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Πήγα στην ποίηση 
εν αγνοία μου

Κάθε φορά που ανοίγω ένα βιβλίο, οι λέξεις μου φαίνονται και
νούργιες, ζωντανές, σαν να χουν πλυθεί λίγο πριν κάτω από 
ήλιους και φεγγάρια ή μέσα στα νερά του Πηλίου, τρεχάμενα 
ρω και ρα στ' αυλάκια, θαρρείς ροές ρημάτων και λέξεις 
ρέουσες κυλούν βιαστικά και ανήσυχα ή παιχνιδιάρικα και 
περιπαιχτικά, σαν να φωνάζουν δυνατά: γεια σας, ρέω, έχω 
ροή, ριγώ, ριζώνω δέντρα, είμαι ο ρέκτης της φύσης.

Θυμάμαι ότι στην Πορταριά οι γονείς μας βάζανε μεγάλα 
κα’ρπούζια μέσα στ' αυλάκια και με τι ορμή περνούσαν από 
πάνω τους τα νερά, μ' ένα θόρυβο εκκωφαντικό κιόλας, κι όταν 
ερχόταν το μεσημέρι τα σήκωναν μέσ’ από κει, τ’ ασήκωτα, τα 
πάμβαρια απ' το ίδιο τους το βάρος κι από τα αλλεπάλληλα 
νερά που απ' το πρωί τα είχαν χτυπήσει ανελέητα κι αδιάφορα 
μαζί* μπούζια μπούζια να σου πονάνε τα χέρια, τα ’βαζαν ανά
μεσα στα σκέλια τους και τα ’σφαζαν μ1 ένα χοντρό μαχαίρι, 
κρακ και κρακ, τα ξεκοίλιαζαν στο πι και φι κι από την κόκκινη 
καρδιά τους βάφονταν ρούχα, χούφτες και στόματα, σαν σε 
πρωτόγονη θρησκευτική τελετή, ιεροτελεστία του καλοκαι
ριού, να καθαριστούν, θαρρείς, από τα άσεμνα πλαταγίσματα 
των χειλιών, να πέσουν απ’ τα μάγουλα οι κρεμαστές καρπου- 
ζένιες σάρκες. Έπειτα, κάτω απ’ τις καστανιές που βούουου 
και βούουου μας κοίμιζαν γλυκά και εφιαλτικά μαζί, στ’ 
αυλάκια τα νερά ρημάζαν πέτρες και πετρίτσες, φύλλα και 
φλούδια, μικρά κοκάλινα κουκλάκια, γυμνά, με ανοιχτά ματά
κια, ενώ τα ρω και τα ρα σαν να χαν ραβαΐσια ατέλειωτα, 
χάνονταν κατά τους γκρεμούς και τους καταρράχτες, «εν 
κρυπτώ και παραβύστω».

Ραββί, Ραββί μου, πού πήγαιναν τόσα νερά;
Έτσι μου δίνονται λοιπόν κάθε φορά οι λέξεις, υγρές, καθα

ρές, μ’ ένα νερό που στραφταλίζει κάτω απ’ τα μάτια μου, μέσα 
στο βλέμμα μου και το αλλάζει και δεν είναι τότε δικό μου παρά 
ένα φως που με νουθετεί και συγχρόνως μ’ εξουσιάζει.

Δεν ξέρω όμως, ποτέ δεν είμαι σίγουρη αν αυτό το φως δεν 
είναι κιόλας ένα σκοτάδι «προηγμένο» και καθόλου αθώο 
βέβαια, ή αν οι μεταμορφώσεις του έχουν να κάνουν μόνο με το 
απτό γεγονός των δικών μου ματιών κι όχι με του κόσμου την 
νοοτροπία ότι: σκοτείνιασε πλέον και πρέπει να κοιμηθούμε.

Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να κοιτάζει τα γράμματα, 
τις λέξεις, σαν αντικείμενα που από τη μία μεριά έχουν κάτι το 
αναπάντεχο (με την έννοια της δικής μου αντοχής στη σχέση μου

της Μαρίας Κέντρου-Αγαθοπούλου

μ' αυτά, κάτω από μια δοκιμασία διπλή, η οποία ξεφεύγει από 
τον έλεγχό μου κι ακόμα από την κατανόησή μου όσον αφορά 
την ύπαρξή τους στη ζωή μου), κι από την άλλη μεριά, έχουν μια 
γνωστή, σχεδόν οικεία φυσιογνωμία, γνώριμη από τότε που ένα 
άλφα άσπρο στάθηκε μπροστά μου και με κοίταζε σαν καλο
κάγαθο ά-λογο κι ένα ω-μέγα θεόρατο με στόμα ολάνοιχτο, 
αδηφάγο, με περίμενε στη γωνία να με καταβροχθίσει.

Ίσως γι’ αυτό δεν μπόρεσα ακόμα να καταλάβω αυτή τη 
σχέση μου με την ανάγνωση και τη γραφή, αν δηλαδή είναι 
σχέση αθωότητας, ελευθερίας ή η πιο βασανιστική, η πιο 
δεσμευτική κατηγορία σχέσης.

Δεν φαντάστηκα καν απ’ την αρχή ότι η προσχώρησή μου, η 
παραχώρηση δηλαδή του εαυτού μου στην ποίηση θα ήταν μια 
«παγίδα», κι όταν λέω παγίδα εννοώ μια αφοσίωση η οποία à 
priori θέτει τους δικούς της όρους, αδιαφορώντας για τους ορι
σμούς και όλους τους «ισμούς» που πολλές φορές διαπραγμα
τεύονται τους βηματισμούς μας με αποτέλεσμα να διανύουμε 
ένα δρόμο για λογαριασμό τους, χωρίς ποτέ να μας δίνουν 
λογαριασμό για τις καταθέσεις και τις αναλήψεις μας.

Κάποτε, σ’ ένα credo, μεταξύ άλλων είχα διατυπώσει και τα 
εξής: Άρχισα να γράφω ποιήματα με μια προσπάθεια να 
εκφραστώ μέσα από τις αντινομίες της ζωής, μέσα από τη δρα
ματική αντίφαση της ύπαρξης και τη βεβαιότητα του θανάτου. 
Σήμερα βρίσκω αυτά τα λόγια μου μεγαλόστομα και ψεύτικα, 
με μια λέξη: μπούρδες, (κάτι ξέρουν οι Γάλλοι...), επειδή είναι 
καιρός που πιστεύω ότι τίποτε απ’ αυτά δεν είναι συνειδητό, 
γιατί αν ήταν μπορεί κιόλας να κατέστρεφε την ίδια την ποίηση.

Είναι άραγε η ποίηση μια απόφαση ζωής;
Θα σας διηγηθώ μονάχα ένα περιστατικό απ’ τα δικά μου 

παθήματα. Ένα απόγευμα χτυπήσαν από κάτω το κουδούνι 
του σπιτιού μας οι αγαπημένες μου φιλενάδες και με ρωτήσαν 
αν μπορούσαν ν’ ανεβούν απάνω να με δουν. Αρνήθηκα με 
μασημένα λόγια που δεν υπολείπονταν κάποιας ντροπής από 
μέρους μου, αλλά αρνήθηκα επειδή εκείνη ακριβώς τη στιγμή 
έτυχε να βρίσκομαι σ’ ένα δύσκολο σημείο γραφής, ως προς την 
ολοκλήρωση ενός ποιήματος. Αυτή την άρνησή μου ξέρω ότι 
δεν μου τη συγχώρησαν επειδή αισθάνθηκαν ότι τις είχα ανταλ
λάξει, δηλαδή προδώσει, όχι για «τριάκοντα αργύρια», αλλά 
για λίγες... ψωρολέξεις, ενώ εκείνες -ό χ ι  οι λέξεις- θα έκαναν 
για μένα το παν αν συνέτρεχε λόγος.



Όμως δεν πρόκειται εδώ για συγκρούσεις με ανθρώπινες 
παραμέτρους και αισθήματα, επειδή έτσι κι αλλιώς, ο αφοσιω- 
μένος είναι ή θα όφειλε να είναι διατεθειμένος να υποστεί τους 
λογής κοινωνικούς μορφασμούς καθώς και την απροκάλυπτη ή 
έστω λανθάνουσα αντίδραση.

Καθώς σιγά σιγά και βαθμηδόν κατακυριεύεται το ατομικό 
και προσωπικό σύμπαν του ποιητή από κείνους τους ρυθμούς οι 
οποίοι έχουν την ικανότητα να τον σηκώνουν και να τον μετα
φέρουν πέραν της καθημερινής και άχαρης πραγματικότητας, 
μοιραία αντιλαμβάνεται ότι η σύγκρουσή του δεν είναι παρά 
μονάχα σύγκρουση με τον ίδιο τον εαυτό του και σε επίπεδο 
ηθικό και αισθητικό.

Πήγα στην ποίηση και στο ποίημα εν αγνοία μου· με τυφλά 
μάτια· όπως δηλαδή πηγαίνει κανείς στη ζωή.

Ό ταν συνειδητοποίησα την παθιασμένη σχέση μου με το 
χαρτί και το μολύβι, τη συναναστροφή μου με ό,τι ονομάζουμε 
«καλογερίστικη» εξουσία, ήτανε πια πολύ αργά αυτή η «θεία 
ψύχωση» να μεταστραφεί... σε μετάνοια και έκφραση συντρι
βής.

Κι αυτό το ποίημα ακόμη, με το οποίο θα κλείσω και την απο

ψινή κατάθεσή μου ενώπιον σας, δεν αποκαθαίρει τις πράξεις 
καμιάς δήθεν αυτοσυνείδησης.

Του λόγου το αληθές

Έμαθα να μιλάω λοιπόν;
Τότε πώς εξηγείται 
Η συστολή του στόματός μου 
Μπροστά στο άλφα και το ωμέγα 
Η  παλινδρόμηση της γλώσσας μου 
Στα βρεφικά άου αγκού μα μπα 
Κρόσσια φθαρμένα οι λέξεις μου 
Α π ' τωνχειλιώνμου το γκρεμό 
Να καταπιώ τη γλώσσα μου 
Δύσκολο διάβημα οδυνηρό 
Ό ταν συρριστικά ερπετά 
Ρουφούν ασύστολα τα χειλικά 
Και τα υγρά μου
Κι ο ουρανίσκος πλαταγίζει με απόγνωση 
Το άδειο του στερέωμα

AHMHTPH- ΛΙΤΙ'ΛΛ ΙΟΣ

Εταιρικοί. Ε νάλιοι, Θεών και Ν εκρικοί
Εισαγωγή -  Μετάφραση -  Σχό/.iu 

, Αικατερίνης Τσοτάκου-Καρθέλη

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ



Γλώσσας παραμυθία
Η ελληνική γλώσσα είναι τόσο σοφή που πολλές φορές ισορροπούν μέσα μας 
τα πράγματα και τα αισθήματα εξαιτίας κάποιων εξαιρετικών λέξεων, κι όχι 
μόνο με τον ρυθμό τους και την ηχητική τους ευεργεσία, όχι μόνο με τις προ
θέσεις τους ή χωρίς αυτές, αλλά, και προπάντων, με την παραμυθία τους.

Οι λογικά εκφερόμενες λέξεις είναι ά-πειρες με διπλή σημασία: δεν έχουν 
την πείρα του πάθους (και του παθός), της τρέλας, του πόθου και της τιμω
ρίας. Έχουν λοιπόν περιορισμένο και περιοριστικό τρόπο ζωής οι λογικές 
λέξεις, κι ας λένε ότι αυτές ισορροπούν τον κόσμο και τις συνειδήσεις.

Το στερητικό άλφα μού δημιουργεί δυνατότητες αντίφασης και οδύνης, 
π.χ.: κατανοητό-ακατανόητο, παραδεκτό-απαράδεκτο, ορατό-αόρατο,
κ.ο.κ. Προσπαθώ λοιπόν να παρηγορηθώ πέρα από τις προθέσεις των λέξεων 
και από ό,τι μου στερούν.

Υπάρχουν ρήματα που ευδοκιμούν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου κι όταν 
ακόμα βρίσκεται εν πλήρει απελπισία: απελπίζομαι-ελπίζω, αποθαρρύ- 
νομαι-ενθαρρύνομαι, απογοητεύομαι-γοητεύομαι και άλλα.

Συνήθως βγάζω τις προθέσεις τους και κρατώ την παραμυθία των ρημά- - 
των, -  έχω κι εγώ τις αντιστάσεις μου.

Βέβαια, συγκατοικώ, ως επί το πλείστον, με το ρήμα απογοητεύομαι, κι 
όταν κατορθώνω να πετάξω έξω με τις κλωτσιές την κακή πρόθεσή του, μένω 
ολομόναχη με το ρήμα γοητεύομαι· σωστικό αγαθό, κι αυτή τη λέξη κρατώ για 
την καρδιά μου και την αφήνω να με πηγαίνει ως τη θάλασσα.

Κρατώ την παραμυθία των λέξεων για να στέκομαι στα πόδια μου.
Μέσα στη συν-χώρηση, λόγου χάρη, χωρούμε φαρδιά πλατιά κι εσείς κι 

εγώ.
Μαρία Κέντρου-Αγαθοπούλου

Τα κείμενα του Κώστα Γ. Παπαγεωργίου και της ποιήτριας Μαρίας Κέντρου-Αγαθοπούλου, διαβάστηκαν κατά την εκδή
λωση που διοργάνωσε, προς τιμήν της τελευταίας, το περιοδικό «Γράμματα και Τέχνες», με την ενίσχυση του Υπουργείου 
Πολιτισμού, στο «Σπίτι της Κύπρου», στις 4 Δεκεμβρίου 1998.



Η ττοιήτρια 
Μαρία Κέντρου-Αγαθοπούλου

Η Μαρία Κέντρου-Αγαθοπούλου γεννήθηκετο 1930στη Θεσσα
λονίκη από γονείς μικρασιάτες. Στην ίδια πόλη έκανε τις εγκύ
κλιεςσπουδέςτης. Ωςποιήτριαεμφανίστηκετο1961 μετηνποιη- 
τική συλλογή Ψυχή και Τέχνη, για να ακολουθήσουν από τότε 
άλλες εννέα: Διασταυρώσεις(1%5), Περίπτωση σιωπής(1%Η), 
Μεγεθύνσεις (1971), Αρμιλλάρια (1973), Τα τοπία που είδα 
(1975), Τα επακόλουθα (1978), Θαλασσινό ημερολόγιο (1981), 
Μετανάστες του εσωτερικού νερού (1985) και Σκοτεινή διάρκεια 
των ημερών (1993). Ακόμη έχει δημοσιεύσει κριτικά δοκίμια, 
κυρίως για ποίηση, καθώς και πεζογραφήματα. Πρόσφατα μά
λιστα κυκλοφόρησε το αφήγη μά της με τον τίτλο Συνοικισμός Σι
δηροδρόμων.

Η Μαρία Κέντρου-Αγαθοπούλου είναι μία σημαντική εκ
πρόσωπος της Β' Μεταπολεμικής Γενιάς και η ποίησή της πα
ρουσιάζει πολλά από τα στοιχεία εκείνα που η κριτική έχει επι- 
σημάνει ως στοιχεία γνωρισματικά, χαρακτηριστικά ενός μεγά
λου σώματος της ποίησης αυτής της γενιάς και που τα έχει απο
δώσει στις ιδιαιτέρως τραυματικές ιστορικές συνθήκες της πε
ριόδου 1940-1955 (Πόλεμος, Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος, 
Ψυχρός Πόλεμος), που σκίασαν την παιδική, εφηβική, νεανική, 
δηλαδή την τρυφερότερη ηλικία των ποιητών, ανάμεσα στους 
οποίους συγκαταλέγεται και η τιμώμενη απόψε ποιήτρια.

Δεν προτίθεμαι να επεκταθώ σ’ αυτέςτις ιστορικές συγκυρίες, 
όχι μόνο γιατί κρίνω ότι δεν είναι της παρούσης, αλλά και γιατί 
πιστεύω ότι η ποίηση της Μαρίας Κέντρου-Αγαθοπούλου συν
δέεται με αυτές -περισσότερο με την περίοδο της κατοχής- έμ
μεσα μόνο και με τρόπο υπαγορευμένο τόσο από την ιδιάζουσα 
ευαισθησία της, όσο και απόταεκάστοτεαναμοχλευτικάτων πε
ρασμένων βιώματα του παρόντος της. Αν, λ.χ., οι τραυματικές 
μνήμες της παραπάνω περιόδου συμβάλλουν στη δημιουργία 
μιας διάθεσης για μοναχικές εξομολογήσεις και φορτίζουν τον 
ποιητικό λόγο πολλών εκπροσώπων της Β' Μεταπολεμικής Γε
νιάς συναισθηματικά και συγκινησιακά, συντελώντας στη δια
μόρφωση μιας γλώσσας αυτοβιογραφικής, στη συναισθηματική 
μετάδοση της εμπειρίας του ιστορικού γίγνεσθαι, γεγονός που 
καθιστά την ποίησή τους σχεδόν πάντα επικοινωνήσιμη, στην 
περίπτωση της Μαρίας Κέντρου-Αγαθοπούλου τα πράγματα 
μοιάζουν κάπως διαφοροποιημένα. Έχοντας βιώσει τα παρα
πάνω ιστορικά γεγονότα παθητικά και, κυρίως, έξω από το 
πλαίσιο των ιδεολογικών, συχνά αιματηρών, συγκρούσεων και
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αντιπαραθέσεων, συγκινείται και κινητοποιείται, ποιητικά, 
από τον λυπημένο απόηχό τους, από στοιχεία περισσότερο ατμο
σφαιρικά και υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά ανταπο- 
κρίνονται στην εκάστοτε παρούσα κατάστασή της. Έτσι, η 
ποίησή της είναι, στο μεγαλύτερο μέρος της, διαποτισμένη από 
τη μονίμως υγρή θερμοκρασία του συναισθήματος, όπως αυτό 
στιγματίζεται από την ιδιαιτερότητα της κάθε φορά μετασχημα
τισμένης σε ποίημα κατάστασης ή βιώματος, καθώς και από μία 
λύπη, έναν πόνο ψυχής συνήθως απροσδιόριστο και συγκεχυμέ
νο, που απορρέει από μία μόνιμη αίσθηση του ανεκπλήρωτου, 
του ανέφικτου ή της αδυναμίας του ανθρώπου να εμποδίσει την 
ανέκλητη πορεία των προσώπων, των πραγμάτων και των κατα
στάσεων προς τη φθορά και τον αφανισμό.

Σχηματοποιώντας κάπως τα πράγματα, θα μπορούσα να πω 
ότι η ποίηση της Μαρίας Κέντρου-Αγαθοπούλου χωρίζεται σε 
δύο περιόδους. Η πρώτη, αν αφαιρέσω τις δύο πρώιμες ποιητι
κές της καταθέσεις, αποτελείται από τις συλλογές Περίπτωση 
σιωπής, Μεγεθύνσεις, Αρμιλλάρια, Τα τοπία που είδα και Τα 
επακόλουθα. Καλύπτει δηλαδή τη δεκαετία 1968-1978, αν και η 
τελευταία συλλογή αυτής της περιόδου, θα μπορούσε να θεωρη
θεί κάτι σαν ενδιάμεσο, ένας σταθμός προετοιμασίας για τη με
τάβαση από τη μία περίοδο στην άλλη. Η δεύτερη αποτελείται 
από τις συλλογές Θαλασσινό Ημερολόγιο, Μετανάστες του εσω
τερικού νερού και τη Σκοτεινή διάρκεια των ημερών και καλύ
πτει μία πορεία δεκατριών ετών (1981-1993).

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των ποιημάτων της πρώτης, συμ
περιλαμβανομένων και αυτών της μεταβατικής περιόδου, είναι 
η εναγώνια αναζήτηση τρόπων προσέγγισης ή, έστω, επαλήθευ
σης του άλλου: του υπερβατικού, αφού είναι εμφανής η βεβαιό
τητα της ποιήτριας ότι όλα όσα την περιβάλλουν, ακόμη και τα 
πιο καθημερινά αυτονόητα, τα πιο θνησιγενή, αποτελούν μαρ
τυρία της ύπαρξης μιας άλλης πραγματικότητας, που, μολονότι 
μακρινή και ανεξακρίβωτη, της καθιστά το παρόν αδιάφορο και 
σκυθρωπό. Δεν έχει σημασία αν αυτή η βεβαιότητα, η πίστη κα
λύτερα να πω, παρουσιάζεται, συχνά, διάτρητη από αμφιβο
λίες, όπως εκφράζονται στο παρακάτω ποίημα από το βιβλίο 
Περίπτωση σιωπής:

Είναι κάποια λόγια
Ψιθυρισμοί εξαίσιοι



Θροίσματα μουσικής
Όταν ξάφνου φωνάζουν τ ' όνομά σου
Σαν μέσα σε δάσος πυκνό
Σε ανακαλύπτουν
Σε σηκώνουν από την κρύπτη σου
Δ ίχως να σε μαρτυρούν
Σε μεταφέρουν στην αντίπερα σιωπή
Στην άλλη όχθη
Με συνοδεία πουλιών
Και μυστικών ανέμων.
Εκεί ησυχάζεις κάπως 
Λες πως έχεις σωθεί 
Προσωρινά ίσως.

Σημασία έχει ότι η πίστη αυτή, η ταλαντευμένη, έστω, προφα
νώς από τις συνεχείς, κάποτε οδυνηρές, διαψεΰσειςτης πραγμα
τικότητας, αποτελεί, για αρκετό καιρό, το ουσιαστικό στήριγμα 
της ποιήτριας, στην προσπάθειά της να καταγράψει ποιητικά 
την περιπέτεια ενός πνεύματος -του δικού τη ς-, ενόσω αυτό 
επιχειρεί, παλινδρομώντας διαρκώς, να αποφύγει τις επικίνδυ
νες, για την ακεραιότητα του προσώπου, ολισθηρές κακοτοπιές, 
και αναζητεί, εναγωνίως, χωρίς διακοπή, μέσα από τη ν όσο γίνε
ται βαθύτερη βίωση αυτών που του παρέχει η καθημερινότητα, 
το Απόλυτο, την πρώτη Αιτία. Καιόλ’ αυτά με τη συμπεριφορά, 
θα μπορούσα να πω, του ανθρώπου που κάποτε, οδηγημένος 
από τη διαίσθησή του, σαν σε όνειρο, ευτύχησε, έστω για μία 
μόνο στιγμή, να συλλάβει, ή να υποψιαστεί, την ύπαρξη ενόςκα- 
ταυγάζοντος κόσμου.

Την ημέρα εκείνη που εξέπεσα 
Τη νύχτα που έπεσα 
Μ ’ έναν κρότο τρομαχτικό 
Από το όνειρο που με κύλησε 
Ως το βαθύ χώμα 
Έμεινα ολότελα μονάχη 
Κι αναζήτησα το φυτό και το δέντρο 
Και την ανάπαυση στο δέντρο 
Και τον άλλο καρπό 
Της άπειρης μέρας 
Τηςήμερηςνύχτας
Και δεν φοβήθηκα να στρέφω την κεφαλή 
Και είδα τα πταίσματά μου 
Να μεταμορφώνονται σε ηλιοτρόπια 
Και είδα το πρόσωπο το πρώτο 
Που έφευγε κλαίγοντας γοερά 
Κι αναγνώρισα την πρώτη αιτία.

Όπως ειπώθηκε ήδη, η Μαρία Κέντρου-Αγαθοπούλου ανα
ζήτησε τα πατήματα, τις νησίδες που θα την οδηγούσαν στην εμ
πειρία του απόλυτου, σε πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις 
του πάντοτε απτού και ορατού κόσμου που την περιβάλλει και 
προσδιορίζει την καθημερινότητά της. Στον μικρόκοσμό της. 
Έτσι, όταν έρχεται, κάποια στιγμή, ο καιρός της διάψευσης και 
της φθοράς, όταν η πίστη της, χωρίς να χαθεί, υποστέλλεται: 
όταν, με άλλα λόγια, αισθανθεί υποχρεωμένη να περιοριστεί στη 
μεταφυσική των απλών καθημερινών περιστάσεων και συμβά
σεων της ζωής, πάλι στα ίδια πράγματα, στα ίδια πρόσωπα και 
στις ίδιεςκαταστάσεις θα καταφύγει, αναζητώντας, τώρα, σε όλ’ 
αυτά, όχι μια πρόσβαση για τα αιώνια, τα απόλυτα, τα μεγάλα, 
αλλά τη συγκατάνευση που της είναι απαραίτητη για τον εξαν-

Η  Μ αρία Κ έντρου-Α γαθοπούλου

θρωπισμό του φευγαλέου παρόντος της.
Στο Θαλασσινό ημερολόγιο (1981), που αποτελεί την απαρχή 

της δεύτερης περιόδου της ποιητικής της πορείας, η στάση της 
είναι σαφώς διαφοροποιημένη. Γνωρίζοντας, τώρα πια,ότι δεν 
της ανήκει παρά η διαρκώς εκτεθειμένη στη φθορά και στο ενδε
χόμενο του τέλους ζωή της, περιορίζεται σε ό,τι άμεσα την περι
βάλλει και την ευαισθητοποιεί. Εγκαταλείπει την ψευδαισθητι
κή, όπως αποδείχθηκε, αναζήτηση κάποιων μοναδικών και έξω 
από τα κοινά ανθρώπινα μέτρα συγκινήσεων και καταστάσεων 
και αρκείται στην απλή, πολυσήμαντη, ωστόσο, καθημερινότη
τα. Και για να εμπλουτίσει αυτήν την καθημερινότητα, να της 
προσδώσει έκταση και βάθος, καταφεύγει σε στιγμές και σε 
πρόσωπα της προσωπικής της ιστορίας και μυθολογίας, με απο
τέλεσμα να γίνεται αισθαντικότερη, ειλικρινέστερη και αμεσό
τερη και, το κυριότερο, να προσγειώνεται η έμφυτη μεταφυσική 
της διάθεση, πνευματικοποιώντας συγκεκριμένα πρόσωπα (τον 
πατέρα, τη μητέρα, τις φίλες της) και μνήμες του μακρινού της 
παρελθόντος, όπως συμβαίνει στο ποίημα «Εικόνα του 41»:

Το πιστόλι θαμμένο 
Στη ρίζα της κληματαριάς 
Το ράδιο κρυμμένο 
Στο πατάρι του σπιτιού 
Κι ο πατέρας καθισμένος 
Στομιντέρι της κάμαρας 
Να στρίβει τσιγάρο 
Με καπνό της Ξάνθης

Η πικρή γεύση ενός περασμένου καλοκαιριού, ενός υποφερ
τού διαλείμματος μέσα στην αέναη εναλλαγή των εποχών, είναι, 
σε τελευταία ανάλυση, η γεύση της ματαιότητας και της διάψευ
σης που αφήνουν όλα τα πράγματα γύρω μας όταν αρχίζουν να 
διαβρώνονται από την αμείλικτη υγρασία τηςφθοράς, για να χα
θούν και για να μπορούν, αργότερα, να επανέρχονται και να γί-



νονται απατηλά και επίφοβα παρόντα, μέσα από την ανελέητη 
διαδικασία της μνήμης.

Έτσι τελειώνει το καλοκαίρι 
Αύριο φεύγεις φεύγουμε 
Στο πάτωμα σπασμένες χτένες 
Α πό  τ ’αρμυρά μαλλιά σου 
Χαλασμένα σωσίβια 
Σάπια ροδάκινα και φύκια

(Η  ανεμώνη η θαλασσία 
Κι ο αστερίας 
Πεταμένοι στο μπαλκόνι 
Σε αφασία)

Στις δύο επόμενες συλλογές της (Μετανάστες του εσωτερικού 
νερού και Η  σκοτεινή διάρκεια των ημερών), η ποιήτρια προσ
παθεί να οριοθετηθεί μέσα στον, σε πρώτο επίπεδο, περιορι
σμένο προσωπικό μικρόκοσμό της, που, ωστόσο, στο βάθος 
μοιάζει να διευρύνεται από τις μνήμες μιας άλλης, υπερούσιας 
πραγματικότητας, στην ύπαρξη της οποίας πίστεψε κάποτε, πα
ρασυρμένη από στιγμιαία, απατηλά οράματα. Προσπαθεί, λοι
πόν, να οριοθετηθεί και να συμφιλιωθεί στην ιδέα ότι δεν της 
ανήκει παρά μόνο αυτός εδώ ο κόσμος, που όλα όσα πιστεύει ότι 
τον αποτελούν και τον συνέχουν, τα παρακολουθεί να οδεύουν, 
εν φθορά, προς τον αφανισμό. Παράλληλα, μοιάζει να προσπα
θεί να αναπτύξει έναν αμυντικό μηχανισμό απέναντι στις διαρ
κείς επιθέσεις που δέχεται από την αδυσώπητη, παρά τη μικρό- 
τητά της, καθημερινότητα, καθώς και από τη συχνά αναθρώ- 
σκουσα, κατακερματισμένη πια και τραυματική μνήμη του «άλ
λου» , που δεν μπόρεσε, εν τέλει, να γνωρίσει, παρά μόνο να διαι
σθανθεί. Άλλο αν οι όποιοι αμυντικοί μηχανισμοί που επινοεί, 
δεν μπορούν να την απαλλάξουν από την πικρία, το μόνιμο πέν
θος και, κατ’ επέκτασιν, από το ψυχοφθόρο άγχος που διαρκώς 
και ανελέητα την κατατρέχει:

Ή δη εγκαταστάθηκες μονίμως στο κορμί μου 
Την ύπαρξή σου βόλεψες μες στο μυαλό μου 
Φρένο δεν άφησες στις φρένεςμου 
Ό που με πας πηγαίνω όπου με σέρνεις 
Τις νύχτες δεν κοιμάμαι δεν σωπαίνεις 
Πετιέσαι α π ’το κρεβάτι και καπνίζεις 
Βλέπω φωτιές μες στο σκοτάδι ακούω σειρήνες

Ζώο με όγκο ελέφαντα θα μ ’ εξοντώσεις

Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω, ότι όλη την ποίηση τηςΜαρίας 
Κέντρου-Αγαθοπούλου, ανεξάρτητα από το εκάστοτε μεμονω
μένο έναυσμα που την κινεί στο ποίημα ή στην ποιητική ενότητα, 
τη συνέχει και τη χαρακτηρίζει η νηφάλια και διακριτικά, παρά 
τον βαθύτατο ψυχικό της κλυδωνισμό, εκφρασμένη οδύνη από 
τις συνεχείς διαψεύσεις και από τη συνείδηση του αμετάκλητου 
της φθοράς και του τέλους όλων όσων αποτελούν τους ακρογω
νιαίους λίθους της ζωής ενός ανθρώπου.

Κυριάκος Χαραλαμπίδης

Ρήγας Φεραίος

Ευστράτιος
Αημήτριος
Αντώνιος
Ιωάννης
Θεοχάρης
Ιωάννης
Παναγιώτης
οι εφτά του Ρήγα σύντροφοι.
Και άλλοι εφτά συμμάρτυρες:
Αργέντης
Νικολίδης
Κορωνιός
Καρατζάς
Τουρούνζιας
Εμμανουήλ
και Εμμανουήλ

Αμα τους δέσεις σε τόμο 
θα έχεις ασφαλώς 
τη Χάρτα της Ελλάδος: 
Ευστράτιος Αργέντης 
Δημήτριος Νικολίδης 
Αντώνιος Κορωνιός 
Ιωάννης Καρατζάς 
Θεοχάρης Τουρούνζιας 
Ιωάννης Εμμανουήλ 
και Παναγιώτης Εμμανουήλ

Καταγωγή απ’τη Χίο 
τα Γιάννενα 
τη Χίο  
την Κύπρο 
και τη Σιάτιστα 
την Καστοριά 
τηνΚαστοριά.

Εσκίσθη το παλτό τους 
εσύρθησαν βιαίως 
γιατροί, λόγιοι, έμποροι 
και φοιτητές να μάθουν 
τη Χάρτα τ’ Ουρανού.
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Η πάλη με τον ταύρο/Μινώταυρο 
στην Ελληνική Γραμματεία 

(Ο «Κούρος» του Νίκου Καξαντξάκη) *

Η λατρεία του ταύρου φαίνεται πως ήταν αρκετά διαδεδομένη 
στην αρχαία Ελλάδα και, όπως υποδηλώνουν οι μύθοι, είχε 
συνδεθεί κυρίως με τη λατρεία του Διός. Φαίνεται όμως ότι, 
από τους προϊστορικούς χρόνους, ήταν ιδιαίτερα εντοπισμένη 
στην Κρήτη. Στα πλαίσια αυτής της λατρείας εντάσσονται και 
οι αγώνες πάλης προς τον ταύρο, μια μορφή της οποίας απεικο
νίζουν οι τοιχογραφίες της Κνωσσού, τα πασίγνωστα πια «Ταυ- 
ροκαθάψια».

Γύρω απ' αυτή τη λατρεία πλάστηκε ολόκληρος μυθικός 
κύκλος - ο  Μινωικός Κύκλος- με κεντρικό πρόσωπο τον 
μυθικό βασιλιά της Κνωσσού Μίνωα, γιο του Διός και της 
Ευρώπης (την οποία, υπενθυμίζουμε, απήγαγε ο Δίας με μορφή 
ταύρου: γιος επομένως του Διός-Ταύρου). Σύζυγός του ήταν η 
Πασιφάη, θυγατέρα του Ήλιου και μάγισσα, αδελφή της Κίρ
κης. Ο Μίνως, για ν’ αποδείξει την εύνοια των θεών για την 
ανάδειξή του ως βασιλιά της Κρήτης ζήτησε από τον Ποσει- 
δώνα να του παρουσιάσει έναν ταύρο για να τον θυσιάσει. 
Αυτόν τον ωραίο και άγριο ταύρο (που αρνήθηκε τελικά να 
θυσιάσει ο Μίνως) τον ερωτεύτηκε η Πασιφάη κι ενώθηκε μαζί 
του κρυμμένη σ’ ένα ξύλινο ομοίωμα αγελάδας που κατα
σκεύασε για χάρη της ο Δαίδαλος. Ο ίδιος καλλιτέχνης κατα
σκεύασε τον Λαβύρινθο, όπου κλείστηκε ο γόνος αυτής της 
αφύσικης ένωσης, ο Μινώταυρος -  μισός άνθρωπος και μισός 
ταύρος. Μ’ αυτόν τον μυθολογικό κύκλο συνδέεται και η πάλη 
του Ηρακλή με τον ιερόν αυτόν ταύρο, τον οποίο σκοτώνει μ' 
εντολή του Ευρυσθέα ή, σύμφωνα με άλλη εκδοχή, τον συλλαμ
βάνει και τον μεταφέρει ζωντανό στην Ελλάδα. Τον ίδιο ταύρο 
θα σκοτώσει αργότερα ο Θησεύς, αττικός ήρωας παράλληλος 
του δωρικού Ηρακλή, επειδή κατέστρεφε τα σπαρτά στον 
κάμπο του Μαραθώνα. Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος με τον 
οποίο ο Πλούταρχος διηγείται το περιστατικό: «Ο Θησεύς 
-λέει ο Πλούταρχος1-  αφού έπιασε τον Μαραθώνιο ταύρο 
«παρήλασε σ’ όλη την πόλη δείχνοντάς τον ζωντανό, κι ύστερα 
τον θυσίασε στον Δελφίνιο Απόλλωνα». Λέει ακόμη ο Πλού
ταρχος2 ότι ο Θησεύς «έκοψε και νόμισμα, όπου χάραξε ένα 
βόδι ή για να παραστήσει τον Μαραθώνιο ταύρο ή τον στρα
τηγό Μίνωα (sic)». Ο Θησεύς θα σκοτώσει και τον τερατόμορφο 
γιο αυτού του ταύρου και της Πασιφάης, δηλ. τον Μινώταυρο,

του Χριστόφορου Μηλιώνη

στον Λαβύρινθο της Κνωσσού, λυτρώνοντας μ’ αυτόν τον 
τρόπο την Αθήνα από το φόρο του αίματος (των επτά νέων και 
επτά κοριτσιών) που πλήρωνε στον Μίνωα.

Οι αναφορές στον Μινωικό κύκλο που έφτασαν ως εμάς είναι 
πάρα πολλές, διάσπαρτες στα έργα των αρχαίων συγγραφέων 
και ποιητών, από τον Όμηρο και τον Ησίοδο ως τον Πλού
ταρχο και τον Απολλόδωρο, ο οποίος προσπάθησε να.δώσει μια 
σύνοψή του.3

Οι πληροφορίες μάς λένε επίσης ότι υπήρχαν αρκετά έργα 
στην αρχαία Γραμματεία με θέμα τους αντλημένο απ’ αυτόν τον 
κύκλο. Ιδιαίτερα όμως ευδοκίμησε ο Μινωικός Κύκλος στους 
δραματικούς ποιητές της Αθήνας, επειδή -υποθέτουμε- 
εμπλέκονταν σ’ αυτόν η παλιά διαμάχη Μίνωα -  Αθηνάς, 
καθώς και ο Θησέας, ο ιδρυτής του αθηναϊκού άστεως. Σύμ
φωνα με τα λεγάμενα του Πλουτάρχου4 «Ο Μίνως διαρκώς 
κακολογούνταν και καθυβρίζονταν στα αττικά θέατρα. Και δεν 
τον ωφέλησε ούτε ο Ησίοδος που τον είπε “σπουδαίο βασιλιά” 
ούτε ο Όμηρος που τον ονόμασε “συνομιλητή του Διός” . Επι
κράτησαν οι τραγικοί ποιητές, οι οποίοι διέδωσαν από το 
λογείο και τη σκηνή του θεάτρου πολύ κακή φήμη γι’ αυτόν, 
πως ήταν δύστροπος και βίαιος άνθρωπος».

Γνωρίζουμε μάλιστα και μερικούς τίτλους τραγωδιών, όπως 
του Σοφοκλή «Μίνως», «Θησεύς» και του Ευρυπίδη: «Θη
σεύς», «Ραδάμανθυς», «Κρήτες». Από τα έργα της αρχαίας 
Γραμματείας με Μινωικό θέμα μάς σώθηκαν μόνο δύο:

1. Έ να πολύ ωραίο απόσπασμα από τον Διθύραμβο «Ηί- 
θεοι» (=έφηβοι, παλικάρια) του Βακχυλίδη (6ος-5οςαι. π.Χ.), 
όπου παρουσιάζονται ο Θησέας και ο Μίνως να ταξιδεύουν 
πάνω σε πλοίο, συνοδεύοντας τους νέους και τις νέες από την 
Αθήνα στην Κρήτη, για να γίνουν βορά στον Μινώταυρο, και 
προβαίνουν σε αγώνα «διοσημίας», για ν’ αποδείξουν τη θεϊκή 
τους καταγωγή. Ο Δίας ρίχνει κεραυνούς για χάρη του Μίνωα, 
ενώ ο Θησέας κατεβαίνει στα βάθη του Ωκεανού και από κει 
ανεβαίνει στεφανωμένος με χρυσό στεφάνι από την Αμφιτρίτη, 
σύζυγο του Ποσειδώνα.

