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Απηχήσεις της «Δελφικής Ιδέας»
στη Νεοελληνική Ποίηση
της Αθηνάς Βογιατζόγλου
Ο Άγγελος Σικελιανός συνισχά μια περίπτωση από τις πιο
σπάνιες σε παγκόσμια κλίμακα: πρόκειται για έναν αναγνωρι
σμένα μεγάλο λυρικό ποιητή, ο οποίος επί μια δεκαετία
περίπου (1925-34) θυσίασε το δημιουργικό του έργο στον βωμό
ενός μεγαλεπίβολου οράματος διεθνούς συναδέλφωσης με
κέντρο τους Δελφούς. Την περίοδο εκείνη αφιερώθηκε σχεδόν
ολοκληρωτικά στη διοργάνωση των Δελφικών Εορτών του 1927
και του 1930 καθώς και στη συγγραφή δεκάδων πεζών κειμένων
για τη Δελφική Ιδέα, κειμένων από τα πλέον δυσπροσπέλαστα
του εν γένει συντακτικώς δαιδαλώδους και εκφραστικώς ασα
φούς πεζού λόγου του.1 Έ να από τα ελάχιστα ποιήματά του
εκείνη της περιόδου, ο πολύστροφος Δελφικός Λόγος. Η αφιέ
ρωση (1927), δεν είναι παρά ένα ιδεολογικό μανιφέστο τοποθε
τημένο σε στίχους· το ποίημα διαπερνάται από την ουτοπική
πίστη του Σικελιανού τόσο στη δυνατότητα της ποίησης να ταυ
τιστεί με την πράξη όσο και στη δυνατότητα του ίδιου να λει
τουργήσει ως κοινωνικός αναμορφωτής διεθνούς εμβέλειας,
κατά τα πρότυπα των Μεγάλων Μυστών (1889) του προσφιλούς
του Γάλλου στοχαστή Édouard Schuré.2 Μετά την πολλαπλώς
τραυματική εμπειρία της Δελφικής Προσπάθειας, ωστόσο,
(ματαίωση του οράματος του, συνειδητοποίηση της άκαρπης
αυτοανάλωσής του, χρεωκοπία της γυναίκας του Eva Palmer
και συνακόλουθη οριστική αποχώρησή της για την Αμερική), ο
Σικελιανός επέστρεψε ωριμότερος στην υπηρεσία του ποιη
τικού λόγου, δίνοντάς μας ορισμένα από τα ισχυρότερα ποιή
ματά του όπως είναι η «Ιερά Οδός» (1935) ή το «Στ’ όσιου
Λουκά το μοναστήρι» (1935). Στο Δελφικό Εγχείρημα, εντέλει,
η νεοελληνική ποίηση οφείλει όχι τόσο τον προγραμματικό Δελ
φικό Λ όγο όσο - ω ς έναν τουλάχιστον βαθμό- τον όψιμο, δρα
ματικό Σικελιανό.
Η Δελφική Ιδέα συνεχίζει τη διαδρομή της στη νεοελληνική
ποίηση χάρη στον διάλογο και, κυρίως, τον αντίλογο που ανα
πτύσσουν με τον Δευκαδίτη οραματιστή ορισμένοι από τους
ποιητικούς του επιγόνους. Ήδη το 1927 έχουμε την πρώτη
έμμετρη αντίδραση στις δραστηριότητες του ζεύγους των Σικελιανών: πρόκειται για το σατιρικό ποίημα του Καρυωτάκη
«Δελφική εορτή». Το ποίημα δημοσιεύεται λίγους μόνο μήνες
μετά από ένα κριτικό κείμενο του ίδιου ποιητή για την δελφική
παράσταση του ΠρομηθέοςΔεσμώτη, και συνιστά μιαν αξιολο
γική αντιστροφή του: ό,τι ο κριτικός χαρακτηρίζει «μεγάλο
καλλιτεχνικό γεγονός, το μοναδικόν ίσως της φθινούσης πνευ
ματικής ζωής των τελευταίων χρόνων»,3 κάτω από την καυ
στική ματιά του ποιητή μετατρέπεται σε επιφανειακή κοσμική

εκδήλωση· είναι φανερό ότι στόχος του ποιήματος δεν ήταν η
ίδια η παράσταση αλλά το Δελφικό Ιδανικό που την υποκίνη
σε:4
Στους Δ ελφονς εμετρήθηκε το πνεύμα δύο Ελλάδων.
Ο Αισχύλος πάλι εξύπνησε την ηχώ των Φαιδριάδων.
Lorgons, Kodaks, opérateurs, στον Προμηθέα τον πόνο
έδωσαν ιδιαίτερο, γραφικότατο τόνο.
Έ νας λυγμός εκίνησε τ ’ απίθανα αυτά πλήθη.
Κι όταν, χωρίς να πέσει αυλαία, η ομήγυρις διελύθη,
τίποτε δεν ετάρασσε την ιερή εκεί πέρα
σιγή. Κάποιος γυπαετός έσχισε τον αιθέρα...
Ο ποικιλοτρόπως διαταραγμένος εθνικός μας στίχος5 συνιστά
ίσως ένα ειρωνικό σχόλιο στον παραδοσιακό δεκαπεντασύλ
λαβο του Δελφικού Λόγου. Η «δημοσιογραφική» γλώσσα, που
συνδυάζει άκομψα τη δημοτική με την καθαρεύουσα,6 και το
αντίστοιχα πεζό ύφος με τα οποία περιγράφεται η παράσταση
του Αισχύλειου δράματος αντιστρέφουν, με τη σειρά τους, τον
ιερατικό τόνο των δελφικών κειμένων του Σικελιανού και σατιρίζουν τη μεγαλοπρεπή σύλληψη της Δελφικής Ιδέας. Ο τόνος
και τα εκφραστικά μέσα του ποιήματος αλλάζουν δραματικά
στους δύο τελευταίους στίχους, όταν με το τέλος της παρά
στασης το δελφικό τοπίο ανακτά την ιερή σιωπή του.7 Γενικό
τερα, θα λέγαμε ότι μέσω του δεξιοτεχνικού χειρισμού της
γλώσσας, του μέτρου και του ύφους, στο ποίημα επιπολάζει μια
σχάση, η οποία αντιπαρατίθεται ειρωνικά στο διακαές σικελιανικό αίτημα της Ενότητας: σχάση ανάμεσα στην αρχαία και στη
νεότερη Ελλάδα, ανάμεσα στην Ελλάδα και στη διεθνή κοινό
τητα, στη (δελφική) φύση και στον σύγχρονο άνθρωπο, στον
αρχαίο μύθο και στον Έλληνα του μεσοπολέμου.
Η επιστράτευση μιας σειράς προσεκτικά επιλεγμένων γαλ
λικών λέξεων στον τρίτο στίχο του ποιήματος προωθεί περαι
τέρω τον αντίλογο του Καρυωτάκη στη Δελφική Προσπάθεια.
Η ξενόγλωσση αυτή παρεμβολή δεν σατιρίζει μόνο τον κοσμικό
χαρακτήρα της θεατρικής παράστασης, όπως έχει παρατηρη
θεί,8 ούτε επιβάλλει απλώς μιαν ειρωνική αντιπαράθεση ξένου
και γηγενούς, σύγχρονου και αρχαίου. Τόσο οι διόπτρες (Lor
gons) όσο και οι φωτογραφικές μηχανές (Kodaks) και οι
κάμερες των κινηματογραφιστών (opérateurs) συνιστούν ένα
τεχνητό μάτι το οποίο, παρεμβαλλόμενο ανάμεσα στον θεατή
και στην παράσταση, υπογραμμίζει την αποστασιοποίηση του
κοινού από τα αρχαία δρώμενα και, εν τέλει, από το δελφικό

ιδανικό. Επιπλέον, η μνεία της φωτογράφησης και της κινημα
τογράφησης ως μέσων με τα οποία ο σύγχρονος άνθρωπος επι
χειρεί να μνημειώσει το θεατρικό γεγονός θα μπορούσε να θεω
ρηθεί ως ένα ειρωνικό σχόλιο πάνω στη σικελιανική αντίληψη
για τη σημασία της Μνήμης, έννοιας κεντρικής στην κοσμο
θεωρία του Σικελιανού, αλλά και μιας από τις έξι «ρυθμιστικές
αρχές» της Δελφικής Ιδέας.9 Στην «πλέρια Μνήμη»10του Σικελιανού, ο οποίος επιχειρεί να ξυπνήσει στον λαό τη συλλογική
μνήμη της μάνας-γηςκαι ολόκληρης της ιστορίας του, ο Καρυωτάκης αντιπαραθέτει την αναιμική, νωθρή μνήμη του αστού της
εποχής του, εποχής κατά την οποία η Μνήμη δεν αποτελεί πλέον
υπόθεση -κ α ι ευθύνη- του υποκειμένου αλλά έχει ανατεθεί
στα χέρια της τεχνολογίας.
Συγγενέστερος του Καρυωτάκη προς το όραμα του Σικελιανού, ο Γιώργος Σεφέρης κάνει μια συγκινημένη, αν και έμμεση,
αναφορά στη Δελφική Ιδέα στο ποίημα με τον ενδεικτικό τίτλο
«Μνήμη Β» του Ημερολογίου Καταστρώματος Γ ' (1955):
ταξίδευε σ ’ άκρες ιωνικές, σ ’ άδεια κοχύλια θεάτρων
όπου μονάχα η σαύρα σέρνεται στη στεγνή πέτρα,
κι εγώ τον ρώτησα: «Κάποτε θα ξαναγεμίσουν;»
Και μ ’ αποκρίθηκε: «Μπορεί, την ώρα του θανάτου».
Κι έτρεξε στην ορχήστρα ουρλιάζοντας:
«Αφήστε με ν ’ ακούσω τον αδερφό μου!»
Κι ήταν σκληρή η σιγή τριγύρω μας
κι αχάραχτη στο γυαλί του γαλάζιου.
Ο Σικελιανός εισδύει στο σημείο αυτό του ποιήματος συγχωνευόμενος με τον Ηράκλειτο, στον οποίο και αναφέρονται οι
στίχοι που έχουν προηγηθεί.11 Ο καημός του ξεριζωμένου
Μικρασιάτη συνδέει τον Σεφέρη τόσο με τον εφέσιο προσωκρατικό όσο και με τον (σε μεγάλο βαθμό ηρακλείτειο) Σικελιανό,
ο οποίος αγωνιούσε για μιαν ουσιαστική συσπείρωση του ελλη
νισμού και στόχευε με το έργο του σε μια δραστική ενεργο
ποίηση της φυλετικής μνήμης. Ο πικρός ρεαλισμός του Σεφέρη
δεν μπορούσε βέβαια να του επιτρέψει να ταυτιστεί με τον
βαθιά μυστικιστή ποιητικό του πρόγονο, ούτε να συμμεριστεί
την αταλάντευτη πίστη εκείνου στη Δελφική Ιδ έ α 12 το ποίημα
φαίνεται εντέλει να ισορροπεί ανάμεσα σ’ ένα καρυωτακικού
τύπου βίωμα και μιαν αίσθηση νοσταλγίας για το εύρωστο και
μεγαλόψυχο όραμα αδελφοσύνης του Σικελιανού.
Επτά χρόνια αργότερα ο Γιάννης Ρίτσος υπογράφει τον ισχυ
ρότερο ποιητικό αντίλογο στη Δελφική Ιδέα: στον δραματικό
του μονόλογο Δελφοί (1961-62) (ο οποίος, μολονότι δημοσιεύ
τηκε αυτόνομα, ανήκει οργανικά στον κύκλο της Τέταρτης
Διάστασης) αντιπαραθέτει το αρχαίο κλέος στους τουριστικοποιημένους Δελφούς της δεκαετίας του ’60, απορρίπτοντας
κάθε δυνατότητα μιας γόνιμης επαφής των αστών της εποχής
του με το αρχαίο πνεύμα. Προωθώντας περαιτέρω τον προβλη
ματισμό του, ο Ρίτσος απομυθοποιεί τον ίδιο τον (κατά τον
Σικελιανό σημαντικότατο) ιστορικό ρόλο των Δελφών μέσα
από την οπτική ενός αριστερού αγωνιστή υπενθυμίζει τους τέσ
σερις πολύνεκρους, και εντέλει ελάχιστα «Ιερούς», πολέμους
του Δελφικού Ιερατείου για τη διατήρηση της αυτονομίας των
Δελφών, τον μηδισμό του Μαντείου κατά τους Περσικούς
Πολέμους (που τόσο εύκολα συγχωρέθηκε τότε από τον Ελληνι
σμό), αλλά και γενικότερα τον πολιτικό ρόλο της Πυθίας, την
οποία απογυμνώνει από κάθε μεταφυσική αίγλη,13 αντιστρέ
φοντας το ιδεολογικό υπόβαθρο της τραγωδίας του Σικελιανού
Σίβυλλα (1944). Οι ευφάνταστες παρομοιώσεις των κιόνων του
ναού του Απόλλωνα με «τα σπασμένα δόντια ενός θεόρατου

Ο Άγγελος Σικελιανός
θεού» και των κερκίδων του δελφικού θεάτρου με «τα γυμνά
σαγόνια πεθαμένων γιγάντων» είναι πιθανόν να αποτελούν
νύξεις στο ‘τιτανικό’ ιδεολογικό και ποιητικό διαμέτρημα του
νεκρού πλέον τότε Σικελιανού και στην αποτυχία του φιλό
δοξου Δελφικού Εγχειρήματος.
Οι Δελφοί απηχούν, ως έναν βαθμό, τη σατιρική «Δελφική
εορτή» του Καρυωτάκη, ενώ αντλούν στοιχεία και από τον ‘αρ
χαιολογικό’ στοχασμό ορισμένων ποιημάτων του Σεφέρη όπως
είναι «Ο βασιλιάς της Ασίνης» και η «Κίχλη». Μέσα από τον
μονόλογο ενός ηλικιωμένου οδηγού αρχαιοτήτων, ο οποίος
ενσαρκώνει την ομολογία του «ηδονικού Ελπήνορα» της «Κί
χλης» ότι «τ’ αγάλματα δεν είναι πια συντρίμμια,/είμαστε
εμείς», η ματιά του Ρίτσου περιηγείται στα δελφικά ερείπια
εκφράζοντας μιαν αίσθηση ψυχικής κόπωσης και φθοράς. Από
την άλλη μεριά, οι θορυβώδεις εκδρομείς με τις φωτογραφικές
μηχανές θυμίζουν τα «απίστευτα πλήθη» του ποιήματος του
Καρυωτάκη, ενώ οι «πανίσχυροι» αλλά «απλησίαστοι» και
«αμέτοχοι» αετοί που πετούν πάνω από το δελφικό τοπίο απη
χούν τον γυπαετό που, ως ένα σύμβολο του ίδιου του Σικελιανού, σχίζει ιερατικά τον δελφικό αιθέρα στον τελευταίο στίχο
της καρυωτακικής σάτιρας.14 Το μοτίβο της σιγής, τέλος, συν
δέει το ποίημα του Ρίτσου τόσο με εκείνο του Καρυωτάκη όσο
και με το «Μνήμη Β» του Σεφέρη: στο τελευταίο δίστιχο της
«Δελφικής εορτής» κυριαρχεί η «ιερή σιγή» της ανυπαρξίας,
την οποία παροδικά μόνο «ταράσσουν» οι εκδηλώσεις του ζεύ
γους των Σικελιανών- στο τέλος του ποιήματος του Σεφέρη επι
κρατεί η «σκληρή» κι «αχάραχτη» σιγή, η οποία λιγότερο υπαι
νίσσεται τη γόνιμη, δημιουργική Σιγή που (με κεφαλαίο
συνήθως το αρχικό γράμμα) διαπερνά την ποίηση του Σικελιανού15 και περισσότερο φαίνεται να συνιστά μια πικρή απάν
τηση στην κραυγή αδελφοσύνης που έχει προηγηθεί («Αφήστε
με ν’ ακούσω τον αδελφό μου!»). Στην περίπτωση των Δελφών

Μα πώς να σου παρασταθώ, και πώς μ ’ εσέ να τρέξω;
Στα πάντα μέσα βρίσκεσαι, κι είμαι στα πάντα απ’
έξω.20
Το λυρικό αυτό επίγραμμα, ένα είδος ευχαριστήριου σημειώ
ματος του Παλαμά στον Σικελιανό για την ομιλία του «Ο
Παλαμάς ασκητής και μύστης» (1936),21 περιέχει και μιαν απο
λογία για την απουσία του Παλαμά από τις δεύτερες Δελφικές
Εορτές, απουσία που σε ανοιχτή επιστολή του προς τον Σικελιανό το 1930 ο ποιητής είχε αποδώσει στο «παθολογικό φαινό
μενο της φυγοκοσμικής δειλίας του».22 Θέμα του τετράστιχου
δεν είναι εντέλει τόσο ο ίδιος ο Σικελιανός όσο η αντίθεση ανά
μεσα σ’ αυτόν τον γεμάτο αυτοπεποίθηση ποιητή της πράξης
και στον μονίμως αυτοαμφισβητούμενο και εσωστρεφή ποιητή
του γραφείου που υπήρξε ο Παλαμάς.23 Ο τελευταίος μάλιστα
στίχος, πέραν του ότι μεταφέρει μιαν αίσθηση περιθωριο
ποίησης του ηλικιωμένου Παλαμά στην εποχή του αρχόμενου
ελληνικού μοντερνισμού, μπορεί να ερμηνευτεί και ως μια
λεπτά εκφρασμένη άρνηση του ποιητή να συμμεριστεί το «κεν
τρομόλο» κοσμοθεωρητικό όραμα του Ενιστή Σικελιανού,
παραμένοντας ο ίδιος πεισματικά έκκεντρος.
***

Ο Κ. Γ. Καρυωτάκη ς
του Ρίτσου η σιγή διαπερνά ολόκληρο το ποίημα ως ένα από τα
πιο επίμονα μοτίβα του. Ενώ αρχικά είναι μάλλον καρυωτακική («ιερή, σχεδόν κυκλική», αφήνοντας να «ακούγεται
ευδιάκριτα η ανυπαρξία»), βαθμιαία μετατρέπεται σε μια
μεστή από νόημα, «αδελφική σιωπή» που ενώνει τους μόνους
νόμιμους, κατά τον Ρίτσο, μετόχους της μαγείας των Δελφών
τους φτωχούς κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι νιώθουν εξοι
κειωμένοι με τον αρχαίο χώρο και τους θεούς του. Στην αριστο
κρατική, κατά βάσιν, Δελφική Ιδέα, η οποία παρά την έμφαση
του Σικελιανού στη «γη» και στο «λαό»16 δεν παύει να απευθύ
νεται στους ‘εκλεκτούς’, ο Ρίτσος αντιπαρατάσσει αυτή τη
«βουβή αμφικτυονία» των αφανών χωρικών, την οποία ο
όποιος «ξένος» δεν μπορεί να εκπορθήσει.
Ο Ρίτσος δεν είναι ο μόνος αριστερός ποιητής που υπήρξε
ιδεολογικά αντίθετος στη Δελφική Ιδέα. Το 1942 ο Κώστας
Βάρναλης είχε ασκήσει δριμεία κριτική στον Σικελιανό, χαρα
κτηρίζοντας τη Δελφική Προσπάθεια «κίνημα πισωδρομικό»
και «πανηγύρι χωρίς επαύριον».17 Η αντίδραση του Νίκου
Καζαντζάκη δεν υπήρξε ευνοϊκότερη· ο άσπονδος αυτός φίλος
του Σικελιανού έσπευσε, κατά την περίοδο των Δελφικών εορ
τών, να διαγνώσει τον ποιητικό θάνατο του Σικελιανού, θεω
ρώντας ότι ο πρώην συνοδοιπόρος του σπαταλήθηκε για μιαν
, ίο
ουτοπία.
Αλλά και η στάση του αειθαλούς ποιητικού προγόνου του
Σικελιανού Κωστή Παλαμά προς τη Δελφική Ιδέα εκ πρώτης
όψεως μόνο θα μπορούσε να θεωρηθεί επιδοκιμαστική. Πέρα
από τα κατά καιρούς τυπικώς φιλοφρονητικά σχόλιά του προς
το ζεύγος των Σικελιανών στον τύπο της εποχής,19 ο Παλαμάς
κάνει μιαν έμμετρη νύξη στη Δελφική Ιδέα το 1936:
Μ ’ αρμάτωσες με το μανδύα τον ιερό μιας πίστης.
Όμως εσύ είσαι κι ο ιερός, ποιητής, ασκητής, μύστης.

«Απ’ έξω» από τη Δελφική Ιδέα, για να χρησιμοποιήσω την
αμφίσημη έκφραση του Παλαμά, φαίνεται εντέλει να στάθηκαν
αρκετοί από τους σημαντικότερους νεοέλληνες ποιητές.24
Έναν από τους τελευταίους απόηχους της Δελφικής Προσπά
θειας βρίσκει κανείς στο ποίημα της Κικής Δημουλά «Γας
ομφαλός» (1989),25 όπου μ’ ένα κράμα πικρού λυρισμού και
σάτιρας που απηχεί τους «Δελφούς» του Ρίτσου, η ποιήτρια
«αναστυλώνει» από τα δελφικά ερείπια «μόνο τη λέξη ΕΠΤΟΗΘΗ». Επτοήθη από τη φθορά του χρόνου ο αρχαίος κόσμοςεπτοήθη και ο πιο επίδοξος στις μέρες μας αναστυλωτής του.
Μένει το κέρδος του ποιητικού λόγου, που αποτύπωσε αυτή την
ήττα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κείμενο αυτό αποτελεί εισήγηση που ανακοινώθηκε
στο Συμπόσιο με θέμα «70 χρόνια από τις πρώτες Δελφικές Εορτές: το
αρχαίο δράμα στους Δελφούς από τον Άγγελο Σικελιανό έως τις ημέρες
μας», που οργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
και πραγματοποιήθηκε στις 16-20 Ιουλίου 1997 στους Δελφούς.

1. Ο επιμελητής του πεντάτομου Πεζού Λ όγου του ποιητή Γ. Π. Σαββίδης
ομολογεί ότι δεν δίστασε να υποδιαιρέσει κάποιες υπερβολικά εκτεταμένες
παραγράφους, ενώ αποδίδει το πρόβλημα του πεζογραφικού ύφους του Σικελιανού στην «αδιάκοπη πάλη ανάμεσα στην δημοτική επίφαση ορισμένων
εννοιών και στις συντακτικές δομές της καθαρεύουσας» (Πεζός Λ όγος Β ',
Ίκαρος, Αθήνα 1980, σ. 10). Ο εκφραστικά στρυφνός «Πρόλογος» στον
Λ υρικό Β ίο (1942) είχε μάλιστα πυροδοτήσει έντονη φιλολογική συζήτηση
γύρω από την ασάφεια στην τέχνη (βλέπε ενδεικτικά Κώστας Βάρναλης, «Περί
σκότους», Α ισθ η τικά -Κ ρ ιτικ ά Β \ Κέδρος, Αθήνα 1981, σ. 236-43).
2. Βλ. Παντελής Πρεβελάκης, Α . Σικελιανός, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1984, σ. 177.
3. Α λεξανδρινή Τέχνη Α ', 9, Αύγουστος 1927, σ. 11· βλέπε τώρα Κ. Γ.
Καρυωτάκης, Ποιήματα και πεζά, επιμέλεια Γ. Π. Σαββίδης, Ερμής, Αθήνα
71984, σ. 180.
4. Η επισήμανση γίνεται από τον Χρήστο Παπάζογλου στη μονογραφία του
Παρατονισμένη Μουσική. Μ ελέτη για τον Καρυωτάκη, Κέδρος, Αθήνα 1988,
σ. 93.
5. Βλ. Π απάζογλου,ό.π., σ. 95-97.
6. Βλ. Παπάζογλου, ό.π., σ. 94-95 και Massimo Peri, Sullinguaggio di Kano-

Κώστας Ιωαννίδης
Ανοιχτή επιστολή γι’ αδέσποτα σκυλιά
Αγαπητά μου αδέσποτα σκυλιά
Δημοτικά-Κοινοτικά Συμβούλια
παίρνουνε αποφάσεις
που αφορούν την αφεντιά σαςμε θέμα, «Διάθεση πίστωσης
για περισυλλογή αδέσποτων σκυλιών».
Ω, τι υποκρισία!
Αυτή η «περισυλλογή»
σχέση δεν έχει με στοργή ·
σημαίνει θάνατο για σας.
Στο Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
έγγραφα με σφραγίδες στρογγυλές
σας αφορούν.
Σε λίγο κάθε «περισυλλογή»
και μία σφαίρα στο κεφάλι.
Κρυφτείτε
αγαπητά μου αδέσποτα σκυλιά.
Το λέω εγώ, ο ένοχος
που βάζω την ανίσχυρη μονογραφή μου
στην επικύρωση αυτών των αποφάσεων...
takis, Universita di Padova, Studi bizantini e neogreci diretto da F. M. Paontani,
5,1972,σ. 14-15.
7. Βλ. Παπάζογλου, ό.π., σ. 96-97.
8. Βλ. Παπάζογλου, σ. 94.
9. Οι υπόλοιπες πέντε αρχές είναι εκείνες της ακτινοβολίας, της ευρυθμίας,
της πειθαρχίας, της απλότητας και της ψυχικής αυτονομίας, βλέπε Πεζός
Λόγος Β ', σ. 270-74.
10. Βλ. Σίβυλλα (1944), θυμέλη Α ', σελ. 140.
11. Η επισήμανση γίνεται από τον Νάσο Βαγενά, ο οποίος προχωρεί σε
εκτενή ανάλυση του ποιήματος διερευνώντας τη σχέση του Σεφέρη με τον Σικελιανό, Ο ποιητής χαι ο χορευτής, Κέδρος, 21980, σ. 206-12.
12. Παράβαλε το πεζό κείμενο που έγραψε ο Σεφέρης για τους Δελφούς το
1961, όπου κάνει μια εύγλωττη νύξη στη Δελφική Προσπάθεια: «Έγραφε ο
ποιητής των Δελφών - αν κανένας από τους συγχρόνους μπορεί να ονομαστεί
άνθρωπος των Δ ελφών- στο σπίτι του, φηλά κοντά στο Στάδιο, όπου τον
πρωτογνώρισα. Το σπίτι του είναι τώρα ρημάδι' μια άσκημη προτομή του έξω
από την πόρτα, υπογραμμίζει τη ματαιότητα της Δόξας» (ΔοκιμέςΒ ', Ίκαρος,
Αθήνα 31984, σ. 136-52:149-50).
13. Στο τέλος του ποιήματος, μάλιστα, η Πυθία εκπίπτει σε ονομασία λαϊκού
εστιατορίου όπου δειπνούν ο ηλικιωμένος οδηγός αρχαιοτήτων μαζί με νεαρό
συνάδελφό του.
1 4 .0 αετός αποτελεί ένα από τα προσφιλή σύμβολα ποιητικής τού σε μεγάλο
βαθμό πινδαρικού Σικελιανού (παράβαλε, για παράδειγμα, τον τρόπο με τον
οποίο ο Σικελιανός παρομοιάζεται με αετό στο ποίημα «Πρώτη γνωριμία μου
με τη γη μου», στ. 74-78,91-94 (Λυρικός Βίος Γ", σ. 23-24) με τον αντίστοιχο
τρόπο του Πινδάρου στον 3ο Νεμεόνικο, στ. 76-82).
15. Βλ. Βαγενάς, ό.π., σ. 212.
16. Βλέπε «Η επιστροφή στη γη και στο λαό», Πεζός Λ όγος Β ',σ . 184-99.
17. Βάρναλης, ό.π., σ. 239. Ας προστεθούν εδώ δύο ακόμη αντιδράσεις αρι
στερών λογοτεχνών: εκείνη του ανορθόδοξου, μοντερνιστή μαρξιστή Νικήτα
Ράντου, ο οποίος λίγο μετά τις δεύτερες Δελφικές Εορτές αντιπροτείνει ως
ομφαλό της γης την Ομόνοια στο ποίημά του «Στρογγυλή Συμφωνία» (Ποιή
ματα, Αθήνα 1933), που απηχεί το κίνημα του στροβιλισμού, και εκείνη του
πεζογράφου Γιώργου Δενδρινού, στο αφήγημά του οποίου Ιχώρ (1936) ανα
γνωρίζει κανείς τον Σικελιανό στη γκροτέσκα φιγούρα του 'Αγγέλου, σικελού
φίλου του Απόλλωνα, ο οποίος εμφανίζεται με τις τσέπες γεμάτες πέτρες από
την Κασταλία και τις Φαιδριάδες και κρατώντας στο χέρι τον ομφαλό της γης

Η ζώνη της Ιππολύτης
Τον περιζώνει
η ζώνη της Ιππολύτης.
Ε ίν’ένας ένοχος πολίτης.
Η ψυχή τον τεθλασμένη απ’ τα βάσανα
κι ο νους του φορτηγό, μ ’αμαρτωλό φορτίο.
Δ ιαβάτης στον γκρεμό των όμορφων χειλιών της.
Διαβήτης τρυφερός
που γράφει προσενχές επάνω στο κορμί της.
Ιθαγενής, υπήκοος της ομορφιάς τηςυπάκουο παιδί στην αγκαλιά της.
Η γύμνια της λαμποκοπά και ανασαίνει,
εκπέμπει τα φωνήεντα του πάθους.
Μ ’ αυτά τα κάρβουνα διανυκτερεύειμε τον ληστή την απληστία
που θέλει όλη την πνοή τον γιασεμιού.
Κολυμβητής αλλά και δύτης
που ψάχνει στους βυθούς της ομορφιάς της.

(βλ. Δενδρινός, Ιχώρ. Ο Μαμμούθ, επιμέλεια Βαγγέλης Σακάτσς, Δελφίνι,
Αθήνα 1993, σ. 119-22).
18. Βλέπε, δειγματολειπτικά, Τετρακόσια γράμματα του Καζαντζάχη στον
Πρεβελάχη, εκδόσεις Ελένης Ν. Καζαντζάκη, Αθήνα 1965, σ. 35,242,254.
19. Βλέπε σχετικά τις πληροφορίες που προσκομίζει η Βιβέτ ΤσαρλαμπάΚακλαμάνη στο «Κωστής Παλαμάς - Άγγελος Σικελιανός. Πνευματικοί και
ανθρώπινοι δεσμοί», Νέα Εστία (Αφιέρωμα στον Κωστή Παλαμά), Χριστού
γεννα 1993.
20. Το ποίημα εντάσσεται στη μεταθανάτια συλλογή Πρόσωπα και μονόλο
γοι, Ά π α ντα 11, σ. 164· πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ελληνίςτσν Ιούνιο
του 1937, συνοδευμένο από ένα τιμητικό αλλά μάλλον τυπικό σημείωμα για τις
δραστηριότητες του ζεύγους των Σικελιανών (βλ. Νέα Εστία, τόμος ΝΒ',
τεύχος 611, Χριστούγεννα 1952, σ. 136).
21. Η ομιλία έγινε στην αίθουσα «Παρνασσός» τον Απρίλιο του 1936· βλέπε
Πεζός Λ όγος Γ', Ίκαρος, Αθήνα 21981, σ. 95-116.
22. Εφημερίδα Ελεύθερον Βήμα, 14 Μαΐου 1930 (αναδημοσίευση στη Νέα
Εστία, ό.π. ,σ. 136).
23. Από αυτή την άποψη είναι χαρακτηριστική η παρατήρηση του Παλαμά
του 1928 ότι « Ό λη αυτή η ιστορία [της πρώτης Δελφικής Εορτής] ήταν για να
γραφεί ένα ποίημα [ο Δελφικός Λόγος] που βαρύνει περισσότερο από το υπο
βλητικό θέαμα του Προμηθέος», Ά πα ντα 14, σ. 216. Για την ιδιότυπη ψυχο
σύνθεση του Παλαμά βλέπε Κ. θ . Δημαράς, «Δοκίμιο ψυχογραφίας», Κωστής
Παλαμάς. Η πορεία του προς την τέχνη. Νεφέλη, Αθήνα 31989, σ. 91-107 και
David Ricks, «Palamas and the ancient myth of the poet», Ancient myth in
modem Greek poetry, ed. Peter Mackridge, London 1996, σ. 21-31:24.
24. Ένθερμοι υποστηριχτές της Δελφικής Ιδέας μπορούν να ανιχνευτούν
μόνο στον χώρο των ελασσονών. Την πιο αξιομνημόνευτη περίπτωση «νεοδελφικού» οραματιστή συνιστά, όσο έχω υπόψη μου, ο Φοίβος Δέλφης (εύγλωττο
ψευδώνυμο του γεννημένου στους Δελφούς ποιητή Γιώργου Κανέλλου)· θαυ
μαστής και φίλος του Σικελιανού, έγραψε ποιήματα ενός αφελούς βουκολισμού, εξέδωσε στη Θεσσαλονίκη το βραχύβιο περιοδικό Δελφικά Τετράδια
(1964-67) και δημοσίευσε ένα φλογερό μανιφέστο (Ο άνθρωπος της γης, 1944),
όπου ευαγγελίζεται την ανάπτυξη μιας «θρησκείας του αγρότη» και ενός
«αγροτικού πολιτισμού» (βλέπε τον αφιερωματικό τόμο Φοίβος Δέλφης. Ο
νεοδελφιχός ποιητής, εκδόσεις Εταιρείας Πνευματικής και Επιστημονικής
Αναπτύξεως, Αθήνα 1970).
25. Χαίρεποτέ, Στιγμή, Αθήνα 1989.

Μενάνδρου
αναδρομικά περί Σαμίας
του Γιάννη Βαρβέρη

Το 1993, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου μου ανέθεσε να μετα
φράσω τη «Σαμία» ή «Κηδεία» του Μενάνδρου, που αποτέλεσε
και την επίσημη συμμετοχή του Οργανισμού στο Φεστιβάλ Επιδαύρου για τη χρονιά εκείνη.
Τη σκηνοθεσία ανέλαβε τότε ο Εύης Γαβριηλίδης. Περίπου
μαζί καταστρώσαμε το σχέδιο τηςπαράστασης, βασισμένοι στην
εξής σκέψη, η οποία κατά τη γνώμη μας θα «αποναφθαλινοποιούσε» θεατρικά τον μεγάλο πρόγονο: σκεφτήκαμε ότι τα συντη
ρητικά αθηναϊκά ήθη της εποχής της νέας κωμωδίας (ο Μέναν
δρος έζησε από το 342 έως το 291 π.Χ.) έχουν αρκετές αναλογίες
με τα κοινωνικά ήθη, και άρα και με τον γλωσσικό κώδικα, του
αθηναϊκού κωμειδυλλίου.
Έτσι, προέκρινα μια γλώσσα κοντά σ’εκείνην του Κορομηλά,
μια βατή, κατά το δυνατόν παιγνιώδη, καθαρεύουσα. Την δια
κόσμησα όμως και με ομοιοκατάληκτα «χορικά» που, ως γνω
στόν, απουσιάζουν από τη νέα κωμωδία, όπως και με τραγούδια
αυτοπαρουσίασης των ηρώων - όλα και πάλι στην απλή καθα
ρεύουσα.
Το θεατρικό αποτέλεσμα δεν είναι του παρόντος να το θυμηθώ
και να το θυμίσω. Η σημερινή αναδρομική ιδέα αρκείται στο να
παρουσιάσει, με στοιχειώδη σχόλια περί την αρκετά σύνθετη
πλοκή του έργου, τα παρέμβλητα ασμάτιά μου, τέκνα ενός εσαεί
οικονομικά αδικαίωτου οιονεί «στιχουργού»... Η όλη δράση
πάντως αφορά στην εξεύρεση του αληθινού πατέρα και της αλη
θινής μητέρας ενός βρέφους, μοτίβου συνηθέστατου τόσο στη
νέα κωμωδία όσο και στο Μένανδρο.
***
Η παράσταση άρχιζε μ’ ένα χαρούμενο καλησπέρισμα των θεα
τών. Ο Χορός εμφανιζόταν με ποδήλατα και προκαλούσε τη
συμμετοχή και το χειροκρότημα του κοινού:

ή ημέρα σας
μέ προβλήματα έργασίας
καί μέζάλην
έπί πτερύγων φαντασίας
ήμεις πάλιν
πάντα ταύτα θά διαλύσωμεν
καθ’δσον
τάςκαρδίας θά γεμίσωμεν
μέ δρόσον.
ΕΙς τόν κόσμον τής συγχρόνου θηριωδίας
δταν ήχοϋν αί σάλπιγγες τής νέας κωμωδίας
λησμονοννται παρευθύς δλα τά πάθη
καί ό καθείς τό τί καί πώς ζητεί νά μάθη.
Πλήν τόν καιρόν φρονώ νά μή τόνχάσωμεν
καί όλοι όμού μέ π/νΣαμίαν νά γελάσωμεν
διότι ή εύθυμος αυτή ποδηλασία
δι ’ήμάς ήτο σκληρά κωπηλασία
ώστε τό έργον ώς άρμόζει νά έτοιμάσωμεν
καί βασίμως πλέον μάλλον νά είκάσωμεν
την άπάντησιν εις τό καυτόν έρώτημα
έάν θά υπάρξη καί εις τό τέλος χειροκρότημα.
Στη συνέχεια αυτοπαρουσιάζονταν οι κεντρικοί ήρωες κατά
σειράν, ο πλούσιος Αθηναίος Δημέας, η εκ Σάμου καταγομένη
-ε ξ ου και Σαμία- παλλακίδα του Χρυσίς, ο θετός γιος του Μοσχίων, υπεύθυνος της παρεξήγησης, ο παμπόνηρος οικόσιτος
δούλος τους Παρμένων, κλειδί στην προώθηση της δράσης, και ο
αφελής γείτονας Νικήρατος, του οποίου την θυγατέρα έχει κα
ταστήσει έγκυο ο Μοσχίων. Κατά ταύτα λοιπόν, τα ασμάτιά τους
έχουν ως εξής:

ΕΝΑΡΞΗ
"Ανδρες, γυναίκες καί παιδία
καλησπέρα σας.
Ά ν παρήλθε μά τόν Δ ία

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΔΗΜΕΑΣ
Ό Δ ημέας είμαι έγώ ό Ά θηναίος

—>

άλλά εις τήν καρδίαν μου δέν θά φωλεύσω μίσος.
Π αρ' όσα εσείς θά ακούσετε δι ’έμέ εγώ είμαι κύριος
τής αγαθής μου φύσεως ένίοτε υποχείριος·
μόνη αδυναμία μου ή ευειδής Πλαγγόνα
πρόςχάριν της θά άποδυθώ εις τρομερόν αγώνα.
|
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Έ ν μέσφ δύο γυναικών καί μιας βασκάνου μοίρας
θά εύρεθώ ώς τάχιστα μέ μπιμπερόν είςχείρας.
Τοιαύτα πάσχουσιν πολλοί άφρονες έρωτύλοι
όταν έντός τού βίου των εισέρχεται τό θήλυ.
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Σάς είναι πλέον προφανής ή δυσχερής μου θέσις
άλλ ’ εις αύτήν όφείλονται τής κωμωδίας αί σχέσεις·
πλήν, είμαι τίμιος έγώ καί ή ψυχή μου ενανδρος
καί δλα αισίως θά λυθούν έάν βοηθήση ό Μένανδρος.
ΝΙΚΗΡΑΤΟΣ
"Αν είσαι γέρων ώς έγώ, πτωχός καί οικογενειάρχης
μόνον δι ’ έσέ κεφάλαιον τού οίκου σου νά άρχης
νά μη υπάρχουν σχόλια ενόσω είσαι παρών
καί ιδίως βρέφη έξώγαμα άν τύχη καί είσαι άπών.

Από χαμένη ερμαϊκή στήλη του Μενάνδρου.
καί σαφώς αγαπητοί δέν είμαι νέος.
Έχω θετόν υιόν μου τόνΜοσχίωνα
πλήν τά πράγματα δέν φαίνονται ευοίωνα.
Εις τόν οίκον διατηρώ καί παλλακίδα
τής καρδίας καί τού βίου μου ακίδα ·
άλλοι θάήθελον πολλάςάλλ’εγώ μίαν
καλλιπάρειον, όξύνουνκαίΣαμίαν.

