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Κοινά σημεία αναφοράς 
στο έργο του Διονυσίου Σολωμού 

και του Τζαίημς Τζόυς
του Σωκράτη Καψάσκη

Διαβάζοντας τον Οδνσσέα του Τζαίημς Τζόυς παρατήρησα με 

έκπληξη πως υπάρχουν ορισμένα σημεία αναφοράς σε κείμενα 

και συγγραφείς, τα οποία επισημαίνονται και στο έργο του Διο

νύσιου Σολωμού. Στην αρχή οι παρατηρήσεις μου δεν μπο

ρούσαν παρά να έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα, όμως, μετά 

την αναγκαστικά μακρόχρονη ενασχόλησή μου με το κείμενο 

του Οδνσσέα για τη μετάφρασή του στη γλώσσα μας και τη 

μελέτη διαφόρων μελετητών και βιογράφων του Τζόυς, οι 

παρατηρήσεις μου αυτές ενισχύθηκαν και μορφοποιήθηκαν.

Είναι φανερό πως ούτε η χρονική απόσταση ενός περίπου 

αιώνα μεταξύ του ενός και του άλλου, ούτε η προέλευσή τους 

από έθνη τόσο διαφορετικά όπως η Ιρλανδία και η Ελλάδα, δεν 

αποτέλεσαν εμπόδια σ’ ένα παρόμοιο ενδεχόμενο και είναι 

εμφανείς οι ενδείξεις ότι και οι δυο τους αντλούν ερεθίσματα 

από κοινές πηγές.

Μοναδικός σκοπός της μελέτης αυτής είναι η καταγραφή των 

κοινών ερεθισμάτων που είναι δυνατόν να ανιχνευθούν στα 

κείμενά τους. Δεν έχω καμιά πρόθεση ούτε να αποπειραθώ να 

τα εξηγήσω, ούτε να βγάλω συμπεράσματα. Απλώς επισημαίνω 

το γνωστό άλλωστε γεγονός, το οποίο φαίνεται να συνιστά και 

την κύρια αιτία της κοινής αυτής επίδρασης, ότι και οι δυο τους 

απόκτησαν την παιδεία τους σε σχολεία ελεγχόμενα από την 

καθολική εκκλησία, κάτω από την διεύθυνση καθηγητών που 

ήταν ταυτόχρονα και ιερωμένοι.

Όμως, προς αποφυγή οποιοσδήποτε παρεξήγησης, πρέπει 

να σημειώσω αμέσως ότι, για πολλούς και διάφορους λόγους, 

είναι καταφανές πως η διαμόρφωση αυτή που συνετελέσθη 

κατά τα χρόνια της νεότητάς τους, τελικά δεν έδωσε στο έργο 

τους ένα κοινό προσανατολισμό. Βέβαια, ο κυριότερος λόγος 

γι’ αυτό βρίσκεται στη διαφοροποίηση της προσωπικής σχέσης 

τους με τον χριστιανισμό γενικά, αλλά και με την εκκλησία ειδι

κότερα. Σίγουρα, ένας άλλος λόγος είναι ότι, μετά το πέρας των 

εγκύκλιων σπουδών τους, τα διαβάσματα του ενός και του 

άλλου διαφοροποιήθηκαν εντελώς και, σύμφωνα με τις πληρο

φορίες που διαθέτουμε, ενώ ο Τζόυς είχε σχεδόν πλήρη έλεγχο 

της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας της εποχής του, μερικές φορές και 

για εργασίες που παρουσιάστηκαν σε μιαν άλλη ευρωπαϊκή 

χώρα μόλις την προηγούμενη χρονιά, αντίθετα ο Διονύσιος 

Σολωμός, μετά την επιστροφή του από την Ιταλία στη Ζάκυνθο, 

κυρίως εξ αιτίας δυσκολιών ως προς την προμήθεια νέων εκδό

σεων, (μ’ εξαίρεση μερικές σπάνιες περιστασιακές ευκαιρίες), 

συνέχισε για μια περίπου εικοσαετία να διαβάζει τα ίδια πράγ

ματα και μόνο μετά το 1836 απόκτησε κάποια πρόσβαση σε δια

φορετικά κείμενα, τα οποία μετέφρασε προς χάρη του ο Νικό

λαος Λούντζης, κυρίως από τη γερμανική λογοτεχνία και φιλο

σοφία.

Αυτό, λοιπόν, που αποκλειστικά θα προσπαθήσω να πραγ

ματοποιήσω εδώ είναι μια πρώτη επισήμανση και καταγραφή 

ορισμένων κοινών ερεθισμάτων, τα οποία ασφαλώς ανάγονται 

στα χρόνια της μαθητείας τους.

1) Πρόταση, επίταση, κατάσταση, καταστροφή.

Ο Αουί Κουτέλ1 μας πληροφορεί ότι οι τέσσερις αυτές λέξεις 

είναι όροι μιας παλαιάς κριτικής. «Πρόταση: έκθεση. Επίταση: 

δέσιμο της πλοκής. Κατάσταση: η πλοκή είναι τελείως δεμένη 

και έτοιμη για την Καταστροφή, δηλαδή τη λύση. Ο Σολωμός 

μεταχειριζόταν αυτό το σχήμα, όπως όλοι οι συγγραφείς του 

καιρού του. Αυτούς τους όρους τους ξαναβρίσκουμε στο βιβλίο 

8 της Καλλομάθειας του καθηγητή του Σολωμού Μπερνάρντο 

Μπελλίνι («αισθητικό-διδασκαλικό ποίημα περί του Ωραί

ου»).»2

Ο Διονύσιος Σολωμός αναφέρει τις τελευταίες αυτές λέξεις 

στους στοχασμούς του κατά τη διάρκεια της σύνθεσης του Λάμ

πρου (η λέξη «καταστροφή» βρίσκεται στα ΑΕ 34,15). .

Στον Οδνσσέα, σελ. 209-2563, στο επεισόδιο Βιβλιοθήκης, το 

οποίο, σύμφωνα με τους σχολιαστές του Τζόυς, αντιστοιχεί στη 

ραψωδία της Σκύλλας και της Χάρνβδης της Οδύσσειας και 

ενέχει τη θέση πλατωνικού διαλόγου με θέμα τη Σαιξπηρική 

κριτική, ο Στήβεν Ντένταλους αναφέρει τα τέσσερα στάδια επε

ξεργασίας ενός θέματος, όπως προφανώς τα διδάχτηκε στο 

σχολείο του. Τα στοιχεία με τα οποία αναφέρονται αυτές οι 

λέξεις είναι λατινικά, αλλά βεβαίως οι λέξεις είναι ελληνικές: 

protasis, epitasis, katastasis, katastrofi.

Και στους δυο συγγραφείς, λοιπόν, η ορολογία και η προτει- 

νόμενη τεχνική της σύνθεσης και της ανάπτυξης μιας μυθοπλα

σίας στηρίζεται στις ίδιες αρχές.

2. Το αστροπελέκι στον Οδνσσέα και στον Κρητικό.
>

Στον Οδνσσέα, σελ. 388-456, στο επεισόδιο των Βοδιών τον 

Ήλιον, διαβάζουμε την ακόλουθη φράση: Loud on left Thor 

thundered: in anger awful the hammerhurler (θορυβώδης ο θορ



εις το αριστερόν εβρόντισεν: οργισμένος σφόδρα ο σφυροβόλος 

Θεός).

Η σύντομη αυτή φράση του Τζόυς δεν εικονογραφεί την 

έκταση και την ένταση του ενδιαφέροντος του για το θέμα αυτό. 

Όπως είναι γνωστό, το θέμα του κεραυνού στον Οδνσσέα 

προετοιμάζεται μεθοδικά από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου 

και σημαδεύει την κορύφωση της συνάντησης του Στήβεν Ντέν- 

ταλους και του Λεοπόλδου Μπλουμ, δηλαδή των προσώπων 

που λειτουργούν σαν αντιστοιχίες στα πρόσωπα του Τηλέμαχου 

και του Οδυσσέα της Οδύσσειας.

Και ο Σολωμός χρησιμοποιεί το θέμα του κεραυνού στον 

Κρητικό. Ο Κουτέλ αναλύει τη σημασία που έχει το αστροπε

λέκι στο ποίημα.

Μια πρώτη δική μας παρατήρηση: στα δύο κείμενα υπάρχει 

μια ομοιότητα και τρεις διαφορές. Η ομοιότητα συνίσταται στο 

ότι και στους δύο συγγραφείς το αστροπελέκι πέφτει αριστερά. 

Όπως πληροφορούμαστε από τον Κουτέλ, στις πρώτες επεξερ

γασίες του Κρητικού υπάρχουν πολλές παραλλαγές στίχων 

στους οποίους το αστροπελέκι πέφτει «στ’ αριστερά της κορα- 

σιάς». Ο Κουτέλ προσθέτει: «Είναι εντελώς αδύνατο να ανακα- 

λύψουμε την παραμικρή φυσιολογική αιτία που θα μπορούσε 

να εξηγήσει αυτή τη λεπτομέρεια, στην οποία, παρ’ όλα αυτά, ο 

Σολωμός επέμεινε για καιρό». Ο Κουτέλ εξετάζει τη σημασία 

και την έννοια που έχει η πτώση του κεραυνού στα αριστερά και 

αναζητεί παραδείγματα αυτής της θέσης πτώσης του κεραυνού, 

ξεκινώντας από τον Βιργίλιο και φθάνοντας σε άλλους Ιταλούς 

ποιητές, σύγχρονους με τον Σολωμό, π.χ., (Αινειάδα 2,692):

Vix ea fatus erat senior, subitoque fragore intonuit laevum. 

(Μόλις είχε μιλήσει ο γέρος, και ξαφνικά βροντάει αριστερά 

μας).

Στη συνέχεια ακολουθούν παραδείγματα από άλλους Ιτα

λούς ποιητές, σύγχρονους του Σολωμού.

Όπως είπαμε και πιο πάνω, οι διαφορές ανάμεσα στα δύο 

κείμενα είναι τρεις: α) Ο Κρητικός δεν αναγνωρίζει στον ήχο 

του κεραυνού τη φωνή του θεού, ενώ ο Στήβεν την αναγνωρίζει 

και τρομάζει, β) το αστροπελέκι πέφτει τρεις φορές στον Κρη

τικό, ενώ στον Οδνσσέα πέφτει μόνο μία, και γ) στον Οδνσσέα 

το αστροπελέκι έχει σαφώς μια μορφή έκφρασης της οργής του 

θεού και απειλητικής προειδοποίησής του, ενώ στον Κρητικό ο 

ίδιος ο ήρωας καλεί τον θεό να «ξαναχτυπήσει».

Ο Κουτέλ, σε σχέση με το τριπλό χτύπημα του κεραυνού, 

παραθέτει ένα άλλο παράδειγμα από τον Βιργίλιο, (Αιν. 7, 

141):

Hic pater omnipotens ter cáelo clarus ab alto intonuit.

(Εδώ o παντοδύναμος τρεις φορές από τον ονρανό ψηλά βρον

τάει).

Δεν πρόκειται να επιχειρήσω οποιαδήποτε ανάλυση αυτών 

των διαφορών. Δήλωσα από την αρχή ότι η πρόθεσή μου περιο

ρίζεται στην καταγραφή των κοινών ερεθισμάτων που δέχονται 

οι δύο συγγραφείς από κείμενα και στην επισήμανση εργασιών 

τρίτων, στις οποίες εξετάζονται αυτά τα θέματα. Όμως, θεωρώ 

σημαντικό να καταθέσω δύο μαρτυρίες από τη ζωή του Τζαίημς 

Τζόυς που αναφέρει ο βιογράφος του Ρίτσαρντ Έλλμαν4.

4 Ο Τζόυς είχε παθολογική φοβία για τον κεραυνό (την οποία 

έχει μεταδώσει και στην ηρωίδα του Οδνσσέα, την κυρία 

Μάριον Μπλουμ). Μια μέρα, πηγαίνοντας για επίσκεψη φίλων „

σε Παρισινό προάστιο, ξαφνικά κατά τη διαδρομή χάλασε ο 

καιρός κι ένα αστροπελέκι έπεσε κοντά στο ταξί που μετέφερε 

την οικογένεια Τζόυς. Ο Τζόυς τρόμαξε τόσο πολύ που ανάγ

κασε τον οδηγό του ταξί να κάνει επιτόπια στροφή και να επι- 

στρέψει στο σπίτι του, όπου κι έπεσε αμέσως στο κρεβάτι. Σε 

ερώτηση κάποιου γιατί αυτός φοβάται τόσο πολύ τον κεραυνό, 

ενώ τα παιδιά του δεν φοβήθηκαν καθόλου, απάντησε: «επειδή 

αυτά δεν πιστεύουν στον Θεό». Και όλα αυτά, βέβαια, ενώ 

είναι γνωστό ότι ο Τζόυς διακήρυξε την απιστία του στη χρι

στιανική θρησκεία. Στο προηγούμενο από τον Οδνσσέα έργο 

του Τζόυς, το Πορτραίτο τον Καλλιτέχνη σε νεαρή ηλικία, πλη- 

ροφορηθήκαμε ότι ο Στήβεν, ενώ είχε σχεδόν πεισθεί να εντα

χθεί στο πλήρωμα της Εκκλησίας, τελικά άλλαξε γνώμη. Στο 

επεισόδιο της Κίρκης του Οδνσσέα η πόρνη Φλώρα, κοιτά

ζοντας τον Στήβεν, εκφέρει την εικασία (σελ. 512-565) πως 

πρέπει να είναι κάποιος «που πήγαινε για παπάς και δεν τα 

κατάφερε».

Το δεύτερο επεισόδιο ανάγεται στα παιδικά του χρόνια. 

Γύρω στο 1887, (ο μικρός Τζαίημς ήταν τότε πέντε χρονών), η 

οικογένεια Τζόυς προσέλαβε ως γκουβερνάντα την κυρία Χερν 

Κόνγουαιη. (Αυτή η κυρία πέρασε στο έργο του Τζαίημς Τζόυς: 

στο Πορτραίτο τού Καλλιτέχνη σε νεαρή Ηλικία ονομάζεται 

Ντάντε και στον Οδνσσέα κυρία Ρίορνταν). Ο Έλλμαν λέει: 

«ήταν ανεξάντλητη σε θέματα γύρω από τη συντέλεια του 

κόσμου, σαν να την περίμενε από στιγμή σε στιγμή και κάθε 

φορά που μια αστραπή φώτιζε τον ουρανό είχε μάθει στον 

Τζαίημς να κάνει το σταυρό του και να λέει: “Ιησού της Ναζα

ρέτ, Βασιλέα των Ιουδαίων, φύλαγέ μας, Κύριε, από έναν 

θάνατο ξαφνικό και απρόσμενο!”. Το αστροπελέκι, όχημα της 

ισχύος και της θεϊκής οργής, συγκινούσε τόσο βαθιά τη φαν

τασία του Τζόυς, ώστε μέχρι το τέλος της ζωής του έτρεμε όταν 

άκουγε τον θόρυβό του. Σε κάποιο φίλο που σχολίασε αποδοκι- 

μαστικά αυτόν τον υπερβολικό τρόμο του, αντέτεινε: “Εσείς 

δεν μεγαλώσατε στην καθολική Ιρλανδία”.

3. Τζων Μπάνυαν.

Ο John Bunyan, (1628-1688), είναι ένας Άγγλος ιεροκή

ρυκας και συγγραφέας, ο οποίος μεταξύ άλλων συνέγραψε το 

έργο Η Πορεία τον Προσκννητή (Pilgrim’s Progress).

Είναι περίεργο που ο Λουί Κουτέλ, ένας κριτικός του 

Σολωμού που γνωρίζει ελάχιστα το έργο του Τζόυς και 

καθόλου τον κριτικό του έργου του Στιούαρτ Γκίλμπερτ5, και ο 

Στιούαρτ Γκίλμπερτ, ένας κριτικός του Τζόυς που, παρ’ όλο 

που δεν έχουμε καθόλου στοιχεία γι’ αυτόν, μπορούμε να υπο

θέσουμε ότι δεν γνωρίζει καθόλου το έργο του Σολωμού και του 

οποίου η εργασία προηγείται χρονικά περίπου σαράντα χρόνια 

της κριτικής εργασίας του Αουί Κουτέλ, συνδέουν τον Διονύσιο 

Σολωμό και τον Τζαίημς Τζόυς, αποδίδοντας μια σχέση 

κάποιου από τα έργα τους ή ενός μέρους κάποιου από τα έργα 

τους με το έργο του Τζων Μπάνυαν, και έτσι αυτοί, μέσω ενός 

τρίτου συγγραφέα, συνδέουν άθελά τους τον Σολωμό με τον 

Τζόυς.

Ο Κουτέλ, εξετάζοντας τον Κρητικό, προτείνει την άποψη 

ότι με το ποίημα αυτό «ο ποιητής θέλησε να γράψει μια Χρι

στιανική Ζωή, ένα είδος Πορείας τον Προσκυνητή».

Από τον Γκίλμπερτ πληροφορούμαστε, (πληροφορία, η 

οποία μάλλον οφείλεται στον ίδιο τον Τζόυς), ότι στο επεισόδιο 

Τα Βόδια τον Ήλιον του Οδνσσέα (απ’ όπου πήραμε και τη 

φράση που αναφέρουμε στην προηγούμενη παρατήρησή μας)



Ο τζέημς Τζόυς

έγινε από τον Τζόυς, σκόπιμα και με πρόθεση, μια απόπειρα 

μίμησης και παρωδίας του ύφους του Μπάνυαν.

4. Ο Άγιος Βερνάρδος.

Ο Κουτέλ επισημαίνει τα υπάρχοντα κοινά σημεία μεταξύ 

του ποιήματος του Σολωμού Κρητικός και της προσευχής του 

Αγίου Βερνάρδου για την Μαρία. Η προσευχή αυτή χρησίμευσε 

πολλές φορές ως ποιητικό εφαλτήριο σε πολλούς Ιταλούς ποιη

τές, ακόμα και στον Τζιοβάννι Πίνι, δάσκαλο του Σολωμού στο 

Γυμνάσιο της Κρεμόνας. Ο Σολωμός αναφέρει τον Άγιο Βερ

νάρδο στους στοχασμούς του. Η προσευχή, ή μέρος της, παρα

τίθεται σε υποσημείωση του βιβλίου του Κουτέλ.

«Η ιδία, (η Μαρία), λέγω, είναι περίλαμπρον και υπέροχον 

άστρον, εξάπαντος υψωμένον επάνω εις τούτο το πλατύ και 

ευρύ πέλαγος. Ω, εσύ, όποιος και αν είσαι, που καταλαβαίνεις 

πως εις την ροήν αυτού του αιώνος πιο πολύ παραδέρνεσαι 

ανάμεσα στις θύελλες και τις ανεμοζάλες παρά περπατάς εις 

την γην, μη αποστρέψεις τους οφθαλμούς σου από την λάμψιν 

του άστρου τούτου, αν δεν θέλεις να σε καταποντίσουν οι θύελ

λες. Αν σηκώνονται άνεμοι πειρασμών, αν τρέχεις προς σκοπέ

λους ταλαιπωριών, κοίτα το άστρον, φώναξε την Μαρίαν. Αν 

παραδέρνεσαι εις ύδατα αλαζονείας ή φιλοδοξίας ή φθόνου, 

κοίτα το άστρον, φώναξε την Μαρίαν. Αν η οργή ή η απληστία 

ή της σαρκός τα θέλγητρα ταράσσουν την λέμβον του νου, κοίτα 

την Μαρίαν. Αν τεθολωμένος από τον όγκον των σφαλμάτων, 

τετρομαγμένος από την φρίκην της κρίσεως, αρχίζεις να βυθί

ζεσαι εις βάραθρον θλίψεως, εις βάραθρον απελπισίας, σκέψου 

την Μαρίαν... Έχων αυτήν οδηγήτριαν δεν θα κουράζεσαι, 

ελεούσα, θα φθάσεις». {In navitateB. Mariae, Homilía Secunda, 

στα Opera, κτλ., Τομ. I, Μέρος Ιο).

Στον Οδνσσέα, σελ. 340-404, στο επεισόδιο της Νανσικάς 

υπάρχει το ακόλουθο κείμενο, το οποίο, κατά τη γνώμη μου, 

ανακαλεί την προσευχή του Αγίου Βερνάρδου: «...πάνω στη 

σιωπηλή εκκλησία, απ’ όπου μέσα στη σιγαλιά, ανέβρυζε

περιοδικά ο ήχος της προσευχής προς εκείνην, η οποία μέσα 

στην καθάρια ακτινοβολία της, στέκει πάντα σαν φάρος στην 

θυελλοδαρμένη καρδιά του ανθρώπου, την Μαρία, το 

θαλάσσιο άστρο».

Στη συνέχεια, (σαν αυτό να γίνεται για την εξάλειψη οποιασ- 

δήποτε αμφιβολίας μας), το όνομα του Αγίου Βερνάρδου ανα- 

φέρεται δύο φορές στον Οδνσσέα, στις σελ. 350-415 και 385- 

453. Και στις δύο αυτές εγγραφές μάλιστα γίνεται μνεία και της 

προσευχής του προς την Μαρία.

5. Το ουράνιο δέντρο των άστρων.

Στον Οδνσσέα, σελ. 683-722, στο επεισόδιο της Ιθάκης, δια

βάζουμε ότι, όταν μέσα στη νύχτα ο Στήβεν και ο κ. Μπλουμ 

βγήκαν από το σπίτι του δεύτερου, είδαν ψηλά πάνω τους: «the 

heaventree of stars hung with humid nightblue fruit» (το ουράνιο 

δέντρο των άστρων κρεμασμένο με υγρό γαλάζιο νυχτερινό 

καρπό).

Ο νους μου πήγε στο ποίημα του Σολωμού Carmen Seculare, 

απ’ όπου αναφέρω τους στίχους 5-10:

Το ψηλό δέντρ' ολόκληρο κι ηχολογά κι αστράφτει 

Μ’ όλονς της τέχνης τονς ηχούς, με τ ονρανού τα φώτα.

Σαστίζ’ η γη κι η θάλασσα κι ο ονρανός το τέρας,

Το μέγα πολνκάντηλο μες στο ναό της φύσης,

Κι αρμόζονν διάφορο το φως χίλιες χιλιάδες άστρα,

Χίλιες χιλιάδες άσματα μιλούν και κάνονν ένα.

Βέβαια το δέντρο του Σολωμού έχει μια εντελούς διαφορετική 

συμβολιστική ερμηνεία, η οποία απουσιάζει παντελώς από τον 

Τζόυς. Μπορώ μάλιστα να πω ότι στον Τζόυς ο λόγος της ανά- 

κλισης του παραδείγματος του διάσπαρτου με άστρα ουρανού 

γίνεται για εντελώς διαφορετικούς λόγους από αυτούς που είχε 

ο Σολωμός. Δεν θα συνεχίσω. Αυτό μόνο που επισημαίνω είναι 

η εμφανής ομοιότητα και στους δύο της παρομοίωσης του 

ουράνιου θόλου με τεράστιο δέντρο, όπου τα άστρα είναι οι 

καρποί του.

6. Το θέμα του ανδρόγυνου.

Το θέμα του ανδρόγυνου αναφέρεται αρκετές φορές στον 

Οδνσσέα. Μια φορά από τον Στήβεν, στον πλατωνικό διάλογο 

της Βιβλιοθήκης, σελ. 210-257, «στην οικονομία των ουρανών, 

όπως την προκαθόρισε ο Άμλετ, ο άντρας εν τη δόξη του, ένας 

ανδρόγυνος άγγελος, τελικά σύζυγος του εαυτού του». Πιο 

κάτω, στο επεισόδιο της Κίρκης, σελ. 483-542, μέσα στο πλήθος 

των φαντασιώσεων του κ. Μπλουμ, αυτός περιγράφεται ως 

«τέλειον παράδειγμα νέου ανδρόγυνος». Όμως είναι σαφές ότι 

ενώ η αναφορά του Στήβεν διακρίνεται από σοβαρότητα, η ίδια 

παρατήρηση στην Κίρκη διατρέχεται από ένα περιπαικτικό 

τόνο. Παρουσιάζονται μερικοί γιατροί που εξετάζουν τον κ. 

Μπλουμ και οι επιστημονικές διαγνώσεις τους διαφέρουν. 

Έτσι, ενώ ο δρ. Μάλλιγκαν ανακηρύσσει τον κατηγορούμενο 

virgo intacta, σελ. 483-542, ο δρ. Ντίξον κάνει έκκληση για 

επιείκεια «εν ονόματι της πλέον ιεράς λέξεως, την οποίαν εκλή- 

θησαν ποτέ να προφέρουν τα φωνητικά μας όργανα. Πρόκειται 

συντόμως να τεκνοποιήσει», σελ. 484-543. (Ανάκληση απο- 5 

σπάσματος από το επεισόδιο των Λαιστρνγόνων, όπου ο κ.



Μπλουμ φαντάζεται τον εαυτό του να υποφέρει από τις ωόίνες 

του τοκετού).

Ο Στιούαρτ Γκίλμπερτ παραθέτει ένα κείμενο (το οποίο, εξ 

αιτίας της χρονολογίας που έχει γραφεί, δεν είναι δυνατόν να 

το γνώριζε ο Σολωμός), στο οποίο υπάρχουν στοιχεία για μια 

πιθανή αντιμετώπιση του θέματος του ανδρόγυνου από τον 

Μίλτωνα στον Απωλεσθέντα Παράδεισο: «Βλ. την παρατήρηση 

του Μπλέηκ προς τον Κραμπ Ρόμπινσον: “Είδα με τη φαντασία 

μου τον Μίλτωνα και μού είπε να προσέχω να μην οδηγηθώ σε 

λανθασμένα συμπεράσματα από τον Απωλεσθέντα Παράδεισο. 

Ειδικότερα, ήθελε να μου δείξει το λάθος της δοξασίας του, ότι 

οι ηδονές του σεξ προήρχοντο από την πτώση. Η πτώση δεν 

μπορούσε να παράγει καμιά ηδονή”. “Εγώ του απάντησα”, 

συνεχίζει ο Κραμπ Ρόμπινσον, “ότι η πτώση παρήγαγε μια 

κατάσταση κακού, στην οποία ενυπήρχε ένα μίγμα καλού και 

ηδονής. Και υπ’ αυτή την έννοια θα μπορούσε να λεχθεί ότι η 

πτώση παρήγαγε την ηδονή. Όμως, αυτός απάντησε ότι η 

πτώση παρήγαγε μόνο την τεκνοποιία και το θάνατο. Και, σε 

μια κατάσταση ασυναρτησίας, ξέσπασε υπέρ μιας ένωσης των 

φύλων στον άνθρωπο, όπως στον Οβίδιο, μια κατάσταση 

ανδρογύνου, στην οποία δεν μπόρεσα να τον παρακολουθή

σω”». (Αναφέρεται από τον κ. Σ. Φ. Ντάμον. Γουίλλιαμ 

Μπλέηκ, σελ. 175).

Πριν προχωρήσουμε στην ανίχνευση της θέσης του Σολωμού 

για τον Ανδρόγυνο, ας παραθέσουμε την άποψη του Τζόυς για 

τον Μίλτωνα και τον Αόρδο Βύρωνα, η οποία, σύμφωνα με τις 

πληροφορίες που διαθέτουμε, είναι διαμετρικά αντίθετη από 

την άποψη του Σολωμού.

Είναι γνωστή η αγάπη του Σολωμού για τον Μίλτωνα και 

είναι γνωστό το κείμενό του όπου εκθέτει τους λόγους που τον 

κάνουν να πιστεύει ότι ο Μίλτωνας είναι καλύτερος ποιητής 

από τον Αόρδο Βύρωνα.

Αντίθετα, οι πληροφορίες που μας παρέχει ο Έλλμαν για τη 

γνώμη του Τζόυς για τους δύο αυτούς ποιητές βρίσκεται στους 

αντίποδες αυτής της άποψης.

Κατ’ αρχήν για τον Βύρωνα. Η πληροφορία προέρχεται από 

τον αδελφό του Τζόυς Στανίσλαο και αναφέρεται από τον Έλ

λμαν. Το 1894 ο Τζόυς είναι μόλις 12 χρονών, ήδη όμως έχει επι

βληθεί στην εκτίμηση των καθηγητών του με τις συγγραφικές 

και κριτικές του ικανότητες και οι συμμαθητές του είναι φυσικό 

να τον ζηλεύουν. Μια μέρα τού έχουν στήσει καρτέρι σ' ένα 

μικρό δρομάκι και του ζητούν να τους πει ποιος είναι ο μεγαλύ

τερος ποιητής. Όταν ο Τζόυς ισχυρίστηκε ότι ο μεγαλύτερος 

ποιητής είναι ο Αόρδος Βύρωνας αυτοί εκνευρίστηκαν και 

απαίτησαν να τον αποκηρύξει και ν’ αποδεχθεί τον Τένυσσον. 

Ο Τζόυς αρνήθηκε και αυτοί τον έδειραν και του έσκισαν τα 

ρούχα του ρίχνοντάς τον πάνω σ’ ένα συρματόπλεγμα. Και ο 

Έλλμαν τελειώνει το απόσπασμα με τη φράση: «Έτσι άρχισαν 

τα βάσανα του Τζόυς με την τέχνη».

Μια ακόμη άποψη του Τζόυς για τον Μίλτωνα ανάγεται στα 

φοιτητικά του χρόνια και ο Έλλμαν λέει ότι η γνώμη του Τζόυς 

για τον Μίλτωνα ήταν απορριπτική: «Ο Τζόυς εξεθείαζε τον 

Δάντη σε βάρος του Μίλτωνα, τον οποίο απέρριπτε με δριμύ- 

τητα, όπως θα το έκαναν αργότερα ο Γέητς, ο Πάουντ και ο 

Έλιοτ».

Ο Κουτέλ, εξετάζοντας τις πηγές της γλώσσας του Σολωμού 

στα ιταλικά του ποιήματα διαπιστώνει ότι το λεξιλόγιό του 

6 βρίθει εκφράσεων νεοπλατωνικής προέλευσης και ανιχνεύει 

την αναθέρμανση της σημασίας που απέκτησε η πλατωνική 

σκέψη στην Ιταλία από τον Ficino (το όνομα του οποίου αναφέ

ρεται πολλές φορές στα Αυτόγραφα Έργα του Σολωμού, 

ακόμα και στα γεράματά του - π.χ. στο χειρόγραφο που επε

ξεργάζεται τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, A. Ε. 425 Β). 

Για να αποδείξει την ορθότητα των απόψεών του, παραθέτει 

αποσπάσματα σύγχρονων με τον Σολωμό ποιητών, όπου βλέ

πουμε κι ένα ποίημα του Μάτσα, (ποιητή τον οποίο αποδεδειγ

μένα διάβαζε ο Σολωμός), για τον Ανδρόγυνο και ένα άλλο για 

το Πλατωνικό Σπήλαιο. Επίσης αναφέρει και τα εξής: «Ο 

Μάτσα δεν είναι ο μόνος που επεξεργάστηκε το θέμα του 

Ανδρόγυνου. Οι επόμενοι στίχοι ανήκουν στον Φελίτσε 

Ρομάνι, τον οποίο σίγουρα γνώριζε ο Σολωμός»:6

Ε quella parte c/’ anima ch ’ e meco 

conobbe Γ altra onde partilla il fato, . 

ne1 pace avra s’ella non torniseco.
(L’innamorento)

(Και αυτή η μισή ψυχή που είναι μαζί μου

Εγνώρισε κάποτε την άλλη, απ' την οποία η Μοίρα τη χώρισε

Και δεν θα γευθεί ειρήνη ώσπου να την ξαναβρεί).

Θα πάρει πολύ χρόνο να επαναλάβω τα συμπεράσματα του 

Κουτέλ και της Ελένης Τσαντσάνογλου για το ποιητικό από

σπασμα του Σολωμού που αφορά στο θέμα του Αδάμ, (που σχε

τίζεται με το θέμα του ανδρόγυνου), το οποίο αρχικά προορι

ζόταν για τον Κρητικό, αποσπάστηκε από τον Σολωμό από το 

ποίημα αυτό με την πρόθεση μιας ευρύτερης ανάπτυξης στο 

ποίημά του Ο Φυλακισμένος και τελικά παρέμεινε αχρησιμο- 

ποίητο. ν

Το θέμα του ανδρόγυνου, λοιπόν, περιλαμβάνεται κι αυτό 

στα ενδιαφέροντα του Σολωμού.

7. Το θέμα της έκστασης.

Ο Στιούαρτ Γκίλμπερτ, σχολιάζοντας το τέλος του επεισο

δίου της Σκύλλας και της Χάρυβδης, σημειώνει: το επεισόδιο 

τελειώνει με αυτή την ομοιάζουσα με ύπνωση «ηρεμία γης και 

ουρανού», η οποία, σύμφωνα με τον Πλωτίνο, είναι μια κατά

σταση που προηγείται της «έκστασης», στην οποία ο Μονα

δικός επικοινωνεί με τον Μοναδικό.

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση κι ένα λεξιλόγιο 

που βρίσκεται άμεσα στα ενδιαφέροντα του Σολωμού, επειδή κι 

αυτός ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Αυτή η «ηρεμία γης και 

ουρανού», μπορεί να παρομοιασθεί με την κατάσταση στην 

οποία βρέθηκε ο Κρητικός πριν από την εμφάνιση του ορά

ματος της Φεγγαροντυμένης.

Το άτομο, όταν φθάνει σε μια παρόμοια κατάσταση υπέρ

τατης θεώρησης, όχι μόνο έχει χάσει κάθε ενδιαφέρον για τον 

υλικό κόσμο, αλλά έχει στερηθεί από κάθε σωματική δυνατό

τητα να τον αντιληφθεί. Αυτή η κατάσταση απόσπασης από τον 

φυσικό κόσμο έχει αποδοθεί με το υπέροχο δίστιχο του Κρητι

κού:

Μ’ άδραχνεν όλη την ψυχή και νάμπη δεν ημπόρει 

Ο ουρανός, κι η Θάλασσα, κι η ακρογιαλιά, κι η κόρη.

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, όταν ο Κουτέλ επιχειρεί μια 

ανάλυση του ιταλικού λεξιλογίου του Σολωμού, εντοπίζει νεο

πλατωνικές θεωρίες. Αναφέρει τα ευρήματα του για την 

Αρμονία-Ουρανία και τη «μεταφυσική του φωτός», που είναι 

βέβαια νεοπλατωνικές θεωρίες. Ο Ficino, μας λέει ο Κουτέλ,



(τον οποίο, όπως είπαμε, διάβαζε ο Σολωμός), ήταν ο μεταφρα

στής του Πλωτίνου στα ιταλικά και εκφράζει την άποψη ότι ο 

Σολωμός είναι πιθανό να έκαμε τη γνωριμία του Πλωτίνου από 

τη μετάφραση αυτή.

Ο Κρητικός, πριν από την έκσταση του οράματος της Φεγγα- 

ροντυμένης, περνάει από το στάδιο της Αρμονίας, δηλαδή, 

βρίσκεται σε μια παρόμοια κατάσταση με αυτή που περιγράφει 

ο Στήβεν στο επεισόδιο του Πρωτέα, ο οποίος όμως δεν φθάνει, 

όπως ο Κρητικός, στην έκσταση.

Αυτά σαν απλή επισήμανση, επειδή είναι θέματα που πραγ

ματικά ξεπερνούν τις δυνατότητές μου για ανάλυση και σχολια

σμό.

8. Το διδακτικό στην Τέχνη.

Το θέμα απασχολεί και τους δυο. Φαίνεται ότι ο Τζόυς έχει 

λύσει αυτό το θέμα ήδη από τα χρόνια της νεότητάς του. Οι 

περισσότερες εγγραφές για το θέμα αυτό υπάρχουν στο Πορ

τραίτο του Καλλιτέχνη σε νεαρή ηλικία, ενώ ο Σολωμός συνε

χίζει να ασχολείται με αυτό μέχρι το 1928-1929 στις σημειώσεις 

που απευθύνει στον εαυτό του, αρχικά στο χειρόγραφο Ζ 10 και 

αργότερα στο χειρόγραφο Φ 92, και καθορίζουν τις διορθώσεις 

που πρέπει να επιφέρει στο ποίημα Εις το θάνατο του Λορδ 

Μπάιρον. Ο Κουτέλ μάλιστα πιστεύει ότι ο Σολωμός με τις 

σημειώσεις αυτές παρέχει την πρώτη τεκμηριωμένη απόδειξη 

της ωριμότητάς του σαν τεχνίτη και αποτελούν ενδείξεις ότι 

σύντομα θα δώσει τα μεγάλα έργα του.

Είναι σαφές ότι τον καιρό αυτό η κύρια φροντίδα του 

Σολωμού είναι να καταστήσει το έργο του περισσότερο λυρικό, 

όμως υπάρχουν και σημειώσεις που δείχνουν ότι τον απασχο

λούν και άλλα προβλήματα, όπως η οργάνωση του ποιητικού 

υλικού του και η περισσότερο δυνατή συντομία στην έκθεση 

αυτού του υλικού. Όμως, από τις τριάντα σημειώσεις που

καταγράφονται, υπάρχουν και τρεις οι οποίες αφορούν στο 

«διδακτικό», είναι δηλαδή μια υπόμνηση στον εαυτό του, προς 

τον οποίο απευθύνονται όλες αυτές οι σημειώσεις, να απο

φεύγει το διδακτικό. Ιδού οι σημειώσεις:

Στο τετράδιο Ζ 10: «Si dia piu lírica movenza alla massa... 

Perche quel παραπονιέται ha adia didattica» (142) (Δώσε περισ

σότερη λυρική κίνηση στην ενότητα... γιατί αυτό το παραπο

νιέται έχει διδακτικό ύφος). - «Pare che (le forme) abbiano nel 

loro insieme troppo mescolato il didattico col lirico» (166) (Φαί

νεται πως (οι μορφές) έχουν γενικά υπερβολική ανάμειξη του 

διδακτικού με το λυρικό).

Στο τετράδιο Φ 92: «Si dia piu lírica movenza alla massa îavo- 

randola con amore e con forza, perche quel παραπονιέται ha aria 

didattica, e piu energía avra, (la massa) piu risultera la liberta 

mesta» (142). (Να δοθεί μεγαλύτερη λυρική κίνηση στο σύνολο, 

δουλεύοντάς το με αγάπη και δύναμη, γιατί αυτό το παραπο

νιέται έχει κάτι το διδακτικό, και όση περισσότερη ενέργεια θα 

έχει το σύνολο, τόσο περισσότερο περίλυπη θα φανεί η Ελευθε

ρία).

Η εγγραφή του Τζόυς είναι η ακόλουθη: «Τα αισθήματα που 

διαγείρονται από τη μικρή τέχνη είναι κινητικά, η επιθυμία και 

η αποστροφή. Η επιθυμία μας ωθεί να κατακτήσουμε, να προ

χωρήσουμε κάπου. Η αποστροφή μάς ωθεί να παρατήσουμε, να 

φύγουμε από κάπου. Ως εκ τούτου, η τέχνη που ερεθίζει αυτά 

τα αισθήματα, η πορνογραφική ή η διδακτική, είναι τέχνη μια

ρή».

9. Κοινά αναγνώσματα.

Το παράδειγμα που ακολουθεί δεν έχει τη σοβαρότητα των 

προηγούμενων και δεν αποδεικνύει τίποτα: καταγράφει απλά 

τις περίεργες εκείνες παραξενιές που μπορούν να παρατηρη

θούν στα τυχαία έστω αναγνώσματα δύο διαφορετικών συγ

γραφέων που τους χωρίζει ένας αιώνας και στων οποίων το 

έργο τελικά δεν υπάρχει τίποτα κοινό.

Στη σελ. 130 των Αυτόγραφων Έργων, στο Δεύτερο νεανικό 

τετράδιο, (σύμφωνα με το χαρακτηρισμό του Λ. Πολίτη), ο 

Σολωμός ξαφνικά παραθέτει ένα κατάλογο βιβλίων. Ο Α. 

Πολίτης σε μια σημείωση της σελ. 591 υποθέτει πως είναι «κα

τάλογος βιβλίων πιθανόν δανεισμένων στα πρόσωπα που ανα

γράφονται δεξιά και που είναι φίλοι και γνωστοί του Σολωμού 

στη Ζάκυνθο...» και παρακάτω προσθέτει: «O Octave Merlier 

έκαμε τον κόπο να εξακριβώσει τα βιβλία που αναφέρονται». 

Εμείς θα ενδιαφερθούμε για μία απ’ αυτές τις εγγραφές του 

Σολωμού:

Spalanzani - Viaggi alle Due Sicil.

0  Octave Merlier σημειώνει: «Lazzaro Spallanzani (1729- 

1799), Ιταλός φυσικός, περίφημος στην εποχή του. Το έργο του 

Viaggi aile Due Sicilie e in alcune parti dell Appenino εκδόθηκε 

ανάμεσα 1792-1797».

Ο Στ. Γκίλμπερτ μας πληροφορεί ότι ο Τζαίημς Τζόυς διά

βασε το συγκεκριμένο βιβλίο του Spallanzani που περιγράφει 

τις εκρήξεις του ηφαιστείου του Στρόμπολι για να πάρει πληρο

φορίες που θα του χρησιμεύσουν για να γράψει το επεισόδιο 

του Αίολου.



10. Η επίκληση του ιερέα.

Στη βιογραφία του Τζόυς από τον Ρίτσαρντ Έλλμαν διαβά

ζουμε ότι τον Ιούλιο 1904 ο ποιητής Τζωρτζ Ράσσελλ, για να 

βοηθήσει τον Τζόυς να ξεπεράσει τα οικονομικά του προβλή

ματα, του προσέφερε τη δυνατότητα να κερδίσει ένα ποσό γρά

φοντας ένα διήγημα σε κάποια λαϊκή εφημερίδα, (στην Ιρλαν

δική Εστία), ακόμα και με ψευδώνυμο, με τον μοναδικό όρο ότι 

αυτό δεν θα σοκάριζε τους αναγνώστες. Αυτή είναι η αρχή της 

συγγραφής από τον Τζόυς της συλλογής διηγημάτων Αουβλι- 

νέζοι. Ο Τζόυς έγραψε μονοκοντυλιά το διήγημα Αδελφές, 

εμπνευσμένος από το θάνατο του ηλικιωμένου ιερέα, παρά

λυτου και μισότρελου, που ήταν συγγενής του από την πλευρά 

της μητέρας του.

Ο Τζόυς, σ’ ένα γράμμα στον φίλο του Κάρραν, εκμυστηρι- 

εύεται: «Γράφω μια σειρά Επικλήσεων -δέκα- για μια εφημε

ρίδα. Ήδη έχω τη μία. Ονομάζω τη σειρά Δονβλινέζοι, για να 

αποκαλύψω αυτή την ημιπληγία ή την παραλυσία, που πολλοί 

βλέπουν σε αυτή την πόλη».