2. Η βιογραφία «Θησεύς» του Πλουτάρχου, όπου δίνεται και 
η αφήγηση της πάλης του Θησέα με τον Μινώταυρο, ο φόνος



τον Μινώταυρου και η απαγωγή της Αριάδνης, θυγατέρας του 
Μίνωα, η οποία βοήθησε με το νήμα της τον Θησέα να ξαναβγεί 
από τον Λαβύρινθο.

Αξίζει εδώ να μνημονεύσουμε μια πρόσθετη πληροφορία που 
παραδίδει ο Πλούταρχος, που την παρέλαβε, λέει, από τους 
Γραμματικούς Δήμωνα και Φιλόχορο, σύμφωνα με την οποία ο 
Θησέας, μετά το φόνο του Μινώταυρου, σκότωσε και τον 
Ταύρο, στρατηγό του Μίνωα σε μια μονομαχία που την παρα
κολούθησαν, κατά τα έθιμα της Κρήτης, και οι γυναίκες. Σ’ 
αυτή την εκδοχή -καθώ ς φαίνεται- έχουμε μια εκλογικευμένη 
υποκατάσταση του ζώου-ταύρου από τον στρατηγό Ταύρο. Και 
επομένως: υποκατάσταση της πάλης και του φόνου του ταύρου. 
Η εκδοχή αυτή υποθέτουν πως είναι μια εκλογίκευση που 
ανήκει στη μεταγενέστερη αρχαιότητα.5

Αυτά από την αρχαία Γραμματεία.
Στη σύγχρονη, τώρα, ελληνική λογοτεχνία ξαναβρίσκουμε 

-ό σ ο  τουλάχιστον μπόρεσα να εξακριβώσω- το θέμα της 
πάλης του Θησέα με τον Μινώταυρο στην τραγωδία του Νίκου 
Καζαντζάκη «Κούρος», που εντάσσεται στον κύκλο τι ον τρα
γωδιών του με αρχαία ελληνικά θέματα.6 Δημοσιεύτηκε για 
πρώτη φορά το 1955 στο περιοδικό «Νέα Εστία» (τ. 681, 682) σε 
δύο συνέχειες.

Ωστόσο τον συγγραφέα τον είχε απασχολήσει πολύ νωρίτερα 
το θέμα της πάλης με τον ταύρο, με αφορμή την προσωπική του 
εμπειρία από τις Ισπανικές Ταυρομαχίες, που εκτίθεται σ’ ένα 
κεφάλαιο του βιβλίου του «Ισπανία».

Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε το 1957,7 αλλά απαρτίστηκε 
κυρίως από εντυπώσεις του συγγραφέα από τον Ισπανικό 
Εμφύλιο Πόλεμο, όταν είχε επισκεφθεί την Ισπανία (το 1937), 
ως ανταποκριτής αθηναϊκής εφημερίδας, αλλά και από προη
γούμενα ταξίδια του. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο που επιγρά
φεται «Ταυρομαχίες» είναι το τελευταίο του Α ' Μέρους του 
βιβλίου, που περιέχει εντυπώσεις της ειρηνικής περιόδου. Υπο
θέτω λοιπόν, με βάση εσωτερικές ενδείξεις, ότι πρέπει να ανα- 
φέρεται στο έτος 1935 και ότι η πόλη (που δεν κατονομάζεται) 
είναι η Μάλαγα. Πρόκειται για μια πολύ ζωντανή αφήγηση που 
θ’ άξιζε να συμπεριληφθεί σε μια ανθολογία με θέμα τις ισπα
νικές ταυρομαχίες, όπως τις είδαν οι ξένοι συγγραφείς.

Θα παρακολουθήσουμε, όσο πιο σύντομα γίνεται, τις εντυ
πώσεις του που περιέχονται σ’ αυτό το κεφάλαιο, επειδή, κατά 
τη γνώμη μου, αποτελούν ένα είδος εισαγωγής (και ίσως και το 
ερέθισμα) για την τραγωδία Κούρος, όπου εκτίθεται η πάλη του 
Θησέα με τον Μινώταυρο και ο φόνος του.

Ο συγγραφέας-αφηγητής πηγαίνει στην αρένα, για να παρα
κολουθήσει την ταυρομαχία όχι σαν θέαμα, αλλά σαν συμμε
τοχή σε μια τελετουργία, που θα ξυπνήσει μέσα του μια προ
αιώνια συγκίνηση.

Τα ζώα -ε ξ η γ ε ί-  μοιάζουν περισσότερο με τις πρωτόγονες 
αιώνιες δυνάμεις που δημιουργούν και εξοντώνουν τον κόσμο. 
Βρίσκονται πιο κοντά στο Θεό. Αυτά είναι οι αληθινοί του 
άγγελοι και αρχάγγελοι. Οι πρώτοι άνθρωποι ένιωθαν βαθιά το 
μυστήριο του ζώου. Ο φόνος ήταν μαγική πράξη, τελετή θρη
σκευτική, η τελευταία περιπέτεια της σάρκας του Θεού.

Από μια τέτοια αντίληψη προκύπτει -  κατά τον συγγραφέα-  
η υποκατάσταση των ζώων (συμβόλων πια) από τους Ευαγγελι
στές, μεταξύ των οποίων και του Ταύρου, που εκπροσωπούν 
τον Θεό-Λόγο.

Ο Ταύρος -λ έ ε ι -  βρισκόταν πάντα στο κέντρο της λαϊκής 
λατρείας, «Στις μεγάλες γιορτές πάλευαν μαζί του, ο μεγάλος 
ιερέας ήταν ο ταυρομάχος, το μαχαίρι ήταν όργανο λειτουρ

γικό, το πιο δυνατό ξόρκι που ούτε ο Θεός μπορούσε να του 
αντισταθεί. Και όταν ο ταύρος έπεφτε μουγκρίζοντας, 
χύνουνταν οι πιστοί κι άρχιζε η ωμοφαγία, η πρωτόγονη, με 
αληθινή σάρκα, με αληθινό αίμα, θεία μετάληψη».

Σ’ αυτή την τελετουργία λοιπόν προσέρχεται και ο αφηγητής 
την τελευταία μέρα πριν εγκαταλείψει την Ισπανία. Κι αυτό δεν 
είναι τυχαίο: Ό λος αυτός ο καιρός που τριγύριζε, για να γνω
ρίσει την Ισπανία με όλες του τις αισθήσεις, ήταν ένα είδος 
προετοιμασίας, μυητικής διαδικασίας, που κορυφώνεται σ’ 
αυτή τη συμμετοχή. «Να θυμηθεί - λ έ ε ι -  το αίμα μου, ύστερα 
από χιλιάδες χρόνια, πώς τρικύμιζε και άγιαζε στη βίαιη επαφή 
του Θεού!... Και μια μέρα, σ’ ένα ισπανικό λιμάνι της Μεσό
γειος, την παραμονή που ήταν να φύγω από την Ισπανία, είδα 
πως ήμουν άξιος να δρασκελίσω το κατώφλι...»

Μ’ αυτό το πνεύμα γίνεται και η όλη περιγραφή της ταυρομα
χίας. Έτσι:

Η συρροή του πλήθους στο στάδιο χαρακτηρίζεται ως «λιτα
νεία».

Οι ποικίλες οσμές των ανθρώπων: «ο λειτουργικός αγέρας, ο 
παμπάλαιος της κούνιας, που τον ανάπνεες με μυστική συγκί
νηση».

Η αρένα: ο ναός, ο οίκος του Θεού: «.. .Οι πόρτες είναι ορθά
νοιχτες -  δέχεται σήμερα ο Θεός-Ταύρος... πυκνή σκόνη 
σηκώνεται σαν θυμίαμα... ο άνθρωπος μπαίνει χωρίς επισημό
τητες, μασουλίζοντας πεπονόσπορους, σφυρίζοντας στο σπίτι 
του Θεού· γιατί ξέρει πως μπαίνει στο σπίτι του».

Οι ταυρομάχοι: ιερείς που φορούν όλοι τα επίσημα ιερατικά 
τους άμφια.

Η αντιπαράταξη ταυρομάχου-ταύρου: αντιπαράταξη του 
ανθρώπου στο ζώο-Θεό. «Τη στιγμή εκείνη -γ ρ ά φ ε ι-  ένιωσα 
την αξία του ανθρώπου: αδύνατος, ντελικάτος, ντυμένος ελα
φρά, σα να πήγαινε σε χορό- το μέτωπό του έλαμπε αψηλό, 
ήσυχο μέσα στον ίσκιο» (ένας Κούρος, θα λέγαμε με την αρχαία 
ονομασία). «Κι αντίκρυ του, αχνίζοντας η μαύρη δύναμη του 
ζώου και του Θεού».

Αυτή την εικόνα της αντιπαράταξης ας την κρατήσουμε στο 
νου μας, γιατί φαίνεται πως εντυπώθηκε βαθιά και στο νου του 
συγγραφέα και - θ α  έλεγα- απ’ αυτήν προέκυψε ύστερα από 
είκοσι χρόνια το δραματικό του έργο που ανέφερα στην αρχή: ο 
«Κούρος». Και μαζί της η ακόλουθη ιδέα:

Ο ταυρομάχος είναι αυτός που εκπροσωπεί το πλήθος και 
πραγματώνει τη λαχτάρα του: να σμίξει με τον ταύρο, να 
παλέψει μαζί του, να νιώσει στις φλέβες του το αίμα του. «Εδώ 
-λ έ ε ι -  ο σκοτωμός είναι καρπός αβάσταχτης αγάπης. Ο ιερός 
γάμος και ο ιερός φόβος είναι ένα... Η ταύτιση τούτη θα φανεί 
παράλογη... η αθανατοποίηση της αγάπης με το θάνατο... είναι 
βαθιές ανάγκες του ανθρώπου, που πια με τον πολιτισμό κρύ
φτηκαν και μουλώσαν...»

Η επίδραση που ασκεί στον αφηγητή συγγραφέα αυτή η συμ
μετοχή του στην τελετουργία της ταυρομαχίας έχει -κ α τά  τα 
λεγόμενό το υ - κάτι από τη λύτρωση του πιστού, του μύστη: 
«Ό ταν έφυγα, -γ ρ ά φ ε ι-  νύχτα πια, ένιωθα αναπάντεχη 
μυστική δύναμη μέσα μου. Σανα ’χα μεταλάβει· σα να ’χα πάρει 
από τη δύναμη του ταύρου. Και συνάμα ένιωθα γαλήνη αγέλα
στη, χαρά αυστηρή, σα να φίλιωσαν μέσα μου, ύστερα από 
φοβερό πάλεμα, ζώο και άνθρωπος, άνθρωπος και θεός, θεός 
και θάνατος».

Ύστερα από είκοσι περίπου χρόνια ο Νίκος Καζαντζάκης 
επανέρχεται στο θέμα της πάλης του ανθρώπου, όχι με τον 
ταύρο πια, αλλά με τον Μινώταυρο που είναι μια άλλη εκδοχή



του. Τι είδους εκδοχή -κ α τά  τον Καζαντζάκη- και γιατί 
εύρισκε πιο πρόσφορη αυτή την εκδοχή, θα φανεί στη συνέχεια.

Το 1955 λοιπόν δημοσιεύει, όπως προανέφερα, την τραγωδία 
του «Κούρος». Υπενθυμίζω ότι κούρος (θηλυκό-κόρη) σήμαινε 
στην αρχαιότητα τον έφηβο, το παλικάρι (ό,τι δηλαδή και το 
Ηίθεοςτου Βακχυλίδη, και πρόκειται βέβαια και στις δύο περι
πτώσεις για τον Θησέα). Κούροι επίσης, ονομάζονται στην 
αρχαιολογία τα αρχαϊκά αγάλματα των νέων ανδρών (του 7ου 
και 6ου αι. π.Χ.). Κύρια χαρακτηριστικά τους είναι: η μετω
πική στάση, με τα χέρια κολλημένα στους μηρούς και το ένα 
πόδι να προβάλλεται ελαφρά, το ρωμαλέο γυμνό σώμα και το 
«αρχαϊκό χαμόγελο». Οι κούροι δίνουν την εντύπωση της 
ωραίας ανδρικής ρώμης μαζί με μια πίστη στη ζωή και στις 
αξίες της και μια αισιόδοξη αντίληψη.8

Το θεατρικό αυτό έργο του Καζαντζάκη, όσο ξέρω, δεν έχει 
ανέβει στη σκηνή ως τώρα, επειδή, υποθέτω, διακρίνεται πιο 
πολύ για τη φιλοσοφική, ας πούμε, διαπραγμάτευση του 
θέματος και λιγότερο για τη θεατρικότητά του.

Ως υπόθεση του έργου χρησιμοποιείται ο μύθος του φόνου 
του Μινώταυρου από τον Θησέα, όπως τον παραδίδουν οι 
αρχαίοι μυθογράφοι και ο Πλούταρχος. Ο Μίνως δηλαδή είχε 
επεκτείνει την κυριαρχία του ως την Αττική και υποχρέωσε τον 
Αιγέα, πατέρα του Θησέα και βασιλιά των Αθηνών, να του 
στέλνουν κάθε χρόνο 7 νέους και 7 νέες ως βορά του Μινώταυ
ρου. Σε μια αποστολή πήρε μέρος και ο Θησέας. Πήγε στην 
Κνωσσό της Κρήτης και με τη βοήθεια της κόρης του Μίνωα 
Αριάδνης (που του χάρισε ένα νήμα, για να μπορέσει να ξανα- 
βγεί από τον Λαβύρινθο) πάλεψε με τον Μινώταυρο.

Ας δούμε λοιπόν πώς χειρίζεται το μύθο ο Καζαντζάκης και 
πώς τον σηματοδοτεί.

Το δράμα είναι σε πεζό λόγο και χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο 
A  ' Μέρος, τα πρόσωπα είναι ο Θησέας, ο (αθηναίος) Καπετά
νιος του καραβιού, η Αριάδνη, ο Μίνωας. Η σκηνή διαδραμα
τίζεται στην Κνωσσό, μπροστά στην είσοδο του Λαβυρίνθου, 
μεσάνυχτα, με φεγγάρι. Ο Θησέας αυτοπαρουσιάζεται και 
αρχίζει να διηγείται για όσα αξιοθαύμαστα είδε στην Κρήτη, 
ικανά να τον γεμίσουν φόβο και να τον κάνουν να σαστίσει. 
Όμως αυτός έχει το νου του προσηλωμένο στο βράχο της 
Αθήνας και «σ’ ένα θεό έφηβο, δικό του». Και τώρα, λέει, βρί
σκεται μπροστά από την «πόρτα του Μυστηρίου». Από τα βάθη 
του Λαβυρίνθου ακούγεται το «χαρούμενο μουγκρητό» του 
ανθρωποφάγου τέρατος, του Μινώταυρου. Τι ακριβώς είναι 
αυτός, λέει, δεν ξέρει. «Δεν πιστεύω κανένα. Θα κατέβω, θα 
παλέψω και θα κρίνω μοναχός μου».

Παρουσιάζεται τότε ο Καπετάνιος του καραβιού και του 
μιλάει για την έγνοια του «πώς θα τον σώσει από το θάνατο» 
επειδή κανείς δεν ξέρει τις αποφάσεις της τύχης. Ο Θησέας 
απαντάει πως μονάχα απ’ αυτόν τον ίδιο θα προέλθει η σωτηρία 
του:

«είμαι - λ έ ε ι -  ο μοναχογιός του θεού μου, κανενός άλλου! 
Είμαι ο μοναχογιός του εαυτού μου, κανενός άλλου! Και 
μάχουμαι ακατάπαυστα, με ακατάλυτο πείσμα, να γίνω 
αυτός που θα ’θελα να ’μουν!»

Ο Καπετάνιος τού παρατηρεί: «Είσαι η λεύτερη ψυχή της 
λιανοκόκαλης Ελλάδας» (Σημειώνω: λιανοκόκαλους είχε 
χαρακτηρίσει ο Καζαντζάκης και τους ισπανούς ταυρομάχους 
-  ένα επίθετο που δηλώνει το ευγενικό παράστημα).



Αλλά, βέβαια, η ελευθερία δεν μπορεί να είναι λόγος. Πρέπει 
να επαληθεύεται με την πράξη συνεχώς. Κι ο Θησέας ξεπερνάει 
μια κλίμακα εμποδίων, μια σειρά από αναβαθμούς διαδικασίας 
(το φόβο, τον έρωτα της γυναίκας, την αγάπη της εξουσίας) 
ώσπου να φτάσει στον προορισμό του: να πραγματώσει τον 
εαυτό του και να συναντήσει το θεό του.

Στη συνέχεια ο Καπετάνιος διηγείται πως μια ιέρεια της 
βασιλοπούλας Αριάδνης, κόρης του βασιλιά Μίνωα, που απο
κάλυψε πως η κυρά της έχει ερωτευθεί το Θησέα και του ζητάει 
να την περιμένει μεσάνυχτα εδώ, μπροστά στην είσοδο του 
Λαβυρίνθου. Διηγείται ακόμη ο Καπετάνιος πως παρακολού
θησε την Αριάδνη να παίρνει μέρος στα «Ταυροκαθάψια».

«Η πρωτογέννητη -λ έ ε ι-  θυγατέρα του Μίνωα, η αδά
μαστη παρθένα Αριάδνη, πάλευε σήμερα όλη μέρα στο 
χοροστάσι με τον ταύρο. Τέτοια σβελτοσύνη, σιγουράδα, 
ευγένεια κι αναγάλλιαση κορμιού δεν είδα ποτέ μου! Ανα- 
κρέμονταν από τα κέρατα του θεριού, πηδούσε στα 
καπούλια του, χόρευε απάνω στην άγρια τρικυμισμένη 
ράχη, και μονοστρατίς αντιστοίβαζε στη γης και ξανάρχιζε 
τον αγώνα... Καμαρώνεις το πάλεμα και λες: Αλήθεια, μια 
φορά κι έναν καιρό θεριό και άνθρωπος ήταν ένα- ήταν ένα, 
κι ανελεήμονο σπαθί τους διαχώρισε, και τώρα συναπαντή- 
θηκαν άξαφνα μέσα στα μαρμαρένια αλώνια τούτα, και 
χιμούν με μίσος και μ ’ έρωτα να ξανασμίξουν, να γίνουν 
ένα...».

Το μήνυμα του Καπετάνιου ταράζει το Θησέα. Του ζητάει να 
της μεταφέρει το δικό του μήνυμα, πως αρνιέται τον έρωτά της. 
Πάνω στο διάλογο καταφθάνει η Αριάδνη.

Η Αριάδνη στην αρχή επιπλήττει τον Θησέα που δε σκύβει να 
την προσκυνήσει: «Είμαι -του  λέει- η αδερφή του ανθρωπο- 
φάγου θεού Μινώταυρου». Κι εκείνος της απαντάει:

«Είμαι ένας βάρβαρος, φτωχός και περήφανος... Οσμί- 
ζουμαι τη βαριά μυρουδιά... που χύνουν στον νυχτερινόν 
αγέρα οι μαύρες πλεξούδες σου -  και δε ζαλίζουμαι! Πιο 
αψηλά... έχω αποθέσει εγώ την αρετή και την αξία του 
ανθρώπου».

Ακολουθεί ένας μακρύς διάλογος Θησέα-Αριάδνης, όπου η 
κόρη του Μίνωα τού αποκαλύπτει βαθμιαία τον έρωτά της και 
του προτείνει να την πάρει και να φύγουν μαζί, με το καράβι 
του.

Ο Θησέας της απαντά:
«Ήρθα να παλέψω ένα θεό, δεν ήρθα να κλέψω γυναίκες».
Η Αριάδνη συμπληρώνει την ικεσία της λέγοντάς του πως ο 

Μίνωας, όταν μάθει πως είναι μαζί του, δε θα τους καταδιώξει, 
κι αργότερα θα του παραδώσει ολόκληρη την Κρήτη.

Η Αριάδνη προχωρεί πιο πέρα: να υψώσουν μαύρα πανιά 
στο καράβι τους, να τα δει ο πατέρας του Θησέα (ο Αιγέας), να 
πέσει από τον πόνο του στη θάλασσα, ν’ ανέβουν αυτοί στο 
θρόνο της Αθήνας. Η Κρήτη είναι πια μια χώρα μ' έναν παρηκ- 
μασμένο πολιτισμό. Ο Θησέας ρωτάει ποιος τη στέλνει. Κι αυτή 
του απαντάει: «Ο πατέρας μου!». Είχε τη συνάντησή του με το 
Θεό, που την πραγματοποιούσε κάθε εννέα χρόνια στο βουνό 
της Ίδης. Αυτή τη φορά γύρισε συλλογισμένος και της είπε: 
«Αποχαιρέτησα το θεό για πάντα».

Ο Θησέας επιμένει στην απόφασή' του να κατέβει και να 
παλέψει με τον Μινώταυρο και της ζητάει να τον βοηθήσει για

να ξαναβρεί το δρόμο. Η Αριάδνη αρνιέται και ο Θησέας επι
καλείται την αγάπη της. Γίνεται ένας αγώνας λόγων, αλλά με 
αντίθετη τώρα κατεύθυνση. Η Αριάδνη υποκύπτει και του 
υπόσχεται τον μαγεμένο αυλό με τον οποίο η Πασιφάη είχε 
μαγέψει τον ταύρο.

Τότε ακούονται βούκινα κι έρχεται ο βασιλιάς Μίνωας. Στον 
διάλογο Θησέα-Μίνωα που ακολουθεί, ο Μίνωας ρωτάει τον 
Θησέα ποιος είναι ο θεός του, κι εκείνος του απαντάει:

«Σκληρός και περήφανος- και φτωχός. Τώρα, να, ξεκόρμισε 
από τις πέτρες, πέτρα κι αυτός. Κι είναι κολλημένα ακόμη 
τα πόδια και τα χέρια του. (Ας θυμηθούμε εδώ τα αρχαϊκά 
αγάλματα). Μη χαμογελάς, Μεγάλε Βασιλιά μου ! Εγώ θα τα 
ξεκολλήσω. Εγώ θα τον κάμω να περπατήσει στις πέτρες της 
γης και ν’ απλώσει απάνω στο βασίλειό σου το μπράτσο του, 
να κάμει κατοχή! Εγώ κι ο θεός μου είμαστε ένα...»

Όσο για τον Μίνωα, ο Θησέας λέει:

«Εγώ δεν πιστεύω το παραμύθι της Πασιφάης. Εσύ, εσύ 
Μίνωα, Μεγάλε Βασιλιά, με τον αγώνα σου, με το μυαλό 
σου και την πράξη, νικώντας τους ανθρώπους, χαλινώ
νοντας τα πάθη τα δικά σου, μετουσιώνοντας το χάος σε 
αρμονία, έσμιξες με το' θεό, έκαμες τον ταύρο Μινώταυρο. 
Περισσότερο δεν μπόρεσες...»

Κι ο Μίνωας:

«Ναι, δεν πειράζει, κατεβαίνεις εσύ. Το λες με καταφρό- 
νεση και καμάρι· θαρρείς πως είσαι ο μεγάλος μου οχτρός, 
κι είσαι μάθε το, ο μόνος μου κληρονόμος και σύντροφος 
στον αγώνα. Θαρρώ, είσαι αυτός που χρόνια και χρόνια 
περιμένω...»

Συμβουλεύει τον Θησέα να σκύψει και να χαιρετήσει τον 
Μινώταυρο με σέβας. Διότι -λ έ ε ι-  μεγάλος είναι αγωνιστής. 
Μέσα του υπάρχουν οι τρεις θεμελιώδεις εξουσίες της γης και τ’ 
ουρανού: χτήνος-άνθρωπος-θεός. Ο πιο δύσκολος αγώνας 
είναι να μη τον σκοτώσει, να μη σκοτωθεί και να νικήσει... Δεν 
υπάρχει συμβουλή για το πώς. Είναι ένας αγώνας που τον κάνει 
εξαρχής κάθε αγωνιστής.

Στο Β 'Μ έρος του δράματος: Ο Θησέας συνοδευόμενος από 
την Αριάδνη κατεβαίνει στο Λαβύρινθο, χωρίς μαχαίρι. 
Γίνεται ένα είδος τελετουργίας μέσα στο φεγγαρόφωτο. Αγόρια 
και κορίτσια προχωρούν τελετουργικά προς την είσοδο του 
Λαβυρίνθου. Τραγουδούν στον Μινώταυρο πως ήρθαν να τον 
ελευθερώσουν. Φορούν μάσκες ταύρου, κυνηγίούνται μεταξύ 
τους και μιμούνται τις ταυρομαχίες. Από τα βάθη του Λαβυ
ρίνθου ακούονται μουγκρίσματα και ύστερα ήχος αυλού. Σκο
τώθηκε ο Μινώταυρος; Σκοτώθηκε ο Θησέας; Συμφιλιώθηκαν;

Εμφανίζεται τότε ο Θησέας και τους καλεί να φύγουν.

Μέρος Γ': Ο Θησέας, χλωμός, συλλογισμένος, ακουμπάει στην 
παραστάδα της πόρτας. Στον άσπρο χιτώνα του υπάρχουν 
μεγάλες κηλίδες αίμα. Τα χέρια του είναι ματωμένα. Ακούεται 
λάλημα πετεινού: «Ξημερώνει!» λέει.

Εμφανίζεται η Αριάδνη. Παίρνει το χέρι του Θησέα και το 
φιλάει: Ό λα τέλειωσαν, καλέ μου! του λέει. Κι εκείνος της 
απαντάει: Ναι, όλα! Κι όλα αρχίζουν!



Η Αριάδνη ζητάει να της πει πώς τον νίκησε κι ο Θησέας της 
απαντάει: «Δεν τον νίκησα, μη βλαστημάς. Δεν ήσουν εκεί; Δεν 
είδες; Δεν παλέψαμε, αγκαλιαστήκαμε...»

Ν' ανοίξω εδώ μια παρένθεση και να θυμίσω το σχόλιο τού 
συγγραφέα για τις ισπανικές ταυρομαχίες: «Εδώ ο σκοτωμός 
είναι καρπός αβάσταχτης αγάπης... Ο ιερός γάμος κι ο ιερός 
φόβος είναι ένα... Η ταύτιση τούτη θα φανεί παράλογη... Η 
αθανατοποίηση της αγάπης με το θάνατο... είναι βαθιές 
ανάγκες του ανθρώπου». Στο δράμα του αυτή η παράλογη ταύ
τιση, ο παράλογος γάμος, συντελείται μέσα σ’ ένα μυστήριο, με 
τους ήχους του μαγικού αυλού της Πασιφάης και της Αριάδνης. 
Αυτό το αγκάλιασμα, μέσα σε χάδια και φιλιά, ακολούθησε 
μετά από το φοβερό πάλεμα που έκανε το παλάτι να ραγίσει. 
Ύστερα το κεφάλι του Μινώταυρου -διηγείται ο Θησέας- 
καθάρισε από τα ζωώδη του χαρακτηριστικά κα,ι έγινε ανθρώ
πινο.

Ακούονται βούκινα που αναγγέλλουν τον ερχομό του 
βασιλιά Μίνωα. Ο Θησέας τον αποκαλεί πατέρα του. Λέει στην 
Αριάδνη:

«Εγώ είμαι ο αληθινός γιος του. Το μυαλό του δε σάλεψε, 
σάλεψε ο κόσμος· γι’ αυτό τρομάζεις, γυναίκα. Ο γέρος κου
ράστηκε να παλεύει, στάθηκε στο μεσοστράτι της ελπίδας, 
στάθηκε κι ο κόσμος μαζί του· κι εγώ πήρα τον αγώνα του 
και τον έφτασα ως την άκρα, κούνησα τον κόσμο πιο πέρα 
απ’ όπου τον αφήκε -  αυτό θα πει γιος».

Ο Μίνωας βλέπει τα αίματα πάνω στον Θησέα και ρωτάει: 
«Τι αίματα είναι τούτα; Δικά σου; Δικά του;» Κι ο Θησέας 
απαντά: «Πώς θες να ξεχωρίσω; Κι οι δυο μας παλεύαμε σαν 
ταύροι- έτσι αρχινήσαμε· με τον τρόμο, με το αίμα...»

Την αφήγηση συμπληρώνει η Αριάδνη: Εκεί, λέει, που 
παλεύανε σαν μανιασμένοι ταύροι, αυτή πήρε τον αυλό κι 
άρχισε να παίζει το μαγικό σκοπό που τους ημερεύει. Οι δυο 
αντίπαλοι τότε μεταμορφώνονται: «Δεν έβλεπα πια -λέει η 
Αριάδνη- στο σκοτάδι κέρατα και στόματα ταυρίσια· δυο 
φωτερά πρόσωπα ανθρώπου φεγγοβολούσαν χαρούμενα μέσα 
στην άγρια σπηλιά. Κι απ’ την πολλή χαρά, θαρρώ, δεν ήξεραν 
τι λέγαν... Μουρμούριζαν και παραμιλούσαν».

Ο Μίνωας ρωτάει τι έγινε μετά, κι ο Θησέας απαντάει: 
«Μπήκαμε στη σιωπή». Κι ο Μίνωας παρατηρεί:

«Πέρασες και τις τρεις πόρτες του μυστηρίου -  το αίμα, τα 
δάκρυα και τη σιωπή. Οσμίζουμαι επάνω σου τις τρεις 
μεγάλες αναπνοές: του ταύρου, του Μινώταυρου, του 
Θεού».

Υποθέτω ότι αυτοί οι τρεις αναβαθμοί σημαδεύουν την 
πορεία της αναζήτησης του θεού και συνάμα την πορεία του 
ανθρώπου προς την εξομοίωσή του με το θεό του. Κι η εντύ
πωσή μου επίσης, που προανέφερα, πως ο Καζαντζάκης με το 
δράμα του «Κούρος» συνεχίζει την εμπειρία του από τις Ισπα
νικές ταυρομαχίες, νομίζω ότι δεν είναι απατηλή. Άλλωστε 
όλο το έργο του Καζαντζάκη δεν είναι παρά ένας αγώνας για 
την ανακάλυψη του θεού. Σ’ αυτή την πορεία του εντάσσεται 
και η ισπανική του εμπειρία, ενσωματωμένη μάλιστα στην 
αρχετυπική του κληρονομιά, την Κρητική Μυθολογία στην 
οποία αισθάνεται βαθύτατα ότι ανήκει, όπως διαφαίνεται στα 
περισσότερα έργα του.

Ό ,τι ακολουθεί στο δράμα του Καζαντζάκη είναι το θέμα

της τύχης της Αριάδνης. Αφού προσπαθεί, μάταια, να πείσει 
τον Θησέα να την πάρει μαζί του, πιέζει τον Μίνωα να τον 
εμποδίσει να φύγει. Προς στιγμήν ο βασιλιάς πείθεται, χτυπούν 
τα βούκινα και απειλείται συμπλοκή. Τότε όμως πέφτει κεραυ
νός, γκρεμίζονται οι πύλες του Λαβυρίνθου και εμφανίζεται ο 
Λυτρωμένος Μινώταυρος, με τη μορφή Κούρου, που κρατάει 
στα χέρια του την προσωπίδα του ταύρου. Ανοίγει τα πόδια του 
για να κινηθεί, να κατακτήσει τον κόσμο. Η Αριάδνη πέφτει και 
τον προσκυνάει, ο Μίνωας κατεβαίνει στον Άδη, Κι ο Θησέας 
λέει στον Κούρο: «Σύντροφε, πάμε!»

* Ομιλία στο Συνέδριο που οργάνωσε η Σχολή Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Peutenses, στη Μαδρίτη, στις 27, 28. 29 Απριλίου 1998 
με θέμα «Ταυρομαχίες και Ταυροκαθάψια».

1. Πλουτ. Θησεύς, 13-15.
2. ένθ. ανωτ., 25-26.
3. Απολλοδ. Βιδλιοθ. Γ', κεφ. 3 ,7 .8 ,9 .
4. Πλουτ. Θησ. 16.
5. Ο ισχνός διάλογος «Μίνως» (περί νόμων) που αποδίδεται στον 

Πλάτωνα είναι μάλλον έργο μεταγενέστερο (κατά τον Jaeger) και, εν 
πάση περιπτώσει, δεν ενδιαφέρει το θέμα μας.

6. Οι τραγωδίες είναι: Προμηθενς. Κούρος, Οόυσσέας, Μέλισσα 
(εκδ. Δίφρος, 1955).

7. Ν. Καζαντζάκη, Ταξιδεύοντας -  Ισπανία, Δίφρος, 1957.
8. Από τα πιο γνωστά αγάλματα κούρων είναι οι Κούροι των Δελφών 

που θεωρείται ότι παριστάνουν τα δυο αδέλφια Κλέοβιν και Βίτιονα.

ΑΙΚ. ΤΣΟΤΑΚΟΥ-ΚΑΡΒΕΛΗ

ΛΕΞΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ



Το ημερολόγιο 
ως αυτοβιογραφικό κείμενο

Το ημερολόγιο ανήκει στη μεγάλη κατηγορία του αυτοβιογρα- 
φικού λόγου μαζί με την αυτοβιογραφία, τα απομνημονεύματα 
και την επιστολογραφία. Εφόσον κάθε ένα από τα αυτοβιογρα- 
φικά είδη παρουσιάζει τις δομικές ιδιαιτερότητέςτου, είναι και 
διαφορετική κάθε φορά η μεθοδολογική προσέγγιση και ανά
λυση. Δεν πρόκειται βέβαια μόνο για διαφορετικές δομές, αλλά 
και για διαφορετικό «οικοσύστημα» μέσα στο οποίο γεννήθη
καν, λειτούργησαν και καλλιεργήθηκαν αυτά τα είδη του αυτο- 
βιογραφικού λόγου. Αρκετοί ερευνητές συμφωνούν ότι, έστω 
και αν από μορφολογικής άποψης δεν είναι προϊόντα της νεό
τερης εποχής, πάντως από τον 19ο αιώνα και με την οριστική 
απελευθέρωση του ατόμου από την αντίληψη περί κανονικό
τητας και παντοδυναμίας της ιστορίας ενισχύεται η αξία της 
ατομικής ηθικής και του υποκειμενισμού που συνδέονται 
άμεσα με τον αυτοβιογραφικό λόγο, όπως τον γνώρισαν οι δύο 
τελευταίοι αιώνες.

Τα οικογενειακά χρονικά και τα cahiers de pensées που εμφα
νίζονται τον 15ο και 16ο αιώνα αποτελούν το βήμα μιας νέας 
έκφρασης των αστών στη Δυτική Ευρώπη και συγχρόνως μία 
άσκηση γραφής σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο (Didier 
1976: 36-43). Κατά τον 17ο και 18ο αιώνα καλλιεργείται μέσα 
στα πλαίσια του ευσεβισμού (Pietismus) ένα είδος απολογη
τικής λογοτεχνίας, η οποία βρίσκει στο ημερολόγιο το κατάλ
ληλο όργανο για την ψυχολογική αυτοανάλυση· τα ημερολόγια 
των ευσεβιστών θεωρούνται σήμερα ο χώρος της εκκοσμί- 
κευσης της αυτοσυνειδησιακής διαδικασίας που ξεκινά από τα 
θρησκευτικά απολογητικά κείμενα του μεσαίωνα και της ανα
γέννησης και καταλήγει στη σύγχρονη αυτοβιογραφία (Niggl 
1989: 367-391). Μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα τα προσω
πικά ημερολόγια δεν απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό ή του
λάχιστον είναι αβέβαιη και πάντως μεταθανάτια η δημοσίευσή 
τους (Girard 1963: 3-5).

Σχετικά με το ζήτημα της λογοτεχνικότητας του ημερολογίου 
και γενικότερα των αυτοβιογραφικών κειμένων η παλιά διά
κριση της γερμανικής γραμματολογίας ανάμεσα σε χρηστικά, 
δηλ. μη-λογοτεχνικά κείμενα, και σε λογοτεχνικά που εκπλη- 
ρούν κάποιες αισθητικές προϋποθέσεις, έχει εγκαταλειφθεί 
από πολλούς σύγχρονους ερευνητές. Η ιστορικότητα του ζητή-

της Ιωάννας Μυλωνάκη

ματος των λογοτεχνικών και εξωλογοτεχνικών ειδών έχει δύο 
παραμέτρους: αφενός τις διαφορετικές γραμματολογικές 
συστηματοποιήσεις που υπαγορεύονται από την οπτική γωνία 
κάθε εποχής και αφετέρου, και επιστρέφοντας στα κείμενα, 
από τον ορίζοντα προσδοκιών και τον λογοτεχνικό κανόνα της 
εποχής παραγωγής των κειμένων (Βελουδής 1994: 183-191). Η 
σύγχυση που επιφέρει ο διαχωρισμός μεταξύ λογοτεχνικό- 
τητας-πλασματικότητας (fiction) και πραγματικότητας (reali
ty), ίσως ήταν παλιότερα η αιτία που οδήγησε στο να εξετά
ζονται τα αυτοβιογραφικά είδη κυρίως ως μαρτυρίες και ντο
κουμέντα προσώπων ή εποχής με αποτέλεσμα να αγνοείται 
τελείως η πλασματική-λογοτεχνική-αισθητική τους διάσταση. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο και τα ιστορικά συμπεράσματα ήταν 
παρακινδυνευμένα εφόσον δεν λαμβανόταν υπόψη η αισθητι- 
κοϊδεολογική ιδιαιτερότητα των αυτοβιογραφικών κειμένων, 
αλλά και η υπόστασή τους ως αυτόνομων γραμματολογικών 
ειδών σβηνόταν από τον χάρτη. Εν πάση περιπτώσει η πλασμα- 
τικότητα δεν μετριέται με τον βαθμό ή την ποσότητα πραγματο
λογικών πληροφοριών που προσφέρει ένα κείμενο και στην 
περίπτωσή μας το ημερολόγιο (Glinz 1983:118-130), αλλά απο- 
τυπώνεται στη δημιουργία ενός διπλού Εγώ, Εγώ-αφηγητή και 
Εγώ-προσώπου της αφήγησης, ως στοιχείου του ημερολο
γιακού σκηνικού, δηλ. αποτυπώνεται στην πράξη της αυτοβιο- 
γράφησης αυτής καθεαυτής (Sellner 1992:10-27).

Το ζήτημα της αντικειμενικότητας, της «αλήθειας» στο ημε
ρολόγιο μπορεί να αντιμετωπιστεί κατά τον ίδιο τρόπο σε όλα 
τα αυτοβιογραφικά είδη: δεν είναι τίποτε άλλο από μία μορφή 
«συμβολαίου», συμφωνίας που κλείνει ο αυτοβιογραφούμενος 
με τον αναγνώστη (Lejeune 1973: 137-162). Ο τρόπος ανά
γνωσης και οι προσδοκίες του αναγνώστη υπαγορεύονται από 
την πειστικότητα του κειμένου, από τις προθέσεις και τα όρια 
της αυτοβιογράφησης όπως διαφαίνονται μέσα στο κείμενο. 
Επομένως δεν τίθεται θέμα ειλικρινούς ή ψευδούς αφήγησης, 
αλλά υποκειμενικής απόδοσης, σεβαστής για τις υφολογικές 
και άλλες επιλογές, αφού αυτές ακριβώς δίνουν το στίγμα του 
κειμένου. Ιδίως όσον αφορά το ημερολόγιο, οι ελευθερίες είναι 
ακόμη μεγαλύτερες απ’ ό,τι στην αυτοβιογραφία και στο απο- 
μνημόνευμα που δεν παύουν να είναι συνεχείς αφηγήσεις, ή την



επιστολή όπου ο αποδέκτης παίζει ρυθμιστικό ρόλο στη δια
μόρφωση του κειμένου.

