγμα

ΚΡΙΤΙΚΗ

του Δημήτρη Ραυτόπουλου
Roderick Beaton,
Εισαγωγή στη Νεότερη
Ελληνική Λογοτεχνία
«Νεφέλη», Θεωρία - Κριτική
Αθήνα 1996
Το βιβλίο του Roderick Beaton Εισαγωγή
στη Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία, παρά
τις προφυλάξεις του συγγραφέα με τις π ε 
ριοριστικές διευκρινίσεις ή εξειδικεύσεις
που δηλώνει, δεν απέφυγε την υποδοχή
του στη βιβλιοθήκη των ιστοριών της Ν.Ε.
λογοτεχνίας, όπου και προοριζόταν άλλω
στε. Η λέξη Εισαγωγή στον τίτλο του εξω
φύλλου είναι υπογραμμισμένη, ενώ στον
εσωτερικό τίτλο το αντικείμενο προσδιορί
ζεται επακριβώς: Εισαγωγή στη Νεότερη
Ελληνική Λ ογοτεχνία - Ποίηση και πεζο
γραφία 1821 -1992. * Έχουμε δηλαδή Εισα
γωγή και όχι Ιστορία (λέξη που αποφεύγε
ται) και εισαγωγή στη Νεότερη και όχι στη
Νέα Ελληνική λογοτεχνία. Ό χ ι όμως σε όλη
τη λογοτεχνία, παρά μόνο στην ποίηση και
την πεζογραφία. Ως «νεότερη» λογίζεται η
λογοτεχνία του ελληνικού κράτους. Ωςτοιαύτη, φαίνεται, απαλλάσσεται και της π α 
ρουσίας στον κόσμο της λογοτεχνίας μας
της παραγωγής της ομογένειας καιτης διασποράς.
Ομολογώ ότι μου είναι δύσκολο να συλλάβω τη λογική αυτής της χειρουργικής αν
τιμετώπισης μιας Γραμματείας και του διαμελισμού της. Εν ονόματι ποιας επιταγής;
της συντομίας; της εξειδίκευσης ή της θε
ματικής διαίρεσης; Αλλά μια Εισαγωγή έχει
ακριβώς ως περιεχόμενο και μέθοδο το σύ
νολο και όχι το μέρος: τη συσχέτιση, τις γ ε 
νικές γραμμές που διέπουν μια λογοτεχνία
και την εξέλιξή της από είδος σε είδος και
μέσα στο χρόνο. Πώς είναι δυνατό να ανα
παραστήσουμε τον ιστό των αλληλεξαρτή
σεων που συνδέουν τα κείμενα τόσο μεταξύ
τους όσο και μ ε το σύνολο της πνευματικής
παραγω γής και του πολιτισμού, στον οποίο
ανήκουν, όπως λέει πολύ σωστά ο ίδιος ο
R.B. (σ. 15), αποκλείοντας είδη λογοτε
χνικά ή περιορίζοντας τη λογοτεχνία στη
μητροπολιτική της διάσταση; Στις παρα
λείψεις, που επιχειρεί καθόλου πειστικά να

Εισαγωγή κατάλληλη προς εξαγωγή

δικαιολογήσει ο συγγραφέας, δεν είναι
μόνο ο δραματικός λόγος, η διασπορά και η
κυπριακή λογοτεχνία, είναι και άλλα κεφά
λαια της ιστορίας της λογοτεχνίας μας, που
η απουσία τους μένει αδικαιολόγητη και
ανεξήγητη. Η κριτική του βιβλίου του άγγλου ελληνιστή επισήμανε ήδη την απου
σία κεφαλαίου ή ιστορικών αναφορών στο
δοκίμιο και την λογοτεχνική κριτική. Υπάρ
χουν και άλλοι αποκλεισμοί, όπωςτων απο
μνημονευμάτων, των λογοτεχνικών περιο
δικών, των συζητήσεων, των μεταφράσεων.
Για κάθε μια από τις απουσίες αυτές όμως
υπάρχουν οι αντίστοιχες εξαιρέσεις -σ τ ο
κείμενο ή στις υποσημειώ σεις- που δεί
χνουν ακριβώς την αδυναμία τέτοιων δια
χωρισμών.
Αναμφισβήτητο πλεονέκτημα της γραμ
ματολογικής αυτής εργασίας είναι η συμ
βολή της στην απεμπλοκή της ιστορίας της
λογοτεχνίας από τη γλωσσική διαμάχη και
τη δημοτικιστική ιδεολογία, θέμα που θίγε
ται εισαγωγικά και εξετάζεται ιδιαίτερα σ'
ένα τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, εν είδει επιμέτρου.
Οι «κλασσικές» πια και «έγκυρες Ιστο
ρίες της Ν. Ε. λογοτεχνίας - εκείνες του Ηλ.
Βουτιερίδη (1924) και του Κ. Θ. Δημαρά
(1948) ιδιαίτερα- καθιέρωσαν κάτι σαν αρ
χέτυπο από το οποίο ξεκινούν ευλαβικά και
δειλά ή ελάχιστα αναθεωρητικά οι μεταγε
νέστερες προσπάθειες. Μοιραία, ως ένα
χρονικό σημείο, η δημοτικιστική ιδεολογία
και στράτευση αλλοίωσε τα μεθοδολογικά
και αξιολογικά κριτήρια της σύγχρονης αυ
τής ιστοριογραφίας, αφού ο δημοτικισμός
από ιστορικό φαινόμενο και εκπαιδευτικό
μεταρρυθμισπκό αίτημα μετατρέπεται σε
δόγμα της γενικότερης Παιδείας. Φτάνεινα
σκεφτεί κανείς ότι για να γίνουν δεκτοί στο
δημώδη κανόνα μας ο Παπαδιαμάντης και ο
Βιζυηνός (δηλαδή οι θεμελιωτές, μαζί με
τον Σολωμό και το Μακρυγιάννη, της Ν.Ε.
πεζογραφίας) χρειάστηκε να περάσουν
από το λοιμοκαθαρτήριο της μετάφρασης
στη δημοτική! Και σήμερα είναι ‘ακαταλαβίστικοι’, σαν κείμενα νεκρής γλώσσας, για
τη συντριπτική πλειονότητα των νέων, την
ώρα που συντελείται αργά αλλά σταθερά η
γλωσσική γενοκτονία μας, με τα λεγάμενα
Μ.Μ.Ε. στο ρόλο του οδοστρωτήρα.
Σχεδόν φυσιολογικά, η αποσύνδεση της
ιστορίας της λογοτεχνίας από την περιπέ

τεια του γλωσσικού μάς έρχεται απ’ έξω (ί
σως αυτό δικαιολογεί το χαρακτηρισμό της
εργασίας ως Εισαγωγής...) 0 11 Β. επιχειρεί
να θεμελιώσει την οπτική του σύμφωνα με
τις νεοτερικές γλωσσολογικές αντιλήψεις
και έρευνες. Την εμφυλιακή διάσταση που
πήρε το γλωσσικό στην Ελλάδατηντοποθετεί μέσα σε μια γενικότερη αντικειμενοποίηση της γλώσσας (κάτι που δεν απέ
κλεισε την παραγωγή ιδεολογίας αλλά και
δαιμονολογίας): Και οι δυο πλευρές της
διαμάχης απέδωσαν στη γλώσσα (ως αντι
κείμενο) εξαιρετικές δυνάμεις: δυνάμεις
ικανές να δημιουργήσουν ή να καταστρέ
ψουν τα θεμέλια του κράτους (σ. 434).
Η εγχώρια κριτική υποδέχθηκε το βιβλίο
με μόλις συγκροτούμενη ευγένεια...* Το
αντιμετώπισε, με κάποια αμηχανία, ως κα
λοπροαίρετη και αδέξια συμβολή στη με
λέτη και τη διεθνοποίηση της λογοτεχνίας
μας, με ανανεωτικές προθέσεις και περισ
σότερο ως ερέθισμα καιπρόκληση. Παρά τη
διπλωματική γλώσσα και τις άπειρες προ
φυλάξεις (ευνόητες) απέναντι στην εργα
σία ενός δραστήριου ελληνιστή που ανήκει
στη μεγαλύτερη γλωσσική κοινότητα του
κόσμου, ως συνολικό αποτέλεσμα αυτή
απορρίπτεται μετά πολλών επαίνων που
λένε. Η πιο αυστηρή και λιγότερο περιφρα
στική απόρριψη -π ά ν τ α με ελαφρυντικάαπό τον Γ. Κεχαγιόγλου, στηρίχθηκε κυ
ρίως στη φιλολογική ανεπάρκεια του έρ
γου. Επισημάνθηκαν σοβαρές αδυναμίες
και παραλείψεις (Γ. Κεχαγιόγλου, Ν. Βαγενάς), αντιφάσεις στην πρόθεση του Β. να
αναβαθμίσει τη Ν.Ε. λογοτεχνία ως κεν
τρική και όχι περιθωριακή (Τ. Καγιαλής),
αλλά και, στο ενεργητικό του έργου, η ανα
νεωτική του άποψη (Ρ. Σταυρίδου-Πατρικίου). Αλλά η συντομία των κριτικών ση
μειωμάτων σε συνδυασμό με την κριτική
αβρότητα δεν επέτρεψε την επίσκεψη άλ
λων πλευρών του βιβλίου, που συμπυκνώ
νονται σε καμιά δεκαριά λέξεις όλες κι
όλες: συζητήσιμες εκτιμήσεις - ερ μ η νευ
τικές και αξιολογικές προτάσεις - θεωρη
τική θεμελίωση και οργάνωση του έργου περιοδολόγηση - απουσίες ονομάτων...
Ας διευρύνουμε λίγο αυτή τη συντομογραφία.
Κανόνας. Να διευρύνουμε το λογοτε

χνικό Κανόνα του 19ου αιώνα, ναι, όχι όμως
αποψιλώνοντας τον 20ό αιώνα και κυρίως
την περίοδο από τον πόλεμο ως τη γενιά
του '70. Ούτε σαν ονόματα δεν εμφανίζον
ται στις σελίδες του βιβλίου οι ποιητές
Μιλτ. Μαλακάσης, Μυρτιώτισσα, Πολυδούρη, Απ. Μελαχρινός, Διον. Ρώμας, Ζωή
Καρέλλη, Α. Καραντώνης, Μ. Δημάκης,
Ρίτα Μπούμη, Ν. Παππάς, Γουλ. Άμποτ, Π.
Θασίτης, Ν. Ασλάνογλου, Ιασ. Δεπούντης,
Μιχ. Κατσαρός, Κλ. Κύρου,Στ. Γεράνης,Δ.
Αντωνίου, Μαντώ Αραβαντινού, οι πεζογράφοιΠ. Νιρβάνας, Σπ. Μελάς, I. Μ. Παναγιωτόπουλος, Λιλίκα Νάκου, Τατιάνα
Σταύρου, Γαλάτεια Σαράντη, Μιχ. Περάνθης, Τ. Αθανασιάδης, Κλ. Παράσχος, Αστ.
Κοββατζής, Π. Καλιότσος, Α. Νενεδάκης,
Αλ. Πανσέληνος... Να σημειώσω την απου
σία του Γιαν. Μανούσακα (που τον θεωρώ
Μακρυγιάννη της τελευταίας εθνικής μας
περιπέτειας) θα ήταν ολότελα μάταιο, μια
που και η ντόπια Γραμματολογία μας σνομπάρειτο λαϊκό λόγο, εκτός αν είναι ρετρό...
Η αντίφαση, η υπερβολή, η δυσαναλογία
αδικούν και σχεδόν παραμερίζουν το επι
χείρημα της Εισαγωγής Beaton να μετακι
νήσει το ενδιαφέρον από το παρελθόν στο
παρόν της λογοτεχνίας μας. Θέλει, λέει, να
είναι έγκυρη ως την τελευταία χρονική
στιγμή της συγγραφής της παρουσιάζον
τας ολοκληρωμένα και με ακρίβεια όλες
-ακόμα και τις λανθάνουσες- αντιλήψεις
της ελληνικής λογοτεχνίας και των λογοτε
χνικών σπουδών στο πρώτο μισό της δεκαε
τίας του 1990. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην
περίοδο του '70 και του '80, σ' αυτή την τε
λευταία μάλιστα διαπιστώνει έκρηξη της
μυθιστοριογραφίας, που για πρώτη φορά,
λέει, απέκτησε μεγάλο κοινό και θέση ισά
ξια με την ποίηση. Η προηγούμενη όμως
μεταπολεμική πεζογραφία, μιας 25ετίας,
φαίνεται να περιορίζεται στους προπολε
μικούς και ελάχιστους μεταπολεμικούς.
Ακόμα πιο πολύ υποφέρουν οι αναλογίες
των έργων. Μπόλικες σελίδες για τις Καμπάνεςτου Θεοτοκά και για το θνησιγενή Ή
λιο του θανάτουτοίΐ Πρεβελάκη, το ίδιο για
τα μυθιστορήματα της Μαργ. Λυμπεράκη,
αλλά εννέα γραμμές για το Τρίτο στεφάνι
του Ταχτσή, ούτε ένας τίτλος έργου του Δ.
Χατζή ή του Μ. Χάκκα, τίποτα για τα πρώτα
μυθιστορήματα του Φραγκιά ή για το Εκκρεμέςτ ου Λειβαδίτη.
Αυτός ο τελευταίος, όπως και ο Γιαν.
Δάλλας και πλήθος αξιόλογοι ποιητές είναι
μόνο ονόματα σε καταλόγους. Το κριτήριο
της «πρόσληψης», που φαίνεται να εν
στερνίζεται ο συγγραφέας, πιθανότατα τον
οδηγεί να αυξομειώνει τη σημασία ποιητι