Όφείλω εις δλους τούς γονείς νά δώσω μίαν έξήγησιν
άλλά καί μίαν συμβουλήν: νά μή σκεφθούν περιήγησιν
είςΕϋξεινον, Βυζάντιον, μακράν τών ’Αθηνών,
καθ’δσον έπιστρέφοντες θά γέμουν ευθυνών.
Ή μην πτωχός πλήν τίμιος καί ήγάπων θυγατέρα
ήτις ένώ έταξίδευον κατήντησεν εταίραώ άθλία μοίρα καί όνειδος έμού τού Νικηράτου
πόσα παιδία θά γεννηθούν έάν φθάσω ΙωςΕνφράτου;
ΧΡΥΣΙΣ Ή ΣΑΜΙΑ

Ή γυνή αυτή κατάγεται έκ Σάμου
καί προβλήματα γεννά ώς κόκκους άμμον
περί αύτήν θά παραχθονν παρερμηνείαι
διά τόν οίκον μου σωσταί θεομηνίαι.
Δούλοι, βρέφη καί πολίται παντός τύπου
θά έμπλακώσιν ώς τά ϋδατα τού Εύρίπου
εις εν εργον πού την δόξαν του έκτείνει
έως εκεί δπου δέν έφθασαν Λατίνοι.
Ό Πλαντος καί ό Τερέντιος αύτήν τήν κωμωδίαν
έζήλωσαν νά μιμηθοϋν πλήν δίχως εύωδίαν.
Ό ίδικός μας Μένανδρος έμπνεύσεων δέν έφείσθη
διό καί θέατρον Εθνικόν εις τήν όδόν του έκτίσθη.
Όμως τάς σκέψεις μου αντάς καί τήν κοκκεταρίαν
φοβούμαι δτι έπροχώρησα μέχρι τήν φλυαρίαν.
Ώ ς ηθοποιός ήλθον έδώ καί όχι ώς φιλόλογος4
έπί τό εργον μας λοιπόν καί άς άπέλθη ό πρόλογος.

[Χορός: Πότε, ώ Σαμία, θά μεταβής
εις τήν πατρίδα Σάμον
ώστε Πλαγγόνα καί Μοσχίων ευτυχείς
νά έλθουν πλέον εις γάμον.]
Ό καθείς γνωρίζει δτι δταν είσαι παλλακίς
καί άδυνάτου χαρακτήρος δύνασαι νά έμπλακής
εις παρεξηγήσεις τόσας ώστε ό γλυκύς Δημέας
διά τού βρέφους τόν πατέρα νά έρωτφ μόνον τάς μαίας.
Ά λ λ ’έγώ είμαι Σαμία
καί εις τόν κόσμον ονδεμία
θά νπάρξη έμού όμοια
καί εταίρα καί τιμία.
Δέν έπιθυμώ στοιχεία περαιτέρω νά σάς δώσω
έάν καί πότε, πόσην ώραν άπεδέχθην νά ένδώσω·
μόνον λέγω δτι εις βρέφος έάν δανείση τις τό στήθος
ούδαμώς θά κηλιδώση τό έρωτικόν τον ήθος.

ΜΟΣΧΙΩΝ
Μοσχίων ονομάζομαι καί εις τούτο έδώ τό βήμα
πλείστων παρανοήσεων ευθύς θά πέσω θύμα ·
θά έλθω καί εις σύγκρουσιν μέ τόν πατέρα ίσως

Χρυσίς λέγομαι σάς λέγω
καί Δημέαν έπιλέγω
αλλά διά νά γίνη γέλως
τούτο θά φανή εις τό τέλος.

ΠΑΡΜΕΝΩΝ
’Επιθυμώ νά συ στηθώ καί λέγομαι Παρμένων
τυγχάνω δούλος περιωπής τά πάνδεινα ύπομένων.
Είμαι εΐςδλα ευπειθής, πλήν τρέμω τό μαστίγιον
έχων τήν πονηριάν μου ώς μόνον καταφύγιον.
Γνωρίζω τά συμβαίνοντα μέ κάθε λεπτομέρειαν
έδώ, άλλον, είςτήν μείζονα τής πόλεως περιφέρειαν
άλλ ’ είμαι ό πλέον έμπιστος. Ποτέ δέν λέγω λέξιν.
’Εν τούτοις έάν έρωτηθώ, άπήντησα καθ’ έξιν.
Διά τής σιωπής λοιπόν αυτής πού τίκτει φλυαρίαν
οί δούλοι πρωταγωνιστούν εις πάσαν φασαρίαν.
Ζούν πάντοτε διωκόμενοι ώςγνώσται μυστικών
διότι τό θέμα φαίνεται πώς είναι ταξικόν.
’Εν κατακλείδι σκέπτομαι πώς άνευ τού Παρμένοντος
έστω καί τού Μενάνδρου μας άγρίως έπιμένοντος
λευκοί έσαεί θά έμενον τής κωμωδίας οί χάρται
καί άγέννητυς ή κλασική κομέντια ντέλ άρτε.
Στο τέλος της Α πράξης ο Χορός σχολιάζει την ερωτική απι
στία:
ΕΜΒΟΛΙΜΟ ΧΟΡΟΥ Α ΠΡΑΞΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Μέγα δέλεαρ ό έρως
ιδιαιτέρως δέ τό θέρος.
Εις τόν έρωτα όρθότης
είναι μόνον ή πιστότης.
ΑΝΔΡΕΣ
Εις τού έρωτος τήν δίνην
ποθείς πάντοτε καί κλίνην.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
θαύμαζε αύτήν, εκείνην
άλλά μή άλλάσσης κλίνην.
ΑΝΔΡΕΣ
Ή ζωή μας έχει άλας
μόνον μέ γνναίκας άλλας.
ΟΛΟΙ
Πάντες οί έχοντες όρμάς
δίδουν φεϋ καί άφορμάς·
πλήν οίκτρά των δνστνχία
έάν γνωσθή κρνφή μοιχεία.
Στο τέλος της Β' πράξης ο Χορός αναφέρεται στην ερωτική
ζήλεια, επ’ αφορμή της υποψίας που βασανίζει τον Δημέα ότι ο
θετός του γιος Μοσχίων συνήψε σχέσεις με την δική του παλλα
κίδα Χρυσίδα:

Ποιος κλέπτει τήν όπώραν
εις προχωρημένην ώραν;
Ήχον ήκουσα νομίζω
καί τό ρόπτρον μον έγγίζωέάν μέ άνδρα τήν σνλλάβω
δηλητήριον θά λάβω.
Ά νθ ο ς δύσοσμον γνωρίζω
έκών άκων τό μυρίζω
καί ζηλοτυπία καλείται.
Μοιχαλίδες, γρηγορείτε!
Τί άγάπης δεσμωτήριον
καί ψυχής βασανιστήριον!
Αμφιβάλλω, άμφιβάλλω
κατά τον συντρόφου βάλλω.
[Πάλι τό «Άνθος δύσοσμον»...]
Είναι τό άνθος μαργαρίτα, τό έμάδησα έρωτών
τήν άλήθειαν καί μόνην τού έρωτος άναζητών
όχι, όχι άν μ ’ άγαπά - δ έ ν μ ’ άγαπά
άλλά μόνον μ ’ άπατά - δέν μ ’ άπατά.
Καθώς η περί το βρέφος παρεξήγηση και αβεβαιότητα συνε
χίζονται, στο τέλος της Γ' πράξης ο Χορός επαληθεύει με τον
τρόπο του το κλασικό εκείνο «μητρός βεβαίας, πατρός αβέβαι
ου»:
ΕΜΒΟΛΙΜΟ ΧΟΡΟΥ Γ' ΠΡΑΞΗΣ
Ό λα πάντοτε τά βρέφη
όμοιάζουν μέ τά νέφη.
Έ άν βρέχουσιν τά βρέφη
κατουρούσιν καί τά βρέφη.
Θέσιν ήλλαξε τό νέφος;
Τό αυτό καί μέ τό βρέφος.
Ουδέ κάν ή όμοιότης
είναι άσφαλής ταυτότης.
Καί άν τό βρέφος πού κοιμάται
δέν άνήκη εις έμένα;
Ίσοβίως θά πλανάται
διά τό ποιος τό έγέννα.
Δώσε βρέφος, λάβε βρέφος
εις τόν νούν μας ένα νέφος.
Τελικώς δλα τά βρέφη
κοινά δι ’ δλονς σάν τά νέφη.
Κατά το μέσον της ίδιας αυτής Γ' πράξης και με βάση τις
ανάγκες της δράσης, εμφανίζεται «χαριτόβρυτος» Μάγειρος,
που εμπλέκεται με τον Χορό και τραγουδάει, κατά το δικό του
«αντιφεμινιστικό» ήθος, τα παρακάτω ασμάτια:

ΕΜΒΟΛΙΜΟ ΧΟΡΟΥ Β' ΠΡΑΞΗΣ
ΜΑΓΕΙΡΟΣ
Ά ρ α γε τί κρύπτει ή θύρα;
Ποία τού θήλεος ή μοίρα;

Ό λα τού γάμον δυσχερή καί ή νύμφη μέ παιδίον
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λέγει ρητόν νεώτερον πού αφορά εις τόν βίον
παντός όστις έμπλέκεται μέ πονηρόν τι θήλυ.
Δέν δίδω πίστιν εις αύτάς. Υπάρχουν μόνον φίλοι.
Ό συγγραφεύς έγνώριζε τάς τολμηρός μου ιδέας
καί έπειδή έθεώρησεν αύτάς κάπως ακραίας
ρόλον μαγείρου μου έδωσε, κομψόν, χαριτωμένον
μακράν θηλέων καί βρεφών καί γενικώς υμένων.
Εις την παράστασιν λοιπόν δέν όμιλώ πολύ
ώς άνεμος σχεδόν περνώ, ώς όπτασία θολή.
Τά πάντα θά έτοιμάσω έγώ ώς τό καλεϊ ή ευμάρεια
άλλ ’άντί γάμου προτιμώ νά σπεύσω εις τά πουρνάρια.

εις τά έδάφη τά πατρώα.
Οντως ίσως θά έβόα
τών έχθρών τον κατισχύων
ό ιδανικός Μοσχίων.
Ά λ λ ’έγώ θά άφιππεύσω
καί ευθύς θά δραπετεύσω.
"Ω είναι βλάξ ό κάθε νέος
πού έδήλωσεν γενναίος.
ΕΜΒΟΛΙΜΟ ΧΟΡΟΥ Δ ' ΠΡΑΞΗΣ

ΕΜΒΟΛΙΜΟ ΧΟΡΟΥ Γ ΠΡΑΞΗΣ
ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Πρό τών μεγάλων αποφάσεων
καί τών όρθιων στάσεων
πρό τών μεγάλων θυσιών
ήτοι φαιδρών ανοησιών

’Εάν θά γεννηθή παιδίον
μόνος γνώστης τό αίδοίον.
Τίς εισήλθεν εις τό αίδοίον
τό γνωρίζει τό παιδίον.

έκεί δπου άκραίοι
βαδίζομεν μοιραίοι
γεμάτοι συναισθήματα
ώς μάλλον γνήσια θύματα

Τίνος είναι.τό παιδίον;
*Α ς έρωτηθή τό αίδοίον.
Προφανώς αύτό γνωρίζει
όταν έκ τής ηδονής του σφύζη.

θά ήτο προτιμότερον
καί ίσως λογικώτερον
την τελευταίαν ώραν
κλέπτοντες τήν όπώραν

’Ώφειλον νά λέγουν πάντες
πώς τού έρωτος οί ιμάντες
δέν μάς δένουν παιδιόθεν
άλλά μάλλον αίδοιόθεν.

νά όπισθοχωρήσωμεν
καί ευτυχείς νά ζήσωμεν
μπλοφάροντες κατά τι
ώς πάς έχέφρων πράττει

Καθώς η Δ' πράξη έχει τελειώσει, η όλη παρεξήγηση έχει πια
λυθεί, οι αληθινοί γονείς του βρέφους έχουν αναγνωρισθεί
(Μοσχίων - Πλαγγόνα) και άρα η Χρυσίς ή Σαμία έχει
αθωωθεί στη συνείδηση του Δημέα. Ο γιος του Μοσχίων όμως
δήθεν προσβεβλημένος για το γεγονός ότι ο πατέρας του υπέ
θεσε πως ήταν δυνατόν να είχε συνάψει παράνομες σχέσεις με
τη Σαμία Χρυσίδα, τον απειλεί ψευδώς ότι θα εγκαταλείψει τον
επικείμενο γάμο του με την Πλαγγόνα και ότι θα ξενιτευτεί
μισθοφόρος, κατά τα έθιμα της εποχής, «σ’ άλλη γη, σ’ άλλα
μέρη». Ο Χορός, με τη σειρά του, του απαντά διδακτικά και τον
φρονηματίζει:
ΜΟΣΧΙΩΝ
(Δ'ΠΡΑΞΗ)

ήτοι έλαφρώς λαθρόχειρες
ιδανικοί αύτόχειρες.
Με το κλείσιμο του έργου στο τέλος της Ε ' πράξης, και αφού
(όχι απαραίτητα), ακουστεί και το τραγούδι της Πλαγγόνας
-πρόσωπο βωβό κατά Μένανδρο-, Χορός και υποκριτές τρα
γουδούν το Δοξαστικό εν είδει Επιλόγου, που συγκεφαλαιώνει
τα συμπεράσματα και καληνυχτίζει τους θεατές:
ΠΛΑΓΓΟΝΑ
’Εδώ ήλθον νά όμιλήσω δι ’ ένα πρόσωπον
τό όποιον ό συγγραφενς θέλει άπρόσωπον.
Τόν Νικήρατον ή κόρη έχει πατέρα
καί τού τέκνου ή άληθής είναι μητέρα.

Όσονδήποτε καί αν θάλλη
δέν έπιθνμώ τά κάλλη
τής ώραίας μου Πλαγγόναςποθώ μόνον τούς στρατώνας.

Ή δυστυχής αυτή ώραίον νέον ήγάπησε
άλλ’ή μοίρα άνευ οίκτου την έρράπισε.
Ύποκύψασα ή κόρη εις πειρασμόν
δέν ήρκέσθη φεϋ εις έναν άσπασμόν.

Στρατιώτης τής έλπίδος
καί φρουρός γλυκείας πατρίδος
πού δννάσται άπειλοϋσιν
πλήν ποτέ δέν έκπορθονσιν

Πλαγγόνα όνομάζομαι, δέν είμαι πλέον παρθένος
αίσχύνομαι άλλ’ υφίσταμαι τά πάθη μου μέ σθέ
νος.
Ά π α ξ σάς όμιλώ έδώ μέ ρόλον κολοβόν
πρόςχάριν σας παρανομώ ώς πρόσωπον βωβόν.

ύπό τά δπλα θά τεθώ
άναλόγως θά ένδνθώ
τήν χαράν θά λησμονήσω
καί τόν βίον θά δωρήσω

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ
(Χορός)

"Αν παρήλθε μά τόν Δία αυτή ή νύκτα σας
εις τής κωμωδίας τήν ζάλην καί τήν δίνην
ήμεϊς έχομεν καί πάλιν τήν ευθύνην.

Έδιχαιώθη ή Χρυσίς, ή αγαθή Σαμία
καθ ’δσον ήτο έξ άρχής ώς παλλακίς τιμία.
Τί καί άν λέγωμεν ήμεϊς πώς είναι μία έταίρα
άπό πολλάς τού φύλου της τυγχάνει ανώτερα.
Κ αί ή Πλαγγόνα ευτυχής μέ τόν καλόν Μοσχίωνα
έχουσι βρέφος νόμιμον, δέν θά έπόθουν πλείονα.
’Αλλά καί οί δύο γέροντες, νηφάλιοι τώρα πάπποι
καθώς ό έμφύλιος σπαραγμός έν τέλει άπετράπη.
Τό βρέφος θά άναπτυχθή προϊόντος καί τού χρόνου
κι όλοι θά τού άποκρύψωμεν τά πάθη του έκ συμφώνου
έκτός έάν έχη καί αυτό συγγραφικός τάς κλίσεις
καί εις τάς κωμωδίας του άναζητή τάς λύσεις.
Εις την περίπτωσιν αυτήν ποιον έπικρατέστερον
ποιον διδακτικώτερον καί ποιον άσφαλέστερον
παρά νά έλθη εις έπαφήν μέ έργον θεατρικόν
Σαμίαν, ή καί Δύσκολον, πάντως μενανδρικόν.
“Ανδρες, γυναίκες καί παιδία καληνύχτα σας.

Είθε εις τού βίου τήν τρικυμίαν καί τά χάσματα,
νά άπαντώμεν όλοι μέ ευθυμίαν καί μέ φσματα.
Πρέπει να εξομολογηθώ ότι γράφοντας αυτά τα τραγούδια
γλέντησα οπωσδήποτε λίγο περισσότερο από όσο γλέντησαν
αυτοί που τα άκουσαν - αν γλέντησαν καθόλου. Γλέντησα
φορώντας κίβδηλα ήθη, γράφοντας πόζες και 53ΐ8ε-πΐ3ΐη$, βρί
σκοντας τρελές ομοιοκαταληξίες. Γλέντησα και μετά, όταν τις
είδα ντυμένες με τα υπέροχα μουσικά φορέματα του εξαίσιου
κοστουμίστα τους Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Και ζεματίστηκα
βέβαια σκεπτόμενος ότι εγώ έγραψα στίχους τραγουδιών μόνο
στην καθαρεύουσα, ενώ οι χρυσοί δίσκοι και οι σοδειές τους
απαιτούν μάλλον δημοτική.
Σήμερα, η μετάφραση της Σαμίας, έξω από την εκλεκτή σύμφραση της παράστασης του Γαβριηλίδη, ξαναγίνεται ένα κεί
μενο «εν δυνάμει». Από μια μεριά, καλύτερα. Χωρίς δεκανίκια,
με τις εσωτερικές υποδείξεις που θέλει να πιστεύει πως περιέ
χει, μετράει μόνη πια τις δυνάμεις της και δοκιμάζει την αντοχή
της στο χρόνο και στους επίδοξους μελλοντικούς θεατρικούς
καβαλιέρους της.

Γιάννης Πιπίνης
Αφαίρεση

Χωρίς ήλιο και νερό

Το τελευταίο μου αίμα

Σχεδιάζεις τον ήλιο
πάνω στο άσπρο χαρτί
κι ο ήλιος ανατέλλει
πάνω από το άσπρο χαρτί
ανεβαίνει.
Ένα κενό αφήνοντας κυκλικό
πάνω στο άσπρο χαρτί.
Το ποίημα.

Ποιον τρόπο έχεις
ν ’ αναταράξεις το νερό;
Πνίγοντας
όλα τα περιστέρια
μέσα στο νερό.
Και το νερό
να χάνεται
μέσα α π’ τα μάτια σου
μετά τον αποτρόπαιο
πνιγμό.
Ίχνος
να μην αφήνει
το νερό.
Μονάχα ένας πνιγμός
να μένει στερεός
μπροστά στα μάτια σου.
Τις κόγχες ν ’ αγκυλώνει
των ματιών σου.
Ό λα τ ’ αστέρια
ένας πνιγμός
μπροστά στα μάτια σου.
Και το φεγγάρι
ο χωρισμός
της Γης από το νερό
που είναι τα μάτια σου.

Το τελευταίο μου
αίμα
ήταν θολό.
Σημαδεμένο ήταν
απ’ το τραγούδι μου.
Έβγαλα έξω
όλο μου το αίμα
από το αίμα μου
και το τραγούδι μου
ν ’ απαλλαγώ.
Κενός τώρα βαδίζω.
Μ ’ άδειες τις φλέβες μου
από το αίμα μου
και το τραγούδι μου
κενός τώρα βαδίζω.
Ακίνδυνος
τώρα βαδίζω.
Στων ακίνδυνων ανθρώπων
την αγέλη
να προσμετρηθώ.

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

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ

Η νέα ελληνική λογοτεχνία
στις σελίδες του γαλλόφωνου περιοδικού
(1910-1914)
της Τατιάνας Τσαλίκη-Μηλιώνη
Βήμα και όργανο του γαλλικού φιλελληνισμού το περιοδικό
Graecia (1910-1914) συγκροτήθηκε από ομάδα επιφανών μελών
της ελληνικής παροικίας του Παρισιού και εκπροσώπων του
πνευματικού κατεστημένου της Γαλλίας - ακαδημαϊκούς,
καθηγητές Πανεπιστημίου, διευθυντές γνωστών περιοδικών
και εφημερίδων.1 Θεμέλιο της εξόρμησης αποτελούσαν
ασφαλώς οι αξίες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με τη δια
χρονική τους αίγλη που αναγνωριζόταν ως πολύτιμη και ζων
τανή, ικανή να γονιμοποιήσει όχι μόνο το χώρο της καλλιτε
χνικής δημιουργίας, αλλά και την κοινωνική πορεία του
κόσμου.2 Έ να μέρος της ύλης αφιερώνεται στην ανάδειξη της
επιρροής που άσκησε η αρχαία Ελλάδα στον πολιτισμό της
Δύσης με αυτονόητη έμφαση στους γάλλους διανοητές: «Ο
φιλέλληνας Gobineau», «Ο Βολταίρος και οι Έλληνες», «Ο
Φλωμπέρ και η Ελληνική Σκέψη», «Ο φίλος της Ελλάδας Henri
Rochefort», «Ένας μεγάλος Ελληνιστής: ο Henri Weil».
Ωστόσο ως η πλέον χειροπιαστή απόδειξη της «ζωτικότητας
του Ελληνικού Πνεύματος» (έτσι τιτλοφορείται ένα άρθρο της
Juliette Adam στο τ. 44, Ιούνιος 1914) προβάλλει στο περιοδικό
η εικόνα της ανόρθωσης της σύγχρονης Ελλάδας (που σαφώς
συνδέεται με την άνοδο του «βενιζελισμού» και τις συνακό
λουθες πολιτικές και κοινωνικές μεταβολές) και του πολιτισμού
της. Μια συνοπτική επιθεώρηση της λογοτεχνικής ύλης του
περιοδικού πιστεύουμε πως αποκαλύπτει την πρόθεση μιας
σφαιρικής, ακαδημαϊκού τύπου, προσέγγισης, προορισμένης
να καλύψει, παράλληλα με τις σύγχρονες εξελίξεις, τους βασι
κούς σταθμούς στην ιστορία της νέας ελληνικής λογοτεχνίας.
Έτσι, αναδρομικά, γίνονται αναφορές στον Ερωτόκριτοτου
Β. Κορνάρου3 και το «Κρητικό Θέατρο»,4 αφιερώματα στον Α.
Κοραή5 και στον Α. Χριστόπουλο. Θεωρούνται φαινόμενα
θεμελιακά: ο Κορνάρος αποκαλείται με τον χαρακτηρισμό του
Κοραή «δεύτερος Όμηρος»· για τον Κοραή, προλογίζοντας
αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του, που για πρώτη
φορά μεταφράζονταν στα γαλλικά, ο συντάκτης της Graecia
σημειώνει πως «για την αναγεννημένη Ελλάδα υπήρξε ένας
ανεκτίμητος βοσκός των ψυχών και των πνευμάτων»· στον Χριστόπουλο αναγνωρίζεται ότι κατέχει «ξεχωριστή θέση στη σύγ-

χρονη ελληνική ποίηση» και (σύμφωνα με την άποψη του Γερ
μανού ιστορικού Niebuhr, που συμμερίζεται η Graecia) κατα
τάσσεται στους μεγαλύτερους ποιητές της νέας εποχής, παρ’
όλο που από τη λογοτεχνική του παραγωγή «μόνο τα Λυρικά
του... επιβίωσαν».
Η παρουσίαση του Χριστόπουλου με σημείωμα και μετα
φράσεις πέντε ποιημάτων από τον Α. Thalasso (τ. 6,15.11.1910,
σ. 134) γίνεται κάτω από έναν γενικό τίτλο «Η ομάδα της Κων
σταντινουπόλεως» και τον υπότιτλο «Λογοτεχνικές Καμέες»
(με αφιέρωση στον Γ. Ψυχάρη) με πρόθεση να προβληθούν στο
μέλλον και άλλοι αξιόλογοι καλλιτέχνες, συνδεδεμένοι με την
Πόλη (Σούτσοι, Νερουλός, Τανταλίδης), - όχι μόνο για να
γίνει γνωστό το καθαυτό έργο τους, αλλά κυρίως «για τη γνώση
των κύριων πηγών» του νέου ελληνικού πολιτισμού. Η πρόθεση
αυτή τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, ήταν ωστόσο δηλωτική της
επιθυμίας του περιοδικού για μια συστηματική θεώρηση του
πνευματικού χώρου της νέας Ελλάδας σε όλα τα σημαντικά
κέντρα της6 με μια υπογραμμισμένη αντικειμενικότητα στα κρι
τήρια επιλογής.
Κάτω απ’ αυτήν την οπτική γωνία πρέπει να δούμε επίσης το
δοκίμιο «Η Ελληνική αναγέννηση: ο Νεοέλληνας ποιητής
Γεώργιος Ζαλοκώστας» (τ. 5,15.10.1910, σ. 91), της J. Adam,
Γαλλίδας διανοουμένης, ένθερμης προστάτιδας της Graecia,
συνοδευόμενο με δικές της μεταφράσεις πέντε ποιημάτων του.
Παρουσιάζοντας -μέσα από το έργο του Ζαλοκώστα επιλέγει
όχι τα φημισμένα ηρωικά επικολυρικά του, γραμμένα σε καθα
ρεύουσα, αλλά τα λυρικά του, σε δημοτική («Το συναπάντημα», «Εις την αποδημούσα ψυχήν του», «Εις το φεγγάρι», «Το
φίλημα», «Το ωρολόγι μου»).
Από τις άλλες μορφές της Αθηναϊκής Σχολής η Graecia ξεχω
ρίζει τον Σπ. Βασιλειάδη, δημοσιεύοντας σε δύο συνέχειες τους
«Σκύλους της Κωνσταντινουπόλεως» (μτφρ. Η. Villermont, τ.
3, 15.7.1910, σ. 24, τ. 4, 15.8-15.9.1910, σ. 28) και έπειτα τη
«Λουσμένη Ρωμαία» (μτφρ. Eug. Clément, τ. 27,15.10.1912, σ.
138-139), καθώς και τη βιβλιοκρισία για τις Εικόνες της Κων
σταντινουπόλεως και των Αθηνών: αναφέρονται τα κείμενά

του σε μορφή «επιστολών», αφιερωμένα στην ιστορία της ελλη
νικής γλώσσας και λογοτεχνίας - «από τους αλεξανδρινούς έως
σήμερα», και κυρίως τα «σκίτσα» της Κωνσταντινούπολης και
των Αθηνών που αποτελούν το δεύτερο μέρος του τόμου και,
παρόλο που «είναι περισσότερο δημοσιογραφικά παρά λογοτε
χνικά», διακρίνονται από μια «ενδιαφέρουσα γραφικότητα»
και ύφος «πυκνό και ζωηρό» (τ. 8,15.1.1911, σ. 211).
Ωστόσο αναμφισβήτητο προβάδισμα δίνεται στην Επτανη
σιακή Σχολή. Ο Σολωμός τιμάται με το δοκίμιο του Στ. Μαρτζώκη (κάτω από έναν γενικό, συγκεντρωτικό τίτλο «Οι
μεγάλοι Νεοέλληνες ποιητές, Ο Σολωμός» σε απόδοση του Eug.
Clément, τ. 13,15.6.1911, σ. 343), με την πρώτη μετάφραση στα
γαλλικά, πάλι από τον Eug. Clément, του «Ύμνου εις την ελευ
θερίαν» (γενικός τίτλος: «Τα νεοελληνικά αριστουργήματα», τ.
14, 15.7.1911, σ. 378), καθώς και της «Φαρμακωμένης» σε
μετάφραση του Pierre Baudry (τ. 7,15.12.1910, σ. 171) και της
«Ξανθούλας» σε απόδοση του Ph. Lebesque (γενικός τίτλος:
«Τα μικρά αριστουργήματα», τ. 16,15.10.1911, σ. 445).
Λιγότερο θριαμβευτική, ωστόσο επίσης πολύ τιμητική
(«...θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές της νέας
Ελλάδας. Εφάμιλλος του Πινδάρου, συνέθεσε ωδές σε γλώσσα
και ρυθμούς αρχαϊκούς, ποτισμένους με υψηλή ποίηση») είναι
η παρουσία του Α. Κάλβου (τ. 22,15.4.1912, σ. 613). Η μετά
φραση της ωδής «Ο φιλόπατρις» υπογράφεται από τον Eug.
Clément και το εισαγωγικό σημείωμα με αρχικά Α. Μ. (μάλλον
του Α. Μαυρουδή - Αν και νέος ο κ. Μαυρουδής δεν είναι
ασφαλώς άγνωστος στο κοινό μας. Η ποιητική του συλλογή
Μικρά Τραγούδια και οι νουβέλες που δημοσίευσε στο αθη
ναϊκό περιοδικό Τα Παναθήναια σημαδεύουν επιτυχώς τους
πρώτους σταθμούς μιας καριέρας, που υπόσχεται να είναι
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άκρως ενδιαφέρουσα. Προσθέτουμε ότι ο κ. Μαυρουδής είναι
ο Παριζιάνος ανταποκριτής μας της Εστίαςκαι συνεργάτης στο
Paris-Journal. N.D.L.R.). Εκτός από τα βιογραφικά στοιχεία
και την αναφορά στην φιλία του Κάλβου με τον Ούγο Φώσκολο
το σημείωμα παρέχει την πληροφορία ότι μερικές στροφές της
ίδιας ωδής αποδόθηκαν στα γαλλικά από τον Ζ. Μορεάς και
μεταφέρει την εξής παρατήρησή του: «Ειδοποιώ τον ανα
γνώστη ότι ο Κάλβος δεν έχει την ισχνή κομψότητα της απομί
μησής μου. Είναι θαυμάσια τραχύς και μοναδικός».
Ως «έναν μεγάλο, γνήσιο ποιητή» αποχαιρετά η Graecia τον
Γερ. Μαρκορά (με σύντομο σημείωμα, άμεση ανταπόκριση
στην είδηση για τον θάνατό του, τ. 15,15.8-15.9.1911, σ. 135,
και τη νεκρολογία, τ. 16,15.10.1911, σ. 439-441). Με νεκρολο
γίες θα τιμήσει και δύο άλλους επτανήσιους - τον Λ. Μαβίλη
(τ. 29,1.2.1913, σ. 199) και τον Στ. Μαρτζώκη (τ. 33,15.6.1913,
σ. 110).
Πάντως ο πρώτος επτανήσιος που προβάλλει δυναμικά από
τις σελίδες της Graecia είναι ο Α. Βαλαωρίτης. Τον πρώτο
κιόλας χρόνο της έκδοσης του περιοδικού παρουσιάζεται δύο
φορές: με το δοκίμιο «Αριστοτέλης Βαλαωρίτης» του Γάλλου
ακαδημαϊκού Alfred Mezieres (τ. 2,15.6.1910) και στο μεθεπό
μενο διπλό τεύχος (τ. 4,15.8-15.9.1910) με το ποίημα «Αστραπόγιαννος» σε μετάφραση J. Blancard και με το κείμενο «Ο
Βαλαωρίτης κρινόμενος από τον Ροίδη» σε μετάφραση G. Dalmont. Προλογίζοντας το τελευταίο, ο συντάκτης της Graecia
τονίζει πως ο Ροίδης αποτυπώνει την ατμόσφαιρα μιας μεταβα
τικής εποχής που προετοίμαζε «την τωρινή αναγέννηση».
* * *
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Η «τωρινή αναγέννηση» συνδέεται, στην αντίληψη της Graecia,
με την πορεία της γενιάς του ’80 και το κίνημα του δημοτικι
σμού8 (παρόλο που στο γλωσσικό φροντίζει να μην εντάσσεται
φανερά και απόλυτα στο στρατόπεδο των δημοτικιστών, κρα
τώντας μια στάση ενωτική - είναι άλλωστε η κυρίαρχη γραμμή
του περιοδικού9)' ως προδρομική, ηγετική φυσιογνωμία ανα
γνωρίζεται ο Εμ. Ροΐδης. Η Graecia του παραχωρεί μια τιμη
τική θέση στο πρώτο τεύχος, δημοσιεύοντας το δοκίμιο «Ένας
εφάμιλλος του Ανατόλ Φρανς: Εμμανουήλ Ροΐδης» (τ. 1,
1.5.1910, σ. 8) του Α. Ανδρεάδη, καθηγητή του Πανεπιστημίου
Αθηνών και αρθρογράφου της εφημερίδος Le Temps: «Γνωρί
ζουμε ποια θέση δικαίως κατέχει στον αθηναϊκό κόσμο ο καθη
γητής Ανδρεάδης, ένα από τα πιο φωτεινά μυαλά, πατριώτες
και καθαρόμυαλους της νέας Ελλάδας».
Σκιαγραφώντας τη βιογραφία του Ροΐδη και την πολύπλευρη
λογοτεχνική δραστηριότητά του, ο Ανδρεάδης εκφράζει την
πεποίθηση πως του ανήκει η πρώτη θέση ανάμεσα στους Νεοέληνες συγγραφείς. Τονίζει ιδιαίτερα τη σπάνια σατιρική φλέβα
που εκδηλώνεται όχι μόνο στην πεζογραφία του (Πάπισσα
Ιωάννα), αλλά και στο κριτικό του έργο. Αναφέρει πως οι κρι
τικές του για τη σύγχρονη ελληνική ποίηση παρακίνησαν την J.
Adam στη συγγραφή του βιβλίου της Σύγχρονοι Έλληνες
ποιητές (1880). Ως πολύ σημαντικός εκτιμάται ο ρόλος του στο
γλωσσικό ζήτημα με την υποστήριξη της δημοτικής (Είδωλο),10
καθώς και η πλούσια μεταφραστική προσφορά του (με δική του
διαμεσολάβηση το ελληνικό αναγνωστικό κοινό για πρώτη
φορά γνώρισε τον Πόε και τον Μπωντλέρ). Αργότερα, με την
ευκαιρία της έκδοσης στου Φέξη σειράς έργων του Ροΐδη (σε
επτά τόμους, 1911-1914) με πρόλογο του Ανδρεάδη, η Graecia
θα δημοσιεύσει την βιβλιοκρισία του Γρ. Ξενόπουλου, αφιερω
μένη στη μελέτη του Ανδρεάδη (τ. 24,15.6.1912, σ. 63-64).
Από το πεζογραφικό έργο του Ροΐδη, εκτός από τα «Εφή
μερα» (μτφρ. G. Danville και I. Σάλτα) που συνοδεύουν στο
πρώτο τεύχος το δοκίμιο του Ανδρεάδη, η Graecia δημοσιεύει
τη «Μηλιά» (μτφρ. Jean Dargos, τ. 25,15.7.1912, σ. 77-82) και
τρεις από τις «Ιστορίες» του: «Ιστορία μιας γάτας» (μτφρ. Th.
Amiros, τ. 29, 1.2.1913, σ. 209-216), «Ιστορία ενός αλόγου»
(μτφρ. AngeTanagras,T. 35,15.9.1913, σ. 213-224) και «Ιστορία
ενός τουφεκισμού» (μτφρ. Th. Amiros, τ. 45,15.7.1914, σ. 169179).
Ανεπάντεχα περιορισμένη είναι η, φανερή τουλάχιστον,
παρουσία ενός άλλου νομοθέτη της «αναγέννησης» - του Γ.
Ψυχάρη, ίσως επειδή ο ίδιος δεν είχε και πολλή ανάγκη από το
βήμα της Graecia στην Γαλλία. Στις σελίδες της βρίσκουμε ένα
πεζοτράγουδό του, τον «Βουτηχτή» (μτφρ. του Δ. Αστεριώτη,
τ. 4,15.8-15.9.1910, σ. 79) και ένα ποιητικό του τρίπτυχο «Έ λ
ληνες και Κέλτες» («Ηώς και Τιθωνός», «Τριστάνος και
Ιζόλδη» και «Δύο φυλές», (Eos et Tithanus, Tristant et Isent,
Les deux races), τους παραχωρούνται οι πρώτες σελίδες στο τ.
32, 15.5.1913), προδημοσίευση από το βιβλίο του Le crime du
poète (Το έγκλημα τον ποιητή) που θα κυκλοφορήσει τον ίδιο
χρόνο από τις εκδόσεις «Stock». Συμμετέχει στην τιμητική επι
τροπή του περιοδικού από την πλευρά της Γαλλίας: και η πολι
τική της Graecia στο γλωσσικό ζήτημα, και οι επιλογές στο
λογοτεχνικό χώρο, πολύ προσηλωμένες στη δική του ανανεω
τική γενιά του ’80, ασφαλώς πρέπει να έχουν τη σφραγίδα του.
Ως καρπός της γνωστής φιλίας του με τον Αρ. Εφταλιώτη,
ίσως εν μέρει, μπορεί να κριθεί η πλούσια εμφάνιση του τελευ
ταίου στο ξεκίνημα του περιοδικού - πρώτα με το «ανέκδοτο»
μυθιστόρημά του Ζάνος Χαρίσης (μτφρ. Eug. Clément, τ. 2-5,

15.6-15.10.1910) και ακολούθως με τα διηγήματα «Μαρίνος
Κοντάρας» (μτφρ. Η. Pernot, τ. 6, 15.11.1910, σ. 123-154),
«Φωτιά» (μτφρ. Eug. Clément, τ. 7,15.12.1910, σ. 155-184) και
«Ο βουβός» (μτφρ. Eug. Clément,τ. 16,15.10.1911,σ. 439-441).
Δημοσιεύοντας (τ. 11,15.4.1911, σ. 288-289) το αφήγημα «Στον
γκρεμνό» από τις Φυλλάδες τον Γερο-Δήμον, ο βασικός μετα
φραστής του Εφταλιώτη Eug. Clément σημειώνει ότι «στην
Ελλάδα το βιβλίο αυτό θεωρείται εθνικό Ευαγγέλιο».
Ας κρατήσουμε απ’ αυτόν τον κατάλογο την παρατήρηση ότι
μεταφράζονται αποκλειστικά τα πεζά του Εφταλιώτη. Ο προ
σανατολισμός της Graecia στην πεζογραφία, ειδικά για τη γενιά
του ’80, είναι φανερός (ανάμεσα στους πιθανούς λόγους πρέπει
να είναι και η μεγαλύτερη ευκολία της μετάφρασης, και ο υπο
λογισμός στο αναγνωστικό ενδιαφέρον και, ασφαλώς, η επι
θυμία να φωτιστεί, μέσα από πιο άμεσες και χειροπιαστές λογο
τεχνικές μαρτυρίες, η πραγματική εικόνα της σύγχρονης Ελλά
δας), κι αυτό αποβαίνει σε βάρος της ποίησης: ο Γ. Δροσίνης
παρουσιάζεται με ένα διήγημα («Η άσχημη κόρη», μτφρ. R.
Lafont, τ. 15,15.8-15.9.1911, σ. 415), ο Κ. Κρυστάλλης με ηθο
γραφικό πεζό «Το πανηγύρι της Καστρίτσας» (μτφρ. Ph. Lebesque, τ. 23, 15.5.1912, σ. 15-18), απουσιάζουν μερικά σημαν
τικά ονόματα όπως λ.χ. ο I. Γρυπάρης, ο Μ. Μαλακάσης κλπ.
Λίγο πιο περιορισμένα από τον Εφταλιώτη, αλλά πολύ τιμη
τικά εμφανίζεται στη Graecia ένας άλλος συνοδοιπόρος του
Ψυχάρη στους αγώνες του δημοτικισμού, ήδη κλασικός ο Κ.
Παλαμάς, «ένας από τους πλέον εξέχοντες εκπροσώπους της
σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας» με «θαυμάσιο ταλέντο
ποιητή και πεζογράφου». Ως «νεοελληνικό αριστούργημα»
(στην ίδια γραμμή με τον Σολωμό «η λέξη -αριστούργημα- δεν
είναι υπερβολική για να χαρακτηριστεί αυτό το έργο, η έκδοση
του οποίου αποτελεί σταθμό στη νέα ελληνική λογοτεχνία»)
παρουσιάζεται το διήγημα «Θάνατος παλικαριού» (μτφρ. Eug.
Clément, τ. 8, 15.1.1911, σ. 205) συνοδευόμενο με σύντομο
σχόλιο του Ψυχάρη.
Παράλληλα, στο ίδιο τεύχος (σ. 195), με ένα φιλολογικό κεί
μενο «Τολστόι» φωτίζεται μια άλλη σημαντική ιδιότητα του
Παλαμά ως κριτικού, «πολύ ενημερωμένου και βαθύτατα
παρατηρητικού». Στον κριτικό λόγο του Παλαμά η Graecia
στρέφεται ακόμα δύο φορές, τιμώντας τον Α. Παπαδιαμάντη
(«Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης», εισαγωγή στη Φόνισσα, τ. 17,
15.11.1911, σ. 499, και «Ένας ζωγράφος των ταπεινών: Αλ.
Παπαδιαμάντης», μτφρ. Jean Dargos, τ. 33, 15.6.1913, σ. 6572), και δημοσιεύει βιβλιοκρισία για τα Πρώτα κριτικάτον που
κυκλοφόρησαν το 1913 (τ. 47,15.10.1914, σ. 411-412).
Από το ποιητικό του έργο επιλέγονται ο «Πρόλογος» στη
Φλογέρα τον Βασιλιά, «ένα από τα ωραιότερα κομμάτια αυτού
του έργου» (μτφρ. P. Baudry, τ. 13,15.6.1911, σ. 364), με συνο
δευτικό κείμενο του L. Roussel, και αποσπάσματα -εισαγω
γικό και επιλογικό- του Τάφου, με την ευκαιρία της επανέκδοσήςτου (τ. 16,15.10.1911, σ. 450-453). Καιη μετάφραση, και
η παρουσίαση του Τάφον υπογράφονται από τον Eug. Clé
ment. Θαυμάζοντας τη λυρική πνοή του Παλαμά και τονί
ζοντας την «ισχυρή πρωτοτυπία» του που «αντλείται από τις
ίδιες τις πηγές της ελληνικής ψυχής», ο Clément παρατηρεί πως
«πολλά κομμάτια μπορούν να θυμίζουν το Pauca Meae του Β.
Ουγκώ, με τη λάμψη χρωμάτων, τη συγκινητική απλότητα του
αισθήματος, καθώς και με το φιλοσοφικό βάθος της σκέψης»,
αλλά ακόμα περισσότερο τους Βερλαίν και Henri de Régnier «με προσήλωση στο σύμβολο, με την διεισδυτική οξύτητα και