Ο τονισμένος επικοινωνιακός χαρακτήρας των άλλων αυτο
βιογραφικών ειδών, δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το 
ημερολόγιο (ακόμη και όταν στην περίπτωση π.χ. επιφανών 
προσώπων μία μελλοντική δημοσίευση είναι πολύ πιθανή), 
πάντως υποφώσκει όπως συμπεραίνουμε από την ανάγνωση 
σύγχρονων ημερολογίων. Πολύ συχνό σίγουρα είναι το φαινό
μενο της χρήσης ημερολογιακών καταγραφών στα άλλα αυτο
βιογραφικά είδη από τον ίδιο τον συγγραφέα ως τεκμηρίων 
πιστότητας, αμεσότητας ή καλής μνήμης. Η αυτοβιογραφία 
είναι συχνά η συνέχεια, αλλά και παράφραση του ημερολογίου 
όπως στον Stendhal, στην Πηνελόπη Δέλτα ή στον Arthur Schni- 
tzler. Η παράθεση επιστολών μέσα σε ημερολόγια των αρχών 
του 19ου αιώνα συνδέεται άμεσα με το κύρος της επιστολογρα
φίας στη συνείδηση των αυτοβιογραφουμένων και γενικότερα 
στα πλαίσια του λογοτεχνικού κανόνα της εποχής (Didier 1983: 
108-113). Το επιστολικό μυθιστόρημα του 18ου αιώνα έχει τη 
συνέχειά του στη νεότερη εποχή με έργα όπως L ’ école des 
femmes του Gide (1929) ή Les jeunes filles του Montherlant 
(1934).

To Εγώ της ημερολογιακής καταγραφής δεν είναι λοιπόν ο 
καθρέφτης του συγγραφικού Εγώ, αλλά μία κατασκευή. Η εσω
τερική οργάνωση του ημερολογίου δεν υπακούει σε μία συγκε
κριμένη ποιητική και παρά το γεγονός ότι μπορεί αρχικά να 
δημιουργείται η εντύπωση μίας μονοδιάστατης απλότητας που 
δομείται πάνω στην ακολουθία του ημερολογιακού χρόνου, μία 
προσεκτική ανάγνωση αποκαλύπτει άλλα στοιχεία. Στον Schni- 
tzler για παράδειγμα η πλούσια χρήση παραθεμάτων προσδίνει 
χαρακτήρα διαλογικό στο ημερολόγιο, θα λέγαμε πολυφωνικό, 
όπου εναλλάσσονται όχι μόνο οι φράσεις, αλλά και οι οπτικές 
γωνίες των προσώπων (Sellner 1992: 28-44). Όταν πια και 
δικός του ευθύς λόγος παρατίθεται ανάμεσα σε εισαγωγικά, 
τονίζεται η σχετικότητα της προσωπικής άποψης και στάσης, 
συντελείται η αποξένωση από το Εγώ που βιώνει και τελικά η 
σύνδεση του κειμένου με την εξωκειμενική πραγματικότητα. 
Δεν συμβαίνει το ίδιο με το αυστηρά προσωπικό ημερολόγιο 
του Stendhal όπου η αυτοπαρατήρηση είναι το εργαλείο της 
μελλοντικής αυτοκριτικής (Lejeune 1976: 21-36) ή του Henri- 
Frédéric Amiel, το οποίο λειτουργεί ως υποκατάστατο της ζωής 
που δεν γνωρίζει να τη ζήσει (Wuthenow 1990: 81-83). Ο Sten
dhal χρησιμοποιεί ψευδώνυμα για τον ίδιο όπως και άλλες 
ευρωπαϊκές γλώσσες στο ημερολόγιο (το τελευταίο το συνηθί
ζουν και οι Charles Du Bos και August von Platen) με αποτέ
λεσμα να συγχέονται τα επίπεδα της ανάγνωσης και η ταυτό
τητα των προσώπων η προσωπική κρίση ταυτότητας μεταφέ- 
ρεται έτσι μέσω ενός μυστικού κώδικα στο αυτοβιογραφικά 
κείμενο, το οποίο και αυτό με τη σειρά του καθίσταται δυσανά
γνωστο (Didier 1983: 85-100). Ακόμη και την ηλικία του δίνει 
κρυπτογραφικά ο Stendhal μέσα από μαθηματικές πράξεις 
όπω ς25χ\/4+3ή  52x2+V9.

Εκτός από τα προσωπικά ημερολόγια υπάρχουν και τα πολι
τικά, τα ταξιδιωτικά και τα ημερολόγια εργασίας. Τα τελευταία 
είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην ανασύνθεση της διαδικασίας 
δημιουργίας του καλλιτεχνικού έργου. Όμως και η μετάβαση 
από το προσωπικό ημερολόγιο στο έργο και το αντίστροφο 
είναι για λογοτέχνες όπως ο Gide (Girard 1963: 90-92, Mann 
1988:150-151), ο Σεφέρης (Mylonaki 1998) ή ο Kafka και η Vir
ginia Woolf (Jurgensen 1979: 134-201) στοιχείο εργασίας: από 
τον Gide, στου οποίου μεν το ημερολόγιο υπάρχουν ελάχιστες

αναφορές του έργου του, αλλά που το ημερολόγιο είναι και το 
κλειδί για την κατανόηση της ποιητικής του ιδιοσυγκρασίας 
περνούμε στον Σεφέρη, του οποίου το ημερολόγιο λειτουργεί 
συχνά ως γλωσσάριο για το ποιητικό του έργο και για τον ίδιο 
ως χώρος ποιητικής άσκησης, για να φτάσουμε στον Kafka που 
αντιλαμβάνεται την ημερολογιακή καταγραφή ως σχεδίασμα 
και αισθητικό πειραματισμό.

Η αποσπασματικότητα του ημερολογίου, το στιγμιαίο, αυτή 
η μορφή «αυτοβιογραφίας σε συνέχειες» («serial autobiogra
phy», Fothergill 1974: 153) εντάχθηκαν στον λογοτεχνικό 
κανόνα του 19ου αιώνα με τη μορφή του ημερολογιακού μυθι
στορήματος. Από το Ημερολόγιο ενός τρελλού του Gogol (1835) 
έως τις Aufzeichnungen des Malte Laurìds Brigge (1910) του R. 
M. Rilke, τα Extracts from Adam’s diary τον Marc Twain (1904) 
ή τις Έξι νύχτες στην Ακρόπολη τον Σεφέρη (1974) το ημερολο
γιακό μυθιστόρημα φαίνεται να ανταποκρίθηκε σε αιτήματα 
της νεότερης λογοτεχνίας και κυρίως στην υποκατάσταση μίας 
«λογικά» δομημένης πλοκής από αποσπάσματα της συνειδη
σιακής ροής καθώς και στη μετάβαση μέσα στα πλαίσια των 
σύγχρονων λογοτεχνικών κανόνων στην αυτοαναφορική Εγώ- 
αφηγηματική περίπτωση (Μυλωνάκη 1989:69-73).

Η μελέτη των ημερολογίων στην εποχή μας δεν περιορίζεται 
σε κείμενα λογίων, καλλιτεχνών και γενικά επιφανών, αλλά 
καλύπτει όλα τα ημερολόγια που είτε έχουν εκδοθεί είτε περι
μένουν σε ιδιωτικά ή δημόσια αρχεία τον αναγνώστη και μελε
τητή τους. Πρωτοβουλίες δημοτικών φορέων όπως της ιταλικής 
πόλης Pieve Santo Stefano που εδώ και δεκατέσσερα χρόνια 
διαθέτει το αρχείο της, ή ιδιωτών, για παράδειγμα της Frauke 
von Troschke που ίδρυσε τον Νοέμβριο του 1997 στη νοτιογερ- 
μανική πόλη Emmendingen την «Ομάδα Εργασίας του Ημερο
λογιακού Αρχείου», πληθαίνουν και δηλώνουν το αυξανόμενο 
ενδιαφέρον για τα αυτοβιογραφικά κείμενα. Σημαντικά είναι 
βεβαίως αυτά τα ημερολόγια και ως πηγές για την ανασύνθεση 
της τοπικής και οικογενειακής ιστορίας, της μικροϊστορίας που 
αποτελεί σήμερα κλάδο της ιστοριογραφίας και αναζητά τους 
μηχανισμούς της συλλογικής μνήμης όπως αυτοί εξατομι
κεύονται μέσα στις αυτοβιογραφικές μαρτυρίες.

Το ημερολόγιο αποτελεί σήμερα αυτόνομο γραμματολογικό 
είδος και δεν θεωρείται πια συμπληρωματική ενασχόληση, 
πρόφαση δημιουργίας. Ο ενισχυμένος επικοινωνιακός του 
χαρακτήρας στον αιώνα μας είναι η βάση πάνω στην οποία 
πρέπει να στηριχθεί η ανάλυση. Τα ζητούμενα είναι οι όψεις της 
ατομικότητας, του κοινωνικού περίγυρου και του έργου των 
αυτοβιογραφουμένων, όπως αυτές βρίσκουν την έκφρασή τους 
στο κείμενο, καθώς και οι αντιλήψεις περί αυτοβιογράφησης 
και του ημερολογίου ως λογοτεχνικού είδους. Έχοντας το προ
νόμιο της μεγαλύτερης ελευθερίας απέναντι σε υφολογικές, 
γλωσσικές και συμβάσεις δομής το ημερολόγιο παραμένει 
χώρος έκφρασης μίας νοοτροπίας που είναι άρρηκτα συνδεδε- 
μένη με το πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον της εποχής 
της ακόμη και μέσα από την απόκλισή της από αυτήν.
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Μ ενάνδρου, αναδρομικά  
περί «Επιτρεπόντων»

Σχολιασμός-μετάφραση: Γιάννης Βαρβέρης

Στο τεύχος 82 (Νοεμβρίου 1997-Ιανουαρίου 1998) του περιοδικού αυτού είχε δημοσιευθεί ένα παρόμοιο προς το σημε
ρινό κείμενό μου, αναφερόμενο στο έργο του Μενάνδρου «Σαμία», έργο το οποίο είχα μεταφράσει σε απλή, και ελπίζω 
βατή, καθαρεύουσα για τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Η μετάφραση προοριζόταν για την επίσημη συμμετοχή του 
Οργανισμού στο Φεστιβάλ Επιδαύρου, το 1993.

Στο πρώτο εκείνο κείμενο εξηγούσα τους λόγους που είχαν οδηγήσει εμένα και το σκηνοθέτη Εύη Γαβριηλίδη να 
αντιμετωπίσουμε το δίχως χορικά έργο του Μενάνδρου περίπου ως κωμειδύλλιο των αρχών του αιώνα μας, προσθέ
τοντας στη δομή του επένθετα ασμάτια σχετικά με την πλοκή και τους ήρωες. Τα ασμάτια αυτά της «Σαμίας» είχα λοιπόν 
παρουσιάσει στους αναγνώστες του «Γράμματα και Τέχνες».

Το 1996, παρόμοια με της «Σαμίας» πρόταση έγινε προς το ίδιο δίδυμο από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλα
μάτας, τώρα ως προς τους μενανδρικούς «Επιτρέποντες». Από τη νέα αυτή συνεργασία προέκυψε μια μετάφραση και 
μια παράσταση, η οποία σκαρφάλωσε μέχρι το Ηρώδειο. Μαζί όμως προέκυψε και πάλι μια σειρά επένθετων ασματίων 
στην καθαρεύουσα, τα οποία και παρουσιάζω τώρα εδώ, διευκολύνοντας όσο μπορώ την κατανόηση με την αδρομερή 
παρουσίαση της περίπλοκης δράσης. Το έργο πάντως, όπως συνηθίζεται στη νέα κωμωδία, περιστρέφεται γύρω από τον 
εντοπισμό των αληθινών γονέων ενός έκθετου βρέφους.

* * *

Η παράσταση ξεκινούσε μ’ ένα χαρούμενο καλησπέρισμα των θεατών στο οποίο υποκριτές και Χορός αναφέρονταν 
«μπρεχτικά» στην προηγηθείσα, κατά τα αυτά πρότυπα, «Σαμία»:

ΕΙΣΟΔΟΣ

6 '
Εις τόν κόσμον τής συγχρόνου θηριωδίας 
όταν ήχοϋν αί σάλπιγγες τής νέας κωμωδίας 
λησμονούνται παρευθύς δλα τά πάθη 
καί ό καθείς τό τί καί πώς ζητεί νά μάθη.

Πρό καιρού καίμέ γνησίαν καθαρεύουσαν 
τούς Πηγάσους τής έμπνεύσεως ίππεύουσαν 
ώδηγήθημεν εις θεατρικόν ευτύχημα.
Είθε έκ νέου νά κερδίσωμεν τό στοίχημα 
εις μεθόδους τήςΣαμίας πάλιν ρέποντες 
μέ τό έργον τού Μενάνδρου ’Επιτρέποντες.

Τό ψυχρόν ή τό θερμόν σας χειροκρότημα 
είναι πάντοτε τό μόνον μας έρώτημα.
Διά τήν τέρψιν σας θά κυλισθώμεν έρποντες 
κα ίο ί’Επιτρέποντες θά γίνουν Έπι-τέρποντες.

Στην περίπου ολότελα χαμένη α' πράξη, όπως συμπληρώθηκε από τον μεταφραστή με βάση και τις προϋπάρξασες 
φιλολογικές εικασίες, ο δούλος Ονήσιμος και ο μάγειρος Καρίων εξηγούν τα συμβαίνοντα: Κατά τη διάρκεια της 
γιορτής των Ταυροπολίων η νεαρά Παμφίλη είχε... οικειοθελώς βιασθεί από τον τυχαία τώρα σύζυγο και τότε άγνωστό 
της Χαρίσιο (που θα αποδειχθεί στο τέλος και ο αληθινός πατέρας του παιδιού της.) Ο βιασμός όμως είχε λάβει χώρα 
παρούσης ή σχεδόν παρούσης της εταίρας-τραγουδίστριας Αβρούλας, η οποία αργότερα θα παίξει αποφασιστικό ρόλο 
στη λύση της παρεξήγησης. Ιδού λοιπόν το τρίο μεταξύ Χαρίσιου-Παμφίλης-Αβρούλας:

α '
“Ανδρες, γυναίκες καίπαιδία 
καλησπέρα σας.
’Εάν παρήλ θεμάτόν Δ ία 
ή ημέρα σας
μέ προβλήματα έργασίας 
καί μέζάλην 
επί πτερύγων φαντασίας 
ημείς πάλιν
πάντα ταύτα θά διαλύσωμεν 
καθ’όσον
τάς καρδίας θά γεμίσωμεν 
μέ δρόσον.



ΠΑΜΦΙΛΗ-ΧΑΡΙΣΙΟΣ-ΑΒΡΟΥΛΑ 
ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Π. : Πέρυσι, ώ τι εντροπή, μέγα κακόν συνέβη.
X. : Ό  οίνος, ώ τι όνειδος, τάς φρένας μου ύπερέβη.
Α. : Ούδείς άνευ συνεπειών την αμαρτίαν θωπεύει.
Π. : Δ ιά τών ορμών έπέρχεται τού ήθους ή απώλεια.
X. : *Ω vai, ώ vai, διά βιασμού εις Ταυροπόλια.
Α . : Οντω έκάθησαν πολλαί γυναίκες εις τά έδώλια.
Π. : "Αρα νά τόν προσέχωμεν τόν πόθον.
X. : Καθ’ όσον κινδυνεύομεν άπό τόν νόθον.
Α .: Τάς τύχαςτών γονέων του πλέον κλώθον.
Π. : Καί ό πατήρ του άραγε είναι ποιος;
X. : Ό  πατήρ είναι είτε ξένος είτε οικείος.
Α .: Γέμει έκπλήξεων θλιβερών ό ανθρώπινος ό βίος.

Ο στιχουργικός-μουσικός τους διάλογος καταλήγει σ’ ένα κοινό ασμάτιο, το ακόλουθο:

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 
Μεγίστη έγινεν πληγή 
ή ανταλλαγή βλεμμάτων 
καί συχνά μάς όδηγεί 
εις συνεύρεσιν σωμάτων.

Αλλά καί όσοι μεθύσκονται 
τό τί πράττουν δέν νοούν 
καί όταν συνευρίσκονται 
τούς συντρόφους αγνοούν.

"Οσον δέ διά τά βρέφη 
άλλος πλέον τά ανατρέφει.
Καλώς είπεν ό σοφός:
Συνευρίσκεσθε εις τό φώς.

Στο τέλος της α ' πράξης ο Χορός «φιλοσοφεί» γύρω από τη γνησιότητα των παιδιών. Η νεαρά Παμφίλη εμφανίζεται 
έγκυος ανάμεσα στα μέλη του Χορού και τραγουδάει μόνη της την τελευταία στροφή, κρατώντας μια καρφίτσα και σπά
ζοντας το μπαλόνι που υποδύεται την άνομη (το παιδί γεννήθηκε... μόνον πέντε μήνες μετά το γάμο) εγκυμοσύνη της:

ΧΟΡΙΚΟ Α ' ΠΡΑΞΗΣ - ΠΑΜΦΙΛΗ
’Εάν θά γεννηθή παιδίον 
μόνος γνώστης τό αίδοίον.
Τίς είσήλθεν εις τό αίδοίον 
τό γνωρίζει τό παιδίον.

Αύνασθε νά τό ίδήτε 
ήδη βρέφος κυοφορείται 
άλλά φευ! είναι ό πατήρ 
διάττων, άγνωστος όστήρ.

ΠΑΜΦΙΛΗ
Δι ’ αΰ τό θά δώσω αιφνίδια 
λύσιν ώς άλλη Μήδεια 
ή ώς κυρία τρέ τρέ σίκ 
μ ’ ένα εύφυές, μικρόν μου τρίκ.

Στη β' πράξη ο τσιγκούνης και γκρινιάρης πατέρας της Παμφίλης, ο γερο-Σμικρίνης, συναντά τυχαία ένα ζεύγος 
ταλαίπωρων ανθρώπων, έναν βοσκό κι έναν καρβουνιάρη (οι δύο «επιτρέποντες», δηλ. οι αναθέτοντες διαιτησία), οι 
οποίοι τον παρακαλούν να διαιτητεύσει στη διαφορά τους για ένα έκθετο βρέφος, για τα ρούχα και για τα συνοδευτικά 
κοσμήματά του (ο Σμικρίνης θα αποδειχθεί, μετά από πολλά, παππούς του βρέφους αυτού). Οι δυο αυτοί άνθρωποι 
είχαν βρει το μωρό έκθετο σ’ ένα αλσύλλιο: πρόκειται για το παιδί της Παμφίλης και του Χαρίσιου που όμως εκείνη, 
αγνοώντας ότι ο βιαστής τής ...κατασκότεινης νύχτας των Ταυροπολίων ήταν ο... μετέπειτα σύζυγός της Χαρίσιος, το



έχει, κατά τη συνήθεια της εποχής, εκθέσει για να αποφύγει τον ονειδισμό. Έτσι, ο Χορός στη β' πράξη σχολιάζει τα 
περί βρεφών ενώ η «διαιτησία» τελείται τόσο εντός όσο και εκτός κειμένου, με κατασκευασμένο άδοντα διάλογο μεταξύ 
των εμπλεκομένων ηρώων:

ΧΟΡΙΚΟ Β' ΠΡΑΞΗΣ
Τών βρεφών ό ιματισμός 
ρυπαρός κατακλυσμός.
Δέν γνωρίζω άλληνλύσιν 
από την μανιώδη πλύσιν.

Τό παν ήμεις θά πράξωμεν 
ώστε νά διαφυλάξωμεν 
την άκραν καθαριότητα 
την άσπιλον λευκότητα.

Ά λλ  ’ έντός τών έσωρρούχων 
θησαυρούς τών δικαιούχων 
δυναντόν νά συνάντησές 
καί μυστήρια νά λύσης.

Οϋτω μέ την λεύκανσιν 
άγεσαι εις διαλεύκανσιν 
καί καλείται πλέον ό σάπων 
ό τής άληθείας θεράπων.

ΣΥΡΙΣΚΟΣ
Τό βρέφος μου παρέδωσεν διά νά τό περισώσω 
χρήμα καί σκέψιν ώς πατήρ έδέχθην νά άναλώσω 
άλλά τά τιμαλφή τώρα ζητεί δι ’ έαυτόν ό Αάος.
Έχάθη πάσα λογική καί έπικρατεϊ τό χάος.

ΔΑΟΣ
Σκέψις δολία τόν κινεί καί άκρα πλεονεξία
καθ’ όσον τού ήθους του έμφανής τυγχάνει ή καχεξία.
Κατακρατών τά τιμαλφή ό άθλιος Συρίσκος 
άποδεικνύεται έν παντί κοινός άπατεωνίσκος.

ΧΟΡΟΣ-ΔΑΟΣ-ΣΥΡΙΣΚΟΣ 
Τήν άρωγήν σου έπιθυμώ, ώ φίλτατε Σμικρίνη 
καθ’όσον τήν διαφοράν θά πρέπει νά σμικρύνη 
άνήρ σοφότερος ήμών καί ικανός νά κρίνη.
Τό βρέφος, καίτοι δέν νοεί, τήν γνώμην σου θά έγκρίνη.

'Ημείς σοϋ έπιτρέπομεν 
ήτοι σοϋ άναθέτομεν 
τήν όλην διαιτησίαν.
Σύ μέ ευθυκρισίαν 
δικαίου Άριστείδου 
είπε, καί χρόνον φείδου, 
τούς νόμους τούς διέποντας 
ημάς τούς ’Επιτρέποντας.

ΣΜΙΚΡΙΝΗΣ
Λύσιςπάντοτε δέν βρίσκεται άλλ’ όντως 
ή άρίστη είναι αύτή τού Σολομώντος.
'Ως Σμικρίνης δίδω βρέφος καί ένδύματα 
εις τόν τρέφοντα τά πατρικά αισθήματα.

ΧΟΡΟΣ
Εις τού κόσμου τά σημεία καί τά τέσσαρα 
τά τού Καίσαρος άνήκουν εις τόν Καίσαρα



καί τοϋ βρέφους συνεπώς μόνον τώ βρέφει.
Ό  Σμικρίνης διαιτητεύσας τάδε έφη.

Με τη βοήθεια της καλοκάγαθης εταίρας Αβρούλας και του δούλου Ονήσιμου αναγνωρίζεται ο Χαρίσιος ως πατέρας 
του βρέφους. Στην αναγνώριση αυτή συντελεί αποφασιστικά ένα δαχτυλίδι του Χαρίσιου που βρέθηκε ανάμεσα στα 
ρουχαλάκια του.μωρού. Έτσι, δικαιολογημένα ο Χορός σχολιάζει:

ΧΟΡΙΚΟ Γ' ΠΡΑΞΗΣ
Ό  δακτύλιος γεννά πολλάς δεσμεύσεις 
καί στυφάς δημιουργεί συνήθως γεύσεις.
Δίχως σκέψιν μίαν ημέραν τόν φορείς 
καί τόν βίον διά βίου ταλαιπωρείς.

Πλήν τυχαίως εάν Ιδης τόν δακτύλιον 
μετά βρέφους εις τό διπλανόν δασύλλιον 
δέν παίζει ούτος πλέον τόν ρόλον άρραβώνος 
άλλά ρόλον πολυτίμου κηδεμόνος.

Ό ταν εϋρης τόν δικαιούχον δακτυλίου 
είναι πλέον φαεινότερον ήλίου 
ότι ήλθεν έπιτέλους ή ημέρα 
άρραβώνων τοϋ υιού μέ τόν πατέρα.

Στό τέλος τής δ ' πράξης και με τη λύση των παρεξηγήσεων, κατέφυγα σ’ ένα Χορικό σχετικό με το θεσμό της δουλείας 
δεδομένου ότι ο Χαρίσιος, αναγνωρίζοντας τη γυναίκα του ως μητέρα του παιδιού του, επιβραβεύει την εταίρα 
Αβρούλα, που τόσο βοήθησε στη διαλεύκανση του... μυστηρίου, με την απόδοση της ελευθερίας της.

ΧΟΡΙΚΟ Δ ' ΠΡΑΞΗΣ
Έ ξ όλων τών λαθών τής άρχαιότητος 
πιστεύω μετά πάσης βεβαιότητος 
τό χείριστον πώς είναι ή δουλεία, 
αναίσχυντος, άπάνθρωπος, γελοία.

Αιώνες ούκ ολίγοι θά παρέλθουν, 
οί άνθρωποι τών πάντων θά μετέλθουν, 
θά εί'πουν καί θά γράψουν καί θά πράξουν, 
ακόμη καί τά στήθη θά προτάξουν

ώστε νά μή υπάρχουν πλέον διακρίσεις 
εις γένη καί φυλάς καί τρίτας φύσεις, 
νά γίνη δέ εις τόν αιώνα άθάνατος 
ή άπαίτησις «’Ελευθερία ή θάνατος».

Η ε' πράξη, αρκετά κολοβωμένη αλλά όπως φαίνεται επικουρική στις διασαφηνίσεις, κλείνει το έργο με ευτυχείς 
λύσεις μεταξύ των ηρώων. Είναι φυσικό λοιπόν ο Χορός να δηλώσει την ικανοποίησή του απευθυνόμενος στο αγαπη
μένο πια ζευγάρι και καληνυχτίζοντας το κοινό:

ΧΟΡΟΣ
Ώ  αιώνιον θήλυ 
γλυκυτάτη Παμφίλη 
καί αν τό σύμπαν έβόα 
ότι ήσο άθώα 
πώς αύτός νά πιστεύση 
καί οΰτω νά διακυβεύση 
τόν οίκον, τήν τιμιότητα 
καί ιδίως τήν πατρότητα;
Πλήν δμως επιστρέφει 
καί διά τό μέλλον τρέφει 
δι’ εσέ άντί όργής 
αισθήματα στοργής.



ΧΑΡΙΣΙΟΣ
Ai ' έσέ θά παυσω πίνων 
τόν όλετήρα οίνον.

ΠΑΜΦΙΛΗ
Τού βρέφους τόν πατέρα 
ισόβιον έχω αστέρα.

ΕΞΟΔΟΣ-ΧΟΡΟΣ
Έδόθη πλέον έξήγησις, 
έλύθη ή παρεξήγησις,
Χαρίσιος καί Παμφίλη 
τό άρρεν καί τό θήλυ 
θά ζήσουν άνευ νέφους 
μετά νομίμου βρέφους

ώστε ή κωμωδία 
-όλίγον παρωδία-  
μέ θέαμα καί άρτον 
τό άσμα καί τό μέλος 
όπως τό βουλεβάρτον 
νά έχιι αίσιον τέλος.

Τό βρέφος θά άναπτνχθή προϊόντος καί τοϋ χρόνου 
καί όλοι θά τον άποκρύψωμεν τά πάθη τον εκ συμφώνου 
εκτός έάν έχη καί αυτό συγγραφικός τάς κλίσεις 
καί εις τάς κωμωδίας τον άναζητή τάς λύσεις.

Εις τήν περίπτωσιν αυτήν ποιον έπικρατέστερον 
ποιον διδακτικώτερον καί ποιον άσφαλέστερον 
παρά νά έλθη εις έπαφήν μέ έργον θεατρικόν 
Σαμίαν ή Έπιτρέποντες, πάντως μενανδρικόν.

"Ανδρες, γυναίκες καί παιδία καληνύκτα σας.
Έάν παρήλθε μά τόν Δία αυτή ή νύκτα σας 
εις τής κωμωδίας τήν ζάλην καί τήν δίνην 
ημείς έχομεν καί πάλιν τήν ευθύνην.

Είθε εις τον βίου τήν τρικυμίαν καί τά χάσματα, 
νά άπαντώμεν μέ ευθυμίαν καί μέ άσματα.

* * *

Κατά τη διάρκεια της παράστασης η δράση διακόπτεται και από ορισμένα ασμάτια που τραγουδούν οι ήρωες και που 
αναφέρονται στο χαρακτήρα ή στη θέση τους μέσα στο έργο. Συγκεκριμένα, ο δούλος Ονήσιμος παραπονείται για τη 
μοίρα των δούλων αλλά και υπερηφανεύεται για την πονηριά και την καπατσοσύνη τους:

ΟΝΗΣΙΜΟΣ
Οί αύθένται έπιτέλους τί έπιδιώκουν
καί τούς δούλους έν παντί τούς καταδιώκουν;
Μάς χλευάζουν, μάς υβρίζουν, μάς ραπίζουν, 
όμως πάντοτε εις τούς δούλους των έλπίζουν 
νά παρέμβουν, νά έλιχθοϋν καί νά προσφέρουν 
ώστε εις πέρας τήν ύπόθεσιν νά φέρουν.
Τό έργον τούτο θά παρέμενεν άμφίσημον 
έάν δέν διέθετε παμπόνηρον ’Ονήσιμον.
Εις έμέχάριν θά όφείλη ό Χαρίσιος 
έάν φανή πώς ό υιός του ήτο γνήσιος- 
άρα χάριν διά τάς λύσεις τάς σαφείς 
εις ήμάς οφείλουν όλοι οί συγγραφείς.



Η εταίρα Αβρούλα διεκτραγωδεί ψευδομελοδραματικά την τύχη των εταίρων στους αιώνες και προλέγει τη βελτιω
μένη μελλοντική τους θέση στις ερχόμενες κοινωνίες:

ΑΒΡΟΥΛΑ 
Εις τών άνδρών τάς πολλαπλός ορέξεις 
καί εις άλλας προκεχωρημένας έξεις 
άς ίδωμεν, άς ίδωμεν 
ώς πότε θά ένδίδωμεν.

Φύσεις άβραίμέ τρυφερά αισθήματα 
τής στιγμιαίας ηδονής πίπτομεν θύματα 
ουδόλως άγαπώμεναι 
ώς έγκαταλειπόμεναι.

Θά έλθΐ] όμως έποχή ότε ή νέα γυναίκα 
συγκρινομένη πρός ή μάς θά άξίζη όσον δέκα 
θά είναι δέ έλευθέρα 
άκόμη καί ή έταίρα.

Την Αβρούλα «προστατεύει» και την προξενεύει στον Χαρίσιο ως πορνοβοσκός ο Χαιρέστρατος, ένα τριτεύον πρό
σωπο της κωμωδίας. Ως μάγκας, διαθέτει το ανάλογο τραγουδάκι:

ΧΑΙΡΕΣΤΡΑΤΟΣ
’Εγώ τυγχάνω άνήρ βαρύς.
’Εάν ποθής νά μή δαρής, 
σιώπα.

Ούδείς εμού ώραιότερος, 
ούδείς καί γενναιότερος 
καί ώπα.

Πωλώ εξαίσια δέρματα 
διά νά κερδίζω κέρματα 
άθρόως.

Μέ αγαπούν οί νόμοι σας 
καί λέγουν οί άστυνόμοι σας:
’Αθώος.

Ό πω ς είπαμε πρωτύτερα, στην όλη υπόθεση μας εισάγει (α ' πράξη) ο διάλογος του δούλου Ονήσιμου με τον κουτσομ
πόλη μάγειρο Καρίωνα. Ο Καρίων σχεδιάστηκε στο κείμενο και μετά στην παράσταση ως επαμφοτερίζων, κι έτσι το τρα
γουδάκι του έχει ως εξής:

ΚΑΡΙΩΝ
Υ π ά γε ις  εις τά Λήναια;
Εύρίσκεις μόνον γύναια.
Υ π ά γε ις  εις τούς κήπους;
Γυναίκες πλήρεις λίπους.
Υ π ά γε ις  εις τά σπήλαια;
Κ αί έκεί άκόμη θήλεα. 
θ ά  έπόθουν ώς Καρίων 
νά ιδρύσω εν χωρών 
έπιλογής προδήλου: 
πρώτου καί τρίτου φύλου.

Ο γκρινιάρης πατέρας της Παμφίλης Σμικρίνης, έξαλλος για τη συμπεριφορά του γαμπρού του Χαρίσιου ο οποίος 
κατασπαταλά την προίκα με την εταίρα Αβρούλα εγκαταλείποντας την κόρη του, οργίζεται με το ακόλουθο οκτάστιχο:

ΣΜΙΚΡΙΝΗΣ
Οίνος καί έταίρα άναμίξ 
έπέπεσαν ώς άλλος σφήξ 
καί έρρόφησαν εις νύκτας εξ



περί οβολούς έκατόν εξ.
"Ομως θά έκδιωχθή πύξ λάξ 
εκ τών βλακών ό πλέον βλάξ 
διότι φαίνεται ήτο νύξ 
δτε τον έδόθη τόση προίξ.

Τέλος, υπάρχει και ένα τραγούδι για τον Χαρίσιο, στο οποίο ο απελπισμένος και κατά την αρχική του πεποίθηση απα- 
τημένος σύζυγος, εξυμνεί την παρηγορητική συντροφιά του κρασιού:

ΧΑΡΙΣΙΟΣ
Τού οίνον τήν λατρείαν διακονώ 
μεθύσκομαι καί τήν οδύνην λησμονώ' 
παροδικώς ό οίνος δύναται νά θεραπεύση 
μόνον έάν αντί αίματος εντός μας ρεύση.

Τό βρέφος είναι πάντοτε μητρός βεβαίας 
κατόπιν σχέσεως λαγνουργοϋ καί άμοιβαίας 
άλλ ’ ώς έγώ πατήρ ουδέποτε καί ονδαμώς νοείται 
έάν επί πεντάμηνον τό βρέφος κυοφορείται.

Ποιος μισητός λοιπόν τού έργου μου έπελήφθη;
Πλήν τής δολίας συζύγου μου, ούδείς τό άντελήφθη.
Μετά αιώνας θά γραφή εν άσμα δι ’ έμέ μόνον: 
θ ά  λέγη δτι ούτος έπινεν διά νά ξεχνη. τόν πόνον.

* * *

Οι «Επιτρέποντες» βρέθηκαν το 1907 σε αιγυπτιακό πάπυρο (586 στίχοι). Το έργο ανήκει μάλλον στην όψιμη περίοδο 
του Μενάνδρου. Το χειρόγραφο είναι αρκετά διαταραγμένο -  απουσιάζει η αρχή της α ' πράξης, το τέλος της ε' πράξης 
και αρκετές ομάδες στίχων παρά ταύτα, μπορεί να θεωρηθεί αρτιμελές.

Παγκόσμια πρεμιέρα του έργου πρέπει να θεωρηθεί εκείνη που δόθηκε το 1959 από το «Θέατρο του ’59» στο θέατρο. 
«Διονύσια» Καλλιθέας, σε σκηνοθεσία Κανέλλου Αποστόλου και μετάφραση Β. Σφυρόερα.

Όμως, για... περισσότερες πληροφορίες και για το ίδιο το τό εν καθαρευούση εγχείρημά μου, ο ενδιαφερόμενος ας 
απευθυνθεί στο., βιβλίο (Μενάνδρου «Επιτρέποντες», εκδ. Πατάκη, 1998).

Αν δεν παινέσεις το σπίτι του, θα πέσει ο Μένανδρος να σε πλακώσει!



Παύλου Μάτεσι, Προς Ελευσίνα: 
το πέρασμα από τον «ρεαλισμό» 

στη «μετα-τραγική» οπτική

Η πρόθεση και το τοπωνύμιο στον τίτλο προεικάζουν τη θεα
τρική περιπέτεια που επιφυλάσσει ο Μάτεσις στους θεατές του1 
προορισμός η Ελευσίνα, τόπος-σύμβολο της πορείας προς μία 
εμπειρία μυστηρίων με στόχο την κατάκτηση της γνώσης 
εκείνης που υπερβαίνει την συμβατική αντίληψη του πραγμα
τικού και επιτρέπει την ενατένιση του επέκεινα.

Πράγματι, ο συγγραφέας δημιουργεί μία ιδιότυπη θεατρική 
αναπαράσταση της πορείας αυτής. Με εύρημα το συμβάν του 
θανάτου, εμπλέκει τους ήρωές του σε μία διαδικασία σταδιακής 
αποστασιοποίησης από τους νόμους που επιβάλλουν ο ιστο
ρικός χρόνος και το κοινωνικό συμβόλαιο. Το έναυσμα για την 
πορεία δίνει ο θάνατος της μητέρας· προορισμός είναι ο τόπος 
καταγωγής της νεκρής κοντά στη θάλασσα. Ο χώρος εκκίνησης 
(ο οίκος της οικογένειας) μαζί και ο τελικός προορισμός παρα
μένουν στην περιφέρεια του «δράματος», αφού έμφαση δίνεται 
στην περιπέτεια του ταξιδιού, περιπέτεια που εκτυλίσσεται σε 
δύο επίπεδα: αυτό της ζωής (της σκηνής) και εκείνο του προθα- 
λάμου όπου οι ψυχές των νεκρών περιμένουν προτού φτάσουν 
στον τελικό τους προορισμό (το πατάρι). Την παραδοσιακή 
οικογένεια που αποτελούν οι πρωταγωνιστές «δανείζεται» ο 
συγγραφέας από το λογοτεχνικό του πρότυπο, το μυθιστόρημα 
του Ουίλλιαμ Φώκνερ Καθώς ψυχορραγώ. Η επιλογή αυτή εξυ
πηρετεί και το στόχο του συγγραφέα να συγκεκριμενοποιήσει 
το πεδίο αναφοράς του έργου- η αποστασιοποίηση από τον 
ιστορικό χρόνο, αποστασιοποίηση που επιφέρει η εμπειρία του 
θανάτου συντελείται μέσα σε μία πυρηνική οικογένεια.

Το Προς Ελευσίνα  εκδίδεται το 1995. Η πρώτη απόπειρα 
σκηνικής του μεταφοράς τον ίδιο χρόνο από το Εθνικό Θέατρο 
σε σκηνοθεσία Κ. Δαμάτη υπήρξε κατά κοινή ομολογία ατυχής, 
κρίνοντας τόσο από τη στάση του ίδιου του Μάτεσι, απέσυρε το 
έργο και διέκοψε τις παραστάσεις, όσο και από τη στάση των 
περισσότερων κριτικών.1 Η δεύτερη ελληνική απόπειρα από 
τον Γ. Μιχαηλίδη στο Ανοιχτό Θέατρο (1997-1998)) ήταν 
μάλλον επιτυχής, όπως προκύπτει από τη στάση του ίδιου του 
συγγραφέα όσο και από την ανταπόκριση των κριτικών.2

Ακολουθώντας την Εξορία  (1981) και κυρίως τον Περι- 
ποιητή Φυτών (1989), το Προς Ελευσίνα αποτελεί ένα ακόμη 
βήμα στην ωρίμανση της δραματουργικής πορείας του συγ-

της Λ. Ρόζη

γραφέα με πυρήνα της τον υπαρξιακό προβληματισμό, εκφρα
σμένο μέσα από μια ιδιότυπη ανάπτυξη του τραγικού στοι
χείου.