κών έργων ανάλογα με το αν έγιναν μουσι
κές συνθέσεις και «σουξέ»: αφιερώνει έτσι
μακρές αναφορές στον Επιτάφιο και στη
Ρωμιοσύνη του Ρίτσου ενώ ελάχιστα ή τί
ποτα δεν λέει για πολλά από τα καλύτερα
έργα του. Υπέρτατη δικαίωση και διαβατή
ριο περάσματος στην ιστορία - για ταλογοτεχνικά έ ρ γ α - φαίνεται να αποτελεί, για
τον 11 Β. η μετενσάρκωσή τους σε τηλεο
πτικά σίριαλ.
Αλλά η κριτική άποψη του συγγραφέα
πρέπει μάλλον να εντοπιστεί - και ενδεχο
μένως να κριθεί- εκεί που εκτίθεται, που
είναι ρητή. Στις αναγνώσεις έργων πεζο
γραφίας ιδίως, ο Ρ. Β. φαίνεται συχνά να
διεισδύει σε βάθος, όπως λ.χ. όταν μιλάει
για την Τριλογία του Τσίρκα ή για το Βίο του
Ισμαήλ Φερ/κπασάτης Ρ. Γαλανάκη, δίνον
τας υποδειγματικές στη συντομία τους ερ
μηνείες ή αναλύσεις. Άλλο τόσο άστοχες,
δυστυχώς, είναι άλλες ερμηνευτικές του
ιδέες - σε σημείο που ναδιερωτάται κανείς
αν γράφτηκαν από τον ίδιο άνθρωπο. Η ερ
μηνευτική άποψη ‘αλληγοριών” ιδίως δεν
είναι το φόρτε του. Π.χ., το φράγμα στο
ομώνυμο έργο του Σπ. Πλασκοβίτη υποδη
λώνει αρκετά καθαρά το κεφαλαιοκρατικό
σύστημα, που καταστέλλει την ορμή της ερ 
γατικής τάξης. Και σαν να μην έφτανε αυτό,
η αλληγορία του μυθιστορήματος δεν στα
ματά εδώ., μας λέει, το έργο θα μπορούσε
να θεωρηθεί και να διαβαστεί ως ‘οικολογι
κό' μυθιστόρημα (σ. 317). Οικολογικό θέμα
(εκδίκηση της Φύσης) βρίσκει και στην τρι
λογία του Β. Βασιλικού. Ούτε ο Παρορίτης
το 1920 δεν θα τα ’γράφε αυτά. Ο Λοιμός
του Φραγκιά πάλι αποτελεί το χρονικό της
ζωής των πολιτικών κρατουμένων στη Μα
κρόνησο.
Οι ατυχείς κρίσεις, εκτιμήσεις και εκ
φράσεις στο βιβλίο είναι πάρα πολλές για
να τις καταγράψει αλλά και για να τις αντιπαρέλθει κανείς. Για τον Καβάφη μαθαί
νουμε οτι είχε επίσης υμνήσει τον ηδονισμό, είτε απερίφραστα είτε ειρωνικά (σ.
277). Στο έργο Ο Πεθαμένος και η Ανά
σταση του Πεντζίκη βλέπει επίδειξη δυνα
μισμού που μάλλον δεν έχει προηγούμενο
στην ευρωπαϊκή πεζογραφία {σ. 227)
Απλουστευτική ερμηνεία, ανακρίβεια,
σχηματικότητασχολικώναναλύσεωνχαρακτηρίζουν όσα λέει για τους Ιδανικούς αυτόχειρες του Καρυωτάκη (με ένα σοβαρό
λάθος στον τελευταίο στίχο, που δεν φαίνε
ται να είναιτυπογραφικό - σ. 172) ή για τον
Ρίτσο και την «ποίηση της ήπα ς» (σ. 250,
280). Ακόμα σοβαρότερη είναι η παρερμη
νεία του ποιήματος του Καρυωτάκη «Εις
Ανδρέαν Κάλβον» (σ. 172). Γιατί ο Καρυωτάκης, βέβαια, δεν ειρωνεύεται τα ιδανικά

του Κάλβου, αντίθετα μαστιγώνει την προ
δοσία και τον διασυρμό αυτών των ιδανικών
από τους συγκαιρινούς του (του Καρυωτά
κη).
Εκεί όμως που η κριτική οξυδέρκεια του
Ρ.Β. δοκιμάζεται οδυνηρά είναι στις συγ
κρίσεις, στους παραλληλισμούς, τις γεφυρώσεις από συγγραφέα σε συγγραφέα·
απορία και όχι ανακάλυψη πνευματική
προκαλεί ενίοτε η ασυγκράτητη κλίση του
σ’ αυτή την τέχνη. Ο Βίος και Πολιτεία του
Α λέξηΖορμπάτου Καζαντζάκη με την Πο
λιτεία του Πλάτωνα (σ. 232) τι διάβολο
κοινό έχουν, εκτός από τη λέξη Πολιτεία
- μ ε διαφορετικό νόη μ α- και την κάθοδο
στον Πειραιά; Ο επιμένων νικά, ο συγγρα
φέας βρίσκει κι άλλους! Και αλλού: Του Εμ
πειρικού ο «Οιδίπους Ρεξ» πραγματεύεται
το μύθο του Οιδίποδα όπως περίπου η «Ι
θάκη» του Καβάφη το μύθο του Οδυσσέα
(240) Ο Σαββόπουλος είναι ο Έλληνας
Μπομπ Ντύλαν στο βαθμό που ο Πούλιος
είναι η ελληνική εκδοχή του Ά λεν Γκίνσμπεργκ (σ. 340). Και καλά οι ομοιότητες
Αλαφροΐσκιωτου και Δωδεκάλογου (σ.
154), αλλά τι νόη μα έχει ένας κατάλογος με
«παραλληλίες» και «αντιθέσεις» ΠαλαμάΚαβάφη; Να μερικές: Και σι δυο ποιητές
έχασαν τον πατέρα τους νωρίς. Και οι δυο
ήταν απρόθυμοι ταξιδευτές σε όλη τους τη
ζωή. (σ. 129). Και για τους δυο ποιητές, οι
αισθητικές ιδιότητες του έργου τέχνης εί
ναι υπέρτατες (σ. 130). Ο ερευνητής όμως
επιμένει βαθύτερα: Σημαντικότεροι πα
ραλληλισμοί μπορούν να γίνουν αφενός
ανάμεσα στα ερωτικά ποιήματα του Κα
βάφη και στο «λυρισμό του εγώ» του Παλαμά και αφετέρου ανάμεσα στα ιστορικά
ποιήματα του Καβάφη και στο «λυρισμό του
εμείς» του Παλαμά (σ. 131). Πιο κάτω όμως
χαρακτηρίζει τα ιστορικά τους ποιήματα εκ
διαμέτρου αντίθετα (σ. 133). Είναι κι αυτός
ένας παραλληλισμός. Άλλος: Η έμφαση
όμως του Ελύτη στο σώμα και στην καλή φ υ
σική του κατάσταση είναι, πιθανόν, αντί
στοιχη μ ’ αυτή των μυθιστορημάτων Μυριβήλη και Βενέζη στο σώμα και στις πληγές
του, στην αρχή της ίδιας δεκαετίας(ο. 219).
Δεν θα μπορούσα ποτέ να θυμηθώ, δια
βάζοντας Χειμωνά, τον Θεοτοκά και τις
Καμπάνες του (σ. 323). Αλλά μήπως είναι
λιγότερο απροσδόκητος ο παραλληλισμός
της Αργώς με τους Αδελφούς Καραμάζοβ
(σ. 191); Και όμως, να... και στα δυο μυθι
στορήματα τ ’ αδέλφια είναι τρία! Ισολογι
σμός κατά το ήμισυ ακριβής, αφού ο συγ
γραφέας δεν έβαλε στο λογαριασμό τον
εξώγαμο Σμερδιακόβ, που κάνει τους αδελ
φούς Καραμάζοβ τρισήμισυ. Αντίθετα, του
διέφυγε ένα ενισχυτικό: η συνωνυμία

Ιάσων Δεπούντης
Μέσα στις πέτρες

Συμπλήρωμα του Χρόνου

Α πόγεμα σε άτεγκτο μήνα Ιούλιο.
Μ ε την ανήσυχη ηλικία της γυναίκας
περιμένοντας.

Για το ταξίδι και τον ταξιδιώτη
για τον ταξιδιώτη
χτυπούν πηδούν στο κύμα τα δελφίνιακι εσύ φτερω τέ Έ ρω τα πηγα ίνεις κι έρχεσαι
σαν τη φεγγοβολή του πρωιού
ανάμεσά τους.

Έξω α π ’ τα μισητά παλάτια στους αγρούς,
μαύρους καπνούς μπορεί για την Η λέκτρα
μαύρους θρήνους.
«Πάλι από μένα σε ζητάει η μαύρη γη
και πώ ς να μην σε προστατέψω;
Σ ε σένα τον πικρό αδερφό μου Ορέστη
μιλώ, δική σου είμαι και σε σένα έρχομαι.»
Ε κ εί σ τις μαύρες πέτρες
αίσθηση τραγική η χρυσή μάσκα το αίνιγμα.
Ο σοβαρός ετούτος άντρας
είναι ο πατέρας Α γαμέμνονας ο θάνατος.
Ε κ εί στις κρύες πέτρες πρόκληση πανικού τα καταματωμένα φορέματα
βάρβαρες λυσσασμένες οι ώρες της γυναίκας.
Είναι η μάνα Κ λυταιμνήστρα η ζωή.
Α πόγεμα σε άτεγκτο μήνα Ιούλιο.
Ζ ει μέσα στο χρόνο η Η λέκτρα ·
και την ξέρει ο θάνατος.
Α νεπανάληπτη, άτεγκτη, οργισμένη.