Ο Έλλμαν λέει παρακάτω: «Η λέξη επικλήσεις αναφερόταν 

σε μια πρόσκληση που είναι ακόμα εν χρήσει στη λειτουργία της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά έχει ατονήσει στη ρωμαϊκή τελε

τουργία, στην οποία το Άγιον Πνεύμα εξορκίζεται να μετα

μορφώσει την κοινωνία σε αίμα και σάρκα του Χριστού».

Ακόμα πρέπει να σημειώσω εδώ το ακόλουθο απόσπασμα 

από ένα γράμμα του Τζόυς στον αδερφό του Στανίσλαο, στον 

οποίο προσπάθησε να εξηγήσει τι εννοούσε με αυτή τη δανει

σμένη από το τελετουργικό ορολογία: «Άραγε, δεν διανοείσαι 

ότι υπάρχει μια βέβαιη ομοιότητα μεταξύ του μυστηρίου της 

Λειτουργίας και αυτού που προσπαθώ να κάμω; Θέλω να πω 

ότι προσπαθώ να δώσω στους ανθρώπους κάποιο είδος διανοη

τικής αγαλλίασης ή πνευματικής χαράς, μεταμορφώνοντας τον 

άρτο της καθημερινής ζωής σε κάτι που από μόνο του διαθέτει 

μια διαρκή καλλιτεχνική ζωή... για μια ηθική, διανοητική και 

πνευματική ανύψωσή τους».

Ο Σολωμός έχει γράψει ένα ιταλικό ποίημα, στο οποίο υμνεί 

αυτή τη δυνατότητα του ιερέα να μεταβάλει την όστια σε σάρκα 

και αίμα του Χριστού. Είναι το ιταλικό ποίημά του με τον τίτλο 

Ode per la prima messa (Ωδή για την Πρώτη Λειτουργία), 

ποίημα που πρέπει να το εκτιμούσε πολύ επειδή, από όλα τα 

ιταλικά του ποιήματα, αυτό είναι εκείνο που επέλεξε για να 

διαβάσει στον Σπυρίδωνα Τρικούπη, όταν αυτός τον επισκέ- 

φτηκε το 1822 στη Ζάκυνθο.

Άλλη μια φορά ο Κουτέλ, παραθέτοντας παραδείγματα 

άλλων Ιταλών ποιητών, προγενέστερων και σύγχρονων του 

Σολωμού, επισημαίνει την ευρύτητα αυτής της πρακτικής 

εκείνη την εποχή.

Γενικά, όμως, νομίζω ότι το απόσπασμα του γράμματος του 

Τζόυς προς τον αδερφό του, στον οποίο προσπαθεί να εξηγήσει 

τις προθέσεις του για την προσέγγιση του θέματός του, παρου

σιάζει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο κείμενο τις σταθερές 

συντεταγμένες της άποψης του Σολωμού ως προς τη λειτουργία 

της ποίησης στην κοινωνία.

Να σημειωθεί ότι όταν έγραφαν τα κείμενα αυτά και οι δυο 

συγγραφείς ήταν πολύ νέοι. Ο Τζόυς ήταν είκοσι δύο ετών και 

ο Σολωμός, χωρίς να είμαστε απόλυτα βέβαιοι, επειδή το 

ποίημα Ode per la prima messa δεν έχει χρονολογηθεί με ακρί- 

8 βεια, σίγουρα ήταν μικρότερος από είκοσι χρονών, δηλαδή 

πριν από την επιστροφή του από την Ιταλία στη Ζάκυνθο.

Είναι βέβαιο ότι αργότερα οι απόψεις του Τζόυς για τη λει-
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τουργία της ποίησης στην κοινωνία μεταβλήθηκαν, όμως αντί

θετα πρέπει να θεωρήσουμε βέβαιο ότι ο Σολωμός διατήρησε 

αυτή τη στάση απέναντι στην ποίηση σ’ όλη του τη ζωή.

1. Formation Poetique de Dionysios Solomos, 1815-1833, Ερμής, 

Αθήνα 1977. Τα αποσπάσματα που παρατίθενται εδώ από το βιβλίο 

αυτό είναι από αδημοσίευτη μετάφραση στη γλώσσα μας του συγ

γραφέα αυτής της μελέτης. Η ελληνική μετάφραση των λατινικών και 

ιταλικών κειμένων που περιέχονται στο βιβλίο έχει γίνει από τον ίδιο 

τον Λουί Κουτέλ για την έκδοση του βιβλίου του στη γλώσσα μας.

2. Η λέξη Καλλομάθεια δεν βρίσκεται στον Τζόυς, αλλά ξαφνιαζό

μαστε διαβάζοντας στο επεισόδιο των Βοδιών τον Ήλιον του 

Οδνσσέα (σελ. 411-482) τη λέξη kalipedia, «καλλιπαιδεία».

3. Κάθε αναφορά σε σελιδαρίθμηση αντιστοιχεί ως προς τον πρώτο 

αριθμό στο αγγλικό κείμενο της έκδοσης Modem Library, Ν. Y., 1942 

και ως προς τον δεύτερο στο ελληνικό κείμενο της έκδοσης Κέδρος, 

1990.

4. Richard Ellmann, James Joyce, Oxford University Press, 1959,1982.

5. Stuart Gilbert, James Joyce- Ulysses. Vintage Books, 1930,1952.

6. Ο Κουτέλ σε κάποιο άλλο σημείο της εργασίας του αποδεικνύει ότι 

το νεανικό ποίημα του Σολωμού Πόθος αποτελεί μετάφραση του 

ποιήματος του Ρομάνι Desiderio.



Ιταλικά σονέτα του Σολωμού 
ενάντια στον Ναπολέοντα

s

της Lucia Marcheselli Loukas

Στην ενότητα III του δεύτερου τόμου των Απάντων τον Σολω

μού, με τον τίτλο Αλλα σονέτα και ποιήματα της εποχής της 

Ζακύνθου, (1818-1828), Ο Λίνος Πολίτης δημοσίευσε1, ανά

μεσα στα άλλα, και δυο σονέτα ενάντια στον Βοναπάρτη, που 

δεν έχουν δηλωμένη ημερομηνία· θα μπορούσαν δηλαδή ν' 

ανήκουν στην περίοδο πριν τις 5 Μαίου 1821, γιατί δεν κάνουν 

καμιά νύξη στο θάνατό του, αλλά και σε μεταγενέστερη εποχή, 

μια που ο δεύτερος μιλάει για τη σκουριά που σκέπασε το όνομα 

του Ναπολέοντα.

Από καλλιτεχνική άποψη, τα δυο σονέτα δεν είναι ιδιαίτερα 

σπουδαία, αν και η τεχνοτροπία τους είναι (ως συνήθως στα 

ιταλικά του Σολωμού) δεξιοτεχνική* άψογη μετρική δομή, 

πλούσιες υποχρεωτικές ομοιοκαταληξίες, ιδιαίτερα εξεζητη

μένες - το δεύτερο μάλιστα έχει προπαροξύτονες ρίμες.

Αυτό που ξαφνιάζει περισσότερο είναι ο βίαιος, σφόδρα 

σκωπτικός τόνος, που δεν φαίνεται να πηγάζει τόσο από οδυ

νηρά προσωπικά βιώματα, όσο από μια κάποια ακαθόριστη 

ρητορεία* ο Σολωμός, πράγματι, δεν έχει ζήσει τις απογοητεύ

σεις του Ugo Foscolo, αφού γεννήθηκε μετά την περίφημη συν

θήκη του Campoformio (1797), που είχε παραδώσει τη Βενετία 

στους Αυστριακούς, δείχνοντας πόσο λίγο ο Ναπολέοντας 

τηρούσε τις βασικές θεωρητικές αρχές της Γαλλικής Επανάστα- 

σης.

Με άλλα λόγια, η επικριτική στάση του Σολωμού απέναντι 

στον Ναπολέοντα δεν μοιάζει ν’ ανήκει τόσο στο οπλοστάσιο 

των απογοητευμένων φιλελεύθερων, όσο στο χώρο των νομιμο- 

φρόνων, που περιγράφανε τον Ναπολέοντα σαν δαίμονα. Κι 

αυτό καθ’ εαυτό θα ήταν αρκετό να μας ξαφνιάσει, προ παντός 

σε αντιπαράθεση με όσα γράφει ο ίδιος ο Σολωμός στο γνωστό 

του ποίημα Εις το θάνατο του Λορδ Μπάιρον, συνθεμένο όχι 

και πολύ αργότερα.2

Αυτή η εντύπωση δυναμώνει αν διαβάσει κανείς δυο άλλα 

ιταλικά σονέτα, που ανήκουν στην ίδια ενότητα, και που αντί

θετα χρονολογούνται αρκετά σαφώς. Το πρώτο, Στον Πάπα 

Πιο τον Ζ '(1823, Οκτώβριο), και το δεύτερο Για το θάνατο του 

Πίου του Z ? Ο Πίος ο Ζ' (Barnaba Chiaramonti) πέθανε στις 

20 Αυγούστου του 1823, κι ήταν Πάπας από τις 14 Μαρτίου του 

1800 - ήταν δηλαδή Πάπας όταν ο Σολωμός ζούσε στην Ιταλία. 

Γι’ αυτό ίσως εξηγείται, κατ’ αρχήν, γιατί ο Ελληνορθόδοξος 

Σολωμός δίνει σημασία στον θάνατο του Πάπα της Ρώμης, και 

γράφει μάλιστα δυο ποιήματα πάνω σ’ αυτό.

* (Ανακοίνωση στο Συνέδριο «Λογοτεχνία και Ιστορία» - 

Αθήνα, 9-11 Οκτωβρίου 1992)

Αν όμως προχωρήσουμε στην ανάλυση των κειμένων, θα 

δούμε ότι τα δυο σονέτα δεν εκφράζουν απλώς λύπη για το 

θάνατο ενός αξιόλογου ποντίφικα, αλλά έπαρση, και σχεδόν 

λατρεία.

Ο Πολίτης, στις Σημειώσεις του4, γράφει: «Ο Πίος ο Ζ' [...] 

είναι γνωστός στην ιστορία για τα φιλελεύθερα και δημοκρα

τικά του αισθήματα* είναι εκείνος που έστεψε τον Ναπολέοντα 

αυτοκράτορα (1804) και που αργότερα ήρθε σε ρήξη μαζί του».

Όταν κοιτάξουμε από πιο κοντά την προσωπικότητα του 

Πάπα αυτού, θα δούμε ότι η δράση του χαρακτηρίζεται περισ

σότερο από εξυπνάδα και ρεαλισμό παρά από φιλελευθερισμό. 

Είναι αλήθεια ότι είχε κάνει πάταγο, το 1796 (όταν ήταν ακόμα 

Επίσκοπος της Imola), η Χριστουγεννιάτικη Ομιλία του5, όπου 

έλεγε ότι, από πολλές σκοπιές, η δημοκρατία συμπίπτει με το 

Ευαγγέλιο, εκεί που μιλάει για αδελφοσύνη και ισότητα. Για 

ελευθερία όμως (το τρίτο μέλος της επαναστατικής τριάδας) δεν 

κάνει λόγο - και θα ήταν παράξενο αν το έκανε αργότερα ο 

Πάπας της Παλινόρθωσης και της ανασυγκρότησης της πολι

τικής εξουσίας του πιο ιεραρχικού θεσμού της Ευρώπης.

Αμφίβολος, λοιπόν, ο φιλελευθερισμός του Πίου του Ζ' - και 

οπωσδήποτε, αν ποτέ, υπήρχε, ήταν πριν γεννηθεί ο Σολωμός, 

όταν η Γαλλική Επανάσταση θριάμβευε και στην Ιταλία, και ο 

Ναπολέων ήταν νικητής σ’ όλα τα μέτωπα.

Τι είναι, λοιπόν, που ανεβάζει, στα μάτια του Ελληνορθό

δοξου Σολωμού, αυτόν τον Πάπα ως τα επουράνια ύψη; 

Σίγουρα όχι η περίφημη πολιτική συμφιλίωση με τις κυβερνή

σεις που είχαν γεννηθεί από την Επανάσταση (η λεγόμενη πολι

τική των Concordats, των συμφωνιών), που αρχίζει κιόλας το 

1801, ούτε η ανασυγκρότηση του Τάγματος των Ιησουιτών, το 

1814, ή οι άλλες αλλεπάλληλες πράξεις του για ν’ αυξηθεί η 

αίγλη και η ακτινοβολία της καθολικής εκκλησίας.

Η μόνη συγκεκριμένη νύξη που βρίσκουμε στα κείμενα του 

Σολωμού είναι στους στίχους 3-4 του πρώτου σονέτου:

[...] molto in questo mar di pianti 

Soffristi [...]

(μετ. Πολίτη* στο πέλαγο τούτο των θρήνων πολύ υπόφερες).

Και πράγματι στην πολυτάραχη εποχή που του έτυχε να ζήσει 

-η χειρότερη για την Καθολική Εκκλησία μετά το Μεσαίωνα 

και την περίοδο του Avignon- σίγουρα ο πάπας αυτός πέρασε 

δύσκολες στιγμές, και προπαντός υπέστη την ταπείνωση της 

σύλληψης και της φυλάκισης από τον Ναπολέοντα για πέντε 9 
χρόνια (5/6 Ιουλίου 1809 - 24 Μαίου 1814).

Μετά την πρώτη εξόριση του Ναπολέοντα όμως, ο Πίος ο Ζ '



εντάχθηκε με ζήλο στην παράταξη των Παλινορθωτών, και 

έδρασε με μεγάλη επιτυχία για να επαναφέρει στην προηγού

μενη αίγλη το θρόνο του.

Για να τελειώσουμε με την προσωπικότητα του Πίου του Ζ', 

θα θυμίσω ακόμα ότι το 1822 οι επαναστατημένοι Έλληνες 

είχαν ζητήσει βοήθεια, ενάντια στους Τούρκους, και από τον 

Πάπα. Ο γέρος πια Πίος Ζ' όμως, σύμφωνα με τις αποφάσεις 

του Laybach (της σημερινής Ljubljana)6 δεν θέλησε καν να θέσει 

το ζήτημα υπό συζήτηση7, μην δυσαρεστήσει τον παντοδύναμο 

Metternich και την καθολική Αυστρία.

Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σ’ ένα δίπτυχο δυο σονέτων 

εναντίον του Ναπολέοντα και δυο υπέρ του Πάπα που είχε 

αντισταθεί στον Ναπολέοντα (και που στο τέλος είχε θριαμ

βεύσει επάνω στον αυτοκράτορα που, το Μάιο του 1809, είχε 

εκδώσει διάταγμα να καταργηθεί η πολιτική εξουσία του Πάπα 

της Ρώμης).

Αφού εξαντλήσαμε την ιστορική πλευρά του θέματός μας 

μπορούμε ν’ αντιμετωπίσουμε πια τα τέσσερα αυτά κείμενα από 

στενά λογοτεχνική άποψη. Δήλωσα ήδη ότι τα δυο σονέτα εναν

τίον του Ναπολέοντα δεν είναι ιδιαίτερα σπουδαία από καλλι

τεχνική άποψη, και συμπληρώνω ότι ούτε τα δυο για τον Πάπα 

είναι.

Αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο* πράγματι, κάμποσα ιτα

λικά ποιήματα του Σολωμού είναι πολύ ενδιαφέροντα, απ’ 

αυτή την άποψη, και δείχνουν κι έμπνευση. Παράλληλα, από 

τεχνοτροπική σκοπιά, οφείλω να πω πως ο Σολωμός ήξερε πολύ 

καλά τη δουλειά του, στην ιταλική του παραγωγή, κι εντάσ

σεται άνετα ανάμεσα στους ήσσονες Ιταλούς ποιητές της εποχής 

του. Βέβαια, αν λογαριάσουμε ότι ανήκει στην ίδια γενιά με τον 

Leopardi, οφείλουμε επίσης ν’ αναγνωρίσουμε ότι δεν κατατάσ

σεται στο χώρο της πρωτοπορίας αλλά στο χώρο της «ακαδη- 
8μιας».

Σονέτα βέβαια στα ιταλικά έχουν γραφτεί μυριάδες, από τον 

δωδέκατο μέχρι τον εικοστό αιώνα* έχουν γραφτεί, δηλαδή, και 

μετά τον Σολωμό, αλλά σημειωτέον ότι ο ρομαντισμός δεν προ

τιμάει αυτή τη μορφή, που τόσο βαθιά έχει σημαδέψει την ιτα

λική λογοτεχνία, καθώς και τα άλλα αντικλασικιστικά ρεύματα 

που κατά καιρούς εμφανίστηκαν στην πορεία της ιταλικής 

ποιητικής παραγωγής (π.χ. τον δέκατο όγδοο αιώνα η λεγόμενη 

«Αρκαδία»).

Ο ίδιος ο Σολωμός, άλλωστε, στα ελληνικά δεν έχει γράψει 

ούτε ένα σονέτο* κι αυτό σίγουρα έχει σημασία.

Τα ιταλικά σονέτα του Σολωμού, λοιπόν, εντάσσονται στο 

τέλος της μεταπετραρχικής παράδοσης από άποψη μετρικής 

δομής, και μέσα στην ακαδημαϊκή παράδοση από γλωσσική 

άποψη.

Σε προηγούμενη μελέτη μου γύρω από τη Σολωμική τεχνο

τροπία του εντεκασύλλαβου9 παρατήρησα ότι σημειώνεται, 

στους ιταλικούς εντεκασύλλαβούς του, ένας «μανιερισμός», 

που γίνεται ολοένα πιο έντονος και κορυφώνεται στα ιταλικά 

ποιήματα της δεκαετίας 1847-57. Ο «μανιερισμός» αυτός δια- 

κρίνεται ιδιαίτερα στις στιχουργικές του προτιμήσεις, στο επί

πεδο το μετρικο-τονικών σχημάτων10 του εντεκασύλλαβου - 

προτιμήσεις που αντιστοιχούν μ’ εκείνες των μεταπετραρχικών 

ποιητών (ανάμεσα στους οποίους κι ο Tasso) και του Ugo Fos

colo.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό των εντεκασύλλαβων που «παρα- 

τονίζονται» στην 3η μετρική συλλαβή και που έχουν μετρική 

παύση (=μπ) μετά από την 6η μετρική συλλαβή είναι, στα τέσ

σερα σονέτα που μας ενδιαφέρουν, πολύ ψηλό, και ιδιαίτερα 

στα δυο σονέτα για τον Πιο Ζ':

α) τον.3ης

1) Ενάντια Ναπ: 2/14

2)Βοναπάρτη: 5/14

3) Στον Π. Πιο Ζ': 6/14

4) Στο «θάν»: 9/14

β) μπ. μετά την 6η γ) σύγκρουση τ. 

6/14 3/14

5/14 8/14

6/14 2/14

10/14 5/14

Στους 56 στίχους, δηλαδή, έχουμε το 39,29% με «παρατονι- 

σμό» στην 3η μετρική συλλαβή και το 48,21% με μετρική παύση 

ύστερα από την 6η μετρική συλλαβή, ενώ οι στίχοι που παρου

σιάζουν μια σύγκρουση μετρικών τόνων στα όρια της μετρικής 

παύσης είναι το 32,14%.11

Για να καταλάβουμε καλύτερα τι σημαίνουν αυτά τα ποσο

στά, μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση ανάμεσα στα ποσοστά 

αυτά και τα αντίστοιχα ποσοστά που σημειώνονται στους 

Petrarca, Sannazzaro, Tasso12, και σε όλη την παραγωγή του 

Σολωμού.13

[ΠΙΝΑΚΑΣ* δες παράρτημα]

t

α) «παρατονισμό» στην 3η β) μετρική παύση μετά από την 6η γ) «σύγκρουση» τόνων στη μ.π.

SOLOMOS 55,8% 55,8% 42,89%

(σσ.2783)

PETRARCA 22,94% 44,67% 23,78%

(σσ.667)

SANNAZZARO 19,21% 46,31% 19,04%

(σσ.380)

TASSO 28,12% 58,27% 22,86%

(σσ.743)



Όσο για τη δομή των σονέτων παρατηρήσαμε ήδη ότι τα δυο 

εναντίον του Ναπολέοντα έχουν υποχρεωτικές ομοιοκαταλη

ξίες -είναι δηλαδή ασκήσεις δεξιοτεχνίας- από τα δυο σονέτα 

για τον Πίο τον Ζ'* για το δεύτερο ο Πολίτης μας πληροφορεί 

ότι στον πρώτο εκδότη14 οφείλεται ο τίτλος και η ένδειξη: «με 

υποχρεωτικές ομοιοκαταληξίες», που δεν υπάρχουν στα χειρό

γραφα. Όπως και να είναι και τα τέσσερα σονέτα έχουν πλού

σιες και άψογες ομοιοκαταληξίες, μερικές μάλιστα ομόφωνες 

(3,5-8: rio) ή εμπλουτισμένες με παρηχήσεις (allitterazione: 2,9- 

11-13: stitico/tritico/critico; 3,13-14 la fronte/al fonte). Η εναλ

λαγή τους απαντάει σε διάφορες παραλλαγές των παραδο

σιακών σχημάτων:

1-3 ABBA 

ABBA 

CDC 

EDE

2) ABBA 

ABBA 

CDC 

DCD

4) AB AB 

ABAB 

CDC 

EDE

Οι ομοιοκαταληξίες των δυο σονέτων εναντίον του Ναπο

λέοντα έχουν πρόσθετο χαρακτηριστικό τη «δυσκολία» τους, 

όπως ταιριάζει στο σκωπτικό ύφος.
»

Θα σημειώσουμε ακόμα ότι δεν υπάρχει ποτέ διασκελισμός 

ανάμεσα στα τετράστιχα και στα τρίστιχα (που αντίθετα χρησι

μοποιείται συχνά από τον Φώσκολο, και θεωρείται προτέρημα 

για το μοντέρνο σονέτο), αν και υπάρχουν διασκελισμοί μέσα 

στο πλαίσιο των στροφών.

Τέλος, πρέπει να πούμε δυο λόγια για τη γλώσσα. Η ιταλική 

ποιητική παράδοση χρησιμοποιεί -τουλάχιστο μέχρι το τέλος 

του δέκατου ένατου αιώνα, αλλά και αργότερα14- ένα ιδιαί

τερο είδος λογοτεχνικής κοινής που θα μπορούσαμε να την 

πούμε και «καθαρεύουσα», που προκύπτει από την κατάσταση 

.του ιταλικού γλωσσικού ζητήματος από το δέκατο έκτο αιώνα 

κι εμπρός.

Ο Σολωμός, λοιπόν, την ίδια ώρα που προσπαθούσε να εντα

χτεί στη νεοελληνική δημοτική παράδοση, κι έγραφε π.χ. τον 

Ύμνο εις την Ελευθερίαν, παράπλευρα έγραφε κι αυτά τα ιτα

λικά σονέτα, που εκφράζουν, μέσα στο χώρο μιας πάγιας ακα

δημαϊκής λογοτεχνικής παράδοσης, και σε μια γλώσσα καθαρά 

ακαδημαϊκή, ότι είναι εμπνευσμένα και εμποτισμένα από αντι- 

φιλελεύθερες ιδέες και μάλλον αντιδραστικά αισθήματα. Η 

αποδοκιμασία των πράξεων του Αυτοκράτορα Ναπολέοντα, 

όπως σημειώσαμε παραπάνω, δεν πηγάζει από πληγωμένο 

φιλελευθερισμό, όπως η εγκωμιαστική διάθεση απέναντι στον 

Πίο τον Ζ' δεν έχει ιδιαίτερους και συγκεκριμένους φιλελευθε- 

ρικούς λόγους.

Βρισκόμαστε δηλαδή μπροστά σε μια εκδήλωση του εσωτε

ρικού διχασμού του μεγάλου Έλληνα ποιητή, ανάμεσα στις δυο 

του γλώσσες, στις δυο του παραδόσεις, στις δυο του νοοτροπίες

- αντιδράσεις που φανερώνονται κι αργότερα, και στο επίπεδο 

της έκφρασης* η ευκολία και δεξιοτεχνία του στη σύνθεση ιτα

λικών ποιημάτων, όταν δεν πρόκειται να εκφράσει τις βαθιές 

πεποιθήσεις του και τα βαθύτερα εθνικά και ιδεολογικά του 

αισθήματα, αλλά μόνον τον κοινό νου της ευρωπαϊκής σύγ- 

χρονής του κοινωνίας, θα εξαφανιστεί όταν, πολύ αργότερα, 

θα προσπαθήσει να εκφράσει τα «υψηλά νοήματα» που τον 

εμπνέανε απέναντι στην ελληνική επανάσταση. Τα τελευταία 

ιταλικά του ποιήματα (της εποχής 1847-57), εκτός από μερικά 

λιγόστιχα κι ευκαιριακά, παρουσιάζουν τα ίδια προβλήματα 

των μείζονων ελληνικών του ποιημάτων* άπειρες παραλλαγές, 

αποσπασματικότητα, «στοχασμούς» (πού και πού στα ελλη

νικά, όπως αντίστροφα συμβαίνει με τους «στοχασμούς» στα 
ιταλικά στο περιθώριο των Ελεύθερων Πολιορκημένων).

Μια παραπέρα διεξοδική έρευνα πάνω στα ιταλικά ποιήματα 

του Σολωμού θα μας έδινε σίγουρα ερείσματα για να τον τοπο

θετήσουμε ακόμα καλύτερα στην εποχή του και στις ιδεολο

γικές του διαστάσεις.
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Καλλψάχον:
Η τιμωρία του Ερνσίχθονα
Ένας θεσσαλικός «οικολογικός» μύθος 

(Από τον Ύμνο: Εις Δήμητρα)
Τον Χριστόφορον Μηλιώνη

Στη μνήμη τον καθηγητή Στέλιον Καψωμένον

0  μύθος του Ερυσίχθονα, που παραθέτω σε μετάφραση, αποτελείτο μεγαλύτερο μέρος (95 στίχοι) αποτον 

Ύμνο ΕίζΔήμητρατου Καλλιμάχου. Παρέλειψα 23 στίχους από την αρχή και 21 από το τέλος που αναφέ- 

ρονται κυρίως στις τελετουργικές πράξεις της λατρείας της Δήμητρας. Και βέβαια ο χαρακτηρισμός «οι- - 

κολογικός», που τον βγάζει αυθαίρετα απο το λατρευτικό του πλαίσιο και τον εμφανίζει ως επίκαιρο, 

είναι δικός μου-και πρέπει να δώσω εξηγήσεις.

Και μόνο η χρήση του όρου «μυθική σκέψη» που χρονολογικά προηγείται απο τη «φιλοσοφική σκέψη» 

στην ελληνική αρχαιότητα εξυπακούει ότι αποδεχόμασστε πως ο μύθος είναι ένας τρόπος-αφηγηματικός- 

για την ερμηνεία του Κόσμου και των φαινομένων της ζωής. Ακόμα κι αν δεχτούμε την περιοριστική 

άποψη του Μα1ίηον5ΐ(ΐ ότι «οι μύθοι απλούστατα εννοούν αυτό που λένε» χωρίς δηλαδή να δολιχοδρο

μούμε στο ολισθηρό έδαφος των αλληγορικών ερμηνειών, και πάλι ο μύθος του Ερυσίχθονα συνάπτεται 

άμεσα με το σεβασμό του φυσικού -του φυτικού, για την ακρίβεια- περιβάλλοντος που το προστάτευε η 

πανάρχαιη εκείνη θεότητα, η Δα-μάτηρ, δηλαδή η Μητέρα Γή .Η παράβαση αυτού του σεβασμού, όταν 

συμβαίνει, οφείλεται στην ανθρώπινη απληστία: «Θέλω -λέει ο Ερυσίχθων, ο ήρωας αυτής της διήγησης 

που καταστρέφει για ξυλεία το ιερό άλσος της θεάς- να φτιάξω το σπίτι μου, όπου θα τρώγω και θα πίνω 

με τους φίλους μου». Και η τιμωρία αυτής της ασέβειας θα προέλθει ακριβώς με την επίταση, ως τα άκρα, 

αυτής της ίδιας αιτίας, της αδηφαγίας του, που θα καταστρέψει τελικά το βιος του πατέρα του και θα 

καταντήσει τον ίδιο ζητιάνο στα τρίστρατα.

Είναι γνωστό ότι, σε τελευταία ανάλυση, αιτία της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος από το 

σύγχρονο άνθρωπο, είναι ο ακόρεστος καταναλωτισμός που φτάνοντας στα ακραία του όρια οδηγεί στην 

αυτοκαταστροφή. Και δε χρειάζεται να μιλήσει κανείς -και να μεγαληγορήσει- για τον διαχρονικό 

χαρακτήρα της αρχαίας ελληνικής σκέψης, μυθικής ή φιλοσοφικής. Οι ίδιες αιτίες οδηγούν στα ίδια απο

τελέσματα. Ο λατρευτικός και ο οικολογικός χαρακτήρας του μύθου -διδακτικός και με τις δυο του 

όψεις- τελικά συμπίπτουν. Μένει ως υπεραξία η ποιητική απόδοση αυτού του μύθου, που προφανώς 

προέρχεται από τη Θεσσαλία, από έναν ποιητή της αλεξανδρινής εποχής - και μάλιστα τον κυριότερο 

ποιητικό της εκπρόσωπο.

Ο Καλλίμαχοςέζησε τον 3ον αι. π.Χ. στην Αλεξάνδρεια και διετέλεσε βιβλιοθηκάριος στην περίφημη 

Βιβλιοθήκη της. Έγραψε Επιγράμματα, Ύμνονς, Αίτια κ.α. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα λόγιου 

αυλικού ποιητή της εποχής εκείνης, που καλλιέργησε κυρίως το ολιγόστιχο ποίημα. Σ’ αυτόν ανήκουν οι 

γνωστοί στίχοι

«Εχθαίρω το ποίημα το κνκλικόν, ονδέ κελεύθω 

χαίρω, τις πολλούς ώδε και ώδε φέρει...»

Επίσης γνωστή είναι η διένεξή του με τον σύγχρονό του επικό ποιητή Απολλώνιο τον Ρόδιο, εναντίον 

του οποίου στρέφει το ποίημά του «Προς Τελχίνας». Ο Απολλώνιος απάντησε με το υβριστικό δίστιχο

«Καλλίμαχος το κάθαρμα, το παίγνιον, ο ξύλινος νούς 

αίτιος ο γράψας 'Αίτια' Καλλίμαχος.»

Όσο για την έκφραση «ξύλινος νούς» παράγινε κοινόχρηστη στις μέρες μας με την παραλλαγή της: 

«ξύλινη γλώσσα».

* Σημ. Κι αν ακόμα αμφισβητηθεί η ανωτέρω ετυμολογία, όμως το περιεχόμενο της θεότητας είναι βεβαιωμένο.



Εκείνον τον καιρό οι Πελασγοί κατοι

κούσαν στο Λώτιο1 της Θεσσαλίας, δεν είχαν 

πάει ακόμα στην Κνίδο.2

Εκεί, στο Δώτιο, είχαν αφιερώσει στη 

Δήμητρα ένα πανέμορφο άλσος με δέντρα 

τόσο πυκνά, που βέλος να ’ριχνες δεν το περ

νούσε. Είχε μέσα πεύκα, μεγάλες φτελιές, 

αχλαδιές, γλυκόμηλα, και στ9 αυλάκια του 

κυλούσαν νερά σαν κρύσταλλο.

Η  θεά λάτρεψε τόσο πολύ αυτό το μέρος 

όσο και την Ελευσίνα. Κι αγαπούσε τον 

Τριόπα 3 όσο και την E w a.4 Μα όταν η καλή 

τύχη άλλαξε για τα παιδιά του Τριόπα, τότε 

βιδώθηκε στο νού του Ερυσίχθονα η πιο 

κακόβουλη ιδέα: Ξεκίνησε με είκοσι παλικά

ρια, όλοι τους αντρογίγαντες που θα μπο

ρούσαν να ξεθεμελιώσουν ολόκληρη πόλη, 

και κρατώντας τσεκούρια και πελέκια τρα

βήξανε για το Άλσος της Δήμητρας.

Ήταν εκεί μια λεύκα θεόρατη που η μορφή 

της άγγιζε τον ουρανό κι οι Νύμφες 

μαζεύονταν το καταμεσήμερο και παίζανε. 

Πρώτη αυτή χτυπήθηκε κι έσυρε φωνή 

μεγάλη και στις άλλες.

Τ  άκουσε η Δήμητρα πωςπονεί το ιερό της 

δέντρο κι εξοργίστηκε.

«Ποιος κόβει τα καλά μου δέντρα;» είπε.

Κι αμέσως πήρε της Νικίππης τη μορφή, 

που η πόλη την είχε ορίσει επίσημη ιέρειά της. 

Στα χέρια της κρατούσε γιρλάντες με παπα

ρούνες και στον ώμο είχε κρεμασμένο το ιερό 

κλειδί. Και για να κάνει τον δύστροπο και 

ασεβέβαστο άντρα να λογικευτεί,

«Γιέ μου» του λέει, «εσύ που κόβεις τα 

δέντρα των θεών! Γιέ μου, σταμάτα! Γιέ μου, 

καμάρι των γονιών σου, έλα στα συγκαλά σου 

και μάζεψε τους λεβέντες σου, μην πάει και 

θυμώσει η Δήμητρα, που βάλθηκες το ιερό 

της δάσος να ρημάξεις».

Μα εκείνος την κοίταξε με μάτια πιο αιμο- 

βόρικα κι από της λιονταρίνας, όταν κοιτάζει 

τον κυνηγό στα όρη του Τμάρου, κι έχουν να 

λένε για το άγριο βλέμμα της.

«Χάσου!» της είπε, «μη σου μπήξω το τσε

κούρι στο κορμί σου! Θέλω να φτιάξω τη 

σκεπή για το σπίτι μου, να στρώνω εκεί τρα

πέζια μέρα-νύχτα για τους φίλους μου!»

Έτσι μίλησε ο νεαρός, κι η Νέμεση ό,τι είπε 

το κατέγραψε. Το πόσο θύμωσε η Δήμητρα δε 

λέγεται. Ξανάγινε θεά. Τα πόδια της πατού

σανε στη γή κι η κεφαλή της άγγιζε τον 

Όλυμπο.

Οι άλλοι βέβαια, όταν έτσι την είδανε 

μπροστά τους, παράτησαν στο δάσος τα τσε

κούρια και όπου φύγει φύγει, με την ψυχή στο 

στόμα. Αυτούς η θεά τους άφησε, γιατί είχαν 

πάει θέλοντας και μη, οδηγημένοι από χέρι 

δεσποτικό. Αλλά στο βαρύν αφέντη απάν

τησε:

«Ναι ναι! Φτιάξε, σκύλε! Φτιάξε σπίτι για 

τραπεζώματα! Γιατί από δώ και πέρα δε θα 

προφταίνεις να στρώνεις το τραπέζι!»

Τόσα μονάχα είπε, κι ετοίμασε δεινά του 

Ερυσίχθονα. Του άναψε αμέσως μια φοβερή 

και άγρια πείνα, φωτιά μεγάλη, αρρώστια 

που τον έλιωνε. Ο δύστυχος! Όσο έτρωγε 

τόσο πιο πολύ πεινούσε. Είκοσι νομάτοι του 

σερβίριζαν φαΐ και δώδεκα του βάζανε~ 

κρασί. Γιατί με τη Δήμητρα μαζί χολώθηκε 

και ο Διόνυσος. Ό σα τη Δήμητρα προσβάλ

λουν προσβάλλουν και το Διόνυσο.

Ντρέπονταν οι γονείς του κι ούτε σε δείπνο 

πια τον έστελναν ούτε σε φαγοπότι. Βρίσκανε 

χίλιες δυο προφάσεις.

Ήρθαν οι Ορμενίδες να τον καλέσουν στις 

γιορτές τηςΑθηνάς στην Ίτωνα.6 Η  μάνα του 

αρνήθηκε. «Δεν είναι μέσα. Έφυγε χτές για 

τον Κραννώνα, πάει να ζητήσει εκατό βόδια 

που του χρωστάνε». Ήρθε η Πολυξώ, η 

μητέρα του Ακτορίωνα που πάντρευε το 

παιδί της, και τους κάλεσε στο γάμο και τους 

δυο, τον Τριόπα και το γιο του. Κι η γυναίκα 

με βαριά καρδιά και δάκρυα στα μάτια τής 

απάντησε:

Ο Τριόπας θα σου ’ρθει, μα τον Ερυσί

χθονα τον χτύπησε αγριογούρουνο στα λαγ

κάδια της Πίνδου, κι είναι εννιά μερόνυχτα 

κατάκοιτος».

Δύστυχη μάνα τι ψέματα δε σοφίστηκες!

Είχε κάποιος τραπέζι; Στα ξένα ο Ερυσί- 

χθων».

Παντρεύονταν κάποιος; «Ο Ερυσίχθων 

χτύπησε με το δίσκο». Ή  «έπεσε από το άλο

γο». Ή  «στην Όθρυ απάνω μετράει τα 

κοπάδια!»

Στο σπίτι εκείνος, στο τραπέζι ολημέρα, 

καταβρόχθιζε τα μύρια όσα. Κι όσο έτρωγε 

τόσο πιο πολύ Χόρευε η κοιλιά του. Κι όλα τα 

φαγητά κατέβαιναν χωρίς καμιάν απόλαυση, 

λές και πήγαιναν στης θάλασσας τον πάτο.



Και σαν το χιόνι πάνω στο βουνό, στον 

Μίμαντα, σαν την κερένια κούκλα μες στον 

ήλιο, έτσι έλιωνε κι ακόμα πιο πολύ, ώσπου 

απόμεινε ο δύστυχος πετσί και κόκαλο.

Έκλαιγε η μάνα του, στενάζανε οι δυο 

αδελφές του, κι η παραμάνα που τον βύζαξε 

κι οι δέκα δούλες χύνανε μαύρο δάκρυ. Κι ο 

ίδιος ο Τριόπας έβαζε τα χέρια του στ ’ άσπρα 

μαλλιά και φώναζε του Ποσειδώνα, που 

τίποτα δεν άκουγε:

«Ψευτοπατέρα, κοίταξε τον τρίτο γόνο 

σου. Αν εγώ γεννήθηκα από σένα και την 

Κανάκη του Αιόλου, όμως από μένα γεννή

θηκε αυτό το δύστυχο πλάσμα. Μακάρι ο 

Απόλλωνας να το ’χε χτυπήσει, και τα ίδια 

μου τα χέρια να το νεκροστολίζανε. Παρά 

που κάθεται μπροστά μου, ίδια Ψωμόλυσσα. 

Ή  διώξε του τη φοβερήν αρρώστια ή πάρ1 τον

εσύ και τάιζέ τον. Γιατί τα δικά μου τραπέζια 

δεν αντέχουν άλλο. Ερήμωσαν οι στάνες μου 

κι οι μάντρες μου αδειάσανε από ζώα , κι οι 

μάγειροί μου με παράτησαν».

Ακόμα και τα χοντρά μουλάρια λύσανε 

από τις άμαξες. Έφαγε και τη δαμάλα που η 

μάνα του τη φύλαγε για την Εστία, και το 

πολεμικό άλογο, το αθλοφόρο, και τη γάτα 

που την τρέμανε οι ποντικοί. Και καλά, όσο 

υπήρχαν τρόφιμα στο σπίτι του Τριόπα 

μονάχα οι τοίχοι ξέρανε τη συμφορά. Όταν 

όμως τα δόντια του ρήμαξαν το πλούσιο σπι

τικό, τότε πια ο γιος του βασιλιά πήρε τους 

δρόμους, έπιανε τα τρίστρατα και ζητιάνευε 

κομμάτια κι αποφάγια.

Ω Δήμητρα! Φίλος μου να μην είναι όποιος 

δεν είναι φίλος σου, κι ούτε συγκάτοικός μου 

ο εχθρός σου ούτε και γείτονάς μου!

/.../
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Ξαναδιαβάζοντας 
το Καλαμάς και Αχέροντας 
του Χριστόφορου Μηλιώνη

Το «ξαναδιαβάζοντας» του τίτλου της ομι

λίας μου δεν είναι σχή μα λόγου αφού υπάρ

χει βεβαία χρονολογία μιας πρώτης ανά

γνωσής μου αυτής της συλλογής διηγημά

των του Χριστόφορου Μηλιώνη, η οποία 

κατέληξε σε ένα κριτικό σημείωμα στην 

εφημερίδα τα «Νέα» στις 25/8/1985. Φυσι

κά, όπως ξέρομε όλοι, στην έκταση που σου 

επιτρέπει μια εφημερίδα.

Με όση άνεση μου δίνουν σήμερα οι ορ

γανωτές αυτής της συνάντησης και με όσα 

αποκόμισα ξαναδιαβάζοντας το «Καλα

μάς και Αχέροντας», θα επιχειρήσω κά

ποιες, όσο μπορώ, επιπρόσθετες και πιο 

εξειδικευμένες παρατηρήσεις.

Κατ’ αρχήν: Γιατί διάλεξα αυτή τη συλ

λογή διηγημάτων; Εφ’ όσον ο Χριστόφο

ρος Μηλιώνης έχει εκδόσει μέχρι σήμερα 5 

συλλογές διηγημάτων, 1 συλλογή με νου

βέλες και 2 μυθιστορήματα όχι ιδιαιτέρως 

εκτενή. Επιπλέον με διήγημα εμφανίστηκε 

το 1954 στα Γ ράμματά μας από την «Ηπει

ρωτική Εστία», φοιτητής ακόμη, το οποίο, 

όπως και μερικά ακόμη, δεν συμπεριέλαβε 

στις συνάξεις του. Συνεπώς το, κατά τη 

βούλησή του, έργο του αρχίζει με τα διηγή

ματα της «Παραφωνίας», που εκδόθηκε 

στα Γιάννενατο 1961. Κοιτάζοντας την έως 

σήμερα παραγωγή του, ειδολογικά και πο

σοτικά, μπορούμε να τον χαρακτηρίσομε 

ως κυρίως διηγηματογράφο. Εκείνο όμως 

που δεν πρέπει να ισχυριστούμε είναι ότι 

υστερεί απέναντι ενός κυρίως μυθιστοριο- 

γράφου. Να το εξηγήσω: Η έκταση ενός 

αφηγηματικού έργου δεν αποτελεί από 

μόνη της αξιολογικό κριτήριο. Δεν χρειά

ζεται νομίζω να επικαλεστώ τον Τσέχωφ 

και την Μάνσφηλντ, ή και τον Πόου, δια 

του λόγου το ασφαλές, όπως έλεγαν οι πα

λαιοί δάσκαλοι, που, αν νομίζετε, «μας 

άφησαν ορφανούς».