Ο Γ. Βαρβέρης, στη μελέτη του για το έργο του Μάτεσι ανι- 
χνεύει μορφές του τραγικού ήδη από τα πρώτα του έργα-3 ξεχω
ρίζει ωστόσο την Εξορία  ως το έργο εκείνο στο οποίο το τρα
γικό αποκτά μια πιο ολοκληρωμένη μορφή.4 Παρόμοια άποψη 
υποστηρίζει ο Γ. Πεφάνης που με βάση την ανάπτυξη του τρα
γικού στοιχείου προτείνει τη διάκριση δύο φάσεων στο έργο του 
συγγραφέα και στη δεύτερη φάση τοποθετεί τα έργα, Εξορία, 
Περιποιητής Φυτών και Προς Ελευσίνα.5

Είναι γεγονός ότι τα τρία τελευταία αυτά έργα αποκλίνουν 
από τα πρώτα, όπου στόχος ήταν η υπονόμευση της μυθολογίας 
που διαμορφώνει το ήθος και τα «έθιμα» του σύγχρονου νεοέλ
ληνα. Με την παραμορφωτική δύναμη της φαντασίας, αποκα
λύπτει το εφιαλτικό υπόβαθρο της μικροαστικής νοοτροπίας 
(Τελετή, Καθαίρεση, Βιοχημεία, Το φάντασμα του κυρίου 
Ραμόν Νοδάρο, Μικροαστικό δίκαιό), και με τη χρήση επικών 
τεχνικών υπονομεύει τους πολιτικούς, εθνικιστικούς και 
όποιους άλλους μύθους της άρχουσας ιδεολογίας (Ηποδοσφαι
ρική βραδιά της μεγαλειότατης, Λύκε λύκε, Κάνε μου μια επα
νάσταση καλέ). Με την Εξορία κινείται ακόμη στό αναγνωρί
σιμο πλαίσιο του ελληνικού τοπίου· ανιχνεύεται ωστόσο κά
ποια διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται 
τα κακώς κείμενα της σύγχρονης ιστορίας. Στόχος είναι να 
παρουσιάσει την Ιστορία μέσα από μια «αφαιρετική» διαδι
κασία που αποκλείει τη ρεαλιστική καταγραφή των γεγονότων 
και αποδίδει το «απόσταγμά» τους.

Με τον Περιποιητή Φυτών ο συγγραφέας φαίνεται να εγκα
ταλείπει το μέχρι τότε πεδίο αναφοράς του θεατρικού του 
κόσμου. Ό πω ς δηλώνει ο ίδιος: «Μ’ αυτό το έργο κάτι έπαψε 
να με δεσμεύει με την «ελληνικότητα». Κάτι επήλθε στη σχέση 
μου με την Ελλάδα. Κάτι σαν διαζύγιο ή θάνατος».6 Την ίδια 
στιγμή αναφέρεται στην προσπάθειά του να ξεπεράσει τα όρια 
της τραγωδίας και αποκαλεί το έργο «μετατραγικό».7 Η «μετα- 
τραγική» αυτή διάσταση χαρακτηρίζει και τα επόμενα θεα
τρικά του έργα, Προς Ελευσίνα και Η  Βουή, όπου η «ελληνικό
τητα» επανεμφανίζεται μόνο ως υπόβαθρο. Το στοιχείο που



διαφοροποιείται σε σχέση με την προηγούμενη παραγωγή του 
είναι οι πηγές απ’ όπου αντλεί το υλικό του· μύθοι, σύμβολα ή 
δοξασίες από την αρχαιοελληνική, βυζαντινή και νεοελληνική 
πολιτιστική παράδοση στην πρώτη, η αρχαία ελληνική τρα
γωδία στη δεύτερη.

Το «μετατραγικό» στοιχείο που εντοπίζει ο ίδιος ο συγγρα
φέας συνοδεύει και ένα άλλο χαρακτηριστικό σχετικό με τον 
τρόπο που χρησιμοποιεί τη σύμβαση του θεάτρου ως μεταφορά 
που εκφράζει την υπαρξιακή του αναζήτηση. Και τα δύο αυτά 
στοιχεία εντάσσονται στο αντι-ρεαλιστικό στίγμα που καθο
ρίζει τη συνολική θεατρική του παραγωγή και δηλώνουν τη 
δραματουργική του ωρίμανση.

Στα έργα μέχρι την Εξορία, ο συγγραφέας επινοεί μία σειρά 
από δραματουργικά και σκηνικά τεχνάσματα ώστε να απο
κλείσει το ρεαλισμό: αρχικά ως προς τη διαμόρφωση των χαρα
κτήρων, όπου καταργεί κάθε είδους ψυχολογική αληθοφάνεια 
ή χρησιμοποιώντας ακόμα και τη μάσκα (κυρίως στα έργα που 
διαπραγματεύονται το ζήτημα της Ιστορίας). Οι ήρωες επι
πλέον βρίσκονται συχνά εγκλωβισμένοι σε δραματικές κατα
στάσεις που ξεφεύγουνν από τα όρια του πραγματικού και απο
κτούν υπερρεαλίζουσες διαστάσεις.8 Η αντι-ρεαλιστική πρό
θεση του Μάτεσι ανιχνεύεται επίσης στον τρόπο με τον οποίο 
χειρίζεται τη διάσταση του χρόνου και του χώρου, συγχέοντας 
συχνά τα διαφορετικά επίπεδα κατά τη διάρκεια της σκηνικής 
αφήγησης.9 Με τη χρήση αυτών των ευρημάτων και με όπλο το 
ιδιότυπο χιούμορ του,10 ο Μάτεσις αναδεικνύει το βάθος των 
πραγμάτων, απομυθοποιεί δηλαδή τα ιδεολογήματα που χαρα
κτηρίζουν τη σύγχρονη νεοελληνική πραγματικότητα.

Οι τεχνικές απάλειψης του ρεαλισμού από τη σκηνή διευρύ
νονται στα τρία τελευταία έργα με την επινόηση ευρημάτων που 
αναφέρονται στην ιδιότυπη χρήση της θεατρικής διαδικασίας. 
Κατά τη διάρκεια της σκηνικής «αφήγησης» διακρίνονται δύο 
επίπεδα, ένα πρώτο που αναφέρεται στην αναπαράσταση του 
δραματικού μύθου καί ένα δεύτερο που αντικατοπτρίζει το 
πρώτο, σχετικό με τον τρόπο που οι ήρωες συνειδητοποιούν ως 
υποκριτές ότι παριστάνουν επί σκηνής κάποιο ρόλο. Η χρήση 
αυτή της θεατρικής διαδικασίας μπορεί να περιγράφει ως μια 
ιδιαίτερη εκδοχή του θεάτρου εν θεάτρω, ως μεταφορά που 
νοηματοδοτεί την εξέλιξη του δραματικού μύθου.11

Συγκεκριμένα, η «πλοκή» αναφέρεται σε περιπέτειες υπαρ
ξιακής αναζήτησης που «σκηνοθετούν» και ταυτόχρονα βιώ- 
νουν οι ήρωες. Συχνά, ιδιαίτερα στο Προς Ελευσίνα και στη 
Βουή, ο ήρωας δεν «ταυτίζεται» με το ρόλο του, υποκαθι- 
στώντας σαφή την απόσταση μεταξύ του «πάσχειν» και του 
«υποκρίνεσθαι» και δίνοντας έτσι την εντύπωση ότι πρόκειται 
για έναν ηθοποιό που αναπαριστά επί σκηνής το κείμενο ενός 
«άλλου». Ο ρόλος του κοινού που είναι να πιστοποιήσει την 
αλήθεια των επί σκηνής δρωμένων αποτελεί ένα άλλο στοιχείο 
που χρησιμοποιεί μεταφορικά ο Μάτεσις: υπάρχουν στιγμές 
που οι ήρωες «απευθύνονται» ως ηθοποιοί όχι μόνο στο κοινό 
της πλατείας αλλά και σ’ αυτό της σκηνής. Χαρακτηριστική 
είναι και η λειτουργία των χαρακτήρων ως συμβόλων που 
γίνονται έτσι σημαίνοντα που παραπέμπουν σε ένα υπερ-ατο- 
μικό «πρότυπο» ευρύτερης πολιτισμικής εμβέλειας. Η συμβο
λική διάσταση των ηρώων και η μεταφορική χρήση της θεα
τρικής διαδικασίας συμπληρώνονται από το εικαστικό στοιχείο 
που κυριαρχεί στο θεατρικό αποτέλεσμα. Οι εξαιρετικά ακρι
βείς και λεπτομερείς σκηνικές οδηγίες αποκαλύπτουν την 
ιδιαίτερη βαρύτητα που αποδίδει ο συγγραφέας στη λειτουργία 
της Εικόνας, καθιστώντας την στην παραγωγή του νοήματος

σχεδόν ισοδύναμη με το Λόγο.
Στα τρία αυτά έργα, στόχος του δεν είναι πλέον η αποδόμηση 

των ηθών και εθίμων του νεοέλληνα αλλά η κατάκτηση μιας 
αποστασιοποιημένης οπτικής που υπονομεύει τις ακλόνητες 
πεποιθήσεις στις οποίες εγκλωβίζεται η συνείδηση όπως 
κινείται στα όρια του ημερολογιακού χρόνου και της σύμβασης 
της γλώσσας. Δεν είναι τυχαίο ότι και στα τρία έργα η έννοια 
του θανάτου εμφανίζεται ως μία δύναμη που κινητοποιεί τα 
νήματα της εξέλιξης των ιστοριών δεν ορίζεται ως γεγονός που 
σημαίνει την απότομη και αμετάκλητη λήξη της ζωής, αλλά ως 
διαδικασία σταδιακής παραίτησης και αποστασιοποίησης από 
τα εγκόσμια, που επιτρέπει στους «μυούμενους/υποκριτές» την 
κατάκτηση μιας οπτικής γωνίας έξω από το δίκτυο κάθε είδους 
συμβάσεων -  με κυρίαρχες αυτές του χρόνου και της γλώσ
σας.12 Ο συγγραφέας τοποθετεί τη δράση σε συνάρτηση με τη 
διαδικασία του θανάτου επιλέγοντας σε κάθε έργο ένα διαφο
ρετικό «χρονικό» σημείο. Στον Περιποιητή Φυτών, οι ήρωες 
τελούν «εν αναμονή» του περάσματος στην άλλη διάσταση, στο 
Προς Ελευσίνα βιώνουν το συμβάν του θανάτου, ενώ στη Βουή 
μετά την προσωρινή διακοπή του ύπνου στον οποίο τους έχει 
καταδικάσει ο μύθος «επανέρχονται στη ζωή».13

Στον Περιποιητή φυτών οι δύο ήρωες είναι θεατρίνοι ενός 
«απομονωμένου» θιάσου. Η σκηνή που έχουν χτίσει βρίσκεται 
στην άκρη «της πόλης» σε μια απομακρυσμένη περιοχή κοντά 
στη θάλασσα. Ο Φρίξος και ο Κωστάντιος δοκιμάζουν ρόλους 
ρεπερτορίου περιμένοντας τη στιγμή που θα εμφανιστούν οι 
θεατές. Αρωγός τους στη διαδικασία αυτή, ο μυστηριώδης 
περιποιητής φυτών, μια απόκοσμη φιγούρα που συμπαραστέ
κεται ως βοηθός στην «θεατρική» και υπαρξιακή αναζήτησή 
τους. Η δοκιμή των ρόλων κινητοποιεί ένα είδος ενδοσκόπησης 
της ίδιας της έννοιας του ρόλου, που σχετίζεται με την παραί
τηση από τα εγκόσμια και την απομυθοποίηση των κωδίκων 
που διέπουν την «πραγματική», την εξω-θεατρική δηλαδή ζωή. 
Η αποστασιοποιημένη αυτή οπτική έχει άμεση σημασιολογική 
συνάρτηση με το θάνατο: το κοινό που θα δώσει ζωή/νόημα 
στους ρόλους του Φρίξου και του Κωστάντιου είναι ο Ψυχο
πομπός Ερμής. Έχοντας ολοκληρώσει την «απεξάρτησή» τους 
από το χώρο και το χρόνο της ιστορίας, οι δύο ήρωες αποποι
ούνται και το έσχατο σημείο δέσμευσης με τα «εγκόσμια», το 
όνομά τους, και επιλέγουν να πολιτογραφηθούν στη νέα 
πατρίδα με τα καλλιτεχνικά τους ψευδώνυμα. Αποδεσμευμέ- 
νοι, μπορούν πλέον ως πλάσματα φανταστικά που αποκτούν 
υπόσταση μόνο μέσα από το ρόλο που υποδύονται, να πουν στο 
κοινό λίγο πριν πέσει η αυλαία: «Καληνύχτα, περιβάλλον. Η 
ζωή είναι μια τεράστια μελαγχολία, αυτό όμως δεν είναι λόγος 
να λυπόμαστε. Φρίξο, πάρε μαζί και το κουτί με το μακιγιάζ. 
Γ ια πιστοποιητικό ταυτότητος».14

Στη Βουή οι ήρωες έχουν ήδη πραγματοποιήσει το ταξίδι 
«στη θάλασσα». Πρόκειται για πρόσωπα θεατρικά που «μαρ
μάρωσαν» μέσα στο χρόνο του μύθου. Ο Ξεναγός που επισκέ
πτεται τον «οίκο τους», εξηγεί:

«Έπαθαν κάτι σαν τη γυναίκα του Λωτ [...]. Δεν έχουν κατά 
κυριολεξίαν πεθάνει, όμως δε θεωρούνται ζωντανοί. Δεν τους 
δόθηκε άδεια ζωής. Ούτε άδεια αναστάσεως -  [...] Τουςπαρα- 
χωρήθηκε μόνο άδεια ονείρου. Τους επιτρέπεται να ονειρεύον
ται. Ή  να συμμετέχουν σε όνειρα άλλων».15

Η Ηλέκτρα, η Κλυταιμνήστρα και ο Αίγισθος βρίσκονται 
εγκλωβισμένοι στο παλάτι των Ατρειδών, ενώ ο Ορέστης εμφα
νίζεται ως επισκέπτης αφού ο μύθος τον έχει αποκλείσει από



τον οίκο της οικογένειας. Είναι η μέρα της επετείου του δεί
πνου, η μέρα που τους έχει δοθεί η άδεια να ονειρεύονται. Τα 
όνειρά τους δεν είναι άλλα από θεατρικά «σενάρια» που μετα
ποιούν τις γνωστές εκδοχές του μύθου. Έχοντας ως κοινό τους 
Ηθοποιούς που ζωντανεύουν μέσα στον ονειρικό τους χώρο, 
απευθύνουν τη δική τους εκδοχή που αποτελεί κριτική αποδό- 
μηση της ιστορίας του τραγικού τους ρόλου. Επιστέγασμα της 
επετειακής αυτής παράστασης είναι η αναπαράσταση του 
πρώτου εγκλήματος, του Θυέστειου δείπνου που έχει αποτε- 
λέσει προϋπόθεση της ύπαρξής τους. Και ενώ η Ηλέκτρα 
βγαίνει από το τελεστήριο κρατώντας ένα ματωμένο τσεκούρι, 
ο Ηθοποιός που παρακολουθεί τα δρώμενα σχολιάζει:

«Η θάλασσα έσπασε το κλουβί της [...]
Εμυήθην εν Ελευσίνι...
Σεμνών ες όψιν και τέλη μυστηρίων»16

Την τελετή με στόχο το πέρασμα «προς τη θάλασσα» και τη 
μύηση στα μυστήρια διαπραγματεύεται ο Μάτεσις στο έργο που 
προηγείται της Βουής, το Προς Ελευσίνα. Ο θάνατος τοποθε
τείται εδώ στο επίκεντρο, είναι η διαδικασία που σηματοδοτεί 
την πορεία από τον ιστορικό χρόνο προς τον «άχρονο» χώρο 
όπου καμία από τις (ηθικές, κοινωνικές, θρησκευτικές και 
γλωσσικές) συμβάσεις των ζωντανών δεν υφίσταται. Ό πω ς 
εξηγεί ο ίδιος ο συγγραφέας:

«Είναι μια πορεία αυτό το έργο, [...] προς το μυστήριο, το Ελευ- 
σίνιο ή οποιοδήποτε άλλο. Και το μυστήριο απαιτεί ένα πράγμα: 
να μην το αποκαλύψεις. Μας ενδιαφέρει μόνον η πορεία προς 
την Ελευσίνα. Η οποία διαφοροποιεί τον άνθρωπο και τον συμ
φιλιώνει με τις δύο φαινομενικά αντίρροπες δυνάμεις: τον 
θάνατο και τη ζωή. Έτσι το έργο, ενώ αρχίζει βλοσυρά, 
τελειώνει σαν εγκώμιο της ζωής».17

Το ταξίδι προς την «άλλη όχθη» που οδηγεί στη συμφιλίωση 
με τις «αντίρροπες δυνάμεις» δεν αποτελεί θέμα που προκύπτει 
σταδιακά μέσα από την εξέλιξη των επί σκηνής δρωμένων. Από 
τη στιγμή που ανοίγει η αυλαία, ο Μάτεσις αποκαλύπτει την 
«υπόθεση», που σχετίζεται με το θάνατο της μητέρας και τη 
νεκρώσιμη πορεία προς τη γενέθλια πόλη. Ο προορισμός άλλω
στε, η πόλη δίπλα στη θάλασσα, «τοποθετείται» εξαρχής σκη
νικά πίσω από μία κλειστή πόρτα που θα ανοίξει σύμφωνα με 
τις σκηνικές οδηγίες μόνο όταν ολοκληρωθεί η πορεία.18 Η εκ 
των προτέρων παράθεση του μύθου και τα σκηνικά σημεία που 
προϊδεάζουν την εξέλιξή του αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία 
της πρόθεσης του συγγραφέα για αποστασιοποίηση τόσο του 
θεατή όσο και των ηρώων από όσα πρόκειται να διαδραματι
στούν.

Η διαρκής υπονόμευση του ρεαλισμού υπογραμμίζεται από 
την υποφώσκουσα «θεατρικότητα» που χαρακτηρίζει την όλη 
διαδικασία της προετοιμασίας και της περιπέτειας του ταξι
διού. Οι ήρωες είναι ήδη έτοιμοι να ξεκινήσουν την πορεία, ενώ 
ο θάνατος της μητέρας δεν προδίδει καμιά απολύτως συγκινη
σιακή φόρτιση -στοιχείο που θα αποτελούσε κατά κάποιον 
τρόπο εισβολή της αληθοφάνειας στο «αφαιρετικό» σύμπαν του 
συγγραφέα. Το ταξίδι από την πρώτη κιόλας στιγμή αποκτά 
διαστάσεις εθιμοτυπικής τελετουργίας· τα μέλη της οικογένειας 
προετοιμάζουν ήδη το κατευόδιο πριν από το συμβάν του 
θανάτου. Ο Πατέρας θυμίζει ότι όλη η οικογένεια οφείλει να 
κάνει αυτό το ταξίδι: έτσι έχει οριστεί από το «νόμο», είναι 
γραμμένο στο προικοσύμφωνο.19 Η Μητέρα είναι ήδη έτοιμη

για την αναχώρηση· υπενθυμίζει στον Πατέρα την υποχρέωσή 
του,20 δίνει συμβουλές στο Μικρό γιο που μαστορεύει το φέρε
τρο21 ενώ έχει ήδη δεχτεί την επίσκεψη του Ψυχοπομπού.22 Ο 
θάνατος μετατρέπεται σε θέμα συζήτησης: Ο Μεγάλος γιος δια
βάζει στη Μητέρα μια σειρά από συμβουλές για την αξιοπρεπή 
υποδοχή του θανάτου:

«Είναι δικαιοσύνη και παρηγορία να σου μαρτυρήσουν τη 
στιγμή της εξόδου σου πως ο θάνατος δεν είναι μύθος και μέλλον 
τώρα πια αλλά υπάρχει. Και έρχεται να σε προϋπαντήσει, συμ
βαίνει ο θάνατος. [...] εγώ που σου παραστέκω είμαι φίλος και 
στέκω και σου κοιτάζω τον θάνατό σου. Γνωρίζω πως αναχω
ρείς, γνωρίζεις πως αναχωρείς, και αυτή η γνώση είναι η μόνη 
φιλία» (23).

Η Μητέρα απευθύνεται στους άλλους που γεμάτοι περιέργεια 
αναμένουν το συμβάν: «είναι σαν... σαν τίποτα είναι. Μια και
νούργια περιέργεια» (24).

Ο συγγραφέας παραθέτει λεπτομερείς σκηνικές οδηγίες για 
τον τρόπο που αναπαρίσταται το συμβάν του θανάτου και που 
η Μητέρα «αναλαμβάνεται» και ανεβαίνει στο πατάρι της σκη
νής, χωρίς ωστόσο κανείς άλλος, εκτός από τους θεατές, να 
αντιληφθεί την άνοδό της (29-30).

Με την εμφάνιση της μητέρας στο πάνω μέρος της σκηνής, η 
θεατρικότητα όσων πρόκειται να λάβουν χώρα «κυριαρχεί» και 
το ταξίδι αποκτά διαστάσεις θεατρικής τελετουργίας. Έχοντας 
κερδίσει την απόσταση από τις συμβάσεις της ζωής που εκτυ
λίσσεται «κάτω στη σκηνή», η μητέρα ηγείται της πορείας και 
σχολιάζει ως αφηγητής τα δρώμενα. Δεν αποτελεί τυχαία επι
λογή του συγγραφέα να ονομάσει δια στόματος της μητέρας 
τους υπόλοιπους ήρωες, μέλη ενός «θιάσου ποικιλιών» που 
παίζουν στο έργο «η περιπέτεια μιας (της) οικογένειας». Παρα
κολουθώντας από ψηλά τις πρώτες αντιδράσεις των κάτω, 
παρατηρεί:

«Έχει ανθρώπους εδώ [...]. Τους γνώρισα [...]. Είναι... θίασος. 
Θίασος είναι. Ο Θίασος Ποικιλιών. Ήμουνα κι εγώ του Θιάσου. 
Με είχανε βάλει και έπαιζα τη Μητέρα. Όμως βγήκα τώρα απ' 
το έργο. Είπα το ρόλο μου. [...] Αυτοί παίζουν τους ρόλους ακό
μη...» (31-32).

Η παράστασή τους διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που συνι- 
στούν καθορισμένη (απο-δομημένη ωστόσο) τελετουργία. Ο 
όρος θίασος παραπέμπει άλλωστε στο Θίασο του Διονύσου. Ο 
Μάτεσις διακρίνει τις διαδοχικές φάσεις, ορίζοντας τη συνο
λική διάρκεια σε οκτώ ημέρες· μετά το συμβάν του θανάτου ο 
χρόνος που περνά δηλώνεται σκηνικά με το εύρημα της στα
διακής συρρίκνωσης του φερέτρου της μητέρας. Οι διαδοχικές 
φάσεις σηματοδοτούνται συμβολικά και αναφέρονται στη στα
διακή συμφιλίωση των ηρώων με το συμβάν του θανάτου. Η 
διαδικασία αυτή αναπαρίσταται σκηνικά ως περιπέτεια που 
ξεκινά από την απο-δόμηση του οίκου της Μητέρας και την 
απομάκρυνση από αυτόν, και καταλήγει στη γενέθλια πόλη της 
Μητέρας, εκεί όπου κάθε μέλος της οικογένειας επαναπροσδιο
ρίζεται (ως ρόλος) με βάση την εμπειρία που απόκτησε κατά τη 
διάρκεια της περιπέτειας.

Η πρώτη φάση σχετίζεται με τη σταδιακή απο-δόμηση του 
οίκου: το κρεβάτι σημαίνον που παραπέμπει στο γάμο της 
Μητέρας φέρει πλέον το φέρετρό της (35) πάνω στο οποίο η 
οικογένεια τρώει το γεύμα της παραμυθίας (37)·. το πορτραίτο 
της διαγράφεται (32) και ολόκληρο το σπίτι μεταμορφώνεται σε 
«ενθύμιο» που κρατά η Μητέρα (40-41). Η αναχώρηση από τον



Ο Παύλος Μάτεσις

οίκο συνοδεύεται από βουή που σημαίνει χην ερήμωση του 
χώρου όπου άλλοτε βρισκόταν ο οίκος (40). Η αναχώρηση 
άλλωστε, όπως αφηγείται ο Μικρός γιος συνοδεύεται από 
κωδωνοκρουσίες, κι «ο κόσμος ενόμισε πως η καμπάνα βαράει 
επειδή έφτασε στο χωριό θέατρο με θεατρίνους» (47).

Η οικογένεια περιπλανιέται σε τοπίο ερημικό, που διανθί
ζεται ωστόσο από αποσπασματικές εικαστικής φύσης παρεμ
βάσεις: μια εκκλησία όπου σύμφωνα με το έθιμο πρέπει να 
ανάψουν ένα κερί για τη συγχώρεση της ψυχής της (46-47), ένα 
πανδοχείο όπου οι θαμώνες τρομαγμένοι από το θέαμα και τη 
μυρωδιά του Θιάσου πετούν πέτρες (58-59). Κεντρικός 
σταθμός στην ολοκλήρωση της περιπέτειας είναι το «συμβο
λικό» πέρασμα του ποταμού: μετά από την μάταιη αναμονή του 
περαματάρη η οικογένεια καλείται να αντιμετωπίσει τη δοκι
μασία χωρίς «βοήθεια». Ο Μάτεσις σκηνοθετεί τη σημαντική 
αυτή φάση δίνοντας έμφαση στο εικαστικό και ηχητικό αποτέ
λεσμα, πάντοτε φροντίζοντας να μην υπάρχει ίχνος ρεαλι
σμού.23 Επιστέγασμα της σκηνής είναι η φωτιά που βάζει ο 
Μεγάλος γιος στο «εκκλησάκι» (88-90). Το φέρετρο έχει ήδη 
μετατραπεί σε εικόνισμα· γλιτώνει από τις φλόγες (89-90), 
σημάδι ότι η περιπέτεια βαδίζει προς την ολοκλήρωσή της. 
Πράγματι, στην τελευταία σκηνή, η δοκιμασία έχει ολοκλη
ρωθεί και η οικογένεια έχει φτάσει στον τελικό προορισμό όπως 
δηλώνει η Πόρτα, ανοιχτή πια και φωτισμένη (92). Στην τελική 
αυτή φάση κάθε ήρωας «ανταμείβεται» ανάλογα με την «εμπει
ρία» που αποκόμισε από το ταξίδι. Το τέλος πιστοποιείται και 
από την «κάθοδο» της Μητέρας από το πατάρι.24

Η σκηνική απεικόνιση της περιπέτειας του ταξιδιού προς την 
πόλη δίπλα στη θάλασσα, ενισχύει τα λόγια της Μητέρας για 
ένα «θίασο ποικιλιών», έτσι ώστε οι ήρωες δίνουν συχνά την 
εντύπωση ότι φορούν το προσωπείο υποκριτών. Η σκηνική 
αυτή υπέρβαση του ρεαλισμού λειτουργεί μεταφορικά και 
σηματοδοτεί την υπέρβαση που συντελείται στο επίπεδο του

δραματικού μύθου και που αναφέρεται στην αποστασιοποιη- 
μένη οπτική που αποκτούν οι ήρωες ως αποτέλεσμα της διά
βασης του ποταμού. Αφού αφαιρεθεί κάθε αληθοφανής ανα
φορά η σκηνή μετατρέπεται σε ένα είδος προϋπόθεσης που επι
τρέπει την αναπαράσταση της υπέρβασης από το πραγματι
κό.25 Με άλλα λόγια, ο Μάτεσις, χρησιμοποιώντας τη σύμβαση 
του θεάτρου, καταφέρνει να «πραγματοποιήσει» στη σκηνή το 
συμβάν του θανάτου, διαδικασία που είναι αδύνατον να ανα
παρασταθεί στο επίπεδο του πραγματικού, απηχώντας κατά 
κάποιο τρόπο την άποψη του Ζενέ: «Αντιπαραθέτουμε τη ζωή 
με τη σκηνή, επειδή προαισθανόμαστε ότι η σκηνή είναι ένας 
τόπος που βρίσκεται κοντά στο θάνατο, όπου κάθε είδους ελευ
θερία είναι δυνατή».26

Σκηνοθετώντας την τελετή του περάσματος ο Μάτεσις στο
χεύει στην αποκάλυψη της «ελευθερίας» που αποκτά η συνεί
δηση ώστε να κατορθώσει να υπερβεί τις συμβάσεις του χρόνου 
και του λόγου. Η διττή σημασία της έννοιας του ρόλου παρέχει 
το κλειδί για την ερμηνεία του τρόπου με τον οποίο ο συγγρα
φέας εκθέτει την υπέρβαση στο επίπεδο του δραματικού μύθου. 
Μέσω της μεταφορικής χρήσης του «υποκρίνεσθαι» αντιπαρα- 
βάλλεται ο θεατρικός ρόλος, με τους ρόλους που υπαγορεύει ο 
κοινωνικός κώδικας στην εξω-θεατρική ζωή. Μέσω του «ψεύ
δους» του θεατρικού ρόλου υποδηλώνεται έμμεσα και το «αυ
θαίρετο» του κοινωνικού ρόλου· η αυθαιρεσία στην περίπτωση 
αυτή έγκειται στο γεγονός ότι ο κοινωνικός ρόλος δεν αντα
νακλά την πραγματικότητα του βιώματος αλλά υπαγορεύεται 
από κώδικες και κανόνες συμπεριφοράς.

«Ρόλος. Ρόλος ήταν. Και πέρασε. Τυχαία μου τον αναθέσανε. 
Ό χι πως με διαλέξανε. Μπορούσα να είχα παίξει και αλλού 
ρόλο. Ένα ρόλο με... κύματα. Όχι με παιδιά. [...] Τυχαία μοι
ραστήκανε οι ρόλοι, κανένας λόγος να ’μαστέ χολιασμένοι με 
αυτούς κάτω, του θιάσου. Μπορούμε πλέον να είμαστε... σχεδόν 
φίλοι, τώρα οι ρόλοι ξεβάψανε... ένα ρούχο ήτανε... το ’βγαλα 
από πάνω μου... όπως ξύνουμε το σοβά από τοίχο... άλλο πρό
σωπο φάνηκε κάτω από το σοβά... το ίδιο πρόσωπο σε όλους 
μας» (37).

Το πλαίσιο της οικογένειας αποτελεί τον κατάλληλο «χώρο» 
για μια τέτοιου είδους αποδόμηση ρόλων αφού παρέχει τη 
δυνατότητα της άμεσης μετατροπής τους σε σύμβολα. Οι ήρωες 
δεν παραπέμπουν σε ατομικούς χαρακτήρες αλλά σε «στερεότυ
πα». Ενδεικτικό είναι ότι δεν φέρουν κύρια ονόματα, είναι 
«απρόσωποι», απογυμνωμένοι από ιδιαίτερα ψυχολογικά ή 
κοινωνικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, τα μέλη της οικογένειας 
της Μητέρας διατηρούν κάποια ιδιαίτερα γνωρίσματα που 
παραπέμπουν στην πολιτιστική τους ταυτότητα. Ο Μάτεσις 
προκειμένου να παρουσιάσει την πολιτιστική ταυτότητα της 
οικογένειας ανατρέχει στο πεδίο αναφοράς της «ελληνικότη
τας», οριοθετώντας την διαχρονικά, δίχως όμως να της προσ
δίδει συγκεκριμένα ιστορικά χαρακτηριστικά. Η συμβολική 
διάσταση των χαρακτήρων, των καταστάσεων και γενικότερα 
των εικαστικών σημείων δεν παραπέμπει σε αφηρημένα σύμ
βολα, αλλά σε εικονοποιημένα σημεία που διατηρούν την 
ευρύτητα της εμβέλειας του συμβόλου και το «υλικό» βάρος της 
συγκεκριμένης μορφής τους (λειτουργούν δηλαδή μεταφορικά 
και κυριολεκτικά επάνω στη σκηνή).

Η οικογένεια ως συμβολικός «χώρος» όπου συντελείται η 
διαδικασία του περάσματος επιτρέπει στο συγγραφέα να υπο
νομεύσει τη συμβατική όψη των πραγμάτων όπως αυτή διαμορ



φώνεται στην «πρωταρχική» της μορφή. Οι συνέπειες της «μύη
σης» υπονομεύουν πρωτίστως το δίκτυο των οικογενειακών 
σχέσεων. Με ψυχαναλυτική, θα έλεγε κανείς, ακρίβεια ο 
Μάτεσις θίγει τα βασικά θέματα που καθορίζουν την προσω
πική ιστορία του υποκειμένου κατά την ψυχανάλυση: αιμομι
ξία, θυσία, τρέλα. Το προνόμιο που επιφυλάσσει η θέαση της 
αλήθειας αφορά στην απομυθοποίηση του κοινωνικού κανόνα 
και του δικτύου απαγορεύσεων που έχει επιφέρει. Ως στόχος 
λοιπόν της υπονομευτικής διαδικασίας θα μπορούσε να οριστεί 
το Συμβολικό, που σύμφωνα με τη δομιστική ψυχανάλυση ανα- 
φέρεται στην επικράτεια του λόγου και του κοινωνικού 
κανόνα. Αυτό που «συντελείται» κατά τη διάρκεια της περιπέ
τειας είναι η θέαση του «χώρου» που βρίσκεται πέρα από το 
Συμβολικό, έξω από τις συμβάσεις της γλώσσας και του ημερο
λογιακού χρόνου.27 Η γλώσσα και η αντίληψη του χρόνου απο
τελούν αλληλοεπικαθοριζόμενα πεδία, αφού η συνειδητο- 
ποίηση του χρόνου προϋποθέτει από το υποκείμενο την κατά
κτηση του Λόγου, και τα δύο αυτά ορίζουν την απόσταση που 
δημιουργείται ανάμεσα στο βίωμα και την έκφρασή του. 
Ωστόσο, η εμπειρία αυτού του «χώρου» δε βιώνεται με τον ίδιο 
τρόπο από όλα τα μέλη της οικογένειας: καθένας συμφιλιώ
νεται διαφορετικά με την πέρα από το χρόνο και τη γλώσσα 
υπερβατική οπτική.

Η Μητέρα ως αρχηγός του περάσματος, έχει ήδη κατακτήσει 
τη θέση της «στο πάνω μέρος της σκηνής» που της επιτρέπει να 
θεάται τον κόσμο μέσα από το πρίσμα τής αποστασιοποιημένης 
οπτικής. Συνομιλώντας με το Μεγάλο γιο, αποκαλύπτει την 
αδυναμία της λέξης να φτάσει στην αλήθεια του βιώματος: 
«Λέξη. [...] Εγώ, την πράξη θυμάμαι. [...] Η λεξη, το καημένο, 
πώς να τη νικήσει την πράξη ; Ίσα είναι, ένας άντρας γυμνός ίσα 
είναι με τη λέξη “γυμνώθηκε” ; Ίσα είναι να σκοτώνεις και ίσα 
να λες τη λέξη “φόνος” ;» (88).

Έ χοντας ξεφύγει από την επικράτεια του Λόγου, έχει επίσης 
απαλλαγεί και από τα δεσμά του χρόνου. Η δική της «παράλ
ληλη» πορεία στο πατάρι της σκηνής αναφέρεται σε ένα ταξίδι 
στους ρόλους που έπαιξε όσο ανήκε στο «θίασο». Η μνήμη 
παίρνει τη μορφή αποσπασματικών εικόνων που ζωντανεύουν 
μέσα από άψυχα αντικείμενα, αυτά που «συνόδευαν» κάθε 
ρόλο (το κρεβάτι, το σπίτι, τα ρούχα, τα αντικείμενα). Η 
Μητέρα για τους κάτω δεν είναι πια παρά ό,τι απέμεινε από τα 
αξεσουάρ του ρόλου της: όταν ξελασκάρει το καπάκι από το 
φέρετρο μετά το πέρασμα του ποταμού, «ξεχύνονται στο 
δάπεδο της σκηνής, με θόρυβο, μπακιρικά και τσίγκινα είδη της 
κουζίνας» (80). Η Μητέρα βρίσκεται επίσης έξω από την 
εξουσία του χρόνου: «Ημέρες. Με προσπερνούν βιαστικά 
αυτές. Και πάνε στη δουλειά τους... ταξιδεύουν οι μέρες. [...] 
Οι μέρες έγιναν τώρα... μια λέξη» (73-74).

Έχοντας αποδεσμευτεί από τις συμβάσεις του κοινωνικού 
δικαίου που ορίζει το πλέγμα των οικογενειακών δεσμών, είναι 
ελεύθερη να πράξει πέρα από την απαγόρευση,28 να συνάψει 
τον αρραβώνα με το Μεγάλο γιο, που στα μάτια της δεν είναι 
τίποτ’ άλλο παρά ένα τοπίο. (54).

Ο Μεγάλος γιος που θα αποδεχτεί τον αρραβώνα με τη 
Μητέρα, προετοιμάζει ήδη την υπέρβαση πριν από το συμβάν 
του θανάτου. Σκοτώνοντας το άλογο, αντικείμενο του πόθου 
που σχετίζεται μεταφορικά με το πρόσωπό της,29 και με τη 
θυσία αυτή εισέρχεται ολοκληρωτικά στο «χώρο» της αρρώ
στιας και απελευθερώνεται από κάθε είδους δέσμευση. Κατά τη 
διάρκεια της περιπέτειας του ταξιδιού, ο Μεγάλος δηλώνει και 
λεκτικά και έμπρακτα την αποστασιοποίησή του. Είναι ο μόνος

που δικαιούται την επικοινωνία με το πάνω μέρος της σκηνής, 
όπου λαμβάνει χώρα και ο αρραβώνας (55), και αυτός που θα 
περάσει αβίαστα στην απέναντι όχθη του ποταμού, παρακο
λουθώντας «αμέτοχος, ίσως αινιγματικά χαμογελαστός» και 
περιμένοντας τους υπόλοιπους σαν «μία σαρδονική επιτροπή  
υποδοχής» (76). Ο Μεγάλος παραληρώντας θα επικαλεστεί τη 
συνδρομή των στοιχείων της φύσης, για να δώσει μορφή στη 
λέξη «νόστος»' με τη βοήθεια της Μητέρας που του δίνει τα 
σπίρτα, η επίκλησή του θα εκφραστεί με την πυρπόληση ενός 
ναού που θα φωτίσει τη νύχτα της αρρώστιας του.

Συμφιλιωμένος με την «πείρα των δαιμόνων» (91), θα αποδε
χτεί τον εγκλεισμό που του επιφυλάσσεται με την άφιξη στη 
γενέθλια γη. Φορώντας το σύμβολο του θυσιασμένου αλόγου 
(96), εγκαταλείπει το όνομά του (το ρόλο του στο πλέγμα των 
οικογενειακών σχέσεων) και μιλά σε τρίτο πρόσωπο. «Το έλεός 
σου καταδιώξει με... Κι έτσι, ταξιδεύει κι αυτός, Μητέρα. Κι 
έτσι, είδε την πρωτεύουσα της Μητέρας του. [...] Κι έτσι η 
Μητέρα του γύρισε πια στους δικούς της. Μάλιστα. Κι αυτός 
τώρα... είναι τοπίο. Τοπίο που αναχωρεί. [...] Ωραία, τον 
δέσανε. Ά σ ’ τους. Αφού δεν είμαι εγώ» (100-101).