Αλιόσα (Αλέξη) Καραμάζοβ και Αλέξη Νοταρά, ο οποίος μάλιστα πεθαίνει νέος,
αγνός και ως ποιητής γίνεται πνευματικός
ταγός της νέας γενιάς...
Είναι πρακτικά αδύνατο να επεκταθώ
εδώ σε ζητήματα περιοδολόγησης, (συντη
ρητικής), οργάνωσης υλικού κ.ά. ή στα
ιστορικά προλεγόμενα σε καθένα από τα
πέντε ιστορικά κεφάλαια του βιβλίου. Δεν
καταλάβα τι δικαιολογεί την διαίρεση και
τιτλοφόρηση των κεφαλαίων αυτών με
βάση τα εθνικά και πολιτικά γεγονότα και
όχι μετις λογοτεχνικές περιόδουςπου ανα
γνωρίζει: ρομαντισμός - μοντερνισμός -■
μεταμοντερνισμός. Ο μύθος των γενεών
- π ο υ έγινε μόδα από την ιστορική γενιά
του 1898της Ισπανίας (Μπλάσκο Ιμπάνιεθ,
Ουναμούνο, Ρ. Ντάριο κ.ά.)- διατηρείται
πάντα στο ελληνικό με στρογγυλές δεκαε
τίες, από τις οποίες ο Η. Β. πριν από το '70
και '80 αναγνωρίζει εκείνες του 1930 και
του 1880, ενώ μεσολαβούν δεκαετίες που
δεν πραγματοποιείται καμιά εξέλιξη και

Για το ταξίδι και τον ταξιδιώτη
για τον ταξιδιώτη μόνο
πέφ τουν τα ζάρια
στις ηλεκτρικές αφίξεις των τρένων
κι εσύ φτερωτή θεά κερδίζεις τον καιρό
και ξαναπαίρνεις τη Βαστίλλη.
Μ παίνεις και βγαίνεις στα μεγάλα τούνελ
σε συνοδεύουν οι δορκάδες
οι δύο είναι η Δωδώνη.
Για το ταξίδι και τον ταξιδιώ τη
για τον ταξιδιώτη μην περιμένεις νέα
ο κόσμος είναι ίδιο ς· περνάει
σε θάλασσες από διαφημίσεις ο Δ υσσέας
και πάλι στις Σειρήνες ανάμεσα της νύχτα ςέχει τη θύμησή του γράψει
στο σταθμό νίηοεηπε, τι τάχα να είναι;
Παίρνει χιλιάδες δρόμους, πιο πολύ:
Μ πορεί χω ρίς κλειδί ν ’ ανοίξει το σαρδελοκούτι ·
χώρους φανταστικούς με αληθινά ταξίδια μέσα τους
- κ α ι πού το τέλος;

μοιάζει να σβήνει κάθε φλόγα (σ. 31).
Μερικές από τις κοινωνικο-πολιτικές
είτε ιδεολογικές διαπιστώσεις που διανθί
ζουν τα προλεγόμενα σε κάθε κεφάλαιο εί
ναι ιδιαίτερα προκλητικές όσο και αστοι
χείωτες. Μιλώντας λ.χ. για τη ‘Νέα Ορθο
δοξία’ (σ. 329) παρουσιάζει αυτό το ιδεο
λόγημα ως τη μόνη ή τουλάχιστον τη γενική
ιδεολογία της περιόδου μετά τη δικτατο
ρία:
Τόσο ο λαός όσο και οι διανοούμενοι ανα
γνώρισαν τη σπουδαιότητα των πνευματι
κών αξιών και των κοινωνικών απόψεων,
όπως αυτές διατυπώνονται από την Ορθό
δοξη Εκκλησία. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι
αυτή η ‘Νέα Ορθοδοξία', όπως ονομάστη
κε, από τη δεκαετία του 70 και μετά, παρου
σιάζεται διαμετρικά και ανυποχώρητα αν
τίθετη μ ε την ένταξη της Ελλάδας στη δ υ 
τική Ευρώπη και ιδιαίτερα μ ε την αφο
μοίωση των δυτικών υλικών αξιών.
Απορεί κανείς πως τέτοια οριστικά και
βαρυσήμαντα περνούν ελαφρά τη καρδία

σε μια εργασία που διεκδικεί επιστημονική
ακρίβεια και νηφαλιότητα. Καθώς αδυνατεί
να θεμελιώσει μια τέτια ανάλυση αρκείται
σε ηχηρές φράσεις σαν την παραπάνω.
Γιατί δεν είναι δυνατό να πάρει κανείς τοις
μετρητοίς τα περί βυζαντινισμού του ύστε
ρου Σεφέρη, ούτε τα π ερίτη ς ιστορικήςσημασίας της στροφής Θεοτοκά. Ό σα λέει
άλλωστε ο ίδιος για το μεταμοντερνισμό
μας από το '70 και πέρα κάθε άλλο παρά ενι
σχύουν την άποψή του για το νέο μας ανατολισμό. Εκτός αν στηρίζει την άποψή του
με το υπέρμετρο βάρος που δίνει στον
Μέγα Ανατολικό... Μαζί με τ ’ άλλα, η εκτί
μησή του υπονομεύει την ίδια τη δική του
τοποθέτηση της λογοτεχνίας μας στο ευ
ρωπαϊκό κέντρο και όχι στην περιφέρεια
-κ ά τι που δεν φαίνεται να τον απασχολεί
ιδιαίτερα.
Ο χαρακτηρισμός του έργου από τον
συγγραφέα ως κατατοπιστικού, απευθυ
νόμενου στο ευρύ αναγνωστικό κοινό

(Πρόλογος) δεν το απαλλάσσει από την ευ
θύνη για τα λάθη και τα αρνητικά σημεία
που ενδεικτικά σημειώνονται εδώ, ούτε
από τη σχετική προχειρότητα της ελληνι
κής έκδοσης. Οι βιβλιογραφικές παραπομ
πές σε υποσημειώσεις δεν αναπληρώνουν
τη συστηματική κατά περιόδους βιβλιογρα
φία που έχει καθιερωθεί στις εργασίες του
είδους. Στην έλλειψη πληρότητας και συ
στηματικότητας συντείνει και το Ευρετή
ριο: μόνο ονόματα συγγραφέων -ο ύ τ ε τίτ
λοι έργων, περιοδικών, ούτε όροι, θεωρίες,
σχολές κ.τ.λ. Αλλά και στα ευρετήρια Ελ
λήνων και ξένων συγγραφέων υπάρχουν
προχειρότητες και λάθη (π.χ. η Ελισάβετ

Μουτζάν-Μαρτινέγκου γίνεται Μουντζάν
Μαρτελάου), αλφαβητικές ανακολουθίες,
παραλείψεις ονομάτων που υπάρχουν στο
κείμενο ή επαναλήψεων, λανθασμένοι ή
ανύπαρκτοι αριθμοί σελίδων. Αυτά βέβαια
σημειώνονται ως ημαρτημένα της ελληνι
κής έκδοσης, για τα οποία δεν είναι αμέσως
υπεύθυνος ο συγγραφέας. Δεν θέλω να πω
τίποτα για τη μετάφραση, χωρίς να τη συγ
κρίνω με το πρωτότυπο. Αλλά η απόδοση
του la sobriété d e son style im pecable (η λι
τότητα του άψογου ύφους του) ως: το σχο
λαστικό του ύφος -προκειμένου μάλιστα
για τον Καβάφη- δεν ξέρω αν μεταφρά
στηκε πρώτα έτσι στα αγγλικά και από

π ο ιο ν είναι πάντως απαράδεκτη ανευθυνότητα.
Το βιβλίο του άγγλου ελληνιστή είναι μια
ακόμα χαμένη ευκαιρία. Ας μείνουμε στο
ερέθισμα.

γονός ότι τα τελευταία χρόνια εντάθηκαν οι
προσπάθειες και στις δύο παραπάνω κα
τευθύνσεις. Παράλληλα καλούς καρπούς
αποδίδει ο συλλεκτικός ζήλος για παλιά π ε
της Δώρας Μέντη
ριοδικά και εφημερίδες, που επιδεικνύουν
ο Γιώργος Ζεβελάκης και ο Λάκης Παπαστάθης (και οι δύο με προθυμία και ουσια
Ερευνητική ομάδα. Εττο- στικό ενδιαφέρον διαθέτουν τις συλλογές
τους στους ερευνητές).
τττεία X. Λ. Καράογλου, Πε
Η καταγραφή και η ευρετηρίαση των λο
ριοδικά λόγου και τέχνης γοτεχνικών περιοδικών του 19ου-20ού αι.
(1901-1940). Τόμος Πρώτος: έχει απασχολήσει ως σήμερα ευάριθμους
Αθηναϊκά περιοδικά (1901- μελετητές. Προδρομικές εργασίες που
1925), University Studio Press, συμπεριέλαβαν τον περιοδικό τύπο, όπως
η Ελληνική Βιβλιογραφία, Αθήνα 1909,
Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 542.
1911, 1927 και Θεσσαλονίκη 1932, του Ν. Γ.
Πολίτη· ιστορικές επισκοπήσεις όπως τα
Η συστηματική καταγραφή και βιβλιογρά- βιβλία Ιστορία του ελληνικού τύπου, τ. 1-3,
φηση των λογοτεχνικών περιοδικών αποτε 1957-1960, του Κώστα Μάγερ και Σύντομη
λεί ως σήμερα ένα από τα σημαντικότερα ιστορία των φιλολογικών και πολιτικών π ε
desiderata για την ιστορία και τη μελέτη ριοδικών της Ελλάδας. Από τη γέννησή
της νεοελληνικής φιλολογίας. Το δυσανα τους μέχρι σήμερα (1784-1990), Αθήνα
πλήρωτο αυτό κενό δυσχεραίνει κάθε [1991;], του Μαν. Βάγια- διάφοροι κατάλο
ερευνητική προσπάθεια, πολλαπλασιάζον γοι και στατιστικές του ελληνικού περιοδι
τας το μόχθο αλλά και το χρόνο που είναι κού τύπου που συντάσσονταν κυρίως σε
αναγκασμένος να δαπανήσει ο μελετητής ετήσια βάση, προετοίμασαν το έδαφος για
σε πρωτογενή έρευνα για την καταγραφή, πιο εξειδικευμένες σύγχρονες ερευνητι
τον εντοπισμό στις Βιβλιοθήκες, την αυτο κές προσεγγίσεις. Ειδικότερα και μεθοδικό
ψία των εντύπων που τυχόν ενδιαφέρουν ενδιαφέρον για τον 19ο αι. έχουν επιδείξει
την εργασία του. Επιπλέον η δυσλειτουρ ερευνητές όπως η Μάρθα Καρπόζηλου με
γία των Βιβλιοθηκών στη χώρα μας, που τη διδακτορική διατριβή της Τα ελληνικά
έχει σαν συνέπεια ακόμα και την απώλεια οικογενειακά φιλολογικά περιοδικά (1847πολύτιμου υλικού, καθιστά επιτακτική την 1900), Ιωάννινα 1991, και ο διευθυντής του
ανάγκη τόσο για συστηματική ευρετηρίαση Ε.Λ.Ι.Α. Μάνος Χαριτάτος. Ο αριθμός των
του λογοτεχνικού περιοδικού τύπου, όσο ερευνητών που κατευθύνονται στη βιβλιο
και για αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνο γραφική καταγραφή ή στις ειδικές μονο
λογικών μέσων, με σκοπό τη διάσωση δυ γραφίες για λογοτεχνικά περιοδικά του
σεύρετου υλικού (δημιουργία βάσης δεδο 20ού αι. είναι αρκετά υψηλός, συγκριτικά
μένων σε CD-ROMs). Ευοίωνο είναι το γε- με άλλους κλάδους της νεοελληνικής φιλο