λεπτότητα, ενίοτε κάπως νοσηρή, της ευαισθησίας, με τη μου
σική επιλογή ρυθμών και λέξεων».11 Σε ένα από τα τελευταία
τεύχη της Graecia (τ. 45,15.7.1914, σ. 180-193) ο Clément θα
δώσει ένα γενικό λογοτεχνικό πορτραίτο του Παλαμά.
Με την αίγλη των κλασικών περιβάλλει η Graecia και τους
δύο σημαντικότερους πεζογράφους της γενιάς του ’80 - τον Α.
Καρκαβίτσα, και τον Αλ. Παπαδιαμάντη. Την παρουσίαση του
πρώτου που χαρακτηρίζεται ως «ένας από τους εξέχοντες συγ
χρόνους μας», αναλαμβάνει ο Louis Roussel, της Γαλλικής
Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών. Από τα Λόγια της πλώρης
(που ο συγγραφέας «συνέλεξε από το στόμα των ναυτικών»)
επιλέγεται ο «Εκδικητής», διήγημα «σπουδαίο τόσο για το ρεα
λιστικό χρώμα του όσο και για τη δραματική ζωηρότητα της
δράσης του» (τ. 5, 15.10.1910, σ. 103). Ακολουθεί ο Αρχαιο
λόγος(τ. 19,15.1.1912,585-588) - σε αποσπάσματα που προτι
μήθηκαν για μετάφραση «όχι επειδή είναι τα πιο συγκλονι
στικά, αλλά επειδή αποκαλύπτουν καλύτερα την ιδέα του
έργου», και με τη βιοεργογραφική εισαγωγή, όπου, μεταξύ
άλλων, σημειώνεται, ότι ο Καρκαβίτσας «είναι πεπεισμένος
οπαδός της δημοτικής». Τον επόμενο μήνα θα δημοσιευτεί ένα
ακόμα διήγημά του «Αποκριάτικα θεάματα» (μτφρ. Ν.
Λάσκαρη, τ. 20,15.2.1912, σ. 603-604).
Η εμφάνιση στη Graecia του Παπαδιαμάντη συνδέεται με τον
θάνατό του. Στο τ. 9 (15.2.1911) δημοσιεύονται ένα κριτικό
κείμενο του Α. Μαυρουδή με τη φωτογραφία του γλυπτού πορτραίτου του Παπαδιαμάντη από τον Θ. Θωμόπουλο (σ. 218219), το διήγημά του «Ο έρωτας στα χιόνια» (μτφρ. Jean Dargos, σ. 232-233) και το ποίημα του Λ. Πορφύρα12 «Δέηση για
την ψυχή του Παπαδιαμάντη» (στα ελληνικά και σε γαλλική
μετάφραση του P. Baudry, σ. 261), ενώ στον επόμενο τόμο - η
φωτογραφία του τάφου του στη Σκιάθο, «ταπεινού, όπως ήταν
ο ίδιος σ’ όλη τη ζωή του» (τ. 10,15.3.1911, σ. 173). Τον Νοέμ
βριο του ίδιου χρόνου θα ξεκινήσει η δημοσίευση σε συνέχειες
της Φόνισσαςσζ μετάφραση του P. Baudry και με εισαγωγή του
Παλαμά (τ. 17-19,15.11.1911-15.1.1912). Τον κύκλο θα κλείσει
το ανακεφαλαιωτικό δοκίμιο του Παλαμά που έχουμε ήδη μνη
μονεύσει - «Ένας ζωγράφος των ταπεινών: Αλ. Παπαδιαμάντης».
Με την πένθιμη επίσης αφορμή του θανάτου η Graecia δημο
σιεύει ένα μικρό αφιέρωμα για τον Κ. Χρηστομάνο (τ. 18,
25.12.1911, σ. 534-547) - τη νεκρολογία, ένα κείμενο του Μ.
Barrés «Μια αυτοκράτειρα της μοναξιάς» (κάτω από την επικε
φαλίδα: «Η ηρωίδα του βιβλίου του Χρηστομάνου) και τρία
κεφάλαια από το Βιβλίο της αντοκράτειρας Ελισάβετ (μτφρ.
Syveton). Από άλλους πεζογράφους της εποχής κάνουν την
εμφάνισή τους οι Δ. Καμπούρογλου,13 Δ. Βικέλας,14 Γρ. Ξενόπουλος,15 Γ. Βλαχογιάννης,16 Πλ. Ροδοκανάκης,171. Δαμβέργης18 κλπ. Με διάφορα επικαιρικά (όπως οι λογοτεχνικές και
δημοσιογραφικές ανταποκρίσεις από τους βαλκανικούς πολέ
μους) παρελαύνουν στις σελίδες της Graecia ο Σπ. Μελάς,19ο Γ.
Τσοκόπουλος,20 ο Π. Νιρβάνας.21 Στο ίδιο πατριωτικό κλίμα
εγγράφονται και κάποιες ιστορικές αναδρομές, όπως ο Επιτάφιος Περικλέους (τ. 28,1.1.1913, σ. 161), απόσπασμα από την
Ιστορία των Αθηναίων επί Τουρκοκρατίας τον Δ. Καμπούρο
γλου (μτφρ. Eug. Clément, τ. 46,15.10.1913, σ. 294-296) ή «Η
τελευταία λειτουργία στην Αγιασοφιά» του Σπ. Ζαμπέλιου (τ.
43,15.5.1914, σ. 15-18). Η πατριωτική διάθεση γίνεται αισθητή
και στις επιλογές βιβλίων που παρουσιάζει αυτά τα χρόνια η
Graecia.
Την εικόνα της τρέχουσας λογοτεχνικής κίνησης αποτυπώ
νουν το χρονικό22 και η στήλη της κριτικής που μαζί με την θεα

τρική κρατά ο Ξενόπουλος. Η προβολή του νεοελληνικού θεά
τρου επίσης δηλώνεται ως ένας στόχος της Graecia και γίνεται
κάποια προσπάθεια αναδρομικής κάλυψης του θέματος (όπως
με τη μελέτη του Ν. Λάσκαρη «Τα πρώτα χρόνια του νεοελλη
νικού θεάτρου», τ. 27, 15.10.1912, σ. 140-145, αλλά και με το
δοκίμιο για το κρητικό θέατρο που έχουμε ήδη επισημάνει).
Είναι φανερό ότι στη γραμμή που χαράζει το περιοδικό, λει
τουργεί γενικά η φροντίδα για συγκέντρωση, συστηματοποίηση, καθιέρωση23 στο χώρο των νεοελληνικών γραμμάτων
που εκδηλώνεται πολλαπλά:
1. Στη διαπίστωση ότι η κριτική ασκείται με σύντομα
σημειώματα που δεν είναι σε θέση να φωτίσουν με επάρκεια το
έργο ενός σημαντικού συγγραφέα και δεν υπάρχουν δοκίμια
και βιβλία αφιερωμένα λ.χ. στον Σολωμό, στον Κάλβο, στον
Βαλαωρίτη, που θα μπορούσαν, πέρα από τον άμεσο σκοπό
τους, να προετοιμάσουν το έδαφος για τη συγγραφή μιας ιστο
ρίας της νέας ελληνικής λογοτεχνίας («... η αναγκαιότητά της
γίνεται ολοένα πιο φανερή»),24
2. Στην προώθηση της ιδέας για την ίδρυση στην Ελλάδα της
Ακαδημίας που θα μπορούσε να παίξει έναν ρόλο ρυθμιστικό
και ενωτικό, ιδιαίτερα στο γλωσσικό ζήτημα,25
3. Στην πρόθεση να προχωρήσει σε μια σειρά εκδόσεων προκειμένου να δημιουργήσει μια Βιβλιοθήκη σύγχρονης ελλη
νικής λογοτεχνίας με εναρκτήρια έκδοση της Φόνισσας του
Παπαδιαμάντη (πρόλογος της J. Adam, εισαγωγή του Κ.
Παλαμά) και με τον προγραμματισμό της Κερένιας Κούκλας
του Χρηστομάνου, του Ζάνον Χαρίση του Εφταλιώτη, συλ
λογής διηγημάτων του Ροίδη, των Επιστολών για την Γαλλική
Επανάσταση του Κοραή - «ζωντανό κίνητρο για τη μελέτη της
ελληνικής λογοτεχνίας... την αυγή του 20ού αιώνα».'Μια πρώτη
βάση της νεοελληνικής βιβλιοθήκης για τους αναγνώστες της
Graecia καλούνται να αποτελέσουν τα ανάτυπα του περιοδικού
«με τα καλύτερα ελληνικά λογοτεχνικά έργα».
4. Σε μια κάπως συντηρητική πολιτική επιλογών - προτί
μηση στα καθιερωμένα και αποφυγή νεωτερικών αναζητή
σεων.26 Είναι πράγματι εντυπωσιακή, ιδιαίτερα για ένα γαλ
λικό περιοδικό, η απουσία λ.χ. στις σελίδες του της συμβολιστικής γραμμής στην ελληνική ποίηση. Τον χώρο ενός συμβολιστικού κλίματος αντιπροσωπεύουν σποραδικά μόνο ο Λ. Πορ
φύρας (με δύο ποιήματα) και ο Σ. Σκίπης (με μια παρουσίαση
από τον Eug. Clément, τ. 15,15.8-15.9.1911, σ. 431), ενώ λείπει
ο Κ. Χατζόπουλος, και το περιοδικό του Η Τέχνη αναφέρεται
αποκλειστικά σε σχέση με τη διάδοση της ποίησης του Βερλαίν
στην Ελλάδα: «χάρη στην Τέχνη η επίδραση του Βερλαίν έγινε
βαθύτερα αισθητή στη λυρική ποίηση» της Ελλάδας.
Το σύντομο και ευκαιριακό άρθρο του Α. Μαυρουδή «Ο
Βερλαίν στην Αττική» (τ. 12, 15.5.1911, σ. 113-114) θίγει
ωστόσο μερικά μεθοδολογικά προβλήματα: αναγνωρίζεται ότι
ο Βερλαίν είχε στην Ελλάδα όχι μόνο θαυμαστές «της μυστη
ριώδους αρμονίας των ρυθμών του που τόσο όμορφα νανουρί
ζουν τον πόνο», αλλά και οπαδούς «που μετέφεραν τη λεπτή
μουσική του στη νεοελληνική λύρα». Σημειώνεται ως «παρά
δοξο» το γεγονός ότι «στην Ελλάδα, όπως και στην Γαλλία,
μετά από έναν ολέθριο πόλεμο οι διανοούμενοι επιδίωξαν να
ξεφύγουν από τον περιρρέοντα ρεαλισμό για να πλεύσουν στο
άπειρο μιας μεταφυσικής ποίησης» που συνδέεται, κατά την
άποψη του συγγραφέα, με τη γερμανική φιλοσοφία. Παρατηρείται ότι ο Βερλαίν ήρθε στο ελληνικό έδαφος παράλληλα με
τον Ρεμπώ και τον Μαλαρμέ, με σκανδιναβούς δραματουργούς
και γερμανούς ποιητές και, βέβαια, με τον Νίτσε. Η πολύτιμη
«διδαχή» του προς την ελληνική ποίηση είναι η «ειλικρίνεια»

και η εσωστρέφεια. «Παρά τις ξεχασμένες σήμερα υπερβολές
και νεκρές απομιμήσεις, ο Βερλαίν δόνησε τους καλαμώνες του
Ιλισσού με άγνωστη αύρα».27
Ήταν πολύ φυσικό ένα περιοδικό γαλλοελληνικής συνεργα
σίας να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα πνευματικής επι
κοινωνίας ανάμεσα σε δύο χώρες. Δίπλα στα δημοσιεύματα
που αναφέραμε στην αρχή και αφορούν την επιρροή της
αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς στον γαλλικό πολιτισμό, βρί
σκονται άλλα, όπου ανιχνεύονται, όπως μόλις το είδαμε, οι
σύγχρονες λογοτεχνικές επιρροές από τη Γαλλία προς την
Ελλάδα ή περιπτώσεις τυπολογικής συγγένειας (όπως στο
δοκίμιο του Α. Ανδρεάδη «Ένας εφάμιλλος του Ανατόλ
Φρανς: Εμμανουήλ Ροίδης»), αλλά και οι άμεσες λογοτεχνικές
επαφές (όπως στο άλλο δοκίμιο του Ανδρεάδη «Δημήτριος
Βικέλας. Ένας Έλληνας φίλος της Γαλλίας»).
Έ να ειδικό κεφάλαιο σ’ αυτό το πεδίο αποτελεί ο Ζ. Μορεάς,
η δική του παρουσία στη Graecia έγινε αντικείμενο χωριστής
μελέτης. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ακόμα τις Επιστολές για
την Γαλλική Επανάσταση του Κοραή, την ωδή του Laprade
«Προς τους Έλληνας Εθελοντάς» με παράλληλη παράφραση
από τον Α. Βαλαωρίτη (τ. 26,15.8-15.9-1912, σ. 110-112), την
«Ωδή στη Γαλλία» του Αγ. Τανάγρα (τ. 35,15.9.1913, σ. 205206), τις επιστολές: του Παλαμά προς τον Μιστράλ (δημοσιεύ
τηκε με τον τίτλο «Ο ελληνισμός του Μιστράλ», τ. 30,1.3.1913,
σ. 106) και του Ανδρεάδη προς J. Bois (τ. 8,15.1.1911, σ. 213).
Παραθέτουμε την επιστολή του Κ. Παλαμά:
Ο ελληνισμός του Μιστράλ
Ο κ. Κωστής Παλαμάς, Γραμματέας του Πανεπιστημίου
Αθηνών έστειλε πρόσφατα στον Φρειδερίκο Μιστράλ, το ακό
λουθο γράμμα, με την ευκαιρία της Συμφωνίας για τα Γράμ
ματα, μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας:
«Αγαπητέ και αξιοσέβαστε Μαιτρ,
Είναι σαν να σηκώνονται επικά χρόνια ξανά πάνω απ’ την
Ελλάδα. Ο αγώνας για να ευοδωθεί το απελευθερωτικό έργο
των πατέρων μας, κάνει να ριγάει τούτη την ώρα από ενθου
σιασμό η καρδιά μας.
Αυτές τις επίσημες μέρες η σκέψη μου πετάει κοντά σας, ευγενέστατε και μεγάλε ποιητή.
Εδώ και λίγο καιρό, τελειώνοντας την ανάγνωση του
Calendal και του Poème du Rhône, επέστρεψα έκθαμβος απ’
αυτήν την περιπλάνηση στις μαγεμένες χώρες της φαντασίας
σας. Αλλά τούτη τη στιγμή, συγκρατώ στη μνήμη μου από τη
θαυμάσια ποίησή σας, μονάχα την «Inné Gregau». Να που τώρα
οι Έλληνες απαντούν εν χορώ στο κάλεσμά σας:
«Αν είναι να πεθάνουμε για την Ελλάδα θεία είναι η δάφνη.
Μια φορά κανείς πεθαίνει!» Είμαι βέβαιος πως ερμηνεύουν τα
αισθήματα της πατρίδας μου, όπως όλων εκείνων, που αυτή την
ώρα, αγωνίζονται, νικούν και πεθαίνουν στο μακεδονικό έδα
φος· όλων των Ελλήνων που σκέφτονται, τραγουδούν και σας
εκφράζουν τα αισθήματα βαθιού θαυμασμού και άπειρης
ευγνωμοσύνης. Χαίρε! Εσύ ο μεγάλος μαθητής του μεγάλου
Ομήρου».
Κωστής Παλαμάς
Πρέπει να κριθεί ως αναμφισβήτητο ότι τα πέντε χρόνια
κυκλοφορίας της Graecia αποτέλεσαν σοβαρό κίνητρο και
μοχλό για την προώθηση των ελληνικών γραμμάτων στη Γαλ
λία. Στο βήμα του περιοδικού αναδείχτηκαν πολύ αξιόλογες

εργασίες μιας ομάδας Γάλλων νεοελληνιστών, μερικοί από τους
οποίους έγιναν διάσημοι με το σημαντικό έργο που δημιούργη
σαν. Στην ιστορία των ελληνογαλλικών πολιτιστικών σχέσεων η
έγραψε μια ενδιαφέρουσα σελίδα και της αξίζει δίκαια
αποτίμηση.

1. Βλ.: ΤατιάναΤσαλίκη-Μηλιώνη. «Το γαλλόφωνο περιοδικό Graecia στην
εποχή των Βαλκανικών πολέμων». Περ. Γράμματα και Τέχνες, τ. 80, ΜάρτιοςΜάιος 1997, σ. 26-31.
2. Βλ. την προγραμματική διακήρυξη του περιοδικού με την υπογραφή της
Juliette Adam. Ο .π., σ. 26-31.
3. Το περιοδικό (τ. 10,15.3.1911, σ. 96) ενημερώνει τους αναγνώστες για τη
μετάφραση του έργου, «αριστουργήματος της Κρητικής εποχής», που ετοιμά
ζουν ο «ακάματος συγγραφέας» Pol Arcas (Πολύβιος Δημητρακόπουλος) σε
συνεργασία με τον «εξέχοντα συνάδελφο» Ph. Lebesque και με εισαγωγή του
Δ. Καμπούρογλου, «του συμπαθούς Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης»,
«ενός από τους καλύτερους ιστορικούς μας και ταλαντούχου συγγραφέα». Ο
Pol Arcas θα παρουσιαστεί στις σελίδες της Graecia και με ένα δικό του επικο
λυρικό ποίημα «Ίκαρος», αφιερωμένο στην «κατάκτηοη των Αιθέρων» από
ηρωικούς αεροπόρους. Το εισαγωγικό σημείωμα της σύνταξης τον χαρακτη
ρίζει ως «έναν από τους πιο πολυσχιδείς Έλληνες συγγραφείς» - πεζογράφο
(μυθιστοριογράφο και νουβελίστα), ποιητή, δραματουργό, κριτικό.
4. Πρόκειται για περίληψη (τ. 26,15.3.1912, σ. 59) του ομώνυμου δοκιμίου
που δημοσίευσε στην εφ. Le Temps ο Α. Μαυρουδής. Σαν κορυφαίο φαινό
μενο παρουσιάζεται η θ υσ ία του Αβραάμ, «έργο ποτισμένο από πίστη και
υψηλή Ποίηση και συνάμα ανθρώπινο και λεπτό». Εκτός από τις κριτικές
συνεργασίες ο Μαυρουδής θα δημοσιεύσει στη Graecia και δείγματα του πρω
τότυπου έργου του όπως το μονόπρακτο «Ηλεκτροθεραπεία» (με αφιέρωση
στον Α. Κύρου, μετάφραση Jean d’ Argos, τ. 15, 15.8-15.9.1911, τ. 16,
15.10.1911). «Αν και νέος, αναφέρεται στην υποσημείωση, ο κ. Μαυρουδής
δεν είναι ασφαλώς άγνωστος στο κοινό μας. Η ποιητική του συλλογή Μικρά
τραγούδια και οι νουβέλες του που δημοσίευσε το αθηναϊκό περιοδικό Παναθήναια, σημαδεύουν επιτυχώς τους πρώτους σταθμούς μιας σταδιοδρομίας
που υπόσχεται να είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Προσθέτουμε ότι ο κ. Μαυ
ρουδής είναι ανταποκριτής της Εστίας στο Παρίσι και συνεργάτης στο ParisJournal».

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΑΡΑΚΗΣ

Τα αιφνίδια άστρα
Ποιήματα

Ε κ λ ο ς ε ι ι Κ α ς τ α ν ιο τ η

5. «Ο Κοραής αυτοβιογραφούμενος», τ. 11, 15.4.1911, σ. 282-284, τ. 12,
15.5.1911, σ. 328-330· «Επιστολές του Κοραή για την Επανάσταση», τ. 34,
1.7.1913, σ. 134-143- «Παπατρέχας», t. 47,15.10.1914, σ. 373-377.
6. Είναι χαρακτηριστικό ότι η J. Adam στο μελέτημά της «Η Ελληνική ανα
γέννηση: ο Νεοέλληνας ποιητής Γεώργιος Ζαλοκώστας» (τ. 5,15.10.1910, σ.
91) ξεχωρίζει τέσσερα βασικά κέντρα που δημιούργησαν σχολή: της Αθήνας,
της Κωνσταντινούπολης, των Επτανήσων και της Ηπείρου.
7. Στο σύντομο σημείωμα, συνοδευτικό της «Ξανθούλας», γίνεται λόγος όχι
μόνο για τις μικρές μορφές του Σολωμού, ποιήματα «έξοχης τρυφερότητας»
που «έγιναν πολύ δημοφιλή στην Ελλάδα» («Η αγνώριστη», «Η Ευρυκόμη»,
«Η Ξανθούλα»), αλλά και για τις μεγάλες του μορφές «μεγάλης ποίησης» όπου
«υψώθηκε» με τον «Ύμνο εις την ελευθερίαν» και τους «Ελεύθερους πολιορκημένους».
8. Μια από τις χειρονομίες στήριξης του δημοτικισμού που κάνει η Graecia,
είναι η δηλωμένη ως προγραμματικός στόχος προβολή της δημοτικής παράδο
σης. Βλ. λ.χ. στο τ. 20 (15.2.1912, σ. 614) δύο δημοτικά αφηγήματα (με τον
γενικό τίτλο «Ελληνικοί θρύλοι» και σύντομο εισαγωγικό σημείωμα όπου
γίνεται λόγος για την επιβίωση πολλών στοιχείων της αρχαίας παράδοσης):
«Η αδελφή του βασιλιά Αλέξανδρου» και «Η Χιόνα και ο πρίγκηπας της Νικαρίας», και αμέσως μετά (σ. 620) την αναφορά, με χαρακτηριστικό τίτλο «Ελλη
νικό φολκλόρ», στα Μ ανιά ηχα μοιρολόγια του Σπ. θεοδωρόπουλου.
9. Βλ. σχετικά: Τατιάνα Τσαλίκη-Μηλιώνη. «Το γλωσσικό ζήτημα στο
περιοδικό Graecia». Περ. Φιλόλογος, Νοέμβριος 1997.
10. Βλ. επίσης στη Graecia «Δύο ανέκδοτες επιστολές του Εμ. Ροίδη» προς
τον Γ. Ψυχάρη, παρουσίαση από τον Α. Μαυρουδή (τ. 10,15.3.1911, σ. 253256).
11. Στο τεύχος της Graecia (τ. 48,15.11.1914, σ. 522), σε ένα μικρό σημείωμα
των χρονικών, παραχωρείται μια παρατήρηση «για την ομοιότητα των στίχων
του Παλαμά» (στους «Χαιρετισμούς της Ηλιογέννητης») και του Edm.
Rostand («Chantecler»),
12. Λίγο αργότερα, στο τ. 13,15.6.1911, θα δημοσιευτεί ένα άλλο ποίημα του
Λ. Πορφύρα «Ο γλάρος».
13. Με αρκετά εκτενή παρουσία: διηγήματα «Ο Λουμπαρδιάρης» (μτφρ. Ε.
Pilidis, τ. 18,25.12.1911, σ. 538-541) και «Χείλη με χείλη» (μτφρ. Jean Dargos,
τ. 31,15.4.1913, σ. 283), με αποσπάσματα από τα θρύψαλα. Εντυπώσεις χαι
σκέψεις (μτφρ. P. Baudry, τ. 33,15.6.1913, σ. 87-90), για τα οποία είχε δημο
σιευτεί προηγουμένως (τ. 23,15.5.1912, σ. 26) μια κριτική του Γρ. Ξενόπουλου, και, τέλος, με απόσπασμα από την Ιστορία των Αθηναίων επί Τουρκο
κρατίας· (μτφρ. Eug. Clément, τ. 46,15.10.1913, σ. 294-296).
14. «Η ελληνική γιορτή το 1889» (τ. 11, 15.4.1911, σ. 289-290) - «χειμαρ
ρώδης λόγο που εξεφώνησε ο εξέχων Έλληνας ποιητής και διηγηματογράφος
Βικέλας σε μια από τις πρώτες γιορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της
Εθνικής Ανεξαρτησίας» στην ελληνική παροικία του Παρισιού που έχουν
γίνει «σταθερή παράδοση». Τον ίδιο χρόνο η Graecia δημοσιεύει το δοκίμιο
του Α. Ανδρεάδη «Δημήτριος Βικέλας. Έ νας Έλληνας φίλος της Γαλλίας» (τ.
14,15.8.-15.9.1911,σ. 411).
15. Με το διήγημα «Κελαϊδισμοί» (μτφρ. P. Lebesque.t. 10,15.3.1911), αλλά
και με πυκνές συνεργασίες του στις κριτικές και τις θεατρικές στήλες του
περιοδικού (συμπληρώνοντας μια δική του τακτική επισκόπηση της θεατρικής
σεζόν στην Αθήνα, η Graecia γράφει για τη μεγάλη επιτυχία που είχε η παρά
σταση της «χαριτωμένης κωμωδίας» του Πολυγαμία από τον θίασο της
Μαρίκας Κοτοπούλη, τ. 27,15.10.1912, σ. 153), καθώς και με τη συμμετοχή του
στη συζήτηση για το γλωσσικό (τ. 11,15.4.1911, σ. 306-307).
16. Σχολιάζοντας το διήγημά του «Ο γάμος της Λεμονιάς» (μτφρ. Jean Dar
gos, τ. 15,15.8.-15.9.1911,0.442-445), η σύνταξη της Graecia σημειώνει: «Ο Κ.
Βλαχογιάννης είναι από τους αντιπροσωπευτικούς συγγραφείς της νεοελλη
νικής ψυχής. Ποιητής, διηγηματογράφος, ιστορικός, αναζήτησε πάντα να
ανακαλύψει ό,τι αποτελεί τον εθνικό θησαυρό της φυλής μας: αισθήματα,
τάσεις, δοξασίες, προλήψεις, συνήθειες, παραδόσεις. Δεν χάνει χρόνο στη
λεπτολόγο ψυχολογία, αλλά διακρίνεται στην περιγραφή της αγροτικής ζωής.
Απ’ ό,τι γράφει πηγάζει μια στυφή κι άγρια μυρουδιά πατρίδας». Στις κρι
τικές επισκοπήσεις που κάνει στη Graecia ο Εενόπουλος, περιλαμβάνεται το
βιβλίο του «Μεγάλα χρόνια» (τ. 42,15.4.1914, σ. 651-653).
17. «Κλεοπάτρας θάνατος» (τ. 46,15.10.1913, σ. 288-293).
18. «Εντυπώσεις ενός προσωρινού εκατομμυριούχου» (μτφρ. L. Roussel, τ.
41,15.3.1914). «Είμαστε ευτυχείς, σημειώνει η σύνταξη του περιοδικού, που
προσφέρουμε σήμερα στους αναγνώστες μας το ακέραιο κείμενο της ενδιαφέ
ρουσας διάλεξης που πρόσφατα έδωσε στην Αθήνα με πολλή επιτυχία ο διακε
κριμένος συγγραφέας κ. I. Δαμβέργης...»
19. «Μάχη του Σαρανταπόρου» (μτφρ. Η. Villermont, τ. 34,1.7.1913,0.144153). «Ο κ. Σπ. Μελάς, αρχισυντάκτης της εφ. «Νέα Ημέρα», ένας από τους

Ιάσων Δεπονντης
Μέσα στις πέτρες
Απόγεμα σε άτεγκτο μήνα Ιούλιο.
Με την ανήσυχη ηλικία της γυναίκας
περιμένοντας.
Έξω α π ’ τα μισητά παλάτια στους αγρούς,
μαύρους καπνούς μπορεί για την Ηλέκτρα
μαύρους θρήνους.
«Πάλι από μένα σε ζητάει η μαύρη γη
και πώς να μην σε προστατέψω;
Σε σένα τον πικρό αδερφό μου Ορέστη
μιλώ, δική σου είμαι και σε σένα έρχομαι.»
Εκεί στις μαύρες πέτρες
αίσθηση τραγική η χρυσή μάσκα το αίνιγμα.
Ο σοβαρός ετούτος άντρας
είναι ο πατέρας Αγαμέμνονας ο θάνατος.
Εκεί στις κρύες πέτρες πρόκληση πανικού τα καταματωμένα φορέματα
βάρβαρες λυσσασμένες οι ώρες της γυναίκας.
Είναι η μάνα Κλυταιμνήστρα η ζωή.
Απόγεμα σε άτεγκτο μήνα Ιούλιο.
Ζει μέσα στο χρόνο η Ηλέκτρα ·
και την ξέρει ο θάνατος.
Ανεπανάληπτη, άτεγκτη, οργισμένη.

πιο διάσημους συγγραφείς της σύγχρονης Ελλάδας, - γράφει η Graecia, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στις εκδόσεις Φέξη έναν τόμο με αναμνήσεις του
από την εκστρατεία 1912-1913, στην οποία πήρε μέρος ως αγωνιστής. Είχαμε
το σπάνιο προνόμιο να εξασφαλίσουμε για τους αναγνώστες μας τις εξαιρε
τικές σελίδες αυτού του βιβλίου».
20. «Το πεδίο της φρίκης. Εντυπώσεις από την εκστρατεία» (μτφρ. C.
Hénoc, τ. 46, 15.10.1913, σ. 297-306). Προηγήθηκε η δημοσίευση του διηγή
ματος του «Σύντομη τραγωδία» (μτφρ. Eug. Clément, τ. 13,15.6.1911, σ. 354).
21. «Επιστολή πληγωμένου στη γυναίκα του. Οι τελευταίοι αντίλαλοι του
πολέμου» (τ. 46, 15.10.1913, σ. 5). Βλ. επίσης: «Επιστολή ενός ζάπλουτου
οικονόμου» (τ. 47,15.10.1914).
22. Εκεί, μεταξύ άλλων, περνάνε λ.χ. οι ειδήσεις ότι ο Γ. Σουρήςπροτείνεται
για το βραβείο Νόμπελ (τ. 17,15.11.1911, σ. 497) και ο Ζ. Παπαντωνίου διορί
στηκε ως νομάρχης (τ. 34, 1.7.1913,σ. 170). Ως δείγμα της δικής του γραφής η
Graecia αναδημοσιεύει από την εφ. Ε μπρόςτο χρονογράφημα του Ζ. Παπαν
τωνίου «Για το κάλλος» για τον τραγικό θάνατο του αεροπόρου Α. Καραμανλάκη(τ. 27,15.10.1912, σ. 69-70).
23. Να σημειώσουμε εδώ και το ενδιαφέρον της Graecia για τη διάδοση των
ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό. Βλ. σχετικά τις ανταποκρίσεις για το
ξεκίνημα μαθημάτων νέας ελληνικής φιλολογίας στη Σορβόνη (τ. 28,1.1.1913,
σ. 86· στο επόμενο τεύχος δημοσιεύτηκε το κείμενο της εναρκτήριας διάλεξης
που έδωσε ο Η. Pemot.T. 29,1.2.1913, σ. 199) και στο Πανεπιστήμιο της Νεά
πολης (τ. 30,1.3.1913, σ. 113).
24. «Χρονικό των νεοελληνικών γραμμάτων» (τ. 8,15.1.1911, σ. 211).
25. Βλ. σχετικά: Τατιάνα Τσαλίκη-Μηλιώνη. Το γλωσσικό ζήτημα στο
περιοδικό Graecia. Περ. Φιλόλογος, Νοέμβριος 1997.
26. Η διαπίστωση αυτή ισχύει και για τις λογοτεχνικές, και για τις κοινω
νικές τοποθετήσεις της Graecia.
27. Την ποιητική «αύρα», συγγενή με τον Βερλαίν, είχε εντοπίσει (όπως ανα
φέρθηκε πιο πάνω) στο έργο του Παλαμά ο Eug. Clément.

ΜΙΚΡΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Επιλογή - Απόδοση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ

ANDRÉ CHÉNIER
(1762-1794)

ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Όσο έζησε πάνω στη γη το αθώο ετούτο πλάσμα
Δ ε γνώρισε άλλην άνοιξη παρά μονάχα εκείνην
Που τον ’δώσε το πρώτο φως. Α πό το πέρασμά τον
Ά ρα γε τι έχει μείνει; Ένα όνομα, ένα όνειρο, μια μνήμη
Μια εικόνα αδιόρατη, ένα σύννεφο περαστικό.
Παιδί, παιδάκι και της αγκαλιάς μικρέ δραπέτη, αντίο.
Δε θα σε ξαναδούμε σαν καλοκαιριάσει και θεριέψουν τα χωράφια μας
Κι η πόλη μας αδειάσει · δε θα σε ξαναδούμε
Στον πατρικό περίβολο με πόδια, με χεράκια
Και με μισόγνμνα πλευρά
Τη χλόη και τα λουλούδια να πατάς
Λουλούδια που μ ’ αν τά οι νύμφες τον Σηκονάνα
Τονς γύρω λόφονς κάθε χρόνο στεφανώνονν.
Κι εκείνο το φτωχό σον καροτσάκι, άρμα των παιχνιδιών σου
Που δνο χέρια πιστά πάντα οδηγούσαν
Λιβάδια κι όχθες πια δε θα ξαναδιασχίσει.
Τα βλέμματα και το μονρμουρητό σον, γλώσσα ακατάληπτη, γλυκιά
Δ ε θα διακόψουν πια τις τρυφερές φροντίδες μας
Και με χαρούμενες φωνές πια δε θα ξανακούσουμε
Το ροδαλό το στόμα σου να προσπαθεί, να προσπαθεί
Τους ήχους που άκονσε τ ’αντί
Τρανλίζοντας κι αυτό να ξαναβγάλει.
Παιδάκι, αντίο. Εκεί που πας όλοι θ’ ακολονθήσονμε.
Εκεί κιόλας τα μάτια της η μάνα σου έχει στρέψει.

PIERRE DE RONSARD
(1524-1585)

ΕΠΙΤΥΜΒΙΟ ΤΟΥ TOMA
Η λαιμαργία κι η ηδονή
Και το κρασί κι ο τσακωμός
Κι οι χίλιες δυο ασωτείες
Μ αζί με τον Τομά
Ενθάδε κείνται
Α ντί για θερισμό
Ανάμεσα στους ανοιξιάτικους ανθούς
Πάντα η τσουκνίδα και το γαϊδουράγκαθο
Τον τάφο του θα γρατζουνάνε.
(Συνεχίζεται)

Ο Σολωμός του Παλαμά.
(Μ ία αποκλίνουσα ανάγνωση)
πες μ ’ ένα μόνο ανασασμόν: «ο Παλαμάς!»

του Αλέξ. Αργυρίου

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ Σ ΙΚ Ε Λ ΙΑ Ν Ο Σ

Αν κρίνομε ότι το 1936, τιμώνται τα πενηντάχρονα του ποιη
τικού βίου του Κωστή Παλαμά, από το περιοδικό που ελέγχει ο
ένθερμος παλαμιστής Γ ιώργος Κατσίμπαλης «Τα Νέα Γράμμα
τα», ως αφετηρία γενέσεως του ποιητή Παλαμά, λαμβάνεται το
1886 που εκδίδεται η πρώτη συλλογή ποιημάτων του με τον
ενδεικτικό τίτλο «Τα τραγούδια της πατρίδος μου»
πράγματι όμως κυκλοφόρησαν τέλος του 1885, και ως απόδειξη
της χρονολογίας, έχομε και την πρώτη κριτική τους αντιμετώ
πιση. (εφημ. «Ακρόπολις», 30 Δεκ. 1885).
Υπάρχει όμως και πριν από το 1885/6 ένα άλλο δημοσιευμένο
ποιητικό έργο του Παλαμά, που παραμένει -μ ισ ό και πλέον
αιώνα μετά τον θάνατό τ ο υ - αθησαύριστο. Ο ίδιος ο ποιητής
σε κείμενά του δεν το έχει αποσιωπήσει, αλλά δεν το έχει
παρουσιάσει παρά μόνο επιλεκτικά και ενδεικτικά. Αυτών
ίσως πρέπει να ερευνηθεί η αντιπροσωπευτικότητα. Μίλησε για
το ‘πρώτο δημοσιευμένο’ του ποίημα, στο ημερολόγιο του Ειρη
ναίου Ασώπιου, το 1876, με τίτλο «Το γιούλι» και χρονολογία
‘Ιούνιος 1875’, γραμμένο στη δημοτική. Επίσης, το 1879 στο
έντυπο Ραμπαγάς, υπογράφοντας ως Κώστας, δημοσιεύει 35
ποιήματα και από 30.1.1880 έως 1.1.1882 στην εφημερίδα «Μη
χάνεσαι», υπογράφοντας ως Κωστής, δημοσιεύει 40 περίπου
ποιήματα.
Από αυτά έχουν περιληφθεί στα Τραγούδια της πατρίδος μου
1+9=10.
Συνολικά. Α π ό τα 75περίπου ποιήματα των δύο περιοδικών,
έως το 1882, κυρίως, που αρχίζει να δημοσιεύει στο έγκριτο
περιοδικό «Εστία», έχουν διασωθεί τα 10 αυτά ποιήματα,
δηλαδή ποσοστό 13,3/100(10115 = 0,133).
Τα υπόλοιπα να τα θεωρήσομε αποκηρυγμένα; Εύλογα
πιστεύω: ναι, εφ’ όσον ο ποιητής τα παραμερίζει οριστικά. Και
όμως πρόκειται για «δημοσιευμένα» ποιήματα, τα οποία ένας
μελετητής οφείλει να τα γνωρίζει, έστω και μόνο για να κρίνει
τη σημασία τους, καθώς μάλιστα ορίζουν την εμφάνιση του
ποιητή, ψευδώνυμη βέβαια.