Εισήγηση στο Συνέδριο 

Μεταπολεμικής Πεζογραφίας 

Θεσ/νίκη, 30 Οκτ. 1991

Προχωρώ. Από το έργο του, προσώρας, 

κυρίως διηγηματογράφου, διάλεξα το 

«Καλαμάς και Αχέροντας» όχι επειδή πε

ριλαμβάνει τα καλύτερα διηγήματά του 

-το κριτήριο θα ήταν υποκειμενικό, ήγουν 

αμφίβολης αξίας-, αλλά επειδή είναι η τε

λευταία συλλογή και κατά τεκμήριον 

προϋποθέτει την πείρα των προηγουμένων 

αφηγηματικών έργων του. Η σύναξή τους 

σε τόμο έγινε το 1985 και περιελάμβανε διη

γήματα που είχαν δημοσιευθεί σε διάφορα 

έντυπα: ένα το 1976, ένα το 1977, ένα το 

1979, δύο το 1982, δύο το 1983, δύο το 1984, 

ένα το 1985 -έτος της έκδοσης, και των 10, 

σε τόμο. Το χρονικό ανάπτυγμα της δημο

σίευσής τους, που υποθέτω ότι πρέπει να 

ταυτίζεται σχεδόν με το χρόνο γραφής 

τους, είναι από το 1976 έως το 1985. Στα 

χρόνια αυτής της δεκαετίας δημοσιεύεται, 

ενδιάμεσα, το 1980, το μυθιστόρημα «Δυ

τική Συνοικία», και έπεται το δεύτερο μυ

θιστόρημά του «Ο Σιλβέστρος» (1987), ενώ 

ακολουθεί το 11ο διήγημα, «Η Φρύνη», 

που θα ενταχθεί στη 2η έκδοση του «Καλα

μάς και Αχέροντας», του 1990. Η παρά

θεση τόσων χρονολογιών μπορεί να είναι 

κουραστική, αλλά ελπίζω να φανεί χρή

σιμη μετά από όσα, ή κάποια, όκοπεύω να 

υποστηρίξω στη συνέχεια.

Από τα 11 συνολικά, τώρα, διηγήματα 

τού «Καλαμάς και Αχέροντας» μόνο δύο 

είναι γραμμένα σε γ' ρηματικό πρόσωπο, 

ενώ τα υπόλοιπα 9 είναι σε α ' πρόσωπο. Να 

υπενθυμίσω, επειδή συμπίπτουν χρονικά, 

ότι τα μυθιστορήματα: «Δυτική Συνοικία» 

και «Σιλβέστρος» είναι γραμμένα αντί

στοιχα: σε γ' και σε α' πρόσωπο. Εύλογα 

νομίζω υποθέτομε ότι, ο συγγραφέας μας, 

παίζει συνειδητά με τις δύο αυτές οπτικές 

γωνίες, υπονομευτικά. Μάλιστα στον 

«Σιλβέστρο», από την αρχή, ο αφηγητής 

κλείνει επιδεικτικά το μάτι στον αναγνώ

στη, τόσο με τη φράση/επιγραφή από τον 

«Ερωτόκριτο»,

«Εις κάποιο μόδο γεις

του Αλέξ. Αργυρίου

τ’ άλλου ήπαιζε με το μάτι» 

όσο και με τη φράση «αγαπητέ αναγνώ

στη», που μοιάζει να τον εισάγει ως συνερ

γάτη στο παιχνίδι. Δεν ξέρω όμως κατά 

πόσον αυτόν τον αναγνο)στη, για να θυμη

θούμε τον Μπωντλαίρ και τον Έλιοτ, τον 

θεωρεί και: «υποκριτή, όμοιό του και 

αδελφό του».

Παρατηρώ επίσης ότι τα δύο κείμενα του 

«Καλαμάς και Αχέροντας», που είναι 

γραμμένα σε γ' πρόσωπο. («Ο τσαλαπετει

νός» και «Ο τελευταίος ταμπάκος») διατη

ρούν, σε όλη την εξέλιξή τους, την οπτική 

γωνία του ίδιου του ήρωα, σαν να συμπί

πτει η οπτική γωνία: ήρωα και αφηγητή. 

Που σημαίνει ότι ο αφηγητής δεν είναι ο 

παντογνώστης ο οποίος αλλάζει, κατά το 

δοκούν, σημεία παρατήρησης, αλλά ο κοι

νός ήρωας που αποδίδει ό,τι πέφτει στην 

αντίληψή του. Άρα στο σύνολό τους τα 11 

αφηγήματα δεν είναι ‘αντικείμενά’ - αν 

μπορούμε να το πούμε. Υπάρχει υποκειμε

νική οπτική γωνία. Ο αφηγητής είναι, κάθε 

φορά, ‘ένας’, που καταθέτει την προσω

πική του μαρτυρία, άσχετα με το ρηματικό 

πρόσωπο της αφήγησης. Ο υποκριτής ανα

γνώστης, και ο όμοιος του κριτικός, μπο

ρούν εύλογα να αναρωτηθούν: Αυτός ο 

ένας αφηγητής, κάθε φορά, μήπως είναι 

και ένας σε όλες τις περιπτώσεις; Και τις 

11; Μία ενδεχομένως θετική απάντηση 

ίσως μας οδηγούσε στο ότι, τουλάχιστον τα 

περισσότερα διηγήματα του τόμου, εμψυ

χώνονται από το ίδιο αναμνησιακό θέμα/ 

πεδίο.

Συγχωρέστε μου το λογικό άλμα. Το ότι, 

έστω, όλα τα διηγήματα αυτά έχουν τον 

ίδιο αφηγητή, δεν συνεπάγεται απαραί

τητα ότι ο αφηγητής -εδώ συγκεκριμένα- 

είναι ‘ένας και μοναδικός’, που κατέχεται 

από την έμμονη ιδέα να καταχωρίσει,.σε 

διάφορα κείμενά του, την ίδια ιστορία σε 

παραλλαγές και με προσθήκες, αν λογα- 1 5 
ριάσομε τις συνάξεις διηγημάτων που



Γιώργος Βέης

ΚΑΜΕΝΗ ΒΔΟΜ ΑΔΑ

Το πρωΐ ήταν όλα χιονισμένα 

η πόλη έμπαινε στον ουρανό 

το μισό μου χέρι έξω απ' το παράθυρο 

στον θαμπό ήλιο καί το κοίταζα.

Γύρισα προς τη μεριά του σκύλου

είδα κόκαλα καί στάχτες

πάνω στο τραπέζι τα σκισμένα χρόνια

οί φωτογραφίες απ' τις διακοπές στη Σαντορίνη

σηκώθηκα να κάνω καφέ

με το ένα πόδι λειωμένο και

χύθηκε το νερό στο πάτωμα

βγήκαν να το μυρίσουν οι αδικοχαμένοι φίλοι

μέτρησα πόσες νύχτες περίσσευαν

πόσες νύχτες μέχρι νά ’ρθεις εσύ

με τα κλεμμένα φτερά των αγγέλων.

Ξάπλωσα πάλι

να τρίψω το κεφάλι στις πέτρες του ύπνου

μήπως ξαναγίνω φωνή
πρόλαβα ν' ακούσω το κουδούνι

νομίζω είπα «εμπρός, εδώ είμαι, είναι ανοικτά»

είχα κολλήσει στα σίδερα του κρεβατιού

ο τοίχος έγερνε, σαν θάλασσα ν' ακουγόταν

πεύκα να λυγίζουν απ' τον αέρα

και μουσική από πιάνο στ' ανοικτά του κάβου-

είδα λέξεις να ζωγραφίζονται παντού

«σε θέλω» συλλάβισε στο παγωμένο μου αυτί.

Θα χιονίσει πάλι, ψιθύριζε το ραδιόφωνο.

πριόνι <«πήρε» - το παρελθόν έρχεται ως 

παρόν> κι έκοψε τα στεγνά» [κλαριά της 

κληματαριάς] <μετά τη φωτιά των Γερμα- 

νών>. Την ώρα εκείνη, κάποιος «σκατό- 

ψυχος» περνάει ενθουσιασμένος, επειδή οι 

Αμερικάνοι έριξαν στο Μπικίνι την ατο

μική βόμβα. Και ο Βαγγέλης, σιωπηρά, 

απαντώντας στο «σκατόψυχο» λέει: «κακό 

σκυλί ψόφο δεν έχει». Λίγο νωρίτερα, 

έχομε μάθει στην αφήγηση ότι, στην τα

βέρνα κάθονται ανέμελα αγόρια και κορί

τσια με μαγιό «μπικίνι». Συνειρμός: Μπι

κίνι: όνομα της βόμβας, μπικίνι: μαγιό. Ό 

που το σημαίνον έχει δύο αντιθετικά ση- 

μαινόμενα: Στέρηση ζωής/χαρά ζωής.

Αντιγράφω πάλι:

«Τελικά δεν πρόκοψε <η κληματαριά 

που πριόνισε μετά τη φωτιά ο Βαγγέλης>. 

Πήραν τον Βαγγέλη και βολόδερνε από ξε

ρονήσι σε ξερονήσι κι άφησε τη δύναμή 

του, κουρελάκι κουρελάκι στις αφάνες και 

τ'ανακριτήρια».

Έπειτα η αφήγηση περνάει στο παρόν 

του ήρωά μας, ο οποίος παρατηρεί, στον 

πάγκο της ταβέρνας όπου βρέθηκε, δύο 

κρεμανταλάδες Γερμανούς, που έπιναν 

όρθιοι μπύρα. Οι τωρινοί Γερμανοί ανα

καλούν τους Γερμανούς της Κατοχής. Και 

ο ήρωας σχολιάζει, αντιγράφοντας τη 

φράση του αδελφού: «κακό σκυλί ψόφο 

δεν έχει». Η μνήμη του δεν τραβάει σφουγ

γάρι στο παρελθόν καλό/κακό, μ' όλο που ο 

κόσμος έχει αλλάξει στο μεταξύ, ενώ αυτός 

αρνείται να το δεχτεί. Αντιδρά απέναντι 

των σημερινών Γερμαναϊν, που έχουν έρθει 

το)ρα ως τουρίστες, «με μια φαρμακερή μα

τιά». (Πολύ που μέτρησε.) Και επιστρέφει 

στο σπίτι, δηλαδή το δωμάτιο που νοικιά

ζει («...τώρα που έγινε/ο κόσμος ένα απέ

ραντο ξενοδοχείο.») Λαθρακούει τους 

σπιτονοικοκύρηδες που απορούν γιατί τον 

ενοχλεί ο τσαλαπετεινός τους. Τελευταία 

λέξη της παραγράφου: «Ζέστη».

Και «Ζέστη» η πρώτη λέξη της αμέσως 

επόμενης παραγράφου, κι αμέσως ο λόγος 

της μάνας τους που μας ξαναφέρνει στα 

χρόνια της Κατοχής, όταν ο Βαγγέλης, με 

κίνδυνο της ζωής του, αντάρτης, έρχεται 

να τους πάρει από το σπίτι, για να τους σώ

σει απ’ τη φωτιά που θα βάλουν οι Γερμα- 

νοί κατακτητές. Από το βουνό τώρα εξα

σφαλισμένοι, κοιτάζουν: «Δεν είναι μο

νάχα το δικό τους σπίτι που πήρε φωτιά, 

όλα τα σπίτια λαμπάδιασαν, έφεγγε ο τό

πος».

Η φωτιά καίει και ένα γέρο, κλεισμένο 

στο σπίτι του που φώναζε. «Τον κλείσανε 

16 στην καλύβα του» κι έπαψε να φωνάζει «ό

ταν τον μπούκωσε ο καπνός».

«Ζέστη, “είπε ο Βαγγέλης”, και σκού

πισε με το δεξί χέρι το πρόσωπό του, ενώ με 

τ’ αριστερό κρατούσε το αυτόματο». Κατά 

τα χαράματα δρόσισε λίγο, κι ακούστηκε 

μια κλαψιάρικη φωνή στον αντικρινό 

φράχτη. Διάλογος μάνας και Βαγγέλη: 

«Είναι οι σκοτωμένοι, οι ψυχές τους» - 

«Δεν είναι οι σκοτωμένοι, είναι ο τσαλαπε

τεινός» - τελευταία φράση.

Και ο «τσαλαπετεινός», πάλι πρώτη 

λέξη στην επομένη παράγραφο, ως λόγος 

τώρα της σπιτονοικοκυράς, η οποία προσ

παθεί να υπενοικιάσει το δωμάτιο (που 

αφήνει ο ήρωας) στους Γερμανούς τουρί

στες, εκείνους που έχομε συναντήσει πριν 

να πίνουν την μπύρα τους.

Και οι τελευταίες λέξειςτου διηγήματος:

«Κι αυτός θυμόταν κι ήταν ολομόναχος, 

όπως είναι ολομόναχοι όσοι θυμούνται».

Πορίσματα:

Έχομε να κάνομε με ένα διήγημα που 

εστιάζεται στα ‘μνήμης’, αποκλειστικά 

-και όχι στα ‘λήθης’-, ‘σημαντικά’. Που 

αναπτύσσει τον μύθο του, παίζοντας σε

πολλούς χρόνους οι οποίοι απέχουν με

ταξύ τους πολλές δεκαετίες - μια ζωή. Ο 

χρόνος αλλάζει ενίοτε από παράγραφο σε 

παράγραφο και ενίοτε μέσα στην ίδια πα

ράγραφο. Ο παρόν χρόνος της αφήγησης 

δεν προσδιορίζεται ακριβώς. Βρισκόμα

στε στα χρόνια που ο ήρωάς μας έχει πρω- 

τοδιοριστεί σε δημόσια θέση, και τώρα 

- στο παρόν - κάνει τις θερινές του διακο

πές σε κάποιο παραλιακό μέρος, για 15 

ημέρες, -ένα «καλοκαίρι»- έχοντας νοι

κιάσει ένα δωμάτιο από κάποιους σπιτο

νοικοκύρηδες που έχουν ένα τσαλαπετει

νό - περιέργως για τον ήρωά μας ενοχλητι

κό- που τον «ξυπνάει από τα χαράματα». 

Αυτός ο τσαλαπετεινός που φέρνει στη 

μνήμη τον άλλο- «άγγελο του θανάτου» 

μετά τη φωτιά.

Απώτατος χρόνος η Κατοχή, με κάποια 

από τα πολλά που συνέβησαν σε ένα τόπο, 

ένα χωριό. Πρωταγωνιστικό πρόσωπο ο 

Βαγγέλης, ο μεγάλος αδελφός του ήρωα



έχομε κατά καιρούς συναντήσει-συνήθως 

με απλή παράθεση αφηγημάτων επί ποικί

λων θεμάτων, τα οποία δεν σχετίζονται με

ταξύ τους.

Ζητώ λίγη πίστωση χρόνου για να επι

χειρήσω να δείξω ότι ο προκείμενος τόμος 

ανήκει στην κατηγορία του «ενός» αφηγη

τή, χωρίς να το υποδηλοίνει. Ίσως μάλιστα 

σκοπίμως το αποκρύπτει. Και ας τονίσω: 

μίλησα για υπόθεσή μου. Δεν εννοώ «υπό

θεση εργασίας» γενικά, αλλά για εικασία 

που μου προέκυψε από την δεύτερη ανά

γνωσή μου, με συνέπεια να υποχρεωθώ σε 

τρίτη και τετάρτη ανάγνωση. Έτσι ή αλ

λιώς, ο Παλαμάς έχει πει ότι για να κρίνεις 

ένα πεζογράφημα πρέπει να το διαβάσεις 

δύο φορές. Νομίζω εξάλλου ότι «φτά

σαμε τέλος στα χρόνια που εφευρέθηκε η 

κατάργηση της» απλής και μόνης ανά 

γνωσης, προκειμένου γιανεωτερικά έργα

- για να δολιευτώ μια, ελπίζω, πασίγνω

στη φράση, που μας έβαλε, κάποτε, σε μπε

λάδες. Και μια που ήρθε ο λόγος σε ποιητή, 

ας θυμηθούμε τον Έλιοτ που ζητούσε να 

διαβάζεται το ποίημα επτά φορές. Και κα

θώς σήμερα τα σύνορα της ποίησης και της 

πεζογραφίας δεν είναι ευδιάκριτα, ο αριθ

μός 7 ας μην εκληφθεί ως μαγικός. Αντι

προσωπεύει την ‘πολλαπλή’ ανάγνωση. 

Μια σεβαστική ανάγνωση, απέναντι σε 

κείμενα που την αντέχουν, χωρίς να χάνε

ται το μαγικό και μαγευτικό τους δώρημα 

που μας επιφυλλάσει το τέλος της ανάγνω- 

σης.

Ωστόσο υπάρχει και ένας χρήσιμος λό

γος. Με τις πολλαπλές αναγνώσεις, δοκι

μάζεται η αντοχή του έργου, ενώ έχει αφαι- 

ρεθεί το στοιχείο του αιφνιδιασμού και της 

περιέργειας για την έκβαση του μύθου. Το 

κείμενο μένει έκθετο και απροστάτευτο, 

ώστε να υπερασπίζεται εαυτό με τα εσωτε

ρικά του μέσα, τα δομικά, όπως τώρα τα 

λέμε, και όχι να λειτουργεί ως αστυνομικό 

μυθιστόρημα.

Ξαναγυρίζω στις χρονολογίες. Ξανα

διάβασα τα 11 διηγήματα με τη σειρά δημο

σίευσής τους, που υπέθεσα ως έτη γραφής 

τους. Μια ανάγνωση, να την πω: ιστορικής 

τάξεως.

Πρώτο, λοιπόν: «Ο Τσαλαπετεινός», 

1976. Σε α' πρόσωπο παρακολουθούμε μια 

ιστορία, όπου ο ήρωας, κάποια «μέρα κα

λοκαιριού», ξυπνά νωρίς, «σχεδόν χαρά

ματα», «από μιαν αόριστη έγνοια που δού

λευε μέσα του σαν ξυπνητήρι», και πηγαί

νει μια «βόλτα στη θάλασσα», όπου συ

ναντά ψαράδες να παλεύουν με τα σύνεργά 

τους. Κάθεται παράμερα καιτουςχαζεύει. 

Έως εδώ έχομε μάθει ότι ο ανώνυμος είναι: 

δημόσιος υπάλληλος, ένοικος (για 15 μέ

ρες) σε ένα σπίτι, για θερινές διακοπές, και 

ότι αντιμετωπίζει την υπόγεια εχθρότητα 

των νοικοκυρέων του. (Γιατί; Άγνωστό 

μας ακόμη). Η αφήγηση κινείται σε πα

ρόντα χρόνο. Αλλά έπειτα, ανεπαισθήτως 

σχεδόν, καθώς ξυπνά η μνήμη του ήρωα, 

περνάμε στο παρελθόν του. Βγαίνει στην 

ιστορία ένας Βαγγέλης, ανεπάγγελτος, με 

ένα απλό απολυτήριο γυμνασίου, εφόδιο 

χωρίς αντίκρυσμα, και επιπλέον μ’ ένα 

παρελθόν «βεβαρυμένο», που δεν του 

παρέχει τίτλους καλής διαγωγής απέναντι 

στην κρατική εξουσία. Αλλά και ο αφηγη

τής, μαθαίνομε, «ήταν κράση ασθενική, 

ζουφιασμένη από τις στερήσεις, και τις 

αρρώστιες της Κατοχής, όταν τους κυνη

γούσαν οι Γερμανοί». Και «τον έσωσε 

τελικά ένας Εγγλέζος γιατρός, που κατέ

βασε ο Βαγγέλης απ’ το βουνό». Αμέσως, 

χωρίς καν αλλαγή παραγράφου: το χρο

νικό άλμα που συνδέει: Κατοχή με πρώτη 

φάση της Απελευθέρωσης, με το λογικό 

εξαγόμενο: ο αγώνας κατά των Γερμανών 

και η ανταμοιβή του. «Ύστερα φτάσανε 

και τα δέματα της ούντρας. Με τις σούπες 

και τις κονσέρβες». Και ο χλευασμός: «η 

συμμαχική βοήθεια μπήκε στο αίμα του» 

(=του μικρού αδελφού.)

Από τον παρόντα χρόνο, μιας σχετικής 

ομαλότητας, ήρθαμε ανειδοποίητα, συ

νειρμικά, όμωςόχι και αυθαίρετα, μάλιστα 

απολύτως οργανικά, σε μια μακρινή εποχή 

άγρια και ανασφαλή. Στην οποία όμως οι 

αναφορές είναι ακόμη ‘απλές νύξεις’, για 

να μεταβούμε, πάλι συνοπτικά, στην επό

μενη χρονικά περίοδο: την απελευθέρωση 

και τη συμμαχική βοήθεια σε τρόφιμα και 

παλιά ρούχα, από τη διεθνή φιλανθρωπία 

(Όύνρα’: η οργάνωση που είχε αναλάβει 

τα σχετικά). Όλα α^τά σε μισή σελίδα βι

βλίου και αμέσως ξαναγυρίζομε στο πα

ρόν, καθώς ο ήρωας (αφηγητής;) θυμάται 

τον ανόητο προϊστάμενό του. Γιατί ανόη

τος; Διότι «ένας έξυπνος άνθρωπος δεν κα

ταντάει να τελειώσει τη ζωή του προϊστά

μενος σε δημόσια υπηρεσία».

Αμέσως έπειτα, νέα αναφορά στον Βαγ

γέλη, που τώρα προσδιορίζεται ως ο ‘με

γάλος αδελφός’, που ξόδεψε τη νιότη του 

για «το δίκιο και τη λευτεριά» - η φράση σε 

εισαγωγικά. Διφορούμενη έννοια. Το 

σλόγκαν αυτό της κατοχικής Αντίστασης, 

υπονομεύεται, έχει ειρωνική σημασία, κα

θώς οι πρωταγωνιστές της έχουν χάσει και 

το ‘δίκιο και τη λευτεριά τους’, κατά ένα 

τρόπο, («.. .λέξεις νεκρές, γιατί τις σκοτώ

σατε») , εφόσον όχι μόνο ο αγώνας τους δεν 

αναγνωρίζεται αλλά και, ακριβώς για αυ

τό, έχει ακυρωθεί. Ο Βαγγέλης «να ρέβει

τελικά στο κρεβάτι με χαλασμένα τα μέσα 

του». (Προφανώς βρισκόμαστε εμπρός σε 

μια αριστερή τοποθέτηση, μάλλον υποθη

κευμένη).

Ο ήρωας της αφήγησης προσπαθεί να 

σώσει τον Βαγγέλη, άρρωστο πια στα χρό

νια της μεταπολίτευσης, περιφέροντάςτον 

από ισόγεια σε ισόγειο διαμέρισμα των 

προαστείων της Αθήνας, ενώ αυτός, έξω 

από το περιβάλλον του, νοσταλγούσε τα 

χώματα της πατρίδας του. Και ο δύστυχος 

πεθαίνει «ένα καλοκαίρι», (συνειρμός: 

‘καλοκαίρι’ το παρόν και ‘καλοκαίρι’ του 

θανάτου - τώρα κι αυτό παρελθόν), και η 

σωρός του μεταφέρεται στο χωριό του. 

«Πέντε άτομα σε μια κούρσα, και η κάσα 

δεμένη στο πορτ-μπαγκάζ». Η συνοδεία 

καταλήγει σε ένα σπίτι, το σπίτι τους -ή

ρωα και Βαγγέλη- «που το έχουν επι

σκευάσει όπως όπως, μετά τη φωτιά, και 

τους στέγασε για λίγα χρόνια ακόμα». 

Τώρα με την κηδεία θα «ξεπληρώσει κι αυ

τόν τον προορισμό». (Ας προσέξομε: γιατί 

αυτό, ή άλλο, ‘σπίτι’ θα το ξαναβρούμε 

μπροστά μας).

Στη συνέχεια ο ήρωας πηγαίνει να κάψει 

τα ρούχα του νεκρού - πράξη πρόνοιας, 

για τα μικρόβια. Πηγαίνει στο ρέμα, τα 

καίει σε μια σπηλιά και αποκοιμιέται. (Ας 

θυμηθούμε τον ύπνο των συντρόφων του 

Οδυσσέα, μετά το πέρασμα από τη Σκύλλα 

καιτηΧάρυβδη. Ο ύπνος έρχεται: μετάτην 

τέλεση του έργου). Ξυπνάει τα χαράματα 

και ακούει το σκούξιμο του τσαλαπετεινού 

«κάτι ανάμεσα σε σκούξιμο γκιώνη και 

τσίριγμα νυχτερίδας.» Το ξύπνημά του εί

ναι διπλό, καθώς η μνήμη ανασύρει τον 

ακόλουθο διάλογο: «Είναι οι ψυχές» - 

«Δεν είναι οι ψυχές, είναι ο τσαλαπετει

νός». (Οι φράσεις δεν μας λένε ακόμη τί

ποτε το ιδιαίτερο).

Ξανά στον παρόντα χρόνο. Ο ήρωας, 

έχοντας επλη ρώσει το χρέος του στον νεκρό 

αδελφό, πηγαίνει σ’ ένα νησί -αυτό που 

τον έχομε συναντήσει ήδη- για σύντομες 

διακοπές. Εκεί γυροφέρνοντας, έχει την 

πολυτέλεια να συλλογίζεται φαινόμενα 

μιας κοινωνίας σε ανάπτυξη, και τις μετα

βολές που έχουν συντελεστεί. Η κληματα

ριά της ταβέρνας, όπου βρίσκεται τώρα, 

ανακαλεί στη μνήμη την κληματαριά του 

δικού τους σπιτιού -μετάβαση πάλι στο 

παρελθόν- που ήταν πιο μεγάλη, και 

τσουρουφλίστηκε, όταν οι Γερμανοί έκα

ψαν το σπίτι. (Πάλι εδώ το ‘σπίτι’ που πάει 

να γίνει στοιχειό).

Αντιγράφω και σχολιάζω σε γωνιακές 

αγκύλες. [< >] “|

«Την άνοιξη <ποια άνοιξη; την κατο

χική προφανώς> ο Βαγγέλης πήρε το



της αφήγησης, αντάρτης, ψυχωμένο και 

ανιδιοτελές άτομο. Ενδιάμεσοι χρόνοι: τα 

αμέσως επόμενα χρόνια, τα πριν και τα 

κατά τον Εμφύλιο, όταν ο Βαγγέλης, τα

λαιπωρείται αρχικά από τις αρχές, για την 

αντιστασιακή του δράση. Και έπειτα όταν 

ο μικρός αδελφός του (ήρωας της αφήγη

σης) τον περιφέρει στα νοσοκομεία της 

Αθήνας, νοικιάζοντας σπίτια στα περί

χωρά της. Η ιστορία του αδελφού τελειώ

νει με τον θάνατό του και τη μεταφορά της 

σορού του στο χωριό τους - τη γενέτειρά 

τους και στο σπίτι που το κάψαν οι Γερμα- 

νοί.

Από τους τέσσερις χρόνους φαινομενικά 

επικρατεί ο παρών χρόνος της αφήγησης, 

ενώ τον μικρότερο καταλαμβάνει η δια

μονή στην Αθήνα, - απλές επιγραμματικές 

αναφορές ονομάτων των προαστείων της 

Αθήνας, λες και ο χώρος αυτός απωθεί 

τους δύο αδελφούς, μαθημένους σε ανοι

χτούς ορίζοντες.

Κυρίως δραματικά -για να έρθομε σε 

ποιοτικές μετρήσεις του χρόνου - λειτουρ

γεί ο χρόνος της Κατοχής με το κάψιμο των 

σπιτιών του χωριού - που δεν κατονομάζε

ται, ούτε τοποθετείται/αφαιρετικό στοι

χείο. Βρίσκεται σε κάποια βραχώδη πε

ριοχή της Ελλάδας. Σύμβολο όλων των κα

μένων χωριών;

Μίλησα για χρόνο, αλλά, για λόγους οι

κονομίας, έπεσαν στη ζυγαριά και οι τό

ποι: Το ορεινό χωριό, τα περίχωρα της 

Αθήνας, και το νησί του Αιγαίου - παρών 

‘χρόνος και τόπος’ της αφήγησης. Και εδώ 

επίσης ποιοτικά μετράει: Το χωριό τους 

και το σπίτι τους που τα κάψαν οι Γερμα

νοί. Ο οικείος χώρος.

Οι ανθρώπινοι χαρακτήρες είναι μόνο 

δύο: ο αφηγητής/ήρωας και ο Βαγγέλης, 

που η ηλικία τούς διαφοροποιεί στο πεδίο 

της εμπειρίας και της εξέλιξης της ζωής 

τους. Ο μεγάλος/Βαγγέλης μετέσχε ενεργά 

στη κατοχική Αντίσταση, έπαιζε το κεφάλι 

του, διακινδύνευε για να σώσει τους άλ

λους, μάνα, αδέλφια, φέρνει τον Άγγλο 

γιατρό της αποστολής για να γιατροπορέ- 

ψει τον μικρό αδελφό, και τελικά πληρώνει 

- ‘άδικα1- για εκείνη τη δράση του. Μένει 

χωρίς επάγγελμα, ενώ έχει χάσει την υγεία 

του, περιφέρεται από εξορία σε εξορία, και 

ζει, τα τελευταία του χρόνια, στα περίχωρα 

της Αθήνας, αυτοεξόριστος από τον τόπο 

του, έξω από το κλίμα του. Ιδωμένος με τα 

μάτια του μικρού αδελφού έχει τα χαρα

κτηριστικά ενός ήρωα που πολεμά χωρίς 

αυταπάτες: Οι νεκροί δεν έχουν φωνή.

18 Σκούζει ο τσαλαπετεινός.

Ο αφηγητής -που παραμένει ανώνυ

μος- λόγω ηλικίας έχει μείνει απλός θεα

τής στην κατοχική περίοδο, και εκτός διώ

ξεων στα επόμενα χρόνια. Πάντως, για να 

διοριστεί στο δημόσιο, πλάνταξε. Τώρα, 

στο παρόν της αφήγησης, έχει βολευτεί, ελ

πίζει όμως προσωρινά, γιατί δεν του πη

γαίνει. Όπως λέει για τον προϊστάμενό του 

«ανόητος... γιατί ένας έξυπνος άνθρωπος 

δεν καταντάει να τελειώσει τη ζωή του 

προϊστάμενος σε δημόσια υπηρεσία». Εν 

τέλει ο μόνος που έχει αυτοτελή ζωή στο 

αφήγημα, που τον γνωρίζομε, είναι αυτός 

ο ανώνυμος ήρωας. Τον ‘είδαμε’ να ξυπνά, 

να περιφέρεται, να σκέπτεται και να κρίνει 

το περιβάλλον του, να θυμάται - κυρίως 

αυτό, και να εκπληρώνει το χρέος του προς 

τον μεγάλο αδελφό.

Υπογραμμίζω τις λέξεις κλειδιά: Ζέστη/ 

Καλοκαίρι/Τσαλαπετεινός/Φωτιά, που 

επανέρχονται, όχι χωρίς λόγο, με τα ση μαι- 

νόμενά τους, και που μας παραπέμπουν σε 

οριακές καταστάσεις: τη σύγχρονη ελλη

νική κοινωνία, τα μεταπολεμικά χρόνια, με 

τις διαφοροποιήσεις της, ενώ έχει λησμο

νηθεί το παρελθόν που στοίχισε τη ζωή αν

θρώπων και τόπων. Και σε αντίστιξη: την 

κατοχική περίοδο και το κορυφαίο, γιατον 

αφηγητή μας: το κάψιμο του χωριού και 

των σπιτιών από τους Γερμανούς. Όπως 

και στην κορυφαία φράση: «Δεν είναι οι 

ψυχές. Είναι ο τσαλαπετεινός», φράση που 

έχει ιδεολογικό περιεχόμενο. Αποδίδει μια 

στάση ζωής και αντίληψης.

Με άλλα λόγια και ανακεφαλαιωτικά: Η 

προσωρινή διαμονή του ήρωα σε ένα νησί, 

μια περίοδο σχετικής ομαλότητας του τό

που, και τα τυχαία αλλά και συνήθη περι

στατικά: καλοκαίρι, ζέστη, ο τσαλαπετει

νός ενός σπιτιού που σκούζει, η κληματα- 

ρια μιας ταβέρνας, οι Γερμανοί τουρίστες, 

οι κοπέλες με το μπικίνι, και -γιατί όχι;— 

η μοναξιά του, ξυπνούν το αναμνησιακό 

του πεδίο και τον φέρνουν πίσω σε ένα 

άδικα λησμονημένο παρελθόν: Την Κα

τοχή και τον αντάρτη αδελφό του, μαζί με 

ουσιώδεις και επουσιώδεις λεπτομέρειες. 

Το κάψιμο του σπιτιού τους και όλων των 

άλλων σπιτιών του χωριού από τους Γερ

μανούς και τις θηριωδίες τους, τον τσαλα

πετεινό που μετά τη φωτιά έσκουζε αμέρι

μνος, (η αδιάφορη στα ανθρώπινα φύση) 

και την κληματαριά που κάηκε. Και την 

μορφή του μεγάλου αδελφού, του Βαγγέ

λη, ο οποίος τον έσωσε από την αρρώστια 

στην Κατοχή, και μετά, ετούτος, άρρωστο 

πια εκείνον και ανήμπορο, προσπάθησε 

μάταια να τη σώσει.

Η ιστορία μας πλουτίζεται με αρκετές 

λίγο πολύ άσχετες λεπτομέρειες, που της 

επιτρέπουν να αναπνέει σε μια μεταπολε

μική πραγματικότητα και να την αποδίδει

χωρίς έμφαση, ενώ υπόκειται μια δραμα

τική κατάσταση, η οποία και τελικά επι

κρατεί.

Νομίζω ότι αυτό ακριβώς το δραματικό 

στοιχείο, με τα συμφραζόμενά του, έδρασε 

έτσι ώστε, η πρώτη χρονικά γραμμένη ιστο

ρία να λειτουργήσει ως πιλότος, που λέμε 

στην τηλεοπτική γλώσσα, και να γραφούν 

οι περισσότερες από τις άλλες ιστορίες, 

συμπληρωματικά. Ελπίζω να το διαπι- 

στώσομε στη συνέχεια.

Το δεύτερο, χρονικά πάλι, αφήγημα με 

τίτλο «Ο παιδικός μου φίλος Ισμαήλ Καν- 

ταρέ», 1977, σε α' πρόσωπο, ξεκινάει από 

το έργο του αλβανού συγγραφέα «Ο στρα

τηγός της στρατιάς των νεκρών». Ο φαντα

στικός διάλογος του αφηγητή με τον Καν- 

ταρέ περίπου συνομήλικό του, γίνεται δυ

νατός χάρις στο ότι, παρά τα σύνορα που 

χωρίζουν τα δύο κράτη, οι περιοχές τους 

βρίσκονται σε απόσταση: βολής ακοντίου. 

Αν στο προηγούμενο αφήγημα έπρεπε να 

υποθέσομε τις χρονολογίες εδώ πέφτουν 

απανωτά: Πάσχα του 1939, 20 Νοεμβρίου 

[1940], τέλη του 1944. Και ο χώρος ανάμεσα 

στις δυο περιοχές σπαρμένος με πτώματα 

Ιταλών στρατιωτών. Το 1951 μια ιταλική 

αποστολή έρχεται να μαζέψει τα κόκαλά 

τους. Στην παιδική συνείδηση του Καν- 

ταρέ και του αφηγητή μας εκείνο που επι

κρατεί από τις αναμνήσεις τους και τον ελ- 

ληνοϊταλικό πόλεμο είναι η απορία για όσα 

τραγικά συνέβησαν τότε, αφού όχι μόνο 

τίποτε δεν χώριζε τους δύο κόσμους αλλά 

το Πάσχα «τρεις μέρες χορεύανε στο με

γάλο τσαίρι του μοναστηριού που ήταν 

“βακούφικο”. Πριν από 25 χρόνια. Και 

στην Κατοχή τα σύνορα είναι σαν να μην 

υπάρχουν και η επικοινωνία γίνεται ελεύ

θερα σε πολλές μορφές από λαθρεμπόριο 

μέχρι τη γριά που πουλούσε «ρείκια για 

σκούπες» και είχε μαζί της τη ζαβή Τρυ- 

γόνα «που δε φορούσε τίποτε από κάτω». 

Τέλος του 1944 τα σύνορα ξαναμπαίνουν.

Η περιοχή του αφηγητή μας τις πρώτες 

μέρες του πολέμου καταλαμβάνεται από τα 

φασιστικά στρατεύματα αλλά οι ιταλοί 

φαντάροι δεν συμπεριφέρονται ως φασί

στες αλλά απλώς ως στρατιώτες που πνί

γουν κότες και πληρώνουν «με λέκια αλβα

νικά, νικέλινα, που είχαν στη μια τους όψη 

τον Βίκτορα Εμμανουήλ με κράνος και 

στην άλλη τις δέσμες με το τσεκούρι του φα

σισμού». Κατά τα άλλα η συμπεριφορά 

τους καλή. Απλώς ζητούσαν να μάθουν τα 

στέκια για τα «κορίτσια», αλλά τα είχαν 

μόνο τα απρόσιτα Γιάννενα.

Έπειτα: «Λιτανείες ατέλειωτες από Ιτα

λούς φαντάρους που τώρα ξαναγυρνούσαν 

στο αλβανικό, σερνάμενοι από τις ουρές



των αλόγων, όλη τη νύχτα, κι εμείς κρυφο

κοιτάζαμε με τρόμο και χαρά μαζί». Και η 

περιοχή ανακαταλαμβάνεται από τον ελ

ληνικό στρατό. Και όταν, μετά την επέμ

βαση των Γερμανών, ξανάρχονται οι Ιτα

λοί στρατιώτες, είναι «αλλιώτικοι πια, χω

ρίς τον πρώτο αέρα και χωρίς κέφι». Η 

πρώτη τους κουβέντα: «Νο μπόνο γκουέ- 

ρα».

Όμως ύστερα που ήρθαν άλλα «τους ξε- 

χάσαμε» ενώ τα «κόκαλά τους απόμεναν 

σπαρμένα και σαπίζανε ή τα ξάσπριζε τα 

καλοκαίρια ο ήλιος». Έως ότου, το 1951, 

ήρθε μια ιταλική αποστολή να τα «επανα- 

πατρίσει». Επικεφαλής «ο στρατηγός της 

στρατιάς των νεκρών» που γνώρισε και ο 

φίλος του ο Κανταρέ - όπως φίλο του τον 

αισθάνεται ο αφηγητής, καθώς έζησαν ως 

παιδιά τα ίδια περίπου γεγονότα σε γειτο

νικές περιοχές.

Οι κοινές, πραγματικές και υποθετικές, 

εμπειρίες του αφηγητή μας και του Καντα

ρέ, αναπτύσσονται στο αφήγημα επάνω σε 

ένα πνεύμα που αναζητά, πέρα από τις τυ

χόν διαφορές, τα σημεία προσέγγισης του 

λαϊκού στοιχείου των δύο περιοχο')ν οι 

οποίες όχι μόνο συνορεύουν αλλά και συ

νυπάρχουν και που ο πόλεμος τα χωρίζει 

τεχνικά. Το αφήγημα παραμένει εύστοχα 

στις ιστορικές φάσεις όπου η επαφή πραγ

ματοποιείται και αποφεύγει τις αιχμές που 

θα αλλοίωναν την παιδική αίσθηση ενός 

κόσμου που δεν έχει τίποτε να μοιράσει. 

Επιλογή που γίνεται συνειδητά αφού σε 

κάποιο σημείο λέγεται «ανάμεσα στα άλλα 

που δεν είναι της ώρας».

Πρόκειται λοιπόν για καταγραφή κατα

στάσεων της παιδικής ηλικίας και των ιλα

ρών στιγμών της, εξ ου και από τον τίτλο 

έχομε ειδοποιηθεί: «Ο παιδικός μου φί

λος...» Όχι ότι τα παιδιά δεν μεγάλωσαν 

αλλά, εδώ, δεν μεγάλωσαν ακόμη.

Μολονότι βέβαια ο παρών χρόνος της 

αφήγησης είναι η ανάγνωση του κάπως πα

ράλληλου βιβλίου του Κανταρέ, όλο το 

βάρος της αφήγησης πέφτει στις παιδικές 

εμπειρίες των ‘ηρώων’, στα χρόνια πρώτα 

του 1939 (το Πάσχα), όταν οι Ιταλοί εισβά

λουν στην Αλβανία και το ελληνικό χωριό 

βλέπει ‘δύο Αλβανούς αξιωματικούς ...να 

κλαίνε γιατί: οι Ιταλοί είχαν μπει στον τόπο 

τους’, και έπειτα στις 28 Οκτωβρίου όταν ο 

ίδιος εχθρός ‘μπήκε και σε μας’. Και ακόμη 

παλιότερα «δηλαδή όχι και πολύ παλιά, 

είκοσι πέντε χρόνια πιο πριν» όταν το Πά

σχα οι χωριανοί ενωμένοι μαζεύονταν «και 

τρεις μέρες χορεύανε στο μεγάλο τσαίρι του 

[βακούφικου] μοναστηριού». Τα δύο 

οριακά Πάσχα. Το ένα πριν από 25 χρόνια 

και το δεύτερο του 1939 όταν βρίσκουν κα

ταφύγιο οι τρεις Αλβανοί αξιωματικοί 

-που φανερώνουν την κοινή μοίρα των 

δύο γειτονικών περιοχών/κατοίκων και 

τον κοινό εχθρό. Βρισκόμαστε λοιπόν σε 

ένα διάλειμμα χαράς; Μάλλον.

Εδώ δεν εντόπισα λέξεις/κλειδιά. 

Βρήκα όμως μερικά μοτίβα που επανέρ

χονται ως σήματα ευδαιμονικά. Για να με

ταχειριστώ λέξεις του συγγραφέα, έχομε 

την ‘αθέατη μεριά’ του πολέμου.

Το επόμενο διήγημα «Εν γενεά και γε

νεά» (1979), παρουσιάζεται στη μορφή 

ενός νόθου δοκιμίου. Επισημαίνονται, με 

εμπειρικές αναφορές, οι διαφορές των εμ

πειριών της γενιάς που είχε την ηλικία και 

έδρασε -πολέμισε στα χρόνια της Κατο

χής- και της επόμενης γενιάς που έμεινε 

αμέτοχη, επειδή η ηλικία της, ήταν μικρά 

παιδιά, το απέκλειε. Ο αφηγητήςομολογη- 

μένα λόγιος, που ανήκει στη δεύτερη χρο

νικά γενιά, ομολογεί την μειονεκτική θέση 

του έναντι της πρώτης γενιάς που πολέμι

σε, αλλά αντιδρά στην έμφασή τους όταν 

«παίρνει μια απόχρωση δραματικότηταςή 

και υπεροψίας». Ιδού λοιπόν που η ηλικία, 

σε οριακές περιπτώσεις, διαστέλλει το «ε

μείς» από το «εσείς», χωρίς το κριτήριο να 

είναι ‘ηθικό’, -όπως για όσους, ενώ μπο

ρούσαν, ‘λούφαξαν’ τα χρόνια της Αντί

στασης, - αλλά απορρέει από τη σύμπτωση 

να έχουν γεννηθεί δέκα ή δεκαπέντε χρόνια 

αργότερα. Άραη τύχη ευνόησε την πρώτη 

γενιά, αλλά πάντως χάρις στην τόλμη 

τους: η απόφασή τους να πάρουν μέρος 

εθελοντικά στον ακήρυκτο πόλεμο της κα

τοχής - απόφαση, ας την ονομάσομε, ‘η

ρωική’ είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών. 