λογίας, γεγονός το οποίο οφείλεται αφενός
στη συνειδητοποίηση για την αναγκαιό
τητα εργασιών υποδομής και αφετέρου στο
ειδικό ενδιαφέρον που προκύπτει για τις
συνθήκες γένεσης, την κυκλοφορία και την
πνευματική απήχηση των περιοδικών. Έ 
τσι από τη μια πλευρά εκδηλώνεται ενδια
φέρον για επιλεγμένα θεματικά πεδία:
αφιερώματα περιοδικών, (Αφιερώματα πε
ριοδικών. Συμβολή στην καταγραφή τους
(1880-1980), Ε.Λ.Ι.Α. 1982, της Καρπόζη
λου)· περιοδικά της περιφέρειας (π.χ. Δή
μος Θεσσαλονίκης, Εκατό χρόνια λο γο τε
χνικού περιοδικού στη Θεσσαλονίκη
(1889-1989), Θεσσαλονίκη 1989 [διοργά
νωση της Έκθεσης-σύνταξη του καταλό
γου Ντίνος Χριστιανόπουλος] ■ Λογοτε
χνικά περιοδικά της Αλεξάνδρειας (19041953), Δ ιάπω ν 1990, του Δημήτρη Δασκαλόπουλου)' χρονικές περίοδοι (π.χ. η διδα
κτορική διατριβή της Αλεξάνδρας Μπουφέα, Τα λογοτεχνικά περιοδικά της κατο
χής, 1994)· νεανικά περιοδικά (βλ.τηνπεντάτομη αναλυτική καταγραφή στη σειρά
«Ελληνικός νεανικός τύπος του Ιστορικού
Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας»: (18301914) [Καρπόζηλου], 1987' (1915-1936)
[Τσικνάκης] 1986' (1936-1941) [Πανοπούλου-Τσικνάκης], 1992- (1941-1945)
[Βαρών], 1987). Από την άλλη εκπονούνται
διδακτορικές διατριβές με θέμα τη συγ
κρότηση και απήχηση περιοδικών που
επέδρασαν σημαντικά στη λογοτεχνική
ζωή της εποχής τους, μερικές από τις
οποίες εκδόθηκαν σε βιβλία: Γ. X. Καλογιάννη, Ο Νουμάς και η εποχή του (19031931). Γλωσσικοί και ιδεολογικοί αγώνες,
Επικαιρότητα 1984- Βίκυ Πάτσιου, «ΗΔιάπλασις των Παίδων» (1879-1922). Τοπρό

* Ο αγγλικός τίτλος του πρωτότυπου, είναι An
Introduction to Modem Greek Literature.
* Αναφέρομαι στην «πολυκριτική» παρου
σίαση του βιβλίου από «Το Βήμα» (16 Μαρτίου
1997): Γ. Κεχαγιόγλου, Τ. Καγιαλής, Ν. Βαγενάς,
Ρ. Σταυρίδου-Πατρικίου και Δ. Ν. Μαρωνίτηςως
συντονιστής.

τυπο και η συγκρότησή του, Ιστορικό Αρ
χείο Ελληνικής Νεολαίας 1987· X. Λ. Καράογλου, Το περιοδικό «Μούσα» (19201923), Νεφέλη 1991 Γεωργία Λαδογιάννη,
Κοινωνική κρίση και αισθητική αναζήτηση
στο μεσοπόλεμο. Η παρέμβαση του περιο
δικού «Ιδέα», Οδυσσέας 1993, κ.α. Ακόμη
στην καλαίσθητη εκδοτική σειρά «Περιο
δικά Λόγου και Τέχνης» του «Διάττοντα»,
που διηύθυνε ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, κυκλοφόρησαν τρία βιβλία: X. Λ. Καράογλου, Ο Διόνυσος (1901-1902), 1992'
Βίκυ Πάτσιου, Ηγηοώ (1907-1908). Ποιη
τική έκδοση (1913-1914), 1992- Αγορή
Γκρέκου, Ζωή (1902-1922), 1993, ενώ (στα
αυτιά των βιβλίων) είχαν αναγγελθεί άλλες
είκοσι εκδόσεις. Η χρηστική οργάνωση των
βιβλίων της σειράς (η οποία συνίσταται ως
εξής: Η ταυτότητα του περιοδικού-Συντσμογραφίες-Εισαγωγή-Πίνακας περιεχο
μένων κατά τεύχη-Πίνακας περιεχομένων
κατά συγγραφείς-Πίνακας προσώπωνΕπίμετρο) αποτελεί μια ενδιαφέρουσα
πρόταση βιβλιογράφησης βραχύβιων λο
γοτεχνικών περιοδικών. Αυτό το εκδοτικό
σχήμα συνέχισε η σειρά «Ευρετήρια Περιο
δικών Λόγου και τέχνης» του University
Studio Press, που διευθύνει ο επίκουρος
καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλο
νίκης X. Λ. Καράογλου, και έχει στο ενεργη
τικό της τρία βιβλία: Μαρία Σακελλαρίου,
Το περιοδικό «Σήμερα» (1933-1934),
19941 Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, «Το περιοδι
κόν μας» (1900-1901), 1994· Λάμπρος Βα
ρελάς, «Ελληνικά Γοάμματα» (1927-1930).
Επίμετρο: «Τα Νέα» (1930), 1995.
Ο τόμος Περιοδικά λόγου και τέχνης
(1901-1940) αποτελεί καρπό πολύχρονης
δραστηριότητας δωδεκαμελούς ερευνητι
κής ομάδας που οργάνωσε και καθοδήγησε
ο X. Λ. Καράογλου στα πλαίσια του «Εργα
στηρίου Βιβλιογραφίας». Για την ακρίβεια
πρόκειται για τον πρώτο από τους πέντε
τόμους της σειράς, στον οποίο καταγρά
φονται τα λογοτεχνικά περιοδικά που εκδόθηκαν ή κυκλοφορούσαν από το 1901
έως το 1925 στην Αθήνα και τον Πειραιά.
Ό π ω ς πληροφορούμαστε από τον «Πρό
λογο» στο δεύτερο τόμο θα καταχωρηθούν
όσα περιοδικά κυκλοφόρησαν την επόμενη
δεκαπενταετία (1926-1940) · στον τρίτο και
στον τέταρτο τα περιοδικά της ελλαδικής
«περιφέρειας» και του μείζονος ελληνι
σμού
(Κύπρου,
Κωνσταντινούπολης,
Σμύρνης, Αλεξάνδρειας), αντίστοιχα. Ο
πέμπτος τόμος θα περιλάβει επιλεκτικά
ετήσια ημερολόγια και, ίσως, λαϊκά περιο
δικά, με κριτήριο συμπερίληψής τους την
ποσότητα λογοτεχνικής ύλης που φιλοξε
νούν. Ο σχεδιασμός της σειράς δεν προ

Γιώργης Μανουσάκης
ΚΛΑΜΑ
Κ άποιος κλαίει μες στη νύχτα.
Δ εν ξέρω αν είναι σ τ ’ όνειρό μου
ή αν είναι πίσω από την πόρτα.
Θέλω να τον παρηγορήσω
μα δεν μπορώ να βγω α π ’ το δύθος.
Κλαίω κι εγώ και τα δάκρυα μου
στάζουν α π ’ τα κλαδιά της νύχτας.

ΦΑΝΤΑΣΜ ΑΤΑ
Τα ρούχα ξεχαστήκαν στο σκοινί απλωμένα
και βγήκε το φ εγγάρι πίσω α π ’ το βουνό.
Τα ρούχα χτυπιούντα ι σεληνιασμένα
και κανένας δε βρίσκεται να τ ’ αποκαθηλώσει.
Μόνο με το πρώτο κράξιμο του πετεινού
κατεβαίνουν ένα-ένα, άσπρα φαντάσματα,
και φ εύγουνε χορεύοντας πάνω στις στέγες
για να τρυπώσουν στα όνειρα των κοιμωμένων.

βλέπει την εξέταση περιοδικών που αναφέρονται στη νεοελληνική λογοτεχνία
αλλά κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό, όπως
π.χ. συμβαίνει εν μέρει [κυκλοφόρησε στην
Αθήνα και στο Montpellier] με το ξενό
γλωσσο Libre (1922-1936) του Louis Rou
ssel. Πάντως σε περίπτωση που κάποιο
αθηναϊκό περιοδικό διέκοψε την κυκλοφο
ρία του στον αρχικό τόπο έκδοσής του και
επανακυκλοφόρησε με τον ίδιο τίτλο στο
εξωτερικό, περιλαμβάνεται στον τόμο ως
αυτοτελής καταγραφή, όπως π.χ. στην π ε
ρίπτωση του Βωμού που εκδόθηκε στην
Αθήνα (βλ. τη βιβλιογραφική ένδειξη
1918.2), και επανεκδόθηκε στο Παρίσι (βλ.
την ένδειξη 1922.1).
Στον πρώτο τόμο της βιβλιογραφίας κα
τατάσσονται με χρονολογική σειρά 117 π ε
ριοδικά και 4 εφημερίδες στο κύριο μέρος,
και 17 στο Επίμετρο. Η κατανομή σε αυτά τα
δύο μέρη προκύπτει επειδή ο καθορισμός
του ερευνητικού αντικειμένου «περιοδικά
λόγου και τέχνης» δεν είναι απόλυτα σα
φής και ακριβής, καθώς κατά το χρονικό
διάστημα που εξετάζεται δεν μπορούν να
ισχύσουν αυστηρές ειδολογικές διακρίσεις
σε αμιγώς λογοτεχνικά και σε ποικίλης
ύλης-λαϊκά-οικογενειακά περιοδικά. Ο χα

ρακτηρισμός ενός περιοδικού ως λογοτε
χνικό γίνεται κατά κανόνα με βάση δύο εξω
τερικά, μεταβλητά όμως και κυμαινόμενα,
κριτήρια: α) τον υπότιτλο που φέρει ως δη
λωτικό στοιχείο των προγραμματικών του
στόχω ν β) το περιεχόμενο, δηλαδή το πο
σοστό λογοτεχνικών κειμένων στο σύνολο
της ύλης του. Η αστάθεια των παραπάνω
κριτηρίων (είναι συχνό το φαινόμενο τα π ε
ριοδικά να αλλάζουν χαρακτήρα, να εξειδι
κεύουν ή αντίστροφα να περιορίζουν το εν
διαφέρον τους για τη λογοτεχνία, με την
πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος κυ
κλοφορίας, κι αυτή η αλλαγή είτε δηλώνε
ται στον υπότιτλό τους, είτε γίνεται αι
σθητή στην ποσότητα και την ποιότητα της
λογοτεχνικής ύλης), δημιουργεί αμφιλε
γόμενα ζητήματα στην ερευνητική ομάδα,
τα οποία επιλύονται κατά περίπτωση: με
την αναφορά όχι σε όλη τη διάρκεια κυκλο
φορίας του περιοδικού, αλλά στις περιό
δους που η ύλη του περιέχει σε υψηλό πο
σοστό (πάνω από 50%) λογοτεχνικά κείμε
να' με την κατάταξη των εντύπων που πα
ρουσιάζουν μικρότερο όγκο λογοτεχνικής
παραγωγής (20-50%) στο Επίμετρο. Προκειμένου για τα περιοδικά που εξετάζονται