Ολοκληρώνοντας την «αποστολή» του, δωρίζει τη βέρα του 
αρραβώνα στην Κόρη, που θα αναλάβει στο εξής την ευθύνη 
του οίκου.

Ενώ ο Μεγάλος παίζει το ρόλο του γιου-εραστή που ακο
λουθεί μια πορεία μέσα στην τρέλα παράλληλη με αυτήν της 
πορείας της Μητέρας προς το θάνατο, ο Μικρός γιος ορίζεται 
θεματοφύλακας του πένθους της οικογένειας.30 Είναι αυτός 
που θα κατασκευάσει το φέρετρο και θα το κουβαλήσει στις 
δύσκολες στιγμές του ταξιδιού, αυτός που θα φροντίσει με σιω
πηλή τρυφερότητα τα τραύματα των άλλων,31 αυτός που θα 
«φέρει» τα σημάδια του πόνου στο σώμα του (66-67). Ο Μικρός 
εμφανίζει από την αρχή σημάδια της μελλοντικής κατάκτησης 
της «υπέρβασης». Έ χει τη δυνατότητα να μπαίνει στα όνειρα 
των άλλων32 και γνωρίζει πως ανάμεσα στις μέρες της εβδο
μάδας υπάρχει μια μικρή μέρα, όπου «όποιος βαρεθεί το ρόλο, 
παραφυλάει και βγαίνει απ’ την παράσταση» (38). Στο τέλος 
του ταξιδιού εκτελεί την πράξη της θυσίας και οδηγείται 
επάξια στην υπέρβαση που επεφύλαξε το ταξίδι προς τη γενέ
τειρα της Μητέρας.33 Συμφιλιωμένος, θα ακολουθήσει αδια
μαρτύρητα τις συνέπειες του «νόμου» και θα αφεθεί στα χέρια 
των δεσμοφυλάκων του.

Ενώ οι δυο γιοι εγκαταλείπουν το θίασο ακολουθώντας το 
δρόμο της απομόνωσης, η Κόρη αποδέχεται να παίξει το ρόλο 
της Μητέρας, αντικαθιστώντας την στο Θίασο και λαμβάνει το 
χρίσμα της αναγέννησης του οίκου.

Η στάση της καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού είναι ενδει
κτική μιας ηθελημένης απόστασης από τα γεγονότα. Η οργή και 
η επιθετικότητα που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά της λει
τουργούν ως εκτόνωση του βάρους της αμαρτίας της αιμομιξίας 
που φέρει. Η τελική αποδοχή της αμαρτίας και η μετατροπή της 
σε έναυσμα για μια αναγέννηση του οίκου αποτελεί το από
σταγμα της εμπειρίας που βιώνει η Κόρη μετά το τέλος του ταξι
διού. Αναλαμβάνοντας τον ηγετικό ρόλο, θα γίνει στην τελευ
ταία σκηνή φορέας συμφιλίωσης και θα μοιράσει τους νέους 
ρόλους στο Θίασο. Προτού επιστρέφει στην πατρίδα, η Κόρη 
θα απευθυνθεί στη Μητέρα, που έχει ήδη λάβει τη θέση της 
ανάμεσα στα «εικονίσματα» (109):

«Τακτοποιήθηκες; Μονάχη σου. Όλα μονάχη σου εσύ. Έτσι. Κι
εγώ θα τα τακτοποιήσω τώρα. Όλα. Καθένας μας όπου του



πρέπει. Αγκαλιάζει προστατευτικά, αυστηρά την κοιλιά της [...] 
Εγώ, γυρίζω σπίτι μου. Γυρίζουμε. Σπίτι μας. Πρέπει. Επειδή το 
σπίτι χρειάζεται μια μητέρα. Τα υπόλοιπα καπνός. Υψώνει το 
χέρι, βγάζει τη βέρα. Εγώ θα τελέσω τους γάμους μου. Φοράει τη 
βέρα. Με μένα. Επιστρέφω. Σπίτι επιστρέφω. Μητέρα. Και θα 
κάθομαι καθήμενη εν τη δόξη» (110).

Στα πλαίσια της πορείας έξω από την ισχύ των συμβόλων, ο 
Μάτεσις τοποθετεί και ένα πρόσωπο-φορέα του ρεαλισμού, σε 
αντιδιαμετρική θέση με αυτή των άλλων μελών της οικογέ
νειας.34 Ο Πατέρας παραμένει δέσμιος του «κοινωνικού συμ
βολαίου» και του ημερολογιακού χρόνου. Ο χρόνος, οι λέξεις, 
οι άνθρωποι και οι πράξεις τους διατηρούν γι’ αυτόν μόνο την 
κυριολεκτική τους σημασία. Παθητικός αποδέκτης των γεγο
νότων, παραμένει στο περιθώριο του ταξιδιού, ανυποψίαστος 
για τις συνέπειες που αυτό θα επιφέρει. Αντιμετωπίζει ακόμα 
και το αιμομικτικό του παρελθόν με την ίδια «ρεαλιστική» απά
θεια: μια αμαρτία για την οποία επιζητά συχγώρηση με λέξεις, 
μια αμαρτία της οποίας ο καρπός μπορεί ωστόσο να εξαφανι
στεί σβήνοντας έτσι κάθε ίχνος της πράξης. Αυτό που μετράει 
για τον Πατέρα είναι το «φαίνεσθαι»· ο ρόλος του είναι ένα 
ρούχο που έχει γίνει ένα με την ύπαρξή του γι’ αυτό και όταν ο 
Θίασος διαλύεται, ο Πατέρας αναχωρεί άμοιρος ευθυνών.

«Εγώ, να ξέρεις, ουδεμία ευθύνη. Λεφτά σου έδωσα, του λόγου 
σου τα πέταξες, νίπτω τας χείρας μου, κόψε το λαιμό σου. Εγώ... 
[...] μου αρέσει εδώ. Πολιτεία. Κοστουμιά. Λέω να ψάξω για 
δουλειά. Δεν μπορεί, θα βρω... [...] Έπειτα πού να γυρνάω 
τώρα μαγκούφης εγώ σε άδειο σπίτι...[...] Άκου θα κρατήσει το 
μούλικο. Η αμαρτία πάνω σου! [...]

Δεν τελέσαμε την ταφή, μωρέ κορίτσι μου. Αλλά πρέπει να 
τρέξω να κοιτάξω για δουλειά, ύπνο... προτού βραδιάσει. [...] 
Εσύ, και ξέρεις... και χεροδύναμη είσαι, καπάτσα. Θ’ αναλά- 
βεις. Να ’χειςτην ευχή μου, μπράβο... θες μια μπανάνα; [...] Δεν 
καταλαβαίνω τι σ’ έπιασε και θες να το κρατήσεις... Θα σε περά
σουνε για παλιογυναίκα, άμα γυρίσεις. Κοίτα μη μαρτυρήσεις 
ποιανού είναι, θα βρεις μπελά. Να πηγαίνω εγώ» (105,107).

Η περιπέτεια της μύησης στην αλήθεια που βρίσκεται «πίσω» 
από τα πράγματα, έξω από το χρόνο της ιστορίας και πέρα από 
την επικράτεια του Λόγου έχει ολοκληρωθεί με την αναγνώριση 
του νέου ρόλου που καθένας από τους ήρωες έχει κληθεί να 
υπηρετήσει. Λίγο προτού πέσει η αυλαία, ο συγγραφέας υπεν
θυμίζει δια στόματος της Κόρης, πως η τελετή αυτή που έλαβε 
χώρα μοιάζει με ονειρική αναπαράσταση ενός γνώριμου εθί
μου, εκείνου της αγρυπνίας του νεκρού. Το έθιμο δεν έχει αναγ
καστικά «πένθιμο» χαρακτήρα, αλλά συχνά περιλαμβάνει 
χορό, που δηλώνει τη συμφιλίωση των δυο αντίθετων δυνάμεων 
σε μια γλώσσα που ξεφεύγει από το λόγο.

«Στην ολονυχτία που τελούμε οι προσκυνητές για τους προκοι- 
μηθέντας, ενδέχεται ένας προσκυνητής που έχει φτάσει περπα
τώντας μακρόθεν για να ξενυχτήσει με ολονυχτία τον πεθαμένο 
του, ενδέχεται να τον λάβει τον προσκυνητή επιθυμία να τιμήσει 
το νεκρό του με χορό. Γι’ αυτό, οι παλαιοί έχουν συνθέσει χορούς 
και άσματα ταιριαστά, να τελούνται με παραφορά και ευλάβεια, 
όσο κρατεί η ολονυχτία» (111-112).
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Περιποιητή Φυτών) όπου εκτυλίσσεται η παράσταση του «δευτερεύοντος» 
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13. Τα πρώτα ίχνη της μεταστροφής του συγγραφέα προς την αναζήτηση της 
αποστασιοποιημένης αυτής οπτικής ανιχνεύονται στην Εξορία, στον τρόπο 
με τον οποίο ορίζεται η Ιστορία ως ροή γεγονότων που αφήνει το αποτύπωμά 
της στους ανθρώπους. Η ηρωίδα, έχοντας κατακτήσει την απόσταση από τη 
«χώρα» της Ιστορίας, επιχειρεί όχι την ανατροπή αλλά την αποτύπωση μιας 
προσωπικής μαρτυρίας σε ένα επίπεδο έξω από τον ημερολογιακό χρόνο. Το 
θέμα του θανάτου στην περίπτωση του έργου ταυτίζεται με την έννοια της 
θυσίας στο βωμό της Ιστορίας. Ωστόσο, η Εξορία είναι έργο μεταιχμιακό 
εφόσον υπάρχει ακόμα η πρόθεση της αποδόμησης ενός μύθου, συγκεκριμένα 
αυτού της «ηρωοποίησης» ως διαδικασίας καταστολής που ασκήθηκε και από
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18. «Δεξιά, στην άκρη, μια μεγάλη πόρτα μονόφυλλη. Ανοίγει προς τα μέσα. 

θ α  λειτουργήσει μόνο στο φινάλε του έργου. Η  Πόρτα αυτή ορίζεται ως ο στό
χος, το τέρμα του ταξιδιού: είναι η πόλη, παραθαλάσσια» (Π. Μάτεσι, Προς 
Ελευσίνα, Εστία, 1995, σ. 9. Στο εξής οι παραπομπές στο έργο σημειώνονται 
με τον αριθμό της σελίδας σε παρένθεση).

19. «Της το ’χω τάξει τότε που την εζήτησα... το ορίζει και στο προικοσύμ
φωνο [...] « θ α  ζήσει μετά του συζύγου της . Και όταν πεθάνει θα μας επιστρα- 
φεί»» (16).

20. «Τώρα που τέλειωσα τη θητεία μου θα με ξαναπάτε σπίτι μου» (20).
21. «Είπα, μην το φτιάξει ευρύχωρο. Δεν ξέρει ακόμα πως ο πεθαμένος 

μικραίνει» (21).
22. Ο Μάτεσις δίνει λεπτομερείς οδηγίες για τη σιωπηλή του εμφάνιση πίσω 

από το κρεββάτι «Πίσω από τις όρθιες σανίδες, που βρίσκονται στο κεφάλι του 
κρεβατιού, ξεπροβάλλουν, ξετυλίγονται περίπου δύο φτερούγες. [...] Αρχί
ζουν να κινούνται [...]. Κανένας ήχος» (18).

23. « Τότε ξαφνικά, χωρίς ήχο, από ψηλά, [...] κατέρχεται από την οροφή του 
θεάτρου ΤΟ ΠΟ ΤΑΜ Ι[...]. Κυλάει από την οροφή του θεάτρου κατακόρυφα, 
στο άνω κέντρο, το ποτάμι. Είναι κύμα, χρώμα μπλε πρωσικό, τηςχαλαζόπε- 
τρας, από υφάσματα, κρύσταλλα και φωτισμό. [...] Μοιάζει σαν τα ποτάμια σε 
βυζαντινές εικόνες, που στέκουν όρθια [. ..] Όλο αυτό άηχο.» (75-76). Στην 
περιγραφή του περάσματος, ο συγγραφέας σημειώνει για  τον ήχο: «α: ρόχθος 
ποταμούς 6: μουσική [...] φωνές OFF, που μπορούν να είναι και μαγνητοφω
νημένες» (76, 77)· ενώ σχετικά με το φωτισμό υπογραμμίζει την ύπαρξη φωτι
σμού κυρίως στο ποτάμι (77-78).

24. «Αποσύρεται στην άκρη της σκηνής, χωρίς ν ’ ανέβει πλέον στο πατάρι» 
(93).

25. Αυτό αποτελεί και ένα από τα βασικά στοιχεία που διαφοροποιεί το

έργο από το λογοτεχνικό του πρότυπο, όπως υποστηρίζει και η Ε. Ανδριανού 
στη μλέτη της με θέμα την αναλυτική αντιπαραβολή των δύο κειμένων («Δύο 
εκδοχές ενός κοινού μύθου, Παύλου Μάτεσι, «Προς Ελευσίνα», Ουίλλιαμ 
Φώκνερ, «Καθώς Ψυχορραγώ», Επίλογος ’97, Γαλαίος, 1997, σσ. 170-178).

26. J. Genet, «Η παράξενη λέξη που αρχίζει από Π ...», στο OEuvres Com
petes IV, Gallimard, 1968, σ. 222.

27. Σύμφωνα με την ψυχανάλυση, μια τέτοια εμπειρία προηγείται της «ει
σόδου» του υποκειμένου στην τάξη του Συμβολικού και ορίζεται ως προγλωσ- 
σική εμπειρία ή ένστικτο του θανάτου. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά 
με την ιστορία του υποκειμένου και την ένταξή του στη Συμβολική τάξη, βλέπε 
τη μελέτη του Ζ. Μ. Παλμιέ, Λακάν, Νεφέλη, 1983.

28. Ό π ω ς υπενθυμίζει: «Υπάρχε μόνο η λέξη αμαρτία. Αμαρτία, όμως ΔΕΝ 
υπάρχει» (55).

29. Έ να  από τα σκηνικά σημεία που υποδηλώνουν το θάνατο της μητέρας 
είναι ο ήχος από «ένα άγριο παρατεταμένο χλιμίντρισμα αλόγου που το δολο
φονούν» (30).

30. «Είσαι ο πληρεξούσιος για το πένθος εσύ λες;» (65).
31. Ε ίναι αυτός λ.χ. που θα σκουπίσει τα αίματα από τα ρούχα του Μεγάλου 

μετά το φόνου του αλόγου (33-34).
32. «Κάπως έγινε και, από μικρός, βλέπω τα όνειρα των άλλων. Κρυφοκοι

τάζω τα όνειρα που βλέπετε οι άλλοι» (51).
33. Απευθυνόμενος στο Μεγάλο αφού ολοκλήρωσε το έγκλημά του, λέει: 

«Μόνο εσύ θα της έσφαζες τ ’ άλογό σου; Ε; Να μην της έστελνα κάτι κι εγώ;» 
(99).

34. Φορέας ρεαλισμού είναι και η μορφή της γειτόνισσας που εμφανίζεται 
στην πρώτη σκηνή, προσδίδοντας μία τραγελαφική νότα στην αποστασιοποιη- 
μένη ατμόσφαιρα της προετοιμασίας του θανάτου της Μητέρας. Ο Μάτεσις 
σημειώνει χαρακτηριστικά: «Παρ’ ότι δεν φωνάζει, η φωνή της «περισσεύει», 
θα μπορούσε να είναι λιγότερη, κανείς δεν τη χρειάζεται» (10)). Παρόλα αυτά 
η Γειτόνισσα είναι η πρώτη που μιλάει όταν ανοίγει η αυλαία: η πρώτη της 
κουβέντα αποτελεί εισαγωγή στο θέμα του θανάτου, αφού αναφέρεται στην 
επίσκεψή της στο νεκροταφείο.
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ΜΙΚΡΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ  

Επιλογή -  Απόδοση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ

MILLEVOYE
(1782- 1816)

ΚΑΘΩΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ...

Και τραγουδούσε ο ποιητής
Ενώ οι θαμπές ακτίνες της πιστής του λάμπας
Τρεμόσβηναν αργά...
Και τραγουδούσε ο ποιητής
Όπως η λάμπα έτσι κι αυτός ετοιμοθάνατος
Τους λυπημένους τούτους στίχους:

«Ω, πόσο σύντομα μαράθηκε 
Της ζωής μου το άνθος!
Θύελλα η μέρα μου
Κι όμως το δειλινό της έφτασε από το πρωί.
Ξέρω ένα δέντρο σε μιαν όχθη μακρινή 
Όπου η Χαρά κι ο Θάνατος συζούνε.
Αλίμονο σ ’ εκείνον που θα γείρει
Κάτω απ’ τ ’ απατηλά κλαδιά του δέντρου αυτού.
Ω των ερώτων ηδονή! Κι ω δέντρο,
Που είσαι της ηδονής αυτής η εικόνα!
Άσοφος ταξιδιώτης, είπα κι εγώ ν' αναπαυτώ 
Κάτω από τη θνητή σκιά σου...
Την άξιζα λοιπόν την άθλια μοίρα!

Λύρα μου αγαπημένη 
Χίλια κομμάτια τώρα γίνε 
Αφού να ζήσεις δε μπορείς 
Μετά το θάνατό μου!
Κι οι άγνωστοι ύμνοι σου 
Α ς κοιμηθούν αξύπνητα μαζί μου 
Μες στον τάφο.
Εγώ πια ξέρω πως ποτέ δε θα σταθώ 
Μπροστά στον αυστηρό του Μέλλοντος το θρόνο

Που με φωνή αδυσώπητη 
Τους δικαστές του κόσμου όλου δικάζει 
Όπως η Αίγυπτος μπροστά στον ποταμό της 
Των βασιλέων της δίκαζε τις σκιές.

Κι εσείς, χαμένοι σύντροφοι του θλιβερού μου ταξιδιού 
Φίλοι μου, φίλοι τόσο αγαπημένοι 
Υποδεχτείτε την κληρονομιά των μέτριων τραγουδιών μου 
Και σώστε από τη λήθη λίγους στίχους μου!
Και ω γυναίκες, που για σας πεθαίνω - 
Κι όλα πια τώρα σας τα συγχωρώ 
Την όψη σας θα ’χω στα μάτια μου για πάντα 
Σαν φθινοπώρου ακτίνα 
Ή  σαν όνειρο πρωινό.

Γλυκά φαντάσματα, ελάτε!
Η  σκιά μου εκλιπαρεί πριν απ’ το τέλος 
Για μιαν ανάμνηση πόνου κι αγάπης:
Μπροστά στο κυπαρίσσι μου 
Κόψτε και ρίξτε
Τα φύλλα απ’ τα τριαντάφυλλα που ζουν 
Μια μόνο μέρα».

Και καθώς έτσι τραγουδούσε ο ποιητής
Από το αδύναμο πια χέρι του
Γλιστράει η λύρα
Η λάμπα σβήνει
Και σαν τη λάμπα του
Το άλλο πρωί
Σβήνει κι αυτός.



Το μυθιστόρημα της αναζήτησης 
και η ποίηση του οράματος

(μία προσέγγιση στο έργο της Δ. X. Χριστοδούλου)

Η πρόσφατη (1997) ποιητική συλλογή Φ ορποτης ΔήμητραςΧ. 
Χριστοδούλου αποτελεί έργο ωριμότητας, το οποίο προεκτείνει 
και αναπτύσσει τη θεματική και καλλιτεχνική αναζήτηση των 
προηγουμένων βιβλίων της. Η ποιητική έμπνευση μεταφέρει το 
βάρος μιας ώριμης συνείδησης η οποία επιδιώκει να τοποθε
τήσει «το κέντημα της φαντασίας πάνω στο υλικό της φύσης» 
και αποκαλύπτει «μια πρωτόφαντη ομορφιά που δεν είναι ίσως 
παρά η αντανάκλαση των γύρω πραγμάτων στη συνείδηση της 
ποιήτριας. Η ομορφιά αυτή γίνεται κάποτε δυσβάστακτη 
-φ ο ρ τ ίο -  όπως δυσβάστακτο γίνεται το βάρος του ανθρώ
πινου μόχθου. Η Δ. X. Χριστοδούλου φαίνεται να πιστεύει στις 
αρετές της εργασίας (καθώς και στο ρητό «με τη δουλειά γίνεται 
ο τεχνίτης, κάνε το έργο σου») και χρησιμοποιεί τα στοιχεία της 
φαντασίας, της μνήμης, του ονείρου, της πραγματικότητας με 
σκοπό την ανανεωμένη λυρική έκφραση. Οι προθέσεις αυτές 
οδηγούν προς το «τέλος» -σκοπό ή π έρ α ς- εκείνο τουλάχιστον 
που οραματίζεται η κουρασμένη ψυχή του ποιητή. Πρόκειται 
για το τέλος της ποίησης ή για το τέλος της λυρικής έκφρασης; 
Είναι ένα ερώτημα που απασχολεί συνεχώς τους ποιητές. Αυτοί 
κινούνται ανάμεσα «σ’ ένα φασματικό παρελθόν και σ’ ένα 
άυλο μέλλον ενώνοντας με μία μαγική κλωστή συντροφικών 
αισθημάτων» τη ζωή τους με εκείνη του αναγνώστη. Έ νας 
τρόπος επικοινωνίας είναι να του αφηγηθούν μίαν ιστορία.

Η Δ. X. Χριστοδούλου επιδιώκει να προσελκύσει την προ
σοχή του αναγνώστη με το μύθο, το θρύλο και την ποιητική 
αφήγηση (Α κτή  στο φως του χειμώνα, 1996). Το μυθικό στοι
χείο είναι ισχυρό στην ποίησή της (ήδη στην Ηγησώ, 1979) και 
λειτουργεί ως παραβολή κατά τον τρόπο του Γ. Σεφέρη.1 Κατα
βάλλεται συνεπώς προσπάθεια να νικηθεί «η φαντασιοπλα- 
στική πενία» της εποχής μαςή, όπως παρατηρεί ο Η. Bloom, «το 
ποίημα είναι μια προσπάθεια για τελειωτική πίστη σ’ ένα μύθο 
που ξέρουμε ότι είναι μύθος, ξεκινώντας από τη θέση πως 
τίποτε άλλο δεν υπάρχει. Ο μύθος είναι σε γενικές γραμμές η 
ίδια η ποίηση»2 και η ποίηση αποτελεί το θέμα πολλών ποιη
μάτων της συλλογής. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η 
διεύρυνση της θεματογραφίας, ικανοποιούνται οι απαιτήσεις

της Στυλιανής Παντελιά
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του αναγνώστη για «αλλαγή και τέρψη» και μας προσφέρεται η 
παρηγοριά «ενός ποιητικού ανθρωπισμού που γιατρεύει». 
«Ανθρωποκεντρική» θεωρεί ο Τ. Μενδράκος4 την ποίηση της 
Δ. X. Χριστοδούλου. Από το αίσθημα αυτό προκύπτει η φρον
τίδα της για τον αναγνώστη και η επιθυμία να του μεταδώσει 
ένα μέρος της ποιητικής εμπειρίας. Από το είδωλο, τη σκιά των 
πραγμάτων ο αναγνώστης οδηγείται στο γενικό παράδειγμα το 
πρωτότυπο, την ιδέα. Πρόκειται για την κίνηση ανάμεσα στην 
πραγματικότητα και τη φαντασία, ανάμεσα στην «ιστορία» 
δηλαδή την αφήγηση και το «τέλος» δηλαδή τη λυρική έκφραση, 
μολονότι οι αντιστοιχίες μπορούν να αντιστραφούν. Το Φορτίο 
μπορούμε να πούμε ότι συνδυάζει «το μυθιστόρημα της αναζή
τησης με την ποίηση του οράματος ακολουθώντας τα ρομαντικά 
προηγούμενα».5 Επικρατούν εικόνες εντυπωσιακές, μελαγχο
λικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τρομερές. Στο σημείο αυτό 
μπορεί να διαπιστωθεί η θεματική και καλλιτεχνική εξέλιξη 
στην ποίηση της Δ. X. Χριστοδούλου, αν συγκριθούν ποιήματα 
της παρούσης με εκείνα των προηγούμενων συλλογών π.χ. «Η 
παρέα» και «Οι φίλοι» (Προσευχή του αναιδούς), «Υιοθεσία» 
και «Η μπαλάντα του βυθού» (Το Κυπαρίσσι των Εργατικών), 
«Ημέρες δόξας» και «Ο οικοδεσπότης» (Το Κυπαρίσσι των 
Εργατικών).

Η Δ. X. Χριστοδούλου ήδη με την πρώτη της συλλογή (Τα 
άλογα του Μυροβλήτου, 1974) εντάσσεται οργανικά στη λεγά
μενη «γενιά του ’70», μιαν ομάδα με έντονες διαφοροποιήσεις 
αλλά κοινή παρουσία στα ελληνικά γράμματα. (Οι κατατάξεις 
πάντα εξυπηρετούν τη γραμματολογία). Στη γενιά αυτή -  μολο
νότι μένει μετέωρο το ερώτημα «υπάρχει, λοιπόν, γυναικεία 
ποίηση;»6-  οι ποιήτριες υπερέχουν αισθητά χάρη στα ουσια- 
στικώτερα και μονιμότερα επιτεύγματα των έργων τους και, 
οπωσδήποτε, «αρνούνται να κατοικήσουν τα ποιήματα που 
έφτιαξαν γ ι’ αυτές»7 οι άλλοι. Η Δ. X. Χριστοδούλου στο 
Φορΐίο προσεγγίζει την υπαρξιακή -  μεταφυσική ποίηση των 
μεταπολεμικών γενεών και τις ποιήτριες Ελένη Βακαλό, Ό λγα 
Βότση, Λύντια Στεφάνου, Ζέφη Δαράκη, Βικτωρία Θεοδώ
ρου, Μαρία Σερβάκη. Με αυτόν τον τρόπο αίρεται το χάσμα της



επικοινωνίας ανάμεσα στη δεύτερη μεταπολεμική γενεά και 
τους νεότερους ποιητές8 και ερμηνεύονται ορισμένα χαρακτη
ριστικά της συλλογής -  η έντονη εικονοποιία, οι ισχυρές αντι
θέσεις, το ποιητικό όραμα και το συλλογικό πρόσωπο (εμείς).

Άξονας της αναφοράς μας στην ποίηση της Δ. X. Χριστο
δούλου είναι ο μύθος, η «μίμησις πράξεως» κατά τον Αριστο
τέλη (Περί Ποιητικής VIII, 1, 145 Ια) καθώς και η διάπλασή του 
σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης.9 Ποιήματα που υλο
ποιούν «το μυθιστόρημα της αναζήτησης» αποτελούν τα «Ευ
ρήματα οδοιπόρου», «Επαρχιακή ζωή», «Ο περίπατος», «Ση
μασίες», «Η κάλυψη των γεγονότων», «Μετρήσεις», «Μια 
μέρα», «Επιστροφή», κ.ά. Στα ποιήματα αυτά η επαφή με την 
πραγματικότητα είναι μεγαλύτερη («αναζήτηση») και το ύφος 
περισσότερο περιγραφικό. Κάποτε εορτάζεται «η ανακάλυψη 
της πραγματικότητας από τον ποιητή».1(10  κόσμος αποτελείται 
από τα προαιώνια στοιχεία, την ύλη και το χώμα, τα οποία απο
τελούν κάποτε και τα μοναδικά «ευρήματα οδοιπόρου». Ο 
άνθρωπος κινείται στον κόσμο μοναχικός, περιθωριακός, 
άγιος και πότης, βλάσφημος, ερημίτης. Οι ανθρώπινες μορφές 
που σκιαγραφεί η Δ. X. Χριστοδούλου διαγράφονται άλλοτε 
στον καθρέφτη, άλλοτε στις φυσικές φωτοσκιάσεις, είτε στα 
φανάρια στα «φαντάσματα των βιτρινών» καθώς και στα τυφλά 
παράθυρα. Κάποτε είναι ήρεμοι, όπως οι κηπουροί στον κήπο 
τους. Η ιδέα ενός κόσμου του κήπου, προσφιλής στην ποιήτρια, 
εξακολουθεί να είναι ρομαντική. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν 
γίνει από χρόνια σκόνη («Πάσχα») ή ζουν κάτω από την επιφά
νεια της θάλασσας («Οι μετρήσεις») ή και της γης («Το λαγού
μι»), Κάποτε γίνεται «επίκληση στο στρατιώτη, που είναι ο 
άνθρωπος στις επάλξεις του πραγματικού κόσμου όπως ο 
ποιητής είναι ο άνθρωπος στις επάλξεις του φανταστικού ή 
φραστικού σύμπαντος».11 Η εικόνα του στρατιώτη επανέρχεται 
στη δεύτερη ενότητα της συλλογής (Ιστορίες από το τέλος).

Φρούριο πάνω στο ποτάμι των ψυχών 
Τα θεμέλιά του βρέχονται 
Οι πολεμίστρες κατοικούνται.
Άκουσέ με, στρατιώτη, που τραβάς το μάνταλο.
Καπνοί φάνηκαν πίσω α π ’τ ’ ασημένια έλατα,
Το ποδοβολητό το πνίγει στρώμα φύλλων.
(...) Όμως ο αέρας φορτωμένος ιαχές,
Μόλις πίσω α π ’ τα δόντια πνιγμένες,
Σε κύματα ανεβάζει τα έντομα.
Θα έρθει και η βροχή από τα βέλη.

Στην ποίηση της Δ. X. Χριστοδούλου απουσιάζει η ιδέα του 
μείζονος ανθρώπου που περιγράφει ο Η. Bloom ως γίγαντα της 
φαντασίας.12 Υπάρχει ωστόσο η Αγωνία «όταν αρκείται 
κάποιος στο να μένει με τον εαυτό του» καθώς και «η πίστη 
χωρίς πίστη και ο τραγικός νατουραλισμός των ρομαντικών».11 
Ακόμα και ο νεκρός μονάρχης είναι γυμνός από δύναμη και τα 
εμβλήματα της εξουσίας καθώς και την ακίνητη χλιδή τους που 
αποδεικνύει με τα γηρατειά της το εφήμερο των δυναστειών 
(«Τι λένε οι μύθοι της πατρίδας», «Ημέρες δόξας»). Οι αντιθέ
σεις εντοπίζονται στις προαιώνιες κοσμικές δυνάμεις, το 
χρόνο, το θάνατο, τον έρωτα και τα ανθρώπινα συναισθήματα, 
τη θλίψη, τον πόνο, τη χαρά. Η τέρψη και η χαρά αποτελούν 
«εμπειρία θεοφάνειας» καθώς και το «φανέρωμα του πραγμα
τικού ανθρώπου που κοιμάται μέσα μας».14 Από τις αντιθέσεις 
και αντινομίες αυτές προκύπτει και η βαριά κόπωση του ποιητή 
(«κι όλο ζητούν να ζω, να ζω») αλλά και «η ανιδιοτελής χαρά

που το δικό του έργο κάνει να νιώθει».15 Μέσα από την επί
γνωση των αντινομιών «όταν ο δημιουργός σταθεί μπροστά στο 
δικό του ξεχωριστό δημιούργημα ο ποιητής (...) παύει να 
αισθάνεται κύριος του εαυτού του και γίνεται ένα με τον εαυτό 
του».15

Τα ποιήματα του οράματος φέρουν κάποτε τον τίτλο του 
μύθου ή της μπαλάντας και η φαντασία ασκεί σ’ αυτά κυρίαρχο' 
ρόλο. Αντιπροσωπευτικοί τίτλοι είναι «Οι καταιγίδες», «Τι 
λένε οι μύθοι της πατρίδας», «Η ποινή των ημιτονίων», «Ο 
αλχημιστής», «Το φορτίο», «Η σύναξη των αγγέλων». Στα 
ποιήματα περιλαμβάνονται και τα προσωπεία του ποιητή όχι 
ως νεαρού θεού, αλλά ως αλχημιστή, τεχνίτη, ως «γέρου των 
δρόμων, θεατρίνου».16 Κάποτε παρουσιάζεται «ο άνθρωπος 
που η αλλαγή επηρεάζει θετικά μέσα σ’ ένα θετικό φως και 
πεθαίνει με την αξιοπρέπεια του Ανθρώπου. Με αυτόν τον 
τρόπο περνάμε από τη στοιχειώδη πεζογραφία της καταστά- 
σεώς μας ως τον εκστατικό εορτασμό της φαντασίας, της μνή
μης, του ονείρου».17 Η συνάντηση φαντασίας και πραγματικό
τητας είναι «μία φυσική συνάντηση που σπάζει το πλαίσιο της 
φύσης. Αλλά δεν παύει να είναι μία συνάντηση εντός του 
κόσμου αυτού, ο άνθρωπος που επιλέγει έναν ανθρώπινο εαυ
τό».18 Στη συνηθισμένη εμπειρία αντιτίθεται η νηφάλια/ 
νοσηρή/θαυματουργή/ευέλικτη φαντασία.

Στην επικράτεια της φαντασίας κεντρική μορφή είναι εκείνη 
του αλχημιστή, του προσώπου το οποίο μεταστοιχειώνει τα 
ευτελή υλικά. Ο μύθος του προέρχεται «από ένα δώμα του 
μοναστηριού, από ένα δερματόδετο κιτάπι» και συμβολίζει το 
νόμο της εξαγοράς -  ίσως του εξαγνισμού της ανθρώπινης 
ψυχής και της μετουσίωσης του χώματος σε χρυσό. Η ποίηση, 
παρατηρεί ο Οδ. Ελύτης, «μ’ ένα είδος αλχημείας μετατρέπει σε 
πόσιμο χρυσό τα δηλητηριώδη νερά που ρέουν από το θάνατο 
στη ζωή. Γιατί σκοπός της είναι η κρυμμένη ομορφιά, μ’ άλλα 
λόγια η απώτερη ουσία του κόσμου».19 Τον αλχημιστή, όπως 
και τον τεχνίτη, περιβάλλει η μαντική ατμόσφαιρα της ποίησης. 
Και οι δύο μοιάζουν με τα πλάσματα των παλιών μύθων. Και οι 
δύο είναι μόνοι. Ταυτόχρονα γίνεται μία πιθανή (αθέλητη) 
αναφορά στον τοξότη και στη γυναικεία ποίηση, ένα θέμα που 
σημειώθηκε εισαγωγικά. «Αν και γυναίκα γνωρίζω την τέχνη 
του. Χρόνο πολύ δεν θα μου πάρει / Να τεντώσω τη χορδή». Ο 
ποιητής αποκαλύπτει την τάξη του κόσμου την οποία «ο 
δημιόυργημένος από αυτόν άγγελος μπορούσε μόνο να επιβά
λει». («Η σύναξη των αγγέλων»). Οι τέλειοι ωστόσο άγγελοι 
αποστρέφουν από ντροπή το βλέμμα μπροστά στην πραγματι
κότητα. Η τάξη του κόσμου είναι ένα θέμα που επανέρχεται στο 
ποίημα «Η λειτουργία της αναπνοής» με εκφραστικούς τρόπους 
που ανακαλούν τους αντίστοιχους του Οδ. Ελύτη.

Ω σκιά του κόσμου
Σε φυσώ και απέρχεσαι
Προς τα εκεί απ’ όπου ξετρύπωσες
Σαστισμένη.

Οι μύθοι στα ποιήματα του οράματος είναι περισσότερο σύν
θετοι. Επικρατεί ο μύθος του θανάτου και της ανάστασης («Ο 
θαυμαστής»), καθώς και της αιώνιας επιστροφής, που βρί
σκουμε και στο πεζογράφημα Ακτή στο φως του χειμώνα 
(1996). Πρόκειται για «την τάση της υποβολής υπολανθα- 
νόντων μυθικών σχημάτων σ’ ένα κόσμο στενά συνδεδεμένο με 
την ανθρώπινη εμπειρία».211 Άλλοι μύθοι που στοιχειώνουν



την έμπνευση της ποιήτριας είναι του έρωτα που πυρπολεί («Οι 
καταιγίδες»), της ανυπεράσπιστης αθωότητας («Αλληλεγγύη») 
της δημιουργίας του κόσμου («Πρόσφυγες») με τη βοήθεια της 
τέχνης και της εργασίας. Η εργασία, βασική έννοια όπως ήδη 
τονίστηκε, αποτελεί μορφή της επιθυμίας. Η Δ. X. Χριστο
δούλου φαίνεται να συμφωνεί με τον Ν. Drye, ότι η εργασία 
είναι το ποιητικό αίτιο του πολιτισμού και ότι «η ποίηση, στην 
κοινωνική της διάσταση, έχει σαν έργο της να εκφράζει, υπό 
μορφήν γλωσσικής υπόθεσης, οράματα του στόχου της εργα
σίας και των μορφών της επιθυμίας».21 Το βάρος της εργασίας, 
όπως και εκείνο της παράδοσης, αποτελεί ένα φορτίο το οποίο 
δεν εγκαταλείπει ποτέ ο ποιητής -  αντίθετα με όσα ισχυρίζεται 
ο Η. Bloom.22 «Μόνο στον τάφο μου θα τ’ ακουμπήσω, κι εκεί 
πάλι / θα το κρατώ με το σωρό της γης που θα ’μαι» («Το φορ
τίο»), Σύμφωνα με το σχήμα του Ν. Frye, «ο θεϊκός κι ο ανθρώ
πινος κόσμος ταυτίζονται με το ποίμνιο, την πόλη και τον 
κήπο».23 Ο ορυκτός κόσμος ταυτίζεται με την πόλη και εκείνη 
με ένα κτίσμα, ένα ναό, μία πέτρα. Στο σύμπαν αυτό ανήκει και 
ο ταπεινός ανθρώπινος περίγυρος, το κάστρο -  φρούριο -  
σπίτι, «όπου μπορεί να στεγαστεί μία πρόσφορη υπόθεση για 
τον άνθρωπο».24

Σ ’ ένα σύμπαν επιθυμιών και επικοινωνίας κυρίαρχο 
αίσθημα είναι η θλίψη και οι αναμνήσεις των ξεσπασμάτων της 
καρδιάς, ιερών και παράφορων. Η τελευταία λυρική έκφραση 
είναι η λύπη, το χέρι που ματώνει σύμφωνα με τη διατύπωση της 
Μ. Tsvetayeva.25 Έκφραση του τραύματος είναι ο λυρισμός. Η 
αγωνία για την τύχη του λυρισμού διαφαίνεται στο ποίημα της 
Δ. X. Χριστοδούλου «Είμαι νεκρή» όπου εκφράζεται και η βιο
θεωρία της «Ο λυρισμός -  είναι ξέχωροι στίχοι -  κάτι της στιγ
μής, της καθημερινότητας σαν ληστεία με διάρρηξη της ευτυχι
σμένης ώρας».26 Η τεχνική βασίζεται στα στοιχεία του μονο
λόγου και του διαλόγου (α ' και β ' προσώπου), των παρομοιώ
σεων, των μεταφορών και των εικόνων. Η εικόνα και η εικο- 
νοποιία αποτελούν συστατικά της ποίησής της σε συνδυασμό με 
το διανοητικό στοιχείο. Στην τεχνική συνδυάζεται επίσης η 
αμφιλογία καθώς και η μετάθεση εννοιών και το αποτέλεσμα 
είναι ζωγραφικό. Ο νόμος των αναλογιών, πιστεύει ο Οδ. Ελύ- 
της, είναι ο πιο πειστικός καθρέφτης.27

Έσκυψε πάνω τον. Τον σήκωσε.
Ό πω ς το δέντρο που σηκώνει την εικόνα του
Α πό ένα ποτάμι. Κι ύστερα ο ουρανός σηκώνει
Την πρόχειρη σκεπή πάνω απ ' το δέντρο
Κι άδεια η κοίτη βλέπει κατά πρόσωπο
Το πρόσωπό της. («Επιστροφή»),

Στην τεχνική της Δ. X. Χριστοδούλου αναγνωρίζονται τα 
χαρακτηριστικά της ποιητικής ρητορικής σύμφωνα με την περι
γραφή του Δ. Ν. Μαρωνίτη.28 1) Κλητική προσφώνηση ή επί
κληση: Ω, καμιά πραγματικότητα 2) Θριαμβευτική κατάληξη 
του ποιήματος: Το τραγούδι μου κλείνω εδώ, Ψέλλισμα απερ
χόμενης θύελλας, 3) Διδακτική ή διατακτική προστακτική: Ρίξε 
νερό στο πρόσωπό σου / Ρίξε ένα σάλι στους ώμους σου, 4) Επα
ναφορά της ίδιας λέξης ή έκφρασης: Αν είναι άγιος... Αν πάλι 
είναι πότης και βλάσφημος... 5) Θαυμαστικό επίθετο: Κόκκινα 
και χρυσά και θορυβώδη. Την ωριμότητα της τεχνικής συνοψί
ζουν οι επτά «Ιστορίες από το τέλος». Διακρίνονται οι αντιθέ
σεις ανάμεσα στη σιωπή, το «πουθενά», την «άηχη αναρρό
φηση» και τους ήχους από τα χάλκινα πνευστά του στρατιώτη, 
το τραγούδι του ποιητή, τις ιαχές, τους ήχους του δάσους και

Η Δήμητρα Χριστοδούλου

του νερού. Οι παρομοιώσεις και οι μεταφορές είναι έντονες — 
«όπως γίνεται ένας σεισμός» -  ενώ ο ποιητής προβάλλει έτσι 
τον εαυτό του ώστε να δίνεται η εντύπωση στους μεταγενέστε
ρους ότι δεν έζησε πράγματι ποτέ του.