Το σκέπτομαι αυτός καθώς, ο λόγιος αφη

γητής μας, παραθέτει μερικές συμπεριφο

ρές εκπροσώπων της πρώτης γενιάς, σε πα

ρόντα χρόνο, που είναι αμφίσημες και εν

δεχομένως λογίζονται ως είσπραξη ευσή

μων λόγω τηςπροσφοράςτους εκείνης. Και 

σε αντιδιαστολή, δικαιούται κανείς να 

ισχυριστεί, ότι η δεύτερη γενιά έζησε φυ

σιολογικά παραμερισμένη; Ότι υπήρξε 

«άιστη [=αόρατη], άπυστη ^ανήκου

στη]», μια γενιά απούσα «από το προσκή

νιο της ιστορίας»; Και ότι με αυτή την αί

σθηση - για να περάσομε τώρα στη λογοτε

χνία, που μας πηγαίνει ο αφηγητής- έζησε 

τα πρώτα αλλά και τα επόμενα συγγραφικά 

της χρόνια; Τουλάχιστον έως το 1979, που 

γράφεται το δοκίμιο αυτό; Δεν ξέρω αν το 

υποστήριζε και σήμερα ο συγγραφέας. 

Αλλά δεν είναι ώρα να το συζητήσομε, μο

λονότι και άλλοι λόγιοι της δεύτερης μετα

πολεμικής γενιάς το έχουν ισχυριστεί. Μή

πως όμως για παρεμφερείς λόγους και η 

πρώτη μεταπολεμική γενιά δεν κινήθηκε

επί δυόμισυ δεκαετίες αποκλειστικά στα 

ολιγόζωα καιπεριθωριακάπεριοδικά, αμ

φιλεγόμενη από τα κρατούντα κανάλια 

όταν, και εάν, της έκαναν την τιμή να ασχο

ληθούν μαζί της; Να ήταν άραγε μόνο 

επειδή είμαστε τόπος γερόντων, ή διότι 

βρίσκονταν έξω από τα επίσημα ιδεολογή

ματα;

Ωστόσο, νομίζω, εύλογα, ότι, με τα εμ

βόλιμα αυτά, έχομε ταύτιση του αφηγητή 

με τον συγγραφέα, όχι μόνο σε βιωματικό 

πεδίο αλλά και στο λογοτεχνικό. Οι από

ψεις που διατυπώνονται έχουν και άλλοτε 

υποστηριχθεί κάποτε και με οργή μεταπο

λεμικής γενιάς, και συνεπώς δεν πρέπει να 

θεωρηθούν ότι στερούνται κάποιας βά- 

σεως. Όμωςτολμώνα ισχυριστώ, άλλη μια 

φορά, ότι, αν μιλάμε στο επίπεδο της εμπει

ρίας και της αφομοίωσής της, η διάκριση 

πρώτης και δεύτερης μεταπολεμικής γε

νιάς δεν είναι λανθασμένη, αρκεί να μην 

έχει αξιολογικό χαρακτήρα. Πρόκειται για 

απλή περιοδολόγηση.

Προχωρώ. Θα παρακάμψω τα δύο διη

γήματα του ’81, «Κείνος ο σουραυλής» και 

«Ο τελευταίος ταμπάκος», πράγματι αφιε- 

ρωματικά στον Παπαδιαμάντη και στον 

Δημ. Χατζή, μ' όλο που συναντάμε και σε 

αυτά ενδιαφέροντα στοιχεία γραφής, ορ

γάνωσης και ανάπτυξης διαλόγου με τους 

τιμώμενους. Αλλά, όσο εκτιμώ, βρίσκον

ται έξω από το θεματικό κύκλο που ορί

ζουν τα υπόλοιπα.

Από τα δύο διηγήματα του 1984, το «Μα- 

ναμεγάλη» παρουσιάζει σημεία που ήδη 

έχομε συναντήσει. Αρχίζει σε παρόντα 

χρόνο, όταν ο αφηγητής έχει δημιουργήσει 

οικογένεια, με τις υποχρεώσεις της, και 

περνάμε αμέσως σε παρελθόντα χρόνο 

όταν η ηρωίδα, η Μαναμεγάλη, -έτσι τη
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φώναζε όλο το χωριό - «δέσποζε με το μπόι 

της, με τον ίσκιο της, αλλά και με τον κόσμο 

της», το μεγάλο σόι της. Με το παλαιικό της 

σπίτι «δίπλα στο δικό μας», που το σεβά

στηκαν οι αιώνες και «παραλίγο να πω κι οι 

Γερμανοί (όχι το δικό μας)».

Σημειώνω κοινά σημεία που έχομε ξανα- 

συναντήσει: Ένα χωριό, που είναι του 

αφηγητή, σπίτι που προσπάθησαν να το 

κάψουν οι Γερμανοί - κι εδώ: φωτιά από 

πρόθεση.

Το σπίτι της Μαναμεγάλης μας δίνεται 

με χαρακτηριστικές λεπτομέρειες: μάζευε 

κόσμο και τον τάιζε. «Το ψωμί της που φά- 

γαμε». Έτσι η γυναίκα αυτή βγαίνει σα 

μάνα όλου του χωριού μια επιβλητική 

μορφή που στάθηκε αρωγός στους φτω

χούς στα χρόνια εκείνα που «τα χαρόνια οι 

Γερμανοί, μ' ένα πέταλο κρεμασμένο στο 

στήθος - και μες στη νύχτα φωτιές και πο

λυβόλα».

Υπογραμμίζω πάλι. Τη δίκαιη οργή του 

αφηγητή προς τον εχθρό που δεν σεβόταν 

τίποτε. Και σε αντίθεση το σεβασμό και την 

αγάπη του προς τη Μαναμεγάλη. Έτσι και 

ο τελευταίος διάλογός τους:

«Την έβλεπα ν’ ανεβαίνει σκυφτή [έχουν 

πιαπεράσειταχρόνια]αλλάπελώρια,στην 

πέτρινη σκάλα κι ύστερα να στρέφει το 

σουρωμένο της πρόσωπο, τυλιγμένο στην 

μπόλια, και να μου φωνάζει ‘Θα ’ρθεις άμα 

πεθάνω’;». Και ο αφηγητής τήρησε την 

υπόσχεσή του. Ξεκίνησε, παρά τα χιόνια 

και παρά τις επιφυλάξεις της γυναίκας 

του, και φτάνει οδηγώντας το αυτοκίνητό 

του, [η ‘αποκατάστασή’ του είναι πλήρης 

στον παρόντα χρόνο], στο χωριό «περνών

τας μέσα από χιονισμένες κοιλάδες που με 

ξέρανε και τις ήξερα [...], κοιτάζοντας τη 

Μουργκάνα, το φοβερό βουνό με το σκο

τεινό όνομα [...] έφτασα στο χωριό. Έριξα 

μια κλεφτή ματιά στο ρημαγμένο σπιτικό 

μου και τράβηξα κατ’ ευθείαν στη διπλανή 

εξώπορτα. Στη μέση του σπιτιού ήταν το 

φέρετρο ανοιχτό. Το κέρινο πρόσωπο τυ

λιγμένο στην μπόλια. [...]»

Συνάντηση με τον άντρα της Μαναμε

γάλης. «Έσκυψα και τον φίλησα» και η 

απόκρισή του «Έρθες;» και ύστερα: «Ε, 

καιρός μας», και ο αφηγητής σχολιάζει: 

Τόσο μόνο. Αλλά όταν έμειναν μόνοι και η 

κουβέντα ήρθε στα παιδιά τους έγινε ο 

διάλογος: «Ο Γιάννης; - Στην Αυστρα- 

λία»/«0 Μήτρος; - Στο Βέλγιο πρώτα, 

τώρα στη Γερμανία»/«0 Τόλης;» - «Στη 

Γερμανία κι αυτός» / «Κι ο Κόλλιας;» - 

«[...] στην Αθήνα». Μόνο ένας από τα παι- 

20 διά τους είχε απομείνει στην Ελλάδα. Οι 

άλλοι ξενιτεύτηκαν. Η μοίρα των χωρια

νών μετά τον πόλεμο. Διασπορά.

Στο επόμενο διήγημα «Ο φρύνος» ο αφη

γητής στον παρόντα χρόνο (α' πρόσωπο, 

πάλι), συναντιέται έπειτα από σαράντα 

χρόνια, με ένα εκπατρισμένο συγχωριανό 

του, τον Τριαντάφυλλο, «που ήρθε τουρί

στας από τη Στοκχόλμη, με τη Σουηδέζα 

του, και το γιο τους» και πηγαίνουν μόνοι 

τους στο χωριό τους, στα μέρη τους «εκεί 

πάνω, ανάμεσα Μουργκάνα και Κασιδιά- 

ρη». Ονόμαζαν ‘ζάμπα’ [τον φρύνο], «ένα 

είδος βατράχου της στεριάς» και με αυτό το 

παρανόμι λέγανε και μια πάμπτωχη γριά 

που ζούσε σε ένα καλύβι, σε απόσταση από 

το χωριό, «τελευταίο από τα τελευταία 

σπίτια, χωμένο στις τσουκνίδες και στα ξι- 

νολάπατα που φύτρωναν ανάμεσα στους 

σκουριασμένους γκαζοτενεκέδες και τα 

σάπια σφουγκαρόπανα, που η θεια μου, η 

άμια-Μίγια, πετούσε από το παραθύρι του 

πλυσταριού της».

Το σπίτι της θείας χτίστηκε στα 1900 με 

λίρες που έφερε από την Πόλη ο άντρας 

της. Μεγάλο «αρχοντικό» που για την τύχη 

του θα μάθομε αργότερα. Για την ώρα μα

θαίνομε ότι τα παιδιά, μια φορά το χρόνο 

παραμονή Πρωτοχρονιάς, πήγαιναν και 

βροντούσαν την πόρτα της καλύβας της 

γριάς και την κοροΐδευαν. Τότε εκείνη 

άνοιγε την πόρτα και τα καταριόταν. Αυ

τά, παιδικά παιχνίδια.

«Ώσπου κίνησαν επιτούτου οι Γ ερμανοί 

από την άκρη του κόσμου, από τα μέρη του 

Όδερ και του Ρήνου, να βάλουν φωτιά και 

να της το κάψουν, μαζί με το αρχοντικό της 

αμια-Μίγιας και με τ’ άλλα φτωχόσπιτα.» 

Οι χωριανοί είχαν προφτάσει να φύγουν 

θάβοντας - όσοι είχαν- ό,τι πολύτιμο 

υπήρχε από το νοικοκυριό τους. Όταν 

ύστερα από λίγες μέρες ξαναγύρισαν όλα 

ήταν στάχτες. Είχαν εξισωθεί πλούσιοι και 

φτωχοί. Γ ια να μην τα πολυλογούμε, όπως 

λένε στα παραμύθια, όταν βρίσκουν νεκρή 

τη γριά σε μια σπηλιά που είχε καταφύγει 

γιατί η αμια-Μάγια την κατηγόρησε ως 

κλέφτρα, εκεί που έφτιαναν το λείψανο οι 

γυναίκες, βρήκαν στο κόρφο της «μια τσα

λακωμένη φωτογραφία», που έδειχνε δύο 

ανθρώπους. «Αυτός με τα ρούχα είναι ο 

Μιχάλης, ο άλλος πρέπει να ’ναι Ιταλός».

Τότε τα παιδιά καταλαβαίνουν γιατί η 

γριά μέσα στο καλύβι της φώναζε αυτό το 

όνομα. Ήταν το παιδί της που το είχε στεί

λει 17 χρονώ στην Πόλη για να δουλέψει 

στο δερματάδικο του Αργύρη [του άντρα 

της αμια-Μίγιας, που έχτισε το 1900 το αρ

χοντικό τους], κι εκεί «αρρώστησε και τον 

έβαλαν στα σπιτάλια [...] τον φόρτωσαν σ’ 

ένα βαπόρι Ιταλικό για τον Πειραιά [...] 

ήταν ο αποκλεισμός [...]» και χάθηκαν τα 

ίχνη του, Η έρμη γριά ζούσε ένα δράμα μια

ζωή και τα παιδιά έκαναν μαζί της χάζι χω

ρίς να το υποπτεύονται.

Και τώρα ο φίλος του αφηγητή, ο Τριαν- 

τάφυλλος, πήρε ένα λαγήνι, που βρήκε στα 

αποκαΐδια της καλύβας της γριάς, για 

‘σουβενίρ’ στη νέα του πατρίδα. «Κάτι τέ

τοια σουβενίρ», σκέπτεται ο αφηγητής, 

«μοιάζουν με τις χειροβομβίδες που μεί

νανε από τον πόλεμο [...] τις βρίσκουν 

τώρα οι ανίδεοι [...] κι αυτές σκάζουν ξαφ

νικά, σε χρόνο ανύποπτο, με απρόβλεπτες 

συνέπειες».

Με αυτά τα λόγια κλείνει το διήγημα, 

απρόβλεπτα και αμφίσημα.

Κρατώ για το τέλος το διήγημα «Καλα- 

μάς και Αχέροντας», που ίσως, όχι χωρίς 

λόγο, δίνει και τον τίτλο στη συλλογή, και 

συνεχίζω με το «Κοριαντολίνο» [όνομα 

ενός ηδύποτου]. Ο αφηγητής, εδώ με γυ

ναίκα και παιδί, ζει στην Αθήνα, όπου μας 

περιφέρει και μαρτυρά τα δυσάρεστα στις 

εξόδους με το αυτοκίνητο τις αργίες, και 

τις ουρές της επιστροφής. Αυτά, φέτος που 

έμεινε στο σπίτι, την Πρωτομαγιά, ενώ 

πέρσι είχαν πάει οικογενειακώς στη Ρόδο, 

για «να ’χουμε πατήσει το πόδι μας στην ελ

ληνική Χονολουλού, δυο βήματα από την 

πόρτα μας». Από τον παρόντα χρόνο ήρ

θαμε στον περσινό και, με ένα χρονικό άλ

μα, πηγαίνομε πίσω στα χρόνια της Κατο

χής και στο χωριό του αφηγητή. Διαβάζω: 

«Στο χωριό μας, καταυλίστηκε μια ορεινή 

πυροβολαρχία και έμεινε κάπου 4 μήνες, 

από τα τέλη Νοεμβρίου του ’40 έως τα μέσα 

Μαρτίου του ’41». Το χωριό γέμισε φαντά

ρους και πολλά σπίτια επιτάχθηκαν. «Το 

δικό μας ήταν μεγάλο, δίπατο [...] με μπαλ

κόνι και μια εσωτερική σκάλα ξύλινη με 

κουπαστή, που την κατέβαινες πιο γρή

γορα τσουλώντας».

Σε αυτό το σπίτι τους εγκαταστάθηκε 

ένας λοχαγός από την Αθήνα με τους δύο 

υπηρέτες του φαντάρους από τον Μωριά 

«παλιολλαδίτες, λέρες μοραίτικες», που 

έλεγε ο πατέρας του αφηγητή. Ωστόσο 

παρά τον φόβο των Ιουδαίων, που λέμε, 

και παρά το ότι στην οικογένεια υπάρχουν 

και δυο κορίτσια, αναπτύσσονται καλές 

σχέσεις με τους στρατιώτες που φέρονται 

άψογα, ο ένας μάλιστα πηγαίνει βόλτες τον 

μικρό αφηγητή με το άλογο του λοχαγού 

«ένα καμάρι, λιγνό, ρούσο, γυάλιζε η τρίχα 

του», και τέλος επικρατεί ανάμεσά τους 

ένα πνεύμα συμπάθειας.

Κάποια χαράματα «η πυροβολαρχία 

έφυγε για το μέτωπο», και «το χωριό ερή

μωσε» πάλι. Σε λίγο όμως, με την άνοιξη 

φάνηκαν τα ξένα αεροπλάνα που βομβάρ

διζαν. Είχε αρχίσει η υποχώρηση, μετά την 

εισβολή των Γερμανών. Κατέφθαναν και



περνούσαν από το χωριό φαντάροι «κου- 

ρελήδες, με τ’ άρβυλα χαρβαλωμένα, τις 

γκέτες να σέρνονται στη λάσπη, το μάτι 

άγριο. Έτοιμοι για καυγά. Χτυπούσαν τις 

πόρτες και γύρευαν ψωμί. Ό,τι είχαμε 

τους δίναμε. Τι είχαμε κι εμείς; Και τους 

ρωτούσαμε: Εμάς πού μας αφήνετε;»

Τέλος ένα βράδυ πέρασε και η ορειβατι

κή. «Ποια ορειβατική; Κάτι απομεινά- 

ρια.»

Έχομε κι εδώ τις δυο όψεις του νομίσμα

τος, όπως και στο διήγημα «Ο παιδικός μου 

φίλος...» με τους Ιταλούς στρατιώτες. Αλ

λιώς η εικόνα τους ως νικητές, αλλιώς ως 

νικημένοι.

Ο αφηγητής πάντως έχει συντηρήσει, 

ακόμη και μεγάλος, την εικόνα της μποτί- 

λιας που είδε στο δωμάτιο του λοχαγού, 

χωρίς να ξέρει το όνομα του ηδύποτου. Και 

τη βλέπει σε μια βιτρίνα στη Ρόδο, την αγο

ράζει [πέρσι], και το διήγημα τελειώνει: 

«Ρώτησαστοκατάστημακαι μου είπαν πως 

το λένε ‘Κοριαντολίνο’. Ά , αυτό εννοού

σες’, μου είπε η γυναίκα μου. Τι το θέλεις; 

Δε λέει τίποτε’. Κι κόρη μου: ‘Μπαμπά, 

όλο παλιομοδίτικα αγοράζεις’».

Από το σπίτι, που είχαμε στο προηγού

μενο διήγημα, το δίπατο που φιλοξενούσε 

το λοχαγό και τους δυο φαντάρους, στο 

επόμενο, χρονικά πάντα, με τίτλο που μας 

μπερδεύει: Symphonia, (απλώς πρόκειται, 

όπως θα μάθομε, για μάρκα τσιγάρων της 

Ουγγαρίας), στο σπίτι, που θα συναντή

σομε τώρα, έχει απομείνει «Μια σκάλα 

...που δεν ανεβαίνει πουθενά». Ο αφηγη

τής μας μιλάει για ένα τουριστικό του ταξί

δι, με ένα γκρουπ ανάμεικτο ιδεολογικά, 

(βρισκόμαστε ακόμη στα 1985, μην το ξε- 

χάσομε) στις σοσιαλιστικές χώρες, και ει

δικά στην Ουγγαρία. Στη Βουδαπέστη 

όπου περιφέρεται μόνος του αφήνοντας 

τους άλλους του γκρουπ, τον πλησιάζει 

κάποιος και του ζητάει «Dollars; Dollars;», 

κι ο αφηγητής νευριασμένος του απαντά 

ελληνοπρεπώς. «Άει παράτα μας». Οπότε 

βγαίνει ότι ο δολλαριοαγοραστής είναι έλ- 

ληνας πρόσφυγας, και πιάνουν κουβέντα. 

Στο τέλος θα του ζητήσει να του πει πώς να 

πάει στο χωριό Μπελογιάννης, όπου και 

πράγματι, μόνος του πάλι, ξεφεύγοντας
%

από τους άλλους, πηγαίνει. Η πρώτη του 

έκπληξη: Στους δρόμους «παίζανε τα ελλη

νόπουλα και φλυαρούσαν ουγγαρέζικα». 

Ύστερα θα συναντήσει τον Μπάρμπα 

Μήτσο τον Ντούλια. «Του είπα το όνομά 

μου. ‘Μεγάλωσες μου είπε’».

Και ο αφηγητής μας γυρνάει στο παρελ

θόν όταν έκανε παρέα αυτός μικρός, με τον 

Ντούλια κι αυτός προσπαθούσε να τον 

μυήσει στα κομμουνιστικά. Θυμάται το

σπίτι του Ντούλια «στην άκρη του χωριού 

καθώς ήταν, [και] είχε γλυτώσει από τη φω

τιά».

«Ούτε οι Γερμανοί δεν το καταδέχτη

καν», έλεγε εκείνος. Αρτεργάτης στην 

Αθήνα, εξόριστος επί Μεταξά στην Ικαρία 

«λέγανε, κι εκεί μορφώθηκε». Και εν τέλει 

«έγινε φυματικός και‘μαρξιστής’». Ήξερε 

για την πρωτομαγιά στο Σικάγο και διάβα 

ζε: «η διαρκής επανάστασις», «το παγκό

σμιο προλεταριάτο», όλο τέτοια. Και εξη

γούσε ότι το Κεφάλαιο είναι σαν τη Λερ- 

ναία Ύδρα.

Όταν έπεσε η Μουργκάνα, ο Ντούλιας 

έφυγε με τους άλλους να βρει τη λευτεριά. 

Τώρα ο μπαρμπα Ντούλιας που βρίσκεται, 

στο ουγγαρέζικο χωριό, κάθεται πίσω από 

το παράθυρο του καφενείου και αγναν- 

τεύει το κενό. Και το μόνο που [με ρωτάει] 

είναι αν έχει απομείνει το σπίτι του. Και ο 

αφηγητής συμπεραίνει. «Ο Ντούλιας, ένα 

φάντασμα δηλαδή, δίπλα στο παράθυρο».

«Η Φρύνη», το ύστερο που γράφτηκε 

διήγημα -αντίστιξη στο «Φρύνο», τον 

άσκημο βάτραχο,- συμπληρώνει, θαρ

ρείς, τον πίνακα των καμένων σπιτιών. Το 

σπίτι της Φρύνης «δίπλα στο δικό μας, σχε

δόν μια πόρτα». Από το δικό μας σπίτι, 

σώθηκαν από την πυρκαγιά, «τρεις τόμοι 

όλοι κι όλοι από την Εγκυκλοπαίδεια». 

Εκεί ο αφηγητής είχε διαβάσει για την πα

λιά Φρύνη που την συνδέει με τη Φρύνη του 

χωριού του, η οποία «είχε πρόσωπο στα

ρένιο, ψημένο στον ήλιο, και μάτια που πε- 

τούσαν σκοτεινές λάμψεις. Κι όσο για το 

κορμί της -» αυτό ο αφηγητής το αφήνει 

ημιτελές.

Έχομε, εδώ πάλι, μια παρέα παιδιών 

δεκατετράχρονων - «ο Κόλας, ο Μάχος, 

εγώ, ο Γκόντος. Και βέβαια η Φρύνη, η Βί- 

τω, η Μαριάνθη» - στα χρόνια της Κατο

χής, όταν όμως επικρατούν τα δικά τους 

προβλήματα, και μόνο στο τέλος παίρνουν 

χαμπάρι όταν «κατέβηκε τρέχοντας από τη 

ράχη ο πατέρας του Κόλα και φώναξε πως 

οι Γερμανοί καίνε τα χωριά τους. Έφεξε ο 

τόπος, εκεί μέσα στα ρουμάνια, πίσω από 

τις ράχες».

Αν ο μεταφραστής του Μπάυρον ταύ

τισε από λάθος του - ποιητική αδεία;- τον 

Καλαμά με τον Αχέροντα, η μετέπειτα 

ιστορία στα μέρη αυτά και τα δραματικά 

γεγονότα που συνέβησαν ένα αιώνα αργό

τερα δίνουν, πρωθύστερα, στην παρερμη

νεία, μια συμβολική σημασία.

Στο «Καλαμάς και Αχέροντας», μας διη

γείται ο αφηγητής που έζησε παιδί τα χρό

νια της Κατοχής, ο Καλαμάς ήταν το όριο 

που χώριζε τα δυο αντάρτικα: τους ελασί- 

τες που έλεγχαν την «πέρα» περιοχή και

τους εδεσίτες που έλεγχαν την «δώθε» με

ριά του ποταμού. Έτσι ο τοπικός προσδιο

ρισμός έπαιρνε αυτομάτως ιδεολογικό χα

ρακτήρα, ανεξάρτητα από τη βούληση των 

κατοίκων της κάθε περιοχής, η οποία και 

έτσι βρέθηκε σημαδεμένη.

Αδιόριστος δάσκαλος ο αφηγητής, έπει

τα, σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν λογικά 

τα παλιά έπρεπε να είχαν ξεχαστεί, κουβα

λάει τη ρετσινιά του «πέρα» από τον Καλα

μά. Κάθεται άνεργος στα μέρη του, ξανα

διαβάζοντας τα πεντέξι παιδαγωγικά του 

βιβλία. Από τυχαίο λόγο έρχεται ο διορι

σμός του από τη μεσολάβηση ανθρώπου 

της «δώθε» μεριάς του Καλαμά.

«Έτσι βρέθηκα στις πηγές του Αχέρον

τα, [αυτή τη φορά του πραγματικού], στη 

Λάκα-Σούλη...», όπου ο Πρόεδρος της 

νέας του (έστω προσωρινής, κατοικίας και 

τόπου δουλειάς), καθώς η εύνοια για τον 

διορισμό είναι προφανής, τον θεωρεί άν

θρωπο ‘δικό μας’. Μέχρις ότου μαθαίνει, 

σε σχετική ερώτησή του, ότι είναι από την 

«πέρα» μεριά. Αλλά τότε ξυπνάει στον 

Πρόεδρο το εξομολογητικό του, και, σκύ

βοντας στο τραπέζι, του λέει εμπιστευτικά:

«Άκου να σου πω. Αυτά που είδαν τα 

μάτια μας δεν ξεχνιούνται. Γινήκαμε χει

ρότεροι από τους Γερμανούς. Ακούς να 

βάζουν αιχμαλώτους να σκάβουν το λάκκο 

τους.»

Το ανάλογο ακριβώς είχε κρυφακούσει, 

παιδί οαφηγητής, ότι έκαναν καιοι«πέρα» 

από τον Καλαμά, στα ίδια χρόνια.

Η εξίσωση των δύο συμπεριφορών, 

απέναντι των ιδεολογικών αντιπάλων, που 

βρίσκονταν ‘δώθε’ ή ‘κείθε’ του ποταμού, 

απέβαινε πλήρης.

Και ο αφηγητής κράτησε το μυστικό, το 

παλιό, σαράντα, και το νεότερο τριάντα 

χρόνια κρυφό. Ένας μάρτυρας σιωπηλός 

επί τριάντα και σαράντα χρόνια. Γι’ αυτό 

και τελειώνει:

«Το βλέπεις. Εσύ μιλάς για την πίσω με

ριά, την αθέατη. Σαν να λέμε: την πίσω με

ριά του θανάτου».

Στο διήγημα αυτό, προκειμένου να δο

θεί η εξίσωση της φρίκης των δύο ιδεολογι

κών αντιπάλων, που η κύρια πρόθεσή τους 

ήταν ο πόλεμος κατά των Γερμανών, οι 

ίδιοι οι Γερμανοί και οι ωμότητές τους 

απουσιάζουν. Είναι όμως το σημείο ανα

φοράς. Με αυτών τις πράξεις παρομοιά- 

ζονται οι πράξεις των αντιπάλων αντάρτι

κων ομάδων, χωρίς έμφαση, όμως έμμεσα 

αναδύεται το γεγονός στη δραματική του 

διάσταση.

Ο Καλαμάς: ένα όριο θανάτου, ένας 21 

άτυπος Αχέροντας.



«Ανακατεύτηκαν τα πράγματα, Αχέ

ροντας και Καλαμάς έγιναν ένα. [...] Όλα 

αυτά τελειωμένα πια, κι εγώ ένας μάρτυ

ρας αμφίβολος, αβέβαιος ακόμα και για 

τον εαυτό μου [...]».

Σταματώ τις αναφορές μου στα επτά από 

τα εννέα διηγήματα και δεν έχω την πρό

θεση να υποκαταστήσω την ανάγνωσή 

τους, η οποία μας δίνει πολύ περισσότερα 

από όσα ανέφερα, έτσι που η «θέση» τους 

-αν υποτεθεί ότι υπάρχει- να διασκεδά

ζεται από ένα πλήθος πραγμάτων, γεγονό

των, συλλογισμών, αμφισβητήσεων, σκε

πτικισμών, ανατρεπτικών ειρωνειών, και 

η ίδια η αφήγηση να κατασταίνεται πει

στική με το πλούσιο φορτίο της. Και προ- 

παντώς να διατηρεί την αμφισημία της. 

Είδαμε να περνάνε μπροστά μας τόποι, χω

ριά ανάμεσα Μουργκάνα και Κασιδιάρη, 

ονομαζόμενα και μη, νησιά του Αιγαίου, 

που κατάντησαν τουριστικά, συνοικίεςτης 

Αθήνας με τα νοσοκομεία της αλλά και 

τους ανθρώπους της «χωμένους στην 

τρύπα της πολυκατοικίας τους, [...] ή φε

ρέοικους σε τέσσερις ρόδες», ποτάμια, ο 

Δρίνος ο Καλαμάς, αυτός κυρίως, ο ταπει

νός -όσο τον ξέρομε- Αχέροντας, να πα

ρελαύνουν άνθρωποι λογιών λογιών, γνώ- 

σεο>ν, πεποιθήσεων και συμπεριφοροόν, 

σύμφωνα με την πείρα και το περιβάλλον 

όπου έζησαν, παιδιά, έφηβοι, νέοι μεσήλι- 

κες, γέροι, τα παιδιά και οι έφηβοι να μεγα

λώνουν σε δύσκολους καιρούς, κάτι να κα

ταλαβαίνουν , κάτι να περνάει χωρίς να αν

τιλαμβάνονται τις συνέπειές του και τις 

προεκτάσεις του, μεσήλικες να γερνούν 

και, αν .δεν γίνονται σοφότεροι, να απο

ρούν, γέροι να πεθαίνουν, εποχές να δια

δέχονται, της αρχής του αιώνα, του πολέ

μου του 1940, της Κατοχής με τους Γερμα

νούς και τις φωτιές τους που έκαιγαν τα 

σπίτια των χωριών, το διπλά σημασμένο 

αντάρτικο που το χώριζε ‘ιδεολογικά1 

-που λέει ο λόγος- ο Καλαμάς ταυτισμέ

νος με τον φανταστικό Αχέροντα, η πρώτη 

μεταπολεμική περίοδος, η φάση του αδή

λωτου και έπειτα του ανοιχτού Εμφύλιου 

πολέμου, η μετεμφύλια εποχή σε όλα, σχε

δόν, τα στάδιά της, τις ακολουθίες της και 

τις ανακολουθίες της, όταν κάποιοι εκπα

τρίζονται σε ξένους τόπους και κάποιοι 

από την «κλειστή οικονομία του χωριού» 

μετοικούν στην αχαλίνωτη Αθήνα και 

«χάνουν την ταυτότητά τους», που λένε στο 

δημοσιογραφικό ιδίωμα.

Και όλες αυτές οι ιστορίες που διαδρα

ματίζονται σε τόσους κοινούς: τόπους, 

22 χρόνους, και με πρόσωπα που παραλλά

ζουν αλλά έχουν κοινή μοίρα, με κάνουν να 

υποθέτω ότι είμαστε μπροστά σε ένα άτυπο

σπονδυλωτό μυθιστόρημα, στο οποίο 

πραγματικός πρωταγωνιστής είναι: μια 

ιστορία σαράντα χρόνων, κοιταγμένη από 

μια συνείδηση: ανοιχτή σε ερεθισμούς, και 

που η τεχνική της αφήγησης στοιχειοθε- 

τείται από / και υποτάσσεται στο / υλικό 

της, με άμεση συνέπεια αυτή η τεχνική να 

εξαφανίζεται και να καταλήγει ‘αθέατη’.

Αλλά για αυτή την τεχνική, και τα μέσα 

της, θα χρειαζόταν μια άλλη εισήγηση, που 

θα λειτουργούσεε ως παραπληρωματικός 

λόγος. Τώρα θα περιοριστώ μόνο στο ότι 

αυτά τα αφηγήματα μνήμης και αγάπης 

-το μίσος περιορίζεται μόνο για τους Γερ- 

μανούς, ούτε καν για τους Ιταλούς- τα 

υπερασπίζεται μια γλώσσα που έχει τα 

γνωρίσματα ενός λόγου συνειρμικού που 

δεν κατάγεται από κάποια σχολή ή αντίλη

ψη, αλλά εμψυχο')νεται από ένα εκτενές 

αναμνησιακό πεδίο και εδράζεται σε εκτε

ταμένη παρατηρητικότητα, που έχει απο-

θησαυρίσει πρόσωπα, καταστάσεις, συν

θήκες, τα οποία και κατατίθενται με τρόπο 

οργανικό και σύμφωνο με κάποιους νό

μους, ας τους ονομάσω, ψυχολογικής τά- 

ξεως.

Και κάτι ακόμη να συμπληρώσω, μήπως 

κάποιος μπορεί να οδηγηθεί στην υπόθεση 

ότι ο αφηγητής είναι κάθε φορά ο ίδιος, 

που θα σήμαινε ότι ο ήρωας και ο συγγρα

φέας ταυτίζονται. Για τη δική μου αντί

ληψη το αυτοβιογραφικό στοιχείο, όσο 

υπάρχει —και δεν αμφιβάλλω-* είναι όσο 

και σε κάθε συγγραφέα. Όπως εξ άλλου, 

έχει αποδοθεί στον Φλωμπέρ ότι είπε: «Η 

μαντάμ Μποβαρύ είμαι εγώ». Στην περί

πτωσή μας το αυτοβιογραφικό στοιχείο 

και το επινοημένο έχουν πλεχθεί κατά τέ

τοιο εύστοχο τρόπο που ενισχύουν την αί

σθηση του εξομολογητικού χαρακτήρα της 

αφήγησης.
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ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΗ 
ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Από τον πρώτο ως τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο
(1914-1939)

$

ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ -  ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ



Αρχαίο δράμα και φύση

Μέχρι τώρα, αν μπορώ να συνοψίσω πολύ σύντομα, κυκλώθηκε 

το θέμα μας από τις εξής προσεγγίσεις μονολεκτικά: ηθολογία, 

μαγεία, ανθρωποθυσία, αθλητισμός, ερωτισμός, γλώσσα, υπαρ

ξισμός, ύβρις και μύθος. Εγώ θα επιχειρήσω κάτι πολύ πιο κοι

νό. Θα μιλήσω για αυτό που είναι το θέμα του συνεδρίου: «Αρ

χαίο δράμα» και φύση. Και πιο συγκεκριμένα θα προσπαθήσω 

να θίξω επιγραμματικά τα κύρια σημεία του θέματός μου, που 

είναι η «διττή» σημασία της φύσης στο αρχαίο δράμα με κύρια 

παραδείγματα τις Βάκχεςτου Ευριπίδη και την Ειρήνητου Αρι

στοφάνη και η απήχηση αυτής της διπλής σημασίας στη νεότερη 

δραματουργία με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα το έργο Δαναΐ- 

όεςτον Ανδρέα Κάλβου.

Επειδή το θέμα ακούγεται σχεδόν τεράστιο στην έκτασή του 

και ίσως και στη σημασία του, θα είμαι εξαιρετικά επιλεκτικός. 

Θα αναφερθώ σύντομα στα εξής τέσσερα σημεία: Πρώτο, σε μια 

εισαγωγική επισκόπηση του θέματος, γραμματολογική και φι

λολογική. Δεύτερο, στη λειτουργία της διττής σημασίας της φύ

σης στις Βάκχες. Τρίτο, στη λειτουργία της διττής σημασίας της 

φύσης στην Ειρήνη. Και τέταρτο, στη λειτουργία της διττής ση

μασίας φύσης στις Δαναΐδες του Κάλβου, με ανάγνωση ενός 

πολύ σύντομου αποσπάσματος, που αποτελεί τον πρόλογο των 

Λ αναΐδωνκαι μερικών στροφών από την ωδή «Εις ωκεανόν» του 

Ανδρέα Κάλβου, του οποίου γιορτάζουμε φέτος τα διακόσια 

χρόνια από τη γέννηση.

ΠΡΩΤΟΝ
Εισαγωγή

Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, φιλολογικό και άλλο, να προσέξει κα

νείς, κατά το «αρχή παιδεύσεως ή τών ονομάτων έπίσκεψις» του 

Αντισθένη, τη σημασία της λέξης «φύσις». Βγαίνει από το ρήμα 

«φύω», που περιέχει μόνο τη ρίζα και την κατάληξη. Η ρίζα είναι 

«φυ-», αλλά αυτή η ρίζα μας δίνει πολλά παρακλάδια, ετυμολο

γικές οικογένειες. Έχουμε «φυ-» (φύω, φύομαι), «φυμ-» (φύμα, 

φυματίωση, φυματικός), «φυσ-» (φύσις, φυσικός, φυσιολά

τρης), «φυτ-» (φυτόν, φυτικός), «φυλ-» (φύλον, το γένος, sex) 

και «φυλλ-») (φύλλον των δένδρων, των εφημερίδων κτλ.) Εδώ 

να θυμίσω μια ενδιαφέρουσα σύμφυρση, που έκανε παλαιότερα 

ο λαός: όταν ήθελε να πει «φυματικός», έλεγε καμιά φορά, κατά 

σύμφυρση, «φθιματικός», κάνοντας λάθος, παρετυμολογώντας 

ή συνδυάζοντας το «φθισικός» εκ του «φθίνω» και το «φυματι

κός» εκ του «φύματος» (φύμα εδώ σημαίνει κακό φύτρωμα).

Όταν καταλάβει κανείς αυτό, δηλαδή την γλωσσική προέ

λευση του όρου, μπορεί να εννοήσει και γιατί έπαιξε τεράστιο 

24 ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος, της εκπαίδευσης 

και του στοχασμού εν γένει η λέξη «natura» και το παιχνίδι «na

tura naturans» και «natura naturata», με την έννοια του ότι η φύση

του Ανδρέα Παναγόπουλου

και δημιουργεί και δημιουργείται, και περιέχει και περιέχεται, 

και σημαίνει και σημαίνεται δηλ. η φύση, που με τον μακρόκο

σμο της συγκοινωνεί με τον καθένα από εμάς και με το κάθε ένα 

έμβιο ον, που αποτελείτο μικρόκοσμότης, δηλαδή σε μια διαρκή 

διαλεκτική αλληλουχία περιέχοντος και περιεχομένου. Οι δε 

ξένοι έχουν το προνόμιο σε μερικές γλώσσες να παίζουν ανάμεσα 

στο «nature» και «narture», που το μεν πρώτο σημαίνει «φύση», 

το δε δεύτερο «ανατροφή». Με διαφορά ενός γράμματος «παί

ζουν» ανάμεσα στη σύζευξη της φύσης προς το περιβάλλον, των 

γενετικών καταβολών προς την εκπαίδευση και την επίδραση 

του περιβάλλοντος (το μεν πρώτο είναι nature, το δε δεύτερο nar

ture, που σημαίνει τροφή, ανατροφή, διατροφή, δηλαδή εκπαί

δευση).

Από εκεί και μετά συνεχίζεται μια αντιθετική διαπλοκή της 

φύσης σε σχέση με πολλά άλλα αξιόλογα, αλλά αντίθετα, αντί

παλα σχήματα. Φύσις - Νόμος. Το αντίθετο, από μια άποψη, 

της λέξης «φύσις» είναι «νόμος», γιατί η μεν φύση γίνεται αφ’ 

εαυτής, ο δε νόμος τίθεται. Οπότε το βασικό ερώτημα περί δου

λείας π.χ. στην αρχαιότητα είναι «Κείται ή δουλεία φύσει ή νό- 

μω;» δηλαδή «ο δούλος είναι εκ φύσεως γεννημένος ή τον κάνουν 

οι άνθρωποι δούλο;». «Μία άρχή κείται φύσει ή νόμω;». Και εί

ναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για την ιστορία του στοχασμού αυτό 

το σημείο, όπως επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον η αντιθετική σύ

ζευξη ανάμεσα στη φύση και στον πολιτισμό, στη φύση και στην 

εκπαίδευση, γιατί πολιτισμός είναι κάθε απόπειρα που έχει γίνει 

σ’ όλους τους χώρους του επιστητού να πάει ο άνθρωπος λίγο πιο 

πέρα από εκεί, όπου τον άφησε η φύση. Ή , για να χρησιμο

ποιήσω μια πολύ επιτυχή έκφραση του κ. Πουλιανού, τα εργα

λεία του ο πρωτόγονος άνθρωπος δεν τα χρησιμοποιούσε, όπως 

τα έβρισκε στη φύση, δηλαδή μια πέτρα για να χτυπάει, αλλά 

επεξεργαζόταν την πέτρα, για να φτιάξει εργαλείο. Δηλαδή 

κιόλας με την τεχνική και την τέχνη έχουμε παρέμβαση στη φύση.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Λειτουργία της διττής φύσης στις Βάκχες τον Ευριπί
δη.

Διττή φύση εννοώ, όσο πιο σύντομα μπορώ να το διατυπώσω, 

την αναφορά, που κάνουν οι δραματουργοί και εν προκειμένω ο 

Ευριπίδης στο ύστερο έργο του, το κύκνειο άσμα του τις Βάκχες, 

στη φύση, αφ’ ενός μεν ως φύση natura, δηλαδή φυσική φύση, και 

δεύτερο στη φύση του ανθρώπου, που είναι το κύριο πρόβλημα 

της σοφιστικής αλλά και της ύστερης δραματικής τέχνης του 5ου 

αιώνα με τον Ευριπίδη κυρίως, καθώς προσπαθούν να συνεχί- 

σουν τη σχέση ανάμεσα στη φύση που μας περιβάλλει και της 

οποίας αποτελούμε μέρος και τη φύση που κουβαλάμε μέσα μας 

ως χαρακτήρα, ως ήθος, εξ ου και ηθολογία. Δηλαδή η φύση μας



μας οδηγεί σε έθος, το οποίο παγιούμενο και επαναλαμβανόμενο 

δημιουργεί το ήθος μας, που δεν έχει μόνο να κάνει με την ηθική 

μας, αλλά έχει να κάνει με όλες τις συνήθειές μας, οι οποίες συνι- 

στούν και ήθος. Δηλαδή τα έθη συνιστούν και ήθος.

Στη συγκεκριμένη τραγωδία έχουμε το θρίαμβο της φύσης με 

την έννοια του περιβάλλοντος κόσμου, ας πούμε το θρίαμβο της 

οικολογικής φύσης. Δεν υπάρχει καλύτερη σκηνογραφία από 

ένα δάσος, και μάλιστα ορεινό δάσος, για να παιχτούν οι Βάκ

χες. Πιστεύω ότι κανένα έργο σωζόμενο ή μη και των τριών δρα

ματουργών, δεν πέτυχε περισσότερα από τις Βάκχες, καθώς οι 

μαινόμενες ιέρειες του Διονύσου «βακχεύουν», εξ ου και μετά το 

«βατεύουν» με την έννοια την οργιαστική (π.χ. τα ζώα βατεύουν) 

πάνω στα δασωμένα βουνά με σπαραχτικές συγκρούσεις, που 

οδηγούν στην άρση της λογικής, άρση των συναισθημάτων και 

της λογικής της καθημερινότητας και που αποτελούν το άκρον 

άωτον του θριάμβου του αρχαίου ελληνικού πάθους. Αυτό ακρι

βώς το πάθος προσπάθησε ο Ευριπίδης να τρυπήσει. Αυτό εν

νοούσε ο Σεφέρης όταν στο ποίημά του «Ευριπίδης Αθηναίος» 

έλεγε:

«Είδε τις φλέβες των ανθρώπων σαν ένα
δίχτυ των θεών

όπου μας πιάνουν σαν τ ’ αγρίμια

προσπάθησε να το τρυπήσει...»