στο κύριο μέρος δεν γίνονται επιμέρους ει
δολογικές διακρίσεις, αφού στη βιβλιογρα
φία καταγράφονται ισότιμα θεατρική, μου
σική, εικαστική ύλη. Στη βιβλιογραφία δεν
συμπεριλαμβάνονται τα μαθητικά-νεανικά
και τα σατιρικά περιοδικά. Δεν καταγρά
φονται επίσης τα περιοδικά τωντότε νεοεισερχόμενων τεχνών, κινηματογράφου και
φωτογραφίας. Άλλωστε δηλωμένος σκο
πός της παρούσας βιβλιογραφίας δεν είναι
να λειτουργήσει απλά και μόνο σαν μια νέα
πληρέστερη καταγραφή των περιοδικών,
αλλά να υλοποιήσει μια αναλυτική μέθοδο
βιβλιογράφησης που να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες της σύγχρονης φιλολογικής
επιστήμης, να πληροφορεί δηλαδή με εποπτεία για την ιδιαίτερη φυσιογνωμία κάθε
περιοδικού, να καταγράφει τους συνεργά
τες και να επισημαίνει αθησαύριστα κείμε
να, διευκολύνοντας έτσι το έργο του μελ
λοντικού συντάκτη εργογραφιών, του ιστο
ρικού της λογοτεχνίας και της τέχνης.
Η εγκυρότητατης ερευνητικής καταγρα
φής διασφαλίζεται πλήρως σε αυτή τη βι
βλιογραφική μέθοδο, όχι μόνο γιατί έχει
καταβληθεί συστηματική και επίπονη
προσπάθεια για τον εντοπισμό όλων των
τευχών που έβγαλε κάθε περιοδικό, αλλά
και επειδή έχει γίνει η απαραίτητη ερευνη
τική προεργασία, έλεγχος δηλαδή και δια
σταύρωση στοιχείων από διάφορες πηγές
της εποχής (βιβλιογραφίες, αναγγελίες
στον τύπο για την κυκλοφορία λογοτεχνι
κών περιοδικών, μαρτυρίες σύγχρονων
συγγραφέων, κ.ά.), με σκοπό την εξακρί
βωση πληροφοριών για την κίνηση του λο
γοτεχνικού τύπου. Αποδελτιώνοντας προ
σεκτικά τις παραπάνω πηγές η ερευνητική
ομάδα μας πληροφορεί για την ύπαρξη 16
ακόμα περιοδικών, που δεν κατάφεραν να
εντοπίσουν. Η βιβλιογραφική καταγραφή
περιλαμβάνει: α) Βιβλιογραφικά στοιχεία
(Τίτλος, Υπότιτλος, Εκδότης, Διευθυντής,
Τόπος έκδοσης, Τυπογραφείο, Διάρκεια
Έκδοσης, Μέγεθος, Περιοδικότητα, Εικο
νογράφηση, Τιμή Τεύχους, Συνδρομή, Βι
βλιοθήκες, Βιβλιογραφία) 6) Αλφαβητικό
κατάλογο συνεργατών γ) Παρουσίαση των
περιοδικών. Με βάση αυτά τα δεδομένα,
ξεπερνώντας τις εγγενείς δυσκολίες κατα
γραφής του αντικειμένου, τις συχνές μετα
βολές στα πεδία έρευνας (διάρκεια, εκδό
τες, κ.ά.), η βιβλιογραφία πετυχαίνει να
δώσει με αντιπροσωπευτικό τρόπο την
«ταυτότητα» τωνπεριοδικών, πλαισιωμένη
με αντίστοιχη εικονογράφηση. Τα βιβλιο
γραφικά στοιχεία ολοκληρώνονται με την
αναγραφή των δημόσιων και ιδιωτικών Βι
βλιοθηκών που ερεύνησε η ομάδα, μέσω
της οποίας ο μελετητής κατατοπίζεται επα

κριβώς για τον αριθμό των τευχών που φυ
λάσσει κάθε Βιβλιοθήκη.
Συμπερασματικά λοιπόν θα λέγαμε ότι η
ερευνητική ομάδα κατόρθωσε να δώσει ένα
πολύτιμο εγχειρίδιο-οδηγό με διττή χρησι
μότητα: βιβλιογράφηση των περιοδικών
και καταλογογράφηση των συνεργατών
τους. Ό μω ς σχετικά με τη δεύτερη ερευνη
τική συμβολή, πιστεύουμε ότι η ερευνητική
ομάδα δεν αξιοποίησε άμεσα όλες τις δυ
νατότητες που διέθετε χάρη στην αυτοψία
του υλικού της. Αναμφίβολα θα ήταν πολύ
χρήσιμη η υιοθέτηση σε μεγαλύτερο βαθμό
εναλλακτικών μεθόδων παρουσίασης κάθε
λογοτεχνικού περιοδικού, με πιθανά κρι
τήρια τη διάρκεια και τη σπανιότητα του
εντύπου. Έτσι στα βραχύβια περιοδικά, τα
οποία στη μεγάλη τους πλειονότητα κυκλο
φορούν το πολύ έως και δέκα τεύχη, είναι
δύσκολο να αναζητηθούν στις Βιβλιοθήκες
ή δεν εντοπίστηκε καν πλήρες σώμα τους,
θα μπορούσε, δίχως να επιβαρυνθεί πολύ ο
όγκος της εργασίας, να γίνει αναλυτική κα
ταγραφή περιεχομένων, με στόχο τόσο την
επακριβή ενημέρωση του ερευνητή για το
είδος της συνεργασίας (ποίημα, διήγημα,
άρθρο, κ.ά.), όσο και την πληρέστερη απο
τύπωση της φυσιογνωμίας του περιοδικού.
Φυσικά η πλήρης παράθεση των περιεχο
μένων θα καταργούσε την ανάγκη παρου
σίασης, η οποία πολλές φορές είναι ανε
παρκής, καθώς η ομάδα δεν τηρεί πάντα
ενιαία μέθοδο στη σύνταξη του σχετικού
σημειώματος, όπως παραδέχεται στην «Ει
σαγωγή» ο Καράογλου. Όσον αφορά στο
πρόβλημα της καταγραφής των έξι μακρό
βιων περιοδικών, αυτό έχει επιλυθεί σωστά
στα πλαίσια της οικονομίας του βιβλίου: με
τον κατ’ επιλογή κατάλογο συνεργατών στα
τέσσερα από αυτά (Α πικ ή Ίρις, Ελληνική
Επιθεώρησις, Ελληνικόν Θέατρον, Πινακο
θήκη), αφού η σύνταξη πλήρους καταλόγου
θα περιλάμβανε πρόσωπα που δεν σχετί
ζονται με τη λογοτεχνία. Για τον Λ/ουμσδιαθέτουμε ήδη την ευρετηρίαση του \Ν. ΙΙθΙΙηβΓ, ενώ για τα Παναθήναιαεπίκεπαιτ] έκ
δοση αυτοτελούς ευρετηρίασης από μέλος
της ομάδας. Το σύστημα καταγραφής των
ονομάτων είναι αλφαβητικό και οργανώνε
ται σε δύο ενότητες. Κατατάσσονται πρώτα
σι Έλληνες συγγραφείς, κείμενα των
οποίων δημοσιεύονται επώνυμα, ψευδώ
νυμα ή με αρχικά (διακρίνονται μάλιστα οι
τακτικοί συνεργάτες του περιοδικού, κα
θώς τα ονόματά τους σημειώνονται με
πλάγιους χαρακτήρες). Στη δεύτερη κατη
γορία καταλογογραφούνται οι μεταφρα
ζόμενοι συγγραφείς, συνοδευόμενοι από
τα ονόματα των μεταφραστών τους: προη
γούνται τα ονόματα των αρχαίων Ελλήνων

και Λατίνων συγγραφέων, για να φανεί η
θέση που καταλαμβάνει η αρχαία γραμμα
τεία στο περιοδικό1ακολουθούν, αποδιδό
μενα πάντα στο λατινικό αλφάβητο, τα
ονόματα των ξένων συγγραφέων.
Η βιβλιογραφία κλείνει με πέντε ευρε
τήρια πολλαπλής χρησιμότητας για τη λο
γοτεχνική ιστορία και τη γενικότερη κινητι
κότητα του περιοδικού τύπου: 1. συνεργα
τών 2. συντελεστών (έκδοση-διεύθυνση) 3.
τυπογράφων και τυπογραφείων 4. κυρίων
ονομάτων, θεμάτων και όρων 5. προσωπο
γραφιών. Πλαισιώνεται τέλος με πέντε πί
νακες: 1. χρονολογικό (όπου καταγράφον
ται σε ετήσια βάση τα περιοδικά που εκδόθηκαν, αντικριστά με όσα συνολικά κυκλο
φορούν την ίδια χρονιά) 2. αλφαβητικό 3.
περιοδικών που άλλαξαν τόπο έκδοσης 4.
περιοδικώνπου δεν βρέθηκαν 5. τίτλων πε
ριοδικών που απλώς αναγγέλθηκαν.
Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα αυτής
της ερευνητικής συμβολής συγχρόνως
προσδοκούμε την έκδοση των επόμενων
τόμων της σειράς. Γιατί αναμφισβήτητα η
ολοκλήρωση αυτής της εργασίας θα πετύχει να αναδείξει όχι μόνο το φιλόπονο
ερευνητικό δυναμικό της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
αλλά και θα συμβάλει καθοριστικά στην ευ
δοκίμηση των εργασιών υποδομής στο
χώρο της νεοελληνικής φιλολογίας.

Γιατί ο Καισαρίων ήταν χλωμός;
Του Μιχάλη Τσιανίκα

Et la nuit était ebscure
et elle éclairait la nuit
Jean de la Croix
Ο χρόνος
Πρόκειται για το γνωστό ποίημα του Καβάφη «Καισαρίων» και
ειδικότερα τον στίχο «χλωμός και κουρασμένος, ιδεώδης εν τη
λύπη σου». Το ερώτη μα είναι γιατί τον θέλει χλωμό ο ποιητή ς και
πώς αυτό μπορεί να συνδυάζεται με την «ιδεώδη» παρουσία του.
Πρόκειται για μια νυχτερινή εμφάνιση του Καισαρίωνα στο δω
μάτιο του ποιητή, γνωρίζοντας στο βάθος για την κακή του τύχη
και τον επικείμενο θάνατο, ελπίζοντας όμως ακόμα λίγο μήπως
και το θαύμα γίνει και σωθεί (ελπίζοντας ακόμα να σε σπλαχνι
στούν / οι φαύλοι - που ψιθύριζαν το <Πολυκαισαρίη>»). Η
ενδιάμεση αυτή κατάσταση ανάμεσα στη βεβαιωμένη γνώση και
την μετριασμένη ελπίδα αναδεικνύει τον Καισαρίωνα «ωχρό»
και «ιδεώδη» και με «ονειρώδη εμορφιά».
Δίχως άλλο έχουμε εδώ δοσμένη άμεσα κάποια προτίμηση του
ωραίου, μέσα από τη νυχτερινή αυτή παρουσία, έτσι όπως επι
σκέπτεται τακτικά τον ποιητή και σε άλλα ποιήματα, μέσα από
αποκαλυπτικές οπτασίες ή άλλες φαντασμαγορίες.
Το πρώτο πράγμα που ορίζει αυτή την νυχτερινή οπτασία εί
ναι μια σειρά από γεγονότα που αρχίζουν με κάποια απλή επαφή
ρουτίνας με τα ιστορικά βιβλία: κάποιες αναφορές στους Πτολεμαίους με «άφθονες κολακείες και επαίνους», λέει ο ποιητής. Ο
ποιητής, μετά από λίγη ώρα, αφού εξακρίβωσε κάποια εποχή
(«όταν κατόρθωσα την εποχή να εξακριβώσω»), νιώθοντας
όμως από την αρχή κάποια έντονη ανία («... εν μέρει και την ώρα
να περάσω...») και η οποία επιτείνεται αργότερα («Οι άφθονοι
έπαινοι κ’ οι κολακείες εις όλους μιάζουν...»), σταματά σε κά
ποια λεπτομέρεια: «θάφινα το βιβλίο αν μια μνεία μικρή, κι ασή
μαντη, του βασιλέως Καισαρίωνος δεν είλκυε την προσοχή μου
αμέσως.»).
Είναι απαραίτητο εδώ να πούμε ότι η παρατεινόμενη αυτή
ανία, μέσα στη νύχτα, είναι αποφασιστική για το έναυσμα μιας
αποκαλυπτικής ώρας που θα ακολουθήσει αμέσως. Η ορμή αυ
τής της επόμενης στιγμής θα είναι τέτοια και τόση που θα τη νιώ
σει σαν αληθινή ο ποιητής («Α, να, ήρθες εσύ.») και τελικά η
στιγμή αυτή θα αποφασίσει και για το χρώμα της αποκαλυπτικής
οπτασίας που θα είναι το ωχρό. Ό μω ς πριν προχωρήσουμε θα
πρέπει να κάνουμε και κάποιες άλλες παρατηρήσεις για την ανία
αυτή, που είναι τόσο απαραίτητη για να στηθεί και τελικό ποιη
τικό σκηνικό.