Είμαι νεκρή αλλά με τη θάλασσα 
Με τη ζωή που ζώνει το τοπίο.
Θραύσματα νησιών, καλλιεργημένες 
Εκτάσεις από χαλκό και λιβάνι 
Εκεί ούτε η ζωή ούτε ο θάνατος (...)

Η συλλογή κλείνει με τη συσσώρευση ακουστικών εικόνων, 
τον ακατάπαυστο και εκκωφαντικό «βόμβο του κόσμου» κλει
σμένο «σαν μέσα σε ένα μπουκάλι» που καταμετρά μηχανικά ο 
ποιητής. Η μουσική των στίχων της Δ. X. Χριστοδούλου δια- 
κρίνεται για τις μεγάλες προτάσεις και τις διακυμάνσεις ταχύ
τητας μέσα σ’ αυτές τις περιόδους, τη συσσώρευση συναισθημα
τικά φορτισμένων επιθέτων, τις έντονες κατακλείδες. Η συλ
λογή κλείνει σε ηθελημένα χαμηλούς τόνους αφού η ποιήτρια 
έχει αναπτύξει όλες τις μουσικές-ποιητικές κλίμακες.

Και κάθομαι κι ακούω και μετρώ  
Τυχαία πάνω κάτω στο άπειρο.
Ώ σπου κι αυτή η αντίσταση να γίνει 
Μ ια μηχανική φλυαρία 
Κάποιου που έχασε από χρόνια 
Κάθε ακοή.

Η εικόνα του ποιητή που αφουγκράζεται ακίνητος τη σιωπή 
του σύμπαντος είναι η τελευταία που αποκομίζει ο αναγνώστης 
πριν κλείσει το βιβλίο. Η Δ. X. Χριστοδούλου στοχάζεται το 
τέλος της ποίησης ή της λυρικής έκφρασης και ανανεώνει την 
ποιητική της γενιά του ’70 -μελετά μια ζωή που θα δημιουρ
γούσε κάτι λαμπερό και υψηλό, σαν το λαμπύρισμα των 
άστρων. Αυτή η μελέτη είναι, σε τελευταία ανάλυση, και ο 
στόχος της ποίησης.
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ΤΑ  ΣΤΑ Χ ΤΙΑ  ΣΟ Υ  Χ ΕΙΛ Η

Η  πηγή της ζωής σου
ρόδο αγκαθωτό πον ανελκύστηκε
από μονάχο ένα λευκό γλαρόνι
προς τον πυκνό αέρα
πετώντας πάνω από χείμαρρους
μ ’έναν από μόνο του σπιθίζοντα τριγμό
που πουλί πάνω στους καταρράκτες επωάζει

ήσουν η πηγή
ήσουν τα σταχτιά σου χείλη

και κρεμάστηκες λησμονημένη 
από κλαδί κέδρου ροζιασμένο

Μαύρο ψωμί πως θρέφει την άνοιξη
εκεί που με σιωπής γαλάκτωμα οπή ανοίγει ο καρπός
πίκρανε το σταφύλι της θάλασσας
κι έφτυσε χάμω τρεις φορές το παιδί αγριεμένο

τα μάτια του, είδες τα μάτια του;

Λευκή από φως στο φως απαύγασμα
μέσα στο αχνό σου φόρεμα το γλύκασμά σου ατόφιο

ήσουν η πηγή
ήσουν τα σταχτιά σου χείλη

και σε αγάπησα άβυσσο θολή αστόλιστη γυαλάδα

Ε ΓΕΡΣΗ

Εδώ ήταν 
που ξύπνησαν

παραχωμένοι

στο έδαφος

Δύο στιγμές ύστερα 
πλατύ, κατάφωτο το δάσος

Τεράστια, ασυμμάζευτη 
η λευκή σιωπή

Λείο, βαθύ 
σχηματίστηκε 
-όπω ς θυμάμαι-  
το όρυγμα

Υνί ο νους 
πως αυλακώνει



ΚΡΙΤΙΚΗ

του Μ. Τσιανίκα 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΛΟΥΜΑΣ
Το ταξίδι A ' — Β ' (1963-1992) 
Εκδόσεις ΣΟΚΟΛΗ, 1995 
«Υπερακουστική»
Mieux vaut que je taise la montée obscure 
de I’appel. R. M. Rilke

Η φωνή που ανακοινώνει

Διαβάζοντας τα ποιήματα του Δημήτρη 
Τσαλουμά διαπιστώνει κανείς ότι πολύ συ
χνά ο ποιητής απευθύνεται οε κάποιον υπό 
τύπον συμβουλευτικής κουβέντας, απάν
τηση γράμματος, νουθετικής ομιλίας ή και 
άλλων πληροφοριακών διαδικασιών. Τούτο 
γίνεται εμφανές σε πολλά ποιήματα του 
Τσαλουμά, αλλά αποτελεί έντονο χαρακτη
ριστικό της ποιητικής του συλλογής Το βι
βλίο των επιγραμμάτων, γραμμένο από το 
1978 ωςτο 1982, καιτώρα μέρος του δεύτε
ρου τόμου των συγκεντρωμένων ποιημά
των του, κάτω από τον γενικό τίτλο Το ταξί
δι. Και είναι αλήθεια γεγονός ότι με την 
συλλογή αυτή ο ποιητής γίνεται περισσό
τερο από ποτέ άλλοτε συμβουλευτικός και 
διδακτικός και δεν είναι τυχαίο ότι στην 
πρώτη σελίδα της παραπάνω συλλογής 
διαβάζουμε την ακόλουθη αφιέρωση : «Στα 
παιδιά μου αλφαβητάρι της σκληρής επο
χής» (Β', 51).

Αυτή η διδακτική σκοπιά στο έργο του 
Τσαλουμά θα κρατήσει την προσοχή μας σε 
τούτη την εργασία. Αρχικά θα εξετάσουμε, 
χρησιμοποιώντας κάποια συγκεκριμένα 
ποιήματα, τον γενικότερο χαρακτήρα αυ
τού του φαινομένου στην ποιητική γλώσσα 
του Τσαλουμά. Στη συνέχεια θα αναφερ
θούμε στη λεπτή σχέση που δημιουργείται 
μεταξύ του ποιητικού συμβουλευτικού λό
γου και του αποδέκτη αυτού του λόγου (και 
του αναγνώστη). Στο τέλος θα καταλή
ξουμε σε μια γενικότερη αποτίμηση αυτού 
του φαινομένου, πώς δηλαδή λειτουργεί, 
ποια είναι η εσωτερική του οικονομία και 
ισορροπία. Έτσι θα καταλήξουμε και σε 
κάποια γενικότερη αποτίμηση της λειτουρ
γικότητας του ποιητικού λόγου γενικότερα 
και φυσικά θα προσδιοριστεί εναργέστερα 
και ο τίτλος αυτού του κειμένου.

Ο Τσαλουμάς λοιπόν στα ποιήματα του 
απευθύνεται σε κάποιον αποδέκτη. Αυτό 
μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Αρχικά 
εκείνη της συντροφικής κουβέντας, καθώς 
ο ποιητής, σχεδόν χαμηλόφωνα, μιλά σε

κάποιον σύντροφό του. Συχνά η κουβέντα 
αυτή έχει να κάνει με θέματα πολιτικής, 
όπως διαβάζουμε σε απόσπασμα από το 
ποίημα «Πληθωρισμός»:

Επειδή μας τάζανε διπλό το καλοκαίρι /  
και οι μέρες όλο και μικραίνουνε σαν το 
ψωμί /  κι ετούτος ο δρόμος μοιάζει με  
του χειμώνα, /  οι Μεγάλοι λάβανε τις 
εξής αποφάσεις: /  τ' αφεντικά να πά- 
ψουν τα κουβαρδαλίκια στην εργατιά, /  
η νεολαία να μην γυρεύει ανεύθυνα 
δουλειά /χω ρίς τις αναγκαίες προϋπο
θέσεις, και της χώ ρας/οι κάτω αχτές να 
διατεθούν στο εξω τερικό/μπας και βα
ρύνει κι α π ’ τη μεριά μας η μπαλάτζα. /  
Πάλι καλά αδερφέ. Φαντάσου να μας /  
καβαλικεύανε οι άλλοι αγαρηνοί, και να 
'χαναν /  ο τύπος μας τ ’ αλάτι του κι ο 
νους μας την τροφή του, /  κι απέ τον 
τρόπο του ο φτωχός και η νηστεία του /  
ο Χριστιανός. Υπάρχουν και χειρότερα 
σου λέω. /Α υτο ί μπορεί και πίσω να μας 
στέλνανε, /  στο χωριό, να σηκώσουμε 
τις νουρές των αγελάδων. (Β ', 101)

Η πολιτική αυτή διάσταση τις περισσότερες 
φορές συνοδεύεται από μια λεπτή ειρω
νεία, η οποία διαβάζεται καθαρά, π.χ., στο 
ποίημα «Απόρριψις αιτήσεως ανορθοδό- 
ξου πιστού»:

Λάβαμε τα ωραία δείγματα της δου
λειάς σου /  αλλά την αίτησή σου την 
απέρριψε η επιτροπή. /  Αναγνωρίζει 
φυσικά την καλή σου διάθεση /  μα οι 
κουβέντες σου θυμίζουνε ραγιά και 
τους λείπει /  το πιπέρι του επίσημου 
ύφους. (σ. 100).

Τέτοια παραδείγματα θα μπορούσαμε να 
αναφέρουμε πολλά. Ωστόσο εκείνο που θα 
πρέπει να συγκροτήσει την προσοχή μας 
είναι η έλλειψη από κάποια άμεση απάν
τηση σε όσα μεταφέρει αυτή η φωνή σε κά
ποιον ή κάποιους συνομιλητές. Αυτό είναι 
που αφήνει το ποίημα σχεδόν πάντα ανοι
χτό στο τέλος του, χωρίς συγκεκριμένη 
απάντηση. Και αν κάποτε υπάρχει κάποια 
τέτοια απάντηση γίνεται με τρόπο ειρωνι
κό, έτσι που να αναιρεί πράγματι την απάν
τηση, ή να την μεταθέτει σε ένα άλλο επίπε
δο, κλείνοντας έξυπνα το μάτι στον πιθανό 
αναγνώστη. Τούτο διαβάζεται ξεκάθαρα 
στο ποίημα «Η ιερά εξέτασις»:

Με πήρανε που λες και με κάτσανε στο 
σκαμνί /  και με κοιτάζανε λυπημένα. 
Μου φέρνουν τσάι/και με ρωτάνε πέν
θιμα, ο Πρόεδρος δηλαδή, /  τι καπνό

φουμάρω και του λέω εγγλέζικο και το 
σκέφτεται, (σ. 99)

Για τον Τσαλουμά το θέμα διαλόγου ανά
μεσα σε αυτόν που ανακοινώνει κάτι στα 
ποιήματα και'αυτόνπου ακούει μεταφράζε
ται και σε μια ιδιάζουσα σχέση μεταξύ ποιη- 
τού και αναγνώστη. Η σχέση αυτή, τόσο πε
ρίπλοκη ανέκαθεν, γίνεται πολύ πιο περί
πλοκη στα χρόνια του μοντερνισμού. Ο 
αναγνώστης (ή ο ακροατής) είναι αυτός 
που τις περισσότερες φορές σιωπηλά συμ
μετέχει στο αναγνωστικό πάρε δώσε και 
πολλαπλασιάζει τα σενάρια σηματοδότη
σης ενός κειμένου. Είναι ο «σύμμαχος», ή ο 
«αντίπαλος», αναπτύσσει στρατηγικές πε
ρίεργες και συχνά υπονομευτικές και με το 
κείμενο αλλά και με τον δημιουργό του. Δεν 
είναι σπάνιες οι περιπτώσεις εκείνες κατά 
τις οποίες στην έναρξη ενός έργου να γίνε
ται ανοιχτή πρόκληση σε αυτόν τον ανα
γνώστη, με τρόπο κάποτε άμεσο και προ
σωπικό. Διάσημο παραμένει το παρά
δειγμα του Μπωντλαίρ, ο οποίος αφιερώνει 
την ποιητική του συλλογή Τα άνθη του κα
κού, στον αναγνώστη, με το ομώνυμο 
ποίημα «Au lecteur» και το τελειώνει με τον 
διάσημο στίχο «Hypocrite lecteur, -mon 
semblable,- mon frere!» (Baudelaire: 6). H 
«υποκριτική» αυτή σχέση, η οποία δένει σε 
μια περίεργη συντεχνιακή και επί ίσοις 
όροιςσχέση αναγνώστη καιποιητή, κάποτε 
μετατρέπεται σε υπονόμευση του ενός 
έναντι του άλλου.

Άλλες φορές όμως, επειδή ο ποιητής 
διεκδικεί την πιο «καθαρή» προσωπική έκ
φραση, που θέλει να τον απομονώνει στην 
πιο ατομική ώρατηςποίησήςτου, αμφισβη
τεί κάθε ικανότητα στον αναγνώστη να τον 
παρακολουθήσει. Γιατί, αν συμβαίνει κάτι 
τέτοιο, τότε σίγουρα ο ποιητής χάνει δρα
ματικά στο χώρο της καλλιτεχνικής πρωτο
πορίας, και αυτό είναι ο πιο δυνατός του 
καη μός. Και για να γυρίσου με στον Τσάλου - 
μά, και ειδικότερα στο Βιβλίο των επιγραμ
μάτων που εξετάζουμε εδώ, η ποιητική 
αυτή συλλογή ανοίγει ακριβώς με ένα 
ποίημα που τιτλοφορείται «Στον αναγνώ
στη»:

Όργωσα τα βουνά της ερήμου και άρ
δεψα /  τις αλυκές της εξορίας σου. 
Χρόνια/σ' το λέω και κάνεις τον κουφό. 
Α π ’ των αφτιών σου /  τη βουή και του 
μυαλού τον αντίλαλο/γλίτωσα τη φωνή 
του πουλιού και τα συμπεράσματα/των 
ανέμων, να μετρηθούν σωστά /  τα 
αγαθάσου. Μα τώρα λες πως σ'αδίκησα 
/σ τα  παζάρια του χρόνου -εγώ , /π ο υ  
μελετώ κάθε πρωί τα κατακάθια των /



ονείρων σου, να δεις τ' αχνάρια /  του 
βραχνά. Έτσι που πάμε φίλε μου /  ούτ' 
εσύ θα δεις προκοπή/ούτ' εγώ. Ακόμη 
και την προσευχή που σε μάθανε, /  κι 
αυτήν εγώ σου την λέω. (σ. 53)

Εδώ διακρίνεται καθαρά η διχοστασία με
ταξύ της φωνής που ανακοινώνει κάτι (ο 
ποιητής, ή η περσόνα του) και του αναγνώ
στη. Μερικές φορές μεταξύ τους υπάρχει 
χάσμα αγεφύρωτο. Η προοδευτική απομά
κρυνση ποιητή-αναγνώστη οδηγεί σ’ αυτή 
την τελική ρήξη, στην οποία φυσικά ο ποιη
τής αναλαμβάνει το ρόλο να καλύψει εξ 
ολοκλήρου την αδράνεια του αναγνώστη. 
Εξάλλου, ο Τσαλουμάς, σε σχετική του συ
νέντευξη, το δηλώνει ότι με την ποίησή του 
δεν ήταν δυνατόν να απευθύνεται στο ευ
ρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, για τούτο και 
θεωρεί την ποίηση υπόθεση μάλλον ιδιωτι
κή: «Δεν είχα μεγάλη διάθεση να μιλήσω 
για ό,τι έκανα, και πολύ λίγοι από τους φί
λους μου στην Αυστραλία γνώριζαν ότι 
έγραφα. Ήταν κυρίως μια υπόθεση ιδιωτι
κή». (Castan, 1985:2).

Σ’ αυτού του είδους το «παιχνίδι», είναι 
σύνηθες φαινόμενο, να χάνεται και το ίδιο 
το αντικείμενο της ποιητικής έμπνευσης, 
καθώς εξαφανίζεται από την ποιητική 
σκηνή κάποιο διάσημο ποιητικό πρόσωπο. 
Τέτοιο οπωσδήποτε είναι και το πρόσωπο 
της Αντιγόνης, στο οποίο απευθύνεται ο 
ποιητής στο ομώνυμο ποίημα (σ. 107). Στο 
ποίημα αυτό, ο ποιητής απευθύνεται στο 
πρόσωπο της Αντιγόνης, της μιλά για το με
γαλείο της παρουσίας της αλλά και την τε
λική της εξαφάνιση, μέσα βέβαια από τη γε
νικότερη αδιαφορία ή και άγνοια του αγο
ραίου πλήθους:

Θυμάμαι τον περίφανο χειμώνα της μα
τιάς σου /  την ώρα που σε φέρναν 
άκλαυτη /  και πιάναν οι ακαμάτες τις 
πόρνες των καπηλειών. /Μαδενήξεραν 
πως είσουν εσύ. /  Το μοιρολάγι σου το 
διάβασα μόλις σε κάνανε /  βιβλίο, κι 
έτρεξα αμέσως /  τ ’ ορκίζομαι, και σή
κωσα την πέτρα να σου φέρω /  νερό και 
να ανάψω το λυχνάρι. /Αλλά δεν είσουν 
πια, Αντιγόνη. Στο σκότος π ο υ /σ ε  γύ
ρεψα δεν είσουν πια.

Αυτή η απόσταση μεταξύ ποιητού και ευ
ρύτερου κοινού, που έχει ως αποτέλεσμα 
και το χάσιμο της αγαπη μένης ποιητικής ει
κόνας, όπου και η ποίηση η ίδια δοκιμάζεται 
στην πιο σκληρή μοναξιά της παίρνει στο 
ποίημα «Η πρόσκληση» (σ. 144), ριζικότε
ρες διαστάσεις, αφού ο ποιητής αποφασί
ζει να κόψει κάθε συντεχνιακή σχέση με

εκείνους με τους οποίους δεν φαίνεται να 
τον κρατά τίποτε σε επαφή. Στο ποίημα 
αυτό ο ποιητής ανακοινώνει σε κάποιο άλλο 
άτομο ότι ελπίδα επικοινωνίας δεν υπάρχει 
πια και ότι έχει χαθεί κάθε πιθανότητα να 
τον ακούσουν ή να καταλάβουν αυτά που 
έχει να πει:

Το ξέρω, είδα την πρόσκληση, αλλά στη 
λέσχη τους/εγώ  δεν ξαναπατώ. Δεν εί
ναι παραξενιά, /μην επιμένεις. Την ίδια 
Μούσα προσκυνάμε, /καλά -συναδέλ-
ιpoi κλπ., δ εντ’αρνούμε. / .................... /
Αν κάνουν τηλέφωνο/να πεις πως πήρα 
μπάγκο στην αγορά, /περνώ τα βράδια 
μου με πλάνα και λογαριασμούς.

Διδακτισμός

Από τα παραπάνω λοιπόν φαίνεται καθαρά 
ότι η «ομιλία» αυτή που ανακοινώνει κάτι 
δεν μπορεί να αποδεχτεί και ούτε καν περι
μένει μια απάντηση. Η απάντηση βέβαια 
κάπου «ακούγεται», κάτι φτάνει στα αυτιά 
του ποιητή αλλά και του αναγνώστη. Μόνο 
που αυτό προϋποθέτει ένα άλλο επίπεδο 
επικοινωνίας και, βέβαια, μια άλλη ικανό
τητα ακουστικής εμβέλειας. Αλλά στο με
ταξύ, ο ποιητής, που σίγουρα βιώνει μια έν
τονη εσωτερική ένταση για «επικοινωνία», 
συχνά έρχεται να «πληρώσει» αυτό το επι- 
κοινωνιακό κενό με μια δική του, τελική πα
ρέμβαση. Οπωσδήποτε, με την παρέμβαση 
αυτή, δεν θα ακούσουμε την απάντηση του 
ακροατή ή του αναγνώστη. Ακούμε όμως 
την τελική κατάθεση του ποιητή, που είναι 
κάτι σαν απάντηση δική του σε αυτό που 
θέτει από την αρχή ως παραγγελιά ή ερώ
τημα στον αναγνώστη. Ο τελικός αυτός λό
γος του ποιητή παίρνει συχνά το χαρα
κτήρα της διδακτικής προτροπής, ή του 
στοχαστικού συμπεράσματος.

Αυτό γίνεται εμφανές στο ακόλουθο 
ποίημα, που τιτλοφορείται «Άσωτος Β'»:

Χρειάζεται νοικοκυριό και μάτια τέσσε
ρα. /Σ ου το 'πα και άλλοτε. Περνάμε /  
απάνθρωπους καιρούς, ακόμα και οι 
τράπεζες /  θα ζοριστούν, κι έχει πολ
λούς /  που ψάχνουν κιόλας στα παλιά 
τους τεφτέρια. /  Δεν είναι ώρα για δά
νεια. /Βολέψου όπως μπορείς. Στα πε
ριθώρια /  της αγρυπνίας και του ύπνου 
τα σύνορα /  περιφέρονται ύποπτα σχή
ματα και σκιές, /κι αν βάνεις τ' αυτί σου 
κι αφουγκραστείς /  στης νύχτας τις 
ρωγμές θ ’ακούσεις ψιθύρους/θανάσι
μους. Άκου που σου μιλώ. /Πάρ ’ τα παι
διά σου και πήγαινε στην εξοχή. /  Πε
ράσανε τα χρόνια της σπατάλης, (ο. 59)

Το παραπάνω ποίημα, γραμμένο κάπου 
ανάμεσα στο τέλος της δεκαετίας του '70 
και στις αρχές της δεκαετίας του ’80, δεν 
χαρακτηρίζεται μόνον από τον διδακτικό 
του τόνο αλλά και τον προφητικό. Γιατί, 
εκείνη τη ν χρυσή για την Αυστραλία εποχή, 
κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει ότι 
δέκα χρόνια αργότερα θα έρχονταν δύ
σκολα πράγματι χρόνια και ότι και οι τράπε
ζες οι ίδιες θα τα βρίσκανε σκούρα. Ωστόσο 
εκείνο που κρατούμε εδώ ως σημαντική 
διαπίστωση είναι ο έντονος διδακτισμός 
στην ποίηση του Τσαλουμά. Ο διδακτισμός 
αυτός σχετίζεται συχνά και με την παιδεία 
των νέων. Τούτο διαβάζεται στο ποίημα « Α
ναβολή»:

Με ρωτάς πού σπούδαξα να στείλεις το 
παιδίσου. /  Το σκέφτηκα και θα σου πω 
/αλλά να πάει πρώτα σε σχολειό με δα
σκάλους. (σ. 142).

Οπωσδήποτε στο παραπάνω ποίημα, πέ
ραν των διδακτικών συμβουλών που δίνει ο 
ποιητής, μπορεί κανείς εύκολα να διαπι
στώσει ότι ο τίτλος του ποιήματος «αναβο
λή», στην πραγματικότητα, δεν ανακοινώ
νει μόνον την αναβολή των σοβαρών σπου
δών, μέχρι να πληρωθούν οι όροι μιας στοι
χειώδους παιδείας. Ανακοινώνει ταυτο- 
χρόνως και την αναβολή της διαλογικήςσυ- 
ζήτησης μεταξύ ερωτούντος και ερωτομέ- 
νου. Το ποίημα είναι κοντό και χρειάζεται ο 
αναγνώστης να συμπληρώσει το ενδιάμεσο 
κενό με τουλάχιστον άλλους τόσους, αν όχι 
περισσότερους, στίχους.

Ωστόσο, για το ίδιο θέμα, αν και πάλι λεί
πει η παρέμβαση του συνομιλητή, ακούμε 
περισσότερα για το δέον γενέσθαι στα θέ
ματα της παιδείας, στο ποίημα «Επιδοκιμα
σία». Σημειωτέον ότι εδώ περνούμε στο 
χώρο της αυστραλέζικης εμπειρίας και ει
δικότερα της μετανάστευσης. Για τούτα θα 
μιλήσουμε διεξοδικότερα πιο κάτω :

Γοάφεις πως σκέφτεσαι να στείλεις το 
γιο σου /  στην ξενιτιά. Λοιπόν να τον 
στείλεις, /φτάνει να τόνε μάθανε σωστά 
τα γράμματα στα /σχολειά. Στην καρδιά 
της Αυστραλίας /  δε σκάψανε τα σαρά
κια λαβύρινθους να βρούνε / φωλιές τα 
τραγούδια της Σειρήνας, /  παρά δε
σπόζουν τέτοιες ερημιές που δεν σε 
φτάνει/ένα τουλούμι νερό να τις περά
σεις. /  Μηδέ γκαμήλες μηδέ μυστήρια. 
Μονάχος εσύ, /  που σκάζουν της γης οι 
πυρετοί/και φρουμάζουν ανάσκελα τα 
σκέλεθρα καθώς γελά/στον καθρέφτη 
τηςλάβρας το κοράκι, /και δε βλέπεις



της πατρίδας τα στραβά, καί πάνε /  Οί 
κόποι της μοναξιάς σου χαμένοι, (σ. 
106)

Υπερακουστική

Και όμως, το περίεργο είναι ότι ακούει κα
νείς πολύ περισσότερα, όταν «πιάνεται» 
μέσα σε αυτή την πτυχή της φωνής που 
ανακοινώνει από τη μια και διδάσκει από 
την άλλη. Τι ακούει όμως άραγε κανείς; Και 
πώς ακούει; Ακούει κάποια μηνύματα που 
του έρχονται σε άλλες συχνότητες και δεν 
μπορεί να τα συλλάβει αν δεν έχει πριν εξα- 
σκήσει επαρκώς το αυτί του. Τούτος δεν εί
ναι βέβαια ο δρόμος μόνον του Τσαλουμά. 
Στα πλαίσια του ευρύτερου μοντερνισμού 
αποτελεί πάγια τακτική του ποιητικού λό
γου να επικαλείται αυτή τη σπάνια υπερα
κουστική για να τονίσει την ιδιαιτερότητα 
της ποιητικής λειτουργικότητας. Το παρά
δειγμα εδώ του Καβάφη, από μόνο του, θα 
μπορούσε να μας πείσει ακόμη μια φορά για 
την σπάνια αυτή, αλλά και πιο κρίσιμη ώρα 
μιας ιδιαίτερης ακουστικής. Πρόκειται βέ
βαια για το γνωστό ποίημα του Καβάφη «Α- 
πολείπειν ο θεός Αντώνιον» (Α' : 20). Εδώ ο 
ποιητής (που απευθύνεται στον Αντώνιο) 
του τονίζει τη σημασία κάποιας υπερακου
στικής ευαισθησίας. Αυτή η ικανότητα να 
ακούσει κάποιους ήχους που δεν μπορούν 
να ακούσουν άλλοι μπορεί να τον σώσει τε
λικά: «πλησίασε σταθερά προς το παράθυ
ρο, / κι άκουσε με συγκίνησιν», παραγγέλ- 
λει ο ποιητής στον Αντώνιο.

Οπωσδήποτε όμως η αναφορά σε τούτη 
την υπερακουστική φωνή δεν είναι κάτι που 
χαρακτηρίζει τις ποιητικές προτιμήσεις 
του Καβάφη, ούτε μόνο αυτές του Τσαλου
μά. Όλη η ποίηση τελικά δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά ένα κάλεσμα για τούτη τη ν φωνή 
που μιλά χωρίς να ακούγεται, που «φυσά» 
χωρίς να την αισθάνεσαι. Από την άποψη 
αυτή ίσως κανένας άλλος ποιητής δεν εξέ- 
φρασε με τόση ακρίβεια, αλλά και πάθος, 
την σχέση του με αυτή την υπερ-φωνή, όσο 
ο Ρίλκε. Ειδικότερα μάλιστα στις περίφη
μες «Ελεγείες του Ντουίνου», όπου συχνά 
αναφέρεται στα θέματα ποιητικής ακουστι
κής. Μεταφράζουμε εδώ από τα γαλλικά 
μερικούς στίχους από την πρώτη του « Ελε
γεία» (σ. 348-349):

Φωνές, φωνές. Καρδιά μου, /  άκουσε, 
όπως μόνον οι άγιοι ήξεραν να αφουγ- 
κράζουνται:/σε σημείο που κάποιο φο
βερό κάλεσμα τους σήκωνε πάνω από 
τη γη- /  αυτοί στο μεταξύ, απορροφη- 
μένοι, γονατισμένοι πάντα, /  δεν πρό
σεχαν τίποτε: το μέσα τους όλο άκουγε.

/  Όχι βέβαια ότι μπορείς εσύ να αντέ- 
ξεις τη Φωνή, /  ούτε καν να το σκέφτε
σαι. Αλλά /  ακούς την πνοή, ακούς /  το 
νέο που δεν παύει να φτιάχνεται από τη 
σιωπή. /Ο ι υπόκοφοι θόρυβοι των νεα
ρών νεκρών ανεβαίνουν προς εσένα.

Είναι αυτή η ένταση, μεταξύ αυτού που 
ανακοινώνεται και αυτού που υπονοείται 
που οξύνει την ακοή ή την στομώνει οργα
νικά για να την κάνει «εσωτερική», όπως 
κάνει και το λόγο εσωτερικό, πολύ περισ
σότερο μάλιστα τον κατεξοχήν ποιητικό 
λόγο. Όταν τελικά το υποκείμενο «βυθίζε
ται» μέσα στον ποιητικό λόγο « ξεχνώντας» 
τον εαυτό του τον ίδιο, και η γλώσσα «εκθέ
τει» την πιο εσωτερική της «σύνταξη», 
όπως το θέτει και ο Αντόρνο: «Η γλώσσα 
δεν μιλά από μέσα της παρά μόνον όταν δεν 
μιλά σαν κάτι το ξεχωριστό από το υποκεί
μενο, αλλά σαν η κατεξοχήν φωνή του ». (Α- 
dorno: 53). Αλλά η ένταση αυτή είναι που 
δημιουργεί και την βραχύτητα του λόγου, 
κυρίως του ποιητικού λόγου, την ελλει
πτική έκφραση αλλά και την κατάσταση 
εκείνη, όπου κάτι μόνον ανακοινώνεται, 
χωρίς να απαντιέται, χωρίς να καλλιεργεί
ται καν η όποια αναμονή για κάποια απάν
τηση.

Έτσι και στην ποίηση του Τσαλουμά 
υπάρχουν κάποια ποιήματα όπου κανείς 
μπορεί να «ακούσει» κάποιον «καθαρό» 
ποιητικό λόγο. Τότε κάποιος μπορεί να 
ακούσει και να διαβάσει όχι την απάντηση 
(του αναγνώστη, του ακροατή ή του ποιη
τή), παρά μόνον τον πιο «αποσταγμένο» 
και «εσωτερικό» ποιητικό λόγο. Πρόκειται 
για τον ποιητικό λόγο που δεν αποσιωπά 
κάτι, ούτε ξεχειλίζει, αλλά «είναι». Αν μια 
πρώτου βαθμού υπερακουστική έχει να 
κάνει με «απουσία» του ποιητικού λόγου 
(όπου ο αναγνώστης καλείται να γεμίσει το 
σχετικό κενό), στην περίπτωση αυτή θα μι
λούσαμε για μια δευτέρου επιπέδου υπε
ρακουστική, όπου κανείς παίρνει πλέον 
απαντήσεις ακούγοντας τον πιο «αποσταγ- 
μένο» ποιητικό λόγο. Τέτοια ποιήματα 
«παρεμβάλλονται» στο ποιητικό έργο του 
Τσαλουμά, ιδίως στο Βιβλίο των επιγραμ
μάτων. Τότε, πράγματι, ο ποιητικός λόγος 
γίνεται πιο αφηρημένος, η γλώσσα πιο 
«κρυπτική», λιγότερο αφηγηματική και 
πληθαίνουν οι μεταφορές και τα ρητορικά 
σχήματα.

Οπωσδήποτε η ποίηση αυτή απαιτεί 
έναν ειδικά εξασκημένο στην ακοή ανα
γνώστη. Στο επόμενο ποίημα «Η ωραία και 
ο ποιητής», δηλώνεται ο τύπος της ποίησης 
που σκοπό έχει να υμνήσει τη γλώσσα της 
ομορφιάς, στο πρόσωπο της «ωραίας». Και

δω το ποίημα, στο τέλος, υπόσχεται το μελ
λοντικό τραγούδι, και σαν να το μεταθέτει 
σε κάποιο μέλλον μακρινό. Παρόλα ταύτα 
θα μπορούσαμε άνετα να δεχτούμε ότι τα 
όσα ανακοινώνει το ποίημα είναι το βαθύ
τερο ποιητικό μήνυμα αυτό καθεαυτό:

Εκεί που τυπώνουν τις παλίρροιες των 
ανθών/και τ ’αρώματα στο πέρασμα της 
νιότης, /εκ ε ίπ ο υ  σελιδώνουν τα σελη
νόφωτα της προσευχής /  και πλαισιώ
νουν τ'αηδονιού τις τρίλιες, /π ο υ  παίρ
νουν το πουκάμισο απ' τον ύπνο της 
οχιάς, /  κλωστή απ' της μοίρας το τε
λάρο /  να δέσουμε τους τόμους με τα 
λαμπρά υμνολόγια /  των ωρών και τα 
ξόρκια της αγάπης -  /ε κ ε ί  θα παραγ- 
γείλω τα χαράματα να σε δηλώσω, /  το 
μεσημέρι να μετρήσουν τα προικιά/και 
το βραδάκι, την ώρα που κοπιάζουνε 
βεγγέρα/ο ι καημοί, τραγούδι να σε πα
ραδώσω. (σ. 91)

Αυτή είναι πράγματι η «καθαρή» ποίηση, η 
πιο εσωτερική ακουστική, το ακούμε στο 
ποίημα και πίσω από αυτό. Καθώς το δια
βάζουμε και αλλού, π.χ., στο ποίημα «Η πα
ρουσία» (σ. 87), καιοτίτλοςαυτός στο χώρο 
της ποίησης σημαίνει πολλά: «Και διασχί
ζοντας φωσφορίζουσα τα πυκνά σκότη / 
φαντάζει πάλι αχαρτογράφητη / στη γέ
φυρα του δικαίου η αποφράς παρουσία. / Η 
ύφαλος λοιπόν.» Αυτή η ποίηση ακούγεται 
και σε άλλα ποιήματα, όπως στο ποίημα «Υ
πόσχεση» (σ. 72): «Την ημέρα μάχονται οι 
φωνές με τα χρώματα...» ή το ποίημα «Πα
ρατηρήσεις συνταξιούχου νοσταλγού» (σ. 
67), όπου ο λόγος απευθύνεται άμεσα στη 
«Μελπομένη» και καταλήγει με μια ανα
φορά στην ποιητική «δυσλεξία» :

Θυμάμαι το καυτό σου χνώτο /  και το 
χλιμίντρισμα τ' αφροδίσιο /  στον αχε
ρώνα δυο απ’ τα μεσάνυχτα, /  και την 
παλιά σου αξία, Μελπομένη, /  που τί
μησα με δέος και δυσλεξία.

Μεταναστευτική ωτο-βιογραφία

Τα ποιήματα του Τσαλουμά δεν αναφέρον- 
ται άμεσα στην μεταναστευτική εμπειρία. 
Ο ίδιος μάλιστα ο ποιητής σε συνεντεύξεις 
του τονίζει ότι δεν τον ενδιαφέρει το άμεσο 
μεταναστευτικό συναίσθημα, ο εύκολος 
ποιητικός λόγος, το ποιητικό κλισέ. Έχει 
ένα δικό του προσωπικό τρόπο να αποδώ
σει το συναίσθημα της ζωής: « Κρίνω τη ζωή 
με τον δικό μου τρόπο», δηλώνει συγκεκρι
μένα. (Castan, Interview: 7). Και λίγο πριν 
από αυτό:



Δεν μπορώ να πω ότι δεν αισθάνομ^ 
νοσταλγία. Αισθάνομαι, αλλά με κάπως 
διαφορετικό τρόπο. Στην πραγματικό
τητα αισθάνθηκα και αισθάνομαι νο
σταλγία πολύ δυνατά. Ωστόσο δεν 
μπορώ να γίνω συναισθηματικός για τα 
πράγματα αυτά, όπως κάνουν οι περισ
σότεροι από αυτούς [άλλοι ποιητές], 
αυτό είναι κάτι που απεχθάνομαι. Διά
βασα τόσα πολλά από αυτό το δακρύ
βρεχτο προϊόν και με κάνει να γελώ.