Δηλαδή, κατά το Σεφέρη, ο Ευριπίδης είδε το πάθος μας, τα αι- 

σθήματά μας, την αγάπη μας, το μίσος μας, σαν ένα δίχτυ των 

θεών, που το χρησιμοποιούν για τους ανθρώπους όπωςτο χρησι

μοποιούσαν οι αρχέγονοι κυνηγοί για τα θηράματά τους. Δεν 

είναι ανάγκη να ρίξει ο Δίας ένα αστροπελέκι για να σκοτώσει 

έναν άνθρωπο που ξεπέρασε το μέτρο και έφτασε στην ύβρη. Δεν 

χρειάζεται παρά να του σταλάξει μια μικρή σταγόνα ζήλειας. 

Αυτό θα γινόταν ωκεανός μίσους και θα άρχιζε μια ατέλειωτη 

σειρά καταστροφών. Ό,τι έγινε στην αρχαία Ελλάδα κατ’ επα

νάληψη, στο αρχαίο δράμα και ό,τι έγινε μέχρι και τον 20ο αιώ

να. Θυμηθείτε στον Οθέλλο, μια σταγόνα υποβολιμαίας από τον

Ίαγο ζήλειας, πού οδήγησε τον τραγικό βασιλιά. Στις Βάκχες 

του Ευριπίδη, αν το φυσικό περιβάλλον δηλαδή η natura natu- 

rans, είναι το ορεινό δάσος, η πραγματική φύση είναι η ανθρώ

πινη φύση, η μαιναδική φύση και μάλιστα υπό ειδικές συνθήκες 

έξαρσης, εν προκειμένω οργιασμού, τέλεσης λατρευτικής εντο

λής. Η Αγαύη φτάνει σε τέτοιο άκρατο όριο έκστασης, που βγαί

νει από τον ίδιο της τον εαυτό, «εξίσταται», εξ ου και το «απορώ 

και εξίσταμαι». Η έκσταση οδηγεί την Αγαύη, την τραγική μητέ

ρα , να σπαράζει τον γιο της νομίζοντας ότι σκοτώνει ένα σκύμνο, 

ένα νεαρό λιονταράκι. Όταν αναγνωρίσει ότι είναι ο γιος της, 

θα έχει ολοκληρωθεί η τραγωδία. Δεν χρειάζεται πάντα ύβρις, 

για να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Μπορείς κάλλιστα να φτάσεις 

σε αυτό το σημείο ακόμα και όταν είσαι «δυστυχής δι’ αμαρ

τίαν», απλά να έχουν επιλέξει οι θεοί να σε καταστρέψουν. Η 

ύβρις δεν προϋποθέτει πάντα την πραγματική αιτία της κατα

στροφής. Τις περισσότερες φορές ναι, αλλά όχι πάντα. Πολλές 

φορές είσαι απλώς η επιλογή, το σκεύος εκλογής της θείας θέλη

σης, που πρέπει να σ’ εξοντώσει για κάποιο λόγο. Βέβαια αταβι

στικά πάει πολύ πίσω σε κάποια μορφή τιμωρίας για κάποια 

ύβρη, για την οποία δεν φταις προσωπικά εσύ, φταίνε ίσως οι 

πρόγονοί σου. Αλλά πάλι περί ύβρεως πρόκειται, αν και αταβι

στικής.

ΤΡΙΤΟ
Λειτουργία της διττής φύσης της γλώσσας στην Ειρήνη 
του Αριστοφάνη.

Το δεύτερο σημείο ανάλογης διττής φύσης βρίσκεται στην κωμω

δία, παρά το ότι η κωμωδία δεν έχει ως προς αυτό το δραματικό 

βάθος της τραγωδίας. Αλλά όταν ο κωμικός ποιητής, ιδιαίτερα ο 

Αριστοφάνης, δεν αστειεύεται, σοβαρολογεί δεινώς. Την Ει

ρήνη ο Αριστοφάνης θα βάλει νατην φέρουν από τους ουρανούς.

Θα ταξιδεύσει ο Τρυγαίος, χωρικός, αμπελουργός από τις 

Αχαρνές, το σημερινό Μενίδι, από τη γη καβάλα σε ένασκαθάρι, 

ένα πελώριο κάνθαρο, στους ουρανούς, όπου την έχουν απαγά- 

γει και σκλαβώσει οι θεοί, γιατί δεν την πρόσεξαν οι άνθρωποι με 

αποτέλεσμα να πρέπει να γίνει απελευθερωτική εκστρατεία για 

να την κατεβάσει ο Τρυγαίος κάτω. Και ο ουρανός με το ταξίδι 

δια του αιθέρος και του αέρος αποτελεί το φυσικό setting, αποτε

λεί δηλαδή τη φυσική σκηνογραφία του έργου και το επί γης σκη- 

νοθέτημα αποτελεί η ύπαιθρος Αττική δηλαδή το αμπέλι, το χω

ράφι. Οπότε οι δύο χώροι, ο υπαίθριος της αναζήτησης και ο 

επίγειος της τελικής εξόδου, είναι τα σύμβολα της ειρήνης. Το 

μεν ένα στην αγωνιστική του διεκδίκηση, το δε άλλο στην από

λαυσή του. Και τελειώνει με έναν υμέναιο, ένα γάμο, ένα παν- 

τρολόγημα. Ο Τρυγαίος παντρεύεται την Ωπώρα, μία από τις 

συνοδούς της Ειρήνης, που είχαν έρθει μαζί της στην Αθήνα. 

Βλέπουμε λοιπόν και εδώ, παρά το ότι έχουμε να κάνουμε με κω

μωδία, ότι ο διπλός λόγος της φύσης λειτουργεί πρωτίστως μεν 

στην τραγωδία, αλλά επίσης καλά και στην κωμωδία, αν είναι 

μάστορας ο κωμωδοποιός στο βαθμό που ήταν ο Αριστοφάνης.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Η λειτουργία της διττής σημασίας της στις Δαναΐδες 
του Ανδρέα Κάλβου

Όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι μόνο υπαινιγμοί του θέματός 

μου, και φτάνω αμέσως στο τέταρτο και τελευταίο σημείο αυτής 25 
της σύντομης ανακοίνωσης. Πώς αυτό το θέμα της διπλής φύσης



του μύθου απηχήθηκε στη νεώτερη δραματουργία και μάλιστα 

την ελληνική, ιδιαίτερα στον Ανδρέα Κάλβο και ιδιαίτατα σε μια 

πολύ νεανική του δοκιμή. Το έργο Δαναΐδες, που είναι ένα από 

τα τρία σωζόμενα θεατρικά του έργα, τα άλλα είναι ο Θηραμένης 

και ο Ιππίας, το έγραψε σε ηλικία 26 χρονώ και πριν από τις 

Ωδές. Εκεί έχουμε απήχηση της διπλής σημασίας της φύσης και 

ένα δείγμα αυτού του έργου, από τον πρόλογο στις Δαναΐδες Qα 

μας πείσει.

Προσέξτε τα σημεία αναφοράς σε θέματα κοσμολογικά και 

φυσικά και πόσες από τις λέξεις που αποτελούν τον πρόλογο, δη

λαδή ουσιαστικά τον μονόλογο του χορού εν τάφω, αναφέρονται 

στη φύση και το φυσικό περιβάλλον.

«Είμαστε πολύ δυστυχισμένες. Άφησε ο Άρης ελεύθερα τα 

άλογά του και έβρεξαν με το αίμα αγαπημένων δικών μας την 

εύφορη γη. Ανάμεσα από σκοτεινά και απαίσια σύννεφα 

κρύβεται ο Δίας θυμωμένος και παγώνει τον άνεμο και τη 

θάλασσα. Ύστερα ησυχάζει και μας στέλνει τον πιο λαμπρό 

ήλιο. Ουράνιο άτι απλώνει στον ουρανό ένα γλυκό καταγά

λανο πέπλο. Ο Έρωτας στέλνει στη φύση ένα φιλί ζωογόνο 

και την κάνει να καρπίσει. Ύστερα από τη θολή ομίχλη γυρί

ζει ο ήλιος γελαστός, ύστερα από τα χιόνια κι από τον πάγο η 

πρασινάδα και οι μενεξέδες. Ως τώρα το παλάτι ήταν γεμάτο 

θρήνους και στεναγμούς. Και συ δυστυχισμένε Δαναέ είχες 

θλιμμένη την όψη. Ήταν μακριά από τις δυστυχισμένες θυ

γατέρες σου το έγκλημα, από κλάματα γοερά και θρήνους γέ

μιζε ως τώρα το παλάτι. Τώρα ο χρυσόμαλλος υμέναιος μά

τωσε τα λουλούδια του Απρίλη για να πλέξει στεφάνι για τις 

πενήντα νυφάδες. Ας ευωδιάζουν παντοτινά, παρθένες, τα 

μαλλιά σας από το άρωμα των τριαντάφυλλων και ποτέ, όχι, 

ποτέ να μην ξαναπενθήσετε.»

Όπως προσέξατε, έχουμε σε ένα κείμενο μισής σελίδας τις 

εξής κοσμολογικές ή φυσικές έννοιες: εύφορη γη, απαίσια σύν

νεφα, παγερός άνεμος και θάλασσα, λαμπρός ήλιος, ουράνια 

άνοιξη, καταγάλανος ουρανός, φύση (χωρίς επίθετο), κάτι που 

δεν επιδέχεται κανένα επίθετο, γιατί τα χωράει όλα και από μόνη 

της είναι τα πάντα, θολή ομίχλη, γελαστός ήλιος, πυκνά χιόνια 

ολισθηρός πάγος, πρασινάδες και μενεξέδες.

Αυτή ήταν η «φυσική» φύση, η natura naturans. Η ανθρώπινη 

φύση τώρα, το δεύτερο μέρος της διπλής υπόστασης: θλιμμένη 

όψη, δυστυχισμένες θυγατέρες, γοερά κλάματα και θρήνοι. 

Αυτή είναι η αντιπαλότητα στην ειδυλλιακή φύση, η ανθρώπινη 

φύση, η οποία δεν είναι ειδυλλιακή.

Αν αυτή τη σκέψη την παρακολουθήσουμε λίγο, θα φτάσουμε 

να δούμε ότι ο Ανδρέας Κάλβος χρησιμοποιεί αυτήν την αντιθε

τική σύζευξη τόσο στο δραματικό του έργο, όπως στις Δαναΐδες, 

όσο και στο καθαρά ποιητικό του έργο στις Ωδές. Στην ωδή «Εις 

Ωκεανόν» π.χ. λειτουργεί αυτό το μοτίβο της διπλής σημασίας 

της φύσης ως εξής: Απαγγέλλει έναν ύμνο στον ωκεανό και μάλι

στα τον Ελληνικό ωκεανό και δη και το Αιγαίο, όπου βρισκόμα

στε αυτή τη στιγμή, σαν κοσμολογικό στοιχείο. Αλλά το συ μπλέ

κει πάρα πολύ όμορφα με το στοιχείο της ανελευθερίας και τη δυ

νατότητα να μετατραπεί ο ωκεανός σε όπλο, δηλαδή σε στόλο, 

δηλαδή σε ηθική δύναμη, δηλαδή σε ελευθερία. Το να μετασχη

ματίζεις το υλικό της φύσης σε όπλο, δηλαδή εν προκειμένω σε 

στόλο, καράβια, που θα εξασφαλίσουν ελευθερία, δηλαδή ηθική 

2 6 δύναμη, είναι ένα από τα αγαπημένα μοτίβα και μία από τις στα

θερές τεχνικές του Ανδρέα Κάλβου.

Θα σας διαβάσω λίγες στροφές, για να καταλάβετε τι εννοώ

και πόσο επιδέξια κινείται από τη φύση της φύσεως στη φύση του 

ανθρώπου δια του στόλου προς απόκτηση της ελευθερίας των 

Ελλήνων από τους Τούρκους:

1η στροφή

Γη των Θεών φροντίδα,

Ελλάς ηρώων μητέρα, 

φίλη, γλυκεία πατρίδα μου, 

νύχτα δουλείας σ' εσκέπασε,
νύκτα αιώνων.

4η στροφή

Εχάθηκαν οι πόλεις, 

εχάθηκαν τα δάση, 

κι η θάλασσα κοιμάται 

και τα βουνά και ο θόρυβος 
παύει των ζώντων.

[Είναι η σκηνογραφία της σκλαβιάς. ]

5η στροφή

Εις τα φρικτά βασίλεια 

ομοιάζει του θανάτου 

η φύσις όλη * εκείθεν 

ήχος ποτέ δεν έρχεται 

ύμνων ή θρήνων.

[ Και να θυμηθούμε τον σύγχρονο και ισάξιό του Σολωμό:

Άκρα του τάφου σιωπή στον κόσμο βασιλεύει.

Είναι η μεταφορική σιωπή του θανάτου της δουλείας.]

12η στροφή

Έθλιψε την Ελλάδα 

νύκτα πολλών αιώνων, 

νύκτα μακράς δουλείας, 

αισχύνη ανδρών ή θέλημα 
των αθανάτων.

17η στροφή'

Συ, τότε, ωλαμπροτάτη 

κόρη Διος, του κόσμου 

μόνη παρηγορία, 

την γην μου συ ενθυμήθηκες,

ω Ελευθερία.

18η στροφή

Ήλθ’ηθεά’ κατέβη 

εις τα παραθαλάσσια 

κλειτά της Χίου- ταςχείρας 

άπλωσε ορθή, και κλαίουσα

λέγει τοιάδε:



19η στροφή

- Ωκεανέ, πατέρα 

των χορών αθανάτων, 

άκονσον την φωνήν μου, 

και της'ψυχήςμου τέλεσον 

τόνμέγαν πόθον.

[Αρχίζει ένας ποταμός ποίησης, που εκεί που νομίζεις ότι πάει 

να γίνει πατριδολατρεία και πατριδοκαπηλεία, το σώζει η 

υψηλή ποίηση, το σώζει η πινδαρική ωδή. ]

23η στροφή

Αστράπτουσιν τα κύματα 

ως οι ουρανοί, και ανέφελος, 

ξάστερος φέγγει ο ήλιος 

και τα πολλά νησία 

δείχνει του Α ιγαίου.

29η στροφή

Πεφιλημένα θρέμματα 

Ωκεανού, γενναία 

και της Ελλάδος γνήσια 

τέκνα, και πρωτοστάται 

Ελευθερίας.

3()η στροφή

Χαίρετε, σεις καυχήματα 

των θαυμασίων (Σπετσίας,

Ύδρας, Ψαρρών) σκοπέλων, 

όπου ποτέ δεν άραξε 

φόβος κινδύνου.

[πάμε προς ποιητική λύση του δράματος]

Κατευόδοιτε! - Ορμήσατε 

τα συναγμένα πλοία, 

ω ανδρείοι * σκορπίσατε 

τον στόλον, κατακαύσατε 

στόλον βαρβάρων.

32η στροφή

Τα δειλά των εχθρών σας 

πλήθη καταφρονήσατε* 

την κόμη πάντα ο θρίαμβος 

στέφει των υπέρπάτρης 

κινδυνευόν των.

33η στροφή
#

Ω επουράνιοςχείρα! 

σε βλέπω κυβερνούσα 

τα τρομερά πηδάλια, 

και των ηρώων η πρώραι 

ιδούπετάουν.

35η στροφή

Και καταπίνει η θάλασσα 

τα λείψανα * την νίκην 

ύψωσ\ ωλύρα, αν ήρωες 

δοξάζωνται, το θείον 

φιλεί τους ύμνους.

36η στροφή

[η αποθέωση της ελευθερίας δια του ωκεανού και των όπλων του]

Οθωμανέ υπερήφανε, 

πού είσαι; Νέον στόλον 

φέρε, ω μωρέ, και σύναξε 

νέα δάφνη οι Έλληνες

θέλουσι θερίσειν.
31 στροφή



ΜΝΙΝΑ ϋΕ ΰυΤ Υ Τ έ

Η Γιανίνα Ντεγκουτιτέ γεννήθηκε το 1928 στην πόλη 
Κάουνα της Λιθουανίας. Σπούδασε φιλολογία στο 
Πανεπιστήμιο της Βίλνα. Η πρώτη της συλλογή «Στα
γόνες φωτιάς» εκδόθηκε το 1959 και ακολούθησαν 
«Μέρες-Δώρα» 1960, «Πανσέληνος» 1967, βραβευ
μένο με το α' Λιθουανικό Κρατικό Βραβείο, «Γαλάζιο 
Δέλτα» κ.ά.

Μητρική γλώσσα

Με τον αχό των αμμόλοφων, με ουρανούς και με ηλιαχτίδες 

Με το πάφλασμα των θαλασσών και τα χυμώδη δάση των

λιμνών,

Με την ευωδιά του ψωμιού και με το τραγούδι των δασών, 

Φτάνει η μητρική γλώσσα στα χείλη μας.

*

Πυρακτωμένη στη φωτιά του Πιλεναΐς, λιωμένη 

Με διάφανο κεχριμπαρένιο φως 

Νανουρίζεται από μια δούλα μάνα,

Αντηχεί στα μοιρολόγια από τις πεδιάδες του Πιρσίουπις...

*

Οι κίτρινοι αγροί μιλούν λιθουανικά, 

καθώς και οι γερασμένοι ξύλινοι σταυροί,

Και τα υψηλά καμπαναριά και τα στενοσόκκακα
Με τις μουσκεμένες από τη βροχή πλάκες* στραμμένες στον

 ̂ ουρανό.

Η  λιθουανική λέξη επέστρεψε με αιμάτινα γράμματα 

Στους σωρούς με τις στάχτες και τα πέτρινα κελιά των φυλα

κών,

Στο σταυροδρόμι του κόσμου στον Νέμαν και στην Βαλτική

θάλασσα

Θα τραγουδήσει το πεπρωμένο στην μητρική μας γλώσσα.

Και θα ξυπνήσει η χαρά σαν κελάιδισμα πουλιού,

Για να μας οδηγήσει στον μεγάλο δρόμο ως την έσχατη ημέρα. 

Με την ευωδιά του ψωμιού και το τραγούδι των δασών 

Έφτασε η μητρική γλώσσα στα χείλη μας.

ΑλέξηςΖήρας

Σόνια Ιλίνσκαγια
«Μιχαήλ Λυκιαρδόπουλος, 
ένας έλληνας στο χώρο του 
ρωσικού συμβολισμού» 
Εκδόσεις Κέδρος, Αθ. 1989, σ. 
207.

Μαίρη Μικέ
Λογοτεχνικά πρόσωπα της 
Καβάλας
Εκδόσεις Εντευκτηρίου, 
Θεσσαλονίκη 1990,78 σελ.

Η Σόνια Ιλίνσκαγια, καθηγήτρια εδώ και με

ρικά χρόνια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

υπήρξε και εξακολουθεί και σήμερα να εί

ναι από τις γόνιμες παρουσίες στο χώρο 

των νεοελληνιστών, έχοντας κατ’ επανά

ληψη δημοσιεύσει στο παρελθόν μελέτες 

γιατηνποίησήμαςτωντελευταίωνχρόνων. 

Και εννοώ στο διάστημα που η Ιλίνσκαγια 

βρισκόταν στη Σοβιετική Ένωση. Δυο από 

αυτές τις ευρύτερες μελέτες της είναι οι 

μονογραφίες που έγραψε για τον Καβάφη 

και τον Ρίτσο, ενώ μια τρίτη συνθετική με

λέτη είναι αυτή για τη μεταπολεμική ποίη

ση, γενικότερα, όπου εξετάζεται κυρίως το 

έργο του Μανόλη Αναγνωστάκη, του Τάσου 

Λειβαδίτη, του Μιχάλη Κατσαρού, του Τί

του Πατρικίου και άλλων ποιητών που εξέ- 

φρασαν την ηθική κρίση της πολιτικής και 

υπαρξιακής περιπέτειας αμέσως μετά τον 

πόλεμο.

Σ’ αυτή την πρόσφατα δημοσιευμένη μο

νογραφία της (η οποία απ’ όσο φαίνεται και 

απ’ όσο δηλώνει η ίδια η μελετήτρια είναι 

ανολοκλήρωτη) η Σόνια Ιλίνσκαγια παρου

σιάζει στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό την 

περίπτωση του Μιχαήλ Λυκιαρδόπουλου, 

ενός νέου διανοούμενου, ελληνικής κατα

γωγής, που εγκαθίσταται στη Ρωσία στις 

αρχές του αιώνα και αναμιγνύεται πολύ 

σύντομα στις καλλιτεχνικές πρωτοπορεια- 

κές κινήσεις της εποχής εκείνης. Όμως η 

ανάμιξή του αυτή και η γνωριμία του με ση

μαντικούς εκπροσώπους των γραμμάτων, 

28 όπως του ποιητή Βαλέρι Μπριούσοφ, που 

ήταν ένας από τους επιφανέστερους ποιη

τές του ρωσικού συμβολισμού, είναι το ένα

σκέλος της έρευνας που επιχείρησε η Ιλίν- 

σκαγια. Το δεύτερο σκέλος της εντοπίζεται 

στον ρόλο που είχε ‘αναλάβει’ ο Λυκιαρδό- 

πουλος να γνωρίσει στο εκεί αναγνωστικό 

κοινό την ελληνική λογοτεχνία, μεταφρά

ζοντας προπάντων τους γνωστότερους και 

πιο δημοφιλείς ποιητές μας.

Οι περισσότερες συνεργασίες του δημο

σιεύονται στο περιοδικό της ρωσικής πρω

τοπορίας «Ζυγός» που άρχισε να βγαίνει το



Στον αγρό στέκεται 

Ο Χρίστος των παθών. 

Κάποιον η καρδιά 

δεν άντεξε το φορτίο.

Και όλος του ο πόνος ακούμπησε 

Στο ξύλο. Στο ξύλο.

Πουθενά δεν υπήρχε θεός,

Και κάποιου η θλίψη μεταμορφώθηκε σε ξύλο.

Και όμως οι ξύλινοι σταυροί 

Μας ακολούθησαν στις εξεγέρσεις μας. 

Και όμως, οι ξύλινοι σταυροί 

Ήταν μαζί μας στην Σιβηρία.

Σαν πουλιά που πέτρωσαν στην αποδημία, 

Καρφώθηκαν εκεί ξύλινοι σταυροί.

Ω! ξύλινε θεέ,

Πού είναι η παρηγοριά σου;

Οι ματωμένοι τοίχοι των φυλακών 

Έχουν το όνομά σου.

Και στο βουνό από στάχτες 

Κοιμάσαι μαζί μας.

Οι σταυροί στο λιβάδι είναι ακόμα μαζί μας 

Στον πόνο και στα δάκρυά μας 

Κι όλη η ιστορία μας δεν είναι άλλο τίποτα από 

Ένα δάσος με σταυρούς στις πλαγιές.

Μετάφραση: Μαργαρίτα Μέλμπεργκ

της Ιλίνσκαγια αναλύονται καταλεπτώς οι 

ζυμώσεις που υπήρξαν στα δυο περιοδικά 

ως προς την υποδοχή και στήριξη των ανα

νεωτικών τάσεων, με παράθεση ενός πλή

θους σχολίων ή αδημοσίευτων χειρογρά

φων, επιστολών κ.τ.λ., ενώ παράλληλα 

-κάτι που δεν έχει μικρότερη σημασία - 

ανασυντίθεται το γενικότερο κλίμα και οι 

επικρατούσες αντίστοιχα πολιτισμικές 

συνθήκες.

Άλλωστε πρέπει να σημειώσουμε εδώ 

ότι πρόκειται για μια περίοδο η οποία είναι 

μάλλον αδιερεύνητη και σκοτεινή σ’ ό,τι 

αφορά τα δικά μας πράγματα. Και παρ’ όλο 

που είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί τότε 

αρχίζουμε να διακρίνουμε καθαρά την επι

κράτηση του δημοτικισμού στον χώρο της 

λογοτεχνίας και ταυτόχρονα τις πρώτες 

συνειδητές προσπάθειες αποκόλλησής της 

από τα δεσμά της ηθογραφίας, είναι αλή

θεια ότι δεν έχει προσεχθεί από τις νεώτε- 

ρες κριτικές σπουδές. Είναι μια ευκαιρία 

λοιπόν, μέσα από την περίπτωση του Μι

χαήλ Λυκιαρδόπουλου, να δούμε την πα

ράλληλη ανάπτυξη των πρωτοπορειακών 

ρευμάτων στη Ρωσία και στην Ελλάδα των 

αρχών του εικοστού αιώνα, και επιπλέον το 

πώς υποδέχεται το εκεί κοινό, οι ποιητές 

και οι αναγνώστες της λογοτεχνίας, τους 

δικούς μας εκπροσώπους. Όσοι χρησιμο

ποιήσουν για οδηγό τους το βιβλίο της Σό- 

νια Ιλίνσκαγια δεν θα έχουν μόνο μπροστά 

τους μια προσεκτική ανάλυση, ιστορικής ή 

φιλολογικής σημασίας, αλλά και μια γλα

φυρή αφήγηση.

* * *

1904, απηχώντας τις ανανεωτικές τάσεις 

της ποίησης του συμβολισμού. Αρκετές 

όμως συνεργασίες του υπάρχουν και εδώ,
9

στο περιοδικό «Παναθήναια», που εμφα

νίστηκε το 1900 και που, επίσης, ήταν όρ

γανο μιας αντίστοιχης πρωτοπορειακής 

ομάδας πεζογράφων και ποιητών (ανάμεσά 

τους ο Πλ. Ροδοκανάκης και ο Ν. Επισκο- 

πόπουλος), με εμφανέστερη την προτί

μησή τους στον συμβολισμό. Στη μελέτη

Οι νεώτερες (αν και όχι πάντοτε νεωτερι- 

κές) μέθοδοι προσέγγισης των λογοτεχνι

κών κειμένων, συχνά μας δείχνουν τρό

πους ανάγνωσης έργων που νομίζαμε ότι 

ήταν εντελώς κατακτημένα από την κριτι

κή. Η συγκριτική είναι μια τέτοια μέθοδος 

-όχι και τόσο πρόσφατη - σύμφωνα με τις 

αρχές της οποίας εντοπίζονται κοινά ση

μεία, διαφορές και ωσμώσεις σε κείμενα με 

ίδιο θεματικό πυρήνα, ή δημοσιευμένα 

κατά την ίδια χρονική περίοδο ή ενταγμένα 

στο ίδιο ρεύμα. Μια μορφή, από τις πολλές, 

της συγκριτικής έρευνας στη λογοτεχνία, 

συναντούμε και στο μελέτημα της Μαίρης 

Μικέ, «Λογοτεχνικά πρόσωπα της Καβά

λας».

Η έρευνα της νέας στην ηλικία φιλολό

γου συνίσταται στην ανεύρεση κειμένων 

αφηγηματικού χαρακτήρα, με κοινό σημείο 

το ότι οι συγγραφείς τους αναφέρονται με 29 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην πόλη της Κα-



ΔΟΚΙΜΙΟ

6άλας. Είτε ως τόπο προσδιορισμένο γεω

γραφικά, χωροταξικά και ιστορικά, είτε ως 

τόπο μυθοποιητικό που αποτελεί σε τελευ

ταία ανάλυση μια ακόμα αφηγηματική περ- 

σόνα, περισσότερο ή λιγότερο σκιαγραφη- 

μένη. Όλοι εξάλλου οι πεζογράφοι σε κεί

μενα των οποίων αναφέρεται η Μαίρη Μικέ, 

(κυρίως ο Βασίλης Βασιλικός, ο Φώτης 

Πράσινης, ο Πρόδρομος Μάρκογλου, ο 

Διαμαντής Αξιώτης, ο Κοσμάς Χαρπαντί- 

δης, ο Γ ιάννης Γ αϊτάνος, οΧρόνης Μίσσιος, 

ο Νίκος Βασιλειάδης) χρησιμοποιούν το 

σχήμα της πόλης ή την περσόνα της πόλης 

ως είδωλο και ως σύμβολο μιας ιστορίας 

που είναι στο μεγαλύτερο μέρος της επι

νοημένη, πλασμένη δηλαδή από την αφη

γηματική φαντασία. Και τούτο ανεξάρτητα 

του αν υπάρχουν (και οπωσδήποτε υπάρ

χουν, σε όλες τις περιπτώσεις) εμπειρικές 

σχέσεις μεταξύ της πόλης και του συγγρα

φέα.

Στα θετικά της σύντομης αυτής μελέτης 

θα ήθελα να συμπεριλάβω τη στενή σχέση 

που έχει αποκαταστήσει η Μαίρη Μικέ με

ταξύ των θέσεων που ορίζονται από τη μέ

θοδο προσέγγισής της και των ίδιων των 

κειμένων. Και επίσης, το ότι η αποδεικτική 

της προσπάθεια δεν έχει καταστήσει άκαμ

πτη τη γλώσσα της. Αντίθετα, δεν θα πρέπει 

να μας διαφύγει η ποιητική σε πολλά ση

μεία εκφορά του δοκιμιακού λόγου, κάτι 

που δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο σε 

ανάλογης θεματογραφίας μελέτες, γραμ

μένες από πανεπιστημιακούς. Στα αρνητι

κά, θα σημείωνα την αναίτια παράλειψη^ 

ορισμένων πεζογραφημάτων (λ.χ. του Γ 

Ιωαννίδη), των οποίων η απουσία οπωσδή

ποτε δεν δικαιολογείται από την τήρηση 

κάποιων μεθοδολογικών αρχών. Ακόμα, θα 

πρόσθετα τη χωρίς ιδιαίτερους λόγους 

υπόμνηση κάποιων κειμένων (για παρά

δειγμα της φράσης του Θεοτοκόπουλου 

που τοποθετήθηκε ως προμετωπίδα στη 

«Στέρνα» του Γ. Σεφέρη) που δείχνει πε

ρισσότερο τα όρια μέσα στα οποία κινούν

ται οι προτιμήσεις (οι «νόμιμες» και αποδε

κτές από τη συντεχνία, εννοείται) πολλών 

πανεπιστημιακών μας.

Ξεκινώντας, λοιπόν, από κάποιες θέσεις 

που έχουν ήδη τεθεί στα τελευταία χρόνια, 

ως προς τη σχέση πόλης και λογοτεχνίας, 

από τη γαλλική κριτική τον Γκ. Μπασελάρ, 

λ.χ. -αλλά και από ελληνικές συμβολές 

30 όπως της Λ. Τσιριμώκου, για να αναφέ

ρουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα, η Μαίρη 

Μικέ κατατάσσει τα κείμενα σε τέσσερις,

ανά δυο ζεύγη, αντιθετικές ομάδες: 

α. Στα κείμενα που αναπαριστάνουν την 

πόλη της Καβάλας ως πόλη που έρχονται να 

κατοικήσουν οι συγγραφείς για πρώτη φο

ρά.

6. Στα κείμενα που αναπαριστάνουν την 

πόλη ωςγενέθλιοχώρο.

γ. Στα κείμενα που διερευνούν την πόλη 

ως χώρο που εμπλέκεται στα τρέχοντα γε

γονότα, και 

δ. Στα κείμενα που προσβλέπουν μέσω 

του τωρινού προσώπου της πόλης σε μια 

πόλη εξιδανικευμένη, μια πόλη μυθική.

Για να καταλήξει όμως, και σ’ αυτό δεν 

μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε όλοι, 

ότι οι διαφορετικές οπτικές «είναι δυνατόν 

όλες μαζί [...] να συνθέσουν ένα και μονα

δικό πορτρέτο, το πορτρέτο της λογοτεχνι

κής Καβάλας, αυτό που προσεκτικά διαφυ- 

λάσσει ο καθένας από τους ήρωες ως παρα- 

καταθήκη των δικών του παραδείσων ή 

αδιεξόδων που του πρόσφερε αυτή η πόλη 

και πρόθυμα προσφέρεται σε διαφορετικές 

αναγνώσεις.»

Με άλλα λόγια, είναι από μόνη της η περ

σόνα της πόλης ένα έργο διαρκώς ανοιχτό.

ΠΟΙΗΣΗ

Ιάσων Ιωαννίδης

ΖΕΦΗΣΔΑΡΑΚΗ
Κοιμήθηκα η αχάριστη 
(Ύψιλον, 1992)

. ..μετά χύθηκε μαύρο στις πράξεις
Τιμ'ένοιαζε
για το μελάνι στις λέξεις

Η Ζέφη Δαράκη είναι μια απ’ τις ελάχιστες 

ελληνίδες ποιήτριες που διερευνώντας τα 

εκφραστικά της μέσα και ανακαλύπτοντας 

νέα ποιητικά κοιτάσματα, κατέκτησε μια 

δική της, μια ώριμη αυθεντική, προσωπική 

φωνή.

Η ύλη, η ουσία των τελευταίων της συλ

λογών, αποτελείται από ψυχικές διεργα

σίες, από βαθιές αγωνίες αιτίας ή αφετη

ρίας «γένους θηλυκού.»

Η ποίησή της κινείται σε μιαν ευθεία 

που τα άκρα της βυθίζονται σε δύο σκοτεινά 

αξιώματα: «Κόλαση είναι οι άλλοι» Και 

«Εγώ η ίδια είμαι κόλαση».

Βέβαια, η κόλασή της δεν έχει στοιχεία 

μεταφυσικής. Είναι υφής υπαρξιακής. 

Σφραγισμένη απ’ τη μοίρα του φύλου της.

«...Μαλέςκαι ήταν πέρασμα δρόμου το 
δωμάτιο/απρόσμενα η πόρτα ανοίγει/ 
και μπαίνει μέσα εκείνη η γρηά κο- 
πέλλα/με τις πυκνές ρυτίδες γύρω απ’ 
τα μάτια/και σε κοιτάζει γελώντας με 
μιαν ειρωνικότητα που παρατείνεται 
για ώρα/και όλο ψαχουλεύει το πρό
σωπό της κι αγριεύεται γύρω σου ο αγέ- 
ρας/Της ψιθυρίζει να φύγει/ μα εκείνη 
δεν ακούει μήτε κουνιέται παρά σιγά- 
σιγά/χάνονται οι ρυτίδες απ' το πρό
σωπό της/κι ομορφαίνει απέραντα σαν 
παιδούλα/Και σαν χρυσάνθεμο ανοίγει 
μέσα στο δωμάτιο/ Κι ανθίζουνε οι τοί
χοι/ Κι αρχίζουνε τα έπιπλα να μετακι
νούνται/καθώς κατεβάζει και χαϊδεύει 
ντροπαλά τα ουράνια επάνω στα φου
στάνια της/ Και μια δαιμονισμένη 
αθωότητα αχνίζει από τα μάτια της/ Κι 
άξαφνα πάλι αρχίζει να σουρώνει και ν’ 
ασχημίζει/ Και απότομα επάνω σου 
κλείνει/ μαύρη βεντάλια το χρόνο. (Το 
ιερό κενό, 1988).
Διαβάζοντας το τελευταίο της βιβλίο 

«Κοιμήθηκα η αχάριστη», διαπίστωσα την 

δυνατότητα του λόγου της, να παραβιάζει 

τους νόμους του. Έτσι στους στίχους της 

καταργείται η τυπική λογική η διέπουσα τις 

σχέσεις και υποστάσεις των πραγμάτων. 

Όλα μπορούν να συμβούν. Να μεταμορφω

θούν ή ν' αναιρεθούν φυσικά φράγμα

τα. «...Έξω στο κατώφλι καθότανε η τρο

φός/ έραβε ένα σεντόνι/ Από την άλλη με

ριά σκιζότανε». Ή: «Ήρθε αυτό το αβάφτι

στο σκοτάδι που δε μπορεί να ξεμπλέξει τα 

δάχτυλά του/ και κανείς πια δε θέλει να 

παίξει μαζί του/γιατί αυτό που οι άλλοι ξέ

ρουνε να βλέπουν/είναι το απόλυτο μαύρο/ 

Ήρθε αυτό το άγνωστο σκοτάδι/που κανείς 

δεν το διασχίζει σαν φως/ Όλοι περνάνε 

από σκοτάδια φωτισμένα».

Να υπάρξει μονόλογος ή διάλογος από 

και με απόντα πρόσωπα. Ένα ιστορούμενο 

στον ενεστώτα γεγονός, να γίνεται ξαφνικά 

παρελθόν, μνήμη και αναπόληση. «Βρέ

θηκε μεσ’ στο σπίτι δίχως κανείς να της 

ανοίξει/ πού και πού μόνο φυσούσαν οι 

κουρτίνες αγριεμένες προς τα πάνω/απ’ 

τον αγέρα που στεκόταν κάτω»... «Μαζε

μένα πουλιά γύρω στη στέγη/σκοτείνιαζαν 

το πλεούμενο φως/ και κάτω τρίζανε οι κου

βάδες/ απ' το νερό που ανέβαζαν επάνω/ 

σαν κάποιος δίχως όνομα αιώνια να ερχό

ταν».

Να πραγματώνονται διαπηδήσεις, δια

χύσεις, μεταλλάξεις φαινομένων και κατα

στάσεων. Ο λόγος της, είναι ένας μεταφυ

σικός, υπερβατικός' άνεμος σε συνεχή 

πνοή. Εισχωρεί παντού και αναβλύζει από 

παντού... «Κάνει κρύο από πολύ παλιά/Μια



μυστική φυλακή σιωπής/ είναι το απέναντι 

τζάμι».

Η γοητεία αυτού του λόγου; Μια συντε

λεσθείσα απώλεια συνεχώς παρούσα αλλά 

και δηλούμενη καθαρά, μη φυλακιζόμενη 

σε ευκρινή και ευανάγνωστα περιγράμμα

τα...«Με ρωτούσες όπως προσφέρουμε σε 

μελλοθάνατο τσιγάρο/ Στο βάθος του 

βλέμματος το τέρμα του δρόμου/ Πίσω απ' 

το πρόσωπό σου βρέχει πίσω απ’ το πρό

σωπό μου»..‘.«Μα πώς μπορεί να γίνει αλ

λιώς μου απαντούσες/ περνώντας στα μαλ

λιά μου που έτρεμαν το χέρι/ τη στιγμή που 

σαν αγέρας έγερναν ειρωνικές γυναίκες/ 

κλείνοντας πίσω μου παραθυρόφυλλα άλλη 

με τα μαλλιά της/ άλλη με τα γέλια της/ 

άλλη με τα κλάματά της.»

Νύξεις και υπαινιγμοί, φευγαλέα, ρευ

στά φωτίσματα. Αχνά ίχνη. Αλλά όλα δο- 

νούμενα από βαθύτατη αγωνία και ρίγος 

για την τελική άρθρωση του Μύθου της. 

«Θα στολίσω το πέτο σου/ Εσένα που κάθε

σαι στην πολυθρόνα/με το κοστούμι σου 

καμμένο απ' τα τσιγάρα/σ’ ένα απεριόριστο 

σκοτάδι προς τα μέσα... Δε με ανακαλύ

πτει τίποτα/Ακολουθώ αλησμόνητες σιω- 

πές/κουρελιαμένους δρόμους πράξεων/ 

Άξαφνα με σκεπάζουνε τα χώματα των λό

γων/ Και δεν ακούω πια»

ΠΟΙΗΣΗ

Κυριάκος Πλησής

Θανάσης Παπαθανασόπου- 
λος

Διγενής Ακρίτας 
Εκδόσεις Μελέαγρος, 
Αθήνα 1990

Ο «Διγενής Ακρίτας» του Θανάση Παπαθα- 

νασόπουλου δεν είναι μια ποιητική σύνθε

ση, που μπορεί να μετρηθεί με τα συνηθι

σμένα αισθητικά μέτρα της εποχής μας. Η 

έκτασή του (24740 δεκαπεντασύλλαβοι 

στίχοι), οι στόχοι στους οποίους αποβλέ

πει, η μετρική και γλωσσική επεξεργασία, 

έχουν το μόνο ανάλογο στη νεοελληνική 

γραμματεία την Καζαντζακική «Οδύσ

σεια». Έτσι, το έργο θέτει ορισμένα ου

σιώδη θέματα της σύγχρονης ποίησης. Η 

ποιητική κατάθεση του Παπαθανασόπου- 

λου απ’ αυτή την άποψη είναι πολύ σημαν

τική. Το πρώτο, και βασικότερο ίσως θέμα 

είναι αν μπορεί, σε μιαν εποχή όπου η ποίη

ση, κατά κανόνα, είναι στην ακραία περί

πτωση ένα φορτισμένο επιφώνημα ή ένας 

διακεκομμένος φορτισμένος ποιητικός 

λόγος, να αρθρωθεί ένας ποιητικός ιστός 

με «λογική» ανέλιξη του μύθου και όχι συγ

κόλληση συνειρμικών επί μέρους αποσπα

σμάτων. Γιατί το έπος είναι μια ποίηση αρ

χιτεκτονικά δομημένη, με σωστές αναλο

γίες και σοφά διαρθρωμένα μέλη. «Ο Διγε- 

νής Ακρίτας» του Παπαθανασόπουλου έχει 

μύθο με «λογική» δομή, με ήρωες που 

ενεργούν και προωθούν αυτόν το μύθο. 

Κοντά σ’ αυτό (άλλο απαραίτητο στοιχείο) 

δρουν σε συγκεκριμένους χώρους, ως ένα 

ορισμένο σημείο, αναγνωρίσιμους. Ως εδώ 

η ομοιότητα με το κλασικό έπος είναι προ

φανής. Από κει και πέρα υπάρχουν οι δια

φοροποιήσεις.