Η ανία που βασανίζει τον ποιητή, η πλήξη που τον χτυπά ανα
πάντεχα, είναι η κατάσταση στην οποία είναι βυθισμένος κά
ποια νύχτα ο ποιητής και η οποία, όπως γίνεται άμεσα αντιλη
πτό, έχει σχέση με το βίωμα του χρόνου: ο ποιητής θέλει να περά
σει την ώρα του («εν μέρει και την ώρα να περάσω»). Το ότι γυρνά
προς τα βιβλία για να εξακριβώσει μια ιστορική εποχή («για να
εξακριβώσω μια εποχή») δεν σημαίνει ότι λύνει το πρόβλημα του
χρόνου. Γιατί το πρόβλημα του χρόνου γιατονποιητή - κ α ι ειδι
κότερα για τον Κ αβάφ η- έχει σχέση όχι τόσο με την «εξακρίβω
ση» μιας εποχής όσο με την ουσιαστική πλήρωση του χρόνου, το
βίωμα του χρόνου ως πληρότητα. Αυτός ο «πλήρης» χρόνος είναι
εφικτός για τον ποιητή εφόσον περάσουμε στην αισθητική διά
σταση και αισθητική βίωση του χρόνου.
Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει βέβαια όταν στραφούμε στα ιστο
ρικά βιβλία. Το ότι όμως ο ποιητής στρέφεται στα βιβλία, «στη
συλλογή επιγραφών», όπωςλέειοίδιος, έμμεσαφαίνεταιότι έχει
σχέση με κάποια επίμονη ποιητική αναζήτηση και ίσως -α ν και
δεν αναφέρεται α υ τ ό - στην αναζήτηση ενός ποιήματος. Το
ποίημα δεν είναι εύκολο να βρεθεί, γιατί οι ιστορικές αναφορές
επιμένουν και το αποτέλεσμα είναι μια βαριά πλήξη. Εξάλλου
είναι γνωστό ότι οι Πτολεμαίοι και άλλοι Αλεξανδρινοί βασιλείς
αποτελούν μόνιμη πηγή έμπνευσης για τον ποιητή. Σ’ αυτούς
πάντα γυρνά και σ’ αυτούς πάντα βρίσκει κάτι από τα ποιήματά
του. Ωστόσο τώρα, μέσα στη νύχτα, η ενασχόληση αυτή δεν απο
δίδει τους καρπούς της, αφού το περιεχόμενο αυτών που διαβά
ζει ο ποιητής είναι τόσο ανιαρό. Το ποίημα επομένως πάει να
ακυρωθεί, πάει να ακυρωθεί η αισθητική ώρα την οποία έχει
ανάγκη, και αυτό το αισθάνεται τώρα τόσο βαριά μέσα στη νύ
χτα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε ότι η «εποχή» αυτή, η
ημερομηνία που ψάχνει ο ποιητής, δεν έχει και μεγάλη σημασία
και για τούτο δεν αναφέρεται καθόλου ακόμα και όταν τελικά
την εντοπίζει.
Έ τσι λοιπόν στο τέλος, παράδοξα, ακυρώνεται ο ιστορικός
χρόνος ως χρόνος «άδειος», χρόνος τηςανίας, και μαζί ίσως ακυ
ρώνεται και κάποιο ποίημα για τους «σπουδαίους» Πτολεμαίους («Ό λοι είναι λαμπροί, ένδοξοι, κραταιοί, αγαθοεργοί»)
που πάει με το χρόνο αυτό, γιατί μας γεμίζει με ανία επίσης. Ό λα
φαίνονται τα ίδια και απαράλλαχτα («όλες η Βερονίκες κ’ οι
Κλεοπάτρες θαυμαστές»), όταν ενταχθούν σε κάποιο ιστορικό
συγκεκριμένο πλαίσιο.
Αν όλα αυτά ευσταθούν τότε σημαίνει ότι ο Καβάφης ακυρώ
νει τον ιστορικό χρόνο ως χρόνο ποιητικό, αποστρέφεται δη
λαδή την Ιστορία (του δημιουργεί ανία) και τοποθετεί την ποιη
τική του έμπνευση στους αντίποδες της Ιστορίας. Επίσης, συνε

χίζοντας αυτό to συλλογισμό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η
πληθώρα των ιστορικών αναφορών στα ποιήματα του δεν δηλώ
νουν την αδυναμία του για την Ιστορία αλλά αντίθετα ότι προσ
παθεί να «αδειάσει» τον ιστορικό χρόνο και τα ιστορικά πρό
σωπα από κάθε ιστορική υπόσταση και να τα ανατοποθετήσει σε
κάποιον άλλο χρόνο, τον αισθητικό, να τα ντύσει με την αισθη
τική αύρα του αισθητικού τώρα: αλλιώς τον «πλήρη» χρόνο. Ο
«πλήρης» αυτός χρόνος, που είναι συγχρόνως και χρόνος π α 
ρών, το αποκαλυπτικό τώρα (με την έννοια της πληρότητας) ενισχύεται και από τις συγκεκριμένες ιστορικές αναφορές στα
ποιήματα του Καβάφη (π.χ., «Για τον Αμμόνη, που πέθανε 29
ετών, στα 610»). Οι συγκεκριμένες αυτές αναφορές, σχεδόν
πάντα αυθαίρετες, που δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγμα
τική ιστορική εξέλιξη, δηλώνουν αφενόςτην μυθοπλαστική ανα
βάθμιση του χρόνου (ο χρόνος ως ποιητική σύλληψη, ακύρωση
του καθαυτού ιστορικού χρόνου - τι πιο εύκολο για τον Καβάφη
από το να αναφερθεί σε πραγματικές ιστορικές συγκαιρίες!) και
αφετέρου την προβολή της χρονολογικής αναφοράς ως σημείο
παρόν στο χρόνο, την «πλήρη» παρουσία του χρόνου ως παρόν.
Αν όλες αυτές οι υποθέσεις ευσταθούν τότε σημαίνει ότι κά
ποιες κριτικές προσεγγίσεις των ποιημάτων του Καβάφη μέσω
της Ιστορίας («ο ιστορικός Καβάφης») ακυρώνονται (και ως
ανιαρές). Σε τούτο θα μπορούσε να συνδράμει αποτελεσματικό
τερα και το γεγονός ότι στα κατάλοιπα των ποιητικών του ση
μειώσεων (της «ποιητικής» του) ο Καβάφης αναφέρεται αρνη
τικά στην Ιστορία: «Η περιγραφική ποίησις - τ α ιστορικά γεγο
νότα, φωτογράφησις (τι άσχημη λέξις!) της φ ύσ εω ς- ίσως είναι
ασφαλής. Αλλά είναι μικρό και σαν ολιγόβιο πράγμα». (Καβά
φης: 1983,37). Και αυτό δεν είναι άξιο θαυμασμού αφού εκείνο
που έχει σημασία για τον Καβάφη (όπως και για άλλους λογοτέ
χνες) είναι η ανάγκη η ποίηση, και η τέχνη γενικότερα, να δηλώ
νει τον απόλυτα επίκαιρο χαρακτήρα της, «την ηδονικήν <agitation> της φαντασίας» (Καβάφης: 1983,23), αυτό που δηλώνεται
αλλιώς και με την έννοια του μοντερνισμού.
Τέλος το ζήτημα της αντίπαλης βίωσης του χρόνου, ως πλή
ρους ποιητικού παρόντος από τη μια και ως ιστορικού παρελ
θόντος από την άλλη, τίθεται και με την άμεση αναφορά στο
πρώτο ενικό πρόσωπο («Εν μέρει για να εξακριβώσω μιαν επο
χή...»). Έ χει σημασία η αναφορά του πρώτου προσώπου εδώ,
γιατί θέτει το ερώτημα της σχέσης του ποιητή με τον παρελθόντα
ιστορικό χρόνο. Μέσα από την διαστατική αυτή εμπειρία (του
εγώ και του ιστορικού χρόνου) αυτόματα δημιουργείται το α ί
σθημα της ανίας. Η συνειδητοποίηση αυτής της διάστασης ανά
μεσα στο εγώ και στο τότε είναι που δημιουργεί τελικά το μεγα
λύτερο πρόβλημα ανίας, γιατί βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τον
τρόμο του κενού (honor vacui). Γιατί τελικά η ζωή είναι η ορμή
εκείνη που μας σπρώχνει να εγκαταλείψουμε την στιγμή που
βιώνουμε για να βυθιστούμε στην αμέσως επόμενη. Αυτό συνο
δεύεται και από κάποιο αίσθημα αισθητικής ευχαρίστησης,
γιατί ακριβώς έχουμε την εντύπωση ότι ο χρόνος σμικρύνει, η
βραχύτητα του χρόνου δημιουργεί ευχαρίστηση ότι βιώνουμε
τον «πλήρη» χρόνο, χωρίς τα κενά, χωρίς τα διαλείμματα ανά
μεσα στα προηγούμενα και στα επόμενα.
Τα ονόματα
Ο ποιητής λοιπόν φαίνεται σαν να διαγράφει, σαν να αποστρέφεται τα ιστορικά πρόσωπα και τα ιστορικά γεγονότα. Είναι
- γ ι α να χρησιμοποιήσουμε μια λέξη του συρμού- σαν να απο
δομεί ο ίδιος την ποίησή του, γραπτή ή σχεδιαζόμενη, σαν να κα