Ωστόσο, η εμπειρία της μετανάστευσης 
δεν του είναι και τόσο αδιάφορη. Είναι χα
ρακτηριστικό ότι τιτλοφορεί τους δυο ελλη
νικούς ποιητικούς του τόμους Το ταξίδι. 
Από όσα δηλώνει ο ίδιος, αλλά και από όσα 
μισοφαίνονται στα ποιήματά του η Ελλάδα, 
ως τόπος, παραμένει εμβληματικός όσο και 
προβληματικός για τον ίδιο. Οι μνήμες επί
σης που αναφέρονται στην Ελλάδα, και ει
δικότερα στο νησί του, εξακολουθούν να 
είναι τραυματικές. (Διάβασε, π.χ., το 
ποίημα «Η επιστροφή», σ. 73: «Σαράντα 
χρόνια πόλεμος / κι ακόμα να κατεβάσεις 
απ' το σύρμα τον εχθρό».) Αλλά και στο 
ποίημά του «Αισθηματικό τραγουδάκι της 
ξενιτιάς», τούτο γίνεται ακόμη πιο έκδηλο, 
όταν ο ποιητής κάνοντας χρήση της παρα
δοσιακής τεχνικής του δημοτικού τραγου
διού και στέλνονταςτο πουλί πίσω στη μάνα 
του να της μεταφέρει κάποια νέα, εκείνο 
γυρίζει απογοητευμένο. Το ποίημα αυτό 
τιτλοφορείται «Αισθηματικό τραγουδάκι 
της ξενιτιάς» (σ. 178) και καταλήγει:

Καί το καημένο ξεκινά /  και πάει στα 
πάνω μέρη /καί βρίσκει μαύρη χειμωνιά 
/και παιδεμούς ασκέρι.

Κι ούτε να δει ούτε να πει, /παραγελιά 
να δώσει, /μόνο γυρνά κι απ' την αυγή /  
μ ' ακροκοι τά μ ' ανθρώπου γνώση.

Ο ίδιος σε συνέντευξή του με τον Κώστα 
Καστανά, στην οποία ήδη αναφερθήκαμε, 
δηλώνει ότι όλα του τα ποιήματα τα έγραψε 
εκτός Ελλάδος («στην πραγματικότητα δεν 
αισθάνομαιτηνανάγκη να γράψω ποιήματα 
κατά τη διάρκεια των σύντομων επισκέ- 
ψεών μου στην Ελλάδα», Castan, Interview:
10). Δεν είναι έτσι τυχαίο ότι μια από τις πιο 
σημαντικές ποιητικές επιτεύξεις του Τσα
λουμά, μετά από μακροχρόνια σιωπή στην 
Αυστραλία, είχε ως τίτλο Το βιβλίο των επι
γραμμάτων. Το επίγραμμα είναι το κοντό 
ποίημα, είναι το επιτύμβιο ποίημα, που ση- 
μασιοδοτεί το τέλος μιας πράξης. Και αυτή 
η πράξη είναι σχεδόν πάντα η τελική, αφού 
η γλώσσα «ξαναγυρίζει» στον «λυρικό»

εαυτό της, στην πιο αυστηρή οικονομία της, 
καθώς πάει να γίνει σχεδόν μονόλογος, ή 
σκέψη καθαρή, ή μόνον ρυθμός που ακού- 
γεται για πρώτη σχεδόν φορά.

Ακόμη το επίγραμμα είναι ο ανανεωμέ
νος και ενδυναμωμένος λόγος. Παίρνει την 
κύρια δύναμή του από το πολυδιάστατο 
επί, το οποίο αναδιπλώνει, επαναλαμβάνει, 
υπονοεί, αλλά και ερωτά, χωρίς να απαντά, 
και φυσικά ειρωνεύεται.

Το επίγραμμα επίσης είναι αυτό που 
απαγγέλλεται και απαγγέλλει. Ας θυμη
θούμε εδώ το «Νέοι της Σιδώνος (400 
μ.Χ.)» του Καβάφη: «Ο ηθοποιός που έφε
ραν για να τους διασκεδάσει / απήγγειλε 
και μερικά επιγράμματα εκλεκτά» (Καβά- 
φης, Β-: 16). Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που 
και στα «επιγράμματα» του Τσαλουμά, 
προβάλλεται αυτή η ακουστική διάσταση, η 
οποία όμως χρωματίζεται και από την ει
δική εμπειρία της Αυστραλίας. Γιατί μέσα 
από την εμπειρία αυτή βρίσκεται κανείς αν
τιμέτωπος με τα πιο λεπτά θέματα ακουστι
κής. Η δυνατότητα αυτή φυσικά περιορίζε
ται για τα άτομα που εκτίθενται σε μια άλλη 
γλώσσα (την αγγλική εδώ), ή, το αντίθετο, 
οξύνεται για όσα άτομα έχουν τη δυνατό
τητα να ακούσουν πιο προσεκτικά τη μητρι
κή τους γλώσσα (την Ελληνική εδώ). Σε 
όλες αυτές τις περιπτώσεις φυσικά δεν ευ

νοείται ο άμεσος διάλογος, αλλά, αντίθετα, 
η πιο προσωπική σιωπή. Είναι χαρακτηρι
στικό ότι στο Βιβλίο των επιγραμμάτων, 
μόνο μια φορά εκφράζεται και ολοκληρώ
νεται ένας διάλογος και αυτός έχει να κάνει 
με τη δημοτική απόδοση της «Αστοχασιάς» 
(σ. 117). Εκεί μόνον ολοκληρώνεται ο διά
λογος με την μητέρα.

Έτσι στην ποίηση του Τσαλουμά τίθενται 
τα καθολικότερα προβλήματα της ανθρώ
πινης επικοινωνίας και ειδικότερα της επι
κοινωνίας μέσα από την ποιητική γλώσσα. 
Πολύ περισσότερο μάλιστα σε μια χώρα σαν 
την Αυστραλία, όπου, μέχρι πρόσφατα, τα 
ονόματα, όλα τα ονόματα, εκτός από τα αγ- 
γλοσαξωνικά, δεν υπήρχε συνήθεια να ανα- 
φέρονται ανοιχτά. Σε μια χώρα όπου για να 
επιτύχεις επαγγελματικά έπρεπε να αλλά
ξεις το όνομά σου και όπου η επικοινωνία με 
το στοιχείο των ιθαγενών ήταν σχεδόν 
αδύνατη, ή κυοφορούσε επικίνδυνες ασυ- 
νενοησίες.

Όλα αυτά περνούν υπερακουστικά μέσα 
στα ποιήματα του Τσαλουμά. Διαβάζονται, 
περισσότερο ακούγονται, μέσα από μια 
συμπιεσμένη χρήση της γλώσσας, που αλ
λάζει περίεργα τις συντακτικές της συνή
θειες. Όπου τα πρόσωπα προσπαθούν να 
αρθρώσουν μια περίεργη ατμόσφαιρα, με
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γαλείου μαζί και φόβου, άγριας μοναξιάς 
και υπερεντατική εργασία για το βύθισμα 
στην πιο οργανική φύση, στην πιο ατομική 
ώρα του πιο προσωπικού λυρισμού. Στο 
επόμενο ποίημα που τιτλοφορείται «Πα- 
ραγγελιά» (σ. 64) και τοπογραφείται στον 
υπότιτλο «Green Cape - New South Wa
les », για να μας δίνει το ακριβές στίγμα, 
ακούγονται πολλά πράγματα. Το άτομο που 
παραγγέλνει κάτι σημαντικό (από την Αυ
στραλία) σε κάποιο άλλο άτομο (πάλι ίσως η 
μητέρα στην Ελλάδα), αφού δοκιμάσει το 
λόγο σε διάφορα πρόσωπα, καταλήγει στην 
ελληνικότατη κραυγή «θάλασσα, θάλασ
σα».

Πες της πως σήμερα αποφάσισα να μην 
πεθάνω /  ποτέ. Χάραξαν μονοπάτι/μ ε  
δίχως χθες στις παραισθήσεις της αιχ
μαλωσίας /  και διέσχισα πυκνούς κε- 
λαηδισμούς /  και ξόμπλια φωτός με τ ’ 
απονήρευτο φίδι /έ ω ς  την καρδιά της 
αθανασίας, /  κι είδα την αγριόπαπια 
τέζα το ράμφος /  να φτερολάμνει στης 
ρεματιάς το δίκρανο/και ωραίο απ ' των 
κρωγμών τη φρενίτιδα το γεράκι /  να 
σηκώνεται θανάσιμο σκαλώνοντας/  τις 
πληγές των ουρανών. Πες της ο γιος 
σου /  σ τ ’ ακρωτήρι του θολού Νοτιά /  
κατέβηκε, κι είδε την έφοδο κυμάτων/ 
σαν τα βουνά των νησιών και φώναξε /  
θάλασσα, θάλασσα. Και πες της πως με- 
τάνιωσε. /Δ ε ν  ήταν ταπεινόψυχη. θα  
καταλάβει.

Ποιος άραγε μιλά εδώ; Γιατί στον προτε
λευταίο στίχο διαβάζουμε «μετάνιωσε» 
αντί για «μετάνιωσα», όπως θα περιμένα
με; Και τι είναι αυτό που κάνει το άτομο 
αυτό να αποφασίσει να μην πεθάνει ποτέ; 
Ποιοι είναι αυτοί που «χάραξαν μονοπάτι» ; 
Είναι άραγε η απόφαση αυτής της αθανα
σίας μια συναισθηματική απογείωση, ένας 
θρίαμβος της «άλλης» εμπειρίας στις 
εσχατιές του Νότου ή μήπως το αντίθετο, 
αφού στο τέλος, το άτομο που μιλά, «μετα
νιώνει» για όλα αυτά και σαν να αποστρέ- 
φεται αυτή την αθανασία;

Η απάντηση, αν υπάρχει, δεν είναι εύκο
λη. Το ποίημα τσακίζει στη μέση, ανάμεσα 
στην ανύψωση και την πτώση, την σκληρή 
αθανασία αλλά και την επιστροφή σε μια 
γλυκιά μεσογειακή γη όπου κανείς μπορεί 
επιτέλους να πεθάνει. Στο ποίημα αυτό, 
όσο σε κανένα άλλο, βλέπουμε ανάγλυφα 
τα πιο εσωτερικά πάθη του ποιητή, τη φο
βερή ένταση της φωνής που ανακοινώνει 
αλλά και ανακοινώνεται μέσα από μια άλλη 
φωνή, την καθαρά ποιητική φωνή, γεμάτη 
«ξόμπλια φωτός», «ωραίο απ’ των κρωγ

μών τη φρενίτιδα το γεράκι» κτλ. Εκεί μέσα 
διπλώνεται και αναδιπλώνεται ο ποιητής 
και η φωνή του και η απουσία της φωνής 
του. Αλλά, στο τέλος, αυτός είναι και ο τό
πος όπου καλεί και ξανακαλεί την ποιητική 
«ομιλία», την ποιητική «ανακοίνωση», 
πάντα λίγο βιαστικά, και σαν καθυστερη
μένα, όπου δεν είναι δυνατόν να ακουστεί η 
«άλλη» απάντηση.

Δεν ακούγεται επομένως η «άλλη» 
απάντηση αλλά ούτε και η «άλλη» φωνή, 
αγγλική ή ελληνική. Αυτή τη φοβερή διαπί
στωση καταγράφει κυριολεκτικά στα ποιή- 
ματά του ο Τσαλουμάς, το λέει άμεσα και 
στις συνεντεύξεις του, ιδίως όταν μιλά για 
το αίσθημα της «απώλειας» που γενικά τον 
διακατέχει, και αναφέρεται στην ελληνική 
του εμπειρία η οποία συχνά ήταν εκείνη της 
μη ανταπόκρισης. Για όλους τους γνω
στούς λόγους η Ελλάδα στάθηκε για τον 
ποιητή τόπος της μη επικοινωνίας. Θα τι
μωρήσει λοιπόν τον εαυτό του με την εξο
ρία («that is my responsibility because it is a 
self-inflicted suffering», Interview: 9, δη
λώνει ο ίδιος). Στο νησί του, όταν γυρίζει 
τώρα πια βιώνει περίπου την ίδια κατάστα
ση.

Όμως δεν φαίνεται να είναι η κατάσταση 
διαφορετική και σε ό,τι σχετίζεται με το 
κομμάτι του Ελληνισμού που ζει στους Αν
τίποδες. Και δεν έχει καμιά ψευδαίσθηση ο 
Τσαλουμάς για τούτο, ούτε πικρία αισθάνε
ται, ούτε απογοήτευση, ούτε νοσταλγία, 
και το δηλώνει ότι δεν έχει (ούτε θέλει να 
έχει) σχέση με οτιδήποτε θα τον οδηγούσε 
στις «δακρύβρεχτες» περιοχές της πιο 
φτηνής νοσταλγίας. Το αντίθετο, αυτό 
βοηθά την ποίησή του να ανταποκριθεί σε 
κάποια γενικότερα καλέσματα της μετανα- 
στευτικής εμπειρίας («my life in Australia is 
my poetry», δηλώνει ο ίδιος).

Αυτό είναι που τελικά οδηγεί τον ποιητή 
στις πιο ριζικές αποφάσεις του να πάρει τις 
αποστάσεις του από την «κοινωνία» των 
ανθρώπων και να επιδιώξει περισσότερο 
την «κοινωνία» της φύσης και των ζώων. 
Αυτό διαβάζουμε στο προηγούμενο ποίη
μα, όταν ακούμε την σχεδόν αποκαλυπτική 
ώρα του «θάλασσα, θάλασσα», στο Βιβλίο 
των Επιγραμμάτων. Αυτό το διαβάζουμε 
και σε άλλες ποιητικές συλλογές του Τσα- 
λουμά. Το ξαναβρίσκουμε γραμμένο, με 
έναν θαυμάσιο τρόπο, στην αγγλική του 
συλλογή Falcon Drinking, στο τελευταίο 
ποίημα αυτής της συλλογής, «Epilogue» 
(σ. 82), όπου τα πάντα έλκονται μαγνητικά 
από την πιο άμεσα ζωική φύση (θα έλεγε 
κανείς την ελληνική φύση). Εκεί μας λέει 
ότι οι χαρές του είναι όμοιες με τα πουλιά 
του φθινοπώρου («Myjoycearethoseof the

spare autumn birds»), και οι λύπες του σαν 
το μάτι του βοδιού («My sadness is in the 
patient eye of the οχ»), για να καταλήξει στη 
διαπίστωση ότι λίγο μόνο τον χωρίζει από 
την τελική ταύτισή του με τη «φύση» αυτή, 
απλώς είναι θέμα μιας ελαφρά διαφορετι
κής προοπτικής (κυρίως βέβαια της ακου
στικής), όπως το δηλώνει ο ίδιος («my per
spective suffers»).

Είναι αυτή η απομάκρυνση απότον καθη
μερινό κόσμο προς κάτι το πιο οργανικό 
που ενδιαφέρει τον ποιητή και που του δη
μιουργεί την αίσθηση ότι «χάνει» κάτι, 
όπως ήδη το είδαμε. Είναι περίεργο όμως 
το ότι «χάνει» κάτι (και θα περίμενε κανείς 
ο ποιητής να γίνει πιο ασκητικός και, ίσως, 
να σιωπήσει τελείως) και όμως αυτή η κί
νηση του εξασφαλίζει το πιο «γεμάτο» βύ
θισμά του στη φύση, στο πιο δυνατό συναί
σθημα που ξεχειλίζει. Αυτός όμως είναι ο 
ποιητικός δρόμος του μοντερνισμού και 
μας οδηγεί στην πράξη εκείνη που λέγεται 
κοινωνικό ξέκομμα από τη μια, αλλά και 
υποκειμενικό γέμισμα από την άλλη. Ση
μειώνει σχετικά ο Αντόρνο:

«Όσο για τη λυρική ποίηση [...] όσο πε
ρισσότερο δίνεται ως “καθαρή" τόσο 
περισσότερο εμπεριέχει τη στιγμή του 
αποχωρισμού. Το εγώ που μιλά στη λυ
ρική ποίηση είναι ένα εγώ που ορίζεται 
και εκφράζεται ως αντιμέτωπο στο ομα
δικό, στο αντικειμενικό· είναι ακόμη 
ενωμένο, άμεσα, με τη φύση στη ν οποία 
η έκφρασή του αναφέρεται. Είναι για να 
το πούμε έτσι, σαν να την έχει χάσει και 
προσπαθεί να την ξανακερδίσει, χαρί- 
ζοντάς της μια ψυχή, βυθιζόμενο στον 
ίδιο του τον εαυτό. Μόνον εξανθρωπι- 
σμένη η φύση θα μπορέσει εκ νέου να 
ξαναβρεί το δικαίωμα που της αφαίρεσε 
ο άνθρωπος με το να την υποτάξει». (Α- 
dorno: 49)

Το ερώτημα όμως εξακολουθεί να επανέρ
χεται βασανιστικό: Σε ποιον λοιπόν απευ
θύνεται αυτή η ποιητική φωνή, ποιον ρωτά 
και από ποιον περιμένει απάντηση; Θα 
ήταν μεγάλο λάθος να θεωρηθεί ότι απευ
θύνεται μόνον στους αναγνώστες ελληνι
κής καταγωγής. Και εδώ εγείρεται οριστικά 
το θέμα της οξείας ακοής, της «υπερακου
στικής», όπως το θέσαμε από την αρχή 
τούτης της εργασίας. Αλλά η οξεία ακοή 
δεν γνωρίζει καμιά συγκεκριμένη γλώσσα, 
γιατί είναι πάνω από όλα ανοιχτό κάλεσμα 
και όχι μόνον συγκεκριμένη προσδοκία, εί
ναι ο «ενδιάμεσος» χώρος, συχνά της αβε
βαιότητας και της αμφιταλάντευσης. Στη 
θέση αυτής της αμφιταλάντευσης φαίνεται



ότι βρέθηκε και ο Stephen Edgar, όταν εξέ
φραζε την ίδια απορία παρουσιάζοντας το 
βιβλίοτωνμεταφράσεωντουΔημήτρηΤοα- 
λουμά. Στο βιβλίο αυτό είχαν συμπεριλη- 
φθεί οι μεταφράσεις στα ελληνικά κάποιων 
αυστραλών ποιητών από τον Τσαλουμά:

«Τότε σε ποιον να προτείνω αυτό το βι
βλίο; Νιώθω λίγο σαν να έχω εξωκοίλει 
από την πραγματικότητα. Νάμαι εγώ, 
ένας αγγλόφωνος, μιλώντας για ένα αγ
γλόφωνο κοινό, όταν το βιβλίο είναι 
άμεσα γραμμένο για ένα ελληνόφωνο 
κοινό. Για ποιον άραγε οι Πανεπιστη
μιακές Εκδόσεις της Κουησλάνδης 
έχουν εκδόσει αυτή την αυστραλέζικη 
έκδοση; Ενδεχομένως για τον (ομολο- 
γουμένως σημαντικό) ελληνικό πληθυ
σμό της Αυστραλίας -  και άτομα σαν 
και μένα». (S. Edgar).

«Για τον ελληνικό πληθυσμό της Αυστρα
λίας -  και άτομα σαν και μένα» (people like 
me), δηλώνει ο κριτικός. Περίεργες και αμ
φίβολες δηλώσεις. Γιατί σίγουρα μια τέτοια 
απαιτητική ποίηση δεν διαβάζεται από τον 
ευρύτερο ελληνικό πληθυσμό της Αυστρα
λίας (και τι σημαίνει τέλος πάντων αυτό;).

Ποιητές λοιπόν σαν τον Τσαλουμά δεν 
έχουν ακροατήριο; Έχουν ίσως μόνον 
όσους είναι «σαν» τον βιβλιοκριτή (people 
like me). Και εννοούμε φυσικά τον απαιτη
τικό και με γυμνασμένη ακοή αναγνώστη. 
Γ ιατί μόνο ο αναγνώστης αυτός (ασχέτως 
καταγωγής) συνυπάρχει με τον ακροατή σε 
μια σχέση λεπτή και αξεδιάλυτη. Σε μια «υ
περακουστική» σχέση που πληροφορεί, δι
δάσκει και ανανεώνει «μουσικά» το αυτί, 
ξεχωριστά και ταυτόχρονα, ανάλογα με την 
«εσωτερική» μετάθεση, είτε προς τη μεριά 
του ακροατή, είτε προς τη μεριά του ανα
γνώστη.

Αλλά, σίγουρα, εκείνος που κερδίζει στο 
τέλος είναι ο προσεκτικός αναγνώστης που 
γίνεται και ακροατής. Η προσεκτική ανά
γνωση «ανοίγει» έναν χώρο με απεριόρι
στες ακουστικές προσλήψεις, όπου ο αντί
λαλός τους είναι αυτός που μετατρέπει τον 
ακροατή ξανά σε αναγνώστη (και αντίστρο
φα), όπως το έθεσε και ο Καρλ Κράους: 
«Σίγουρα, ο αναγνώστης ακούει το ίδιο 
καλά όπως ο ακροατής. Σ' αυτόν [τον 
ακροατή] μένει ένας ήχος. Πρέπει κανείς 
να ελπίζει ότι θα είναι αρκετά δυνατός για 
να τον οδηγήσει να διαβάσει και, κατά κά
ποιο τρόπο, να ξανακερδίσει αυτό που πε

ριφρόνησε ως ακροατής» (Kraus: 75). Αςτο 
επαναλάβουμε, ακόμη μια φορά, με τα λό
για του ίδιου του ποιητή, έτσι όπως το δια
βάσαμε σε ένα από τα πρώτα ποιήματα αυ
τής της εργασίας, όταν ο ποιητής απευθύ
νεται στον αναγνώστη :

Απ’ των αφτιών σου /  τη βουή και του 
μυαλού σου τον αντίλαλο /  γλίτωσα τη 
φωνή του πουλιού και τα συμπερά
σματα /  των ανέμων να μετρηθούν σω
στά/τα αγαθά σου.

Τέλος για να απαντήσουμε στο άμεσο και 
επείγον ερώτημα που μας απευθύνει αυτό 
το συνέδριο (μέσω της δικής του, εσωτερι
κής οικονομίας) : Τι απομένει λοιπόν να κά
νουν τα άτομα ελληνικής καταγωγής στην 
Αυστραλία και περισσότερο βέβαια αυτοί 
που αποκαλούμε «παροικιακοί φορείς» και 
«community leaders» (και ίσως όχι μόνον 
αυτοί); Απαντούμε με τη σιωπηλή άδεια 
του ποιητή: Σίγουρα να αρχίσουν να «μι
λούν» μετααυτιάτους. Καιαυτό, όπως όλοι 
καλά γνωρίζουμε, είναι μάλλον πράγμα 
απίθανο...

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ 
ΣΠ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3-5, 106 83 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 3805520 -  3822732 FAX 3832646



Οι «Λογοτεχνικές Συμβάσεις» 
στη Νεοελληνική πεζογραφία: 

η νουβέλα του Γ. Βιζυηνού 
Αι σννέπειαι τηςπαλαιάζ ιστορίας

I. Το «σύμπλεγμα χάους» και η τάση «μαζικής αδια
φοροποίησης»

Άρχισα να διαβάζω (και ν’ ακούω) στην Ελλάδα από κάποιο 
χρόνο μια διαμαρτυρία να περιδινίζεται ανάμεσα στους κριτι
κούς πεζογραφίας σαν μια θλιβερή και μοιραία επωδός: «...τε
λευταία κυκλοφορεί ένας υπερβολικός αριθμός βιβλίων...»

Τώρα, κι εάν απορρίψουμε την αντικειμενική αξία της 
φράσης αυτής, όπως νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει (η υπόθεσή 
μου είναι ότι κυκλοφορούν στατιστικά λίγα βιβλία σχετικά με 
τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες), θα θεωρούσα μια εξολοκλήρου 
παραγκώνισή της ως ένα σοβαρό λάθος. Οπωσδήποτε δεν θα 
πρέπει να την δεχθούμε έτσι όπως είναι, ωστόσο η εξάπλωσή 
της δείχνει ότι έχει -κατά  κάποιον τρόπο- βαθύτερες ρίζες. 
Πρόκειται για μια ψυχολογική εμπειρία του κριτικού, για ένα 
συναίσθημα «κορεσμού» και αντικανότητας να χειριστεί τα 
βιβλία που γράφονται. Εγώ θα το ονόμαζα πρόχειρα (και για 
διευκόλυνση) το Σύμπλεγμα Χάους, ο κριτικός έχει την επίπονη 
εντύπωση ότι μια πλήρης αταξία έχει καταλάβει το λογοτεχνικό 
πεδίο και ότι -περισσότερο ή λιγότερο- αυτός ο οργασμός 
είναι κάθε άλλο παρά δημιουργικός... είναι βέβαιος ότι πρό
κειται για έναν υπερφίαλο και κάλπικο παραγωγικό παροξϋ- 
σμό.

Το ερώτημα (και τούτο θα μας οδηγήσει αβίαστα στον Βιζυη- 
νό...), που έρχεται φυσιολογικά στο νου μας, είναι «Από πού να 
προέρχεται αυτή η μοιρολατρική κατάθλιψη του κριτικού;» Η 
δική μου απάντηση είναι ότι η κατάσταση αυτή είναι αποτέ
λεσμα τόσο της έλλειψης ικανοποιητικών οργάνων από μέρους 
των κριτικών όσο και -επειδή προϋποθέτουμε ότι η κριτική 
γενικά αντανακλά τη λογοτεχνική δημιουργία- της τάσης 
Μαζικής Αδιαφοροποίησης που επικρατεί μέσα στην ίδια τη 
λογοτεχνία.

Ως κύρια αιτία της διφυής αυτής πραγματικότητας, θα επι- 
καλούσα την απουσία ερευνών σχετικά με τις «Λογοτεχνικές 
Συμβάσεις», δηλ. σχετικά με το σύνολο των διαδικασιών-επε- 
ξεργασιών που καθορίζουν τον λογοτεχνικό χώρο. Και τούτο,

του Παύλου Γερένη

όπως είναι φανερό, επιβαρύνει τους ώμους (και τη συνείδηση!) 
των κριτικών σ’ ένα όχι τόσο μικρό βαθμό...1

Η Νεοελληνική πεζογραφία -κ α τ’ εμένα- δημιουργεί τις 
σύγχρονες «Συμβάσεις» και κόβει τον δικό της χώρο με δύο 
κυρίως (αλλά όχι μόνον...) συγγραφείς: τον Γεώργιο Βιζυηνό 
και τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Με Βιζυηνό και Παπαδια- 
μάντη η Νεοελληνική πεζογραφία επεξεργάζεται -mutatis 
mutandis, αλλά όχι μ’ έναν αμελητέο τρόπο!- τον Ρομαντισμό 
και τον κοινωνικό Ρεαλισμό της Ευρώπης του πρώτου ήμισυ 
του 19ου αιώνα. Δυστυχώς, όμως, και οι δύο συγγραφείς 
έγραψαν σε μια ιδιότυπη καθαρεύουσα που τους έκανε δυσα
νάγνωστους αργότερα και, θεωρώ, απλησίαστους σήμερα. 
Έτσι, παρότι ηχεί σαν ένα κωμικό παράδοξο, για να διαβα
στούν θα πρέπει να τους μεταφράσουμε... αλλά και η μετά
φρασή τους -  εξαιτίας των όσων αναφέραμε παραπάνω για την 
απουσία κριτικών ερευνών πάνω στις «λογοτεχνικές συμβά
σεις»- μπορεί να μην αποδώσει τίποτα περισσότερο από μια 
νευρωτική -ψ ευ δ ή - εγκυμοσύνη: μια ακόμη ίδια και απαράλ- 
λαχτη σταγόνα στη θάλασσα της αδιαφοροποίησης.2

Στη μελέτη που ακολουθεί θα ασχοληθούμε ειδικότερα με τα 
λογοτεχνικά όργανα που χρησιμοποίησε ο Βιζυηνός στη νου
βέλα «Αι συνέπειαι της παλαιός ιστορίας», την οποία γράφει 
στα 1884 και η οποία είναι η πρώτη «διεθνής» διήγηση (με την 
έννοια ότι αντιμετωπίζει σύγχρονες ιδέες, χωρίς να καταφεύγει 
στην ιστορική αφήγηση) της Νεοελληνικής λογοτεχνίας.3

II. Διηγηματολογικά

1. Η ειρωνία τίτλου και περιεχομένου
Θα πρέπει, εδώ, να εκμυστηρευθώ στον αναγνώστη ότι η 

πλοκή -τ ο  κινητήριο σύστημα της διήγησης- της νουβέλας του 
Βιζυηνού, μου είχε φανεί σε μια πρώτη ματιά απλή κι ευκολο- 
χείριστη, αλλά σε μια δεύτερη, προσεχτικότερη, αποδείχτηκε 
εκπληκτικά πολύπλοκη.

Ποια θα ήταν η πρώτη υπόθεση πάνω στην πλοκή; Εγώ, προ
σωπικά, είχα αποκομίσει την ασφαλή εντύπωση ότι ο συγγρα



φέας διαπραγματευόταν γενικά ένα «ναυαγισμένον έρωτα», 
παρότι οι αιτίες θα φαίνονταν μάλλον απίθανες στα μάτια του 
σημερινού αναγνώστη: η Κλάρα παρανοεί μετά τον απελπι
σμένο έρωτά της για τον Πασχάλη και την κατά κάποιον τρόπο 
τελική απόκρουση της από μέρος του τελευταίου, και τούτο 
είναι ό,τι ονομάζεται στον τίτλο Αι σννέπειαι.

Η Παλαιό ιστορία, αντίθετα, είναι η αιτία που ανάγκασε τον 
Πασχάλη ν’ αποτραβηχτεί από τη σχέση που μόλις είχε αρχίσει 
ν’ αχνογράφεται (παρότι η επιθυμία του - γ ι ’ αυτό υπογράμ
μισα προηγουμένως το «αναγκάζω»- είναι αντίθετη): απο
κρούει την Κλάρα και αναχωρεί από την Γοτίγγη (Gottingen) 
πηγαίνοντας να συνεχίσει τις σπουδές του στην Κλάουσταλ, 
στα βουνά Harz, όπου και θα βρει το θάνατο στην πτώση των 
στοών του τοπικού μεταλλωρυχείου. Αυτή η αιτία δεν είναι 
τίποτ’ άλλο από έναν προηγούμενο ερωτικό δεσμό του ίδιου του 
Πασχάλη με την Ευλαλία στη διάρκεια των σπουδών του στην 
Αθήνα (η οποία, Ευλαλία, αφήνεται να εννοηθεί ότι δεν του 
είχε μείνει πιστή...).

Ωστόσο, η αιτία δεν είναι τόσο ευθεία όσο την παρουσιάσα
με... Ο Πασχάλης αποκρούσε την Κλάρα όχι επειδή παρέμενε 
ερωτευμένος με την Ευλαλία, αλλά επειδή δεν είχε «την αγνό
τητα που είχε η Κλάρα», δηλ. ο ίδιος επιθυμούσε να την αγα
πήσει αλλά δεν μπορούσε, επειδή η καρδιά του δεν ήταν πια 
αγνή -είχε αγαπήσει και απατηθεί- ενώ, αντίθετα, αυτή της 
Κλάρας ήταν.

Αι σννέπειαι, λοιπόν, είναι η παράκρουση της νεαρής Γερμα- 
νίδας και η αιτία δεν θα ήταν ακριβώς η Παλαιό ιστορία, αλλά 
ό,τι προκάλεσε η τελευταία στον Πασχάλη. Μήπως, όμως, θα 
έπρεπε να συμπεριληφτούν στις συνέπειες και τα δύο πτώματα 
που σφραγίζουν τη νουβέλα; Εάν ναι, τότε, η Παλαιό ιστορία 
είναι οριστικά μία (Παράσχου -  Ευλαλίας), ενώ Αι σννέπειαι 
της με χρονική και λογική σειρά είναι τέσσερις: η λεηλασία της 
καρδιάς του Πασχάλη, η παρανόηση της Κλάρας (μετά την 
απόκρουσή της), ο θάνατος της Κλάρας και ο θάνατος του 
Πασχάλη...

2. «Δραματική διήγηση» και «Δημιουργία/Ματαίωση Προσ
δοκιών».

Η νουβέλα του Βιζυηνού είναι το πρώτο δείγμα - α π ’ ό,τι
γνωρίζω- της Νεοελληνικής λογοτεχνίας στο οποίο επιχει- 
ρείται η μέθοδος της «δραματικής διήγησης», όπου ένα συμμε- 
τέχον πρόσωπο -μάρτυρας- μας διηγείται τα παρελθόντα 
γεγονότα. Η προτιμητέα μέθοδος ήταν γενικά η επιλεγόμενη 
του «παντογνώστη συγγραφέα» (omniscient author): ο Παπα- 
διαμάντης στη Φόνισσα (1903) επεξεργάζεται έναν αρκετά 
συνεπής τύπο διήγησης διαμέσου ενός καθαρού omniscient 
author, ενώ, προηγουμένως, στο Οι Έμποροι τωνΕθνών( 1882) 
και στο Η  Γνφτοπούλα (1884) η τριτοπρόσωπη διήγηση ήταν 
εγκλωβισμένη μέσα στο τέχνασμα του «ανακαλυφθέντος χειρο
γράφου» (βιβλίου, ημερολογίου κ.λ.π.) Ο Ε. Ροίδης στο σατυ
ρικό μυθιστόρημα Η  πάπισσα Ιωάννα (1866) προτιμά μια αξιο- 
πρόσεχτη παραλλαγή της τριτοπρόσωπης διήγησης, αυτή της 
«ιστορικής έρευνας», όπου ο αφηγητής είναι ένας ιστορικός, ο 
οποίος μας διηγείται την ίδια τη διαδικασία της έρευνάς του και 
όχι μόνον τ’ αποτελέσματά της.4

Ο Βιζυηνός, βέβαια, χρησιμοποιεί τη «δραματική διήγηση» 
σε όλες τις νουβέλες-μυθιστορήματά του (Το αμάρτημα της 
μητρός μθν 1883, Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου 1883, 
Το μόνον της ζωής μου ταξίδιον 1884, Μοσκώβ-Σελήμ 1895), 
ωστόσο η πολυπλοκότερη και πιο ενδιαφέρουσα εφαρμογή της

γίνεται αναμφίβολα στο Αι σννέπειαι της παλαιός ιστορίας 
και, στη συνέχεια, θα προσπαθήσω να εξηγήσω το γιατί.

Είναι η μοναδική φορά που ο «δραματικός αφηγητής» έχει, 
εκτός από τη στοιχειώδη λειτουργία, του να εγγυηθεί για την 
αλήθεια των όσων περιγράφονται και να οδηγήσει «συγκινη
σιακά» τον αναγνώστη μέσα από τα γεγονότα αυτά, δύο περαι
τέρω εξαιρετικά χαρακτηριστικά: Ιον αναλαμβάνει να φέρει σε 
πέρας ο ίδιος την κατασκευή της πραγματικότητας -όλο  το 
πρώτο μέρος-, της οποίας το μυστήριο θα λυθεί στο διπλό 
ξεδίπλωμα- προς το παρελθόν και το μέλλον -  της ιστορίας 
στο δεύτερο μέρος. 2ον και, ίσως, σπουδαιότερο χαρακτηρι
στικό είναι ότι αυτός ο αφηγητής πράττει για να μας οδηγήσει 
σε λανθασμένα συμπεράσματα, με μια λέξη απατό! Είναι, ακρι
βώς, όταν κάνει την ερμηνεία (υφολογική ανάλυση) της επι
στολής του πατέρα της Κλάρας στον Πασχάλη και κατορθώνει 
να πείσει τον τελευταίο (όντας πεπεισμένος και ο ίδιος, πείθει 
αυτόματα και τον αναγνώστη!) για μια δεύτερη αλήθεια- 
μήνυμα, πολύ κοντινή στις επιθυμίες τους! Έτσι, ενώ μέχρι 
εκείνη τη στιγμή, φυσιολογικά ο νους μας πήγαινε να συνδέσει 
την Κλάρα του Πασχάλη με τη νέα του φρενοκομείου -  ο ανα
γνώστης, μάλιστα, είναι εξαναγκασμένος ν’ αγωνιάπότε επιτέ
λους ο ίδιος ο αφηγητής θα την ανακαλύψει...-, η ερμηνεία 
εκείνης της επιστολής μάς υποβάλλει κάποιες αμφιβολίες σχε
τικά με την ορθότητα της υπόθεσής μας. Η αμφιταλάντευση, 
φυσικά, διαρκεί πολύ λίγο, γιατί γρήγορα καταφθάνει η ανα
γνώριση (εξαιτίας της λύρας) της Κλάρας ως «η νέα του φρενο
κομείου». Αρκεί, όμως, αυτό το ολιγόχρονο αποτράβηγμα της 
υπόθεσής μας για να έρθει στο φως η πρώτη χρήση στην Ελλη
νική λογοτεχνία της τεχνικής της «Δημιουργίας και Ματαίωσης 
των Προσδοκιών».5

3. Η αθανασία του έρωτα και η αιωνιότητα της ψυχής6
Το ερώτημα «Η φύση είναι στοργική ή άστοργη με τον άνθρω

πο;» αναπτύσσεται μέσα στη νουβέλα διαλεκτικά και φθάνει να 
σχηματίσει, τελικά, ένα μεταφυσικό σκελετό.

Η «παρατήρηση» της ασθενούς Κλάρας μέσα στο φρενοκο
μείο γεννά αυτό το ερώτημα και του δίνει, συγχρόνως μια 
πρώτη απάντηση: η φύση είναι άστοργη!

Ακολουθεί ένα «Παράδειγμα» (exemplum» που λειτουργεί 
ως επιβεβαίωση του προηγούμενου συμπεράσματος: είναι η 
σύγκριση σκουληκιού-ανθρώπου (σ. 150, παρότι βιολογικά 
αποτυχημένη), καθώς και η εξέταση της ανόργανης ύλης.

Τέλος, το επισφράγισμα της ιστορίας με την τηλεπαθητική 
επικοινωνία των δύο νέων «...Αληθώς αι ψυχαί των ατυχών 
τούτων εραστών συνεκοινώνουν και διά της ύλης ακόμη !...» (σ. 
196), αποτελεί ένα Αριστοτελικό «Ενθύμημα» (ατελής συλλογι
σμός) διαμέσου του οποίου συμπεραίνουμε ότι στον «άλλον 
κόσμο» οι ψυχές τους θα επικοινωνήσουν ακόμη περισσότερο: 
θα βρεθούν, επιτέλους, μαζί!

Τούτο, στην ουσία, είναι μια επανάληψη της πεποίθησης του 
Πασχάλη για την αιωνιότητα της ψυχής και την αθανασία του 
ιδεατού έρωτα: «... Αλλ’ η καρδία μοι λέγει... ότι δεν απέθανεν 
διά παντός. Αι ψυχαί μας συγκοινωνούσι και δια της ύλης 
ακόμη. Βλέπεις, ήσαν προορισμένοι η μία διά την άλλην. ,.»(σ. 
191).

III. Νέες Κωδικοποιήσεις

1. Η ειρωνικότητα του «δραματικού αφηγητή» επιτρέπει μια
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ανάμιξη των υφών: παραδείγματα είναι ο Ελληνιστής καθη
γητής της Ιατρικής και το Ελληνικό περιβάλλον (καπηλειό, 
«ακαδημαϊκή συμπεριφορά», καθώς και η αξιόλογη ειρωνία 
που ιχνογραφεί τάχιστα την εξέλιξη της σχέσης Ευλαλίας- 
Πασχάλη).