Μερικά από τα πιο βασικά ερωτήματα 

που γεννιούνται σήμερα για τη δημιουργία 

ενός έπους είναι το ποια μορφή πρέπει να 

πάρει, ποιο το περιεχόμενό του, πού πρέ

πει να στοχεύει. Παρόλο που έχουν ανα

πτυχθεί κι άλλες μορφές έπους, από την 

αρχαιότητα ήδη, εν τούτοις το έπος συν

δέεται με κλέα ανδρών. Ο στόχος μπορεί να 

αλλάξει, αλλά το βασικό χαρακτηριστικό 

του έπους, ο αγώνας, παραμένει. Ο επικός 

ήρωας αγωνίζεται. Και στο «Διγενή Ακρί

τα» οι ήρωες αγωνίζονται. Όμως, ο αγώνας 

τους είναι προσχεδιασμένος. Η όλη σύλ

ληψη αυτού του έπους θέλει να εξυπηρε

τήσει μια θέση που έχει πάρει ο συγγρα

φέας από την αρχή. Πως η τραγωδία του αν

θρώπου έγκειται στην ιστορικότητάτου και 

πως για να ξεπεραστεί αυτή η τραγωδία ο 

άνθρωπος πρέπει να υπερβεί την ίδια του 

την ιστορία. Ο Διγενής Ακρίτας αγωνίζεται 

γι’ αυτή την ουτοπία. Το ποίημα είναι ένα 

δοκίμιο υψηλού προβληματισμού παρά 

ηρωικών πράξεων. Ξεκινώντας από σημε

ρινές διαπιστώσεις, από τα αδιέξοδα του 

πολιτισμού, ανατέμνοντας και βρίσκοντας 

τις αντινομίες του, ο συγγραφέαςδιατρέχει 

την ιστορία από την αρχή της ως τις μέρες 

μας. Είναι, με άλλα λόγια, μια θεώρηση του 

πολιτισμού από τη γέννησή του μέχρι σή

μερα. Φυσικά δεν είναι ιστορικό έπος. Τα 

ιστορικά γεγονότα επιδρούν εμμέσως. Πε

ρισσότερο έχουμε εδώ ένα πολιτισμικό πα

νόραμα παρά μια θεώρηση της ιστορικής 

ανέλιξης. Είναι φυσικό να καταπιάνεται με 

τις καίριες φάσεις αυτού του πολιτισμού 

όπως αυτός αναπτύχθηκε στην Κρήτη, 

στην Αίγυπτο, στην Μικρά Ασία, στην Ανα

τολή και μ’ ένα άλμα στις ΗΠΑ, στη Σοβιε

τική Ένωση και την Ευρώπη. Φορείς αυτού 

του πολιτισμού πρόσωπα ιστορικά και 

πρόσωπα φανταστικά: ο Πανεπιστήμων 

Τήλεφος, ο Μάντης Λώκος, ο Λίγδας και η 

επαναστάτρια Ρούσια, ο παράξενος Άγιος

της Ερήμου, Πέρσες και Εβραίοι και Φοίνι

κες, ο Θαλής, ο Αναξίμανδρος, ο Πυθαγό

ρας, ο Παρμενίδης κι ο Εμπεδοκλής και 

πλάι τους (μ’ ένα χρονικό άλμα) ο Φρόυ ντ, ο 

Μαρξ και ο Αϊνστάιν. Αλλά και ο Περικλής 

και ο Φειδίας και ο Σωκράτης και οι τραγι

κοί. Και ύστερα ο Λυκόρμας (Μ. Αλέξαν

δρος) και ο αβά Σισώνης και το ξωτικό Τρα

γέλαφος και ο Μέλισσος ο μοναχός, κοντά 

στον Αιώνα (Χριστό), στο Λύχνο (Απ. Παύ

λο) και τον Μύρη (Ιωάννη). Και πάλι, δια

βαίνοντας τους αιώνες, η Ναβελέα (Β. Αμε

ρική). Και ο Απολύων ο άρχοντάς της και η 

Νέα Ψυχή (Σ. Ένωση) και ο Ατσάλης- η Να- 

βεθέα με τις αντινομίες της και η Νέα Ψυχή 

με τον ολοκληρωτισμό της, όπως την οδή

γησε ο Ατσάλης (Στάλιν).

Μια τέτοια σύλληψη με τέτοια στοχοθε- 

σία είναι πρόδηλο πως δεν μπορεί να ακο

λουθεί τον επικό χρόνο, ο οποίος είναι κα

θορισμένος και περιορισμένος. Ο επικός 

χρόνος καθορίζεται από σειρά γεγονότων, 

τα οποία συμβαίνουν σε κάποιο στάδιο της 

ζωής των ηρώων. Οι ήρωες, κατά κανόνα, 

δεν επηρεάζονται από τη ροή του χρόνου. 

Στον «Διγενή Ακρίτα» του Παπαθανασό

πουλου τα δρώμενα έχουν χρονική έκταση 

τριών και περισσότερων χιλιετηρίδων. 

Επομένως, ο ήρωας πρέπει να καλύψει 

όλην αυτή τη χρονική έκταση. Και αν μεν το 

έπος ήταν παραμύθι, αυτό δε θα φαινότανε 

παράδοξο. Το έπος όμως έχει ένα ιστορικό 

υπόβαθρο και επομένως τέτοια άλματα δεν 

επιτρέπονται. Έτσι, ερχόμαστε σε μιαν 

από τις ευφυείς καινοτομίες του συγγρα

φέα. Ο Ακρίτας μπαίνει στο πνεύμα και το 

σώμα άλλων, ιστορικών κατά κανόνα, προ

σώπων, τα οποία υπήρξαν φορείς υψηλών 

πολιτισμικών επιτευγμάτων και αυτός «α- 

ποσύρεται» και μένει κρυμμένος σαν τη 

σπίθα στη στάχτη. Επανεμφανίζεται μετά 

το θάνατο αυτών των προσώπων και συνε

χίζει την πορεία του. Αυτό το εξωπραγμα

τικό εφεύρημα δεν έχει τίποτε το μυστη- 

ριακό, θρησκευτικό ή φιλοσοφικό και δε 

σχετίζεται καθόλου με την μετεμψύχωση. 

Είναι η περιπέτεια μιας ιδέας παρά ενός αν

θρώπινου όντος. Γ ιατί, όπως είπα και στην 

αρχή, ο Διγενής Ακρίτας είναι περισσότερο 

ενσαρκωτής μιας ιδέας, ενός οράματος, 

ενός ενδόμυχου πόθου του δημιουργού 

του παρά ένας ανθρώπινος τύπος, έστω με 

υπερβολικά μεγέθη. Ο Διγενής και από το 

όνομα και από τη διττή και πολλές φορές 

αντιθετική του φύση είναι όπως τον καθο

ρίζει ο συγγραφέας «μισός θεός μισός θνη

τός, παρών κι απών αντάμα». Από τη μια 

θέλει να υπερβεί τη φθορά της ιστορίας μ’ 31 

όλα τα συνακόλουθα του πολιτισμού της
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και από την άλλη ο γήινος Διγενής ενσαρ

κώνεται σε όλως ξεχωριστά πρόσωπα, που 

δημιούργησαν την ιστορία και που είχαν 

ύψιστους στόχους για την πρόοδο του αν

θρώπου. Έχει ακριβώς αυτή τη διπλή αντι

θετική αλλά και αντιφατική υπόσταση. Εί

ναι μια «διχασμένη» προσωπικότητα. Αγω

νίζεται για τον άνθρωπο, υποστηρίζει τα 

θετικά επιτεύγματα της ιστορίας και από 

την άλλη θέλει να σταματήσει τη ροή της και 

να επανέλθει στο αρχαίον κάλλος, όπου άν

θρωπος φύση και θεός ήταν έννοιες ομόλο

γες. Αυτόν το διχασμό δε θα τον ξεπεράσει. 

Στο τέλος του έπους οριστικοποιείται. Ο 

Διγενής μερίζεται σε γήινο και ουράνιο. Ο 

γήινος θα μείνει στη γη και θα αγωνισθεί για 

την πρόοδο της ανθρωπότητας, προσπα

θώντας να εξαλείψει τα αρνητικά στοιχεία 

της ιστορίας, ο άλλος που ζητά το απόλυτο 

θα οδεύσει προς την αιωνιότητα, αιώνιος 

και άφθαρτος, για να γίνει, όταν το πλή

ρωμα του χρόνου έρθει, συνδημιουργός με 

το θεό ενός μελλοντικού κοινού κόσμου 

χωρίς τα αρνητικά στοιχεία του παλαιού.

Ο «Διγενής Ακρίτας» του Παπαθανασό- 

πουλου θα έμενε ένα εγκεφαλικό κατα

σκεύασμα του δημιουργού του, ενός δη

μιουργού που ανάλωσε τη ζωή του στις βι

βλιοθήκες και αντί πολλά «άστεα και νόον» 

γνώρισε και μελέτησε τα πολιτισμικά επι

τεύγματα όχι μονάχα του ελληνικού χώρου 

αλλά και του παγκόσμιου, παλαιού και σύγ

χρονου. Ενός δημιουργού με καταπληκτική 

φαντασία, που ταξιδεύει με ευχέρεια από 

το πραγματικό στο φανταστικό, από το ορ

θολογικό στο εξωλογικό, από τον κόσμο 

μας στον κόσμο του παράδοξου και του μα

γικού. Όμως, παρόλη την εγκεφαλική σύλ

ληψη, ο ηδυσμένος λόγος υπάρχει και είναι 

διάχυτος στο έπος. Ο Παπαθανασόπουλος 

δεν είναι αστός. Είναι δεμένος με τις ρίζες 

του και με το λαό του. Έζησε και μελέτησε 

τους θρύλους καιτις παραδόσεις του τόπου 

του, είδε τα φυσικά φαινόμενα και δεν τα 

αποθησαύρισε από τα διαβάσματά του. Έ 

σκυψε στη γλώσσα του λαού και μπολιά

στηκε με το δημοτικό τραγούδι. Όλ’ αυτά 

τον εφόδιασαν με μια πλούσια ποικιλία 

ποιητικών μέσων για να μεταστοιχειώσει 

την εγκεφαλική σύλληψη σε ποιητική δη

μιουργία. Μερικοί στίχοι του έχουν τη χάρη 

του δημοτικού τραγουδιού αλλά με καθαρά 

προσωπική χροιά. Θα ’ταν ανώφελο να

32 κάνω μακροσκελή κατάλογο. Αναφέρω με

ρικούς χάριν παραδείγματος.

« Ήλιο το σώμα σου να πιει κι αστέρια να

δειπνήσει» (Β, 810)

«Βεργίτσα της ξυνομηλιάς και κλωναράκι 
δάφνης κι ανθός της πετροκερασιάς και 

φυλλαράκι λεύκας» (Β, 909-10) 

«Μ’ έναν αστρίτη στο λαιμό και στα μαλλιά
έναν ήλιο» (Γ, 378) 

« Ήλιε, τρισήλιε κλείσε με στη χνουδωτή
σου αγκάλη»(Γ, 726) 

«Με το ποτάμι μάλλωνε που 'κόβε την ορμή 
τηςμποδίζοντάςτηνγια ναπάει το σπλάχνο

της να σμίξει (Γ, 905-6) 

«Θεέ μου, ρίχνε στις όμορφες πελέκι πυ
ρωμένο

όταν περνάει της πρώτης τους νιότης η
λαμπεράδα» (Δ, 33-34)

Θα σταθώ λίγο ακόμη στη γλώσσα του 

ποιητή. Για να πραγματοποιηθεί ένα τόσο 

εκτεταμένο και μακρύπνοο έργο, ο δη

μιουργός του πρέπει να έχει και τον ανά

λογο γλωσσικό οπλισμό. Ο λυρικός λόγος 

συμπυκνώνει την ποιητική ουσία και είναι 

επόμενο να χρησιμοποιεί λίγες αλλά φορτι

σμένες λέξεις. Ο επικός διαχέει την ποιη

τική ουσία και χρειάζεται μια πλούσια λε

κτική παρακαταθήκη. Όχι σπάνια ο ποιη

τής είναι αναγκασμένος να γίνει γλωσσο

πλάστης. Προϋποθέτει, φυσικά, να είναι 

κάτοχος του γλωσσικού θησαυρού. Φαίνε

ται πως ο κ. Παπαθανασόπουλος έχει κάμει 

μια μακρόχρονη προεργασία. Πρέπει να 

έχει αποθησαυρίσει και την πανελλήνια δη

μοτική αλλά και την ντοπιολαλιά της Ναυ- 

πάκτου. Αλλά όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν 

στην ποιητική του γλώσσα απόηχοι της βυ

ζαντινής, δημώδους κυρίως, λογοτεχνίας 

των μυθιστοριών (στα σύνθετα) και των 

πτωχοπροδρομικών (λαρδομουστακώνω, 

λουτρακίζομαι). Αλλά και η λόγια γραμμα

τεία δεν του είναι ξένη (φιλαμαρτήμων 

ερωδιός). Χρησιμοποιεί πλήθος σύνθετων 

λέξεων, που τις πιο πολλές φορές τις συν

θέτει ο ίδιος (φουρτουνοσυννεφιάζει, βου

νοπετρίτης, αστραπολάμπανε, λιγνοκορ- 

μάτος, νυχτοβοσκίστρα, ψηλοκλωνοκυπά- 

ρισσε, τριανταφυλλομοσχάτο). Όταν πλά

θεται ένα σύνθετο, υπάρχει κίνδυνος αυτό 

να μην εντάσσεται στο όλο νεοελληνικό 

γλωσσικό ήθος. Απ’ αυτό τον κίνδυνο δε 

γλύτωσε πολλές φορές ο Παλαμάς και πολύ 

περισσότερο ο Καζαντζάκης. Του τελευ

ταίου οι σύνθετες λέξεις όχι σπάνια αποτε

λούν ξένο σώμα και είναι ολοφάνερη η τε

χνητή τους κατασκευή. Απ’ αυτό τον κίνδυ

νο, έχω την αίσθηση πως αν εξαιρέσουμε 

μερικές εξεζητημένες λέξεις (ιπαθομυα- 

λούσης, πολυνερούσης), γλύτωσε ο Παπα

θανασόπουλος. Οι σύνθετες λέξεις του εν

τάσσονται ομαλά στο γλωσσικό σώμα του 

ποιήματος.

Τέλος πρέπει να γίνει αναφορά στο στίχο

του ποιήματος. Το ποίημα, όπως ανέφερα 

στην αρχή, είναι γραμμένο στον παραδο

σιακό ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο. Πολλοί 

από τους κριτικούς μας έχουν αποφανθεί 

πως ο δεκαπεντασύλλαβος έκλεισε τον κύ

κλο της ζωής του. Ο Καζαντζάκης ούτε στην 

«Οδύσσειά» του ούτε στις μεταφράσεις 

του Ομήρου τον έχει χρησιμοποιήσει. Η 

χρήση του δεκαπεντασύλλαβου από τον 

Παπαθανασόπουλο αποδεικνύει πως δεν 

έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητές του. Εί

ναι τόσο συνδεδεμένος με τη νεοελληνική 

ποιητική παράδοση, τόσο τη δημοτική όσο 

και την έντεχνη και έτσι εξακολουθεί. Και 

νομίζω θα εξακολουθήσει να είναι από τα 

πιο στέρεα θεμέλια της ποίησής μας. Ο δε

καπεντασύλλαβος του «Διγενή Ακρίτα» 

δεν έχει, παρά σε σπάνιες περιπτώσεις, πε

ρίτεχνους διασκελισμούς και εξεζητημέ

νες συνηζήσεις και τομές. Έχει μια ομαλή 

ροή, όπως του δημοτικού τραγουδιού, χω

ρίς όμως να προχωρεί πάντοτε παρατα

κτικά και χωρίς τις συχνές επαναλήψεις και 

αναδιπλώσεις. Έχει την προσωπική σφρα

γίδα του ποιητή. Απ’ αυτή την άποψη πλου

τίζει με το ομαλό του ύφος την ποιητική μας 

παράδοση.

Φυσικά, ένα τόσο σημαντικό έργο είναι 

αδύνατο να αναλυθεί σ’ ένα σύντομο κείμε

νο. Ας ελπίσουμε πως οι πανεπιστημιακές 

έδρες της νεοελληνικής φιλολογίας, που 

έχουν πληθύνει ως η άμμος της θαλάσσης, 

θα δείξουν ενδιαφέρον, θα μελετήσουν το 

έργο και θα το κατατάξουν στην όποια θέση 

του αρμόζει.

' Αλκη Αγγελόγλου
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Για το βραβείο Νομπέλ 
λογοτεχνίας

Η
Ένας κατάλληλος τίτλος για την πρώτη δεκαετία της ιστορίας 

του Βραβείου Νομπέλ Λογοτεχνίας, μπορεί να βρεθεί στη φράση 

που ερμήνευσε ο Wirsen από τη διαθήκη του Νομπέλ: Ιδεαλιστι- 

κών τάσεων: «ένας υψηλόφρων καί υγιής ιδεαλισμός» - με τη 

συμπλήρωση ότι τα έργα των βραβευθέντων οφείλουν να διέπον- 

ται από «μια πραγματική ευγένεια όχι απλώς σε ό,τι αφορά την 

αφήγηση, αλλά και την αντίληψη της φιλοσοφίας της ζωής.» 

Αυτή η διατύπωση, ενσωματωμένη στην αναφορά της Επιτρο

πής Νομπέλ του 1905, αποτελεί σημαντική ένδειξη ότι το βραβείο 

δεν εθεωρείτο απλώς μια λογοτεχνική βράβευση... οι προϋπο

θέσεις στις οποίες αναφέρονται οι κανονισμοί του βραβείου 

Νομπέλ, προσδιορίζονται σαφώς ως «ιδιότητες τέτοιες, που να 

προωθούν την ανθρωπότητα προς μια ιδεαλιστική κατεύθυνση, 

να διευρύνουν τους ορίζοντές της πέραν της συνήθους προσιτό- 

τητας και να καθιστούν τον άνθρωπο ικανό να γίνεται καλύτερος 

και πιο υψηλόφρων απ’ ό,τι υπήρξε...».

Οι λογοτεχνικές ιδιότητες κρίνονται βάσει της συνεισφοράς 

στον αγώνα της ανθρωπότητας «προς τα ιδεώδη της». Όταν η 

Επιτροπή και η Ακαδημία αναζητούν υποψηφίους με τα προ

σόντα «του ευγενέστερου καλλιτεχνικού και ηθικού ιδεαλι

σμού», η διαθήκη διερμηνεύεται υπό το φως των συντηρητικών 

ιδεαλιστικών τάσεων του δέκατου ένατου αιώνα... και υπό το 

φως της προγενέστερης ιδεαλιστικής ηθικής, όπως ενσαρκώνε

ται στη μνημειώδη πραγματεία, «Αισθητική» του F. Τ. Vischer... 

Ο γενικός συντηρητικός ιδεαλισμός... έχει ως συνέπεια, η σύγ

χρονη Σουηδική λογοτεχνία στο σύνολό της, από τον Strindberg 

έως την Selma Lagerlof να παραμείνει αποκλεισμένη...

Εδώ απαιτείται μια προσπάθεια αναλυτικής ερμηνείας των 

προτύπων που συμπυκνώνονται στη φράση «υψηλόφρων και 

υγιής ιδεαλισμός». Μια πρωταρχική και αποφασιστική απαί

τηση είναι η ιδεαλιστική θέαση της φύσης της πραγματικότητας

- με ιδιαίτερο βάρος στην έννοια του Χριστιανισμού... μια κρι

τική ή αρνητική στάση απέναντι στο Χριστιανισμό συνιστά αιτία 

αποκλεισμού...

Μια σημαντική πλευρά αυτής της ιδεαλιστικής φιλοσοφίας 

αποτελεί η αντίληψη για την κοινωνία. Το απαραβίαστο του 

κράτους και η κυριαρχία του στέμματος είναι υπεράνω κάθε κρι

τικής. .. Μια θέση κλειδί στο κοινωνικό πεδίο καταλαμβάνει η οι

κογένεια, το σπιτικό και η ενάρετη ζωή που είναι άμεσα συνδεδε- 

μένη με αυτά... Οι αποφάσεις για μια λογοτεχνία «ιδεαλιστικών 

τάσεων» θα αποτελούσαν την έκφραση αυτού του πολυδαίδαλου

Ο Σελ Έσπμαρκ είναι συγγραφέας, καθηγητής της Συγκριτικής Λογοτεχνίας 

στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και Πρόεδρος της Επιτροπής για την απο

νομή του βραβείου Νομπέλ.

του Kjell Espmark

και βαθιά συντηρητικού ιδεαλισμού...

Αυτός λοιπόν ο ιδεαλιστικός ρεαλισμός υμνεί την πλαστική 

αναπαράσταση της φύσης... πρόκειται για μια τέχνη η οποία, 

απ’ τη μια πλευρά αποστρέφεται την αφαίρεση και το συμβολι

σμό και από την άλλη, αποστασιοποιείται από «κάθε νατουραλι- 

στική, φωτογραφική αναπαράσταση της ταπεινής, της άσχημης 

πραγματικότητας»... «.. .ο ποιητής πρέπει να εκφράζει με ευθύ

τητα αυτό που έχει στην καρδιά του, εάν επιθυμεί να γίνεται κα

τανοητός και όχι απλώς να συμπεριφέρεται ως μυσταγωγός σε 

ένα στενό κύκλο μυημένων.» Σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα, ο 

Tolstoj «είναι αυθεντία στην τέχνη της επικής περιγραφής» παρ’ 

όλο που αφήνει να διαφανούν κάποια «στοιχεία φαταλιστικής 

αντίληψης», με μια υπερεκτίμηση του τυχαίου και υποτίμηση 

«της σπουδαιότητας της προσωπικής πρωτοβουλίας.» Αποδίδε

ται «μεγάλη καλλιτεχνική αξία» στην Άννα Καρένινα, ένα έργο 

που το διαπερνά «μια βαθιά ηθική αντίληψη»... αλλά στο Η δύ

ναμη του ΣκóτoυςvπάQχovv «τρομακτικές νατουραλιστικές πε

ριγραφές» και στη Σονάτα του Kreutzerzvaq «αρνητικός ασκητι

σμός»...

Συνοψίζοντας αυτήν την πρώτη περίοδο, θα λέγαμε ότι... τα 

αδύναμα αποτελέσματα εξηγούνται από το γεγονός ότι η δια

θήκη του Νομπέλ διερμηνευόταν σύμφωνα με τη λογοτεχνική 

στρατηγική του Wirsen. Έχει λεχθεί ότι ο Wirsen «αντιπροσώ

πευε μια τάση που όταν την ασπάστηκε είχε ήδη ξεπεραστεί... 

Ήταν ο Δον Κιχώτης του Σουηδικού ρομαντικού ιδεαλισμού.» 

Μια ιστορική συγκυρία όμως προσέφερε στον Wirsen τη δυνα

τότητα να πραγματοποιήσει την αναχρονιστική του εκστρατεία 

και στο διεθνές λογοτεχνικό πεδίο.

* * *

Η νέα περίοδος ξεκινά με έναν προσεκτικό αναπροσανατολι- 

σμό... Το 1913, με την επιλογή του Tagore τα Ευρωπαϊκά σύνορα 

παραβιάζονται... Επέρχεται η παρακμή της Βιρσενικής περιό

δου και αναφορικά με τον Hauptmann, που το 1903 είχε απορρι- 

φθεί λόγω του «χονδροειδούς νατουραλισμού» και «συμβολι

σμού» του, τώρα κρίνεται ότι η δραματική του τέχνη κινείται από 

«το καταφανώς ρεαλιστικό» στην «Τraumdichtung», και από την 

«εξαιρετικά σημαντική δραματική τέχνη», η οποία συναρπάζει 

«με την ιδιόμορφη δύναμή της» (Υφαντές) σε μια.γραφή που 

«σφύζει από την ευγενέστερη ποίηση» και που όμοιά της δεν εί

ναι εύκολο να βρεθεί σε ολόκλης το φάσμα της παγκόσμιας λο

γοτεχνίας (Η Ανάληψη τηςΑννι

Με την κήρυξη του Πρώτου Π- οσμίου πολέμου, η κυρίαρχη



ιδεολογία, που διαμορφώθηκε από τον Harald Hjärne, μπορεί 

να θεωρηθεί ότι κηρύσσει τη λογοτεχνική ουδετερότητα. Δια

μορφώθηκε σε ένα κλίμα «αμεροληψίας» το οποίο συνετέλεσε 

στη διαμόρφωση τέτοιων συνθηκών ώστε η ουδετερότητα να 

επηρεάζει την εκάστοτε επιλογή. Ερμήνευσαν την πρόθεση του 

Νομπέλ ως «άκρως αποτρεπτική για κάθε μορφή εθνικής μερο- 

ληψίας -υπέρ ή κατά»- γεγονός όμως που, σε καμία περίπτω

ση, δεν εμπόδισε «την απονομή του βραβείου, χωρίς καμία απο

λύτως προκατάληψη αναφορικά με άλλες διεκδικήσεις, στο 

βαθμό που μπορούσε να ικανοποιηθεί η πρωταρχική απαίτηση 

για την επιλογή πραγματικά διακεκριμένων λογοτεχνών.»... Η 

Ακαδημία πρέπει να αποφεύγει όσο το δυνατόν περισσότερο να 

τροφοδοτεί τους διεθνείς ανταγωνισμούς... να μην ξεχνά ότι ο 

σκοπός του βραβείου «είναι στενά συνυφασμένος με το ιδεώδες 

του ιδρυτή του, το ιδεώδες της παγκόσμιας ειρήνη ς»... θα έπρεπε 

«να ασκήσει έναν όσο το δυνατόν ισχυρότερο ρόλο κατασταλ

τικό και αντισταθμιστικό των ακροτήτων»... Μέσα σ’ αυτό το 

πλαίσιο, συζητήθηκε μεν το θέμα του επιμερισμού του βραβείου 

ανάμεσα σε δύο παραλήπτες, αλλά χωρίς να υλοποιηθεί η πρό

θεση ενός τέτοιου εγχειρήματος που ήταν η πολιτική «εξισορρό- 

πηση».

Τελικά, η Ακαδημία, όπως και οι άλλοι οργανισμοί του ιδρύ

ματος Νομπέλ, αποφασίζει να μην απονείμει το βραβείο του 

1914. ·

Με ιδιαίτερη φροντίδα και σύμφωνα με την πολιτική της ουδε

τερότητας, εφαρμόζεται η αρχή της εναλλαγής που θεσπίστηκε 

κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας. «Ιδιαίτερα τώρα πα

ρουσιάζεται μια λαμπρή ευκαιρία να μην αγνοηθούν τα μικρό

τερα κράτη...».

«ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΣ ΥΦΟΣ»

Το αξιοσημείωτο της επόμενης περιόδου είναι, ότι ο τρόπος 

αξιολόγησης ελάχιστες ομοιότητες παρουσιάζει με τα κριτήρια 

της γενιάς της δεκαετίας του ’80 που τώρα κυριαρχεί σ’ αυτό το 

χώρο. Σε πολύ μεγαλύτερο δε από τον αναμενόμενο βαθμό, εμ

φανίζει κάποιες αισθητικές τάσεις κλασικού τύπου. Η συχνά 

επαναλαμβανόμενη φράση «το μεγαλειώδες ύφος» κάλλιστα 

μπορεί να λειτουργήσει και ως σύνθημα αυτής της νέας περιό

δου.

Ανακύπτει βεβαίως και το ζήτημα της ερμηνείας του όρου «ι- 

δεαλιστική»,.. .και το αποτέλεσμα είναι σημαντικά διαφορετικό 

από αυτό της πρώτης περιόδου. Δεν υφίσταται πλέον καμία 

τάση για προώθηση μιας θεϊστικής σύλληψης του Θεού ή μιας 

παλαιότερης αντίληψης για τη ζωή και την κοινωνική τάξη 

πραγμάτων... Αυτή η νέα ερμηνεία αποφέρει καρπούς το 1922, 

όταν η όλη επιχειρηματολογία των μελών συγκλίνει στη βρά

βευση του Jacints Benavente, που η κοσμοαντίληψή του «δια- 

κρίνεται για τον ανθρωπισμό της».

Η ερμηνεία της «ιδεαλιστικής» τάσης ως «ανθρωπιστικής» συ- 

ναντάται εκ νέου στην κριτική αξιολόγηση του George Bernard 

Shaw. Στο πρόσωπο του συγγραφέα, ο οποίος κατά τον Wirsen 

ήταν υπερβολικά «ωμός», η έκθεση του 1924 διακρίνει έναν «ά

σβεστο νεανικό ιδεαλισμό, μεγάλη σοβαρότητα, δροσερό και 

γνήσιο ανθρωπισμό, καλοσύνη, ακόμη και λεπτότητα» ...το αρ

νητικό όμως πόρισμα για τον Shaw εμπεριέχει και μια αισθητική 

αντίληψη η οποία παρουσιάζει κάποια αντιστοιχία με αυτήν της 

34 πρώτης περιόδου - με την αξίωση για «το μεγαλειώδες ύφος»: 

(Περιφρονεί κάθε προσπάθεια προς το «μεγαλειώδες ύφος», η 

μεγαλοπρέπεια και η στοχαστικότητα του οποίου ερεθίζουν τη

χιουμοριστική του φαντασία και η ποιητικη του αναταση φαν

τάζει στα μάτια του ένα σκέτο ψεύδος»).

...Κατά το τέλος.της περιόδου αυξάνονται οι ενδείξεις ανε

πάρκειας των επικρατούντων αισθητικών προτύπων. Με το κρι

τήριο του «μεγαλειώδους ύφους» η Ακαδημία δεν καθίσταται 

ικανή να ανταποκριθεί μακροπρόθεσμα στις απαιτήσεις της ρι

ζοσπαστικής Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας της δεκαετίας του 1920. 

Η αντιμετώπιση της υποψηφιότητας του Thomas Mann αποτελεί 

χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το γεγονός ότι το βραβείο του 

1929 έπρεπε να του προσφερθεί «κυρίως για το σπουδαίο μυθι

στόρημά του Οι Buddenbrooks, υποδηλώνει υπέρμετρη υποβάθ- 

μιση του έργου του Το Μαγικό Βουνό. .. .αυτή η ομόφωνη απο

κήρυξη του Μαγικού Βουνού, χωρίς αμφιβολία αποτελεί έκ

φραση των αισθητικών αξιών που απορρέουν από το «μεγα

λειώδες ύφος.»

Οι αναστολές της επιτροπής εκδηλώνονται και πάλι όταν βρί

σκεται αντιμέτωπη με τη βαθιά και εκτεταμένη ψυχολογική 

ανάλυση. ...Οι πιο σοβαροί όμως αυτοπεριορισμοί της επιτρο

πής, είναι απολύτως προφανείς στην αντιμετώπιση της ποίησης. 

...Η προτίμησή τους για ένα «απλό» είδος ποίησης που να προ

σεγγίζει τη φύση της δημώδους ποίησης, καθιστά την επιτροπή 

εντελώς ανίκανη να εκτιμήσει τα ποιητικά ρεύματα του συμβολι

σμού και του μοντερνισμού του εικοστού αιώνα. Οι αξιώσεις της 

εκφράζονται με σαφήνεια στις τακτικά επανερχόμενες συζητή

σεις για τον Κωστή Παλαμά, αποσπάσματα των οποίων παρατί

θενται εδώ από την έκθεση του 1930 και συνδέουν πολλά πα- 

λαιότερα νήματα. Ένας σημαντικός παράγοντας για τους εν

δοιασμούς της επιτροπής υπήρξε η δυσχέρεια να αξιολογήσει 

τον ποιητικό λόγο του πρωτοτύπου, δεδομένου ότι έπρεπε να 

στηριχθεί σε γενικές εντυπώσεις επί των μεταφράσεων. Η τελική 

όμως απόρριψη προκύπτει και βάσει άλλων επιχειρημάτων. Κα

νείς δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι ο Παλαμάς είναι «ο πιο ση

μαντικός εκπρόσωπος της νέας ελληνικής ποίησης» αλλά η επι

τροπή προβάλλει το ερώτημα κατά πόσον το έργο του Παλαμά 

έχει «τέτοια αξία στα πλαίσια της σύγχρονης ποίησης που θα δι

καιολογούσε τη βράβευσή του με Νομπέλ.» Στη ρητορική του. 

ποίηση ανακαλύπτουμε βεβαίως «ενδιαφέρουσες πτυχέςτου ρο- 

μαντικοϊστορικού έργου του Victor Hugo, το οποίο είναι μάλλον 

ξένο προς την εποχή μας. Αποφασιστικό παράγοντα αποτελεί το 

γεγονός ότι η ποίηση του Παλαμά δεν είναι «απλή και αυθεντι

κή» αλλά'παρουσιάζει στοιχεία «μιας απλοϊκής αυταρέσκειας 

που παραχωρεί στο εγώ του ένα δυσανάλογα μεγάλο χώρο και 

ένα δυσανάλογα υψηλό τόνο στο λυρικό του λόγο.» Η επιτροπή, 

σύμφωνα με τα λόγια του Schück, αναζητούσε «Ελληνική δη

μώδη ποίηση» με «την πλαστικότητα και τον ανεπιτήδευτο 

ρεαλισμό της» που να παραπέμπει στην ποίηση της Σαπφούς και 

να μην είναι «επηρεασμένη από τη Γαλλική ποίηση.» (Εάν πρό

κειται, με τέτοια σαθρά επιχειρήματα, να απονείμουμε το Βρα

βείο Νομπέλ σε έναν εξωτικό συγγραφέα του οποίου τα ποιή

ματα δεν μπορεί κανείς να διαβάσει στο πρωτότυπο, θα έπρεπε 

τουλάχιστον να έχουμε πεισθεί ότι είναι γνήσια και εθνικά) 

(1927).

Η αντιμετώπιση συνεπώς των συμβολικών ποιητών, καθώς 

και του συγγραφέα του Μαγικού Βουνού, είναι αποκαλυπτική 

των διεργασιών αξιολόγησης, οι οποίες επ’ ουδενί λόγω δεν είναι 

εναρμονισμένες με τις θεμελιώδεις λογοτεχνικές τάσεις των αρ

χών του εικοστού αιώνα. Γύρω στο 1930, η Ακαδημία εμφανίζε

ται ως ένας κύκλος έντονα χαρισματικών και με υψηλή μόρφωση 

ανθρώπων, από τους οποίους όμως λείπουν τα απαραίτητα ερ

γαλεία προκειμένου να ανακαλύψουν αυτά που εμείς, με όψιμη



σύνεση, είμαστε σε θέση να διακρίνουμε ως τα σημαντικότερα 

λογοτεχνικά επιτεύγματα εκείνης της εποχής.

* * *

Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ

...Το βραβείο του 1948 απονεμήθηκε στον T. S. Eliot «για την 

εξαίρετη, πρωτοποριακή συμβολή του στα πλαίσια της σύγχρο

νης ποίησης.» Αυτά τα λόγια είναι ενδεικτικά ενός νέου κλίμα

τος στην Ακαδημία.

Ο όρος κλειδί, «πρωτοπόρος», οφείλεται κυρίως στον Ôster- 

ling, γραμματέα της Ακαδημίας από το 1941, και από το 1947 

πρόεδρο της Επιτροπής Νομπέλ. Η σφραγίδατου αποτυπώνεται 

καθαρά στην καινούρια πολιτική, η οποία καταλύει παλαιότε- 

ρες πρακτικές, φιλοδοξώντας να αναδείξει τολμηρές και ανα

νεωτικές λογοτεχνικές μορφές.

.. .Στον αέναο φόρο τιμής προς τους «πρωτοπόρους» υπάρχει 

σαφώς ένα δυσάρεστο κενό το οποίο οι κριτικοί δεν παρέλειψαν 

να σχολιάσουν: Λείπουν οι πρωτοπόροι του εξπρεσσιονισμού 

και του υπερρεαλισμού. ...Η εξπρεσσιονιστική κληρονομιά πέ

ρασε σε μια νεότερη γενιά ποιητών όπως o Paul Celan και η Nelly 

Sachs. Τότε απευθύνονταν σε μια Ακαδημία με διαφορετική ευ

αισθησία.

.. .Σε ό,τι αφορά τον υπερρεαλισμό, διακρίνουμε καθαρότερα 

πλέον ότι μια νεότερη γενιά είναι που κερδίζει την αναγνώριση

- και της δίδεται το προβάδισμα έναντι της παλαιάς ορθόδοξης 

φρουράς. Η ποίηση του Neruda, που βραβεύθηκετο 1971, θεω

ρήθηκε υπερρεαλιστική. ...Αυτή η αισθητή μεταστροφή στο 

θέμα της ποιητικής τεχνικής είναι σημαντική. Κατά το λόγο που 

εκφώνησε o Gierow για τον Ελύτη, αναφέρει ότι η μεγάλη σπου- 

δαιότητα της νέας λαμπρής εποχής στην Ελληνική ποίηση δια- 

κρίνεται πολύ καθαρά σ’ αυτόν τον ποιητή: στη συναρπαστική 

συνάντηση του υπερρεαλισμού και του κληρονομημένου μύθου. 

Ο Gierow σταθμίζει τα λόγια του ποιητή για τον υπερρεαλισμό 

ως «το τελευταίο διαθέσιμο οξυγόνο σε ένα θνήσκοντα κόσμο» 

έναντι της κατηγορηματικής του δήλωσης ότι αυτός δεν υπήρξε 

«ποτέ οπαδός της υπερρεαλιστικής σχολής:» ο υπερρεαλισμός 

«απελευθέρωσε» τη γραφή του Ελύτη, αλλά ο ποιητής αποστα- 

σιοποιήθηκε από «την αυτόματη γραφή με τον ανεξέλεγκτο χεί

μαρρο των τυχαίων εικόνων.»

...«Ένα από τα πιο σημαντικά γνωρίσματα στην ιστορία του 

Βραβείου Νομπέλ Λογοτεχνίας από τον πόλεμο και μετά, 

υπήρξε η αναγνώριση μιας σειράς δύσκολων και εξόχων ποιη

τών που ανήκαν σταθερά στη μεγαλειώδη παράδοση του μοντερ

νισμού, την οποία μια παλαιότερη εποχή είχε χαρακτηρίσει ως 

“ερμητική”.» ...Η Επιτροπή Νομπέλ -και μαζί της και η Ακα

δημία- εμφανίζεται διατεθειμένη, με έναν εντελώς διαφορετικό 

τρόπο απ’ ό,τι στο παρελθόν, να λάβει σοβαρά υπ’ όψιν αποκλί- 

νουσες απόψεις, να αποδώσει στους νεωτεριστέςτην αρμόζουσα 

αναγνώριση και να προωθήσει την εκλεκτικιστική αλλά διακε

κριμένη δημιουργία.

* * *

«ΠΟΛΙΉΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ»

Κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου, ένας ορισμένος 

αριθμός Βραβείων Νομπέλ Λογοτεχνίας προκάλεσε συζητήσεις 

αναφορικά με την πολιτική τους φόρτιση - δεν λησμονούμε ότι

οι επιλογές πραγματοποιήθηκαν εν μέσω ενός ψυχροπολεμικού 

κλίματος. Το Νομπέλ Λογοτεχνίας, όπως και το Νομπέλ Ειρή

νης, εν αντιθέσει με τα Νομπέλ επιστημών, έχουν φέρει στην επι

φάνεια ερωτήματα αξιών και αντιλήψεων για τη ζωή, τα οποία 

συνήθως είναι γενικώς ευαίσθητα θέματα. Παράλληλα και σε 

ό,τι την αφορά, η Σουηδική Ακαδημία έχει αρκετές ευκαιρίες να 

εκφράσει την επιθυμία να σταθεί μακριά από πολιτικές αντιθέ

σεις. Η θεμελιώδης αρχή, είναι «ηπολίτική ακεραιότητα.»

... η Ακαδημία επιθυμεί να παραμείνει απρόσβλητη από κάθε 

πολιτική, διπλωματική ή οιανδήποτε άλλη μη λογοτεχνική σκέ

ψη.

Κατά τη διάρκεια των ευαίσθητων εκείνων χρόνων της δεκαε

τίας του 1950, διεξήχθησαν συζητήσεις και για έναν υποψήφιο 

που οι πολιτικές του πεποιθήσεις είχαν ένα διαφορετικό χρώμα

- τον Ezra Pound, έγκλειστο ως παράφρονα, προκειμένου να 

σωθεί από μια θανατική καταδίκη για προδοσία... .«στην εποχή 

του, ο Pound είχε καταγραφεί περισσότερο ως εμπνευστής και 

ανανεωτής του λογοτεχνικού ύφους, παρά ως ένας αυθεντικός 

ποιητής.»

... Η ουσία όμως του προβλήματος δεν ήταν ούτε οι λογοτεχνι

κές επιφυλάξεις, ούτε αυτές περί του εγκλεισμού του σε Ίδρυμα 

νευροπαθών, αλλά μάλλον η φασιστική του δραστηριότητα που 

αρχικώς έφερε τον Pound σε αυτή τη δυσχερή θέση.

... Είναι δύσκολο να καταδειχθεί ως ποιο βαθμό το κριτήριο 

που υπονοείται στη φράση «ιδεαλιστικών τάσεων» έχει επηρεά

σει άλλες, ευαίσθητες, από πολιτικής απόψεως, αναζητήσεις, με 

δεδομένη την αδυναμία ελεύθερης πρόσβασης στο υλικό των αρ

χείων. Μπορούμε να συναγάγουμε κάτι για τη σημασία όλων αυ

τών, ανιχνεύοντας το πνεύμα που υποκρύπτεται στις διατυπώ

σεις -όπως διερμηνεύονται εκ των υστέρων- εάν επικεντρω

θούμε σε μια πτυχή ορατή σε αρκετές συζητήσεις σχετικά με συγ

γραφείς που δρουν σε ολοκληρωτικές κοινωνίες. Η αξίωση της 

«ακεραιότητας» που η Ακαδημία επιβάλλει στον εαυτό της, επε- 

κτείνεται, κατά μία έννοια, έως τον εκάστοτε υπό κρίσιν υποψή

φιο. Δεν σημαίνει ότι από τον εν δυνάμει Νομπελίστα θα έπρεπε 

να απαιτείται μια «αμερόληπτη στάση». Τα βραβεία στους La

xness, Quasimodo, Sartre, Asturias, Solsjenitsyn, Neruda και 

García Márquez, αποκαλύπτουν σε τι βαθμό τα μεταπολεμικά 

κριτήρια έχουν απομακρυνθεί από την παλαιότερη αξίωση για 

«αντικειμενικότητα». Από την άλλη πλευρά, σε πολλές περι

πτώσεις εξαίρεται η ανεξαρτησία του καλλιτέχνη έναντι μιας 

ολοκληρωτικής εξουσίας. Τα επιχειρήματα -υπέρ ή κατά- που 

χρησιμοποιήθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις υποψηφίων εντός 

του πλαισίου της κομμουνιστικής εξουσίας, αποκαλύπτουν ένα 

σημαντικό πρότυπο.

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΑ ΒΡΑΒΕΙΑ: 
«ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ»

Το ζήτημα του επιμερισμού του λογοτεχνικού βραβείου ανά

μεσα σε δύο αποδέκτες, είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις πολιτι

κές διεργασίες. Όταν το 1902 ο Gottfrid Billing τονίζει την ανα

πόφευκτη πολιτική διάσταση των βραβεύσεων, το πράττει σε 

σχέση με την ιδέα του επιμερισμού του βραβείου μεταξύ των Ib

sen και Bjornson, μια σκέψη που συμμερίζονται πολλά μέλη της 

Ακαδημίας. Η πολιτική πλευρά ήταν άμεσα ορατή στο γεγονός 

ότι το βραβείο θα αποτελούσε μια επίδειξη «φιλίας προς τη Νορ- 35 
βηγία» σε μια εποχή κρίσης της Ένωσης, αλλά και αυτή καθ’ 

εαυτή η ιδέα του επιμερισμού του βραβείου εμπεριέχει κάποια 

πολιτική χροιά.