Ωστόσο υπάρχει και μια προγενέστερη ιστορία ποιημάτων
του, αδημοσίευτων, γραμμένων αποκλειστικά στην καθαρεύ
ουσα και ελάχιστων στη δημοτική, προφανώς και αυτών απο
κηρυγμένων. Έ χει νόημα να τα αναζητήσομε;
Οι ομολογημένες πληροφορίες μας λένε ότι ο Παλαμάς
γράφει εξ απαλών ονύχων. Πότε όμως πρέπει να αρχίσομε να τα
υπολογίζομε ως συνειδητές πράξεις;
Ξέρομε ότι ο νεαρός ποιητής το 1876 υπέβαλε στον (Βουτσιναίο) Πανεπιστημιακό διαγωνισμό μια σειρά ποιημάτων με
τίτλο «Ερώτων έπη», για τα οποία, το μόνο γνωστό μας είναι η
κρίση του εισηγητή Ορφανίδη και ο χαρακτηρισμός ότι πρό
κειται για έργα «λογιωτάτου γραμματικού».
Ξέρομε επίσης ότι το 1878 εξέδωσε το ποίημα «Μισολόγγι»,
όπου και υποσχόταν μια συλλογή λυρικών ποιημάτων εκ 5
περίπου τυπογραφικών, με τίτλο «Πνοαί».
Ακόμη είχε αναγγελθεί το 1882-3 ότι ετοίμαζε συλλογή ποιη
μάτων, η οποία δεν εξεδόθη.
Πολύ αργότερα, σε ανύποπτο χρόνο, το 1959 μαθαίνομε από
τον παλαμιστή Κώνστα ότι έχουν βρεθεί 24 ποιήματα, ταξινο
μημένα με τίτλο «Παιδίου στίχοι», και κάποια ‘εκτός σειράς’,
μερικά από τα οποία δημοσιεύει στη «Νέα Εστία» (σ. 214-216 και
287-292, και 377-379).
Ό λα αυτά δηλώνουν την ύπαρξη ενός ποιητικού υλικού τού
οποίου αγνοούμε τα στάδια, την κατηγορία, κλπ. Ρομαντισμός,
ή μάλλον, πόσος ρομαντισμός; Πάντως, χωρίς αμφιβολία, πρό
κειται για ποιήματα κυρίως σε καθαρεύουσα, και στο πνεύμα
της. Και για να λέμε καθαρά τα πράγματα, που ανήκουν στο
πνεύμα του στείρου λογιωτατισμού.
Ωστόσο, όσο δεν τα έχομε στη διάθεσή μας, φιλολογικά ταξι
νομημένα, για να αναμετρηθούν με την κρίση των ειδικών, θα
αρκεστούμε σε ό,τι έχει ομολογήσει ο ποιητής, με όλους τους
κινδύνους που συνεπάγεται η -έστω καλοπροαίρετη - υποκει
μενική του κρίση. Διαβάζω:
«Σ’ ένα συρτάρι μου βρίσκονται σκορπισμένοι στίχοι μου
λογής, χρόνων μακρυνών περασμένων, από τα 1877 ίσα με τα
1883, νομίζω. [...] Εκείνη η περίοδος, βγάζοντας με από τον

παιδιάηχο και τον εφηβικό παραοχισμό πον εγκαινιάζεται
στα 1872, με φέρνει στον παιχνιδιάρικο, κάπως ασυγύριστο, με
συχνά παραπατήματα αισθηματισμό, όμως αντιπαρασχικό
παρασχισμό, καθώς τον αναφέρω και τον ερμηνεύω στο κεφ.
«Το θαμποχάραμα μιας ψυχής», του Α ' τόμ. των Γραμμάτων
μου». (1904)
Συνοψίζω και συμπεραίνω εύλογα. Από το 1877 έως το 1883,
ο Παλαμάς είναι 18 έως 24 ετών. Αλλά μιλάει και για το 1872,
όταν είναι 13 ετών, όταν από τον ‘παιδιάτικο και εφηβικό
παρασχισμό' που εγκαινιάζεται το 1872, μετακινείται, στον
παιχνιδιάρικο, κάπως ασυγύριστο, με συχνά παραπατήματα
αισθηματισμό, όμως αντιπαρασχικό παρασχισμό.
Συμπεραίνω, πάλι: Στον ανηπαρασχισμό μπαίνει το 1877.
Να σημειώσομε ότι στο συρτάρι του πάντως, από το 1872 έως
το 1876, δεν έχουν διασωθεί πλέον τα ‘παιδιάτικα’ ποιήματά
του. Τα έχει καταστρέψει; Άγνωστον. Να ’ναι αυτά που βρί
σκει ο άλλοτε δήμαρχος Μεσολογγίου; (1962)
Αντιγράφω πάλι από όσα ομολογεί το 1900 ο Παλαμάς:
«Από τον καιρό που 10 χρόνων παιδάκι με είχε θαμπώσει το
δημοτικό τραγούδι της Ηλιογέννητης, δημοτικά τραγούδια δε
διάβασα ή κάπου κάπου, πολύ απρόσεχτα. Δ ε μου περνούσε
από τη σκέψη, πως για να ξαναγυρίσουμε τη φευγάτη μας
Ποίηση, έπρεπε πρώτα πρώτα αρχή να κάμουμε από το ξαναγύρισμα της μελέτης τον Φωριέλ και του Πάσσωβ. [...] Σολωμό
τότε, μήτε και υποψιαζόμουν [:] πού είναι το μεγαλείο του. Τόν
ήξερα κ α τ’όνομα και τόνε τιμούσα ανόητα, χωρίς να τον κατα
λαβαίνω, καθώς και τώρα συμβαίνει με τα εννέα δέκατα των
διαβασμένων μας. [«Άπαντα», τόμ. 4ος, σ. 436, εγώ υπογραμ
μίζω].
Ώστε κατά Παλαμά το 1900 δεν καταλάβαινε Σολωμό τα 9/10
των λογίων; Σπολλάτη τους, και μέτρο βαθμού πρόσληψής
τους.
«Ο Σολωμός είταν ένα όνομα. Μ ήτε διαβαζόταν μήτε νιώ
θονταν. Φτάνανε μόνο οι δύο στροφές του « Ύ μνου τής ελευθε
ρίας» και το τραγούδι της «Φαρμακωμένης»· κάτι θα είτανε
βέβαια κι αυτό, αφού το είχε βαλμένο σε γαλλικούς στίχονς ο
Ά γγελο ς Βλάχος. Ο Κάλβος ανυπόφορος. Ο Ιούλιος Τνπάλδος, βάναυσος στιχονργός, ανάξιος να διαβάζεται. Ο Μαρκοράς; ονκ οίδαμε τον άνθρωπον. Ο Πολυλάς; αγράμματος που
του ήρθε μανία να χαλάση τον Όμηρο. Ο Τερτσέτης; χυδα ϊ
στής- κανείς δεν τον συγκρίνει με τον Καρασούτσα· όμως θα
είναι κι αντός κάτι, αφού μάλιστα κ ’ ένας κριτικός της εποχής
μίλησε γ ι ’ αντόν από το βήμα τον ‘Π αρνασσού’ και θέλησε να
μας τον παραστήση κι από το Βαλαωρίτη τελειότερο. Α μ ο
Βαλαωρίτης; τραγονδιστής των αρματωλών, ανέχεται κανείς
τη γλώσσα τον; για τ ’ είναι σύμφωνη με τον καιρό πον ζωγρα
φίζει [-περιγράφει], με τα παλληκάρια πον τραγονδεί. Μολο
νότι όεν μπορεί κανείς να ειπή πως οι αττικώτατοι «Αρματωλοί
και Κλέπται» τον Ζαλοκώστα δεν είναι καθώς πρέπει ποίημα.
Η γλώσσα του Βαλαωρίτη δεν είναι για τα εξευγενισμένα, τα
πολιτισμένα, τα πολυσύνθετα αισθήματα και τα νοήματα των
βάρδων της Αττικής Σχολής, ¡αυτή πον θα κεφαλαιοποιήσομε ως:
πρώτη αθηναϊκή σχολή].
Και μια ματιά στοχαστική νάρριχνε κανείς μέσα στονς
Βαλαωρίτικονς στίχονς, θα καταλάβαινε πως δεν κρατάνε μέ
σα τους την αρματωλικήν ιδέα μόνη την περασμένη, την επική,
αλλά μα ζί μ ’ αυτήν εκφράζουν, κάθε πον θα το φ έρν’ η περί
σταση [:] και μια λυρική, μια ποιητική σκέψη και συγκίνηση,
από τις πλαστικώτερες ώς τις μεταφνσικώτερες, και πως η
γλώσσα η αρματωλική, όπως δίνει ζωή κι ομορφιά στο κλέφτικο

τραγούδι, έτσι δίνει ομορφιά και ζωή στο φιλοσοφικό ρεμβα
σμό. Ό μως ομολογούσανε τότε πως είναι ποιητής ο Βαλαωρί
της, χωρίς καλά να ξέρουνε το γιατί, από συνήθεια κι από
μόδα.»[ό.αν., σ. 428]
Είκοσι πέντε χρόνια έπρεπε να περάσουν από το 1875, ώστε
να είναι ο Παλαμάς τόσο κατηγορηματικός, όσο στα ακόλουθα:
«Μόνο η δημοτική γλώσσα μπορεί να μεταδώσει την υψηλή
συγκίνηση και να ζωντανέψει τα φαντάσματα [:] σε πλάσματα
της φαντασίας. Μ ε την καθαρεύουσα ποιήματα δεν πλάθονται ·
ούτε παγωτά · μόνο ξεπαγιάσματα.» [σ. 424, 4ος τόμ., εγώ υπο
γραμμίζω] («Τα χρόνια μου και τα χαρτιά μου» 1900, = ‘Ά παντα’,
τομ. 4ος, σ. 424-440).

Ο Παλαμάς εδώ, θυμίζω, μιλά για την εποχή που ως φοιτητής
συγκατοικούσε με τον Νίκο Καμπά, σ’ ένα καμαράκι της παλιάς
Αθήνας, 1875 1880 περίπου. Και το 1900, αναφέρεται, στην
αρχική του εκείνη δουλειά, με τη κρίση μιας 25ετίας αργότερα:
«Τον καιρό εκείνο τα τραγούδια μου είτανα πλημμυρισμένα
από ένα υπερούσιο πλατωνισμό προς Λάουρες επαρχιωτοπούλες και προς Βεατρίκες των παρθεναγωγείων μεταχειριζό
μουνα, κατά τη συνήθεια του Παράσχου, την εξάστιχη 15σύλλαδη στροφή με τη σταυρωτή ρίμα των τεσσάρων πρώτων, με το
ξεχωριστό ταίριασμα των δύο τελευταίων στίχω ν όμως η
Μούσα μου δεν αγαπούσε και πολύ τα παθητικά μοιρολόγια
στο είδος: ‘Ω!, νά το Άντρο των Νυμφών και νά το μονοπά
τι!» από τότε αστόχαστα πολεμούσε [[η Μούσα μου]] να πετάξη
σε μεταφυσικούς ουρανούς κι άνοιγε ξαφνιασμένα τα μάτια
προς τα οράματα. Τους στίχους μου τής εποχής εκείνης τους
έχασα όλους και δεν κράτησα κανένα στη μνήμη μου. Πρέπει να
σημειώσω πως η νέα μου η ανάλαφρη Φαντασία βρισκόταν τότε
σε κίνηση ακατάπαυστη και σε μεταβολή · άλλαζε κάθε λίγο και
λιγάκι τόσους τρόπους όσα πρόσωπα το φεγγάρι. Το μόνο κρατητό κι ασάλευτο είταν η καθαρεύουσα· μέρα την ημέρα και
ραγκαβικώτερη γίνουνταν». (ό αν. σ. 431-2).
Ας δούμε και τι, επίσης, λέει, από το ίδιο κείμενο, εδώ σαφώς
για τα χρόνια 1875-77:
« Ό σο για τους ζωντανούς της εποχής εκείνης μουσοπόλους,
που ακούγονταν στην ποιητικήν Αθήνα, σχεδόν όλοι κοιτάζανε
ν ’ αντιγράψουν, ποιος πιστότερα, ποιος αδεξιώτερα, λίγο
Παράσχο, λίγο Παπαρρηγόπουλο, λίγο Βασιλειάδη. Και από
τα Θολά του καφέ του «Αλφρέδου» που δεν ήτανε και πολύ
βαρύς, έδραζαν άλλους καφέδες, νερουλότατους. Και η ωχρή
φιλοσοφία των «Στόνων» [Δημ. Παπαρρηγόπουλου, 1866]
έπαιρνε στα έργα τους όψη παντού ξεθωριασμένον από τα
πολλά πλυσίματα. Και η λνρική γρανκάσα των «Αττικών
Νυκτών» [Βασιλειάδης] είτανε πρόχειρη για να χτυπήσει [την
γρανκάσα] ο καθένας [= ο κάθε] τρυφερόκαρδος. Η σχολα
στική γλώσσα, μονοκρατόρισσα των πεζών και των έμμετρων.
[...] Μόλις είχα κλείσει τα δεκαοχτώ χρόνια, θαρρώ το ίδιο
πάνω κάτω κι ο φίλος μου. (εννοεί τον Καμπά, 2 χρόνια μεγαλύτερο
του, σ. 429-30).

Ίσως είναι μια εξήγηση γιατί, οι δύο αυτοί ποετάστροι,
(Καμπάς, Παλαμάς) θα μπουν στο παιχνίδι από το δρόμο της
σάτιρας. Γράφοντας στον «Ραμπαγά» και στο «Μη χάνεσαι»
και αργότερα -σ τ α σοβαρά- στη «Εστία» όχι του τραπεζίτη
Διομήδη, αλλά στην εποχή (1880 και μετά) που την διευθύνει ο
εκδότης Κασδόνης, το 1882.
Ιδού και η βαθμολόγηση του Παλαμά των εντύπων της επο
χής:
«Ο Ραμπαγάς’και ύστερα το ‘Μη χάνεσαι’άνοιγαν από τότε

καινούρια εποχή στην αθηναϊκή εφημερογραφία, ελευθερό
στομη, αναγελάστρα, φαιδρή, σοβαρή χωρίς σχολαστικότη
τα.» (ό. αν. σ438, εγώ υπογραμ.)
‘ο φίλος μου κι εγώ ανοίξαμε το δρόμο · τρίτος ήρθε ο Δροσίνης, πιο ελαφρός πιο σερπετός. /.../(επ ίσ η ς, η συνέχεια σ. 439).
[...] ζήσαν εκεί και αγρύπνησαν και χάρηκαν και δούλεψαν
δυο άνθρωποι - ο ι νέοι πάντα τω ν20χρονών- στον αέρα σκορ
πίζοντας κάποιους ήχους, για ν ’ αρμονίσουνε του τραγουδιού
ένα καινούριο σκοπό. ’[σ. 445],
[για την «Εστία», όταν την διεΰθυνε ο τραπεζίτης Διομήδης, λέει:]

είταν αχρωμάτιστη αποθήκη διασκεδαστικών και χρήσιμων
αναγνωσμάτων πού και πού μπαλώνονταν με κανένα άρθρο
του Ροίδη, με του Βαλαωρίτη κανένα ποίημα, (ό. αν., σ. 438)
Νομίζω ότι εύλογα μπορούμε να υποθέσομε (βάσει των στοι
χείων που μας δίνει ο Παλαμάς) ότι εκείνα τα χρόνια γράφει
ποιήματα στην καθαρεύουσα, ενώ τα ποιήματα στη δημοτική
προκύπτουν ως σατιρικές αντιδράσεις στην δεσπόζουσα ρητο
ρεία.
Ελπίζω να μην μπερδεύω, με τη θέση μου που διαφοροποι
είται από εκείνη που επικρατεί, ότι και στη δεκαετία του 1880,
το παιχνίδι δημοτικής και καθαρεύουσας εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη και στην ποίηση. Για την πεζογραφία δεν γίνεται
λόγος. Επίσης και οι αφιερώσεις των ποιημάτων, Δροσίνη,
Παλαμά, είναι σε καθαρεύουσα. Και ούτε λόγος για τα προλογίσματα συλλογών, αφού και ο Βαλαωρίτης γράφει τους προ
λόγους του σε καθαρεύουσα.
Και το άκρον άωτον της υπερβολής. Αναρωτιέται ο Παλα
μάς, αν πρέπει και στις επιστολές του να εξακολουθεί να τις
γράφει στην καθαρεύουσα.
Από το 1884 έως το 1888 ο Παλαμάς γράφει 9 διηγήματα στην
καθαρεύουσα, εκ των οποίων διέσωσε τα 4, ξαναγράφοντάς τα
στη δημοτική στην έκδοση του 1920, στην οποία αποκλειστικά
αναφέρονται όλοι οι μελετητές, πανεπιστημιακοί και μη (Δεν
αγνοώ στο όνομα της «βούλησης» τού συγγραφέα). Ενώ με
λιγότερη προσήλωση στο γράμμα, θα μπορούσαν να προκαλέσουν υφολογικές μελέτες, καθώς το κάθε ένα από τα 4 διηγή
ματα, γραμμένα σε δύο διαφορετικά γλωσσικά ιδιώματα, θα
έδινε την αφορμή να προκύψουν συγκριτικές αξιολογησειςτων
χειρισμών των δύο γλωσσικών μορφών του Παλαμά. Κοντο
λογίς ο Παλαμάς χειριζόταν καλύτερα μέχρι τέλους την καθα
ρεύουσα ή τη δημοτική; Και αν ναι, την καθαρεύουσα, μήπως
γιατί η δημοτική βρισκόταν, ακόμη και το 1920, υπό διαμόρφωσιν; Ή μήπως ο Παλαμάς έμεινε δέσμιος της καθαρεύουσας έως
το τέλος, και πρέπει να αναρωτηθούμε αν δεν αποδεσμεύθηκε
τελείως και από τον λογιοτατισμό; Ή , μετριοπαθέστερα, να τον
θεωρήσομε αμφίγλωσσο; (Χρησιμοποιώ τον όρο από το γλωσ
σικό οπλοστάσιο τού Γ. Π. Σαββίδη.)
(Δεν είναι αξιοπρόσεκτο ότι ο Παλαμάς του 1888, κρίνοντας
το «Ταξίδι» του Ψυχάρη, θαυμάζει μεν, αλλά πιστεύει ότι το
κήρυγμα έρχεται αργά πια για την πεζογραφία; Το «Ταξίδι»,
στα 1888, ξυπνάει τα αίματα των υποψιασμένων λογίων της
Αθήνας, αλλά και τους αιφνιδιάζει. Ο αιφνιδιασμός θα κρα
τήσει κάμποσο. Ο «Θάνατος του παλικαριού», (1891, περ.
«Εστία», μάλλον περισσότερα οφείλει στον Νικόλαο Πολίτη
παρά στον Ψυχάρη. Και βέβαια οι κριτικές και μελέτες σε δημο
τική θα έρθουν αργά, το 1898, με το περ. «Η Τέχνη» του Κ.
Χατζόπουλου).
Περιορίζομαι βέβαια στην αθηναϊκή σχολή, διότι η επτανη
σιακή, και η πρόταση του Κονεμένου, όπως και τα Ευρισκό
μενα του Σολωμού, με τα προλεγόμενα τού Πολνλά, για τους

‘αθηναίους τού κέντρου’ έχουν τεθεί στο αρχείο, όταν δεν έχουν
περάσει απαρατήρητα.
Όσον αφορά στον Παλαμά, για να επανέλθω στο θέμα μου,
ξέρομε ότι το τελευταίο ποίημα («στιχούργημα», το λέει) στην
καθαρεύουσα, δημοσιεύθηκε στην ‘Κλειώ’ τής Λειψίας, το
1886' θέμα του ο Ύ π ν ο ς.
(Τα 2 τελευταία 4στιχα)

«Τότε εις όνειρον τερπνόν,
ω, Ύπνε, συ μοι αποστέλλεις
όνειρον άσπιλον, στιλπνόν,
αφ ’ υψηλής τινός Πεντέλης.
Κ ’ επί εκείνου καθηλών
την σχέψιν, άστρον νποτρέμον,
μορφώ εις άγαλμα καλόν,
το ιδεώδες, κ ’είμ ’ ευδαίμων.
(Ά παντα, τόμ. 9ος, σ. 13-16. Το δημοσίευσε στην 1η έκδ. του Σικάγου,
των ‘Δειλών και Σκληρών στίχων’.)

Υπάρχουν δημοσιευμένα, τρία ακόμη ποιήματα τα «Είν’ όλα
νέα σήμερον», (στο Μη χάνεσαι, 1.1.1882, αρχικός τίτλος: 1
Ιανουαρίου 187..) «Η ευτυχία», τού 1882, και «Οι μάρτυρες της
Επιστήμης», τού 1884, στην «Εστία». Το τρίτο δε, παρουσιάζει
πολύ ενδιαφέρον για τη θέση του, καθώς ασπάζεται την πίστη
τού 19ου αιώνα στις: απεριόριστες δυνατότητες της επιστήμης.
«Αποκηρυγμένα» λοιπόν, όπως αποκηρυγμένα και τα ‘προ
των 154’ ποιήματα του Καβάφη. Για να συμμορφωθούμε με την
βούληση του ποιητή; Τηρώντας την ηθική -υ π ο τίθ ετα ι- αρχή.
Κι ας έχει θέσει το ζήτημα οριστικά ο Συκουτρής, ο Μόζαρτ της
φιλολογίας μας, όπως τον έχει ονομάσει ο φίλτατός μας
Γ ιώργος Σαββίδης.
Και πόσο μάς οφέλησε που δεν τηρήσαμε, την ηθική αυτή
αρχή, στον Καβάφη, και μπορέσαμε να διαπιστώσαμε τις προσ
βάσεις του Αλεξανδρινού, και αιτιολογήσαμε τις δυσκολίες
του, προκειμένου να βγει από τα αισθητικά του αδιέξοδα,
δέσμιος κι αυτός μιας φαναριώτικης ποιητικής - έστω παράδοσης.
(Αμφισβητώ, όπως βλέπετε, την ποιητική τής φαναριώτικης
καθαρεύουσας· θέμα για άλλη περίσταση, αν υπάρξει).
Δυστυχώς, όσο μαθαίνω, δεν διασώζονται στο ίδρυμα
Παλαμά ποιήματά του στην καθαρεύουσα. Δεν έχομε ακόμη
και τα μη περιληφθέντα από το 1879, στον «Ραμπαγά» και το
«Μη χάνεσαι». Εκφράζω την υπόνοια ότι ο Κατσίμπαλης, τα
βιβλιογράφησε μεν αλλά δεν τα διέσωσε, «προστατεύοντας»
-έτσ ι να εκτιμούσε;- τον Παλαμά, ενώ φρόντισε να θησαυ
ρίσει τα αποκηρυγμένα τού Καβάφη - μήπως υποσκάπτοντας
αυτόν; μπαίνομε σε ‘υπόθεσες ψυχικές’.
Ωστόσο αργότερα, όταν άρχισαν να δημοσιεύονται νεανικά
ποιήματα τού Παλαμά, τού 1873 και μετά, τα βιβλιογράφησε,
που σημαίνει ότι τα θεώρησε γνήσια. (Εδώ νίκησε η ευσυνει
δησία του βιβλιογράφου). Άραγε τι έχει θησαυριστεί στα
κατάλοιπά του. Τα έψαξε ο κληρονόμος του;
Αντιγράφω τώρα από «Ραμπαγά», για να δούμε τη ‘γελα
στική’ που λέει περίοδο, την οποία δεν αποκήρυξε, αλλά δεν
φρόντισε να διασωθεί:
θεότης είσαι μαγική
Με το στενό, στενό βρακί
κι α π ’ τα παχειά σου μέλη
Χύνεις αγάπης μέλι.

Ει κατά πίονα μηρόν
Βάλλω το βλέμμα λαχταρών
Α ! νή τον Εκηβόλον,
Το πυρ μου καίει στόλον.
Νή Δ ία και μα τον σταυρόν
Έ χεις χαρίτων θησαυρόν
Και μα τον μύστακά μου
Μου πήρες τα μυαλά μου.
Γραβάτα κόκκινη φορώ
Και εννοείς μ ’ αυτό, θαρρώ,
Επαναστατημένο
Πως μ ’ έχεις τον καϋμένο!
Α ν συ εμπρός μας τραγουδής,
Την επανάσταση θα δης
Τα Γιάννινα να πάρη
Μ ε γλέντι και μεχάρι.
(παραλείπω μία στροφή)

Μ ε τρελλαίνεις, με μαγεύεις
Α χ! ελέφας σου θα γείνω
Για να με καβαλλικενεις.
Μ ’ ενθαρρύνει η αγάπη
Κ ’ ένα τί θα σου προτείνω,
Μα φοβούμαι τον Αράπη.
(Είναι ποιήμα τού 1880).

Θα πάω τώρα σε ένα εφηβικό ποίημα, αδημοσίευτο, που το
παρουσιάζει ο Κ. Ν. Κώνστας, ο αφοσιωμένος θαυμαστής τού
Παλαμά, στη «Νέα Εστία» τού 1959. Το ποίημα είναι επετειακό, όπως βλέπομε από τον τίτλο του. Το 1875 ο Παλαμάς
είναι στα 16, γεμάτα, χρόνια του.
(Στα 16 άρχιζε και στα 19 τέλειωνε ο Ρεμπώ, τον ποιητικό του
βίο, αν θέλομε συγκρίσεις, μάλλον αθέμιτες).
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1875
«Και είδον κίνησιν, ζωήν, χαράν, μορφάς ευθύμους,
χείλη παρθένων ενμειδή, στοάς εορτασίμους.
Και είδον πλήθους κύματα, νεότητος πλημμύραν
και ήκουσα να εύχωνται ευδαιμονίας μοίραν.
Είδον ομάδας ζηλευτών και ροδαλών παιδιών
υπό το άχθος έκαστον πολυτελών παιγνίων.
Πρεσβύτας προ της εορτής φαιδρώς λησμονημένους
‘έτη πολλά και ευτυχή ’ αλλήλους ευχομένους.
Τους νέους μας ανθοστεφείς, κωμάζοντας, εξάλλους,
θεράποντος ιπποτικούς τήςχάριτος τού κάλλους.
Και ήκουον ψιθυρισμούς, βοήν, ποικίλους ήχους,
και τους πυκνούς μου ρεμβασμούς διέπλαττον εις στίχους.
Του νέου και τον γέροντος και τον παιδός τα χείλη,
του ενγενούς και τον αστού, μειδίαμα εφίλει.
Χαρά και γέλως έθαλλον εκεί εν αρμονία
και δεν ηκούσθη ουδαμού πικρά παραφωνία,
μητρός πτωχής παράκλησις, κρανγή δνσδαιμονίας,
επαίτον εν παράπονον, είς στόνος ορφανίας.
Ό τα ν απλούται η χαρά παντού κι ’ η εντνχία
αιδείται να αναφανή γυμνή η δνστνχία...

Κι ’ εγώ ο ξένος φοιτητής -ε ιπ έ μοι - να θρηνήσω
ή ευθυμούσαν, Αττική, να σε ακολουθήσω;
Το δεύτερον. Συλλογισμούς πένθιμους να λακτίσω
και βυθισθείς εν τη χαρά το παν να λησμονήσω.
Έχει Ηράκλειον ισχύν η αληθής νεότης
και π α ρ ’ αν τήν ακολονθεί δέσμια η φαιδρότης.
Προβώμεν οίνον δότε μοι απλήστως να ροφήσω,
το θνήσκον έτος ευθυμών να αποχαιρετήσω.
Και σεις, και σεις νεάνιδες κομψαί της πρωτενούσης,
εμφανισθείσαι προ εμού δίκην γοήσσης Μούσης,
τονίσατε την λύραν μου και προ φαιδρού παρόντος
λήθην θα ρίψω παντελή επί χρυσού απόντος.
Και ένα πατριωτικό του 1874, «Εν ημέραις των Βουλγαρικών
παρανομιών», όπως σημειώνει, με χρονολογία 30 Νοεμβρίου/27
Δεκεμβρίου 1874, για να φανεί και η άλλη πλευρά του, ‘σύγ
καιρα’ όπως το έλεγε ο ίδιος:
«Βότσαρη! αν ηδύνασο ποτέ να προφητεύσεις
Το άδοξον αυτό παρόν το τής δουλείας χείρον
Δ εν ήθελες ηρωικώς και ακρατήτως σπενσας
Να εύρης θάνατον γλνκόν εν μέσω της σκοτίας.
Και σν, μεγάλε Βύρων.
Κλεινέ νιέ τον άσματος και της ελευθερίας,
Των νυν αν εφαντάζεσο καιρών, το Μεσολόγγι,
Δ εν θάφηνες τα πλούτη σον, την δόξαν, το Λονδίνον,
όπως ριφθείς ενθονσιών εν μέσω των κινδύνων,
Και δεν θ ’ αντήχονν α π ’εκεί οι κύκνειοί σου φθόγγοι.
Και ακόμη ένα σύντομο απευθυνόμενο σε ‘κριτικό’ [του, μάλ
λον]
Να σπάσω την κιθάρα μου με πείσμα παραγγέλλεις,
Γιατί ξεκονφανα θαρρείς, τα ντελικάτ’ αντιά σον.
Μπορώ να κάμω αλλοιώτικα, αφού εσύ το θέλεις;
Θα σπάσω την κιθάρα μου, αλλ ’ όμως... ’ς τα πλευρά σου.
Αν τώρα, όχι με όσα αντέγραψα εδώ, αλλά και με ένα υποσύ
νολο ποιημάτων αναλόγων, που εντόπισα, μέρος ενός αγνοου
μένου (και πιθανόν απολεσθέντος) συνόλου, μισό και πλέον
αιώνα μετά τον θάνατο τού Παλαμά, οι γνώσεις μας δεν μπορεί
παρά να είναι ατελείς. Δεν είναι όμως αυτός λόγος να μην συγ
κεντρώσομε ό,τι μπορεί να υπάρχει, εφ’ όσον το ‘μέρος’ θα μας
δώσει καλύτερη εικόνα - α ν λέγεται- από το ‘ελλειπέστατη’,
και, πάντως, από τη σταχυολογημένη από τον ίδιο τον Παλαμά.
Αν θέλομε να ακολουθήσομε τη βούληση του ποιητή, και
δεχθούμε ως κατάθεση της θέσης του την επιλογή στα Τρα
γούδια της πατρίδος μον, παρατηρούμε ότι το έτος γενέσεως
του ποιητικού του βίου παίζεται.
Στην πρώτη του συλλογή ποιημάτων, ο Παλαμάς, -δ εδ ο 
μένου ότι σχεδόν όλα (εκτός από 5 ή 6) φέρουν χρονολογία γρα
φ ή ς- διαπιστώνομε ότι θησαυρίζονται: 3 ποιήματα του 1878,5
του 1879, 2 του 1880, 7 του 1881, ενώ όλα τα άλλα είναι από το
1882 και έπειτα.
(τα πλησιέστερα στην έκδοση: 10 είναι του 1883, 8 του 1884, και 5
του 1885).

Υποθέτω λοιπόν ότι τουλάχιστον από το 1878, ο ποιητής μας,
εγκρίνει ποιήματά του. Προτείνω να κρατήσομε το 1878 ως
οριακό έτος.
Χωρίς τώρα να επικαλεστώ τις όποιες έρευνές μου, ζητώ να
με εμπιστευθείτε έστω και με επιφυλάξεις, για τα προσωρινά
πάντως συμπεράσματα μου.
—►

Κατ’ αρχάς μπορούμε να πούμε ότι η εικόνα που αποκόμισα
δεν απέχει πολύ από εκείνη που μας δίνει ο ίδιος ο Παλαμάς,
χωρίς όμως και να ταυτίζεται. Ανάγκη όμως να κριθεί και ενδε
χομένως να τροποποιηθεί.
Απαριθμώ:
1. Ο ‘παιδικός’ Παλαμάς, με την παιδιάτικη παρασχική
γλώσσα, δεν ξέρω αν θα βρεθεί επαρκώς. Θα αρκεστούμε στη
μαρτυρία του ποιητή, και θα συγκεντρώσομε όσα δημοσιεύει ο
άλλοτε δήμαρχος Μεσολογγίου, σε εφημερίδα του 1962. («Σή
μερα»). Να υπογραμμίσομε, ως βοηθητικό στοιχείο, την πληρο
φορία του Παλαμά, ότι όσο μεγαλώνει, η γλώσσα του γίνεται
«ραγκαβικόιερη», ήγουν: βυθίζεται στον λογιωτατισμό.
Γράφει μακροσκελέστατα ποιήματα, τα οποία, αν τα συγκρί
νομε με τα αντίστοιχα, των ώριμων σε ηλικία καθαρολόγων, δεν
είναι κατώτερα. Εντύπωση προξενεί: η οργιώδης παιδική φαν
τασία του, θρεμμένη με λόγια παιδεία και ρομαντική ποίηση·
του σκοτωμού. Παιδί είναι.
2. Τα εφηβικά - ν α τα π ω - ποιήματα, που μας γνωρίζει ο
Κώνστας στη Νέα Εστία, μάς δίνουν ένα ποιητή, στα 16 με 19
χρόνια του; που συνεχίζει να είναι χωμένος στο κλίμα ρομαντι
σμού, αλλά τώρα αυξάνει η στιχουργική του ικανότητα. Ρωγ
μές, πάντως διακρίνομε στο νοσηρό κλίμα. Η γλώσσα μοιρά
ζεται σε καθαρεύουσα-δημοτική. Εδώ, ο διασώζων Κώνστας,
μάς επιτρέπει να πατάμε σε σταθερό έδαφος· έχομε στοιχεία
έγκυρα.
3. Ο τρίτος σταθμός, ‘αναγελαστικός αντιπαρασχικός’, εντο
πίζεται σε ποιήματα του «Ραμπαγά» και τού «Μη χάνεσαι», τα
οποία έχουν τη χάρη τους, με τον συχνά επιθετικό τους χαρα
κτήρα και το παιγνιώδες -κ ά π ο τε συμβατικό- πνεύμα τους.
Ό μως τελικά το θετικό σκέλος τους έχει αρνητική ‘τιμή’ εκτός εξαιρέσεων. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα λογαριάσομε ως
προθάλαμο τής αναγνωρισμένης πρώτης ποιητικής του περιό
δου. Είναι εύκολη δουλειά. Και νομίζω επίκαιρη καιπροχειρογραμμένη.
4. Αν θεωρήσομε περίοδο ωριμότητας, καθώς μάλιστα δεν τα
αποκηρύσσει ο ποιητής - τ α ποιήματα που εντάχθηκαν στα
«Τραγούδια τηςπατρίδοςμον», παρατηρώ - κ α ι μιλώ σε ενικό,
επειδή εκφράζω προσωπική εκτίμηση- ότι σαφώς διακρίνεται
επίδραση Βαλαωρίτη, ελάχιστη από δημοτικό τραγούδι και
παρανοημένος Σολωμός. Για τον τελευταίο βαρύ λόγο θα παρα
θέσω το ποίημα του Παλαμά στο Σολωμό που περιλαμβάνεται
στη συλλογή, και περιέργως (;), κατ’ εξαίρεσιν, είναι αχρονο
λόγητο:
«Τόσο σε νοιώθω μέσα ’ς την καρδιά μου,
Που τόρα τρέμω μήπως και σε χάσω,
’Σ των στίχων μου τη γύμνια ποιητά μου,
Α π ’ τα ζεστά μου στήθη αν σ ’ ανεβάσω.
Βαθειά κ ’ εσύ μέσα ’ς το νου κλεισμένη
Έκρυβες την ιδέα, λάμψι θεία,
Κ ’ εκύτταγες με στίχους καμωμένη
Για να της πλάσης άξια κατοικία.
Μ α μέσα σου εξύπναε ξαφνικά
Η φαντασία, δύναμι γεμάτη,
Κι ό,τι έχτιζες εσύ πονετικά,
Το γκρέμιζε ’σα χάρτινο παλάτι.
Γιατί για την ιδέα, λάμψι θεία,

%

Ο Δ . Σολωμός
Δεν έφταναν των στίχων σου τα κάλλη ■
Και ήταν η δική σου φαντασία
Παράξενη, ανυπότακτη, μεγάλη.
’Σ της θάλασσας επάνω τα νερά
Έ νας τεχνίτης με μυαλό και γνώσι
Βαρύν αγώνα είχε μια φορά
Παλάτι ξακουστό να θεμελιώση.
Το ξακουστό παλάτι την ημέρα
Σ τα κύματα χτιστό θαμποβολούσε
Μα όταν η νύχτ’ απλώνοταν 'κει πέρα,
Νεράιδα πεισματάρα το χαλούσε.
Ενίκησ’ώς το τέλος ο τεχνίτης
Κι ’ ερρίζωσε το θαύμα του ’ς το κύμα...
- Εσύ πριν να νικήσης την ορμή της,
Α χ! η νεράιδα σ ’ έβαλε ’ς το μνήμα!
(Ώ σ τε λοιπόν ο Σολωμός, κατά Παλαμά του 1885, παρά τις
αρετές του, δεν μπόρεσε να υποτάξει την ‘ορμή’ της Μ ούσας
του, αν διάβασα σωστά).
Βαλαωρίτης, ελλειπής γνώση της δημοτικής ποίησης, άγνοια
της κρητικής σχολής τού Που αιώνα, (Κορνάρος κλπ.), παρα
νοημένος Σολωμός (σαφώς αποκλειστικά ο νεανικός), έτσι
ώστε να προκύπτει μια ποιητική, που αναδύεται μάλλον ως
μεταβαλαωριτικός πλατυαστικός λόγος, του οποίου ωστόσο το
πεδίο εμπνεύσεως διαπιστώνεται ιδιαιτέρως εκτεταμένο, και
μάλιστα δείχνει να αντλείται από τον ιδεολογικό οπλισμό τού
Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, ενώ παρακολουθεί την
βραδέως εξελισσόμενη εθνική και πολιτική πραγματικότητα.
(Περίοδος Χαριλάου Τρικούπη και εθνικός ενθουσιασμός
-συχνά επικίνδυνος- από πλευράς Δηληγιάννη). Φάση στο
χαστική που αντιβαίνει στην αφελή, ρομαντική και βαρύ-

Ο Κωστής Παλαμάς
γδουπη, φιλοσοφία των Δημ. Παπαρρηγόπουλου, Σπ. Βασιλειάδη, Αχ. Παράσχου.
(Με Κωνστ. Παπαρρηγόπουλο ξεκινάει και ο Καβάφης. Ιδού
ένα θέμα προς έρευνα: Μέχρι πότε θρέφει ιδεολογικά την ελλη
νική λογιοσύνη ο Παπαρρηγόπουλος;)
Το αρνητικό αυτό παρελθόν, εβάρυνε στην εξέλιξη του
Παλαμά, με αποτέλεσμα να περάσει δύσκολα από την καθα
ρεύουσα στη δημοτική και μάλλον ως αντίδραση (ιδεολογικού
χαρακτήρα) προς την άκαπνη λογοκοπία του Αχιλλέα Παρά
σχου, ως εκπρόσωπου μιας φθίνουσας νοοτροπίας, που διατη
ρούσε όμως την ισχύ της, ακόμη και στο κοινό των λογίων.
(Υπογραμμίζω το πρώτο κριτικό κείμενο τού Παλαμά, που δημοσιε
ύεται στο «Μη χάνεσαι» [20/1/1883] και αφορά στον Αχ. Παράσχο, τού
οποίου ειρωνεύεται τις στομφώδεις απαγγελίες ποιημάτων του. Σαφής
η προσπάθεια να υποτιμηθεί ο αντίπαλος. Υπογράφει με το γελαστικό
ψευδώνυμο: Ονολουλού).

Και επειδή μπορεί να νομίστηκε ότι έγινα (επι)κριτικός
περισσότερο του δέοντος, θα επιχειρήσω να δείξω το πώς
κάποια ελαττώματα καταλήγουν σε προτερήματα.
Αν η ποιητική παιδεία, ενός παιδιού ‘φανατικού για γράμμα
τα’, ήταν κακή, διότι ακολουθούσε την δεσπόζουσα νοοτροπία,
όμως στα θέματα γενικών θεωριών,
των οποίων την ανάπτυξη όχι μόνο δεν
έβλαψε η καθαρεύουσα, αλλά χάρις σε
προικισμένους διανοητές, χρήστες της,
είχε φτάσει σε υψηλή στάθμη, δανειζόμενη
τύπους έκφρασης από όλες σχεδόν τις κύριες
ευρωπαϊκές γλώσσες,
ο Παλαμάς, έχοντας ασκηθεί, στο θεωρητικό πεδίο, με τις
κατακτήσεις της λόγιας αυτής γλώσσας, προσήλθε τελικά στη
δημοτική, με την ευχέρεια που είχε από την άσκηση του στο
καθαρόλογο γλωσσικό κώδικα, χάρις στην πανοπλία ενός
κατόχου μιας προωθημένης παιδείας και τη σοφία τού ασκη
μένου στα γλωσσικά θέματα.