τεδαφίζει το ίδιο του το ποιητικό πιστεύω και μαζί ό,τι σχετίζε
ται με την εξωτερική πραγματικότητα, ταπραγματικάγεγονότα.
Θα κλειστεί λοιπόν μέσα σε κάποιους νυχτερινούς χώρους και
κλειστά δωμάτια. Δεν είναι κυριολεκτικοί αυτοί οι χώροι· είναι
μεταφορικοί. Είναι η απομόνωση αυτή από τον έξω κόσμο, η
σχεδόν εντάφια ζωή, πολύ κοντάή και βυθισμένη σε αυτή την κα
τάθλιψη (τόσο κοντά στην ανία) που είναι και η αρχή της αισθη
τικής λειτουργικότητας. Μέσα στην «κοίλη» αυτή ώρα, το στιγ
μιαίο «κενό», υπό την προστασία του «εντός» και την εγκατά
λειψη στο «μέσα», παραλύει κάθε αντίσταση και φυσικά κάθε
αντίσταση και στις επιθυμίες. Μέσα στο χώρο αυτό, στον πιο π α 
νίσχυρο τόπο της νυχτερινής κατάθλιψης (που ενισχύεται εδώ
και από την εμπειρία του επικείμενου θανάτου του Καισαρίωνα)
θα υπερβεί ο ποιητής την φοβερή ανία στην οποία ζούσε και δεν
του ταίριαζε.
Ο Καβάφης πράγματι είναι ένας από τους ποιητές της κατά
θλιψης όχι με την κλινική έννοια του όρου αλλά με την ετυ μολογική, αφού αρκετές φορές μας μεταφέρει σ’ αυτούς τους κλειστούς
χώρους του θλιμμένου πάθους. Ο Καισαρίωνας είναι καταδικα
σμένος και αυτό είναι που εγείρει στον ποιητή τα πιο υψηλά αι
σθήματα, γιατί θα τον χάσει, και αυτό επίσης του δίνει και την
μεγαλύτερη ενέργεια, αφού τον βοηθά να συγκεντρώσει κάπου
την προσοχή του: να «συλλάβει» δηλαδή το σώμα του Καισιαρίωνα, τη στιγμή που πάει να χαθεί, το σώμα με τρόπο όμως τόσο
ιδεατό. Αυτή η εξιδανίκευση του ζώντος σώματος θα μπορούσε
να αποδοθεί καλύτερα με τον όρο πνευματική υλικότητα. Ο όρος
αυτός περιγράφει με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την ποιη
τική δύναμη του Καβάφη, όταν «συνθλίβει» μέσα του αντίπαλες
αισθητικές καταστάσεις. Κάποτε όλα αυτά ο ίδιος τα αποδίδει
στον κοινωνικό περίγυρο, στους «άθλιους νόμους της κοινω
νίας» (Καβάφης: 1983, 36), αλλά στην ουσία αποτελούν πάγια
καλλιτεχνική του επιλογή.
Ο ποιητής συναναστρέφεται αυτούς τους αντικριστούς και
αντιμέτωπους ποιητικούς τόπους γιατί έτσι οδηγείται πιο απο
τελεσματικά στον πιο «ιδεώδη» χώρο της «ποιητικής κατάθλι
ψης». Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από την γενικότερη
ποιητική του πρακτική. Το ποίημα π .χ., «Καισαρίων», γραμ
μένο μετά το 1918, έρχεται να συμπληρώσει και να αντιστρέφει
μαζί το ποίημα «Αλεξανδρινοί Βασιλείς», γραμμένο πριν το
1918. Εκεί, στο «Αλεξανδρινοί βασιλείς», τα πάντα είναι δημό
σια, λουσμένα στο φως του ήλιου («Αλλά η μέρα ήτανε ζεστή και
ποιητική»), και ο νεαρός Καισαρίων στις βασιλικές του ομορ
φιές («ντυμένος σε μετάξι τριανταφυλλί», άλλο αν και εκεί πρό
κειται για έναν θλιμμένο θρίαμβο). Ακόμα ο Καισαρίων εκεί εί
ναι τόσο γνωστός και ένδοξος και ονομαστός («της Κλεοπάτρας
υιός, αίμα των Λαγιδών») και μας εκπλήσσει το γεγονός ότι λίγο
αργότερα το σενάριο αντιστρέφεται ολοκληρωτικά («λίγες
γραμμές μονάχα βρίσκονται για σένα»). Τα ονόματα και οι κατα
στάσεις συνθλίβονται, το ένα μέσα στο άλλο, το ένα εναντίον του
άλλου. Έ τσ ι ο πρώτος Καισαρίων από δημόσιο καί σίγουρα
όμορφο και εκλεκτά ντυμένο πρόσωπο γίνεται αργότερα άγνω
στο, «ωχρό» και «ιδεώδες». Κάτι ανάμεσα στο πρόσωπο και την
ιδέα του, το όνομα και το νόημά του, το φως και το σκοτάδι του,
το ideatum και την idea. Είναι το ανάγλυφο σημείο όπου συναν
τιέται ο λόγος και η ποιητική πράξη, τα ονόματα και η ποίησή
τους. Αυτό το πέρασμα από το δυνατό φως στο υποβλητικό ημί
φως είναι που μας περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο την ποιη
τική διεργασία στον Καβάφη. Το κάνει αυτό συνειδητά ο ποιη
τής. Δεν φαίνεται άμεσα κάτι τέτοιο. Μόνο, αναπάντεχα, σε κά
ποιο σημείο των «θεωρητικών του στοχασμών», προβαίνει στην

εξής ευφυέστατη διαπίστωση, όταν παραδέχεται ότι η καλλιτε
χνική πράξη συνοδεύεται πάντα και από κάποια “πάθηση” της
όρασης που είναι η “αχρωματοψία” :
Ποιος ξεύρει τι ιδέαι λαγνείας προίστανται εις την σύνθεσιν των
περισσοτέρων φιλολογικών έργων! Ιδέαι λαγνείας solitaires, που
διαστρέφουν (ή μεταμορφώνουν) την αντίληψιν. (...) Η [[εντύ]]
αίσθησις αυτή είναι τόσω δυνατή -κ α ι κάποτετι ποιητική τιπερικαλής! - όπου δένεται μαζύ με τον λόγον του οποίου εσυνώδευσε
την γέννησιν. Και ο συγγραφεύς και μετά μηνών ανάγνωσιν δεν
δύναται να διορθώση ή να αλλάξει τι, διότι μαζύ με την ανάγνωσιν
του λόγου ξαναέρχεται [[η]] το είδωλοντης παλαιάς εντυπώσεως,
και γίνεται ούτω ως «colour-blind» δι’ ένα μέρος του έργου του.
(Καβάφης: 1983,28).
Ο ι απόψεις αυτές, έμμεσα αλλά αποτελεσματικά, μπορούν να
εξηγήσουν αφενός την αντιστροφή του φωτισμού και του γενι
κότερου ποιητικού σκηνικού και αφετέρου να μας φέρουν πιο
κοντά και στο «ωχρό» σχήμα του Καισαρίωνα, σχήμακατεξοχήν
ποιητικό,που μας οδηγεί κα ιπ ιο κοντά στην «αχρωματοψία». Η
αναφορά λοιπόν στα ένδοξα ονόματα των Αλεξανδρινών βασι
λέων προϋποθέτει ή και προετοιμάζει την άρνησή τους, ο έντο
νος και δημόσιος ποιητικός χρόνος συνοδεύεται από την «η μίτονη» και νυκτερινή έκσταση.
Το αποτέλεσμα αυτής της σύμπραξης είναι, όπως είπαμε πριν
λίγο, η οδός που βγάζει στις ιδέες αλλά και στα «σώματα». Τα
ονόματα στον Καβάφη - κ α ι ειδικότερα τα ιστορικά ονόματαθέτουν στο βάθος το πρόβλημα της σύλληψης ιδεών και εννοιών
(και έτσι επιτυγχάνεται καλύτερα και η αναίρεσή τους), οι
οποίες θα μπορούσε να είναι ο έρωτας, η τέχνη, η αισθητική, οι
ιδέες κτλ., αλλά μέσα από τα πιο ζωντανά «σώματα». Στην περί
πτωση του «Καισαρίωνα» μάλιστα έχουμε την εμφάνιση της
ίδιας της ποίησης - ό π ω ς θα εξηγήσουμε π α ρ α κά τω - μέσα από
το χειροπιαστό σώμα του Καισαρίωνα. Και πράγματι η ποίηση
του Καβάφη κατακλύζεται από σώματα και ονόματα. Ε ίναι ίσως
η πιο «ονομαστική» ποίηση που έχουμε γνωρίσει ως τώρα. Και
αυτή είναι η συνειδητή επιλογή του ποιητή. Συχνά το λέει και συ
χνά φαίνεται ανάγλυφα μέσα από τα ποιήματά του ότι τον ενδια
φέρει ο «υλικός» παράγοντας όλων αυτών των ποιητικών προσ
παθειών . Αλλά έτσι ακόμα και οι ιδέες του τείνουν να φαίνονται
σαν υλικές. Αν και οι προθέσεις του είναι αφηρημένες και το ξε
κίνημά του κάποτε καθαρά ιδεαλιστικό, εν τούτοις τα μέσα που
μετέρχεται αλλά και τα αποτελέσματα είναι σχεδόν πάντα «υλι
κά». Και δεν είναι παράξενο αυτό για κάποιον ποιητή που δη
λώνει συνεχώς την προτίμησή του στους σοφιστές, οι οποίοι
ακριβώς τονίζουν την προτεραιότητα της γλώσσας (και της «υλι
κής» της υπόστασης) έναντι των ιδεών, της αλήθειας κτλ.
Έ τσ ι είναι ενδεικτικό π .χ., ότι σε πρώιμο ποίημά του, του
1903, στο σημαδιακό «Τεχνητά άνθη», που φέρνουν στο νου την
ποίηση του Μποντλαίρ, όπως θα δούμε αμέσως, αλλά και δίνουν
το προβάδισμα στην ύλη, η οποία όμως, αυτομάτως - κ α ι αυτό
είναι το π α ρ ά δ ο ξ ο -, μαςοδηγείσταδιαμερίσματατης«γνώσης»
και της «θεωρίας»:
Δόστεμε άνθη τεχνητά - η δόξαις τον τσινιού και τον μετάλλουπου δεν μαραίνονται και όεν σαπίζουν, με μορφαίς που δεν γερ
νούν
Ά νθη των εξαίσιων κήπων ενός τόπου άλλον,
που θεωρίαις, και Ρυθμοί, και Γνώσεις κατοικούν.
(Καβάφης: ...,95).
Ακόμα και ο πλατωνισμός του Καβάφη είναι «υλικός». Ή αν

δεν είναι υλικός έρχεται πάντα να παρουσιαστεί με την υλική του
διάσταση, κάτιπου δηλώνεται άμεσατουλάχιστον με την παρου
σία των ερωτικών σωμάτων. Τα σώματα στον Καβάφη είναι ο πιο
έντονος τρόπος με τον οποίο ο ποιητής θέτει το πρόβλημα της
απτής και αδιαφιλονίκητης παρουσίας των αφηρημένων, τα
οποία όμως καθορίζονται και αμετάκλητα οριοθετούνται στα
πλαίσια της ονομαστικότητάς τους. Επόμενο είναι λοιπόν ότι η
μεταφυσική παρουσία του Καισαρίωνα την νύχτα εκείνη, που
εγείρει τα πιο πνευματικά και μεταφυσικά ρίγη, να ολοκληρώνε
ται με την ορατή παρουσία του ίδιου του σώματός του («με φά
νηκε που εμπρός μου στάθηκες»). Τα ονόματα λοιπόν είναι η
ώρα του πιο έντονου πνευματικού ματεριαλισμού στην ποίηση
του Καβάφη, ο νομιναλισμός του οδηγεί στη βασιλική οδό του
πιο άμεσου ματεριαλισμού, μέσα όμως από ένα σημαντικό ποιη
τικό κοστολόγιο: την «ποιητική “αχρωματοψία” ή την ριζική αλ
λαγή του σκηνικού φωτισμού».
Η ποίηση
Ως τώρα είδαμε ότι δυο σημαντικοί παράγοντες ελέγχουν και αν
τιστρέφουν το ποιητικό σκηνικό αλλά και την ίδια την ποιητική
πράξη στον Καβάφη και αυτά είναι η αποστροφή στην Ιστορία
(τον ιστορικό χρόνο) και τη δοκιμασία των (ιστορικών) ονομά
των. Α υτομάτωςφυσικάτίθεταικαιτοζήτηματου ματεριαλιστι
κού ιδεαλισμού που υποχρεωτικά συνοδεύει μια τέτοια αμφι
σβήτηση. Ό λ α αυτά τελικά οδηγούν στην ωραιότερη ώρα της
(καβαφικής) ποίησης, αλλά υποχρεωτικά -σχεδόν π ά ν τα - και
στην ώρα του πιο ιδεώδους και «ωχρού» πένθους. Τελικά το καθεαυτό ποιητικό χρώμα στον Καβάφη είναι το ωχρό: «Τοσυμπα
θητικό του πρόσωπο, κομάτι ωχρό» (Α ' 84). Αλλά είναι και του
Θανάτου: «Σαν σώματα ωραία νεκρών που δεν εγέρασαν και
τάκλεισαν, με δάκρυα, σε μαυσωλείο λαμπρό.» (Α': 96) Είναι
ακόμα οι ώρες της ατέλειωτης βραδυνής ανίας («Δώδεκα και μισή. (...) Κάθομουν χωρίς να διαβάζω, και χωρίς να μιλώ. Με
ποιόνα να μιλήσω κατάμονος μέσα στο σπίτι αυτό». Α ' 63). Αλλά
είναι καιη παρουσία του ίδιου του σώματοςτου ποιητή που έρχε
ται από το παρελθόν («Το είδωλον του νέου σώματός μου, α π ’τις
εννιά που άναψα την λάμπα, ήλθε και με ηύρε». Α ' 63).
Στην ευρύτερη λογοτεχνική παράδοση η εικόνα της νύχτας,
του έρωτα, της φαντασμαγορικής νυχτερικής αποκάλυψης αλλά
και της ποιητικής παρουσίας -π ο υ είναι και η παρουσία της
ποίησης της ίδ ια ς - είναι τόπος κοινός. Θα μας οδηγούσε πολύ
μακριά μια τέτοια απόπειρα και θα μας έφερνε από τον κόσμο
του Πλάτωνα στην νεότερη ποιητική ρομαντική και μεταρομαντική παράδοση. Ωστόσο εδώ αξίζει να σταθούμε στην περί
πτωση του Μποντλαίρ και γιατί είναι ο πρόδρομος μιας μεγάλης
εποχής, στην οποία εντάσσεται και ο Καβάφης, αλλά και γιατί
και ο ίδιος ο Καβάφης θήτευσε στην ποίηση του μεγάλου γάλλου
ποιητή, τον διάβασε, τον μετάφρασε, τον αγάπησε.
Η ποίηση του Μποντλαίρ, όπως και πολλών άλλων ποιητών
της εποχής του, και ειδικότερα των συμβολιστών, εντάσσεται
και εξελίσσεται μέσα στο κλίμα αυτό του θλιμμένου ιδεαλισμού
και της «νυχτερινής» ποίησης. Ακόμα ένααπότα σημαντικότερα
στοιχεία αυτής της ποίησης είναι η κατάσταση της κατάθλιψης,
της αγωνιώδους ανίας, του φοβερού ημίφωτος, μέσα όμως από
το οποίο αναδύεται η μορφή της ποίησης, η μορφή της τέχνης. Η
κατάσταση αυτή, μέσα από την αντιπαραθετική συμπληρωματικότητα στην οποία βρίσκεται βυθισμένο το υποκείμενο, δηλώνε
ται και στον αντιπροσωπευτικότερο τίτλο των ποιημάτων του