.. .Επικαλούμενος συναφή επιχειρήματα δύο χρόνια αργότε

ρα, o Holmqvist υποστηρίζει ότι το βραβείο του 1979 θα έπρεπε 

να είχε διαμοιραστεί μεταξύ του Οδυσσέα Ελύτη και του Γιάννη 

Ρίτσου... .Εκείνοςήταν που εξέφρασσε την άποψη ότι ο Γιάννης 

Ρίτσος - του οποίου το έργο, δυνατό και ορμητικό αλλά δύσκολο 

να αποτιμηθεί στη συνολική του έκταση, είναι ισάξιο με αυτό του 

άμεσα κατανοητού Ελύτη - θα έπρεπε να είχε βραβευθεί μαζί με 

τον Ελύτη. Εδώ υπάρχει και ένας ευδιάκριτος πολιτικός τόνος. 

Στον εμφύλιο πόλεμο, ο Ρίτσος είχε ταχθεί με την αριστερά και η 

Ελληνική αστική τάξη τον αντιμετώπιζε ως λεπρό. Ένα επιμερι

σμένο βραβείο, «θα είχε συμβάλει στη συμφιλίωση των Ελλήνων 

η οποία είναι τόσο δύσκολο να επιτευχθεί.» O Lundkvist προσ- 

δένεται στη λογική που διέπει τη σιωπηρή στράτευση των ποιη

τών, αλλά δεν είναι εντελώς αντίθετος με την ιδέα του επιμερι- 

σμού: (« Έχω διαβάσει Ρίτσο σε Γαλλική μετάφραση και θεωρώ 

ότι, στις καλύτερες στιγμές του, είναι σπουδαίος ποιητής, αλλά 

στις χειρότερες, διολισθαίνει σε Σταλινικά cliches ή σε άκρατη 

φλυαρία. Ασφαλώς όμως, δεν είναι οι πολιτικές του πεποιθήσεις 

• που με ωθούν να τον κατατάξω σε μια κατά τι χαμηλότερη θέση 

από τον Ελύτη. Σε ό ,τι με αφορά, δεν θα είχα καμία αντίρρηση να 

μοιραστεί ένα βραβείο με τον Ελύτη»).

«ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Για πολύ καιρό, το βραβείο Νομπέλ Λογοτεχνίας φαινόταν ότι 

αποτελεί Ευρωπαϊκή υπόθεση. Στη διαθήκη του Νομπέλ δηλώ

νεται μεν ότιτο βραβείο έχει οικουμενικούς στόχους, αλλά υπάρ

χει και η εξής προσεκτική διατύπωση: «ρητή επιθυμία μου είναι 

όπως, κατά την απόδοση των βραβείων δεν λαμβάνεται ουδόλως 

υπ’ όψιν η εθνικότητα του υποψηφίου, αλλά βραβεύεται ο πλέον 

επάξιος, είτε είναι Σκανδιναβός, είτε όχι.» Αυτή η τελευταία 

φράση, ρίχνει το βάρος στους Σκανδιναβούς συγγραφείς, γεγο

νός που αντανακλάται στην πρακτική του πρώιμου σταδίου της 

ιστορίας του βραβείου. Κατ’ αρχήν όμως, οι όροι της διαθήκης 

επιβεβαιώνουν τη διεθνή του εμβέλεια.

«ΕΝΑΣ ΑΡΚΕΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ»

Δεν είναι εδώ ο κατάλληλος χώρος για να προβούμε σε έναν ισο

λογισμό του τρόπου με τον οποίο η Σουηδική Ακαδημία έφερε εις 

πέρας την αποστολή της - σταθμίζοντας τις επιτυχίες έναντι των 

αποτυχιών. Αυτό που μπορεί να συνεισφέρει αυτή η μελέτη, εί

ναι μια ιστορική θεώρηση της διαδικασίας επιλογής.

.. .Η κάθε περίοδος είχε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, τα δικά 

της κριτήρια. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να χειριστούμε το όλο 

θέμα τμηματικά και να εξετάσουμε το πώς κρίνονταν οι λογοτε

χνικές επιλογές στα διαφορετικά στάδια των εννέα δεκαετιών.

Στο Ιο κεφάλαιο προσπαθήσαμε να συμβάλουμε στην ιστο

ρική κατανόηση αυτού που είναι δύσκολο να κατανοηθεί: ότι η 

Βιρσενική ερμηνεία της διαθήκης του Νομπέλ, υπό το φως ενός 

συντηρητικού ιδεαλισμού, δυσχεραίνει την πλέον αυτονόητη 

επιλογή της δεκαετίας - την επιλογή του Tolstoj. Από τη φύση 

της, αυτή η ερμηνεία ευνοεί τον Bjornson εις βάρος του Ibsen. Ο 

άθεος επαναστάτης Strindberg, ορκισμένος εχθρός τόσο του κα

τεστημένου όσο και της Ακαδημίας, βρίσκεται, φυσικά, πέρα 

από οποιαδήποτε σκέψη. Οι Spencer, Zola και Hardy, με ποικί- 

36 λους τρόπους δεν πληρούν επαρκώς την προϋπόθεση των «ιδεα- 

λιστικών» τάσεων, ενώ ο Henry James έρχεται σε σύγκρουση με 

την αξίωση του Goethe για αυτοπεριορισμό. Όταν ö φακός του

Wirsén επιτυγχάνει, για μια φορά, να εστιαστεί σε μια σπουδαία 

φυσιογνωμία που από τότε διατήρησε (ή μάλλον επανέκτησε) 

μια θέση υψηλού κύρους, στον Kipling, ο εγκωμιασμός αφορά 

άλλες αρετές, διαφορετικές από εκείνες που απεδείχθησαν 

αδιάλειπτες στο έργο του. Η ισχνή υστεροφημία της Βιρσενικής 

περιόδου, αποδεικνύεται δικαιολογημένη.

. .Στην Ακαδημία δεν δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος -ή έστω 

μια θεωρητική δυνατότητα- με αποτέλεσμα να παραβλέψει 

πολλές περιπτώσεις συγγραφέων. Μεταξύ των παραλείψεων 

συγκαταλέγονται και οι Proust, Kafka, Rilke, Musil, Καβάφης, 

D. H. Lawrence, Mandelstam, Garcia Lorca, Pessoa και άλλοι, 

ένας κατάλογος που, εάν είχε κάποια χρονολογική αιτιολόγηση, 

θα κατέδειχνε μια, αναμφισβήτητα, σοβαρή ανεπάρκεια.

...O Ivask καλύπτει το κενό στον προβληματισμό σε ό,τι 

αφορά τους Έλληνες λογοτέχνες:

(«Ελάχιστοι θα είχαν αντίρρηση για τους δύο βραβευθέντες 

της Ελληνικής λογοτεχνίας, το Γιώργο Σεφέρη και τον Οδυσσέα 

Ελύτη. Εάν δε η αξία του Κ.Π. Καβάφη δεν είχε αναδειχθεί κυ

ρίως μετά το θάνατό του, σίγουρα θα ήταν ο τρίτος βασικός υπο

ψήφιος».)

...Σε ό,τι αφορά δε τη μεταπολεμική περίοδο, αυτή η κριτική 

περί αισθητικού συντηρητισμού, ελάχιστα μπορεί να σταθεί, 

διότι τότε ακριβώς ήταν που βραβεύθηκε μια ολόκληρη σειρά 

των πρωτοπόρων της μοντέρνας λογοτεχνίας. Ο ισχυρισμός ότι 

δεν έχει τιμηθεί κανένας εκπρόσωπος του ρεύματος του παρα

λόγου , ηχεί εντελώς παράδοξος ως προς εκείνη την εποχή. Σε τε

λευταία ανάλυση, η βράβευση του Beckett υπήρξε άκρως χαρα

κτηριστική.

Είναι, βεβαίως, ακριβές ότι από τον κατάλογο λείπει τον 

όνομα του Breton, αλλά δεν είναι ακριβές ότι ο υπερρεαλισμός 

είναι απών. Τόσο o Aleixandre όσο και ο Ελύτης επιλέγονται σα

φώς ως ποιητές που, όχι μόνο εμπνεύστηκαν από τον υπερρεαλι

σμό, αλλά καταλαμβάνουν και μια υψηλότερη θέση και από τους 

ίδιους ακόμη τους εμπνευστές του ρεύματος.

...Μια βασική αδυναμία εντοπίζεται στο διεθνές σύστημα 

ανακήρυξης υποψηφίων, το οποίο σε πολλές περιοχές τείνει να 

προωθεί όχι απλώς απολύτως καθιερωμένα ονόματα, αλλά επί

σης και τα ονόματα τα ανήκοντα στην υψηλή τοπική ιεραρχία και 

να παρακρατεί προτάσεις που θα ευνοούσαν νεότερους και δυ

ναμικά εξελισσόμενους χαρισματικούς συγγραφείς. Κατά συ

νέπεια, η Επιτροπή Νομπέλ θα πρέπει να εντείνει τις έρευνές της 

στο χώρο της λογοτεχνίας που αναπτύσσεται στα διαφορετικά 

σημεία του κόσμου... Ίσως οι δυσκολίες να είναι αρκετές για να 

αποθαρρύνουν κάθε προσπάθεια. Εν τούτοις, θα κερδίζαμε 

πολλά - ως ένα βαθμό σε ό,τι αφορά το κύρος του βραβείου αλ

λά, προπάντων, τη λογοτεχνία. Οι ανακαλύψεις που θα ήταν δυ

νατόν να πραγματοποιηθούν, θα δικαίωναν τόσο το πνεύμα του 

Νομπέλ, όσο και τα κριτήρια αξιολόγησης που τελευταίως έχουν 

κυριαρχήσει κατά τις εργασίες της επιλογής για το λογοτεχνικό 

βραβείο.

Μετάφραση: Έλσα Νικολάου
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ΕΠΙΤΥΜΒΙΟ ΤΟΥ ΖΑΚ ΜΕΡΝΑΜΠΛ, 
ΗΘΟΠΟΙΟΥ ΤΗΣ ΦΑΡΣΑΣ

Μερνάμπλ, στέγη, τραπέζι για να φας, δεν είχες 

Όσο ζούσες.

Φτωχέ Μερνάμπλ, στα μάτια δεν αντίκρισες 

Τη σούπα.

Κέρδος σου τώρα ο θάνατος.

Ανάγκη πια δεν έχεις το τραπέζι

Ούτε τη σούπα

Και στέγη απέκτησες, φτωχέ,

Για πάντα.

ΤΑ ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ

Επιτύμβιο: η τελευταία τιμή προς τον νεκρό,

Γραμμένη εις μνήμην τον πάνω στον τάφο.

Λεν πως ο Σιμωνίδης έγραψε το πρώτο.

Όταν οι αισθήσεις των μελλοθανάτων ζονν ακόμη 

Την αγωνία τους τέτοια επιτύμβια θύμηση πραΰνει * 

Χαίρονται να διαβάζουν στον μικρό που έχουν πια χώρο 

Τα ονόματα, τα επώνυμα, την πόλη, τη γενιά τους.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΣΤΙΧΟΙ

Είμαι όλος μόνο κόκαλα και μοιάζω σκελετός,

Δίχως σάρκα και νεύρα, δίχως μυς έχω μείνει.

Χωρίς έλεος με σφράγισε ο θάνατος' τώρα 

Τρέμω να δω τους ώμους μου κι από το φόβο τρέμω.

Ο Απόλλων με τους δυο του γιους, τους δυο τρανούς σοφούς,

Δε θα μπορούσαν πια να με γιατρέψουν’ η τέχνη τους δεν πιάνει εδώ. 

Αντίο, Ήλιε χαρμόσυνε- το βλέμμα μου έχει σβήσει 

Κι ήδη το σώμα προς τα εκεί που όλα διαλύονται πάει.

Ποιος φίλος μου θα μ ’ έβλεπε έτσι άθλιο μες στο σπίτι 

Και βλέμμα υγρό, βλέμμα οίκτου δε θα χάριζε 

Στην κλίνη αυτή παρηγορώντας με μ ’ ένα φιλί,

Ποιος δε θα σκούπιζε τα μάτια μου 

Που ο θάνατος έχει ήδη αποκοιμίσει;

Αντίο, αγαπημένοι σύντροφοι! Κι αντίο, αγαπημένοι φίλοι!

Πρώτος θα φύγω εγώ * πηγαίνω τον δικό σας ερχομό να προετοιμάσω.

ΕΠΙΤΥΜΒΙΟ ΤΟΥ ΡΟΝΣΑΡ 
ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ

Ενθάδε κείτε ο Ρονσάρ που, τολμηρός από παιδί,

Με ήχους της έμπνευσης κι ακολουθώντας του Φοίβου τα σημάδια 

Τις Μούσες έφερε απ’ τον Ελικώνα στη Γαλλία.

Όμως ανήμπορη στάθηκε η Μούσα του απέναντι στον θάνατο.

Ο θάνατος, σκληρός, τον έκλεισε σ' αυτόν εδώ τον τάφο.

Στο χώμα ετούτο ας μείνει το κορμί του 

Και στο θεό ας οδηγηθεί η ψυχή του.
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(Συνεχίζεται)



Οι ποιητικές αναζητήσεις 
του Τάσου Γιανναρά.

Από την πρώτη του εμφάνιση στα ελληνικά γράμματα, που 

έγινε σε ηλικία μόλις 18 ετών, ο Τάσος Γιανναράς έδειξε ότι 

είναι οπλισμένος όχι μόνο με ποιητική ευαισθησία, αλλά και με 

πρώιμη κριτική οξυδέρκεια. Η πρώτη του, επίσημη εμφάνιση, 

ως ποιητή θα γίνει με τέσσερα ποιήματα, που δημοσιεύθηκαν 

τον Ιούλιο του 1938 στο περιοδικό του Απόστολου Μελαχρινού 

«Ο Κύκλος». Ένα χρόνο αργότερα (1939) θα δημοσιευθεί η 

κριτική του μελέτη για την ποιητική συλλογή του Μελαχρινού 

«Φίλτρα επωδών». Οι δυο αυτές εμφανίσεις του, η πρώτη ποιη

τική και η δεύτερη κριτική, τον τοποθετούν στην πρωτοπορία 

της παραδοσιακής ποίησης, που την συγκροτούν η συμβολι- 

στική και η ακραία έκφρασή της, η καθαρή ποίηση, αλλά στον 

αντίποδα της νεοτερικής ποίησης, που στη δεκαετία του ’30 έχει 

δώσει ·τα πρώτα δείγματα γραφής της με τις συλλογές του 

Σεφέρη «Μυθιστόρημα» (1935), του Εμπειρικού «Υψικάμινος» 

(1935) και του Εγγονόπουλου «Μην ομιλείτε εις τον οδηγόν» 

(1938). Για να εκτιμήσουμε όμως το ακριβές εκτόπισμα της 

πρώτης εμφάνισης του νεαρού Γιανναρά στα τέλη της δεκαετίας 

του ’30, θα χρειαστεί να γίνει μια πολύ σύντομη αναδρομή στην 

πορεία της νεοελληνικής ποίησης από τις αρχές ακόμη του 20ου 

αιώνα.

Η ανανέωση της ποίησης, που συνήθως την αποκαλούμε 

μοντέρνα ή νεοτερική, άρχισε με τη γενιά του ’30. Κύρια χαρα

κτηριστικά της, ανάμεσα στα άλλα, α) η απαλλαγή της από τα 

δεσμά της ομοιοκαταληξίας, του μέτρου και της αυστηρής επε

ξεργασίας του στίχου, που είχε ως στόχο την τελειότητα της 

μορφής κάι την μελωδικότητα του λόγου, και β) η χρησιμο

ποίηση ενός λεξιλογίου καθημερινού. Έτσι, με τη χρήση ενός 

στίχου χαλαρού, που τον αποκαλούμε ελεύθερο, κι ενός λεξιλο

γίου που πλησιάζει προς το λεξιλόγιο της πεζογραφίας και τον 

τόνο της προφορικής ομιλίας, η νεοτερική ποίηση απομακρύ

νεται από τη λυρικότητα και το ποιητικό λεξιλόγιο της παλιάς.

Η ανανέωση όμως αυτή ήταν αποτέλεσμα διεργασιών, που 

ήδη είχαν αρχίσει από την πρώτη δεκαετία του αιώνα (Από

στολος Μελαχρινός, Άγγελος Σικελιανός) και συνεχίστηκαν 

έως και τη δεκαετία του ’20. Υπακούοντας κυρίως στις αρχές 

του συμβολισμού, που απέβλεπε σε μια ποίηση χαμηλόφωνη, 

καθαρότερη και αντιρητορική, οι Έλληνες ποιητές αντιτάχθη- 

καν, δειλά στην αρχή, στη μεγαλόστομη και πληθωρική ποίηση 

του Κωστή Παλαμά και της γενιάς του. Αφετηρία αυτής της 

ανανεωτικής προσπάθειας αποτελεί και η συλλογή του Από

στολου Μελαχρινού «Παραλλαγές» (1907), στον οποίο ο Τάσος 

Γιανναράς αφιέρωσε τις πιο αξιόλογες και εκτενέστερες κρι

τικές του μελέτες. Στηριζόμενοι σ’ αυτές κυρίως και στην ερμη

νευτική του εισαγωγή στη «Νεαρή Μοίρα» του Πωλ Βαλερύ, θα 

38 μπορέσουμε να συναρμολογήσουμε τις βασικές αρχές της δικής 

του «ποιητικής». Έτσι, θα ικανοποιηθεί το ένα σκέλος της απο

ψινής σύντομης παρουσίασής μου, που αφορά στο σύνολο

του Τάκη Καρβέλη

εκείνων των στοιχείων, τα οποία, κατά την άποψη του κριτικού 

Γιανναρά, συνιστούν την αληθινή ποίηση· το δεύτερο σκέλος 

θα συμπληρωθεί με την εμπράγματη εφαρμογή αυτών των ανα

ζητήσεων και επιδιώξεων, που εκφράστηκαν με το ποιητικό του 

έργο.

Ως κριτικός ο Τάσος Γ ιανναράς των δύο τελευταίων χρόνων 

της δεκαετίας του ’30 είναι προσανατολισμένος σταθερά προς 

την καθαρή ποίηση του Βαλερύ και του Μελαχρινού. Την 

άνοιξη του 1939, κλείνοντας τον πρόλογό του για τη μετάφραση 

του «Παραθαλάσσιου Νεκροταφείου» του Βαλερύ, θα γράψει:

«Η μουσική πλέον, ως μυστικό ρεύμα, όπως το αποκαλεί ο 

Abbé Bremond, που απεκλύεται από τις ψυχικές κεραίες, 

αρχίζει να διατρέχει τις λέξεις, τις ευαγωγούς εννοείται, να 

μεταδίδει αυτά τα ένθεα, μελωδικά ρίγη και τις αόρατες κι 

ωστόσο εκθαμβωτικές εκείνες λάμψεις που αποτελούν όλη την 

αφανή ενέργεια και το απόκρυφο νόημα αυτής, όπως το δια

μόρφωσε πρώτος ο Edgar Allan Poe, ο Stephane Mallarmé και 

τελευταίος ο Paul Valery»1.

Αλλά και στις μεταπολεμικές κριτικές του μελέτες παραμένει 

αναλλοίωτη η πίστη του στη δαπανηρή αναζήτηση της μορφής, 

στην αναγκαιότητα ενός αυστηρού σχεδιασμού του ποιήματος, 

τη σύλληψη και έκφραση καταστάσεων καθαρώς οριακών και 

την αντίστοιχη απαλλαγή του ποιητή από τις οποιεσδήποτε 

συναισθηματικές ή ψυχολογικές καταστάσεις και διαθέσεις 

του, που έχουν χαρακτήρα μεταβλητό, προσωρινό και φευγα

λέο. Γράφει συγκεκριμένα: «Όχι συναισθηματικές ή ποικίλες 

ψυχολογικές καταστάσεις και διαθέσεις, αλλά καταστάσεις 

καθαρά οριακές μαρτυρεί το ποίημα τούτο (εννοεί τη «Νεαρή 

Μοίρα») από την αρχή ως το τέλος. Οι πρώτες έχουν χαρακτήρα 

μεταβλητό, προσωρινό και φευγαλέο, ενώ οι δεύτερες μας απο

καλύπτουν τη θεμελιώδη στοιχείωση του Είναι. Γι’ αυτό, αν 

χαρακτηρίζεται καθαρή η ποίηση του είδους αυτού (poesie 

pure), ο χαρακτηρισμός δεν δικαιολογείται μόνο από την καθα

ρότητα του γλωσσικού ή του μουσικού στοιχείου, από την 

χημικά καθαρή σύσταση του στίχου, αλλά προπάντων από την 

καθαρότητα, δηλαδή την οριακότητα των καταστάσεων, που 

πραγματοποιεί».2

Την εκδοχή όμως αυτή της καθαρής ποίησης του Βαλερύ θα 

την μπολιάσει με την αντίστοιχη του Απόστολου Μελαχρινού, 

που επίμονα απέβλεψε σε μια ποίηση εδραιωμένη είτε στα ζων

τανά στοιχεία της δημοτικής και της βυζαντινής μας παράδο

σης, είτε στην εκπληκτική καθαρότητα της σολωμικής ποίησης. 

Από το συνδυασμό αυτό θα διαγραφεί πλέον ευκρινέστερα και 

το ιδεώδες, με βάση το οποίο ο κριτικός Γ ιανναράς αποτιμά τα 

ποιητικά κείμενα, και η αποστροφή του προς «την εποχή 

εύκολων συμβιβασμών για την πρόζα», όπως γράφει. Το 1947, 

περίοδο όχι μόνο δύσκολη για την παραδοσιακή, αλλά ειδικό

τερα για την καθαρή ποίηση του Μελαχρινού, αυτός θα παρα-
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μείνει αταλάντευτος στην πίστη του προς αυτήν. Έτσι ολοκλη

ρώνοντας την κριτική του μελέτη «Προλεγόμενα στην ποίηση 

και την αισθητική του Απολλώνιου», θα επισημάνει τα βασικά 

χαρακτηριστικά αυτής της ποιητικής σύνθεσης, που ταυτό

χρονα συνθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά των ποιητικών 

του αναζητήσεων:

«Λιγοστά, ελάχιστα είναι σήμερα στην Ελλάδα τα έργα απ' 

όπου μπορούμε να κοινωνήσουμε την πίστη στην ποίηση και 

στην ομορφιά. Η εποχή μας, εποχή εύκολων συμβιβασμών με 

την πρόζα, έπαψε να μας προσφέρει κλασικά παραδείγματα 

αυτοθυσίας και αυτοπειθαρχίας στο αυστηρό νόημα της τέχνης. 

Γιατί, έργα σαν τον «Απολλώνιο», στοιχειωμένα από πανάρ- 

χαιες μνήμες, σύμβολα και μύθους και ζωσμένα απ’ τα ρίγη του 

ανέκφραστου δεν προορίζονται μονάχα να μας μεταγγίζουν την 

πιο καθαρή αισθητική χαρά και συγκίνηση, μα το σπουδαιό

τερο, να μας ανάβουν την πίστη στην ποίηση την ίδια, και ψηλά 

απ’ τις ανάερες κορφές της τελειότητάς τους να μας δείχνουν το 

δύσκολο δρόμο και το σκληρό νόμο της δημιουργίας».3

Τα ποιητικά παραδείγματα, στα οποία ενίοτε καταφεύγει, 

φανερώνουν πως η ποίηση, προς την οποία αποβλέπει, έχει όλα 

τα συστατικά των κατακτήσεων της σολωμικής ποίησης, που 

επίμονα απέβλεψε στο ιδεώδες της καθαρής ποίησης, προτού 

αυτή εμφανιστεί. Ένα μικρό απόσπασμα, που θα σας διαβάσω, 

αποτελεί επαρκές δείγμα των αισθητικών του επιλογών:

Κι όπως τ' αντίφεγγα έτρεμαν, πλάθοντας κόσμους

πλάνους,

δοκίμαζα με ορμή να πω του νου μου τη λαχτάρα.

Κάη σα ψυλλοθρόισμα από νερόηχους κάτι.

Για να προκάμω να το πω, πριν μου ξεφύγει ο τρόπος, 

ξελόγιαζα τους ψίθυρους και πλάνευα τους φλοίσβους, 

τυλίγοντας το νόημα στο δίχως λόγο αχό τους, 

να το κρατούν νανουριστό και να το αναδροσίζουν 

και με το φως το ετύλιγα του φεγγαριού το τρέμιο.4

Βέβαια, κατά τη μεταπολεμική περίοδο, υπό την επήρεια των 

συγκλονιστικών γεγονότων του 2ου παγκόσμιου πολέμου και 

της Κατοχής θα διατηρήσει αλώβητη την πίστη του στην 

ομορφιά και τη γοητεία της ποίησης, που επιτυγχάνεται πάν

τοτε με την αυστηρή επεξεργασία της μορφής. Εντούτοις τώρα 

φαίνεται ν’ αποδέχεται κι ένα διαφορετικό τρόπο γραφής, που 

προσπαθεί να μεταδώσει όχι ιδιωτικές δραματικές καταστά

σεις, αλλά τον απόηχο των εμπειριών του πολέμου και της 

Κατοχής. Κρίνοντας την ποιητική συλλογή του Νίκου Παππά 

«Η τετράχρονη νύχτα» (1946), γράφει:

«Παραμερίζοντας (ενν. ο Ν. Παππάς) τις δύσκολες και δαπα

νηρές αναζητήσεις της μορφής, καταργώντας το αυστηρό 

σχέδιο του ποιήματος, ανοίγει μεγάλα παράθυρα στο χώρο της 

δημιουργίας για να εισβάλει το φαινόμενο του κόσμου κι ο 

πλατύς άνεμος της ιστορίας. Τι σημασία μπορεί να ’χουν πια, 

συλλογίζεται, τα κλειστά ατομικά δράματα, οι περιούσιες 

λυρικές στιγμές κι οι διεισδυτικές ενατενίσεις μπροστά στο 

πολύψυχο και πολυπρόσωπο δράμα των λαών που ξερριζώ- 

νονται απ’ τα χώματα των προγόνων τους και γκρεμίζονται στα 

τάρταρα της ιστορίας. Η “ψιλή” αίγλη του λυρικού δεν είναι 

αρκετή για να καλύψει τις ευθύνες του πνευματικού ανθρώπου 

μπροστά στα κοσμοϊστορικά γεγονότα. Αν υπάρχει μια νόμιμη 

θέση και για τον ποιητή μέσα στο φλεγόμενο τοπίο του κόσμου, 

η θέση τούτη είναι κοντά στον άνθρωπο που δεν σκύβει για να 

περάσει η θύελλα, μα ορθώνεται και εναντιώνεται σ’ όλους τους 

κακούς ανέμους, ανεβασμένος στο ψηλότερο σκαλοπάτι της 

περηφάνιας του».5

Παρόλες όμως αυτές τις παραχωρήσεις, στις οποίες τον 

οδηγεί η τραγωδία του πολέμου, δεν παύει, παράλληλα, να 

δικαιώνει, ως κριτικός πάντα, τους ποιητές εκείνους, οι οποίοι, 

όπως ο Μελαχρινός, έχουν μέσα τους το πάθος του ανέκφρα

στου. Κι όσα γράφει γι’ αυτόν, μας δίνουν, πιστεύω, την τελε

σίδικη άποψή του για την ποίηση:

«Σήμερα που η Τέχνη ξαναγυρίζει στα γεγονότα και στους 

ανθρώπους και πλάθει το νέο μύθο της από το αίμα της ιστο

ρίας, μας φαίνεται παράξενη, ακατάδεχτη η στάση αυτή ενός 

σύγχρονού μας ποιητή. Πραγματικά, αν δεν θέλουμε να εκτι

μήσουμε το βαθύ πάθος του ανέκφραστου που δέρνει αυτή την 

ποίηση, αν δεν θέλουμε να νοιώσουμε πόσα προβλήματα και 

πόσες αγωνίες αναδεύονται στη ρίζα της τέχνης, που αγωνί

ζεται να καταχτήσει τον εαυτό της με τα δικά της μέσα, 

δύσπιστη προς όλους και προς όλα, φιλύποπτη, ολοένα 

άγρυπνη απ’ το φόβο της πεζολογίας, τότε είναι εύκολο να την 

καταφρονήσουμε και να την αρνηθούμε σαν ξένη, σαν απάν

θρωπη, σαν εχτρική. Κοινωνικά, ιδεολογικά είναι αδιάφορη, 

ουδέτερη, απαθής* πρόβλημα γι’ αυτήν είναι ο ίδιος ο εαυτός 

της, η διάρκεια, η αθανασία, η αυτοεξάρτησή της».6

Ως ποιητής όμως ο Τάσος Γιανναράς ξεκίνησε ευθυγραμμι

σμένος απόλυτα όχι μόνο με τις επιδιώξεις της καθαρής ποίησης 

δυο ακραιφνών υποστηρικτών της, του Απόστολου Μελα

χρινού και του Καίσαρα Εμμανουήλ, αλλά και των νεοσυμβολι- 

στών ποιητών του μεσοπολέμου. Τα ποιήματα που δημοσίευσε 

από το 1938 έως και το 1948 είναι αρκετά: «Στον όρθρο μιας 

ψυχής» (Νέα Εστία, 1938)· τέσσερα ποιήματα (Suavitas, Δίχως 

τίτλο, Φίλτρα λύπης I, II· ο Κύκλος, 1938)· «Εγκώμιο στον 

ποιητή Paul Valéry» (1939)· «Χαϊδάρι, 1944» (Γράμματα, 1945)* 

«Θαλασσινό» (ο Κύκλος, 1947)* «Απόπειρα ρεμβασμού», 

«Οδύσσεια», «Πρωινή Παρουσία» (ο Κύκλος, 1948)· «Στροφές 39 
του Νότου» (Νέα Εστία, 1948). Όλα σχεδόν αυτά τα ποιήματα



που δείχνουν μια επιμονή στην επεξεργασία της μορφής, 

κινούνται μέσα στο πλαίσιο των στόχων του μεσοπολεμικού 

συμβολισμού: Τόνος χαμηλόφωνος, μουσική διάθεση, ατμό

σφαιρα μουντών ορθρινών ή νυκτερινών τοπίων, θλίψη υπό

κωφη. Από τον κανόνα αυτό θα ξεφύγει το ποίημα «Χαϊδάρι, 

1944», που ο τόνος του είναι πιο αγωνιστικός, ιδεολογικά φορ

τισμένος, και απηχεί μνήμες από την ποίηση του Παλαμά και 

του Μαλακάση. Από όλα αυτά τα ποιήματα μόνο ένα, το «Πα

ρουσία» συμπεριέλαβε στη μοναδική ποιητική του συλλογή «Τα 

τραγούδια του Ανήλιαγου» (1952). Πρέπει κανείς να υποθέσει 

πως τα εξήρεσε γιατί, ως ποιητής πλέον και όχι ως κριτικός, είχε 

επηρεαστεί και εξοικειωθεί με τη νεοτερική ποίηση της γενιάς 

του ’30 και της πρώτης μεταπολεμικής. Παρ’ όλ’ αυτά, το όλο 

ποιητικό κλίμα της συλλογής και το πλέγμα των συμβολισμών 

και των ψυχικών καταστάσεων κινούνται μέσα στο πλαίσιο της 

νεορομαντικής σχολής του Μεσοπολέμου.

Φυσικά, από το 1940 έως το 1952 μεσολάβησαν πολλά, που 

οπωσδήποτε διαφοροποίησαν τις αντιλήψεις του για την 

ποίηση, ιδίως κατά το από το 1948 έως το 1952 χρονικό διά

στημα, κατά το οποίο θα πρέπει να υποθέσουμε πως γράφτηκαν 

τα περισσότερα ποιήματα της συλλογής. Αν όμως ο κριτικός 

Γιανναράς θεώρησε ως ύψιστο ιδανικό της ποίησης την δαπα

νηρή επεξεργασία της μορφής, τον εξοστρακισμό κάθε συναι

σθηματικής ή ψυχολογικής κατάστασης και την απαλλαγή του 

ποιήματος από οποιοδήποτε μη καθαρό στοιχείο, εντούτοις 

στην πράξη δεν ήταν τόσο επίμονος όσο οι δάσκαλοί του Από

στολος Μελαχρινός και Καίσαρ Εμμανουήλ, που πολλές φορές 

έφτασαν στα όρια της εκζήτησης και του συγκινησιακού του 

αποστραγγισμού. Οι φωνές από τη νεοελληνική ποιητική 

παράδοση, από τη σολωμική έως και του Παλαμά και του 

Μαλακάση, είναι ευδιάκριτες σε ορισμένα από τα ποιήματα 

που δεν συμπεριλήφθηκαν στη συλλογή του. Τελικά όμως δυο 

φωνές θα κυριαρχήσουν: η μια, η επικρατέστερη, έρχεται από 

την ποίηση των μεσοπολεμικών συμβολιστών, δεχόμενη ακρο

θιγώς επήρεια καθαρής ποίησης. Ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγμα αυτής της ποίησης, που είναι περισσότερο επηρεασμένη 

από την καθαρή ποίηση του Καίσαρα Εμμανουήλ, αποτελεί και 

το «Εγκώμιο στον ποιητή Paul Valéry», που το προέταξε στην 

εισαγωγή της μετάφρασης του «Παραθαλάσσιου Νεκροτα

φείου» (άνοιξη του 1939):

Διδάσκαλε, ένα μολπικόν, ένα εμπνευσμένο κέρας

τις ακοές μας κατοικεί κι ευφρόσυνα στοιχειώνει.

Κάποιος ως ν' ανασταίνεται από τη φθορά του αέρας

μες στη φωνήν όπου ένσωμοι, αναδύουν τόνοι...

από το έπος και το δράμα της Κατοχής στάθηκαν η βασική 

μήτρα των ιδεολογικών του αναζητήσεων και υπέταξαν κάπως 

την τάση του προς τον αισθητισμό και την αποσταγμένη ποίηση. 

Το πάθος του όμως και η ενασχόλησή του μ' αυτήν δεν θα στα

ματήσει ποτέ. Ένα άλλο πάθος τώρα θα τον συναγείρει, παρό

μοιο με εκείνο της ποίησης και της τέχνης: η Φιλοσοφία. Για μας 

όμως, την ώρα αυτή που η επώδυνη μνήμη του μας καίει, αναλ

λοίωτο παραμένει το πρωταρχικό του πάθος για την ποίηση, 

που από τις εικόνες μιας καθημερινότητας γεμάτης από τις στυ

γνές εμπειρίες μιας δύσκολης εποχής και μιας αντίστοιχης 

υπαρξιακής θλίψης, μετατρέπεται σε πικρή ελεγεία, που 

βγαίνει από την παραφωνία της εσωτερικής και της εξωτερικής 

του ζωής. Χαρακτηριστικό δείγμα το ποίημα που θα σας δια

βάσω (V, σ. 37).

Κοιτάζω το ρολόι μου.

Όλα πρέπει να τελειώσουν σε μια ώρα το πολύ.

Ο ύπνος, φορώντας τις πυτζάμες του,

με βλέπει να κουράζω ακόμα τη λάμπα

και ν' αρμέγω και με τα δυο μου χέρια την ησυχία.

Όλα πρέπει να τελειώσουν γρήγορα.

Τα λόγια μου δε θα φτάσουν ως τα μεσάνυχτα.

Τα ξόδεψα όλη τη μέρα στην αγορά,

στα ψώνια, στους λογαριασμούς, στις συμφωνίες

και τώρα πιο φτωχός απ’ τα τζιτζίκια το σπάταλο

ζητάω απ' τον άνεμο λίγη φωνή,

ζητιανεύω απ' τη νύχτα λίγες λέξεις,

για ν' αποτελειώσω αυτό το ποίημα που κινδυνεύει να

χαθεί.

Αν και αυτό το συγκεκριμένο ποίημα το τέλειωσε, δεν πρόλαβε 

όμως να τελειώσει τους νέους του στόχους. Γιατί η σιωπή της 

ποίησης αντικαταστάθηκε τώρα από τη φιλοσοφική 

δημιουργία που ήταν αποτέλεσμα δυνάμεων και δυνατοτήτων 

καθαρώς εσωτερικών. Στους νέους αυτούς δρόμους, που τόσο 

τους ελάμπρυνε, αποφασιστικός ήταν ο ρόλος της ποιητικής και 

αισθητικής του αγωγής. Έτσι, ο ποιητικός λόγος μετουσιώ- 

νεται τώρα σε φιλοσοφικό. Και η ποίησή του παραμένει σ’ αυτά 

που έγραψε σε ποιητική γλώσσα και σ’ αυτά που έγραψε με τη 

γλώσσα της φιλοσοφίας. Ενιαία και αδιαίρετη. Όπως ενιαία 

και αδιαίρετα παραμένουν ζωντανά μέσα μας τα πιο πολύτιμα 

χαρακτηριστικά του: Ο λόγος του και η μορφή του.

Σε ποιας εμψύχου σιωπής εγκυμονείς τα βάθη, 

και ποιος εράσμιος όλεθρος ριζώνει στην αρχή σου, 

ω Αόγε, που μια διαφανής ουσία αστρική σε πλάθει 

και μια αφασία σε γεννά σαν τέκνο της αβύσσου;

Φθαρμένα βλέμματα, στεγνές κι απύθμενες οράσεις...

Την τύφλωσή μας πώς αντλείς μέσ' από τόσα σκότη 

κι άγρυπνος πάντα μελετάς ενός ηλίου τις φάσεις 

που αποτεφρώθη μέσα μας κι ως σκιάς σωρός υπνώττει...

Η άλλη όμως φωνή εισβάλλει από τη σύγχρονή του νεοτερική 

40 ποίηση των μεσοπολεμικών και μεταπολεμικών ποιητών. Η 

κατοχική περιπέτεια, που του στοίχισε τον εγκλεισμό του στο 

Χαϊδάρι, δεν δόνησε την ποίησή του. Οι εμπειρίες του όμως

* Ομιλία που έγινε στις 4 Απριλίου 1992 στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιο

θήκης Μεσολογγίου εις μνήμην του Τάσου Γιανναρά.
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εισαγωγή - μετάφραση Αναστάσιος Γιανναράς, εκό. Πλέθρον, 

Αθήνα 1979, σ. 19.

2. ό.π. σημ. 1, σ. 55.

3. Αφιέρωμα των ελλήνων ποιητών στον ποιητή Απόστολο Μελαχρινό 

για τα σαράντα χρόνια των «Παραλλαγών», Αθήνα 1947, σ. 97.
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Στην έρευνα τίποτα δεν είναι αυταπόδει- 

χτο. Το θρησκευτικό στοιχείο, θα νόμιζε κα

νείς, είναι τόσο διάχυτο στους πιο πολλούς 

νεοέλληνες ποιητές, ώστε δεν χρειάζεται 

ειδική μελέτη πάνω στο θέμα. Κι όμως τα 

φαινόμενα απατού ν. Ο συγγραφέας της με

λέτης αυτής απέδειξε ότι από τον πόθο του 

θείου ελαύνονται άλλος περισσότερο και 

άλλος λιγότερο πολλοί ποιητές μας και όχι 

λιγότερο αυτοί ακριβώς, που θα νόμιζε κα

νείς ότι λόγω ιδεολογίας, θα έμεναν ανέγ- 

γιχτοι από τη μεταφυσική και τον μυστικι- 

σμό, τις δύο μεγάλες πηγές της θρησκείας. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ο Ρίτσος και 

ο Βρεττάκος. Και αντίστοιχα λιγότερο 

«θρυσκευτικοί», άθεοι ή παγανιστές φαί

νονται ποιητές, που, λόγω υποδομής και 

ιδιοσυγκρασίας, θα νόμιζε κανείς ότι θα 

ήταν έντονα μεταφυσικοί και μυστικιστές, 

αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Σ’ 

αυτή τη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τρεις 

χτυπητές περιπτώσεις: του Βάρναλη, του 

Μυριθήλη και σε κάποιο βαθμό του Παλα- 

μά.

Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία 

και που το επισημαίνει εύστοχα ο συγγρα

φέας, είναι η διαδικασία μετασχηματισμού 

των βιωμάτων σε ποίηση. Τη γνωμολογία 

του Οδυσσέα Ελύτη ότι ο άνθρωπος τρα

βιέται απο το θεό, καθώς ο καρχαρίας απο 

το αίμα, την αξιοποιεί θαυμάσια αποδει- 

κνύοντας ότι όντως, αυτή η αρχαιότατη

σχέση θεού και ανθρώπων πολλές φορές 

τελεσιουργείται στην ψυχή χωρίς μαρτυ

ρίες και μάρτυρες. Ότι αποτελεί ενθύμημα 

και μυστική φωνή, που ως ρίγος συγκίνησης 

εκδηλώνεται την κατάλληλη στιγμή και πα

ραμένει ανερμήνευτη για τους σοφούς των 

αιώνων. (Αυτό θυμίζει το «άρωμα ευωδίας 

πνευματικής»). Κάνει επίσης ένα γερό παι

χνίδι, ένα lour de /orce παρακολούθησης 

του μετασχηματισμού της θρησκευτικής 

κλίσης σε θρησκευτική κλήση, της ροπής σε 

vocation, της τάσης σε στράτευση.

Με ευμέθοδη ανάπτυξη του θέματός 

του σε τέσσερις ενότητες από το ακριτικό 

έπος μέχρι τις μέρες μας, δείχνει με ενάρ- 

γεια ότι το θρησκευτικό αίσθημα και το 

όραμα του Θείου ποτέ δεν είναι στατικά, 

αλλά πάντα λειτουργούν μεταμορφωτικά 

και παραγωγικά και ότι δίνουν την αίσθηση 

της πλήρωσης τόσο στα συγκαιρινά γεγο

νότα όσο και σε ’κείνα που αναφέρονται σε 

υπερβατικά πλαίσια.

Ένας άλλος χώρος, όπου κινείται με 

ιδιαίτερη άνεση ο συγγραφέας, είναι η δια- 

κειμενικότητα και η συγκριτολογία, ιδιαί

τερα η ενδοσυγκριτική λογοτεχνία. Καλά 

παραδείγματα είναι η επισήμανση της εκ

πληκτικής ομοιότητας στο μοτίβο της λη- 

σμονιάς και της αρνησιάς των ψυχών στον 

κάτω κόσμο στον ψευδοπλατωνικό Μενέ- 
ξενο αφενός και τον Τάφο του Παλαμά και 

τη Λήθητου Μαβίλη αφ’ετέρου. Επίσης, σε 

κυρίως ειπείν συγκριτολογικά μοτίβα και 

μάλιστα σε διαφορετικές λογοτεχνικές πα

ραδόσεις και διαφορετικές γλώσσες και πο

λιτισμούς, ευτυχής είναι η επισήμανση των 

κοινών συοιχείων λανθάνουσας θρησκευτι

κότητας ανάμεσα στις Ελεγείες του Μά- 
ριενμπαντ του Γκαίτε και Το ημερολόγιο 
ενός τρελού του Γκόγκολ.