Αντίθετα την ακατέργαστη μορφή τής δημοτικής του ‘σε θεω
ρητικό λόγο’, όπως είδαμε ήδη στα 1900, αιτιολογούν οι αντι
κειμενικές συνθήκες. Η γλώσσα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο,
έχει σαφείς ανεπάρκειες. Η καθυστέρηση, αυτά τα χρόνια, τής
υιοθέτησης τής λαϊκής γλώσσας,
προφορικά διακινούμενης, -είχε φαίνεται ξεχαστεί η
αραιά χρησιμοποιημένη δημοτική των συγγραφέων που
έχει επισημάνει ο Τριανταφυλλίδης στην «Ιστορική
Εισαγωγή» της «Νεοελληνικής Γραμματικής» το 1938,
οφείλεται στους δικαιολογημένους δισταγμούς του και τις
άγνοιές του. Να ξαναθυμίσω ότι για πρώτη φορά κάνει χρήση
της δημοτικής ολοκληρωτικά, στο περιοδικό «Η Τέχνη» τού
Χατζόπουλου το 1898, - 9. Τόσο αργά πρωτοδοκιμάζει τη
δημοτική σε κριτικό λόγο, - ψάχνοντας κατά ένα τρόπο για να
βρει την αρμόδια έκφραση- ενώ έχει αρχίσει να γράφει διηγή
ματα στη δημοτική από το 1891, σαν να ήταν άλλο πράγμα η
χρήση τής δημοτικής στην αφήγηση και άλλο στον κριτικό λόγο.
Ό πω ς εξ άλλου και ήταν. Η αφήγηση ειχε προηγούμενο τον
λαϊκό και προφορικό λόγο, η κριτική όμως;
Και όσο κρίνω, οι αντιδράσεις τού αναγνωστικού κοινού
είναι αρνητικές ‘σε αυτή την αλλαγή της γλωσσικής πολιτικής’.
Από το 1893, η «Εστία» χάνει μεγάλο μέρος των συνδρομητών
και αγοραστών της, και κλείνει οριστικά το 1895.
Να προσέξομε ότι ο «Θάνατος του παλικαριού» τυπώνεται σε
βιβλίο μόλις το 1901. Έχομε όμως πια περάσει στο στάδιο τής
ανάπτυξης του δημοτικισμού, ενώ ο αντίπαλος, φοβισμένος
παρά το ότι κατέχει τα πόστα, περνάει στην επίθεση. Τα αιμα
τηρά γεγονότα που έρχονται, τα Ευαγγελικά και τα Ορεστειακά, θα επισφραγιστούν με το άρθρο για τη γλώσσα του
Συντάγματος τού 1911.
Ο Παλαμάς σε αυτή την κρίσιμη εικοσαετία 1891-1911
(ψήφιση νέου συντάγματος, 1/14 Ιουνίου, κυβέρνηση Βενιζέλου)

έχει πλήρη συνείδηση των δυσκολιών και γνωρίζει ότι η μετά
βαση από την πληρότητα τής καθαρεύουσας σε μια επαρκή
δημοτική, θα απαιτήσει πολύ μόχθο και χρόνο. Ενδεικτικά, για
τη συνείδηση τής αυταξίας τής ‘γλώσσας’ στη συνείδησή του,
είναι τα άρθρα του: «Ερευνάτε τα λεξικά» το 1892
(Εστία, β' εξάμηνο, σ. 385-388)

και «Μεταφράζετε τους αρχαίους», το 1903
(Ο Νουμάς, 2/10 +7/12ου)

Το δεύτερο ειδικά άρθρο, μπορεί να πει κανείς: εξέφραζε την
ανάγκη τού πλουτισμού της γλώσσας με νέο υλικό, καθώς το
φανέρωναν -εκτός των άλλων- οι ήδη πραγματοποιημένες
μεταφράσεις, αντλώντας από τα αρχαία και δοκιμάζοντας την
αντοχή τους με τα μεγάλα πρότυπα, τών Πάλλη και Εφταλιώτη
και βέβαια του Πολυλά, με αποτέλεσμα να τις ακολουθήσουν
και άλλες, από επίσης αξιόλογους νέους συγγραφείς (Αυγέρης,
Βάρναλης, Καμπάνης, κλπ.), τις οποίες πρόθυμα, τώρα πια,
εξέδιδαν οι εκδότες, που σημαίνει: είχαν αγοραστικό κοινό.
Στον 20ό αιώνα, το πλήθος των μεταφράσεων που παρατηρείται δεν έχει επισημανθεί όσο ξέρω. Και όμως αποτυπώνει,
νομίζω, την προσπάθεια δημιουργίας επαρκούς δημοτικής
γλώσσας, η οποία και θα κατορθωθεί με δύσκολο αγώνα,
καθώς αντιστέκεται όλος ο κρατικός και δημοσιογραφικός
οργανισμός. Η δημοτική δεν έχει κερδίσει - κ α ι αυτό επώδυ να - παρά μόνο τη λογοτεχνία. Εκπαίδευση, επιστήμες,
τύπος, κρατικός λόγος, ανήκουν στην καθαρεύουσα, επί δεκαε
τίες ακόμη, μέχρι και την επίσημη καθιέρωση της δημοτικής το
1976. Από τότε μια υπόθεση που εκκρεμούσε χιλιετίες, έμπαινε

στο αυλάκι, χωρίς όμως τώρα να αναιρεθεί η πραγματικότητα
της νόθης συμβίωσης δύο ασύμβατων γλωσσικών μορφωμάτων
και της στρέβλωσης του γλωσσικού αισθητηρίου που έχει επέλθει.
Τελειώνω με μια εκτίμηση μου. Δεν παραγνωρίζω το ρόλο
του Ψυχάρη στο γλωσσικό και τους αγώνες του. Όμως το
δρόμο που πήρε η δημοτική γλώσσα για να μετασχηματιστεί
από: προφορικός (κυρίως ως ενεργός) λόγος, σε γλωσσική
μορφή επαρκή για τις ανάγκες: της παιδείας, των τεχνών και
της πολιτείας, η συμβολή του Παλαμά στάθηκε αποφασιστική
και καθοριστική. Στα χέρια του άρχισαν να ορίζονται οι δυνα
τότητες ανακαίνισης και προσαρμογής της γλωσσικής πραγμα
τικότητας.
Υπογραμμίζω τις αναντικατάστατες μελέτες και διαπιστώ

σεις τού γλωσσολόγου Ν. Π. Ανδριώτη «Η γλώσσα του Παλα
μά»,
(σ. 229-277, Νέα Εστία, 1943)

και του Τέλλου Ά γρα «Τα κύρια στοιχεία της ποιητικής του»
(«περ. “Γράμματα”, 1943, σ. 190-208» «ΚΡΙΤΙΚΑ» 1980,τόμ. Α ',σ . 138176, ιδίως σ. 143-144)

που φανερώνουν την έκταση της συμβολής του Παλαμά στον
πλουτισμό της νέας ελληνικής γλώσσας: Τι σημαντικό γλωσσικό
υλικό κατέθεσε. Και ποια υπήρξε η προσφορά του γενικότερα
στη νεοελληνική παιδεία.
Ένα παιδί του 19ου αιώνα, διαμορφωμένη συνείδηση, (όταν
μπαίνει ο 20ός αιώνας, είναι 41 ετών) έβαζε τις πλάτες του, για
να στηθεί στα πόδια της η νεοελληνική γλώσσα.
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Αναφορά
στην ποίηση του Τάσου Πορφυρή
του Γιώργου Αράγη
Ο Τάσος Πορφυρής γεννήθηκε τον Ιούλη
του 1931 στο χωριό Ά γιος Κοσμάς της
επαρχίας Πωγωνίου που ανήκει στο νομό
Ιωαννίνων. Στο χωριό του πέρασε ένα μέ
ρος από τα παιδικά του χρόνια, ενώ το
υπόλοιπο διάστημα υπήρξε μόνιμος κάτοι
κος Αθηνών. Ως ποιητής ανήκει στη σειρά
των ποιητών του εξήντα ή της λεγάμενης
δεύτερης μεταπολεμικής ποιητικής γενιάς.
Πιο στενά είναι μέλος της συντροφιάς που
έβγαλε τα περιοδικά Μ αρτυρίες (19621964, 1965, 1966), Προτάσεις (1971), Σημειώσεις( 1973 κ.έ.).
Το ποιητικό του έργο απαρτίζεται από
έξι συλλογές. Κατά χρονολογική σειρά έκ
δοσης τις ακόλουθες. Νεμέρτσικα, 1961,
Λύσεις, 3 (μαζί με ποιητικά κείμενα του
Στέφανου Ροζάνη), 1968, Flash Back, 1971,
Τοπίο, 1973, Η πέμπτη έξοδος, 1980, Τα
λαβωμένα, 1996. Η τελευταία είναι και η
μεγαλύτερη και αποτελείται από πέντε
υποσυλλογές («Τα λαβωμένα», Ιδίοιςαναλώμασιν, Θεσσαλονίκη, 1985, «Οι επιζήσαντες», Σημειώσεις, 29,1987, «Τα λαβω
μένα, 2», Σημειώσεις 40,1992, «Τα λαβω
μένα, 3», Σημειώσεις, 42,1993, «Το ποίη
μα», Σημειώσεις, 45,1995.
***
Κοιτάζοντας συνολικά τα κείμενα του
Πορφύρη παρατηρούμε ότι το ποιητικό
εγώ ή η ποιητική συνείδηση κινείται με
ταξύ πέντε πόλων. Είναι η ιδιαίτερη πα
τρίδα του ποιητή στο Πωγώνι, η σύγχρονη
μεγάλη πολιτεία (Αθήνα), οι καλοκαιρινές
μεσογειακές μας ακρογιαλιές, το άλλο φύ
λο, και το εποχιακό πολιτικο-κοινωνικόιδεολογικό πλέγμα. Αυτό συμβαίνει σ’ όλη
την έκταση του έργου από την πρώτη ωςτην
τελευταία συλλογή. Με τον τρόπο περίπου
που διαφαίνεται στο παρακάτω ποίημα
της πρώτης συλλογής.

Πήρα την πίκρα μιας βασανισμένης
μέρας και την ψιλή βροχή
και τη διάθεση ενός εξορισμένου σ ’ερη
μονήσι
σε φαντάζομαι όπως είσαι ή όπως σε
σκέφτονται οι άλλοι
κι ύστερα δε μπορώ να κολλήσω τα κομ
μάτια σου - περίεργο με παιδεύουν προβλήματα γιατί δεν
παραδέχομαι την λύση τους
άλλοι μιλάνε για χέρι και σκέφτονται τη
γροθιά ή την υπεξαίρεση
μα εγώ χαϊδεύω τα δάχτυλά σου και
κοιμάμαι
σε πλατύφυλλων πλατανιών τον ίσκιο
πλάι σε ποτάμια
που με παραδίδουν λεύτερο κι ανυπε
ράσπιστο το άλλο πρωί
στην κίνηση της πολιτείας.
Σ ’ ένα πρώτο επίπεδο από τους πόλους
που προανάφερα οικονομείται το πραγμα
τολογικό υλικό των κειμένων. Με προεξάρχουσα την ιδιαίτερη πατρίδα του ποιη
τή, από την οποία έχουμε μια πληθώρα
αναφορών στο φυσικό περιβάλλον, στην
αγροτική ζωή και σε παιδικές και ενήλικες
εμπειρίες. Αντίθετα η μεγάλη πόλη, αν και
συνεχώς υπονοείται η παρουσία της, ως
πηγή υλικού παρουσιάζεται μάλλον αντιπαραγωγική. Ενώ πολλές αναφορές έχου
με, αλλά όχι όσο στην πρώτη περίπτωση,
και με κάποια ισομέρεια, στο άλλο φύλο,
στα θαλασσινά καλοκαίρια και στο πολιτικο-κοινωνικό-ιδεολογικό, πλέγμα.
Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο αρθρώνεται η
σχέση του ποιητικού εγώ με τους παρα
πάνω πόλους. Αναφορικά με τη γενέτειρα
του ποιητή, η σχέση αυτή αφορά τόσο το
τότε, όσο και το τώρα. Το τότε, φύση και
παιδικές εμπειρίες, στα πλαίσια μιας πρω
τόγονης τεχνολογικά αγροτικής ζωής. Το
τώρα, φύση πάλι εξίσου θελκτική, αλλά

σχεδόν χωρίς την ανθρώπινη παρουσία μια
και η ύπαιθρος έχει ερημώσει, κοιταγμένα
μέσα και από την προοπτική των αστικών
εμπειριών του υποκειμένου, Το ποιητικό
εγώ νοσταλγεί την αυθεντικότητα των παι
δικών εμπειριών, διψάει την επαφή με το
φυσικό περιβάλλον, αισθάνεται αγάπη και
συμπόνια για τους ανθρώπους, πίκρα για
την κατάντια του τόπου και μάλλον απα
ρέσκεια για τη σύγχρονη μεγαλούπολη.
Ό λα αυτά τα ζει πιο σύνθετα όταν γυρίζει
στη γενέθλια γη -πραγματικά ή νοεράκαι οι δύο χρόνοι, με τους συναφείς συνειρ
μούς, παρουσιάζονται σαν χρονική «δι
πλωπία». Με άκμωνα το ίδιο φυσικό περι
βάλλον, οι αισθήσεις, τα συναισθήματα
και οι σκέψεις, ενεργοποιούνται πάνω σ’
αυτούς τους δύο χρόνους. Ό ταν π.χ. το
υποκείμενο, ώριμος άντρας πια και με τα
υλικά και μη φορτία της αστικής ζωής,
φτάνει δίπλα στο ποτάμι, τότε προκύπτει
ένα χρονικό «βάθος πεδίου» που συναιρεί
μέσα στην ίδια στιγμή το παρόν με το πα
ρελθόν του. Το ποτάμι δηλαδή, εικόνα και
χώρος εμπειριών, συνείρει τον ένα χρόνο
μέσα στον άλλο σύνθετα και αξεδιάλυτα.
Ακόμα δυο σελίδες για το ποίημα που
’χ ε φύγει - χρόνια
Τώρα - να κάνει την τύχη τον στη με
γάλη πολιτεία και
Γύρισε· ακόμα κοιμάται τα γένια τού
κρύβουν τα χρόνια
Οι αρβύλες στο έλεος της ξεκούρασης
από τον τρόπο που
Αναπνέει δεν πρόκειται να ξαναφύγει ·
θα φυτέψουμε μποστάνι
Μην μείνουν άνεργα τα χέρια του έρριξε πολλά νερά φέτος
Τα χωράφια χόρτασαν τα δέντρα χόρ
τασαν στέκουν περήφανα
Ορθώνουν το φύλλωμά τους προκαλούνε τον άνεμο οι

Πέστροφες κολυμπάνε σ τ’ όνειρό του
τα ελάφια ξεδίψασαν
Κάθονται στην όχθη μηρυκάζουν την
τροφή τους μια φέτα
Φεγγάρι ανεβοκατεβαίνει στο λαρύγγι
τους το υπόλοιπο σκαρ
φαλωμένο στην ιτιά παραμυθιάζει την
κοιλάδα των
Ποιητών δεν χορταίνει να τα βλέπει
πίνει γουλιά
Γουλιά την ευτυχία του μυρωδιά από
σταρένιο ψωμί
Αρωματίζει το σπίτι τα υπάρχοντά τον
ένα άδειο
Σακκίδιο δυο-τρία βιβλία και το τριμ
μένο μπουφάν
Δεν χρωστά τίποτε στην πολιτεία ό,τι
κέρδισε ήταν
Μονάχα -βήμα το βήμα- η μεγάλη
απόσταση
της επιστροφής[...]
Από τ’ άλλο μέρος έχουμε ανάλογους συ
νειρμούς και από το αστικό περιβάλλον
προς το φυσικό της γενέτειρας του ποιητή.
«Μυρωδιές από ζαρζαβατικά και φρούτα
τον γύριζαν/Τριάντα τόσα χρόνια πίσω δεκαεξάχρονο αγόρι/Ξαπλωμένο δίπλα στο
ποτάμι» ή «Γιατί το δάσος ουρλιάζει - ζ η 
τώντας τ’ αγρίμια του-/Την ώρα του δεί
πνου στην δρύινη τραπεζαρία».
Η Αθήνα, ως σύγχρονη μεγαλούπολη
και τόπος επαγγελματικής απασχόλησης,
προκαλεί σχεδόν μόνιμα αρνητικές αντι
δράσεις. Ενώ οι αναφορές στο άλλο φύλο,
που πιάνουν αρκετό χώρο, δηλώνουν τρυ
φερότητα, θάμπος ομορφιάς και συχνά
ερωτικό οίστρο ή επιθυμία. Άλλοτεπάλιη
ερωτική πραγματικότητα αντιμετωπίζεται
σαν καταφύγιο όπου ξορκίζονται τα κακά
δαιμόνια της εποχής ή αλλιώς το εποχιακό
τραύμα. Πάντως το ερωτικό παρόν - π α 
ρόν της ενήλικης ζωής- συνδυάζεται σχε
δόν πάντα με το ελληνικό μεσογειακό κα
λοκαίρι. Το ποιητικό εγώ από την πλευρά
αυτή, τόσο ως πρόσφατη μνήμη, όσο και ως
επιθυμία ή φαντασία, είναι συχνά στραμ
μένο προς τις καλοκαιρινές ακτές.
Ήταν ανώφελο να σ ’ ακολουθήσω η
θάλασσα
Σε χαλούσε στο στήθος μου σπάζαν
κρύσταλλα
Έτρεχες γυμνή στην ακτή μ ’αναμμένα
τα μαλλιά σου
Ώσπου χάθηκες στα νερά μούστειλες
ένα φεγγάρι
Μπρούτζινο από παλιό ξεχασμένο
ναυάγιο
Αγριεύει σαν το ξεκρεμώ και χάνεται

έρχεται τώνοντας συντρόφους». Συμπερασματικά
Πρωί στάζοντας θάλασσα μαλλιά γορ θα έλεγα πως τα παραπάνω στοιχεία συνιγόνας κρέμονται στα δέντρα στούν ένα εποχιακό τραύμα στο οποίο η
αντίδραση του ποιητικού υποκειμένου άλ
ή
λοτε παίρνει τη μορφή της οδύνης, άλλοτε
της διαμαρτυρίας, άλλοτε της ειρωνείας
Σου μιλώ και μ ’αποκρίνεται η θάλασσα και άλλοτε αγγίζει τα όρια της οργής. Στο
μου μιλάς και σ ’ αποκρίνεται η θά βάθος βέβαια προϋποτίθεται πάντα ένα
λασσα άγρυπνο στοχαστικό πνεύμα. «Κι αν είναι
μεταμορφώνει τα λόγια μας σε κόκκους να μου μιλήσεις/μίλα μου καλύτερα για την
άμμου Άνοιξη/γιατί χόρτασα δεκάρικους λό
φυλακίζει τις κραυγές μας σ ’άδεια κο- γους/και στολισμένες σαν ανέραστες γυ
χύλια ναίκες φράσεις» ή «εικόνες και μυρωδιές
σχεδιάζει σκελετούς ναυαγίων α π’ τις τον πολιορκούν ως/Το άλλο τετράγωνο με
χειρονομίες μας τα μεγάλα κτίρια ρουφιάνοι/Θυρωροί κλη
τήρες καρφιά τον υποδέχονται/Ενώ πίσω
Η σχέση του ποιητικού εγώ με το πολι- του βουίζει απειλητικό - ώριμα/Θυμωτικο-κοινωνικό-ιδεολογικό πλέγμα είναι μένα στάχυα - το χαμένο καλοκαίρι».
κάπως σύνθετη. Αρχικά θα έλεγε κανείς
Πέρα από τα δυο επίπεδα που προανάπως έχουμε να κάνουμε μ’ ένα άτομο αρι φερα, σ’ ένα τρίτο, συντελούνται λειτουρ
στερής απόκλισης. «Το τιμόνι σταματη- γίες που το καθιστούν ιδιαίτερα ποιητικά
μένο στις “δέκα μοίρες αριστερά”/στη δραστικό. Πρώτα πρώτα η φορά του ποιη
μοίρα μας». Έ να άτομο ωστόσο με έντονα τικού εγώ προς τη φύση δεν έχει το συνηθι
κριτική στάση απέναντι στα συναφή ζητή σμένο φυσιολατρικό χαρακτήρα. Υπάρχει
ματα. Είναι φανερό π.χ. ότι είναι με το μέ εδώ κάτι το χοϊκό, κάπως συγγενικό μ’
ρος των θυμάτων και των κατατρεγμένων, εκείνο του Παπαδίτσα και του Μέσκου,
με απόλυτο όμως γνώμονα την πεποίθησή αλλά οπωσδήποτε διαφορετικό. Στον
του. Έτσι είναι με το μέρος των αριστερών Πορφύρη η χοϊκότητα έχει το χαρακτήρα
που διώχτηκαν από τη δεξιά, αλλά και με μιας ευφρόσυνης «σωματικής» επαφής με
το μέρος των αριστερών που με τον ένα ή τα στοιχεία και τον κόσμο της φύσης. Μιας
τον άλλο τρόπο διώχτηκαν από την αριστε επαφήςπου λες και πηγάζει από μια αταβι
ρά. Ό ,τι ωστόσο χαρακτηρίζει γενικότερα στική έφεση να ξαναβρεί την αρχέγονη αί
τη σχέση του με το εποχιακό πλέγμα είναι σθηση των πραγμάτων. Το βέβαιο πάντως
κυρίως η αίσθηση ότι οι συνθήκες υπήρξαν είναι ότι η έφεση αυτής της επσφής είναι
εξαιρετικά δύσκολες και αρνητικές. «Γιατί τόσο ισχυρή που αποκτά βαρύτητα υπαρ
ήμουν ένας άσπρος τοίχος/και δέχτηκα όλα ξιακού προβλήματος. Οι αναφορές στο πο
τα συνθήματα/και στον ιστό μου κυμάτι τάμι με τις πέστροφες, στο δάσος, στο βου
σαν όλες οι παντιέρες» ή «Γιατί μετρώ τα νό, στις αϊτοφωλιές, στα τζιτζίκια, στο γεχρόνια μου και μένει/Ένας βροχερός φύρι, στη βελανιδιά, στο χοροστάσι, στο
Οκτώβρης» ή «η περιοχή της περισυλλο- τζάκι, στο σεντούκι κλπ., γίνονται με τέ
γής/Της προετοιμασίας και του μεσημε τοια ένταση που τα αισθάνεται κανείς ως
ριάτικου ύπνου/Είναι Ναρκοθετημένη». στοιχεία μιας βαθιάς βιωματικής μέθεξης.
Χαρακτηρίζει επίσης αυτή τη σχέση η αν Η πέστροφα λ.χ. που ακινητεί μέσα στα λα
τίληψη της ιστορίας ως φενάκη. Η ποιη γαρά νερά του ποταμού, δεν είναι απλώς
τική συνείδηση βρίσκεται συχνά σε αντιδι μια ωραία εικόνα, είναι κάτι από την πρώ
κία με την ιστορία. «Έμπαινε (το κορίτσι) τη, άδολη και βαθιά, επαφή με τα πράγ
στα όνειρα άγνωστων/Μετάλλων εκεί που ματα του κόσμου. Δεν είναι λοιπόν τόσο η
σχεδιάζεται το μέλλον/Του Πλανήτη ερή νοσταλγία της ιδιαίτερης πατρίδας, που
μην της αγωνίας και των/Πραγματικών πε χαρακτηρίζει τα σχετικά ποιήματα, όσο η
ριστατικών της ζωής μας» ή «τράβηξαν ένταση της βιωματικής μέθεξης με το φυ
κατά το μέλλον ο/Καθένας εξουσιάζοντας σικό και το ανθρώπινο περιβάλλον που τε
το δικό του θάνατο καθώς/Σε κάποια σε λείται και στον παρόντα χρόνο. Κι είναι,
λίδα της τους είχε στήσει καρτέρι/Η Ιστο καθώς πιστεύω, αυτό που κάνει τον ανα
ρία». Έχουμε τέλος μια μνήμη τραυματι γνώστη να νιώθει τις αναφορές στη φύση
σμένη από πολλές εμπειρίες της μεταπολε σαν στοιχεία του βαθύτερου υπαρξιακού
μικής περιόδου. Έτσι έρχονται πολλές φο είναι και όχι σαν απλά περιγραφικά δεδο
ρές στην επιφάνεια οδυνηρά εμπειρικά δε μένα.
δομένα. «Ντουφεκιά στο δάσος διώχνον
τας πουλιά/Ντουφεκιά στον ύπνο σκορπί
Πήρα τον παλιό δρόμο δισταγμός κι
ζοντας όνειρα/Ντουφεκιά στη μνήμη σκο
απαντοχή άραγε

Αριστέα Παπαλεξάνδρου
Ά μ υ να

Φύλλον πορείας

Απο-χωρισμός

Κι αν φεύγω
Δ ε λυπάμαι
Α φ ού γ ι’απόψε
Δ εν αφήνω τίποτα:
Ά δ εια κουτιά
Ακίνητα στη ζέστη
Ακλόνητα στη φρίκη
Ά δ ε ια κουτιά
Και κουρασμένα πια κορμιά
Που δε θα με φιλούν
Ό πω ς παλιά
Σ τ’ άδειο λακάκι
Που ’χ ω μεταξύ λαιμού
Και στηθοδέτη

Καράβι αραγμένο σε θολά νερά
Α ς υποστείς το βάρος μου
Γι ’ αυτό το καλοκαίρι
Α ς υποστείς τη χαρακιά α π ’ το πέλμα μου
Γι ’ αυτή την άτολμη στιγμή
Που σε μολύνω

Σ ’ αφ ήνω πίσ ω
Λ α τ ρ ε υ τ έ α ν α π τή ρ α
Δ ε θα μ ο υ χ ρ ε ια σ τε ί
Π α ρ ά ο ήχος σου
Ό μ ω ς θα σ ’ α ντα λλά ξω
Μ ’ ένα τρ α γ ο ύ δ ι ξεχα σμένο
Ίσ ω ς να ’να ι κ α λύ τερ α
Γ ια σ ένα κα ι γ ια μ ένα
Π ο υ φ εύγω και σ ’ αφ ήνω
Σ τ ’ ά δ υ τα μ ια ς φ υ λα κ ή ς
Β α θ ιά χω μένο.

Καράβι σκλαβωμένο στην ακινησία
Κουβάλησε ανάλαφρα τη σάρκα μου
Στη νέα και απρόβλεπτη τούτη πορεία.

Θα σ ’ έβρισκα; Σαράντα χρόνια δίψα
για τούτη
Την ευλογία της γης σαράντα χρόνια
δίψα για
Τούτο το ποτάμι με τις πέστροφες και
τα μαύρα
Βατόμουρα για ένα ύπνο βαθύ στον
ίσκιο σου μ ’όνειρα
Αντρειω μένω ν ο αϊτός ζυγιάζονταν
περήφανος σημάδι
Πως υπήρχες χελωνοκαύκαλα ξασπρισμένα
Τώρα φωλιές για γκουστερίτσες πουρ
νάρια ανεμίζοντας φιδοπουκάμισα μ ’ οδηγού
σαν κάτω α π ’τα
Βλέμματα των αγριμιών καθώς κολυμ
πούσα σε μια
Πράσινη θάλασσα από φτέρες το βουνό
φύλακας με το
Δάχτυλο στη σκαντάλη της σιωπής
σκοτείνιαζε κι ο
Ή λιος εχανόταν ήσουν λοιπόν εκεί
απαράλλαχτη
Α πό τα χρόνια θεόρατη και πράσινη
διαφεντεύοντας
Μ ιαν έκταση στέλνοντας ήλιο και
βροχή στις μικρές
Μηλιές που θα πρωτοκαρπίσουν και
σύννεφα στο
Πάπιγκο να μην το χαμηλώνει η μονα
ξιά
Εξίσου δραστικές είναι οι αναφορές στους

ανθρώπους της πατρίδας και στις εκδηλώ
σεις τους. Το ίδιο πάθος, η ίδια ένταση
επαφής.
Δ εν σε φωνάζω με τ ’ όνομά σου γιατί
ξέρεις ότι γράφω
Μονάχα για σένα και κείνο το χειροσφίξιμο και το
Πλέξιμο των δαχτύλων - ενώ μας εκμη
δένιζε το κλαρίνο
Μεταμορφώνοντάς μας σε δυο όμοιες
στάλες της πρωινής δρόσου
Στις καλαμποκιές - γ ι α την ανάσα σου
στη φωλιά του
Ώ μου μου τα μαλλιά σου σκοτεινό
αδιαπέραστο δάσος το
Βλέμμα σου να μου αλλάζει σεντόνια
εκεί πλάι στο
Νερό του ποταμού -ανά μεσα στιςπληγωμένες ιτιές
Α π ό τα μαχαίρια των αηδονιώ ν- και
στις φροντίδες
Των εποχώ ν στην αγκαλιά της πατρί
δας επιτέλους.

ψεις που εκφράζονται έχουν κατά κάποιο
τρόπο αισθησιακό χαρακτήρα. Κατά ανά
λογο τρόπο και η ερωτική διάθεση αντανα
κλά στο φυσικό περιβάλλον, που έτσι γίνε
ται αισθητό σαν συνέχεια του ερωτικού αν
τικειμένου. Πρέπει πάντως να διευκρινι
στεί ότι δεν έχουμε να κάνουμε τόσο με
ερωτικά γεγονότα όσο με δυνητικές ερωτι
κές καταστάσεις. Ό ,τι προέχει είναι μια
έντονη ερωτική έφεση η οποία άλλοτε εκ
δηλώνεται με τη μορφή της νοσταλγικής
μνήμης, άλλοτε της επίκλησης, άλλοτε της
υπόθεσης και άλλοτε της φαντασίας ή της
ονειροπόλησης. Η ερωτική διάθεση βρί
σκεται πάντοτε σε ετοιμότητα, ενώ η ερω
τική σχέση, στην πρακτική εκδοχή της,
κατά κανόνα απουσιάζει.
Μ ’αυτά τα σπίτια
Στις ακριβές θέσεις των φιλιών
Γυμνά στην αντηλιά μετέωρα σ τ’όνειρο
Ώ σπου γυμνά μέλη να τα ξυπνήσουν
Σφυρίγματα καραβιών ν ’ αναδέψουν
τα μαλλιά τους
Για να υποδεχτούν το καλοκαίρι
Και φεγγάρια που ανατέλλουν
Α π ’το μεσημεριανό τους ύπνο

Το Αιγαίο, όπως έχω πει, συνδυάζεται
με το άλλο φύλο - τη γυναίκα. Εδώ η ερω
τική διάθεση ενεργοποιείται και μόνο από
τη παρουσία ή τη μνήμη του φυσικού περι- ή
βάλλοντος. Στις καλοκαιρινές παραλίες η
χοϊκότητατου Πορφύρη παίρνει κυρίως τη
Είχα ξεθαρέψει το περασμένο καλο
μορφή του αισθησιασμού. Ενός αισθησια
καίρι
σμού ωστόσο που πάει πολύ πέρα από τις
Έλεγα πως όλα τελείωσαν τραγου
αισθήσεις. Τα συναισθήματα και οι σκέ
δούσα κάθε πρωί

Κολυμπούσα μ ’ένα δελφίνι πλάι μου
Ώ σπου έφτασε κείνη η συντροφιά
Με το μελαχρινό κορίτσι
Πούχε στα χέρια της φωλιές πουλιών
Και τα μαλλιά της ορμητήρια ανέμων
Με συνεπήρε ο καϋμός κι άρχησα πάλι
να γράφω στίχους
Το δραστικό, από ποιητική άποψη, στοι
χείο αυτής της ερωτικής έφεσης, πέρα από
τον οίστρο της, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό
και στο γεγονός ότι εκδηλώνεται με φόντο
τα γενικότερα εποχιακά δεδομένα. Ανε
ξάρτητα από τις περιστάσεις, κάτω από τις
οποίες ενεργοποιείται, η ερωτική διάθεση
τελεί πάντοτε υπό την αίρεση της εποχής.
Της εποχής ως σύνολο εμπειριών και γνώ
σεων του συγκεκριμένου ατόμου. Με αυτές
τις συνθήκες η ερωτική δυνατότητα μοιά
ζει να είναι κάτι σαν τάση χειραφέτησης
από τις μνήμες καιτο κακό παρόν. Έ να δυ
νητικά ευφρόσυνο ξάνοιγμα «στο εύρος
του καλοκαιριού». Εντούτοις, αν και τέ
τοια τάση, ο έρωτας αποκτάει το δραστικό
βάρος του όσο δεν παύει να υποδηλώνει το
εποχιακό τραύμα. Να το υποδηλώνει σαν
μια αθέλητη γνώση, σαν μια κατάσταση
που λανθάνει μέσα του με την αναγκαιό
τητα της πραγματικότητας. Αυτός ο έρω
τας συνεπώς δεν μπορεί να είναι, ούτε πολύ
ξέγνοιαστος, ούτε ένα τελεσφόρο διάβημα
χειραφέτησης από την εποχή. Είναι ίσως
αντιφατικό να λέγεται, άλλά μ’ αυτή την
προϋπόθεση -τ η ς εποχιακής συνάρτη
σ η ς- αποκτάει μέσα στα ποιήματα την
αποτελεσματική βαρύτητά του.
Α ντά σκεφτόμουνα
Και πόσο μπορούσα να κρυφτώ ανά
μεσα στις λέξεις
Ντυμένος στα ρούχα της σκέψης μου
Κουρελιασμένα α π ' τις τόσες προσπά
θειες
Ν α μη κλαίω τα βράδια
Α λλά στις παραλίες των ματιών σου
υπάρχουν
Σπάνια βότσαλα και σκίνα που κατη
φορίζουν
Πιασμένα χέρι-χέρι ως τους αφρούς
των κυμάτων
Ξεγελώντας του τουρίστα το μάτι
ή
Ά φησέ με να σε χαϊδέψω δάχτυλα κομ
μένα σύρριζα από
Π αλιές απόπειρες όπου ακονμπούσα
άναβαν φωτιές όπου
Μ ιλούσα ανάπειρες πετσοκομμένες
κραυγές στα πεδία των

Διαδηλώσεων όπου ονειρευόμουν το
αναπηδητό του κοριτσιού
Στις σκάλες της Οδησσού με τη Μάνα
ντουφεκισμένη και το
Μωρό πεταμένο στην αγκαλιά τηςίστορίας

ποιητικές συλλογές. Πέρα από αυτό, επιμένοντας σχολαστικά κανείς, θα μπορούσε
να επισημάνει ορισμένα επιμέρους σημεία.
Πρώτα ότι ο ποιητής χρησιμοποιεί με
πολλή φειδώ τα σημεία στίξης, ενώ τα κόμ
ματα τα αποφεύγει ολωσδιόλου. Έ πειτα
ότι από την τρίτη συλλογή (Τοπίο) και μετά
προτιμάει να αρχίζει τον κάθε στίχο με κε
φαλαίο γράμμα. Πιο ενδιαφέρον όμως εί
ναι το γεγονός ότι από την τρίτη επίσης
συλλογή, αλλά περισσότερο συστηματικά
στις επόμενες, αρέσκεται σε διασκελι
σμούς από στίχο σε στίχο. Οι νοηματικές
ενότητες δηλαδή των διάφορων φράσεων
δεν εναρμονίζονται με τις τομές των στί
χων, αλλά συχνά τις δρασκελούν καλύ
πτοντας ένα μέρος των επόμενων στίχων.
Έ να παράδειγμα. Οι τρεις πρώτοι στίχοι
από το ποίημα «Έλλειψη» (Ταλαβω μένα,
σελ. 51) είναι οι εξής.

Σχετικά με το πολιτικο-οικονομικοιδεολογικό πλέγμα, η ένταση προκύπτει
από την προβληματισμένη κριτική στάση
του ποιητικού εγώ απέναντι στα συναφή
συμβάντα. Είναι σαφές ότι ανήκει στην ευ
ρύτερη περιοχή της αριστερός, αλλά είναι
εξίσου σαφές ότι η ιδεολογία βρίσκεται
υπό την προσωπική του αίρεση. Και θα
’λεγα ότι ο προσωπικός του χώρος ορίζεται
από μια νοητή περιφέρεια η οποία αποτε
λεί τον γεωμετρικό τόπο των σημείων που
εκδηλώνονται οι προσωπικές αντιδράσεις.
Η γραμμή αυτής της περιφέρειας είναι
γραμμή εντάσεων. Γιατί η θέση του υποκει
μένου απέναντι στα εποχιακά δεδομένα
Διότι εκείνα που σφάζουν είναι τα
προσδιορίζεται προπάντων από τα σημεία
απραγματοποίητα
των αντιστάσεών του σε ό,τι αισθάνεται
Ταξίδια με τα σφυρίγματα των τραίνων
και κρίνει ανοίκειο στον ανθρωπισμό του.
στα πρωινά
Έ τσι κάθε μορφή βαναυσότητας, ιδεολο
Τοπία τα χαμένα στη ραστώνη της ομί
γικής βίαςή αλλοτρίωσης, ανεξάρτητα από
χλης όταν
την πηγή της προέλευσής τους, αποτελούν,
συναισθηματικά και διανοητικά, σημεία Αν οι στίχοι τέμνονταν σύμφωνα με τη νοη
ελέγχου και αντίδρασης. Και συνακό ματική ενότητα των φράσεων θα είχαν την
ακόλουθη μορφή.
λουθα σημεία έντασης.
ΑΡΗ Σ
Πώς παραβίασες την πύλη της αιωνιό
τητας
Σ τ ’ άσπρο σου άλογο καβάλα μαυρί
ζοντας
Περισσότερο το σκοτάδι τα όνειρά μας
είναι
Γκρεμός πρόσεχε αν γλιστρήσεις θα
πέσεις
Δ εκαπενταύγουστο στο χοροστάσι με
την τηλε
όραση το βίντεο το κλαρίνο τον Χαλκιά
να
Ζ ητά βοήθεια έτσι φυλακισμένο στην
κασέτα
Και λίγουςσύντροφουςσυνταξιούχονς
στονκαφενέ
Ν α εξαγοράζουν τις τελευταίες τους
μέρες
Κερνώντας νερωμένο τσίπουρο το Χ ά 
ρο.
***
Στον τομέα της τεχνικής το βασικό γνώρι
σμα είναι ο ελεύθερος στίχος που, έξω από
λίγες περιπτώσεις, εφαρμόζεται σε όλεςτις

Δ ιότι εκείνα πον σφάζονν είναι τα
απραγματοποίητα ταξίδια
Με τα σφνρίγματα των τραίνων στα
πρωινά τοπία
Τα χαμένα στη ραστώνη της ομίχλης
Ό ταν...
Οι διασκελισμοί του Πορφύρη εντείνονται, τόσο από την έλλειψη κομμάτων, όσο
και από τα αρχικά κεφαλαία των πρώτων
λέξεων των στίχων. Φυσικά δεν πρόκειται
για τυχαία ενέργεια του ποιητή. Πολύ πε
ρισσότερο μια και εδώ έχουμε να κάνουμε
με ελεύθερη στιχουργία, η οποία επιτρέπει
την παράθεση των φράσεων σύ μφωνα με τη
νοηματική τους ενότητα. Υποθέτω πως η
σκοπιμότητα αυτής της εφαρμογής είναι,
από το ένα μέρος, να δημιουργεί μια επι
πλέον πολυσημία, καθώς έτσι οι νοηματι
κές ενότητες κατά κάποιο τρόπο ρευστοποιούνται. Και από τ ’ άλλο μέρος, να εν
τείνει τη ν προσοχή και την αυτενέργεια του
αναγνώστη και συνεπώς να υποκινεί την
ενεργότερη συμμετοχή του στην ανάγνω
ση.
***

Το ποιητικό έργο του Πορφυρή δεν διεκδικεί ποσοτικές δάφνες. Απότο1961 μέχριτο
1996, σε διάστημα τριανταπέντε χρόνων,
κυκλοφόρησε έξι σχετικά μικρές συλλογές.
Κατά μέσο όρο μία συλλογή κάθε έξι χρό
νια περίπου. Κοιταγμένο από άλλη άποψη
αυτό το έργο, εννοώ από την πυκνότητα
και την ποιότητα του λόγου του, παρου
σιάζει άλλες διαστάσεις. Κι ακριβώς σ’ αυ
τές τις διαστάσεις οφείλει κατά ένα μέρος
την ξεχωριστή σημασία του. Πράγματι το
πρώτο που θα ’λεγε κανείς για τα κείμενα
των ποιημάτων είναι η εκφραστική οικονο
μία τους. Δεν ξέρω πόσο έχει παιδευτεί ο
ποιητής πάνω σε κάθε φράση που μετέχει
στη σύνθεση των κειμένων. Τα ίδια πάντως
τα κείμενα φαίνονται σαν καλοζυγισμένες
ψηφιδωτές συνθέσεις. Έ τσι, κρίνοντας
από το συνολικό όγκο του έργου και από
την εκφραστική του υφή, θα έλεγα πως
έχουμε να κάνουμε με το αποτέλεσμα μιας
σταγονομετρικής παραγωγής. Πράγμα
που σημαίνει ότι η τελική μορφή των κει
μένων είναι υποπολλαπλάσιο της αρχικής
ύλης από την επεξεργασία της οποίας
προέκυψαν. Αν η επεξεργασία της πρώτης
ύλης δεν έφτανε σ’ αυτό το σημείο, τόσο
ιδίως από την άποψη της ψυχικής προερ
γασίας, όσο και της εργαστηριακής διαδι
κασίας πάνω στο χαρτί, θα είχαμε ασφα
λώς ένα πολύ πιο εκτεταμένο έργο.