2. Η παρουσίαση του φρενοκομείου. Μια πρωτοφανής συνο
πτική εικόνα μ’ ένα εκπληκτικό σχήμα «Παράλειψις», όπου τα 
διαδοχικά ερωτήματα αποτελούν τα στοιχεία ακριβώς που θα 
έπρεπε να παραμείνουν κρυμμένα, να λησμονηθούν: « ...0  
ακούων τας συναυλίας εκείνας ελησμόνει να ερωτήση, διατί 
τόσον φαιδρά παράθυρα διατελούσι σιδηρόφρακτα... Διότι οι 
τοίχοι των περιβόλων είναι τόσον εξησφαλισμένοι... Διατί όπι
σθεν των υψηλών εκείνων τοίχων...». Έτσι ξετυλίγεται η 
ειρωνία με δραματική παραστατικότητα: το κτίριο, που είχε 
αρχικά εκτιμηθεί ως ένα είδος μεγάρου μέσα στο οποίο γιορτα
ζόταν κάποιο ευτυχισμένο γεγονός, αποκαλύπτεται τελικά να 
είναι ένα φρενοκομείο (σ. 140).

3. Η περιγραφή του αυτοσχέδιου τραγουδιού της Κλάρας, 
όπου ο συγγραφέας προσπαθεί να περιγράφει μια ασύλληπτη 
μουσική αναφερόμενος και στην «Υπόκρισιν». Το αποτέλεσμα 
είναι ένα είδος μπαλέτου (σ. 147).

4. Η παγοδρομία, η οποία παρότι, στην αρχή, παρουσιάζεται 
δύσκολη για τον Πασχάλη, τελικά, γίνεται «...πτήσις διά του 
αέρος, διά του κενού. Τόσον ελαφρά! Τόσον ταχεία!...» (σ. 
176).

5. Η παράφρονη μανία της Κλάρας έχει μια εκπληκτική 
quasi-ρομαντική ζωηρότητα με ρυθμικές εναλλαγές: «Το όργα- 
νον, λακτισθέν... ετινάχθη πεσόν προ ημών... Η παράφρων, 
ρίψασα μανιωδώς εφ’ ημάς βλέμμα... ώρμησε προς το αντίθετον 
μέρος... Αλλά συγκρουσθείσα προς το απαλόν του τοίχου επί
στρωμα έπεσεν, ή μάλλον συνεσπειρώθη προ αυτού, με τα νώτα 
προς ημάς εστραμμένα.» (σ. 148).

6. Ο Παράγων Ψ, που επαναλαμβάνει ο καθηγητής Η. στον 
αφηγητή, είναι δυνατόν ν’ αποτελεί μια αναφορά στην τότε 
«Ψυχοφυσική» και, ιδιαίτερα, στις έρευνες του Φέχνερ (G. 
Fechner) που ήταν μια πειραματική προσπάθεια για την από
δειξη της ύπαρξης της ψυχής (του παράγοντα Ψ, ακριβώς!)

7. Στη σ. 138 υπάρχει και μια ανύποπτη αναφορά στο πρό
βλημα Ολισμού-Αναγωγισμού: «.. .όπως ανακαλύψωμεν εν τοις 
τελικοίς εξαγομένοις των υπολογισμών μας, αν όχι όλην την 
φύσιν του αγνώστου τούτου Ψ, αλλά τουλάχιστον όλας αυτού 
τας ιδιότητας;»

IV. Μερικά αρνητικά στοιχεία
1. Χρησιμοποιείται μια δημοσιογραφική σάτιρα με στιγμές 

έντονου σαρκασμού, ως αναπόσπαστο μέρος της ηθοπλασίας 
του χαρακτήρα. Τότε, ακριβώς (αλλά όχι μόνον...), ο συγγρα
φέας πέφτει στο σοβαρό λάθος ν’ απευθύνεται απευθείας στον 
αναγνώστη: «...ο δε Πασχάλης ήτο μεγάλος, τότε, αναγνώστα 
μου, με μύστακας εναμιλλωμένουςπρος τους του κυρίου Ν!» (σ. 
155).

2. Η περιγραφή του φρενοβλαβούς ιεροκήρυκα Βολκενχάαρ 
(σ. 140) θα ήταν μια τέλεια ασυνέπεια, γιατί ο αφηγητής στη 
διάρκεια της ιστορίας δεν έχει καμιά απολύτως δυνατότητα να 
πραγματοποιήσει μια παρόμοια παρατήρηση. Η κατάσταση, 
όμως, σώζεται (αδύναμα και μάλλον τυχαία!) από τον εξής χρο
νικό προσδιορισμό της σε μια επόμενη παράγραφο «Όταν, την 
πρώτην εκείνην φοράν,...», ο οποίος αφήνει να εννοηθεί 
κάποια πιθανότητα για επόμενες επισκέψεις μετά το τέλος της 
ιστορίας μας... Έτσι μια πλήρης ασυνέπεια μετατρέπεται σε 
μια χρονική υπέρβαση, η οποία ουσιαστικά δεν θα πρέπει να 
ενοχλεί και τόσο τον απαιτητικό αναγνώστη!

3. Υπερβολικά απροκάλυπτες (και ανεπίκαιρες) αναφορές 
σε ρήσεις από τον κοινό λόγο: «.. .ή σταματήση τροχός τις, εν τω 
μηχανισμώ εκείνω του νοός, ον ο ελληνικός λαός τόσον χαρα
κτηριστικά ωνόμασε ρολόγι...»

Συμπεράσματα
Η νουβέλα του Βιζυηνού Α ι σννέπειαι της παλαιός ιστορίας 

είναι η πρώτη «διεθνής» διήγηση ρομαντικού χαρακτήρα στη 
Νεοελληνική λογοτεχνία. Σ’ αυτή ο συγγραφέας αποτολμά νέες 
αφηγηματικές μεθόδους κι επιδιώκει να κατασκευάσει μια 
αξιόλογη ειρωνική διάρθρωση που περιέχει συγκεκριμένες 
προσπάθειες νέων κωδικοποιήσεων.

1. Για κάποιες άλλες απαλές «αμαρτίες» της κριτικής βλέπε: Παύλος 
Γ ερένης, Μια πρόταση για τη λογοτεχνική κριτική της επόμενης χιλιετη
ρίδας, περ. Ελί-τροχος, τ. 12,1997.

2. Ο αναγνώστης θα μπορούσε να βρει τόσο μια ανάπτυξη των προ
βλημάτων της Μετάφρασης όσο και τη σύνδεση της με τη Φαντασία στο 
δοκίμιο: Παύλος Γ ερένης, Εισαγωγή στη θεωρία της Μετάφρασης, περ. 
Γράμματα και Τέχνες, τ. 79,1997.

3. Το κείμενο που χρησιμοποιώ περιέχεται στα Άπαντα του Γ εωργίου 
Βιζυηνού (δύο τόμοι), επιμέλεια Κ. Μαμώνη, εκδ. οίκος Χρίστου Γιο- 
βά νη ,1955.

4. Ένα πολύ καλό βιβλίο πάνω στη Διηγηματογραφία και στις σχέ
σεις συγγραφέα-αναγνώστη είναι: Wayne Booth, The Rhetoric o f Fic
tion (Η Ρητορική της Μυθιστοριογραφίας), Penguin, 1983.

Δύο παλαιότερα αλλά γονιμότατα βιβλία πάνω στο ίδιο θέμα είναι: 
Percy Lubbock, The Craft of Fiction, 1921 (Η Τέχνη της Μυθιστοριογρα
φίας), μια εξαιρετική εισαγωγή στην τεχνική του Henry James και γι’ 
αυτό σε κάποιον βαθμό μονομερής...

Ε. M.-Forster, Aspects o f the Novel, Penguin 1990 (Απόψεις του Μυθι
στορήματος), πρόκειται για το φημισμένο σεμινάριο που έδωσε ο διά
σημος συγγραφέας στο Trinity College του Cambridge στα 1927.

Πάνω στη «Λογοτεχνική Προοπτική» ιδιαίτερα βλέπε: Erich Auer
bach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale (Μίμηση. Ο ρεα
λισμός στη λογοτεχνία της Δύσης), Einaudi, 1986.

Παύλος Γερένης, Λογοτεχνική προοπτική: Νόηση και Διήγηση, περ. 
Γράμματα και Τέχνες, τ. 76,1996.

5. Σχετικά με τη «Δημιουργία των Προσδοκιών» βλέπε: Eric D. Hirsch 
jr., Validity in Interpretation (Εγκυρότητα στην Ερμηνεία), Yale Univ. 
Press 1967. Ένα δύσκολο αλλά σημαντικό βιβλίο πάνω στη Θεωρία της 
Ερμηνείας και στη Λογοτεχνική Κριτική.

6. Το θέμα αυτό έχει γενικά σχέση με τις Νεοπλατωνικές θεωρίες. Ο 
Βιζυηνός είχε κατά κάποιον τρόπο έρθει σ’ επαφή με τη φιλοσοφία του 
Πλωτίνου.



Η κριτική της ποίησης
του Βαγγέλη Χατζή βασιλείου

Η κριτική της ποίησης: πώς μπορούμε να 
την ορίσουμε; Πριν, όμως, από αυτό: κατά 
πόσο νομιμοποιούμαστε να την ορίσουμε; 
Αποτελεί η κριτική της ποίησης αυτοδύ
ναμο μέγεθος, το οποίο αποσπάται απότην 
κριτική της λογοτεχνίας, διεκδικώντας τη 
δική του, ανεξάρτητη ζωή; Κι αν αποτελεί 
όντως αυτοδύναμο μέγεθος, πού θεμελιώ
νει τη ν αυτοδυναμία του και πώςτη δικαιο
λογεί; Το ένα ερώτημα προκαλεί το άλλο 
και νομίζω πως αν θέλουμε να προχωρή
σουμε, θα πρέπει να πάμε ανάποδα -  δια 
της μεθόδου, στα πρώτα μας βήματα του
λάχιστον, του αποκλεισμού. Ας σκεφτού- 
με, λοιπόν, πριν απόλα, τι δεν είναι η κρι
τική της ποίησης. Θα έλεγα, για να ξεκινή
σουμε, ότιη κριτική τηςποίησης όενείναιη 
εφημεριδογραφική υποδοχή των νέων συλ
λογών, όταν και όπου η υποδοχή αυτού του 
τύπου ταυτίζεται με την ομαδική -δίκην 
ανοιγμένης βεντάλιας- και καταλογάδην 
παρουσίασή τους· οι δυο-τρεις αράδες που 
επιφυλάσσονται εδώ σε κάθε βιβλίο, με τη 
σπουδή να ομαδοποιηθούν σε τάσεις και 
ρεύματα τα προϊόντα μιας εκδοτικής και 
μόνον συγκυρίας, δεν αφήνει κανένα περι
θώριο για οποιαδήποτε συζήτηση. Η κρι
τική της ποίησης, όμως, δεν είναι ούτε και 
η πανεπιστημιακή κριτική, που γίνεται είτε 
σε ιστοριογραφική βάση (αναζήτηση συλ
λογικών ποιητικών φαινομένων, ειδολογι
κοί συσχετισμοί ή προβολές στο κοινωνικό 
και το πολιτικό περιβάλλον) είτε με αφετη
ρία ένα συμπαγώς σχηματισμένο θεωρη
τικό μοντέλο, το οποίο εξειδικεύεται κατά 
το δοκούν -  σε μονάδες ή σε σύνολα αδιά
φορο. Τέλος, η κριτική της ποίησης όενσυ- 
νιστά αυτονοήτως μέρος της κριτικής του 
έντεχνου λόγου γενικά- και τούτο τόσο ως 
προςτον μεσολαβητικό της ρόλο όσο και ως

προς τον τρόπο προσέγγισης του αντικει
μένου της.

Με τα τελευταία έχουμε αρχίσει, πι
στεύω, να πλησιάζουμε κάπως στο θέμα 
μας. Και πάλι, ωστόσο, θαπρέπειίσωςνα 
ακολουθήσουμε ανάποδο δρόμο: να πε
ράσουμε δηλαδή από το μέσα στο έξω, συ
ζητώντας πρώτα για το σχήμα της ερμηνευ
τικής κατανόησης (αλλά, όπως θα δούμε, 
και απόλαυσης) που προαπαιτεί η κριτική 
της ποίησης και μετά για την αντανάκλαση 
και την πρόσληψή της. Ρίχνω κάποιες βια
στικές σκέψεις και φαντάζομαι ότι στη συ
νέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να συμμα
ζέψουμε τα σκόρπια χαρτιά. Παρά τις δυο 
μεγάλες εμπειρίες του αιώνα μας, τον μον
τερνισμό και τον μεταμοντερνισμό, που 
άλλαξαν τα μάλα το ποιητικό τοπίο, τόσο 
στο επίπεδο της γλώσσας και της τεχνικής 
όσο και σε εκείνο της ψυχικής έκφρασης, η 
ποίηση δεν έχει χάσει ακόμη ό,τι τόσο γεν
ναιόδωρα της απέδιδε ο ορμητικός ρομαν
τισμός του Σέλλεύ. Ποίηση, γράφει ο Σέλ- 
λεϋ στην Υπεράσπιση της ποίησης (1821), 
είναι το αποτύπωμα σπάνιων στιγμών σ’ 
ένα αναπεπταμένο, καθολικό σύμπαν, που 
απαλλαγμένο απότουςχρονικούςπεριορι- 
σμούς της κεκανονισμένης αφήγησης εκ
κρίνει το σπέρμα μιας αναλογίας προς ό,τι 
είναι δυνατόν να υπάρξει. Ο συνειρμός με 
τον Λούκατς είναι, μου φαίνεται, εν προ- 
κειμένω αναπόφευκτος. Η ποίηση, ση
μειώνει σ’ ένα από τα πιο λεπταίσθητα, 
προμαρξιστικά του δοκίμια, το Η  στιγμή 
χαι οι μορφές (1908), είναι το πολύτιμο 
φορτίο κάθε στιγμής -  μια επίμονη, η πιο 
επίμονη απόλες, μορφοποίηση του χρό
νου. Εκεί, λοιπόν, όπου το μυθιστόρημα 
κινείται σε πολλαπλούς ή σε επάλληλους 
χρονικούς κύκλους, για να καλύψει ημέ

ρες, μήνες, χρόνια ή αιώνες, η ποίηση συγ
κεντρώνει όλον τον χρόνο σ’ έναν σκληρό, 
αδιαπέραστο πυρήνα, σ’ ένα κρυσταλλικής 
υφήςγλωσσικό momentum, όπου το Εν εί
ναι το Ά παν και το Ά παν το Εν.

Πώς οφείλει, άραγε, να σταθεί η κριτική 
απέναντι σε μια τέτοια πύκνωση ; Ποια κα
τεύθυνση πρέπει να ακολουθήσει; Η χρο
νική συμπύκνωση δεν είναι το ύφος ή του
λάχιστον δεν είναι μόνον αυτό. Η αυτα
πάτη ότι όλη η ποίηση δεν είναι παρά ύφος, 
λέει ο Έλιοτ στα Ό ρια τηςκριτιχής(\945, 
1956), μας οδηγεί σε παρανοήσεις και πα
ραμορφώσεις την ώρα που κατά την ανά
γνωσή μας προέχουν δυο άλλοι παράγο
ντες: η απόλαυση και η κατανόηση. Και να, 
αμέσως, ένας τρόπος να βρεθούμε πιο 
κοντά στον ορισμό της κριτικής της ποίη
σης. Αν από τη μια πλευρά η κριτική δεν 
μπορεί παρά να καταγίνεται αδιάκοπα με 
τη διείσδυση στο γλωσσικό momentum της 
ποίησης, όχι για να το εξιστορικεύσει (για 
να επαναφέρει τον ποιητικό χρόνο στην 
κοσμική του έδρα), αλλά για να υποδείξει 
τις κυψέλες που το συναρθρώνουν (εικό
νες, μεταφορές και σύμβολα στην αιώνια 
επανάληψη ενός αχρονικού εδώ-και-τώ- 
ρα), από την άλλη δεν μπορεί και να παρα
λείψει, αφήνοντάς την αποκλειστικά στη 
διάθεση του αναγνώστη, την ηδύ την οποία 
παράγει, καθώς ασφαλίζεται στη χρονική 
του σπείρα, οποιητικόςλόγος. Καιπώςδεν 
θα παραλείψει την ποιητική ηδύ η κριτική, 
ενόσω αναπλέει το γλωσσικό ρεύμα του 
χρόνου; Μα, με το να σταματά κάθε τόσο, 
ξανά και ξανά, στις γλωσσικές εκρήξεις 
του υλικού της -  εκεί όπου ανάβουν οι 
σπινθήρες των λεκτικών, των εικοποιητι- 
κών και των νοηματικών αντιθέσεων ή με



τατοπίσεων του στίχον κι αυτό όχι για να 
επαινέσει και να υπερφορτώσει τις αλλε
πάλληλες στιχουργικές εκρήξεις με τις 
αξιολογικές της αποτιμήσεις, αλλά για να 
τις δείξει και, το κυριότερο, για να τις συγ
κροτήσει στο βλέμμα και στον νου του απο
δέκτη, τραβώντας έντονες και καθαρές 
γραμμές κάτω από τη θέση που καταλαμ
βάνουν (όπου και όποτε την καταλαμβά
νουν) στο πλέγμα της εκάστοτε σύνθεσης.

Αν, όμως, ορίζουμε έτσι εντέλει, έστω 
και κατά προσέγγιση, την κριτική της ποίη
σης, αν δηλαδή την τοποθετούμε σ’ ένα 
λίγο-πολύ ειδικό αναγνωστικό καθεστώς,

τότε ειδική θα πρέπει να είναι και η σχέση 
με το κοινό της· σχέση αντιαφηγηματική 
και ασυνεχής (δεν μπορεί να διηγηθεί κά
ποια πλοκή, ούτε να παρακολουθήσει κά
ποια διαδοχικά εναλλασσόμενα στάδια), 
αλλά και σχέση αντικυριολεκτική και με
ταφορική (αναλύει μεταφορές μέσω άλλων 
μεταφορών και αποδελτιώνει σύμβολα 
μέσω άλλων συμβόλων), που προϋποθέτει 
αυξημένη προσοχή και οξυμένη, τεταμένη 
έως εσχάτων ακοή, όχι γιατί η ποίηση και η 
κριτική της απευθύνονται σε μια λέσχη 
εκλεκτών, αλλά επειδή προκειμένου να μι
λήσουμε για ποίηση είναι απαραίτητο να

έχουμε διαβεί έναν κάποιο γλωσσικό Ρου- 
βίκωνα. Και από αυτή την άποψη, η κρι
τική της ποίησης, ακόμη κι αν εμφανίζεται 
υπό τους πλέον ευμενείς όρους σε εφημερί
δες ή περιοδικά, δεν μπορεί παρά να απο
τελεί, για να επανέλθω στον Έλιοτ και να 
τελειώσω μαζί του, μιαν εργαστηριακή 
δραστηριότητα· μιαν ερμηνευτική πράξη 
που τελείται υπό ad hoc εστιασμένες και 
ρυθμισμένες συνθήκες και εύλογα απαιτεί 
όμορη ανταπόκριση.

Γιάννης Πιπίνης

Βρήκανε 
πώς κανένα 
τετράγωνο 
σέ κανέναν 
κύκλο 
δέ χωράει.
Καί κανένας 
κύκλος 
σέκανένα 
τετράγωνο 
βρήκανε έπίσης 
πώς δέ χωράει. 
Καίμ’αύτόν 
τόντρόπο 
έμειναν
μέ τήν έντύπωση 
πώς διά παντός 
τόν τετραγωνισμό 
τοϋκύκλον 
όπέκλειαν.

’Ηταν
ένα παράξενο 
νερό.
Πού μέσα 
έμπαινε 
στά φύλλα 
καί στά κλαδιά 
τών δέντρων 
καί τά πότιζε.
Κι άπ’ τόν κορμό τους 
μέσα περνούσε 
καί στίς ρίζες 
έφτανε.
Καί τό κανονικό νερό 
άπότίς ρίζες 
έδιωχνε.
Καί πρόςτά κάτω 
προχωρούσε.
Τό πότισμα 
άντιστρέφοντας 
τών δέντρων 
τό παράξενο αυτό 
νερό.

Από τη συλλογή Τα υστερόφωνα, 1997-1998.

44



Αργυρώ Μαντόγλου

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

Η Κοίμηση καί η Ανάσταση 
Των Σωμάτων Του Δομήνίκου 
Νεφέλη 1997, σελ. 41

Η πρόσφατη συλλογή του Μανόλη Πρατι- 
κάκη με τίτλο: Η Κοίμηση και η Ανάσταση 
των Σωμάτων του Δομήνίκου πέρα από μια 
σπουδή στην αμφισημία της γλώσσας και 
των εννοιών, φέρνει στην επιφάνεια οντο- 
λογικά ερωτήματα και υπαρξιακά αιτή
ματα, θέτοντας τη λέξη στην μοιραία θέση 
όπου θα πρέπει να αποκαλύψει τα όριά της 
αφού πρώτα επανατοποθετηθεί απέναντι 
στην ίδια την σημασιοδότησή της.

« Καμία λέξη δεν δρασκελίζει το σώμα», 
έγραψε ο Τριστάν Τζαρά αλλά στην ποίηση 
του Πρατικάκη διακρίνουμε μια σταθερή 
ρήξη με την ανωτέρω δήλωση. Το σώμα 
επιχειρεί να «θεωθεί» και να «θεαθεί» 
στην πιο οριακή του μορφή όταν μετου- 
σιώνεται σε φωνή και μέσα από μια τέτοιου 
είδους άρθρωση φαντασιώνεται την υπέρ
βαση της πεπερασμένης του διάστασης.

Ο ποιητικός λόγος επιχειρεί να περι
γράφει την απόπειρα του σώματος να 
σωματοποιήσει το πνεύμα, αναλαμβά
νοντας να διηγηθεί την γήινη υποδοχή 
του, χωρίς να αγνοεί το γεγονός πως η 
αντιθετικότητα είναι συνθήκη της γραφής. 
Και αυτή είναι η κατ’ εξοχήν απόπειρα της 
συλλογής: να αποκαλύψει την φύση της 
παράδοξης και αντιφατικής λειτουργίας 
του ποιητικού λόγου. Η ποίηση του Πρατι
κάκη στην απόπειρά της να οριστεί, συν
δέεται μεταφορικά με ένα άλλο πεδίο 
απεικόνισης του κόσμου, αυτό της ζωγρα
φικής, πασχίζοντας να ταυτιστεί και ταυ
τόχρονα να διαφοροποιηθεί από αυτό. 
Στον τίτλο της συλλογής καθώς και σε 
ολόκληρο το ποιητικό σώμα του βιβλίου, 
διακρίνουμε την συνοίκηση πολλαπλών 
αντιθετικών ζευγών, χωρίς την παραμικρή 
απόπειρα σύνθεσης. Έννοιες όπως Κοί
μηση και Ανάσταση, Κίνηση και Στάση, 
Γείωση και Άνωση, Σιωπή και Λόγος, 
Ήχος και Χρώμα, Απεικόνιση και Φύση, 
είναι οι δίπολες δυαδικότητες που μέσα 
από την οριακή συνύπαρξή τους ορίζεται ο 
ποιητικός τόπος ως τόπος της Φωνής /

Σιωπής, τόπος μεταιχμιακός και ευμετά
βλητος.

Η πολυφωνία και πολυμορφία των 
Σωμάτων, εικαστικών και γλωσσικών 
παλινδρομούν χωρίς να συνθέτουν, να 
αντιπαλεύουν ή έστω να ανατρέπουν την 
αντίθεσή τους αλλά περιγράφουν την 
περιπλάνησή τους μέσα στις ενδογενείς 
αθέατες συγκρούσεις, φέρνοντας στην 
επιφάνεια μια τρίτη κατάσταση που εμπε
ριέχει την έλξη τους και την απώθησή 
τους.

Τα σώματα / λέξεις έναρθρα αναλή- 
πτονται αναδεικνύοντας την διττή ουσία 
των πραγμάτων, τρέποντας τον ποιητή σε 
εκστατικό παρατηρητή της άναρχης βού
λησης του εκφραστικού του μέσου το 
οποίο δρα ως μια αδάμαστη έλξη σημαι
νόντων, και που στην οριακή του κίνηση 
επιχειρεί να ορίσει το «πραγματικό», που 
στην ουσία παραμένει Α-λεκτο: Οι λέξεις 
άφωνες στην άφωνη θαλάμη /  τυφλό το 
πένθος πια δεν εξελίσσεται /σεχρώ μα. Κι 
ο πόνος πολιούχος /χω ρίς βρέφος.

Η παρουσία της Θείας αποκάλυψης δεν 
καταργεί την ανθρώπινη παρουσία, ούτε η 
μεγαλοσύνη του πνεύματος σημαίνει την 
ιεράρχησή του απέναντι στο σώμα. Το 
πνεύμα όχι μόνο δεν κυριαρχείται από την 
ύλη αλλά σωματοποιείται. Στο ποίημα 
Πράδο γράφει: Ένα χέρι μ ' έριχνε στις 
φλόγες. /  Παράχωνε τα μέλη μου σε σιω
πηλήν /  καμίνευση. Ήταν εκεί μορφές /  
σαν από ζωντανούς μαγνήτες τραβηγμέ
νες. /  Ανοιχτές οπτασίες στήθους τη 
στιγμή /  που μέσα του σαλεύει ο άγριος 
αητός /  (σ’ εφήμερο όλεθρο φτεροκοπάει /  
το θαύμα).

Κυριαρχεί η απόπειρα της ίδιας της 
ποίησης να υπερβεί τον εαυτό της καθώς 
«δανείζεται» εικόνες ενός άλλου πεδίου 
εκείνου της ζωγραφικής, κίνηση που 
σημασιοδοτεί την αποδοχή του εγκλει
σμού της μέσα στο άφατο. Παράλληλα 
καταδεικνύει την αδυναμία της ποιητικής 
γλώσσας να μιλήσει την θέωσή της καθώς 
συστρέφεται στον εαυτό της παλινδρομικά 
και μέσα από αυτή την διπλή κίνηση γλι
στράει στην σιωπή της για να επαναρθρω
θεί. Η λέξη μιλάει την ίδια της την περι
πέτεια, ομολογεί το μη υπερβάσιμο της 
ύπαρξής της, την καταδίκη της να μιλάει 
τα μιλημένα χωρίς ποτέ να λέει, να περι
γράφει τα θνητά, θνησκόμενη και η ίδια 
στιγμιαία, μέσα στην ίδια της την περι
γραφή. Η λέξη διαστέλλει τους οριακούς 
της περιορισμούς και καταλαμβάνει μια 
άλλη θέση συνομιλώντας με την ίδια της 
την παραλυσία και έτσι υπερβαίνει όχι την 
καταδίκη της γιατί αυτή είναι δεδομένη,

αλλά την έκτασή της και την έκστασή της. 
Γιατί τι άλλο είναι ο ποιητικός λόγος από 
μια ασύστολη απώθηση της ακινησίας, 
ερωτικό αγκάλιασμα της φθοράς και γονι
μοποίησή της; Αυτό που μένει στο χαρτί 
είναι το αποτέλεσμα ενός θανατηφόρου 
αγώνα, ανάμεσα στη συνείδηση και στο 
ασυνείδητο που αποτυπώνεται στη 
δύναμη της γλώσσας να δημιουργεί και
νούργιες σχέσεις, μέσα από επαναλήψεις 
ρυθμών και σιωπών: Ένα απόλυτο ποίημα 
που σβήνεται, γράφεται που /  δέχεται 
ατέλειωτες αναγνώσεις καθώς ξεδιπλώ
νεται/πολυσέλιδο δάσος παραπέμποντας 
παντού.

Οι έννοιες της Κοίμησης και της Ανά
στασης δεν αφοπλίζουν η μία την άλλη 
αλλά οδηγούν σε ένα γάμο αντιθέσεων, 
στην «θεία παραμόρφωση» της ποίησης. Η 
συνύπαρξη του θείου και του ανθρώπινου 
στον Πρατικάκη καταγράφεται ως: «τρο
μεροί γάμοι, σαν όμοια αβάσταχτες ερη- 
μίες». Ο Ντεριντά επιχειρώντας να ορίσει 
αυτή τη δυαδικότητα του σημείου γράφει 
πως έχει την βαση του στην αντίθεση ανά
μεσα στο θείο και το ανθρώπινο: «το νοη- 
τικό πρόσωπο του σημείου παραμένει 
στραμμένο στον κόσμο και την ίδια στιγμή 
στο πρόσωπο του θεού».

Σε ένα ακατανόητο οντολογικό σύμπαν, 
στερημένο από την πιθανότητα υπέρ
βασης είναι δύσκολο να ιδρυθούν αξίες, 
χωρίς να αποφύγουμε να κάνουμε την 
ακατανοησία αξία. Στην αναδημιουργία 
του ποιητικού σύμπαντος, προβάλλεται 
μια εικόνα του όντος που δημιουργεί τις 
δικές της μεταφυσικές αξίες και αντί της 
οντολογικής υπέρβασης υπάρχει μια 
κυκλική επαναφορά στην οποία το 
σημαίνον σημαίνει τον εαυτό του ad infi
nitum. Η ποίηση, παρουσιάζεται ως μια 
ατελείωτη χορογραφία σημασιοδοτήσεων 
και καταγράφει την ζωή και συνεπώς και 
τον θάνατο, όχι ως πράξη καθιδρυτική 
αλλά ως μια νέα τάξη που αρχίζει με την 
πράξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Στην ποίηση του Πρατικάκη ο Θάνατος 
δεν είναι απειλή αλλά περιγραφή. Κατα
σκευάζεται για να αναιρεθεί. Δεν επιχειρεί 
να τον υπερβεί γιατί τον έχει ήδη δαμάσει. 
Δεν υπογράφει την εξουσία του αλλά τον 
αποδυναμώνει καθώς τον παρουσιάζει ως 
μία ποιητική επινόηση και όχι ως ανθρώ
πινο τέλος. Ο θάνατος είναι καμωμένος 
από λέξεις και με τις λέξεις μόνο μπορεί να 
πολεμηθεί. Λέξεις όπως: φόβος, απειλή, 
σκοτάδι, στάση, κενό, αντισταθμίζονται με 
λέξεις όπως: εικόνα, λόγος, κίνηση, φως, 
θαύμα. Όλα είναι παράγωγα μιας πίστης ή



μιας εμμονής το ίδιο και ο θάνατος. Κατα
σκευάζεται και ενδυναμώνεται με την 
περιγραφή. Ο φόβος του θανάτου που 
είναι προϊόν κάποιας διάψευσης, δύναται 
να αποδυναμωθεί με την κίνηση, τον 
ρυθμό, με την ίδια την ποίηση που είναι η 
αναίρεση της στάσης και κατά συνέπεια 
και του θανάτου. Μέσα στο απεικονιστικό 
εγχείρημά του, η σχέση με τον θάνατο 
είναι ιδρυτική γιατί γράφει αρχίζοντας από 
αυτόν. Στην πρόσφατη συλλογή ο θάνατος 
έχει ήδη συμβεί. Ο στόχος του είναι η άρση

της Κοίμησης που βρίσκει την συνέχειά 
του μέσα στην Ανάσταση και στο αβίαστο 
αίσθημα της συνέχειας που έρχεται μόνον 
με την απανθράκωση του στοχασμού.

Η Ιθάκη έχει προσπεραστεί, το θείο 
απεικονιστεί, ο θάνατος περιγράφει και ο 
ποιητής: Ο ελκόμενος του αιθέρα /  σε 
αντίποδα στέκεται Οδυσσέα /  σημάδι πως 
δεν ονειρεύεται /  καμιάν Ιθάκη. Ποίηση 
που μιλάει την επιστροφή στην πρώτη 
ποίηση του κόσμου, την προ-γλωσσική 
εμπειρία των όντων, τον χώρο όπου το

αποτέλεσμα απελευθερώνεται από το 
αίτιον όπως και η χορδή γυρεύει το χέρι 
που την έκρουσε, ποίηση που αγγίζει από 
την μια πλευρά τους προγόνους, καλώντας 
τις ρίζες και από την άλλη παρατηρεί την 
παράδοξη οικείωση του θανάτου: Με 
αντίστροφη γέννα/ σε φαράγγι μέσα από/ 
του θανάτου τις σκιές.

Η 
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ 

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Από τον πόλεμο του ’40 ως τη δικτατορία του ’67 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ -  ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ UNIVERSITÉ D' ATHÈNES
Φ ΙΛ Ο ΣΟ Φ ΙΚΗ  ΣΧ Ο Λ Η

Τ Μ Η Μ Α  Γ Α Λ Λ Ι Κ Η Σ  Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ  & Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  
Δ Ι Α Τ Μ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο  Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  

Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α ΙΗ  .  Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Ζ Ε Ο Λ Ο Γ ΙΑ

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ  : Α .  Τ Σ Α Λ Ι Κ Η  - Μ Η Λ Ι Ο Ν Η  
Π Α Ν Ε Π  Ι Σ Τ Ν Μ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η  157  84  - Ι Λ Ι Σ Ι Α

F A C U L T É  D ES  L E T T R E S  
D ÉPA R T EM EN T  D E LA N G U E  

E T  D E L IT T É R A T U R E  FR A N Q A ISES  
P R O J E T  I N T E R D É P A R T E M E N T A L  
E T U D E S  P O S T  -  U N  I V E R S I T A  I R E S  

EN T R A D U C T I O N  -  T R A D U C T O L O G I E  
R E S P O N S A B L E  : A .  T S A L I  K l - M  ILIONI  

PUNEPISTIMIOUPOUS 157 84 IL ISS IA  ·  GREECE

T E L E P H O N E  : (01)  72  7 7  7 5 3 ,  T E L E F A X  ! ( 01)  7 2  7 7  7 5 0

Ap. Πρωτ. : 67 a

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 21 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε ημερίδα στο παλαιό αμφιθέατρο Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά την οποία ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας του 
Διστμημσπκού Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών : 
«Μετάφραση -  Μεταφρασεολαγία». Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκ μέρους των 
πρυτανικών αρχών ο Ανππρύτανης και Πρόεδρος του Β" Κ. Π. Σ. κ. I. Δρακόπουλος οι 
Πρόεδροι Των συνεργαζομένων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητές της 
Φιλοσοφικής, εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών Πρεσβειών, εκδότες δημοσιογράφοι, φοιτητές του 
ΔΜΠΣ -  Μ.Μ. και πολλοί άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Στην αρχή της εκδήλωσης ο Ανππρύτανης κ. Δρακόπουλος και ο Πρόεδρος του 
Τμήματος Γαλλικών Σπουδών κ. Δ. Παντελοδήμος μίλησαν για τη σημασία του 
Προγράμματος.

Στη συνέχεια μίλησε η υπεύθυνη του Προγράμματος κυρία Τατιάνα Τσαλίκη -  
Μηλιώνη, καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών , η οποία αφού ανέπτυξε το θέμα της 
Μετάφρασης και Μεταφρασεολογίσς όπως έχει σήμερα, ανέλυσε τους σκοπούς και τις 
βασικές Δραστηριότητες του Προγράμματος

Το ΔΜΠΣ — Μ.Μ. χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λειτουργεί στο 
πλαίσιο των Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠΕΠΘ. Συμμετέχουν σ' αυτότξενόγλωσσα Τμήματα 
της Φιλοσοφικής Σχολής (Αγγλικών Σπουδών, Γαλλικών, Γερμανικών), καθώς και το Γενικό 
Τμήμα Ξένων Πολιτισμών. Το Πρόγραμμα καταρτίζει μεταφραστές κυρίως Λογοτεχνίας σε 
πέντε γλώσσες : Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά. Διαθέτει ήδη έργαστήριο 
με πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Οι φοιτητές είναι υπότροφοι και η φοίτησή τους και άσκηση 
είναι διετής Η πρόσληψή τους έγινε με εξετάσεις σπς οποίες προσήλθαν περί τους 600 
πτυχιούχους και έγιναν δεκτοί συνολικά 45. Το Πρόγραμμα απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα 
Μετάφρασης -  Μεταφρασεολσγίας.

Στους σκοπούς του Προγράμματος εκτός των άλλων περιλαμβάνεται και έρευνα της 
αγοράς στον τομέα των μεταφράσεων, καθώς και συνεργασία με Έλληνες και ξένους εκδότες.

Η πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος είναι διετής.

Αθήνα 22-12-1998

Η Επιστημονική Υπέυθυνη

Τατιάνα Τσαλίκη -  Μηλιώνη 
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου



ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ 
ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ

Από τις αρχές της ως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ -  ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
*

ΤΟΜΟΙ Α' -  ΙΑ'

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ
Η σύγχρονη εκδοτική παρουσία στα ελληνικά γράμματα

Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Ρ Α Υ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Άρης Αλεξάνδρου, ό έξόριστος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ

-----------------> ^»θθ -----------------

Μ ιά μονογρα φ ία  γ ιά  τόν Α ΡΗ  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  πού είνα ι ταυτόχρονα  β ιογρα φ ία , 
άνάπλαση τού ιστορικού σκηνικού κ α ί μελέτη -ά ν ά λ υ σ η  ολόκληρου τού έργου 
τ ο υ -  πο ιητικού , μεταφραστικού κ α ί πεζογρα φ ικού . ’Ιδ ια ίτερ α  αναλύετα ι Τό 
Κ ιβώ τιο , τό ορ ια κό  αύτό  εργο τής γεν ιά ς τού έμφύλιου, πού άνάγει την εμπειρία  
της στό συμβολικό κα ί στό υπα ρ ξια κ ό  της έπ ίπεδο . Τό εργο συμπληρώνεται άπό 
άνθολόγηση κρ ιτική ς γ ιά  τόν ’Α λεξάνδρου , έργογρα φ ία  κλπ.
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Τ Α Κ Η Σ  Κ Α ΡΒ Ε Λ Η Σ

Κωσταντίνος Χατξόπουλος 
ο πρωτοπόρος

*

Ε Κ Δ Ο ΣΕ ΙΣ  ΣΟ Κ Ο Λ Η  

ΟΙ ΔΙΚΟΙ M A I -2

Από την έκδοση του πρωτοποριακού περιοδικού Η Τέχνη έχει περάσει μια 
ολόκληρη εκατονταετία. Η μονογραφία αυτή για τον ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΑΤΖΟΠΟΥΑΟ, 
που είναι ταυτόχρονα βιογραφία και ανάπλαση του ιστορικού σκηνικού κατά 
την αρχική περίοδο της πνευματικής του διαμόρφωσης, ε'χει ως βασικό της 
στόχο την συστηματική μελέτη και ανάλυση του ποιητικού, πεζογρα φ ικού 
και κριτικού του έργου. Ιδιαίτερα αναλύεται το Φθινόπωρο, που αγαπήθηκε 
πολύ στον καιρό του και επηρέασε την πεζογραφία του Μεσοπολέμου. Το έργο ολοκλη
ρώνεται με επίμετρο, στο οποίο γίνεται λόγος για τον άνθρωπο, τον μεταφραστή, τον 
ιδεολόγο σοσιαλιστή, την ευρωπαϊκή του παιδεία, τον καινοτόμο και πρωτοπόρο δημιουργό, 
και χρονολόγιο και εργογραφία.