Μποντλαίρ με τον χαρακτηριστικό τίτλο Τα άνθη τον κακού.
Μάλιστα η πρώτη ποιητική ενότητα της συλλογής αυτής φέρει
τον χαρακτηριστικό και αμφίρροπο τίτλο: «Μελαγχολία και
ιδεώδες». Με τη λέξη «μελαγχολία» αποδίδουμε εκείνη την αναπόδοτη στα ελληνικά γαλλική λέξη «spleen», που σημαίνει ανία,
θλίψη, μελαγχολία χωρίς αιτία, υποχονδρία αλλά και ποιητική
κατάθλιψη.
Μέσα από το κλίμα αυτό θα ξεπηδήσουν κάποιες από τις κυ
ρίαρχες εικόνες της μοντέρνας ποίησης ή συχνά της «Μούσας»
για τον Μποντλαίρ, η οποία παρουσιάζεται πάντα λίγο θλιμμέ
νη , ή λίγο ξενυχτισμένη, γεμάτη νυχτερινές οπτασίες και φαντά
σματα. Το ίδιο και η ομορφιά η οποία είναι αιώ νια και σιωπηλή
«σαν την ύλη» («Eternel et muet ainsi que la matière». Baudelaire,
31) εμφανίζεται βυθισμένη στο λυκόφως αλλά και στο ορθρινό
φως («Τu contiens dans ton oeil le couchant et Γ aurore». Baudelai
re, 36). Ακόμα μια σειρά από ποιήματα που αναφέρονται στο
spleen και στα οποία κυριαρχεί ο χαμηλός φωτισμός, η ανία, οι
μακρινές ωχρές νύχτες, τα χλωμά πρόσωπα. Η ομορφιά εμφανί
ζεται «dans Γ azur un sphinx incompris» (Baudelaire, 32), η μούσα
βγαίνει μέσα από τις νυκτερινές φαντασμαγορίες «Tes yeux
creux sont peuplés de visions nocturnes» (Baudelaire, 23), νύχτες
χαμένες στην ανία και τα χιονισμένα βράδια «Durant les noires
ennuis neigeuses soirées» (Baudelaire, 24). H ποίηση βγαίνει
μέσα από την ανία και το λυκόφως «Ne chante qu’ aux rayons du
soleil qui couche» (Baudelaire, 100). Τέτοιες ώρες είναι που ο
ποιητής ιδεοκρατείται «Voilà que j ’ai touché Γ automne des
idées» (Baudelaire, 25).
Τους ποιητικούς αυτούς τόπους συναναστρέφεται και ο Καβάφης. Α υτά είναι και τα δικ ά του ποιητικά αινίγματα, τα νυκτε
ρινά του φαντάσματα, τα καταληκτικά του ωχρά φώ τα. Α πό νω
ρίς επιλέγει αυτούς τους «εσωτερικούς» χώρους καθώς και τον
φωτισμό τους. Αλλά, και όταν κάποτε καταφεύγει σε κάποιες
άλλες πιο αγοραίες επιλογές, στο βάθος τον απασχολούν οι πιο
ιδιωτικοί και «κλειστοί» χώροι. Αυτή είναιη τελική του ποιητική
διαλεκτική, η έσχατη ποιητική του σύνθεση, όπως είδαμε και πιο
πάνω. Ενδεικτικά και μόνο θα αναφέρουμε εδώ ένα πρώιμο «α
νέκδοτο» ποίημα του 1895. «La jeunesse blanche», όπου φαίνε
ται καθαρά και η γαλλική (εδώ του Rodenbach) επίδραση, αλλά
και η χρωματική ποιητική σύνθεση του λευκού με το θανατερό
μαύρο: «Η φιλτάτη, η άσπρη μας νεότης, (...) με κάτασπρο ένα
σάβανο α π ’ την ασπράδα της βγαλμένο θα μας σκεπάσει». (Καβάφης: 1990,72).
Ό σ ο για τον Μποντλαίρ θα τον συναντήσουμε και στις «θεω
ρητικές» αναφορές του Καβάφη και μάλιστα σε σχέση με τα έν
τονα νυχτερινά και «καταθλιπτικά» βιώματα και τις «ξαφνικές»
ποιητικές φαντασιώσεις:
Και με φαίνεται ότι ο Baudelaire ήταν κλεισμένος μέσα σε πολλή
στενό κύκλον ηδονής. Χθες την νύχτα αίφνης· ή την παρελθούσα
Τετάρτη · και τόσες άλλες φορές έζησα, κ’ έπραξα, και φαντάσθηκα, και σιωπηλά ερρύθμισα πιο παράξενες απολαύσεις. (Καβάφης1983,42)
Η ποίηση λοιπόν αναδύεται από τους χώρους εκείνους που μας
βυθίζουν στο μισοσκόταδο και από όπου αναδύεται η ποίηση η
ίδια:
Την εμορφίά έτσι πολύ ατένισα,
που πλήρης είναι αυτής η όρασίς μου.

Πρόσωπα της αγάπης, όπως τάθελεν
η ποίησίς μου... μες στες νύχτες της νεότητάς μου,
μέσα στες νύχτες μου, κρυφά, συναντημένα... ( Α 83)
Αυτός είναι και ο Καισαρίων: η ίδια η ενσάρκωση της ομορ
φιάς, του ιδεώδους, και τελικά της ίδιας της ποίησης που ενσκή
πτει ξαφνικά, χλωμή μέσα από τη νύχτα.
Συμπερασματικά, εκείνο που τόσο πολύ γυρεύει ο ποιητής εί
ναι το ποίημα. Δεν το βρίσκει στην αρχή αν και το γυρεύει στους
Πτολεμαίους, δηλαδή στα ιστορικά ονόματα. Και δεν το βρίσκει
γιατί εκείνη η πρώτη εμπειρία σχετίζεται με την ιστορική και
χρονική διάσταση, οι οποίες είναι και αντιποιητικές. («Le
Temps mange la vie», τονίζει o Baudelaire, σ. 26). Του χρειάζεται
λοιπόν να θέσει εκ νέους αλλιώς τα ερωτήματα. Τα ονόματα θα
αμφισβητηθούν, αυτά τουλάχιστον που είναι ιστορικά βεβαιω
μένα. Το όνομα του Καισαρίωνα όμως, αυτό το σχεδόν λησμονη
μένο όνομα, θα αποτελέσει το έναυσμα για την ανάπλαση της
απουσίας του, την προσπάθεια να ειπωθεί πλέον το όνομα αυτό
ως ποίημα. Ταυτόχρονα ο ποιητής θα βυθιστεί στο απόλυτο π α 
ρόν, ή θα «λιποθυμήσει» μέσα σ’ αυτό το κενό που λέγεται ποιη
τική ώρα. Είναι κάτι που σχεδόν μοιάζει με στιγμιαίο θάνατο, με
ακαριαία αφασία, με έκσταση, όταν έχου με σχεδόν χάσει τις α ι
σθήσεις. Οπότε και παρουσιάζεται ολοζώντανο και υλικότατο
μπροστά μας η ποίηση και το ποίημα. Έ τσ ι θα γραφεί «η επιγρα
φή» του Καισαρίωνα που είναι στο βάθος ένα ποίημα επιτύμβιο.
Ο ίδιος ο Μποντλαίρ μας άφησε μια σειρά από επιτύμβια ποιή
ματα με τον τίτλο «Επιγραφές» (Baudelaire, 337-239).
Πάντα ο Καβάφης καταφεύγει σε επιτύμβιες εμπειρίες για να
μας μεταφέρει τα πιο υλικά, τα πιο ζωντανά και αισθητικά μαζί
σώματα. Είναι γνωστή η τακτική του: Η ποίησή του συνανα
στρέφεται το θάνατο γιατί η ίδια η ποίηση είναι επιτύμβια πρά
ξη , κοντά στο σβήσιμο, στο χάσιμο των αισθήσεων, το λιποθύ μισμα.
Και δεν υπάρχει πιο άμεσο χρώμα για να συλλάβει κανείς αυτή
την ποιητική στιγμή από το χρώμα το χλωμό. Είναι η ώρα επίσης
η βραδινή, όταν χαμηλώνουν τα φώτα και επιστρέφουν οι νεκροί
- κ α ι μάλιστα οι νεκροί ποιητές, τέτοιος πρέπει να ήταν και ο
Κ αισα ρίω ν- αλλά και η ποίηση η ίδια, ωχρή πάντα στο πρό
σωπο και όσο πιο ωχρή τόσο και πιο παρούσα.
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Μ ιά μ ο ν ο γ ρ α φ ία γ ιά τό ν Α Ρ Η Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ π ο ύ είν α ι τα υ τό χ ρ ο ν α β ιο γ ρ α φ ία ,
α νά π λα σ η το ύ ισ το ρ ικ ο ύ σ κ η ν ικ ο ύ κ α ί μελέτη - ά ν ά λ υ σ η ολόκληρου τού έργου
τ ο υ - π ο ιη τ ικ ο ύ , μ ετα φ ρ α σ τικ ο ύ κ α ί π ε ζ ο γ ρ α φ ικ ο ύ . ’Ιδ ια ίτ ε ρ α ά ν α λ ύ ετα ι Τό
Κ ιβ ώ τιο , τό ο ρ ια κ ό α υ τό έρ γο τή ς γ ε ν ιά ς το ύ εμ φ ύ λ ιο υ , π ο ύ α ν ά γε ι τή ν έμ π ειρ ία
τη ς στό σ υμ βολικό κ α ί στό υ π α ρ ξ ια κ ό τη ς ε π ίπ ε δ ο . Τ ό έργο σ υ μ π λη ρ ώ νετα ι α π ό
α νθο λ ό γη σ η κ ρ ιτικ ή ς γ ιά τό ν ’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ , έ ρ γ ο γ ρ α φ ία κλπ.