Κοιτάζοντας από κοντά το λόγο των
ποιημάτων παρατηρούμε ότι, όπως συμ
βαίνει άλλωστε συχνά στην ποίηση, σημαν
τικό ρόλο παίζουν οι υπερλογικές σχέσεις
των συστατικών μερών. Σχέσεις απροσδό
κητες και τόσο πιο ακαριαία δραστικές,
όσο πιο ετερόκλητα και απομακρυσμένα
συστατικά στοιχεία καθιστούν αλληλέγ
γυα. Π.χ.
Το ’να χέρι στο διακόπτη και τ ’άλλο
Ξεχασμένο στα κατάμαυρα μαλλιά
σου.
ή
Για όσους γνωρίζουν
η μοναξιά είναι μια άσφαλτος που ξε
κινά
α π ’την καρδιά μου

εξαρτιέται από το βαθμό που τα ετερό
κλητα μέρη δείχνονται αλληλέγγυα μεταξύ
τους. Ενώ φυσικά κάθε στιγμή παραμο
νεύει η αποτυχία. Στον Πορφύρη το ζή
τημα αυτό λύνεται, πέρα από τον οίστρο
της στιγμής, χάρη στη βιωματική ενδοχώρα
του στην οποία παραπέμπει μόνιμα ολόγος
του. Αυτή η ενδοχώρα τού επιτρέπει να
πραγματοποιεί υπερλογικούς συσχετι
σμούς δεδομένων, οσοδήποτε τολμηρών,
χωρίς ποτέ να χάνει τον ποιητικό προσανα
τολισμό του. Η ιδιαιτερότητα που υπάρχει
εδώ είναι ο γήινος, αν μπορώ να τον πω
έτσι, χαρακτήρας του λόγου του. Συνήθως
οι αναφορές του έχουν συγκεκριμένη «χοϊ
κή» αφετηρία, από την οποία πραγματο
ποιούνται καλοζυγισμένα άλματα.
κόκκινο
Ά λογο βόσκοντας στο λιβάδι καθώς οι
αχτίδες
Γλιστράνε α π ’ το κορμί του στο γειτο
νικό δάσος και
Παίρνει φωτιά μνήμη που λαμπαδιάζει

ή
Περνώντας πάντα βιαστικοί
Σκύβοντας στο επικίνδυνο σημείο
-Γ ια τί πάντα κάποιος μας σημαδεύε ιΚρατώντας σφιχτά τον χαρτοφύλακα
Που κάποτε ήταν αυτόματο
Η ευστοχία βέβαια τέτοιων εκφράσεων

ή
Ό λα τα πρόσωπα και τα τοπία του Β ι
βλίου είναι
Πραγματικά · μπορώ να σας οδηγήσω
με κλειστά μάτια
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Στο ποτάμι με τις πέστροφες και στη βε
λανιδιά με
Τον κρεμασμένο καπετάνιο· οι βαθιές
ρυτίδες παραπέμπουν
Σ τα βαθύσκιωτα φράγγια του Νόστου.
Αλλά κι όταν επιχειρεί πετάγματα σχετικά
αφηρημένα, που τον απομακρύνουν από
τη γήινη βάση του, οι συσχετισμοί που ακο
λουθούν έχουν πάντοτε συγκεκριμένο εμ
πειρικό περιεχόμενο.
κι όταν ξημερώσει σε
Τούτη την πολιτεία άγνωστα πουλιά
πετώντας με αργές
Κινήσεις στέλνουν τη σκιά των φτερών
τους στο ρολόι
Μ ετακινώντας τους δείχτες του συντο
νίζοντας τις
Κ υκλικές κινήσεις με τον σωστό χρόνο
αντικαθιστώντας
Τους εφιάλτες - π ο υ αποσύρονται στη
μεγάλη αίθουσα με
τις π α ν ο π λίες- με τη μυρωδιά του
φρέσκου ψωμιού από τον
Φούρνο της γωνίας και το βλέμμα της
κοπέλαςπου
Θα την ακολουθούσα - α ν ή θ ελ ε- ως
τα πέρατα του κόσμου.
Ως τη λέξη «εφιάλτες» και την παρενθετική
φράση ο λόγος κινείται αρκετά στη σφαίρα
της φαντασίας. Ό λο αυτό όμως συνδέεται
αμέσως μετά «με τη μυρωδιά του φρέσκου
■ψωμιού από τον φούρνο της γωνίας και το
βλέμμα της κοπέλας».
Στα πλαίσια των προηγούμενων -υ π ε ρ 
λογικές εκφράσεις, λόγος που παραπέμπει
στον υλικό κόσμο του υποκειμένου - εκδη
λώνεται μια παραπέρα ιδιαιτερότητα. Μια
ιδιαιτερότητα ενδεικτική για την εκφρα
στική ευστοχία του ποιητή. Εννοώ εκείνες
τις υπερλογικές συνάψεις, και δεν είναι λί
γες, που δίνουν εξιδεικευμένα το στίγμα
της βιωματικής ενδοχώρας του ποιητικού
εγώ και ταυτόχρονα τον χαρακτηριστικό
ελκτικό δεσμό των συναπτόμενων μερών.
Είναι νομίζω τα ενδεικτικότερα σημεία
αυτού του εξαίρετου σ’ όλο το εύρος του
λόγου. Αξίζει να δούμε μερικά παραδείγ
ματα.
ενώ μας εκμηδένιζε το κλαρίνο
Μεταμορφώνοντάς μας σε δυο όμοιες
στάλες πρωινής δρόσου
Σ τις καλαμποκιές
το
Βλέμμα σου να μου αλλάζει σεντόνια
εκεί πλάι στο

Νερό του ποταμού

τερική ανάγκη, έχει κάτι να πει, το λέει όσο
καίρια και απλά μπορεί και τίποτε άλλο.
Ό λη νύχτα σ ’ ονειρευόμουνα· κούρ Τα άλλα είναι κοσμικότητες που δεν του
νιασες ταιριάζουν και δεν τις στέργει .Γ ι’αυτό άλ
Στο λογισμό μου σταυροπόδι
λωστε μέχρι τώρα περνάει λάθρα η ποίησή
του. Έ χει τυπώσει άπαξ τις συλλογές του,
τα όνειρά μας είναι τις έχει κυκλοφορήσει σε στενό κύκλο και
Γκρεμός πρόσεχε αν γλιστρήσεις θα παραμένουν σχεδόν άγνωστες.
πέσεις
Σκέφτομαι ωστόσο πως υπάρχουν ανα
&εκαπενταύγουστο από χοροστάσι
γνώστες που θαήθελανναέρθουνσ’ επαφή
με την ποίησή του, αλλά αδυνατούν επειδή
Οι συνειρμοί των παραπάνω φράσεων, τα βιβλία του είναι δυσεύρετα. Επιπλέον
ενώ θα μπορούσαν να πάρουν διάφορες είναι κρίμα να μένει στο περιθώριο μια τέ
άλλες κατευθύνσεις, οδηγούν εκεί που αν- τοια δουλειά, όταν κυκλοφορεί και προ
ταποκρίνεται η εμπειρική ιδιαιτερότητα βάλλεται καθημερινά τόση ασήμαντη στι
του ποιητικού υποκειμένου. Η μουσική χουργία. Από την άποψη αυτή θεωρώ
του κλαρίνου λ.χ. έχει τη δυνατότητα να αναγκαίο να γίνει σύντομα μια επίτομη έκ
προκαλέσει ποικίλους συνειρμούς και δοση του έργου του και να κυκλοφορήσει
ανάλογες «μεταμορφώσεις». Εδώ η επί ευρύτερα. Ελπίζω να συγκατανεύσει προς
δραση αυτής της μουσικής οδηγεί «σε δυο την κατεύθυνση αυτή κι ο ποιητής που δεν
όμοιες στάλες πρωινής δρόσου στις καλαμ ενδιαφέρεται και μάλλον αποστρέφεται
ποκιές». Πρέπει να έχει ζήσει κανείς την ενέργειες που συμβάλλουν στη δημόσια
πρωινή εικόνα των καλαμποκιών με τη προβολή. Αλλά εδώ δεν πρόκειται για θέμα
δροσιά, σαν παρθενική αποκάλυψη, για να προβολής.
την έχει τόσο έντονα μέσα του φυλαγμένη
και να της δίνει τέτοιο νόημα. Το ίδιο, με
διαφορετικό τρόπο, ισχύει και για τα άλλα
παραδείγματα.
Η χρήση υπερλογικών εκφράσεων στον
ποιητικό λόγο είναι κάτι συνηθισμένο. Εί
ναι άλλωστε αρκετά εύκολο, ιδίως μετά το
μάθημα του υπερρεαλισμού, να κατα
σκευάζει κανείς τέτοια σχήματα και μάλι
στα αλυσιδωτά. Το δύσκολο είναι να τους
δίνει ζωή. Να τα πραγματώνει δηλαδή με
οργανικό λόγο, ο οποίος να φανερώνει ότι
έχει βαθιά βιωματική αφετηρία και να εί
ναι ποιητικά δραστικός. (Στις τελευταίες
συλλογές του Ελύτη υπάρχουν πολλά εντυπωσιακάυπερλογικά σχήματα. Στιςπερισσότερες περιπτώσεις ωστόσο είναι εγκεφα
λικές κατασκευές ποιητικά αδρανείς. Ορι
σμένοι βέβαια, που λιβάνιζαν τον ποιητή
μετά το Νόμπελ, έτρεχαν κάθε φορά να τα
εκθειάζουν όλα με εμφαντικούςτόνους.) Ο
λόγος του Πορφύρη υποδηλώνει ορισμένη
κράση υποκειμένου. Και μαζί όσα συν
δέονται με το παρελθόν και το παρόν αυτού
του υποκειμένου. Τη στάση του απέναντι
στον κόσμο, τις καθημερινές αντιδράσεις
του, τις ευαισθησίες του, το ρυθμό της ομι
λίας του, την πίστη του σε ό,τι λέει, τον έν
τονο συναισθηματισμό του, το αίσθημα δι
καιοσύνης που το κατέχει κ.λ.π. Είναι λό
γος οργανικός, ισορροπημένος στα μέτρα
του εκφραζόμενου. Δεν υψώνει ποτέ επι
δεικτικά τοντόνο, ούτε ξεστρατίζει ερήμην
του αντικειμένου του. Μ’ άλλα λόγια ο
Πορφύρης δεν γράφει για να τιτλοφορεί
ται ποιητής. Απλώς εκφράζεται από εσω

Η ποιητική λειτουργία
των λέξεων
του Γιάννη Πιπίνη
Η ποίηση, ως γνωστό, γράφεται με λέξεις. Αυτό είναι το εκφρα
στικό της μέσο, είτε το θέλουμε είτε όχι, όπως είναι ο ήχος στη
μουσική για παράδειγμα ή το σχέδιο και το χρώμα, κυρίως το
χρώμα, στη ζωγραφική. Αν θέλουμε λοιπόν με ειλικρίνεια και
σεβασμό να προσεγγίσουμε ένα ποίημα, να ερευνήσουμε το
περιεχόμενό του, να το αναλύσουμε, αν και ο όρος αυτός έχει
υποστεί τον μέγιστο δυνατό εκφυλισμό εξ αιτίας της φιλολο
γικής μας κατά κύριο λόγο πολυπραγμοσύνης, και σε τελική
ανάλυση να το αξιολογήσουμε, δεν πρέπει ούτε για μια στιγμή
να μας διαφεύγει αυτή η προφανής και αυταπόδειχτη αλήθεια.
Κι όταν ισχυρίζομαι ότι οι λέξεις και κατά προέκταση η γλώσσα
είναι το εκφραστικό μέσο της ποίησης, το εννοώ, με την πλήρη
αυτοτέλεια του όρου.
Και με τα αντίστοιχα καθαρόαιμα κριτήρια, ως εκ τούτου,
θεωρώ ότι πρέπει να εξετάζουμε και να αξιολογούμε οποιοδήποτε ποιητικό αποτέλεσμα, από την πλέον ρεαλιστική έως την
πλέον αφηρημένη, την πλέον υπερβατική σύλληψη και γραφή.
Και, ασφαλώς, μια τέτοια άποψη δε σημαίνει καθόλου ότι με
καθιστά αυτομάτως και ένθερμο απολογητή της λεγάμενης
καθαρής τέχνης, έτσι τουλάχιστον όπως το εννοούσαν μερικοί
που προέβαλαν με αφάνταστη ελαφρότητα την στράτευση του
καλλιτέχνη ενώ, στην πραγματικότητα, άλλα είχαν κατά νου.
Κι αυτό γιατί πιστεύω ότι και στην πλέον ρεαλιστική σύλληψη
και γραφή, όπως προανέφερα, το καθαρό και, ως εκ τούτου,
διαχρονικό ποιητικό αποτέλεσμα, μπορεί να συνυπάρχει
άριστα με οποιοδήποτε νοηματικό, ιδεολογικό ή κοινωνιολο
γικό περιεχόμενο, χωρίς να επηρεάζει κατ’ ανάγκη αρνητικά το
ένα το άλλο. Εξαιτίας, μάλιστα, μιας τέτοιας σχέσεως, συμ
βαίνει συχνά, ένα άξιο έργο τέχνης να μη χάνει ποτέ τη διαχρο
νική του σημασία και την καθαρά αισθητική του αξία, αν όλα τα
άλλα περιεχόμενά του, ιδεολογικά, πολιτικά, κοινωνιολογικά
κλπ., χάσουν κάποια στιγμή τη βαρύτητά τους, αν μη τι άλλο,
και εξαιτίας της επικαιρικής τους οπωσδήποτε σημασίας.
Αλλά πώς λειτουργούν οι λέξεις μέσα στο ποίημα; Σαν αυτό
νομες, ανεξάρτητες μεταξύ τους μονάδες ή σε συσχετισμό η μία
με την άλλη; Και με τον ένα τρόπο ασφαλώς και με τον άλλο.
Κυρίως με τον δεύτερο, χωρίς εντούτοις να είναι σαφή τα διαχωριστικά τους όρια. Κι ακόμη, πολύ συχνά, ανάλογα με την
κινητικότητα της ποιητικής ροής, παρατηρείται μια συνεχής

εναλλαγή της προτίμησης του ποιητή, προς τον ένα ή τον άλλο
τρόπο λειτουργίας των λέξεων, ο οποίος πλουτίζει έτσι και μ’
αυτή του την ενέργεια, την μορφή και το περιεχόμενο του ποιή
ματος.
Ασφαλώς οι ισχυρισμοί μου αυτοί απαιτούν κάποια διευ
κρίνιση και αρκετή θεμελίωση, αφού είναι εξαιρετικά ευάλωτοι
σε μύριες όσες παρερμηνείες και παρανοήσεις. Τα παραδείγ
ματα που ακολουθούν, ελπίζω πως θα συμβάλουν αποτελεσμα
τικά προς αυτή την κατεύθυνση.
Γράφει ο Ελύτης, για παράδειγμα, στο ποίημα «ο άλλος
Νώε» από τις «έξη και μια τύψεις για τον ουρανό».
Και το πιο μακρινό και παραγκωνισμένο ρυάκι, κι α π ’
τα πουλιά το μόνο που μ ’ αφήκαν, το σπουργίτι, κι
από το πενιχρό της πίκρας λεξιλόγιο, δυο, καν τρία,
λόγια: ψωμί, καημός, αγάπη...
(Ω καιροί που στρεβλώσατε το ουράνιο τόξο, κι α π ’ το
ραμφί του σπουργιτιού αποσπάσατε το ψίχουλο, και
δεν αφήσατε μήτε μια τόση-δα φωνούλα καθαρού νε
ρού να συλλαβίσει στη χλόη την αγάπη μου.
Εγώ, που αδάκρυτος υπόμεινα την ορφάνια της λάμψης,
ω Καιροί, δε συγχωρώ.)
Κι όταν, ο ένας του άλλου τρώγοντας τα σπλάχνα, λιγο
στέψει ο άνθρωπος, κι από τη μια στην άλλη.
Γενεά, κυλώντας το Κακό, αποθηριωθεί μες στο παντερειπωτικό ουράνιο,
Τα λευκά της μοναξιάς μου μόρια, πάνω από τη σκουριά
τον χαλασμένου κόσμου στροβιλίζοντας, θα παν να
δικαιώσουν τη μικρή μου σύνεση.
Κι αρμοσμένα πάλι τους ορίζοντες μακριά θ ’ανοίξουν,
ένα-ένα στα χείλη του νερού να τρίξουν τα λόγια τα
πικρά,

Το παλιό μου της απελπισίας νόημα δίνοντας
Ωσάν δάγκωμα σε φύλλο ουρανικού ευκαλύπτου, η αγία
των ηδονών ημέρα να μυρίσει
Και γυμνή ν ’ ανέβει το ρεύμα του Καιρού η Γυναίκα η
Χλοοφόρος.
Που μ ’αργότη ανοίγοντας βασιλική τα δάχτυλα, μια για
πάντα θα στείλει το πουλί
Στων ανθρώπων τον ανίερο κάματο, από κει που έσφαλε
ο Θεός, να στάξει.
Τρίλια της παράδεισος!
Το έξοχο αυτό απόσπασμα, από την άποψη της λεκτικής και
γλωσσικής άρθρωσης, και όχι μόνο, το θεωρώ σαν ένα από τα
πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπου η λειτουργική αυτο
νομία των λέξεων μέσα στο ποίημα αγγίζει το ακρότατο όριο
της ποιητικής τους αυτοδυναμίας. Η συμβολή τους στο τελικό
αποτέλεσμα είναι αυτονομημένη στο μέγιστο δυνατό βαθμό,
σχεδόν αγγίζει την κλίμακα του απόλυτου. Στην συντριπτική
τους πλειοψηφία, η κάθε μία δεν έχει σχεδόν καθόλου ανάγκη
την παρουσία των άλλων για να δράσει ποιητικά, και πολύ
περισσότερο, τον συσχετισμό και την αμοιβαία αλληλεπίδρασή
τους. «Λάμπουν» μεμονωμένες «εκτυφλωτικά» θα έλεγε κανείς,
σαρώνοντας κι εξαφανίζοντας ολοκληρωτικά τον «ενδιάμεσο»
θαμπό φωτισμό των υπολοίπων. Η κάθε μια διατηρεί στο ακέ
ραιο το δικό της μερίδιο συμβολής στη διαμόρφωση αυτού του
εξαιρετικά υποβλητικού και υπερβατικού κλίματος, που
κυριαρχεί σ’ ολόκληρο το ποίημα. Αναφέρομαι ασφαλώς στις
«ποιητικές» λέξεις. Αλλά, όπως τόνισα και προηγουμένως,
τέτοιες είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία όσες συναντάμε
σ’ αυτό το εξαιρετικά δραστικό γλωσσικό επίτευγμα του Ελύτη.
Με μια ακραία αφαιρετική υπέρβαση θα μπορούσε μάλιστα
να ισχυριστεί κανείς ότι η μεμονωμένη παράθεση και μόνο των
«ποιητικών» αυτών λέξεων, χωρίς τον ενδιάμεσο συνδετικό
γλωσσικό τους ιστό, είναι ικανή από μόνη της να υποβάλει στον
μυημένο και με επαρκή συνθετική ικανότητα αναγνώστη, αυτή
την αίσθηση της υπερβατικής εγκαρτέρησης, της αγέρωχης
φυγής και της μεγαλόπρεπης μεταφυσικής έξαρσης που χαρα
κτηρίζει, όπως προαναφέραμε, ολόκληρο το ποίημα. Κι αυτό
χωρίς η μία λέξη να «ενισχύει» την παρουσία της άλλης. Η κάθε
μια διατηρεί σε σχέση με τις άλλες μια σχέση συμπληρωματικότητας και μόνο και όχι μια σχέση αλληλεξάρτησης μ’ αυτές.
Λέξεις όπως «αδάκρυτος», «υπόμεινα», «ορφάνια», «λάμ
ψης», ή «λευκά», «μοναξιάς», «μόρια», «σκουριά», «στροβιλί
ζοντας» κλπ. είναι αυτές καθ’ εαυτές λέξεις «ποιητικές» με τη
«δική τους ιστορία» η κάθε μια και με τη δική τους αυτόνομη
συμβολή στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος. Και η
«ιστορία» αυτή, που μεταφέρει μέσα της η κάθε μια από τις
λέξεις αυτές, «διαχέει» τη δική της ποιητική ενέργεια μέσα στον
κορμό του ποιήματος, με μια αυτόνομη διαδικασία και όχι με
μια διαδικασία αλληλεξάρτησης και «αλληλοβοήθειας» με τον
υπόλοιπο γλωσσικό ιστό, που η «δράση» του είναι καθαρά συμ
πληρωματική.
Ο αντίποδας σ’ αυτό το ακραίο παράδειγμα του Ελύτη δε θα
μπορούσε, ασφαλώς, να ήτανε τίποτε άλλο από ένα τυπικό
παράδειγμα της τεχνοτροπίας του Καβάφη.

Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
Το πλούσιο σπίτι είχε στην είσοδο
έναν καθρέπτη μέγιστο, πολύ παλαιό
τουλάχιστον προ ογδόντα ετών αγορασμένο.
Ένα εμορφότατο παιδί, υπάλληλος σε ράπτη
(τες Κυριακές, ερασιτέχνης αθλητής),
στέκονταν μ ’ ένα δέμα. Το παρέδοσε
σε κάποιον του σπιτιού, κι αυτός το πήγε μέσα
να φέρει την απόδειξι. Ο υπάλληλος του ράπτη
έμεινε μόνος, και περίμενε
Πλησίασε στον καθρέπτη και κυττάζονταν
κ ’ έσιαζε την κραβάτα του. Μ ετά πέντε λεπτά
του φέραν την απόδειξι. Την πήρε κ ’έφυγε.
Μα ο παλαιός καθρέπτης που είχε δει και δει,
κατά την ύπαρξίν του την πολυετή,
χιλιάδες πράγματα και πρόσωπα
μα ο παλαιός καθρέπτης τώρα χαίρονταν,
κ ’ επαίρονταν που είχε δεχθεί επάνω του
την άρτιαν εμορφιά για μερικά λεπτά.
Στο ποίημα αυτό του Καβάφη, σε αντίθεση μ’ εκείνο του
Ελύτη, δεν υπάρχει καμιά σχεδόν «ποιητική» λέξη. Η ποιητική
τους οντότητα είναι άρρηκτα συνυφασμένη με αυτήν καθ’
εαυτήν την ύπαρξη του ποιήματος και εξαφανίζεται ακαριαία
με την απόσπασή τους από το άμεσο αλλά και το έμμεσο γλωσ
σικό τους περιβάλλον, που τους επιβάλλει η «βούληση» του
ποιητή. Είναι ποιητικά «ετερόφωτες» αλλά, παρά την «ιδιό
τητά» τους αυτή, συμβάλλουν εξαιτίας της θέσεώς τους και
μόνο στον «ποιητικό φωτισμό» των υπολοίπων, μ’ έναν τρόπο
πολλαπλών εσωτερικών ανακλάσεων.
Σ’ αυτόν τον τρόπο ποιητικής γραφής, που εγκαινίασε και
καθιέρωσε στην ακραία έκφανσή της μάλιστα κατά κύριο λόγο
ο Καβάφης, οι λέξεις αντλούν την ποιητική τους «ισχύ» η μία
από την άλλη. Και αντίστροφα, η μια ζει αποκλειστικά και μόνο
για την άλλη μέσα στο ποίημα, χωρίς να υπάρχει γι’ αυτές
«ποιητική ζωή», έξω από τις συγκεκριμένες άμεσες ή έμμεσες
γλωσσικές διατάξεις και αναδιατάξεις που τους «επέβαλε» ο
ποιητής.
Ποια «ποιητική ζωή» μπορεί να έχουν έξω από το ποίημα για
παράδειγμα οι κατ’ εξοχήν «αντιποιητικές» λέξεις «ερασιτέ
χνης» και «αθλητής»; Η τελευταία μάλιστα εγείρει συνειρμούς
που οδηγούν κατ’ ευθείαν σε περιοχές εκ διαμέτρου αντίθετες
προς εκείνες που μας οδηγεί η αναζήτηση κάθε στοιχείου πνευ
ματικότητας και ως εκ τούτου έμμεσα και εκ προοιμίου μας
εκτρέπει από την «οδό» της ποίησης. Ό σο για τη λέξη «ερασι
τέχνης» παρ’ ότι διεγείρει διαφορετικής ποιότητας συνειρμούς,
εν τούτοις κι αυτή μ’ έναν αντίστοιχο τρόπο, αλλά εξίσου «απο
φασιστικά», μας απομακρύνει από την «προσφιλή οδό».
Πόσους και πόσους αμιγώς «αντιποιητικούς» συνειρμούς δε
μας υποβάλλει πράγματι αυτή η λέξη όχι μόνο από εννοιολογική άποψη, αλλά και από εμπειρική, θα έλεγε μάλιστα κανείς,
ακόμη και από καθαρά αισθητική άποψη. Και με το τελευταίο
εννοώ την καθαρά αισθητική αξία αυτής καθ’ εαυτής της λέξης,
σαν ενός μεμονωμένου και αυθύπαρκτου συνδυασμού συμ
φώνων και φωνηέντων, ήχων και συλλαβών, για να μην επεκτα
θούμε περαιτέρω σε άλλου είδους προεκτάσεις εννοιολογικού
και λειτουργικού καθαρά περιεχομένου, που διαγράφονται

γύρω από την αυτόνομη χρήση της, στη συνήθη γλωσσική
εκφορά. Αλλά πώς ανατρέπεται όλη αυτή η συλλογιστική και
πώς μεταμορφώνεται, ως δια μαγείας, το αισθητικό αποτέ
λεσμα από την παρέμβαση του ποιητή, που με μια άκρως «επα
ναστατική» πράξη, επιβάλλει αυτόν τον αναπάντεχο συν
δυασμό των δύο αυτών άκρως «αντιποιητικών» λέξεων, προκαλώντας ένα τόσο δραστικό ποιητικό αποτέλεσμα!
«Ερασιτέχνης αθλητής». Δεν «τολμάει» εύκολα να το πει
κανείς αυτό. Ποιος θα περίμενε μετά τη λέξη «ερασιτέχνης» ν’
ακολουθήσει η λέξη «αθλητής». Ερασιτέχνης ζωγράφος ναι,
αλλά όχι «ερασιτέχνης ποιητής», για παράδειγμα, και ακόμη
περισσότερο ίσως «ερασιτέχνης αθλητής». Δεν ξέρω γιατί,
είναι από αυτά που δε μπορεί εύκολα να το εξηγήσει κανείς,
παρότι πολύ καλά και καθαρά το εννοεί μέσα του. Το μόνο που
θα μπορούσε να πει, ίσως, είναι ότι τέτοιες λέξεις, όπως η λέξη
«ποιητής» αλλά εξίσου και η εκ διαμέτρου αντίθετη προς αυτήν,
ας το πούμε έτσι, η λέξη «αθλητής», σαν έννοιες εμπεριέχουν
στο πεδίο ορισμού τους ένα στοιχείο αποκλειστικότητας. Έ να
είδος «αποκλειστικής απασχόλησης» θα λέγαμε είναι συνυφασμένο με την έννοια του αθλητή ή του ποιητή, από την άποψη
της επίπονης και καθολικής προσπάθειας για το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα, ένα είδος απολυτότητας δηλαδή, που
ακριβώς αίρεται πλήρως από την ιδιότητα του ερασιτεχνισμού.
Ειπώθηκε κάποτε, από το Μαγιακόβσκι αν δεν κάνω λάθος,
το εξής: «Ποιητής θα πει να λες πράγματα τέτοια που κανείς να
μην έχει πει. Τέτοια πράγματα που να σηκωθούν από τον τάφο
τους όλοι οι ποιητές του κόσμου και να πουν εν χορώ: τέτοιους
στίχους εμείς δεν γράψαμε...». Τον «ορισμό» αυτό του Μαγιακόβσκι για τον ποιητή, τον είδα ν ’ αναφέρεται σ’ ένα σχόλιο του
Αναγνωστάκη, σε σχέση με την ποίηση του Καβάφη. Γράφει

εκεί ο Αναγνωστάκης, για να υποστηρίξει κατά κάποιο τρόπο
το αντίθετο απ’ ό,τι διαφαίνεται στη δική μου συλλογιστική:
«Στον Καβάφη λέγονται πολλές αλήθειες, πολλά αποφθέγματα,
υπάρχει μια βαθιά συμπυκνωμένη σοφία και ανθρώπινη εμπει
ρία, αλλά ως ποιο ποσοστό τα ίδια πράγματα δε μπορούσαν να
λεχθούν και με άλλον τρόπο χωρίς να χάσουν τη βασική εννοιολογική τους σημασία, ως ποιο βαθμό βρισκόμαστε μπροστά σε
στίχους αποκαλυπτικούς και όχι απλώς αποδεικτικούς και
συμπερασματικούς;». Ασφαλώς, από μια άποψη, έχει δίκιο ο
Αναγνωστάκης. Ωστόσο, ο Καβάφης είναι ο τεχνίτης εκείνος,
χωρίς καμιά αμφιβολία, που επιτυγχάνει στιγμές στιγμές, καί
ριους λεκτικούς συνδυασμούς, με τους οποίους, από την πλέον
κοινότοπη γλωσσική εκφορά, αποσπά το μέγιστο δυνατό ποιη
τικό κέρδος. Κι αυτό, και μόνο από την άποψη της ποιητικής
έκφρασης, εμπεριέχει τη δική του δυναμική, και προκαλεί το
δικό του αισθητικό αποτέλεσμα. Κι είναι ασφαλώς κολοσσιαία,
απ’ αυτή την άποψη, η προσφορά του. Σ’ αυτές τις ευτυχισμένες
στιγμές, νομίζω, δικαιούται και με το παραπάνω τον «ορισμό»
του Μαγιακόβσκι, και παραμένει «ο πιο πλούσιος σε ποιητικές
καταθέσεις στην τράπεζα του μέλλοντος», όπως διατείνεται στο
ίδιο σχόλιο ο Αναγνωστάκης.
Στο είδος της ποίησης, που κατ’ εξοχήν υπηρετεί ο Καβάφης,
η κάθε λέξη, «ποιητική» ή μη, «πιεσμένη» από την εύστοχη διά
ταξη του άμεσου ή και έμμεσου γλωσσικού της περιβάλλοντος,
εκβάλλει, εις το ακέραιο σχεδόν, όλο το εννοιολογικό αλλά και
το συναισθηματικό της περιεχόμενο, με τις ποικίλες εκφρα
στικές του αποχρώσεις, και με την εκβολή αυτή, αντιστρόφως,
υποχρεώνει και το υπόλοιπο γλωσσικό σώμα, μέσω ενός ισοδύ
ναμου μηχανισμού, στη μέγιστη δυνατή συνεισφορά.
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Στην περίπτωση αυτή δηλαδή, θα μπορούσε να πει κανείς,
λειτουργεί ένα είδος «ερεθιστικότητας» λεκτικής, που διαχέεται παντού, σ’ όλο σχεδόν το σώμα της ποίησης του Καβάφη.
Ενώ, για παράδειγμα, η λέξη ερασιτέχνης από μόνη της μένει
ποιητικά βουβή, όπως και η λέξη αθλητής, εντούτοις, η μία ερε
θίζει ποιητικά την άλλη, όταν έρχονται σε επαφή και τίθενται
σε αμοιβαία «διέγερση». Ακολουθεί μετά από μια τέτοια επαφή
ένα είδος εσωτερικού συντονισμού, πολυσύνθετου, εξαιτίας
του οποίου η κάθε λέξη προβάλλει όχι μόνο το ισχνό ως και
ανύπαρκτο ποιητικό της περιεχόμενο, αλλά ένας τέτοιος συντο
νισμός και μια τέτοια λεκτική αντιπαράθεση ποιεί εκ του μη
όντος ένα νεοσύστατο και πρωτογενές ποιητικό περιεχόμενο,
ανεξάρτητο από το περιεχόμενο της κάθε μιας χωριστά. Είναι
ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς στο σημείο αυτό, πόσο ανατρέπεται άρδην και εκμηδενίζεται αυτή η δυναμική της διά
ταξης του διδύμου: «ερασιτέχνης αθλητής» με την αντιμετά
θεση: «αθλητής ερασιτέχνης». Κι ακόμη, για να τελειώνουμε
κάποτε με το ποίημα αυτό του Καβάφη, σκεφτήκαμε άραγε
ποτέ ότι χωρίς την τελευταία στροφή το υπόλοιπο μέρος του
ποιήματος θα παρέμενε στην ολότητά του μια καθαρά πεζή και
άνευ ουδενός ποιητικού περιεχομένου περιγραφή; Και πόσο
αίρεται αυτή η ανεπάρκεια και πόσο έξοχα συντονίζεται αυτή η
άμουση πεζολογία αντιθετικά με την έξοχη μουσικότητα της
τελευταίας στροφής!
Είμαι της άποψης ότι η λογοτεχνία, με την κυριολεκτική
σημασία και έννοια του όρου, υπηρετείται αποκλειστικά και
μόνο από την ποίηση, που μπορεί ασφαλώς να υπάρχει παντού.
Από το πλέον «καθαρόαιμο» ποίημα έως το πλέον ρεαλιστικό
πεζογράφημα ή κριτικό δοκίμιο ή και αυτήν ακόμη τη γοητεία
της γυμνής αφήγησης ενός απέριττου προφορικού λόγου. Κι
όταν λέμε ότι η ποίηση προάγει τη γλώσσα, εννοούμε ότι με τις
νεόδμητες λεκτικές συνθέσεις και τις απρόσμενες αναδιατάξεις
που της «επιβάλλει», βαθαίνει και πλουτίζει τις εκφραστικές
της δυνατότητες στο μη περαιτέρω, σε σχέση με τα εκφραστικά
περιθώρια, οπωσδήποτε, που της παρέχονται τη δεδομένη
στιγμή. Περιθώρια που καθορίζονται, ασφαλώς, από την ιστο
ρική της εξέλιξη και το πολιτισμικό επίπεδο του συγκεκριμένου
κοινωνικού συνόλου που την χρησιμοποιεί. Δε θα ήταν, ίσως,
άσκοπο στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι η εσωτερική ενέργεια,
που τροφοδοτεί και συντηρεί αυτή τη δυναμική παρέμβαση,
αποτελεί σε τελική ανάλυση και το περιεχόμενο του κάθε ποιή
ματος. Κι είναι αυτό ακριβώς το ποιητικό περιεχόμενο που
πρέπει να το διαχωρίσουμε ή και να το αντιδιαστείλουμε ακόμη
κάποτε από αυτό που ονομάζουμε, έτσι γενικά και αόριστα
πολλές φορές κι άλλοτε πάλι πολύ συγκεκριμένα, νόημα του
ποιήματος. Κι ακόμη δεν ξέρω αν πρέπει να ομολογήσουμε ότι
η τρέχουσα κριτική, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων οπωσδήποτε,
εξαντλείται, όσο κι αν δεν το ομολογεί, στην ανάλυση του νοή
ματος, αφήνοντας «άθικτη» ασφαλώς την ποίηση, που κυλάει
«ανενόχλητα», διακριτική και αόρατη κάτω από το «άγρυπνο»
βλέμμα της, μέσα στη ροή της γλώσσας, αυτής καθεαυτής.
Είναι, κατά την άποψή μου, μια, όχι η μόνη, από τις κύριες
κακοδαιμονίες της σύγχρονης κριτικής, κι ας περισσεύει πολλές
φορές η πληθωρική της επιστημοσύνη.
Ο Heisenberg, ένας από τους πρωτοπόρους και θεμελιωτές
της σύγχρονης φυσικής, της «ποιητικότερης», κατά κοινή ομο
λογία, των επιστημών, σε μια διάλεξή του στο πανεπιστήμιο του
St. Andrews της Σκωτίας το 1956, μεταξύ άλλων αναφέρει και
τα εξής: «Η βελτιωμένη πειραματική τεχνική της εποχής μας
φέρνει στο οπτικό πεδίο της φυσικής επιστήμης εντελώς και

νούργιες πλευρές της φύσης, πλευρές, που δεν μπορούν να
περιγραφούν με τις έννοιες της καθημερινής ζωής ή ακόμα και
της προγενέστερης φυσικής μονάχα. Αλλά τότε σε ποια γλώσσα
πρέπει να περιγραφούν.» Αν αντιστοιχίσουμε «στις καινούρ
γιες πλευρές της φύσης» που ανακαλύπτει η σύγχρονη φυσική
της καινούργιες «αιχμές» της καθημερινής εμπειρίας που ανα
καλύπτει κατά κύριο λόγο μέσα του ο ποιητής, τότε ασφαλώς
στη γλώσσα της σύγχρονης φυσικής, στις οποίες πρέπει να περιγραφούν οι «καινούργιες πλευρές της φύσης» αντιστοιχεί η
γλώσσα της σύγχρονης ποίησης. Χρησιμοποιώ αυτή την απρό
σμενη αντιστοιχία, παρότι φαντάζομαι πόσο μπορεί να ξενίσει
κατ’ αρχήν τον αναγνώστη, γιατί πιστεύω απόλυτα στην «φερεγγυότητά» της. Υπάρχει όντως μια πλήρης αντιστοιχία, ανά
μεσα στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε φορά η πρωτο
πορία αυτής της επιστήμης, για να ανακαλύψει την καινούργια
γλώσσα της έκφρασής της, και εκείνου που αντιμετωπίζει κάθε
στιγμή ο ποιητής, ο κάθε ποιητής, μπροστά στο «άσπρο χαρτί»,
για ν’ ανακαλύψει τη γλώσσα του. Εκείνη που θα μπορέσει ν’
αντέξει, χωρίς απώλειες, το βάρος των λόγων του. Τη γλώσσα
που θα μπορέσει, με την επάρκεια των εκφραστικών της «προε
ξοχών» και «εσοχών» να χωρέσει τις αντίστοιχες «προεξοχές»
και «εσοχές» του εσωτερικού του «ψυχογραφήματος».
Υπάρχει βέβαια μια ουσιώδης διαφορά. Ενώ, δηλαδή, η
γλώσσα της επιστήμης είναι κατά κύριο λόγο αντικειμενική, η
γλώσσα της ποίησης είναι καθαρά υποκειμενική. Κι ακόμη, ενώ
στην επιστημονική γλώσσα, και συγκεκριμένα στη γλώσσα της
φυσικής κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε εκφραστικά αδιέ
ξοδα, θεσπίζουμε καινούργιους όρους και συνθέτουμε και
νούργιες έννοιες και εκφραστικά σύμβολα, στη γλώσσα της
ποίησης αντίθετα, κι εδώ έγκειται η μεγάλη δυσκολία, πασχί
ζουμε με τις υπάρχουσες κατά κύριο λόγο φθαρμένες γλωσσικές
μονάδες, να παραγάγουμε το καινούργιο εκφραστικό περιεχό
μενο με τη μέθοδο των επιλογών και των λεκτικών διατάξεων
και αναδιατάξεων και μόνο. Ο ποιητής, δηλαδή, αγωνίζεται,
με τον τρόπο αυτό, κατά κύριο λόγο, που έτσι κι αλλιώς δεν
αφήνει και πολλά περιθώρια, να ανασύρει από κάθε λέξη το
κρυμμένο «υλικό», εκείνο που δεν είχε «αξιοποιηθεί» μέχρι
τώρα από κανέναν άλλο. Κι ακόμη να δημιουργήσει καινούρ
γιο, εκ του μη όντος, «καταρρίπτοντας», κατά κάποιο τρόπο,
την αρχή διατήρησης της ενέργειας, με το ποιητικό περιεχόμενο
που παράγεται από την αμοιβαία «έλξη» και «άπωση» και τις
πολλαπλές και πολυσήμαντες αντιθέσεις, που αναδύονται από
τη συγκεκριμένη διαδοχή των λέξεων που επιλέγει κάθε φορά ο
ποιητής, στην απέλπιδα προσπάθειά του να εκφράσει το ανέκ
φραστο.
7α τόπια δεξιά. Βρας!
Βρας, αλβανιστί φωτιά: Μπολιβάρ!
Λέει ο Εγγονόπουλος, πασχίζοντας μ’ αυτή τη δαιμονική και
άκρως παράλογη λεκτική διάταξη να παρακάμψει το εκφρα
στικό του αδιέξοδο.
Κι ο υψηπετής Κάλβος αποφαίνεται:
Τα γαλακτώδη μέλη
των παρθένων της Χίον
πλέον εσύ δεν ραντίζεις
ω λαμπρόν τον Αιγαίον
ιερόν ρεύμα.

Η ποίηση εδώ πληθωρική και σπάταλη μας κατακλύζει από
την πρώτη μέχρι την τελευταία συλλαβή. Ό χ ι μόνο με την
καίρια επιλογή λέξεων, με την πλέον διαπεραστική «ποιητική
κραυγή», όπως στο παράδειγμα που αναφέραμε από τον Εγγονόπουλο, αλλά και εξαιτίας κυρίως της πλούσιας ποιητικής
ροής που πηγάζει από την πολυσήμαντη και πολυσύνθετη
λεκτική αντιπαραβολή, διαδοχική ή μη. Είναι, δηλαδή, ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα σημείο αναφοράς, θα μπο
ρούσε να πει κανείς, όπου και οι δύο τρόποι «παραγωγής»
ποιητικού αποτελέσματος, που έχουμε αναφέρει, λειτουργούν
από κοινού, αρμονικά και άκρως αποτελεσματικά, αγγίζοντας
χωρίς καμία υπερβολή τα όρια του «ποιητικού απολύτου».
Ας νιώσει κανείς για λίγο τον αισθησιασμό που αναδύεται
από «τα γαλακτώδη μέλη των παρθένων» για να καταλάβει στο
ακέραιο και την ποιητική «δράση» αυτών καθ’ εαυτών των
λέξεων μεμονωμένων, αλλά και την «διαδικασία» δημιουργίας
ποιητικού περιεχομένου από την αμοιβαία δράση μεταξύ τους.
Κι ακόμη από τις καίριες και πολυσύνθετες αντιθέσεις που
δημιουργούνται από το άκουσμα στη συνέχεια των λέξεων
«ραντίζεις» «ιερόν» κλπ. και το άκρως «διαβρωτικό» ποιητικό
αποτέλεσμα που παράγεται εξαιτίας αυτών ακριβώς των αντι
θέσεων.
Ό π ω ς η καινούργια γλώσσα της φυσικής χρειάζεται κάμ
ποσο χρόνο για να αφομοιωθεί και να κερδίσει την ευρύτερη
χρήση της, έτσι και οι «εκφραστικές ανακαλύψεις» των ποιη
τών, παρότι στην αρχή φαίνονται ακατανόητες, σιγά σιγά,
χωρίς να αφομοιώνονται ασφαλώς στην ευρύτερη χρήση της
γλώσσας, εντούτοις, την εμβολιάζουν δημιουργικά, ενδυνα
μώνοντας τις εκφραστικές της δυνατότητες. Μ’ αυτόν τον
έμμεσο τρόπο η γλώσσα καθίσταται «ικανότερη» για την περι
γραφή συνθετότερων εννοιών και συναισθημάτων, γίνεται
ακριβέστερη, σαφέστερη και λεπτομερέστερη. Κι αν όλα αυτά
τα γνωρίσματα δεν καθορίζουν, σε μεγάλο βαθμό, το επίπεδο
πολιτισμού μιας κοινωνίας που χρησιμοποιεί μια τέτοια
γλώσσα, τότε ποια την καθορίζουν; Και ποιο νόημα μπορεί να
έχει μετά απ’ όλα αυτά το δίλημμα για τη χρησιμότητα ή μη της
ποίησης;
Είμαι απ’ αυτούς που πιστεύουν ότι αυτός ο κόσμος έτσι που
πορεύεται δεν έχει μέλλον. Ελπίζω να διαψευστώ. Αν συμβεί
αυτό αν, δηλαδή, διαψευστούμε στις προβλέψεις μας, τότε
ανάμεσα σ’ όλα τ’ άλλα που θα συμβούν σε μια τέτοια περί
πτωση νομίζω πως θα είναι κι αυτό. Ο αφανισμός, δηλαδή,
άπαξ και δια παντός ενός τέτοιου διλήμματος. Αφού εκ των
πραγμάτων αυτή καθ’ εαυτή η ποίηση, ανεξάρτητα από τις
αντιρρήσεις που μπορεί να προβάλει κανείς για τον τρόπο που
την υπηρετούμε, είναι άρρηκτα συνυφασμένη με αυτό καθ’
εαυτό το φαινόμενο της ζωής. Γιατί τι άλλο είναι η ζωή, στη
νοητική έκφανσή της, από τον θρίαμβο των ατομικών ιδιαιτε
ροτήτων και αντιθέσεων; Και τι άλλο κάνει η ποίηση, από το να
ικανοποιεί την βαθύτατη ανάγκη της καταγραφής τους;
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ΚΡΙΤΙΚΗ
Λύντια Στεφάνου
ΣΠΥΡΟΣΛ. ΒΡΕΤΤΟΣ
«ΤΡΑΓΩΔΙΑ», ποίηση,
Εκδόσεις Καστανιώτη, 1995.
Τα ποιήματα με τον τίτλο «Τραγωδία»
(1995) του Σπύρου Βρεττού δεν πέρασαν
απαρατήρητα' μέσα σε δυο περίπου χρόνια
συγκέντρωσαν ένα αριθμό από κριτικές
που κάτω από τιςσημερινέςσυνθήκες θεω
ρείται «επαρκής» για ένα νέο ποιητή. Η ερ
μηνευτική προσπάθεια που ακολουθεί γί
νεται, πολύ απλά και συνοπτικά, για δύο
λόγους: α) να εξεταστούν ορισμένα ουσια
στικά σημεία της πραγματικά νέας ποίησης
του Σπύρου Βρεττού που έμειναν ανερεύνητα και 6) να επισημανθεί το ευρύτερο
φαινόμενο της αμηχανίας των κριτικών
απέναντι στις αναζητήσεις των σημερινών,
και ιδιαίτερα των νέων ποιητών, γιατί βέ
βαια ο Βρεττός δεν είναι ο μόνος που ψά
χνει· απ’ αυτή την άποψη, το συγκεκριμένο
βιβλίο και ορισμένες από τις κριτικές που
αναφέρονται σ' αυτό χρησιμοποιούνται
σαν «παράδειγμα». Η κριτική αμηχανία εγγράφεται με τη σειρά της στα πλην ενός ευ
ρύτερου επαναπροσδιορισμού της λογοτε
χνικής κριτικής που προωθήθηκε γύρω στα
μέσα του αιώνα στη Γαλλία, γνώρισε ευρύ
τατη διάδοση με διάφορες μορφές και με
ταφέρθηκε μάλλον όψιμα «στα καθ’ ημάς».
Ακόμα κι η πιο σύντομη ματιά αρκεί για να
διαπιστωθεί π.χ. η τάση αποστασιοποίησης
μέχρι και αυτονόμησης, του κριτικού λόγου
απέναντι στα κρινόμενα κείμενα. Ο κριτι
κός όλο και περισσότερο ενδιαφέρεται να
παρουσιάσει το δικό του επιχείρημα, αντί
για εκείνο του συγγραφέα, και να το τεκμη
ριώσει με αναφορές στις αποσκευές των
θεωρητικών γνώσεων που διαθέτει. Η πρα
κτική αυτή έχει οπωσδήποτε ένα ενδιαφέ
ρον κατά το μέτρο που συμβάλλει στη θεω
ρητική συζήτηση, όμως κινδυνεύει να ακυ
ρωθεί κάθε φορά που η πράξη του ποιητή
εγκαθιστά μια νέα αφετηρία στο σημείο
άφιξης της θεωρίας, όπως συμβαίνει πάντα
με την πραγματικά νέα ποίηση, οπότε το
νέο έργο ανάγεται σε όρους προηγούμε
νους, άσχετους ή άστοχους, και πάντως
εξωτερικούς ως προς τη σύστασή του.
Ακόμα, εκτός από τις λογοτεχνικές πεποι
θήσεις, ο κριτικός έχει και μια δική του, εκ
των προτέρων αντίληψη της πραγματικό
τητας, ένα πλέγμα από προτεραιότητες

Προβλήματα κριτικής με αφορμή την
«τραγωδία»

εξωλογοτεχνικές που λειτουργούν επίσης
σαν κριτήριο. Το έργο τοποθετείται μέσα σ'
ένα πλαίσιο από ζητούμενα, ενδεχομένως
σπουδαία και θεμιτά, για να εξεταστεί εάν
και ως ποιο βαθμό ανταποκρίνεται σ' αυτά.
Το πολύ περίεργο είναιότισεαρκετέςπεριπτώσεις η ανταπόκριση υπάρχει αλλά πα
ραμένει αθέατη για το κριτικό μάτι. Κατά
βάθος, όλες αυτές οι στάσεις είναι παλαιές
και σταθερές, με διάφορες εποχιακές
εξάρσεις ωστόσο θα περίμενε κανείς, ότι
ύστερα από τη σύσταση της νεότερης
γλωσσολογίας και μάλιστα τόσες δεκαετίες
ύστερα από τα μαθήματα του Σωσύρ, ή από
τις φορμαλιστικές εξερευνήσεις, θα είχαν
πια διαμορφωθεί οι κατάλληλες συνθήκες
για να βγει η κριτική της ποίησης από την
κατάσταση του παράπλευρου μονόλογου.
Έτσι ώστε να μπορεί ν ’ ανοίξει ένα ουσια
στικό διάλογο με αυτό ακριβώς το κείμενο
που έχει κάθε φορά μπροστά της και με
τους όρους που αυτό το ίδιο θέτει ταυτό
χρονα με την ύπαρξή του. Αν κάτι μπορεί να
θεσπιστεί από την κριτική, είναι ένα σύνολο
πορισμάτων πάντοτε προσωρινό και επιδε
κτικό αναθεώρησης, που παραπέμπει σε
μια μακριά σειρά από ποιητικά έργα που, ως
προς την κριτική, πάντοτε προηγούνται και
ποτέ δεν έπονται. Πιο απλά: τα ποιήματα
δεν γράφονται για να επαληθεύονται κριτι
κές προδιαγραφές.
Από μια πλευρά, το εμπόδιο που ανα
στέλλει τη σύσταση μιας γλωσσολογίας της
ποίησης είναι μεθοδολογικό. Υπάρχει
όμως κι η άλλη, η αθέατη πλευρά του προ
βλήματος που επιπόλαια υποβαθμίζεται σε
κουτσομπολιό, για διάφορες υποτιθέμενες
ήβεβαιωνόμενεςδιασυνδέσειςπροσώπων,
ομάδων, κι άλλα αφελή παρόμοια που κυ
κλοφορούν στους παραλογοτεχνικούς κύ
κλους. Το πώς και το γιατί ξεστράτισε η λο
γοτεχνική κριτική, έτσι ώστε σήμερα οι
τελευταίες παραφυάδες του αποδομισμού
να μπορούν σοφιστικά να αποδείξουν πε
ρίπου οτιδήποτε εις βάρος της λογοτε
χνίας, σύγχρονης και παλαιότερης, είναι
ένα θέμα πολύ σοβαρό με τεράστιες δια
στάσεις και επιπτώσεις, πολύ διαφορετικό
από τους φιλολογικούς καυγάδες και τις

προσωπικές εμπλοκές άλλων εποχών. Στην
σημερινή παγκόσμια κλίμακα η αναντιστοιχία του κριτικού λόγου προς τα κρινόμενα
κείμενα, δεν καταβαραθρώνει απλά και
μόνο τα κρινόμενα. Στο αμέσως επόμενο
βήμα της διαδικασίας ακυρώνεται η αξιοπι
στία του κριτικού, όπως έχει κιόλας αρχίσει
να γίνεται και δεν θα 'ναι η πρώτη φορά που
οι διανοούμενοι πληρώνουν το τίμημα της
έπαρσής τους. Ό μω ς ο τελικός στόχος,
που κι αυτός έχει αρχίσει επίσης να διαφαίνεται, είναι το ίδιο το κριτικό πνεύμα.
Γιατί ο κριτικός της λογοτεχνίας ανήκει σε
μια από τις ελάχιστες ομάδες που θα μπο
ρούσαν να κρατήσουν ζωντανό το κριτικό
πνεύμα απέναντι στην πολιτισμική εξα
θλίωση και τη ν εκβαρβάρωση. Ας αναρωτη
θούμε λοιπόν: ποιος και γιατί μπορεί να φο
βάται την Βιρτζίνια Γουλφ!
Φθάνοντας τώρα στις κριτικές γιατο συγ
κεκριμένο βιβλίο του Βρεττού, βλέπουμε
ότι ο τίτλος «Τραγωδία» έθεσε ένα πρώτο
ζήτημα και προσανατόλισε τους όρους της
ερμηνείας. Έγιναν σε δύο περιπτώσεις σο
βαρές και φιλότιμες προσπάθειες για να
διαβαστεί το βιβλίο με τους κατεστημένους
τραγικούς και μυθολογικούς κώδικες και να
βρεθούν αντιστοιχίες ανάμεσα στα ποιή
ματα και το εννοιολογικό φορτίο του τίτ
λου: από την αρχαία Τραγωδία, μέχρι τον
Σενέκα και τους μεταγενέστερους δραμα
τικούς κύκλους (υποθέτω τον κύκλο του λε
γάμενου «υλικού της Βρετάνης») και το
θέατρο της Αναγέννησης. Συγκεντρώθη
καν όλες οι σχετικές λέξεις (Ειμαρμένη,
δώματα, πήλινα ειδώλια κτλ.) καθώς και π ε
ριφραστικές μυθολογικές αναφορές (π.χ.
στον Οιδίποδα) ή ακόμη, αναφορές σε τρα
γικές πλοκές (σύγκρουση, φόνος, θάνα
τος). Δεν θα επαναλάβω τα επιχειρήματα
από τα οποία προκύπτει ότι ο Βρεττός χει
ρίζεται ένα διαχρονικό μυθολογικό - δρα
ματικό υλικό (χαρακτήρες, δομές, σκηνικά,
δρώμενα) που ανταποκρίνεται στην τρα
γική ουσία της εποχής μας.
Ένας άλλος κριτικός συλλέγει επίσης
λέξεις (φόνος, σπλάχνα, αίμα, τρέλα, τρα
γικός, σπαραγμένος κτλ.) για να δείξει ότι η
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«Τραγωδία» εικονογραφεί «ένα κόσμο κυ
ριαρχημένο από τη βία,τη φρίκη καιτηνπαραφροσύνη». Η άποψη αυτή περιλαμβάνε
ται σ’ ένα κατηγορητήριο που συνεξετάζει
μερικά ακόμα πρόσφατα βιβλία από άλλους
ποιητές· το κοινό στοιχείο είναι ότι δίνουν
μια εικόνα της πραγματικότητας κατακερ
ματισμένη, «σχεδόν παραμορφωτική και
αναμφίβολα μεροληπτική». Και ο κριτικός
καταλήγει συστήνοντας στους ποιητές την
έξοδο από «τον περιχαρακωμένο μικρόκοσμο του εγώ τους». Ό σ ο για τούτο το τε
λευταίο ασφαλώς θα συμφωνήσουμε, αλλά
δεν μένουμε λιγότερο με μια πελώρια απο
ρία· γιατί, αυτό ακριβώς που ψάχνει ο κριτι
κός, (επικαλούμενος και τον Ίταλο Καλβίνο) βρίσκεται ακριβώς μπροστά στα μάτια
του. Δεν αποκλείεται η παρόραση να οφεί
λεται στην παρανάγνωση του ποιήματος,
που παραθέτει, του Σπύρου Βρεττσύ· είναι,
το «Ωςτη σκηνή του φόνου», όπου οήρωας
βγαίνει για «τη μεγάλη αναζήτηση» και
«σαν επικός με το σπαθί» περνάει μέσα από
μια απειλητική ομίχλη, βυθίζεται «στα
σπλάχνα των πραγμάτων» για να βρει τι; τι
άλλο, τον ρωτάει ο ποιητής:

μια νέα πλοκή αυτόνομη, που υπερβαίνει
δηλαδή τα δεδομένα της μυθολογίας και
της τραγωδίας έτσι ώστε τελικά έχουμε να
κάνουμε με αμφίσημα σημαίνοντα που
συμμετέχουν στην σύσταση ενός νέου μυ
θικού και τραγικού περιβάλλοντος. Ας ση
μειωθεί παρενθετικά και η γενικότερη
χρήση της αμφισημίας από τον ποιητή. Τα
στοιχεία δεν συνηγορούν για την αναγωγή
της «Τραγωδίας» σε κάποιους πρότερους
κώδικες. Π.χ., στο ποίημα με τον τίτλο
«Βάρκα - σκιά», η βάρκα θα μπορούσε να
παραπεμφθεί σε ένα πλήθος από σημαινόμενα: παράξενα πλεούμενα (πορθμείο του
Χάροντα, ιερή ναυς - η «μελάγκροκος
θεωρίς» στους «Επτά επί Θήβαις»· πλους του Διονύσου, του Λόενγκριν, του
Μπρένταν κτλ.). Πρόκειται για ένα στοιχείο
που έχει δουλέψει ο ποιητής πολύ πιο πριν
από την «Τραγωδία», μάλιστα η δεύτερη
συλλογή του τιτλοφορείται «Μαύρος
πλους». Στο νέο ποίημα, όλες οι προηγού
μενες αντιστοιχίες, πραγματικές ή εικαζό
μενες, περνούν σε δεύτερη μοίρα καθώς
ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας μια
σειρά από θαυμαστά μέχρι τερατώδη, κι όχι
λιγότερο απίστευτα από τ ’ άλλα, γεγονότα.
'εκτός από σένα
Είναι ο τυπικός τρόπος δουλειάς του Βρετπέρα απ' το αίμα
τού. Στο καθένα ποίημα συμβαίνει κάποιο,
και πριν α π 'το φ ό νο ;’
άγνωστο μέχρι τη στιγμή της γραφής του,
Ως εδώ, δεν είναι απίθανο να συμπεράνει γεγονός, μυθικό όχι επειδή ανάγεται σε
κάποιος το άσκοποτου όλου εγχειρήματος, κάποιον αρτιωμένο μύθο, αλλά επειδή εγτην ακύρωση της αναζήτησης και, μαζί, του καλεί -κ α ι κατά το βαθμό που εγκαλεί με
ποιητικού επιχειρήματος. Ό μω ς υπάρ- τον τρόπο του εμ βλήμα τος- κάποιαν από
χουντρεις ακόμη, οιτελευταίοι, στίχοι:
τις αλλοπρόσαλλες όψεις της κατατμημένης πραγματικότητας. Γιατί, το κεντρικό
Ώ ς τη σκηνή του φόνου
πρόβλημα της ποίησης δεν είναι ότι δήθεν
ακόμα κι ανάσα σου θα φεύγει
οι ποιητές προβάλλουν μια πονηρά κερμαγια να ψάχνει.’
τισμένη εικόνα του κόσμου σαν να υπήρχε
Η κατάληξη επαναπροσδιορίζει ολόκληρο μια ολόκληρη εικόνα που διεστραμμένα τε
το ποίημα, την αναζήτηση και τα τυπικά ση- μαχίζουν κάποιοι νέοι ποιητές! Πολύ απλά,
μαινόμενα των λέξεων. Πραγματοποιεί μια τέτοια εικόνα δεν υπάρχει. Και τα στοιχεία
γενική αναδιάταξη τη ς τραγικότητας εντο- που, κατά το μέτρο της λεκτικής συγκρότη
πίζοντάς την σε μια τελικά ακατάβλητη σής τους συνιστούν κάθε φορά το ποιητικό
ανάγκη εξόδου. Το «εγώ», όσο αναπνέει θα γεγονός, δεν μπορούν να παραστήσουν
ψάχνει για να βρει το «άλλο», το «εκτός απ’ υποκριτικά την ολόκληρη εικόνα. Μπορούν
τον εαυτό του».
μόνο να κεντρίζουν ίσαμε τον παροξυσμό
Το πραγματικό νόημα της επιλογής του την αίσθηση της έλλειψής της. Κι αυτό δεν
τίτλου «Τραγωδία» δεν θα το βρούμε στα είναι λίγο. Το κεντρικό πρόβλημα είναι η
ματώντας στις αναφορές (παραπειστικές αποσπασματικότητα της πραγματικότη
σχεδόν) σε μυθολογικά δεδομένα που φορ τας. Και δεντίθεται για πρώτη φορά. Φτάνει
τίζουν τυχόν κάποιες λέξεις. Ίσως μάλιστα να θυμηθούμε την πρώτη μεταπολεμική
ο Σπύρος Βρεττός να έδωσε τον τίτλο με δεκαετία και τους τότε νέους ποιητές.
κάποια διάθεση ειρωνείας, ή αν όχι ειρωνι
Τώρα, αν σε άλλους καιρούς η πραγματι
κά, πάντως για να τονίσει ότι η Τραγωδία κότητα κερματιζόταν από την έλλειψη πλη
βρίσκεται κάπου αλλού, κιόχιεκείπου μετα ροφόρησης, ένα ανάλογο αποτέλεσμα
εύκολα αντανακλαστικά την περιμένουμε, προκύπτει σήμερα από την πληθωρική πα
γαντζωμένοι σε απομονωμένες λέξεις. Το ροχή πληροφοριών και από τον τρόπο της
επίτευγμα και η πραγματική πρωτοτυπία παροχής: τυπικό δείγμα, η ροή π.χ. των
έγκειται στο ότι το καθένα ποίημα στήνει ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμ

μάτων, οι ανενδοίαστες εναλλαγές έσχα
της φρίκης και χαμογελαστής αμεριμνησίας μέσα στο ίδιο περίπου λεπτό της ώρας.
Από την πληροφοριακή υπερσίτιση ο άνθρωπος-θεατής βρίσκεται σε αδυναμία να
σχηματίσει μια συγκροτημένη εικόνα. Πα
ράλληλα, ο χρόνος κερματίζεται, γίνεται το
« μέρα με τη ν ημέρα» απ’όπου πάντα λείπει
ο καιρός για τα ουσιώδη- το «εγώ» ξεκόβει
από το «πριν» και το «μετά», ως το σημείο
να ενοχλείται από το γεγονός πως έχει προ
γόνους, όσο και από το ενδεχόμενο να απο
κτήσει απογόνους, σπάζοντας τους κρί
κους σ' αυτό που ο Σικελιανός ονόμαζε «αλ
ληλεγγύη των γενεών», κι έχοντας πέσει σ'
ένα στάδιο μόλις πριν από την αφασία δεν
μπορεί πια ν’ ανοίξει κανένα διάλογο.
Ποιος διάλογος, όταν καθένας τρέχει,
όπως λεν «για λογαριασμό του»; Ή απομο
νώνεται για να αυτοπροστατευθεί, σαν νάταν δυνατόν να σωθεί κάποιος μοναχός του
επάνω σε μιαν έρημη, άνυδρη κι άγονη ξέ
ρα. Εντούτοις ο Καλβίνο (αν έχουν σωστά
αποδοθεί οι αποφάνσεις στο κείμενο που
διαβάζω) λέει μόνο τη μισή αλήθεια όταν
εύχεται στους συγγραφείς του τέλους του
αιώνα να σπάσουν τα δεσμά του «εγώ» αρνούμενοι επιτέλους την ανακάλυψη της
προσωπικής αλήθειας. Γιατί αν το θέμα και
το πρώτο αίτημα είναι -κα ι αναντίρρητα
είν α ι- η έξοδος από το εγώ, ακολουθεί το
ερώτημα κατά πόσο μια τέτοια έξοδος μπο
ρεί να γίνει από ανθρώπους που απαρνούνται την ανακάλυψη της προσωπικής τους
αλήθειας, δηλαδή από ανθρώπους μισούς.
Με ποια λογική θα μπορούσε κάτι τέτοιο να
συμβεί; Και πού στεκόμαστε έτσι; Πού αλ
λού αν όχι μέσα στην περιοχή των ψευτοδιλημμάτων όπου η ανακάλυψη της προσω
πικής αλήθειας εκλαμβάνεται σαν έως θα
νάτου σύγκρουση για υπερίσχυση, δηλαδή
ριζική απόρριψη του άλλου; Ό μω ς αυτό
δεν είναι νέος τρόπος σκέψης ή νέος τρό
πος ύπαρξης. Εξακολουθούμε να βρισκό
μαστε παγιδευμένοι μέσα στο παιχνίδι της
ζούγκλας και των διαχρονικών απολογητών
του που το κληροδοτούν από γενιά σε γ ε 
νιά. Και τι λέμε όταν, και πάλι επικαλούμε
νοι τον Καλβίνο, ισχυριζόμαστε ότι ο συγ
γραφέας οφείλει να αντιληφθεί πως «είναι
ένας συνδυασμός από εμπειρίες, από πλη
ροφορίες, από βιβλία που διάβασε και από
πράγματα που φαντάστηκε»; Πώς λύνεται
η εξίσωση αυτού του «συνδυασμού»; Ή
μήπως δεν έχουμε κιόλας δει στο επόμενο
βήμα την ποιητική δημιουργία να εξομοιώ
νεται με την επιτήδεια συρραφή κομματιών
που έχουν περιέλθει στην κατάσταση του
σκουπιδιού; Τα προϊόντα προσφέρονται σε
παγκόσμια κλίμακα, κι ελάχιστους ενδια-

φέρουν εκτός απότους κριτικούςσαν πεδίο
ασκήσεων. Τελικά, αυτή η περιβόητη θεω
ρία για τον «θάνατο του συγγραφέα» μοιά
ζει κάπως σαν κανιβαλισμός: το νέο λογο
τεχνικό είδος, η κριτική με τη μορφή που
εμφανίστηκε γύρω στα μέσα του αιώνα,
τρέφεται με τις σάρκες όλων των υπόλοι
πων ειδών και των συγγραφέων τους, που
τους έχει στριμώξει στο σκέλος μηδέν της
εξίσωσης. Απέναντι σε τέτοιες «προς συγ
γραφείς οδηγίες», τι άλλο μένει παρά να

ψιθυρίσει κανείς παραφράζοντας τον Σεφέρη: «Φανταζόμασταν αλλιώς το “γνώθι
σαυτόν’’ στο τέλος του αιώνα».
Ευτυχώς μένει και η ποίηση. Αυτή που
γράφεται από τους ασυμμόρφωτους προς
τις οδηγίες και σχεδόν κατά κανόνα νέους,
που τολμούν να κοιτάξουν μέσα τους και
γύρω τους και να αναζητήσουν την προσω
πική τους αλήθεια που δεν σημαίνει απόρ
ριψη του άλλου παρά μονάχα μέσα σ’ ένα
πλαίσιο εγωκεντρικών ιδεοληψιών. Από τις

οποίες μπορεί και πρέπει ν ’ απαλλαγούμε
με μια ριζική τροποποίηση των όρων στη
σχέση του «εγώ» με το «εσύ». Τοπρόβλημα
είναι βασικά ηθικό. Η έξοδος δείχνει προς
την κατεύθυνση μιας νέας μορφής διϋποκειμενικής αλληλεγγύης. Κι αυτό είναι το
τεράστιο μυθικό αναμενόμενο, η αιτία και ο
σκοπός της αναζήτησης, όπως φαίνεται να
την αντιλαμβάνεται ο Σπύρος Β ρεπός και
μερικοί ακόμα ποιητές.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ

ΚΡΙΤΙΚΗ
Παπαντωνάκης Γεώργιος
Μίλτος Σαχτούρης
Έκτοτε
Εκδ. «Κέδρος», 1996
Πρόσφατα, ο Μίλτος Σαχτούρης, τιμημένος με τρία κρατικά βραβεία μας έδωσε τη
χαρά να απολαύσουμε μερικές ακόμα ποιη
τικές ιστορίες, και πάλι σύντομες, αλλά με
στές και πολυδύναμες. Η συλλογή επιγρά
φεται «Έκτοτε» και η τιτλική εκφορά της
μας παραπέμπει σε μια χρονική αφετηρία
(παρελθόν), ενώ υπονοεί μια δεύτερη χρο
νική βαθμίδα (παρόν). «Έκτοτε» λοιπόν
από την ποιητική του εμφάνιση ως την ση
μερινή καταξίωση μεσολάβησε μια μακρά
πορεία ποιητική παραγωγής, η οποίαχαρακτηρίζεται από μια καταπληκτική συνέπεια
της ποιητικής του ύλης, αλλά και μοιραία
από βελτιωτικές παρεμβάσεις στις τεχνι
κές που χρησιμοποιεί. Η συλλογή απαρτί
ζεται από 20 ποιήματα, αρκετά από τα
οποία είχαν ήδη δημοσιευθεί στα περιο
δικά «Η Λέξη» και «Εντευκτήριο».
Έχει ήδη επισημανθεί η οριακότητα της
τελευταίας συλλογής του συγκεντρωτικού
τόμου και από τον ίδιο τον ποιητή, από την
άποψη της περιοδολόγησης της ποιητικής
του παραγωγής. Κι εμείς άλλωστε στην
ανέκδοτη διατριβή μας δεχόμαστε την
οριακότητα αυτή με κριτήριο τις μεταμορφωτικές-διαδικασίες που εντοπίζονται σε
μεγάλες ποσότητες στο ποιητικό του σύμπαν και συνιστούν βασική συνισταμένη της
τεχνικής του. Ήδη όμως από τα «Χρωμοτραύματα» διαφαίνονται οι απαρχές μιας
νέας περιόδου, της οποίας τα χαρακτηρι
στικά διαφοροποιούνται τυπικά μόνο από
τα αντίστοιχα των προηγούμενων εποχών.
Η συλλογή μοιάζει να συνεχίζει τον απο
λογιστικό χαρακτήρα που ανιχνεύεται στις
τρεις προηγούμενες που συγκροτούν την
τελευταία περίοδο της ποιητικής του πα
ραγωγής. Τα χαρακτηριστικά άλλωστε που
επισημαίνονται σ’ αυτές είναι ευδιάκριτα
και στην τελευταία. Η κυκλοφορία των μεταμορφωτικών διεργασιών βρίσκεται σε
πολύ χαμηλά επίπεδα. Το ίδιο και οι μεταχρωματισμοί που τείνουν να εξοβελιστούν
σχεδόν εντελώς, ύστερα από μια αξιοπρό
σεκτη απίσχναση που εντοπίζεται στα «Ε
κτοπλάσματα» και στην «Καταβύθιση». Τα
στοιχεία που συνεχίζουν το «νέο ποιητικό
κλίμα» και συνθέτουν την τρίτη εποχή στην

ποίηση του Σαχτούρη και τα οποία ανιχνεύονται και στην «Έκτοτε» μπορούμε να
πούμε ότι επικεντρώνονται:
1. Στην περιστολή των μεταμορφωτικών
διαδικασιών. Οι διεργασίες αυτές παρου
σιάζουν σχετική αστάθεια στη συχνότητά
τους, στην τελευταία όμως ποιητική συλ
λογή τείνουν να εξαλειφθούν ουσιαστικά
εντελώς. Η ισχνότατη μάλιστα παρουσία
της μεταμορφωτικής διαδικασίας στις τε
λευταίες ποιητικές καταθέσεις του, υποδη
λώνει κάποια μετατόπιση και αλλαγή στην
προσέγγιση του ποιητικού του ορίζοντα. Η
κυκλοφορία τους είναι αραιότερη και από
της πρώτης περιόδου ακόμα, παράτογεγονός ότι την περίοδο αυτή διακρίνουμε δύο
από τις πιο «δυνατές» μεταμορφώσεις και
μάλιστα σε εξέλιξη. Εδώ συναντούμε επί
σης και τις δύο μεταμορφωτικές διαδικα
σίες, στις οποίες το αρχέτυπο επανακτά
την προηγούμενή του μορφή, πιθανή έν
δειξη μιας κάποιας αλλαγής θέσεως και του
ποιητή.
2. Στην πτωτική τάση των μεταχρωματισμών, η οποία δεν έχει επίσης σταθερο
ποιηθεί ακόμη. Εδώ, βέβαια, υπάρχει κά
ποια δραστηριότητα των χρωμάτων, οι μεταχρωματισμοί όμως έχουν σχεδόν εξορι
στεί. Η περιστολή αυτή της χρωματικής
δράσης εναρμονίζεται με την εγκατάλειψη
κάποιων στοιχείων ρομαντισμού και συμ
βολισμού που παρατηρούνται στην προη
γούμενη περίοδο.
3. Στην αποψίλωση της όψιμης σαχτουρικής ποίησης από τις τερατογονίες, ως
αποτέλεσμα της μείωσης των μεταμορφω
τικών διεργασιών. Στην τελευταία περίοδο
εντοπίζουμε μόνο δύο περιπτώσεις τερα
τογονίας σε σύγκριση με τη μεγαλύτερη
συχνότητα τερατικών μορφών που ανιχνεύονται στις προηγούμενες συλλογές.
Εδώ, τα τέρατα αποχωρούν εντελώς.
4. Στην επικοινωνία ζωντανών-νεκρών
που εμφανίζεται με κυκλοφορία πυκνή. Η
κυκλοφορία αυτή πυκνώνει από τα «Εκτο
πλάσματα» και συνεχίζεται με αυξητικούς
ρυθμούς και στην «Έκτοτε», όπου η κατάρ
γηση των κοσμικών ορίων εμφανίζεται
πλέον ως κανόνας και κατακυρώνει την
ενότητα της ζωής. Ο θάνατος έτσι πυκνώ
νει την παρουσία του και παρακολουθούμε
μια αδιάλειπτη και απρόσκοπτη κυκλοφο
ρία των νεκρών. Το ποιητικό υποκείμενο
διακατέχεται από φιλικές διαθέσεις προς
την κατακλυσμιαία εισβολή από τις αμέσως
προηγούμενες συλλογέςτου θανάτου καιη
συμπεριφορά απέναντι στους νεκρούς δεν
εμπεριέχει ίχνος διαφοροποίησης από την
αντίστοιχη προς τους ζωντανούς.
6. Στη μειωμένη ποσότητα του παράλο

γου, η οποία εναρμονίζεται με την παρου
σία της μεταμόρφωσης. Μόνο η ελεύθερη
κυκλοφορία των νεκρών, ως τελευταία εκ
δοχή του, τον συνδέει πλέον με το παρά
λογο που συναντήσαμε στις δύο προηγού
μενες περιόδους, ενώ υπογράφει και μια
ιδιότυπη σχέση του ποιητή με το δημοτικό
τραγούδι.
7. Στο μοτίβο του «μετεωρισμού» που
εμφανίζει επίσης κάθετη πτώση με τάση για
μηδενική παρουσία του. Δημιουργεί έτσι
την εντύπωση ότι ο ποιητής έχει κορέσει τη
δίψα του για ουρανό. Η μείωση της ροπής
για ανάβαση σε υπεργήινους χώρους βέ
βαια είναι δυνατό να οφείλεται και σε διορ
θωτική παρέμβαση και αλλαγή στον προσα
νατολισμό του, αφού είναι βέβαιο ότι κά
ποτε θα περπατήσει «επίτωνυδάτων» (Κα
ταβύθιση) και που τελικό μια δύναμη «με
σπρώχνει να κάνω στροφή/και ν ’ αρχίσω να
περπατάω πάνω στα κύματα/μαύρες γάτες
περπατούσαν πάνω στα γκρίζα/κύματα»
(«Έκτοτε»),
8. Στο ότι δεν είναι ανιχνεύσιμες ιστορι
κές συνθήκες παραγωγής των ποιημάτων.
Υπάρχει αντίθετα ένα σημαντικό πλεόνα
σμα μνήμης. Ο «έκτοτε» παρελθώνχρόνος
αδυνατεί να επιχωματώσει πρόσωπα, γεγο
νότα και καταστάσεις, ευνόησε όμως μια
αμυδρή διαφοροποίηση και ένα νέο ποιη
τικό κλίμα. Η αλλαγή αυτή αποτελεί μάλλον
προώθηση παρά εγκατάλειψη θέσεων, με
την παρουσία μάλιστα και της ειρωνείας. Η
τεχνική μάλιστα που εγκαινιάζεται με την
«Καταβύθιση» των «παραπομπών» σε
προηγούμενα ποιήματα τόσο υπό την
έποψη των μοτίβων όσο και με τη λεκτική
εκφορά τους απαντάται σε μεγάλες ποσό
τητες και στην «Έκτοτε». Αυτό σημαίνει
παρά τις όποιες μετακινήσεις του, ο ποιη
τής κατά βάθος ανατροφοδοτείται από τις
ίδιες αστείρευτες και αναλλοίωτες πηγές:
«Αφήστε με λέει το γκαρσόνι/έχω δουλειά
πάω να φέρω τον καφέ/που μου εζήτησε η
πεθαμένη» (Ποιήματα/Το σκεύος, σελ.
240) και: «Συνάντησατην αυτόχειρασ’ ένα
μικρό καφενεδάκι/.../Καθώς έφευγα το
γκαρσόνι πλησίαζε το τραπέζι της/φέρνον
τας/ένα μεγάλο λουκούμι πάνω σε μια
οδοντογλυφίδα» (Έκτοτε, σελ. 23). Σε
προηγούμενες συλλογές ο ποιητής συνο
μιλεί με σφαγμένους πετεινούς (ομότε
χνους) ή με τον Τόμας Ντύλαν και τον Κάφκα. Εδώ, συνευρίσκεται πάλι στο σπίτι του
νεκρού ποιητή με άλλους πεθαμένους
ποιητές.

στις λειτουργίες της Δυτικής Εκκλησίας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Ζώτος ασχολείται με τη μουσική για ενόργανα σύνολα
στη Βενετία κατά τον 16ο αιώνα, με τα ιδιάΑλκηστις Σουλογιάννη
ζοντα cori spezzati και με τα έργα (κυρίως)
του Giovanni Gabrieli, επισημαίνοντας τη
σημασία τους για την εξέλιξη της ενετικής
μουσικής. Παράλληλα, ο Ζώτος ασχολείται
Ίων Ζώτος
με τη μουσική δραστηριότητα στη βασιλική
Εκκλησιαστική Μουσική του
του Αγίου Μάρκου μέσα στο κοινωνικό (και
Baroque: Claudio Monteverdi, οικονομικό) πλαίσιο της Βενετίας κατά τα
Η Λειτουργία και οι Εσπερινοί τέλη του 16ου αιώνα, και με την εκλογή του
Monteverdi ως αρχιμουσικού της βασιλικής
του 1610.
(1613).
Αθήνα 1996.
Στο τρίτο κεφάλαιο, ο Ζώτος πραγμα
τεύεται την έννοια της Λειτουργίας-παράΟ Ίων Ζώτος είναι φιλόλογος (αγγλική φι φρασης (Λειτουργία που βασίζεται συνή
λολογία) και μουσικολόγος. Στο παρόν βι θως σε ένα πολυφωνικό μαδριγάλι ή σε ένα
βλίο του, ο Ζώτος πραγματεύεται δύο έργα θρησκευτικό μοτέττο), επίσης δε τα κο
του Claudio Monteverdi (1567-1643), τη
σμικά και τα θρησκευτικά μαδριγάλια, τα
Λειτουργία «Ιη 'ιΙΙο tempore» και τους Εσπε μοτέττα με ιδιαίτερη εστίαση στο μοτέττο
ρινούς της Παρθένου Μαρίας (Vespro della του μεγάλου διδασκάλου της φλαμανδικής
Beata Vergine), αμφότερα έργα του 1610, πολυφωνίας Nicolas Gombert «In illo tem
στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής μουσικής pore», και την ομότιτλη Λειτουργία του
του πρώιμου Baroque, δηλ. της περιόδου Monteverdi που είναι γραμμένη ακριβώς
που καλύπτει το πρώτο ήμισυ του 17ου επάνω στο μοτέττο του Gombert.
αιώνα. Προκειμένου να αποδείξει τον πρω
Στο τέταρτο κεφάλαιο, ο Ζώτος αναφέτότυπο χαρακτήρα των έργων του Mon ρεται στο ταξίδι που πραγματοποίησε ο
teverdi, ο Ζώτος εξετάζει και το πολυφω- Monteverdi από τη Μάντουα όπου υπηρε
νικό παρελθόν τόσο της εκκλησιαστικής τούσε από το 1590 στην αυλή του Δούκα
όσο καιτης κοσμικής μουσικής, παράλληλα Vincenzo Gonzaga, στη Ρώμη (1610) με
δε ασχολείται με την φωνητική τεχνοτρο σκοπό αφενός να ζητήσει ακρόαση από τον
πία και ιδίως με την ενόργανη μουσική της Πάπα Παύλο Ε' (της οικογενείας των BorΑναγέννησης, επιμένοντας στη διαχρονική ghese) και αφετέρου να εξασφαλίσει μια
εξέλιξη του είδους.
θέση στο Ρωμαϊκό Ιεροδιδασκαλείο για τον
0 Ζώτος αποδεικνύει πως τα έργα κυ γυιοτου Francesco. Το ταξίδι αυτό δεν είχε
ρίως των Andrea και Giovanni Gabrieli,
τελικά τα αναμενόμενα για τον Monteverdi
μέσα από την Ενετική μουσική παράδοση αποτελέσματα. Στο ίδιο κεφάλαιο, ο Ζώτος
καιτα αντιφωνικά cori spezzati, επέδρασαν ασχολείται με τη Λειτουργία «Ιπ illo tempo
στις συνθέσεις του Monteverdi έγραψε για re», εντοπίζοντας την επίδραση του Pale
τη βασιλική του Αγίου Μάρκου της Βενε strina και του stile antico στη μουσική του
τίας.
Monteverdi, καθώς και με δύο τετράφωνες
Το βιβλίο αποτελείται από οκτώ κεφά Λειτουργίες του συνθέτη χωρίς ενόργανη
λαια, στα οποία ο Ζώτος έχει τακτοποιήσει συνοδεία (1641,1651).
το πλουσιότατο υλικό του.
Το πέμπτο κεφάλαιο καταλαμβάνει η
Κοινό σημείο αναφοράς στα οκτώ αυτά ανάλυση της Λειτουργίας «In illo tempore»
κεφάλαια, ως κεντρική σταθερά, είναι ως του Monteverdi, που συνδυάζεται με πρα
ευνόητοντοέργοτου Monteverdi.
κτικές ενδείξεις σχετικά με την εκτέλεση
Στο πρώτο κεφάλαιο, ο Ζώτος ασχολείται του έργου.
με τη θρησκευτική και την κοσμική μουσική
Στο έκτο κεφάλαιο, ο Ζώτος ασχολείται
του 16ου αιώνα και με τη σύνθεση της Λει με τους Εσπερινούςιύο,έ ργο «εκκλησιαστι
τουργίας. Παράλληλα, αναφέρεται στη Σύ κής συναυλίας», καθώς και με θέματα που
νοδο του Τριδέντου ή Trento (1545-63), η σχετίζονται με την εκτέλεσή τους.
οποία (α) είχε ως αντικείμενο τη διόρθωση
Στο έβδομο και στο όγδοο κεφάλαιο του
των καταχρήσεων στη διοίκηση της Ρω βιβλίου εξετάζονται λεπτομερώς τα δεκα
μαιοκαθολικής Εκκλησίας και την υπερά τρία μέρη των Εσπερινών(α ριθμοί 1-10 στο
σπιση του παραδοσιακού δόγματος απέ έβδομο κεφάλαιο, και αριθμοί 11-13 στο
ναντι στις καινοτομίες των Μεταρρυθμι όγδοο κεφάλαιο).
στών, και (6) εισήγαγε τις τοπικές γλώσσες
Ο Ζώτος συμπληρώνει τη μελέτη του με
που απέρρεαν από τη μητρική λατινική, βιβλιογραφία για το εκκλησιαστικό κυρίως

έργο του Monteverdi και με δισκογραφία
για τη Λειτουργία και (κυρίως) τους Εσπερι
νούς.

Με το βιβλίο αυτό, ο Ζώτος προσφέρει
έναν εκ περιουσίας τεράστιο όγκο πληρο
φοριών, τις οποίες διαχειρίζεται με ιδιαί
τερη τάξη και υψηλή αισθητική αντίληψη.
Κατάτην ανάπτυξη του υλικούτου,οΖώτος
δεν περιορίζεται στην κατά παράταξη π α 
ράθεση των πληροφοριών. Αντιθέτως, τα
στοιχεία διασταυρώνονται, αλληλοσυμπληρώνονται, αντιπαρατίθενται, και με τον
τρόπο αυτό ο Ζώτος αποτυπώνει την εξέ
λιξη των γεγονότων που καταγράφει το βι
βλίο, αποδίδοντας την αιτιοκρατική σχέση
αυτών. Για την τεκμηρίωση των διατυπουμένων απόψεών του, ο Ζώτος προβαίνει
στη συνεχή παράθεση παραδειγμάτων,
αποδίδοντας παραστατικά την εξέλιξη του
συλλογισμού του. Με τον τρόπο αυτό,
έχουμε μια καταιγιστική παράθεση τεκμη
ριωμένων πληροφοριών, οι οποίες υποστη
ρίζονται από μια επίσης καταιγιστική, αλλά
δεοντολογικά άψογη χρήση παραπομπών
(τις οποίες μάλιστα ο Ζώτος αντιμετωπίζει
με κριτική αντίληψη).
Καθαρά ιστορικές πληροφορίες παρεμ
βαίνουν για να υποστηρίξουν τη διαχείριση
των πληροφοριών που αφορούν σε μουσικά
έργα. Κυρίως τον Ζώτο ενδιαφέρει η τοπο
θέτηση των δύο έργων του Monteverdi στο
ιστορικο-κοινωνικο-οικονομικό
πλαίσιο
της εποχής του.
Η προσεκτική εξέταση του βιβλίου απο
καλύπτει ένα έργο πολυσήμαντο: Πρωτίστως βαθειά μελέτη μουσικής, αλλά και μία
ενδιαφέρουσα ιστορική και κοινωνική κρι
τική ανάλυση του πρώτου ημίσεως του
17ου αιώνα στην Ιταλία γενικότερα και ειδι
κότερα στη Βενετία, και ακόμα μία λεπτο
μερής προσωπογραφία του Monteverdi,
καθώς και μία εκτενής τοιχογραφία του
αμέσου και εμμέσου περιβάλλοντος του
ανθρώπου και του συνθέτη Monteverdi.
Πρόκειται για μια πρισματική διάταξη
της ύλης, που αποβλέπει στη σύνθεση της
τελικής μορφής του βιβλίου ως συνόλου,
και οδηγεί στη δημιουργική ανάγνωση. Ο
Ζώτος προβάλλει τον φιλόλογο εαυτό του
και ομολογεί τις εκλεκτικές του συγγένειες
με τον Laurence Sterne και τη Virginia
Woolf, τους οποίους ακολουθεί ως πρό
τυπά του σε ζητήματα αφηγηματικήςτεχνικής.
Από αυτή την άποψη, το βιβλίο του Ζώτου είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί ως
ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον μυθιστόρημαποταμός, του οποίου ο κεντρικός χαρακτή
ρας είναι η ίδια η μουσική κάτω από το προ-

Η κυρία Καζαντζάκη
Και η Επτάγλωσση Ιρλανδέζα
της Amy Mims
Από τις αρχές του 1967, είχα το προνόμιο να συνεργαστώ με την
κυρία Ελένη Νίκου Καζαντζάκη στην αγγλική μετάφραση του
«Ασυμβίβαστου», που βγήκε πρώτα στη Νέα Υόρκη και στην
Οξφόρδη το 1968 - 9 χρόνια πριν από την πρώτη ελληνική
έκδοση. Από τις 11Γενάρη 1967, ανέβαινε η ίδια στην «Κιβωτό»
μας, εκεί δίπλα στο Παλαιό Πανεπιστήμιο, σε απόσταση ανα
πνοής από την Ακρόπολη. Πριν τη γνωρίσω, περίμενα να
συναντήσω κάποια απρόσιτη ψυχρή ψυχή που θα είχε ένα
μοναδικό σκοπό: ψυχρά επαγγελματικό. Εκείνη, όπως μου
ομολόγησε αργότερα, περίμενε να βρει κάποια σκληρή, φιλοΤζονσονική (άκουσον-άκουσον) συμφεροντολόγα. (Έ τσι της
είχε πει κάποια κακόγλωσση Κολονακιώτισσα -αντάξια από
γονος του κακόγλωσσου Αυγερινού, που κοροΐδευε τόσο
μικρόψυχα τα κιλά της Καζαντζακικής «Οδύσσειας»), Όμως,
μόλις είδαμε η μία την άλλη -ε κ ε ί στο κατώφλι της «Κιβωτού»,
όπου είχα κατεβεί να την καλωσορίσω μαζί με τη μικρή μου
κόρη- αγκαλιαστήκαμε, σα να γνωριζόμαστε από πάντα. Δεν
θα ξεχάσω ποτέ την αυθόρμητη αντίδρασή της: «Εγώ νόμιζα ότι
θά ’βρισκα μια μέγαιρα, μα βρίσκω ένα παιδί που κρατάει ένα
άλλο παιδί...»
Κι έτσι άρχισε η συνεργασία μας, πριν 30 ολόκληρα χρόνια.
Ανεβήκαμε μαζί στο ηλιόλουστο, ψηλοτάβανο δωμάτιο, εκεί
κάτω από τις Καρυάτιδες. Για τις επόμενες 7 εβδομάδες, κάθε
μέρα εκτός Κυριακής, δουλεύαμε εκεί, περιτριγυρισμένες από
τα χαρτιά της κυρίας Καζαντζάκη (ένα χαρτομάνι που ούτε ο
Ζορμπάς θα φανταζότανε όταν απεκάλεσε τον Καζαντζάκη
«χαρτσπόντικα»). Χαρτιά σε τρεις γλώσσες -γαλλικά, γερμα
νικά και εξυπακούεται, ελληνικά. Κάθε πρωί, της έφερνα τις
γούνινες παντόφλες του Μινώταυρου, για να ζεσταθούν τα
λεπτεπίλεπτα πόδια της και πίναμε σαμοβάρια γεμάτα ζεστό
τσ ά ι- έκανε κρύο εκείνο το Γενάρη, παρά τις καυτές λογομαχίες στη Βουλή, παρά το ηφαίστειο του «εμφυλίου» μεταξύ του
Πατέρα και του Ανδρέα, παρά τη λάβα που σε λίγο θα κατέληγε
στην 21η Απριλίου.
Τέλη Φλεβάρη, μ’ έστειλε η κυρία Καζαντζάκη «εξορία» στην
Αίγινα, στο αρχοντικό μιας φίλης της που έλειπε στην Αθήνα
για εκδοτικές υποθέσεις. Εκεί, μέσα στο μεγάλο απομακρυ
σμένο κτήμα γεμάτο φυστικιές και αγριολούλουδα, απομονώ
θηκα για σχεδόν δύο μήνες για να δουλέψω απερίσπαστα πάνω

στο τεράστιο χειρόγραφο, που απειλούσε να φτάσει στο
«Μόμπυ Ντικ» μέγεθος της «Οδύσσειας». Δύο φορές την
ημέρα, μια καλόβολη γειτόνισσα μου έφερνε σπιτίσιο φαγητό.
Αυτή η γλυκιά «δεσμοφύλακας» ήτανε σχεδόν ο μόνος
άνθρωπος που είδα μέχρι την 21η Απριλίου. (Προσωρινά, είχα
αφήσει τους δικούς μου στα καλά χέρια μιας άλλης Γαλάτειας,
στην Αθήνα). Και η μόνη μου διασκέδαση: μια φορά την εβδο
μάδα, ένας περίπατος μέχρι το μικρό φρούριο του Καζαντζάκη,
στο άγριο ακρωτήρι πέρα από το Φάρο -εκεί που από τις
πρώτες μέρες μου στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 1958, κάτι με
τραβούσε σαν μαγνήτης κάθε απόβραδο και πήγαινα μ’ ένα
παλιό ποδήλατο, από το λιμάνι της Αιγίνης δυο χιλιόμετρα, για
ν’ αφήσω ένα ματσάκι αγριολούλουδα έξω από το εργαστήρι
του Καζαντζάκη, εκεί στην ωραία πλακόστρωτη ταράτσα, εκεί
που άπλωνε τα χέρια του κάθε φθινόπωρο, για να καλωσορίσει
τα πρωτοβρόχια, που θεωρούσε την πιο πολύτιμη αμοιβή για τα
μεροκάματά του.
Η αιγινίτικη απομόνωσή μου ήταν τόσο απόλυτη που δεν
πήρα τίποτα, μα τίποτα, χαμπάρι για το τι συνέβαινε στον έξω
κόσμο. Κοντά στο Πάσχα, όμως, αναγκάστηκα κι εγώ να διακόψω τη δουλειά για τις άγιες μέρες κι όταν τηλεφώνησα στον
Μινώταυρο, άκουσα κάτι παράξενα πράματα, με κάτι ψιθυ
ριστά μισόλογα για τανκς και δεν συμμαζεύεται. Αλλά πάλι δεν
καταλάβαινα... ώσπου έφτασαν οι δικοί μου στην Αίγινα για να
με ξεκολλήσουν από το κελί μου. Και τότε, φυσικά, έμαθα με το
«νι και το σίγμα» τι είχε γίνει στην Αθήνα... Και τότε, φυσικά,
δεν ξαναπήγα στην Αίγινα. (Αυτή είναι μια άλλη ιστορία,
όμως: μια άλλη ψηφίδα αλλού στο «Λαβύρινθο της Δαίδαλας
και του Μινώταυρου.» Τώρα πίσω στο θέμα μας λοιπόν:)
Παρά τις επακόλουθες πρακτικές δυσκολίες που έφερε η
Χούντα: πώς να στείλεις τόσους φακέλους φορτωμένους εκρη
κτικό υλικό από την πένα του Καζαντζάκη, τόσα φυσεκλίκια
γεμάτα σφαίρες χαραγμένες με τις λέξεις «ελευθερία ή θάνατος»
- πώς να στείλεις τέτοια επαναστατικά κανόνια με το Ταχυ
δρομείο της Πλατείας Συντάγματος, κάτω από την... Κριτική...
Ματιά της πανταχού παρούσης Λογοκρισίας; Ας είναι...
Κάποτε φτάσανε τα χαρτιά στην Αμέρικα-Αμέρικα. Κάποτε ο
Αμερικανός εκδότης ευλόγησε τον «Ασυμβίβαστο» ως «λογοτε
χνικό αριστούργημα».. Κάποτε έφτασε η θριαμβευτική Αμερι-

σωπείο του πρώιμου Baroque και με τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Monteverdi,
ενώ ως χώρος των κειμενικών γεγονότων
προβάλλεται (κυρίως) η Βενετία.
Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η γλωσ
σική μορφή που αντιστοιχεί σ’ αυτό το π ε 
ριεχόμενο. Γλώσσα δόκιμη έως καθαρεύ
ουσα λεπτών αποχρώσεων (γλωσσικό κα
θεστώς γνωστό και από άλλα κείμενα, αλλά
και από τον προφορικό λόγο του Ζώτου),
σχεδόν καταιγιστικός ρυθμός που δίνει την
εντύπωση ότι σπεύδει να διεκπεραιώσει
τον όγκο των πληροφοριών, ειδικοί όροι
που αποτελούν τις σταθερές της γλωσσι
κής μορφής και προσδιορίζουν τον γνω
στικό χαρακτήρα του βιβλίου.
Πρόκειται για έναν ρέοντα λόγο, ακόμα
και όταν διεκπεραιώνει τις πλέον εξειδικευμένες πληροφορίες, με έντονα στοιχεία
προφορικότητας που συμβάλλουν στην
αποδεκτότητατου βιβλίου.
Παρόλο ότι πρόκειται για ένα άκρως επι
στημονικό έργο, εντούτοις ο δοκιμιακός
χαρακτήρας του ύφους εξασφαλίζει στο βι
βλίο τη δυνατότητα να είναι προσιτό από
ένα ευρύτατο κοινό, εκτός δηλ. από τους ει
δήμονες αναγνώστες.
Από την άλλη πλευρά, η επιστημονική
προσφορά του Ζώτου με αυτό το βιβλίο
αναγνωρίζεται σε ποικίλα επίπεδα. Κατ’
αρχήν, το βιβλίο καλύπτει ένα σημαντικό
κενό όχι μόνον στην ελληνική αλλά και στη
διεθνή βιβλιογραφία. Αποτελεί τη μόνη ου
σιαστικά μονογραφία σε ό,τι αφορά τη Λ ει
τουργία «In illo tempore» και τους Εσπερινούςτου Monteverdi.
Επιπλέον, οι παραπομπές και μόνο στο
βιβλίο του Ζώτου λειτουργούν ως ένα ενι
αίο «σύγγραμμα» για την εκκλησιαστική
μουσική του πρώιμου Baroque, και ειδικό
τερα για το έργο του Monteverdi.
Θ αήτανιδιαίτεραχρήσιμοναέχουμεστο
(εγγύς) μέλλον και άλλα ανάλογα βιβλία του
Ζώτου για άλλα σημαντικά μεγέθη ή φαι
νόμενα της μουσικής, στο πλαίσιο των προ
σωπικών του ενδιαφερόντων όσο και (κυ
ρίως) των ανεξάντλητων κριτικών γνώσεών
του.
* * *

Σημείωση 1:

Στο τέλος του προλόγου του βιβλίου, ο Ζώτος αναφέρεται στον φίλο Σπύρο Αργύρη,
έλληνα αρχιμουσικό με διεθνή καριέρα
(διευθυντής του Φεστιβάλ των Δύο Κόσμων
στο Σπολέτο/Ιταλία και στο Τσάρλεστον/
ΗΠΑ, καθώς και διευθυντής του Θεάτρου
Μπελλίνι στην Κατάνια, του Θεάτρου Βέρ-

ντι στην Τεργέστη, της Ό π ερ α ς και της Φι
λαρμονικής της Νίκαιας), που έφυγε στα 48
του χρόνια, ξημερώματα της Κυριακής, 19
Μαΐου 1996, σε νοσοκομείο του Μόντε
Κάρλο, υποκύπτοντας ύστερα από αγώνα
δύο μηνών σε έναν επιθετικότατο καρκίνο.
Αυτή την αναφορά μνήμης και τιμής στον
Αργύρη ο Ζώτος τεκμηριώνει με τη ρητο
ρική του φωτισμένου αββά Henri Lacordaire (1802-1861 ): « J 'a i des chants pour

στέρων επιστημόνων που ανέδειξε ο τόπος
μας, βυζαντινολόγο, κρητολόγο, ενετολό
γο, διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών
στη Βενετία, που έφυγε απροσδόκητα το
βράδυ της Τρίτης, 30 Σεπτεμβρίου 1997.
Έ νας ακόμα λόγος για τον οποίον επιβάλ
λεται η αναφορά στον Νίκο Παναγιωτάκη
μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, είναι το γεγονός
ότι στον Παναγιωτάκη οφείλουμε την ανα
toutes ses gloires,/des larmes pour tous κάλυψη του έργου του Φραγκίσκου Λεονταses malheurs».
ρίτη, κρητικού μουσικού του 16ου αιώνα
και συνθέτη μοτέπω ν (μεταξύ άλλων), κα
Σημείωση 2:
θώς και μέλους της χορωδίας του Αγίου
Μάρκου στη Βενετία. Ο Παναγιωτάκης κα
Με αφορμή ένα σύγγραμμα εκκλησιαστι τέληξε στη σύνθεση του αρχείου του Λεονκής μουσικής υψηλής επιστημονικής και ταρίτη ύστερα από εξαντλητική έρευνα σε
αισθητικής ποιότητας, μέσα στο κοινωνικό βιβλιοθήκες και αρχεία της Βενετίας, της
και ιστορικό κλίμα της Βενετίας (έστω του Ρώμης, της Πάντοβας, του Μονάχου, της
πρώιμου Baroque) που αυτό καταγράφει, Βαμβέργης, της Βιέννης κ.α., ενώ παράλ
και στο πνεύμα της ρητορικής του αββά La- ληλα εξέδωκε εκτενή μονογραφία για τον
cordaire, προσήκει και μία αναφορά μνή Λεονταρίτη (Βενετία 1990), όπου περιλαμ
μης και τιμής στον καθηγητή Νίκο Πανα- βάνει και μεταγραφή των μοτέττωντου.
γιωτάκη, εκ των λαμπροτέρων και ευφυε-

μέλι-γάλα και μια φορά που μου πρότεινε να μεταφράσω κάτι
για κάποια τσιμεντοειδή Εταιρεία, της απάντησα: «Προτιμάω
να φάω πέτρες», κλείνοντας απότομα το ακουστικό. Μάλι
στα. .. οπωσδήποτε η Χούντα είχε φτάσει στο ναδίρ... ενώ αντιθέτως η Κύπρος έφτανε στο ζενίθ της, στην πιο παλικαρίσια
εποχή της με τον γεννημένο επαναστάτη Μακάριο.
Και κάποια στιγμή βρήκαμε καταφύγιο στην Κύπρο -κ α ι
κάποια στιγμή εξαφανιστήκαμε στην Αμμόχωστο- και η κυρία
Καζαντζάκη είχε χάσει τα ίχνη μας και ανησυχούσε - και
σκέφτηκε να παρακαλέσει τον έμπιστο Υφυπουργό-παρά-τωΠροέδρω της Κυπριακής Δημοκρατίας να μας βρει... όπερ εγένετο, κατόπιν κινητοποίησης κοτζάμ Ασφάλειας Αμμοχώστου,
μας βρήκε ο πατρόκλειος ανιχνευτής, στην παραλιακή παράγκα
μας -στην οδό Τζων Κέννεντυ 142, απέναντι από την ψαροτα
βέρνα «Καλαμιές» εκεί που μέσα στην άμμο, παρέα με τα παι
δάκια της γειτονιάς, είχαμε φυτέψει πολύχρωμες ντάλιες και
βαζανιές, όπως οι Κύπριοι λένε τις μελιτζάνες - και με λίαν
επίσημο ύφος, μας ανήγγειλε ο πατρόκλειος απεσταλμένος:
«Σας Ψάχνει η Κυρία Καζαντζάκη!»

Η Ελένη Καζαντζάκη στα 94 της
κάνικη έκδοση και στην Αγγλία, και με τη σειρά του, ο άγγλος
εκδότης ευλόγησε το βιβλίο ως «καταπληκτικό, υπέροχο έργο»
κτλ., κτλ.
Ωραία κι άγια όλα αυτά, αλλά εντωμεταξύ, η Χούντα είχε
φτάσει στο ναδίρ. Ήταν όχι μόνο δύσκολοι καιροί, όχι μόνο
μια εποχή «ισχνών αγελάδων», αλλά ανύπαρκτων. Ανύπαρκτα
πια τα όνειρα, ανύπαρκτη κι η δουλειά. Ακόμη και με την αξιο
λάτρευτη κυρία Καζαντζάκη, οι σχέσεις μου δεν ήταν πάντα

Στην αρχή, δεν ήξερα αν έπρεπε να κλάψουμε ή να γελάσουμε.
Αλλά αστραπιαία, άλλαξε η πατρόκλεια προσωπίδα και μ’ ένα
αφοπλιστικό χαμόγελο είπε: «Και τώρα πάμε να φάμε!» Τα
μάτια του παιχνιδίσανε όταν μας κάλεσε απέναντι, στις «Καλα
μιές» , για να φάμε ένα γιγαντιαίο ψάρι - ίσως το δισέγγονο του
Μόμπυ Ντικ; για να γιορτάσουμε δεόντως την άφιξη του Παμ
μακάριστου αγγελιοφόρου- και φάγαμε και ήπιαμε και
νηστικοί δεν κοιμηθήκαμε, καθώς ξεσπούσε το πλούσιο πατρόκλειο χιούμορ και ακουγόντανΕ τα μουσικότατα κύματα της
Φαμαγκουστιανής Θάλασσας -κ α ι θάτανε πανσέληνος, μπο
ρούσε να μην είναι πανσέληνος;- και θα υπήρχανε σι εξαίσιες
μυρωδιές από τα λεμονάνθη του Αγίου Μέμνονα και τις πορτο
καλιές κοντά στο ατελιέ του σκοτεινού εφήβου -κ α ι ο ίσκιος
του μεγαλόκαρδου Κρητικού θα χόρευε ζεϊμπέκικο στην
αμμουδιά της Αμμοχώστου- και... και... και...
Κάπου μακριά στη Δύση, κάπου που αγωνιζότανε η ακού
ραστη Αένοτσκα Καζαντζάκη για την Κίνα ή την Κύπρο ή για
τα ανθρώπινα δικαιώματα «αλάκερης» της Ανθρωπότητας,
ξαφνικά ακούστηκε η φωνή της να υμνεί τον «μεγάλο μας
Ρίτσο», με τα εξής λόγια: «...μοσχοβολούν τα ποιήματά του
θυμάρι και σταμνί χωριάτικο ‘ιδρωμένο’, απ’ όπου πίναμε
νερό, κι εμείς με τον Νίκο, όταν ζούσαμε στην Αίγινα. Χαιρέτισέ τον εκ μέρους μου...» Κι έτσι η κυρία Καζαντζάκη μας
έδωσε κουράγιο για μια δεκαετία ακόμη ν’ αγωνιστούμε κι εμείς
με τη μικρή μας πένα, για να παραδώσουμε το οδυσσειακό
Έργο του Ρίτσου, το «Εικονοστάσιό» του, για να φτάσει στα
χέρια των ανθρώπων. Κι έτσι, χρωστάμε αέναη ευγνωμοσύνη σε
τούτη την Ελένη, για το φωτεινό της πρόσωπο στο παρελθόν και
για το γενναίο παράδειγμα που συνεχίζει να μας χαρίζει και
τώρα στα 94 της. Τώρα πια, διαφυλάττει πολύτιμες μνήμες από
πριν 70 χρόνια. Θυμάται πεντακάθαρα εκείνο το σούρουπο στις
18 Μαίου 1924, όταν έσμιξε η ψυχή της για πάντα με τον «Νίκοστης». Κάθε κρυστάλλινη λεπτομέρεια θυμάται. Και μάλιστα
τριγλωσσικά. Απλώς, όπως συμβαίνει συχνά με τις ηλικιωμένες
διάνοιες, διώχνει τα επουσιώδη, τα ενοχλητικά, τις τετριμμένες
λεπτομέρειες της τόσο βαρετής καθημερινότητας και ξεχνάει,
λόγου χάριν, τι έφαγε πριν 5 λεπτά. Όμως η ουσία παραμένει:
Η αγέραστη κυρία Καζαντζάκη, με τη δική της επιμονή να
ζήσει, μας δίνει κουράγιο να ζήσουμε κι εμείς.

Γιάννης Λεοντάρης:
«Κλείσε τα μάτια και χρωμάτισε»
(Μια κινηματογραφική αλληγορία)
του Αλέξη Σταμάτη
0 Γιάννης Λεοντάρης (1965) είναι ένας νέος Έλληνας σκηνο
θέτης. Η τέταρτη μικρού μήκους ταινία του «Κλείσε τα μάτια
και χρωμάτισε» τιμήθηκε στο πρόσφατο Φεστιβάλ μικρού
μήκους ταινιών της Δράμας με το βραβείο Λ ' γυναικείου ρόλου
για την Μαρία Κεχαγιόγλου, με εύφημο μνεία ανδρικού ρόλου
για τον Γιάννη Αναστασάκη όπως και με το A ' κρατικό βραβείο
για ταινία μικρού μήκους του 1996. Προηγήθηκαν οι επίσης
μικρού μήκους «Bleu-Noir» (1987), 8 μμ, Βραβείο καλύτερης
ταινίας Φεστιβάλ Καρδίτσας, Βραβείο γυναικείου ρόλου, Βρα
βείο καλύτερης ταινίας Φεστιβάλ Super 8 Θεσ/νίκης 1988, «Ο
γιος του παγοποιού», 16 μμ, Β' Βραβείο αισθητικών αναζητή
σεων Φεστιβάλ Δράμας και «Χωρίς Πρόσωπα», 35 μμ, Κρατικό
Βραβείο Ποιότητας 1994.
Το σενάριο της ταινίας του Λεοντάρη, ακολουθεί σε πρώτο
επίπεδο τους κώδικες της επιστημονικής φαντασίας και μπορεί
να συνοψιστεί ως εξής:
Ο Βασίλης, όπως όλοι οι νομιμόφρονες πολίτες παρουσιά
ζεται σε κάποιο νοσοκομείο για την υποχρεωτική εξέταση τσεκαπ που διεξάγει μία φανταστική εξουσία. Εισάγεται στον
έβδομο όροφο ως σχετικά υγιής, όμως υποχρεώνεται σε μία
επώδυνη σταδιακή κατάδυση με την διαρκή αλλαγή δωματίων.
Το νοσοκομείο βρίθει από τηλεοράσεις που εκπέμπουν διαρ
κώς, συντονισμένες σε ένα μοναδικό κανάλι που επί δέκα
χρόνια παρουσιάζει ένα αποκλειστικό τηλεπαιχνίδι. Οι νικητές
είναι εκείνοι που αποκαλύπτουν τα προσωπικά μυστικά φίλων
ή συγγενών τους. Ο τηλεπαρουσιαστής προαναγγέλλει για τις
επόμενες μέρες την αποκάλυψη των δώρων-έκπληξη. Η Μαρία,
αποκλειστική νοσοκόμα του Βασίλη κατεβαίνει μαζί του ένανέναν τους ορόφους και παραδόξως θα είναι εκείνη η οποία θα
παρουσιάσει συμπτώματα εξάντλησης και σωματικής φθοράς.
Ενώ ο έρωτας και η απόδραση είναι εφικτά ενδεχόμενα, ο
Βασίλης είναι αυτός που διστάζει. Στο τέλος καταλήγει στον
πρώτο όροφο με τους ετοιμοθάνατους ενώ η Μαρία επιστρέφει
μόνη στον έβδομο για ένα νέο κύκλο. Την ώρα του προαναγγελθέντος θανάτου του Βασίλη, τα δώρα της εκπομπής αποκαλύ
πτονται: είναι τεχνητά μωρά.

Θεωρούμε πως η ταινία αρθρώνεται σε τρία επίπεδα όσον
αφορά το χώρο αλλά και το ίδιο το νόημα:
Στον χώρο του νοσοκομείου με το υποχρεωτικό τσεκ-απ, την
επιβολή της παρακολούθησης της τηλεόρασης, το παράλογο
σύστημα κατανομής των ασθενών στα δωμάτια, τις αποφάσεις
που λαμβάνονται ερήμην τους.
Στην τηλεόραση, την μόνη αναφορά στον έξω κόσμο, με το
τηλεπαιχνίδι που παράγει καταδότες και την οθόνη να γίνεται
το μάτι που παρακολουθεί τον θεατή. Στο τέλος της μαραθώ
νιας εκπομπής (που ταυτίζεται με το τέλος της ζωής του πρωτα
γωνιστή) η οθόνη ξερνά μιαν εκτοπλασματική ζωή υπό την
μορφή των τεχνητών μωρών-δώρων, πλάσματα δίχως ρίζα και
παρελθόν.
Στον έρωτα, που έρχεται σαν η μόνη δυνατότητα διαφυγής
από το κλειστό σύστημα, μιας διαφυγής που ο Βασίλης δεν
ρισκάρει, σε αντίθεση με την Μαρία για την οποία ο έρωτας
είναι η μόνη δυνατότητα να υπάρχεις με τον άλλον εκεί έξω
αλλά και να συμπάσχεις εκεί μέσα.
Εκείνο που εντυπωσιάζει στην ταινία του Λεοντάρη είναι η
επιτυχία του σκηνοθέτη να διηγηθεί με κινηματογραφικούς
αφηγηματικούς όρους ένα ιδιαίτερα δύσκολο και σύνθετο
είδος: την αλληγορία. Ετυμολογικά «αλληγορία» (άλλος-αγορεύει) είναι ένας όρος που περιγράφει την συνύπαρξη δύο συμ
πληρωματικών διαδικασιών: ενός τρόπου σύνθεσης και ενός
τρόπου ερμηνείας. Το να συνθέτεις αλληγορικά σημαίνει να
κατασκευάζεις ένα έργο έτσι ώστε η επιφαινόμενη αίσθηση να
παραπέμπει σε μία «άλλη». Το να ερμηνεύεις αλληγορικά
σημαίνει να εξηγείς ένα έργο ως εάν υπήρχε μία «άλλη» αίσθηση
στην οποία αναφέρεται. Αυτές οι δύο διαδικασίες όχι μόνον
προϋποθέτουν η μία την άλλη, αλλά επιπροσθέτως οι δύο αυτές
μορφές της αλληγορίας αλληλοδιεγείρονται με αυξανόμενο
ρυθμό καθώς εξελίσσονται σε δύο ολοκληρωμένες λογοτεχνικές
και ερμηνευτικές τάσεις η κάθε μία με την δική της αυτονομία.
Το να μεταφέρει λοιπόν κανείς κινηματογραφικά μία αλλη
γορία αποτελεί εξ αρχής ένα επικίνδυνο στοίχημα. Και αυτό
γιατί ο ίδιος ο κινηματογράφος, σαν αυτόνομη «γλώσσα» δια

Εικόνα από την ταινία του Γιάννη Λεοντάρη
θέτει τους δικούς του υπονομευτικούς και σχολιαστικούς κώδι
κες. Για παράδειγμα, ένα απόλυτα γεωμετρημένο πλάνο μίας
σκάλας, μπορεί είτε να λειτουργεί σαν σύμβολο, είτε να απο
τελεί ζωτικό στοιχείο της (ρεαλιστικής) συνέχειας της σκηνής.
Μπορεί η σκάλα να υπονοεί μία κατακόρυφη κυκλοφορία
αναγκαία για να μεταβεί ο ήρωας σε ένα επίπεδο όπου καλείται
να πράξει κάτι, μπορεί όμως και να παραπέμπει στην ίδια την
διαδικασία της κατάβασης, της «καθόδου».
Ο σκηνοθέτης χρησιμοποιεί την γεωμετρία σαν δομικό στοι
χείο το οποίο και ενσωματώνει στην κινηματογραφική του
γλώσσα, εγκιβωτίζοντας έτσι τα πρόσωπα της ταινίας του σε
παραλληλεπίπεδους αυστηρά γεωμετρημένους χώρους,
τέμνοντάς τους κάθετα και οριζόντια, κατασκευάζοντας έτσι
έναν χρηστικό λειτουργικό μηχανισμό επαλλήλων επιπέδων
που εξυπηρετεί άριστα την μυθοπλασία του σεναρίου, καταδει
κνύοντας την σταδιακή ψυχοσωματική φθορά του ήρωα. Βλέ
ποντας την ταινία του Λεοντάρη, μπορούμε επίσης να μιλή
σουμε και για έναν μινιμαλισμό, μία ενσυνείδητη χρήση της
επανάληψης, (και την δι’ αυτής επισήμανση του κυκλικού
χαρακτήρα των δρώμενων) που εκφράζεται με την επαναφορά
θεματικών μοτίβων, αλλά και με τον τρόπο που αυτά παρου
σιάζονται (λ.χ. μέσω της εξαντλητικής εκφώνησης των ονο
μάτων των τηλεθεατών από τον τηλεπαρουσιαστή). Η επανά
ληψη αυτή εισάγει έναν δεύτερο, κυκλικό αυτή την φορά,
χρόνο, που ενσωματώνεται στον (ευθύγραμμο) καθ’ αυτό αφη
γηματικό χρόνο, προσθέτοντας στην «κάθετη» κίνηση της ως

τον θάνατο κατάδυσης, μια κεντρομόλο θα λέγαμε δύναμη,
προσδίδοντας έτσι στην ιστορία την μορφή μιας σπείρας. Μιας
σπείρας που εκτυλίσσεται με ολοένα αυξανόμενη δύναμη μέσα
στο εοιριιβ της ταινίας, παρασέρνοντας τον χώρο και τον χρόνο
σε έναν Μπορχεσιανό μαίανδρο, αποκαλύπτοντας έτσι μία
προκαθορισμένη μοίρα που ούτε ο έρωτας είναι ικανός να
καταλύσει.
Ο σκηνοθέτης μπροστά σε ένα τέτοιο υλικό οφείλει να σχοι
νοβατήσει σε τεντωμένο σκοινί για να κρατήσει τις λεπτές ισορ
ροπίες μιας ιστορίας που βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού.
Από την μία πρέπει να «παίζει» στο ρεαλιστικό πεδίο της αφή
γησης, να αφηγείται πιστευτά, χωρίς υπερσυμβολισμούς και
νοηματικά χάσματα και από την άλλη να κρατά διαρκώς την
«απόσταση», μία απόσταση που οφείλει να έχει πάντοτε το ίδιο
απόλυτο (θετικό ή αρνητικό) μέτρο, από την πραγματικότητα.
Νομίζω πως ο Λεοντάρης πετυχαίνει και στα δύο, καταφέρνοντας να αποσπάσει από τους χώρους και τα πρόσωπα που
κινηματογραφεί (εξαιρετικοί οι πρωταγωνιστές Μανώλης
Μαυροματάκης και Μαρία Κεχαγιόγλου), ένα υπερβατικά
ρεαλιστικό στοιχείο, με το οποίο ελέγχει διαρκώς την θερμο
κρασία της ταινίας του κρατώντας την σε μία νηφάλια έξαψη.
Με την βοήθειά του, απόλυτα συντονισμένου στην σκηνοθετική
σύλληψη, μοντάζ της Μπονίιας Παπαοτάθη, αλλά και την θαυ
μάσια μαυρόασπρη φωτογραφία του Οδυσσέα Παυλόπουλου
μεταφέρει στον θεατή ένα καφκικό σύμπαν, ένα σύμπαν όπου η
φαντασία διαχέεται στην πραγματικότητα και αντιστρόφως.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
Η σύγχρονη εκδοτική παρουσία στα ελληνικά γράμματα
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Μ ιά μ ο νο γρ α φ ία γ ιά τόν Α Ρ Η Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ πού είνα ι τα υ τό χρ ο να β ιο γ ρ α φ ία ,
άνάπ λασ η τού ιστορικού σκηνικού κ α ί μελέτη -α ν ά λ υ σ η ολόκληρου τού έργου
τ ο υ — π ο ιη τικ ο ύ , μ ετα φ ρα σ τικού κ α ί π εζο γ ρ α φ ικ ο ύ . Ι δ ια ίτ ε ρ α ά να λύετα ι Τό
Κ ίβ ώ η ο , τό ο ρ ια κ ό αυτό έργο τή ς γ εν ιά ς τού έμφ ύλιου, π ο ύ ά ν ά γει την εμ πειρία
της στό συμβολικό κ α ί στό υ π α ρ ξ ια κ ό της έπ ίπ εδ ο . Τ ό έργο συμ πληρώ νεται ά π ό
άνθολόγηση κ ρ ιτικ ή ς γ ιά τόν ’Α λεξά νδρου , έρ γ ο γρ α φ ία κΧπ.