Ένα πολύ χρήσιμο, διδακτικό και τερ

πνό βιβλίο, που θα βοηθήσει πολλούς σε 

πολλά.

Βασίλης Γεωργιάδης.
Ο πρώτος κυβερνήτης 
Νέα Σύνορα 
Αθήνα 1992, σελ.253

Το ιστορικό μυθιστόρημα από την εποχή 

του Waller Scott, που είναι (με τον Ιβανόη) ο 
προπάτοράς του, μέχρι σήμερα έχει δώσει 

στη δημιουργική λογοτεχνία πολλούς και 

καλούς καρπούς. Και αν κρίνουμε από τα 

αποτελέσματα είναι ένα genre που ταιριά

ζει πολύ στον Βασίλη Γεωργιάδη, συγγρα

φέα επίσης και του χρονικού των τελευ

ταίων ημερών της Κωνσταντινούπολης και 

μαζί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με 

τίτλο ΆνναΝοταρά.
Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι μια 

έξοχη φυσιογνωμία της Νεώτερης Ελληνι

κής Ιστορίας, με τη ζωή και το έργο του 

οποίου έχουν ασχοληθεί γόνιμα πολλοί 

διαπρεπείς ερευνητές, ιδιαίτερα ο Γ. Δαφ- 

νής, ο Παύλος Πετρίδης, ο Αλέξ. Δεσποτό- 

πουλος και η Ελένη Κούκου. Όλοι τους 

εξέτασαν τα σχετικά θέματα επιστημονικά, 

με τα αρχεία, τα δημόσια έγγραφα, τον τύ

πο, την αλληλογραφία και το εν γένει υλικό 

της ιστορικής έρευνας. Το ιστορικό μυθι

στόρημα όμως κινείται στο ημίφως, στην 

«αμφιλύκη» μεταξύ ιστορίας και μυθιστο

ρήματος, μεταξύ αλήθειας και φαντασίας, 41 

μεταξύ (σε τελευταία ανάλυση) της ιστορι-



κής πραγματικότητας και της λογοτεχνικής 

φαντασίας. Από αυτή την άποψη το ανά

γνωσμα γίνεται προσιτότερο, τερπνότερο 

και διδακτικότερο, δηλ. ωφελιμότερο. Και 

το κύριο κριτήριο της λογοτεχνίας, όπως 

και κάθε τέχνης άλλωστε, είναι η ωφέλεια: 

του αναγνώστη, εννοείται, πρωτίστως και 

μετά του συγγραφέα, του εκδότη και του βι

βλιοπώλη.

Με μέθοδο επαγωγική και λόγο φυσικό, 

ζεστό και ανθρώπινο ο Βασίλης Γεωργιά- 

δης, όπως είχε κάνει και στην Άννα Νοτα- 
ρά, μυθ-ιστορεί το πρόσωπο και το έργο απ’ 

αρχής μέχρι τέλους και, Κωνσταντινουπο- 

λίτης στην καταγωγή όπως είναι, δεν είναι 

άξιο απορίας το ότι διάλεξε αυτές ακριβώς 

τις δύο φυσιογνωμίες για να εισδύσει νικη

φόρα στο χώρο του ιστορικού μυθιστορή

ματος μετά από πολύ και καλό έργο σε άλλα 

είδητηςλογοτεχνίας (ποίηση, διήγημα, δο

κίμιο). Είναι οι ρίζες του οι Βυζαντινές και οι 

μετεπαναστατικές, είναι εκείνο το «άρωμα 

ευωδίας ιστορικής», που θα του (και θα 

μας) δώσει την αυτογνωσία του ποιοι είμα

στε, από πού ερχόμαστε και πού πάμε ως 

λαός και ως έθνος.

Στην αρχή σ’ ένα σύντομο, νευρώδη 

πρόλογο, μας προειδοποιεί επαναλαμβά

νοντας τα λόγια του υπέροχου εκείνου 

ανώνυμου «σκλάβου» Έλληνα της Ελληνι
κής Νομαρχίας ή Λόγου περί Ελευθερίας: 
«Ω αναγνώστα! Αν ίσως ομοιάζεις εκεί

νους, που προφέρουσι το όνομα της Ελλά

δος, χωρίς ν’ αναστενάζουσι, να μην χάσεις

σηςτο πονημάτιον τούτο». Ακολουθούν 24 

κεφάλαια, Λεξιλόγιο και Βιβλιογραφία. Πα

ρακολουθεί τον «άψογο» κυβερνήτη από 

τους προγόνους του και τη γέννησή του 

μέχρι τη δολοφονία του, περνώντας μέσα 

από την εκπαίδευσή του, την άνδρωσή του, 

τις περιπέτειές του, τις φιλίες του, τους 

έρωτές του, τη Βιέννη, την Ελβετία, τη Ρω

σία, τους Φιλικούς, την Επανάσταση του 

’21, την Τροιζήνα, την Αίγινα καιτο μοιραίο 

Ναύπλιο. Όλα ζωντανά, ανάλαφρα αλλά 

και βαθιά, με χάρη, γνώση και, κυρίως, 

αγάπη για το θέμα του, τον άνθρωπο και το 

έργο του.

Για μια ακόμα φορά: η Ελλάδα ήταν (και 

είναι ακόμη) ο Κρόνος, που τρώει τα καλύ

τερα παιδιά του. Αλλά τίποτε δεν πάει χα

μένο. Ούτως ή άλλως, όπως είπε ο ίδιος ο 

Καποδίστριας, «δε ζεί ο άνθρωπος, αλλά το 

έργο του».

Ένα γερό έργο. Απόχτημα για κάθε βι- 

42 βλιοθήκη. Σχολείο για κάθε αναγνώστη και 

όχι λιγότερο τους νέους, άντρες και γυναί

κες.

Γ ιώργος Μιχαηλίδης
Τα φονικά 
Μυθιστόρημα 
Εκδόσεις Καστανιώτη, 
Αθήνα, 1991, σελ. 369.

Ο Γ ιώργος Μιχαηλίδης, εκτός από διαπρε

πής σκηνοθέτης και εμψυχωτής του «Ανοι

χτού Θεάτρου», είναι και ένας απροσδό

κητα ταλαντούχος πεζογράφος, ιδιαίτερα 

μυθιστοριογράφος και δοκιμιογράφος. 

Αυτό του το έργο είναι το τέταρτο μυθιστό

ρημα μετά το Φίλμ Νουάρ (Υάκινθος 1980), 

το ΠέτροςΔαρζέντας(Κέδρος, 1980) καιτο 

η Πύλη (Καστανιώτης, 1987). Έχει επίσης 

γράψει και μια μελέτη με θέμα Νέοι Έλλη
νες Θεατρικοί Συγγραφείς (Κάκτος, 1987). 

Για όποιον ξαφνιάστηκε με το «απροσδό

κητα» εξηγούμαι: δεν περιμένεις εύκολα 

να διαπρέπει το ίδιο πρόσωπο τόσο πολύ σε 

δύο διαφορετικούς χώρους τέχνης, όσο ο 

Γιώργος Μιχαηλίδης στη σκηνοθεσία και 

στο γράψιμο. (Ξέρω ότι εδώ μερικοί σηκώ

νουν το ένα φρύδι από δυσπιστία, νομίζον

τας ότιτα δυο τους είναι πολύ κοντινά, αλλά 

μάλλον συγχέουν τη ν εν γένει ευφυΐα και το 

εν γένει ταλέντο με την ιδιαίτερη φύση και 

τις ειδικές απαιτήσεις των επιμέρους τε

χνών.)

Στα φονικά ο Μιχαηλίδης όχι μόνο 

πραγματώνει τον αφορισμό του Μίλαν 

Κούντερα «Το μυθιστόρημα οφείλει να κα

ταστρέφει τις βεβαιότητες» (Lire, 101, te

ste Νεώριον Χανίων, 3, Άνοιξη του '92, 

23κε), αλλά και δικαιώνει εκείνην την 

απροσδόκητη ρήση του Ανώνυμου (Περί 
ύψους) για την υπερβολή, που έδειξε ο 

Θουκυδίδης στην περιγραφή της τελικής 

φάσης των Σικελικών, ότι «ναι» ο Θουκυδί

δης έβαλε υπερβάλλον πάθος, αλλά το δι

καιολογούν τα υπερβολικά παθιασμένα γε

γονότα. Και τα έργα του Μιχαηλίδη, προ

πάντων τα δύο τελευταία, Η Πύλη και Τα 
Φονικά, είναι μεστά πάθους, αλλά στο 

κάτω-κάτω της γραφής πάθος είναι η κατα

βολή του (Μ.Ασία) και η δουλειά του (το 

θέατρο). Είναι λοιπόν «εικός» και αναμε

νόμενο, αν όχι απαραίτητο, κατά τεκμήριον 

τουλάχιστον, να έχει στο γραπτό του, όπως 

και στη σκηνοθεσία του, εκείνο το «αείζωον 

πύρ» του Ηράκλειτου και την «εκπύρωση» 

του Ζήνωνα.

Εφτά δραματικά κεφάλαια τιτλοφορη

μένα με ισάριθμα ανθρωπωνύμια και υπο- 

τιτλοφορημένα με χρονικές διαστάσεις (Τα 

Χρόνια, Οι Ώρες, Οι Μέρες, Οι Στιγμές, Το 

Ρολόι, Οι Αιώνες και ο Χρόνος). Μόνο το 

πέμπτο κεφάλαιο έχει ως υπότιτλο όχι χρο

νική διάρκεια, δηλ. ένα οχούμενο του χρό- 

unii nxiái απροσδόκητα και ειρωνικά, ένα

ου χρόνου, το συμβολικότατο ρο-

ται άφθονο αίμα, αλλά αυτό που 

κάνει το έργο εξόχως παθιασμένο δεν είναι 

τα «κυριολεκτικά» φονικά, όσο ο σπαραγ

μός των ψυχών, οι παθιασμένοι έρωτες και 

τα μίση, οι δραματικές καταστάσεις. Το 

έργο αρχίζει και τελειώνει (κεφ.ΐο και 7ο) 

με την ίδια ηρωίδα στον υπότιτλο, τη Δέ

σποινα Θεοδωρίδη. Αυτή αποτελεί τη βάση 

της πυραμίδας στο πάθος, που ανεβαίνει 

crescendo και κορυφώνεται με τον Γεωρ

γίου, τον Ορφανό, τον Χελιώτη, τον Αν- 

δρέου και την Άννα («Ω τι υπέροχη συγ

κέντρωση απελπισμένων του έρωτα, τι συ

ναρπαστική φωλιά σκορπιών έτοιμων να 

καρφώσουν το κεντρί στον εαυτό τους»- 

σσ.315-316).

Στο έργο κυριαρχεί το σκοτεινό και ζο

φερό και, κάποτε, το γκροτέσκο. Έχει το 

νεύρο του Νόρμαν Μέιλερ, τη συμ-πάθεια 

του Καμύ, τα υπόγεια και τα ναυάγια του 

Ντοστογιέφσκι, το βλέμμα του Χεμινγουέη. 

Έξοχες αφηγηματικές τεχνικές, πλούσιος 

εκρηκτικός εσωτερικός διάλογος, όπου 

προβάλλει μέσα από το κακό και την απειλή 

η άλλη πλευρά της σελήνης, το φωτεινό, η 

άγρυπνη συνείδηση του Μικρασιάτη πρόσ

φυγα, το άλλο «εγώ» του, το Σωκρατικό δαι

μόνιο. Η Μικρά Ασία και η Ν. Iωνία παίρνουν 

εκδίκηση στην Αθήνα και τα Φιλιατρά. Η 

γραφή εκδικείται το θέατρο και τη σκηνο

θεσία, το αίμα και ο θάνατος τιμωρεί την ει

δυλλιακή προπαραδείσια αμεριμνησία. 

Ένα έξοχο βιβλίο.

Αλέξ. Αργυρίου 

Η
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ 

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

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

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ



Το Ταξίδι στο κέντρο της γης 
του Ιουλίου Βερν: 

Το μυστήριο της γνώσης
Προφήτης για μικρούς και μεγάλους, ο 

Ιούλιος Βερν (1828-1905) γνώρισε την 

τύχη όλων των προφητών μετά την εκπλή

ρωση της προφητείας τους: τη λήθη. Η 

κατάταξη του έργου του στους τομείς της 

παιδικής λογοτεχνίας και της επιστημο

νικής φαντασίας εξηγεί κατά το μεγαλύ

τερο μέρος την αδιαφορία αν όχι την περι

φρόνηση φιλολόγων και μελετητών κατά 

το πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα. Παρά την 

παγκόσμια δημοτικότητά του, τη μετά

φραση του έργου του σε είκοσι πέντε 

γλώσσες, τη διασκευή πολλών μυθιστορη

μάτων του για τον κινηματογράφο, την 

τηλεόραση και το θέατρο, έπρεπε να περι

μένουμε τη δεκαετία του πενήντα για να 

δουν το φως οι πρώτες σοβαρές κριτικές 

μελέτες: Αναφερόμαστε κυρίως σε κεί

μενα των Roland Barthes και Michel 

Butor, και αργότερα στις μελέτες των 

Marie-Hélène Huet, Jean Chesneaux, 

Simone Vieme και Michel Serres μεταξύ 

άλλων.1

H προσέγγιση του έργου του Ιουλίου 

Βερν υπό το πρίσμα της-Ήροφητείας είναι 

όχι μόνο περιοριστική, γιατί μας προσα

νατολίζει σε μια και μόνη ανάγνωση, μας 

δεσμεύει με την επαληθεύσιμη πλευρά της 

ιστορίας, αλλά ταυτόχρονα αντιμάχεται 

την πρωτοτυπία του δημιουργού του, 

καθώς το εξισώνει συνήθως με τον ρεαλι

στικό επίλογό του. Τι απομένει στο Από τη 

Γη στη Σελήνη αν επιχειρήσουμε μια 

τέτοια ανάγνωση; Ασφαλώς η πραγματι

κότητα επιβάλλει στην προφητεία τη δική 

της απεικόνιση· οι αστροναύτες και η 

πρώτη τηλεοπτική μετάδοση της άφιξής 

τους στη σελήνη επισκιάζουν τους γραφι

κούς πλέον ήρωες του Ιουλίου Βερν.

Από όλα τα μυθιστορήματα του Ιουλίου 

Βερν, το Ταξίδι στο κέντρο της γης δεν 

υπακούει στον κανόνα της προφητείας και 

αναιρεί παντελώς αυτή τη διάσταση. Όχι 

μόνο το ίδιο το μυθιστόρημα δεν έχει 

ευτυχή έκβαση -αυτό συμβαίνει σε πολλά

μυθιστορήματα του Ιουλίου Βερν, καθώς 

ο συγγραφέας πολύ συχνά καταστρέφει ο 

ίδιος τις υπερβάσεις του μη θέλοντας να 

υπερσκελίσει τα επιστημονικά δεδομένα 

της εποχής του - αλλά και σύμφωνα με τα 

σημερινά δεδομένα ο στόχος που θέτει 

παραμένει ανέφικτος. Έτσι, διπλά κατα

δικασμένο στην αποτυχία, τουλάχιστον σε 

μια πρώτη θεώρηση, το Ταξίδι στο κέντρο 

της γης μας προσκαλεί σε μια άλλη ανά

γνωση και μας υποχρεώνει να εγκαταλεί

ψουμε κάθε σύγκριση με την πραγματικό

τητα, αναζητώντας αλλού τη σημασία του. 

Το ταξίδι παραμένει ταξίδι, με Συμπλη- 

γάδες, Λαιστρυγόνες, κύκλωπες και 

Πηνελόπη, αλλά χωρίς χρυσόμαλλο δέρας 

μήτε και Τροία. Κανένα λάφυρο, καμιά 

κατάκτηση. Αν ο Ιάσων και ο Οδυσσέας 

γύριζαν πίσω χωρίς να έχουν φτάσει ποτέ 

στο στόχο τους, έχοντας δει ωστόσο όσα 

είδαν, έχοντας γνωρίσει όσα γνώρισαν, 

έχοντας ζήσει όσα έζησαν, το ταξίδι τους 

σε τι θα ήταν διαφορετικό;

Επιπλέον, το συγκεκριμένο μυθιστό

ρημα δεν επιδέχεται την κατηγορία που 

βαρύνει το σύνολο σχεδόν του έργου του 

Ιουλίου Βερν το ανεπίκαιρο των γνώσεων 

που προσφέρουν στο σημερινό αναγνώ

στη. Είναι αλήθεια πως οι γεωγραφικές 

γνώσεις που φιλοδοξούσε να δώσει στο 

κοινό του ο Ιούλιος Βερν έχουν σήμερα 

μόνο ιστορική αξία και οι τεχνολογικές 

του επινοήσεις, οι θαυμαστές του μηχα

νές, πρωτοποριακές εφαρμογές που 

συνόψιζαν με τον πιο ζωντανό τρόπο τις 

γνώσεις του καιρού του σε κάθε τομέα του 

επιστητού, έχουν πλέον ξεπεραστεί.

Μένοντας στο χώρο της ουτοπίας, το 

Ταξίδι στο κέντρο της γης είναι το δεύτερο 

κατά χρονολογική σειρά μυθιστόρημα του 

Ιουλίου Βερν ύστερα από το Πέντε βδο

μάδες με αερόστατο. Χωρίς μαγικές μηχα

νές, το μυθιστόρημα αυτό, πιο συμβατικό 

ως προς τα μέσα που διαθέτουν οι ήρωές 

του, φιλοδοξεί να λύσει το αίνιγμα του

της Μαρίας Παπαδήμα

υπόγειου κόσμου, υπηρετώντας με τον 

καλύτερο τρόπο τον στόχο που έθεσε ο 

εκδότης Ετζέλ και ενστερνίστηκε ο συγ

γραφέας: να συνοψίσει όλες τις γνώσεις, 

γεωγραφικές, γεωλογικές, φυσικές, 

αστρονομικές, που έχει συγκεντρώσει η 

μοντέρνα επιστήμη και να ξαναγράψει με 

μια άλλη μορφή, ελκυστική και ζωντανή 

την ιστορία του σύμπαντος. 2Το ανέφικτο 

του ταξιδιού δεν εμποδίζει τον Ιούλιο 

Βερν να παραθέσει όλες τις θεωρίες της 

εποχής του για το εσωτερικό της γης, τις 

γνώσεις των φυσικών φαινομένων και της 

προϊστορίας, δίνοντας στο πιο ουτοπικό 

από όλα του τα εγχειρήματα το περιεχό

μενο μιας εγκυκλοπαίδειας.

Η εκπαιδευτική διάσταση των μυθιστο

ρημάτων του Ιουλίου Βερν δεν χωρεί 

ασφαλώς καμιά αμφισβήτηση. Τα βιβλία 

του εγγράφονται στην παράδοση του 

ουμανισμού, έρχονται να προστεθούν 

στην κατηγορία των παιδαγωγικών 

βιβλίων, όπως το Orbis Pictus του Jan 

Amos Comenius, το Pilgrim’s Progress τον 

John Bunyan, Τα ταξίδια του Τηλεμάχου 

του Φενελόν και ο Αιμίλιος τον Ρουσσώ. 

Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των 

βιβλίων είναι το πρωταγωνιστικό ζεύγος 

ενήλικα-παιδιού ή με άλλα λόγια 

δάσκαλου-μαθητή* η σχέση τους αποτελεί 

την αναλλοίωτη βάση πάνω στην οποία 

οικοδομείται κάθε φορά το μυθιστόρημα. 

Διδακτικός ο ρόλος του ενήλικα, μαθη

τικός ο ρόλος του παιδιού, το οποίο δεν 

γνωρίζει ακόμη τίποτα, και καθοδηγείται 

στην προσέγγιση της γνώσης, η οποία συμ

βαδίζει με την απόκτηση της ενήλικης 

υπόστασης. Όπως πολύ σωστά επιση

μαίνει η Isabelle Jan Σε κάθε κοινωνία που 

κυριαρχείται από το γραπτό λόγο πρό

κειται για την αναπλήρωση του μυστηρίου 

της μύησης για μια διάρκεια απροσδιόρι

στη, ένα χρονικό διάστημα, το οποίο 43 

συχνά ισοδυναμεί με την παιδική ηλικία,



και που παρατεινεταί οσο είναι απαραί

τητο και είναι αφιερωμένο στη συσσώ

ρευση των γνώσεων. Περισσότερο ίσως 

και από το σχολείο, το βιβλίο ενσαρκώνει 

αυτή τη διάρκεια, την κάνει αισθητή και 

την παρατείνει επ’ αόριστον.3 Το Ταξίδι 

στο κέντρο τηςγηςτ^εί τις βασικές αρχές 

του παιδαγωγικού βιβλίου αλλά επιπλέον 

περιγράφει στην κυριολεξία την παιδαγω

γική πράξη, την οποία δεν δυσκολευό

μαστε να αναγνωρίσουμε κάτω από το 

σενάριο και το τυπικό μιας καθ’ όλα μυη- 

τικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τον Ε\ώάε η μύηση

ισοδυναμεί με την πνευματική ωρίμανση, 

και σε ολόκληρη την ιστορία της ανθρω

πότητας συναντάμε πάντοτε το ίδιο θέμα: 

ο μυηθείς, αυτός που γνώρισε τα μυστήρια 

είναι αυτός που «ξέρει».4 Η σοφία και 

κατ’ επέκταση κάθε γνώση ιερή και 

δημιουργική θεωρούνται καρπός της μύη

σης.5 Το φαινόμενο της μύησης συναν- 

τάται σε όλους τους αρχαϊκούς πολιτι

σμούς, και συμβολίζει είτε την είσοδο στην 

ενήλικη ζωή και την πρόσβαση στα ιερά 

της φυλής είτε την είσοδο σε μια πιο 

κλειστή κοινότητα εκλεκτών. Άλλοτε 

πάλι η μύηση αποσκοπεί στην απόκτηση 

μιας μυστικής γνώσης. Οι μυούμενοι (...) 

κατεβαίνουν στην κοιλιά ενός γίγαντα ή 

ενός τέρατος για να αποκτήσουν τη «γνώ

ση», τη «σοφία».6 Σε όλες τις περιπτώσεις, 

σύμφωνα με τις μελέτες των εθνολόγων, η 

μύηση περιέχει τις ίδιες συμβολικές εικό

νες* ο μυούμένος καταβροχθίζεται από 

ένα τέρας ή εισέρχεται οικειοθελώς, με 

σκοπό να παραμείνει ένα διάστημα στο 

εσωτερικό του* οδηγείται σε σπήλαιο, 

τάφο ή ιερή καλύβα ό#ου και υποβάλλεται 

στις δοκιμασίες της μύησης, οι οποίες 

συνίστανται κυρίως σε σωματικές δοκιμα

σίες. Το κυρίαρχο σύμβολο όλων αυτών 

των εικόνων είναι ο θάνατος και η αναγέν

νηση του νεοφώτιστου. Η διείσδυση στην 

κοιλιά του τέρατος ισοδυναμεί με επι

στροφή (...) στην κοσμική Νύχτα - η 

έξοδος από το τέρας ισοδυναμεί με την 

κοσμογονία* είναι το πέρασμα από το 

Χάος στη Δημιουργία. Ο μυητικός 

θάνατος αναπαριστά αυτή την παραδειγ

ματική επιστροφή στο Χάος, για να γίνει 

δυνατή η επανάληψη της κοσμογονίας, 

δηλαδή η προετοιμασία της νέας γέννη

σης.7 Οι σωματικές δοκιμασίες εξυπη

ρετούν τον ίδιο ακριβώς σκοπό· (...) ο 

πόνος έχει μια τελετουργική σημασία, 

γιατί τα βασανιστήρια πιστεύεται ότι 

44 εκτελούνται από υπεράνθρωπες δυνάμεις 

και αποσκοπούν στην πνευματική μετα

μόρφωση του θύματος. Τα βασανιστήρια

είναι επίσης έκφραση του μυητικού θανά

του.8
Παράλληλα με τις συμβολικές αυτές 

εικόνες, η μύηση εκτυλίσσεται σύμφωνα 

με ένα σχεδόν απαράβατο σενάριο, το 

οποίο μπορεί να χωρισθεί σε τρία βασικά 

στάδια: α) χωρισμός τους μυούμενου από 

το οικείο του περιβάλλον, β) είσοδος στον 

χώρο και στον κόσμο του μυστηρίου, όπου 

τον περιμένουν οι δοκιμασίες και ο μυη

τικός θάνατος και γ) επιστροφή στο οικείο 

περιβάλλον υπό την ιδιότητα πλέον του 

μυημένου, αυτού που έχει γνωρίσει την 

αναγέννηση.

Έχοντας συνείδηση των διαφορών που 

υφίστανται μεταξύ μιας εθνολογικής 

μελέτης και ενός μυθιστορήματος, θα εξε

τάσουμε το Ταξίδι στο κέντρο της γηςνπό 

το πρίσμα της μυητικής διαδικασίας. Το 

θέμα της μύησης στο έργο του Ιουλίου 

Βερν έχει αναλυθεί διεξοδικά από την 

Simone Vieme, η οποία επιχειρεί μια 

κατάταξη του συνόλου του έργου του με 

βάση αυτό το κριτήριο. Από την πλευρά 

μας, στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα, θα 

προσεγγίσουμε το θέμα της μύησης όπως 

αυτή καθορίζεται από τον Mircea Eliade, 

επιμένοντας κυρίως στην πολλαπλή διά

στασή της.

Ο καθηγητής Λίντεμπροκ, ο ανεψιός 

του Άξελ και ο οδηγός Χανς επιχειρούν 

το ταξίδι στο κέντρο της γης. Έμμεσος 

υποκινητής του ταξιδιού ο Άρνε 

Σακνούσεμ, ισλανδός σοφός του 16ου 

αιώνα του οποίου το κρυπτόγραμμα 

φθάνει με τρόπο τυχαίο, θα έλεγε κανείς 

μαγικό, στον καθηγητή Λίντενμπροκ, και 

ερμηνεύεται κατά τον ίδιο τρόπο από τον 

'Αξελ. Ακολουθώντας κατά γράμμα τις 

οδηγίες του κρυπτογράμματος, ύστερα 

από την πρώτη φάση του ταξιδιού στην 

επιφάνεια της γης, από το οποίο αξίζει να 

σημειώσουμε ό,τι έχει σχέση με την προε

τοιμασία του 'Αξελ, το κυρίως ταξίδι 

αρχίζει με την είσοδό τους στον κεντρικό 

κρατήρα του Σνέφελς. Ακολουθούν πλεί- 

στες περιπέτειες και το ταξίδι διακόπτεται 

βίαια με την έκρηξη που τους επαναφέρει 

στην επιφάνεια της γης χωρίς να έχουν 

φτάσει στο στόχο τους, το κέντρο της γης.

Υπό το πρίσμα της μύησης, το Ταξίδι 

στο κέντρο της γης αντιστοιχεί και στα 

τρία είδη μύησης που αναφέραμε* μπορεί 

συνεπώς να ερμηνευθεί είτε ως μύηση στην 

ενήλικη υπόσταση, είτε ως μυητική περι

πέτεια που αποσκοπεί στην απόκτηση 

κάποιας μυστικής γνώσης.

Στην πρώτη περίπτωση, ο 'Αξελ εγκα

ταλείπει- την εφηβική για την ενήλικη 

υπόσταση. Πρέπει να παρατηρήσουμε

πως αν και έχει την ηλικία ενός νεαρού 

άντρα, ο 'Αξελ συγκεντρώνει όλα τα 

χαρακτηριστικά του εφήβου, γεγονός που 

μας επιβάλλει να τον κατατάξουμε σ’ αυτή 

την κατηγορία. Ο καθηγητής Λίντεμπροκ 

και ο οδηγός Χανς του παραστέκονται και 

τον καθοδηγούν, παίζουν το ρόλο του 

πρεσβύτερου, του μύστη. Τρεις φορές 

γίνεται μνεία της αλλαγής που συνεπά

γεται το ταξίδι αυτό για τον 'Αξελ.

- Ναι, 'Αξελ, ένα ταξίδι αντάξιο του 

ανεψιού ενός σοφού. Είναι ωραίο ένας 

άντρας να ξεχωρίζει και να δοξάζεται με 

κάποιο μεγάλο κατόρθωμα.9

(...) Στο γυρισμό, Άξελ, θα είσαι ένας 

άντρας ισάξιός του, ελεύθερος να μιλή

σεις, ελεύθερος να δράσεις, ελεύθερος, 

τέλος, να...10

- Στο καλό (...) Αφήνεις τώρα την 

αρραβωνιαστικιά σου, μα στο γυρισμό θα 

ξαναβρείς τη γυναίκα σου.11

Την μύηση αυτή του έφηβου Αξελ επι

βεβαιώνουν ο δισταγμός και η απροθυμία 

του να ακολουθήσει* προβάλλει αντί

σταση, εναντιώνεται και τελικά υπακούει 

αλλά δεν αποφασίζει ο ίδιος, η δυσπιστία 

για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας 

αποστολής που την θεωρεί αδύνατη και η 

νοσταλγία για το σπιτάκι της Κενιγ- 

κστράσεπον δεν τον εγκαταλείπει σχεδόν 

σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς 

και ο φόβος που πολλές φορές εκφράζεται 

απερίφραστα. Οι δοκιμασίες στις οποίες 

τον υποβάλει ο καθηγητής Λίντενμπροκ, 

τα μαθήματα για την άβυσσο12 στο καμπα

ναριό της Κοπενγχάγης, αποτελούν ένα 

προπαρασκευαστικό στάδιο για τις 

δυσκολίες που θα επακολουθήσουν. Η 

μεταμόρφωση του Άξελ επιτελείται 

προοδευτικά, αλλά είναι θεαματική, από 

ακόλουθος μετατρέπεται σε οδηγό, 

ύστερα από τη δοκιμασία του λαβυρίνθου 

ηγείται στην κυριολεξία, ο φόβος γίνεται 

όλο και πιο σποραδικός, οπλίζεται με 

θάρρος και αναζητεί λύσεις, αναλαμβάνει 

πρωτοβουλία. Η μεταμόρφωσή του, δεν 

περνάει απαρατήρητη από κανένα. Την 

αναγγέλλει ο ίδιος:

(...) Μια εσωτερική φωτιά είχε ανάψει 

μέσα στο στήθος μου. Ξεχνούσα τα πάντα, 

τους κινδύνους του ταξιδιού, και τις περι

πέτειες του γυρισμού. Εκείνο που κάποιος 

άλλος είχε κάνει, ήθελα να το κάνω κι εγώ, 

και τίποτα απ’ όσα ήταν ανθρώπινα δεν 

μου φαινόταν αδύνατο. (.. .)13 Η ψυχή του 

καθηγητή είχε περάσει ολόκληρη μέσα 

μου. Το δαιμόνιο των ανακαλύψεων με 

ενέπνεε. Λησμονούσα το παρελθόν, περι- 

φρονούσα το μέλλον. Τίποτα δεν υπήρχε 

πια για μένα στην επιφάνεια αυτής της



σφαίρας (...)λ4

Ο καθηγητής Λίντενμπροκ και ο οδηγός 

Χανς, προσωπικότητες τελείως διαφορε

τικές, αλληλοσυμπληρώνονται στο ρόλο 

του καθοδηγητή του Άξελ. Αν και ο δεύ

τερος φαίνεται να υπακούει στον πρώτο, 

καθώς βρίσκεται στην υπηρεσία του υπό 

την ιδιότητα του οδηγού, η θέση τους είναι 

εντελώς ισότιμη απέναντι στον έφηβο. 

Εκπρόσωπος της επιστήμης ο καθηγητής, 

είναι ο μεσολαβητής που εξασφαλίζει τη 

μετάβαση του πνεύματος του Άρνε 

Σακνούσεμ στον 'Αξελ. Ο Χανς με την 

ερμητική του στάση, την άχρονη μορφή 

του, που στον Άξελ μοιάζει με προκατα- 

κλισμιαίο άνθρωπο, σύγχρονο των ιχθυό- 

σαυρων καί των μεγαθήριων,15 φαντάζει 

περισσότερο με στοιχειό του ηφαιστείου, 

καθώς επεμβαίνει την κατάλληλη στιγμή 

για να σώσει τον Άξελ κάθε φορά που 

απειλείται η ζωή του.

Στη δεύτερη περίπτωση μύησης, καθο

δηγητής είναι ο Άρνε Σακνούσεμ, διά

σημος ισλανδός αλχημιστής, που κατα

διώχτηκε σαν αιρετικός και στα 1573 τα 

έργα του κάηκαν στην Κοπενγχάγη από το 

χέρι του δήμιου.16 Είναι ο μυθικός πρό

γονος που συμβολίζει την κοινωνία των 

εκλεκτών της οποίας επιθυμεί να γίνει 

μέλος ο καθηγητής Λίντενμπροκ, επιχει

ρώντας κι αυτός με τη σειρά του το ταξίδι 

στο κέντρο της γης. Πρόκειται για μια 

μύηση, παράλληλη με εκείνη του Άξελ, με 

κοινό τον ομολογούμενο στόχο, αλλά με 

διαφορετική τελείως διάσταση και 

έκβαση. Πιο πνευματική, με καθοδηγητή 

μόνο τα χνάρια που άφησε ξοπίσω του για 

τους τολμηρούς ταξιδιώτες ο Άρνε 

Σακνούσεμ, για τον οποίο ο καθηγητής

τρέφει μια ιερή λατρεία, η μύηση αυτή 

βασίζεται στην ελεύθερη απόφαση ενός 

ώριμου άντρα να ατενίσει την ύψιστη 

γνώση και να γίνει ισάξιο μέλος μιας κοι

νότητας εκλεκτών.

- Σπάνια μεγαλοφυία, φώναξε. Δεν 

ξέχασες τίποτα απ’ όσα μπορούσαν ν’ 

ανοίξουν σε άλλους θνητούς τους δρόμους 

του γήινου φλοιού. (...) Το όνομά σου 

χαραγμένο από σταθμό σε σταθμό, οδηγεί 

ολόισια στο σκοπό του τον ταξιδιώτη, που 

είναι αρκετά τολμηρός να σε ακολουθή

σει. Και στο ίδιο το κέντρο του πλανήτη 

μας, θα βρεθεί χαραγμένο από το ίδιο το 

χέρι σου. Ε λοιπόν κι εγώ θα πάω να υπο

γράψω με το όνομά μου αυτή την τελευ

ταία σελίδα από γρανίτη. Μα, από τώρα, 

το ακρωτήρι (...) που ανακαλύφτηκε από 

σένα, ας ονομάζεται για πάντα Ακρωτήρι 

Σακνούσεμ}η

Αν για τον Άξελ η μύηση στην ενήλικη 

υπόσταση έχει ευτυχή έκβαση, ο καθη

γητής Λίντενμπροκ δεν γνωρίζει την υπέρ

τατη γνώση, καθώς αποτυγχάνει στην 

τελευταία δοκιμασία. Ο δρόμος για το 

κέντρο της γης παραμένει κλειστός και η 

είσοδος στην κοινότητα των εκλεκτών που 

εκπροσωπεί ο Άρνε Σακνούσεμ δεν ολο

κληρώνεται.

Τέλος, το Ταξίδι στο κέντρο τηςγηςεπι- 

δέχεται μια τρίτη ερμηνεία. Μπορεί να 

εκληφθεί ως μυητική περιπέτεια που έχει 

σαν στόχο την απόκτηση μιας μυστικής 

γνώσης. Αν σκεφτούμε ότι το θείο, το ιερό 

των πρωτόγονων, εμπεριέχει τη γνώση, 

την επιστήμη στην εμβρυακή της μορφή, 

και αντιστρόφως την θεοποίηση της επι

στήμης τον 19ο αιώνα, η αποστολή στο 

κέντρο της γης που φιλοδοξεί να λύσει το

αίνιγμα του υπογείου κόσμου στο όνομα 

της επιστήμης είναι η ερμηνεία του δικού 

μας πολιτισμού της εκούσιας διείσδυσης 

και παραμονής στην κοιλιά του τέρατος με 

σκοπό την απόκτηση της ιερής γνώσης. Η 

μοναδικότητα του εγχειρήματος, η συστη

ματική απόκρυψή του από τον υπόλοιπο 

κόσμο, το μυστήριο που το περιβάλλει, η 

επιμονή στο στόχο, που δεν εγκαταλεί- 

πεται παρ’ όλες τις δυσκολίες, και τελικά η 

βίαιη έξοδος αποτελούν τα κύρια χαρα

κτηριστικά της μυητικής περιπέτειας.

Οι τρεις φάσεις του σεναρίου της 

μύησης διακρίνονται ευκρινώς στο μυθι

στόρημα. Ο χωρισμός του μυούμενου από 

το οικείο του περιβάλλον γίνεται με τον 

πλέον χαρακτηριστικό τρόπο. Είδαμε πιο 

πάνω το άγχος που προκαλεί στον Άξελ 

αυτός ο χωρισμός και την αντίσταση που 

εγείρει. Το κρυπτόγραμμα του Άρνε 

Σακνούσεμ που εισδύει με τρόπο μαγικό 

στο σπιτάκι της Κενιγκστράσε αναστα

τώνει τη ζωή όλων. Η αποκωδικοποίησή 

του φανερώνει τον τόπο όπου θα λάβει 

χώρα η μύηση. Ο τόπος αυτός είναι η ίδια 

η γη, κατ’ εξοχήν ιερός χώρος, η Terra 

Mater ή Tellus Mater, γενέτειρα όλων των 

όντων για όλους τους πολιτισμούς. Η 

διείσδυση στο εσωτερικό της,18 εκεί που 

σύμφωνα με κάποιες αρχαϊκές δοξασίες 

έζησαν οι πρώτοι άνθρωποι πριν ανέβουν 

στην επιφάνεια της γης, αποτελεί επι

στροφή στο χρόνο της Κοσμογονίας, στο 

στάδιο που προηγήθηκε της γέννησης του 

ανθρώπου. Η είσοδος στον ιερό αυτό 

χώρο ορίζεται απόλυτα. Πρόκειται για το 45 
σβησμένο ηφαίστειο του Σκαρτάρη στο



βουνό Σνέφελς, στην Ισλανδία. Στις 

καλένδες του Ιουλίου, ο ίσκιος του βουνού 

που πέφτει πάνω στον κρατήρα δείχνει το 

δρόμο.

Η είσοδος στο χώρο και στον κόσμο του 

μυστηρίου γίνεται κατά τρόπο τελετουρ

γικό και επισφραγίζει την απόσταση που 

χωρίζει τους μυούμενους από τον υπό

λοιπο κόσμο. Οι δοκιμασίες αρχίζουν. Ο 

έφηβος Άξελ είναι αυτός που δοκιμά

ζεται περισσότερο. Η λανθασμένη πορεία 

έχει σαν αποτέλεσμα την έλλειψη νερού. 

Όλοι υποφέρουν αλλά ο Αξελ λιποθυμά, 

ανασταίνεται από τον καθηγητή Λίντεν- 

μπροκ, με την τελευταία γουλιά νερό του 

παγουριού, και την ύστατη στιγμή 

σώζονται ως εκ θαύματος με την ανακά

λυψη της υπόγειας πηγής από τον Χανς. 

Ακολουθεί η δοκιμασία του λαβυρίνθου, 

κυρίαρχο σύμβολο του σώματος της Γης- 

Μητέρας.19 Ο 'Αξελ γνωρίζει μόνος του 

αυτή τη δοκιμασία, καθώς χάνει τους συν

τρόφους του, πανικοβάλλεται, προσεύχε

ται, κυριεύεται από τρέλα.

Τότε έχασα τα λογικά μου. (...) κατη

φόριζα αδιάκοπα, τρέχοντας μέσα στα 

σπλάχνα του γήινου φλοιού, σαν τρωγλο

δύτης, καλώντας, κραυγάζοντας, ουρ

λιάζοντας, (...) πίνοντας το αίμα που μου 

πλημμύριζε το πρόσωπο (...) εξαντλημέ

νος, έπεσα κάτω σαν άψυχη μάζα κι έχασα 

όλες τις αισθήσεις μου.20

Ωστόσο βγαίνει νικητής από αυτή τη 

δοκιμασία* επανακτώντας επαφή με τους 

συντρόφους του και ακολουθώντας τις 

οδηγίες τους, καταλήγει λιπόθυμος στην 

αγκαλιά του καθηγητή ενώ ο Χανς τον 

θεραπεύει. Αντάξια των βασανιστηρίων 

που συνόδευαν τη μύηση στους πρωτόγο

νους πολιτισμούς, αυτή η δοκιμασία 

καθώς και το τελετουργικό λουτρό στα 

νερά της Εσώγειας θάλασσας σηματοδο

τούν την ανάληψη ευθυνών από τον 

Άξελ, καθώς η συμμετοχή του γίνεται πιο 

ενεργητική, και ταυτόχρονα την ώρα των 

πρώτων ανακαλύψεων. Το παρελθόν της 

γης φανερώνεται μπροστά στα έκπληκτα 

μάτια του καθηγητή και του Άξελ, είτε 

πρόκειται για τη χλωρίδα και την πανίδα 

της δεύτερης γεωλογικής περιόδου, είτε 

για τα αρχέγονα ψάρια, είτε για το κοπάδι 

των προκατακλυσμιαίων τεράτων, είτε 

για την πάλη του ιχθυόσαυρου και του 

πλησιόσαυρου. Το νεκροταφείο ζώων και 

ανθρώπων της τεταρτογενούς περιόδου 

και το κοπάδι των προϊστορικών ζώων με 

την ανθρώπινη μορφή να τα επιβλέπει, 

46 ολοκληρώνουν αυτές τις εικόνες της απο

κάλυψης. Αν ο καθηγητής και οι σύν

τροφοί του μπορούν να αντικρύσουν αυ

τόν τον απόκρυφο κόσμο είναι γιατί έχουν 

εγκαταλείψει τον κόσμο των ανθρώπων. 

Από τη στιγμή που μπήκαν στη γη, ο ιστο

ρικός χρόνος έχει καταλυθεί γι’ αυτούς, 

βρίσκονται στην αρχέγονη κατάσταση του 

κόσμου, συμμετέχουν στην Κοσμογονία. 

Προφανώς αυτή η επιστροφή στην αρχέ

γονη κατάσταση, «στην αρχή», ισοδυ- 

ναμεί επίσης με ένα θάνατο* πράγματι, 

«σκοτώνουμε» την κοινή, ιστορική, ήδη 

φθαρμένη μας ύπαρξη, για να επιστρέ

φουμε σε μια ύπαρξη άσπιλη, ανοικτή, 

που δεν έχει φθαρεί από το Χρόνο21 Ο 

θάνατος στη μύηση δεν σημαίνει τέλος 

αλλά αρχή, αναγέννηση.

Ο τελικός στόχος παραμένει ωστόσο 

ανέφικτος. Το τελευταίο ίχνος του Άρνε 

Σακνούσεμ δεν οδηγεί πλέον πουθενά. Η 

δίοδος που θα τους επέτρεπε τη συνέχιση 

της πορείας είναι κλειστή. Η προσπάθεια 

παραβίασής της έχει σαν άμεσο αποτέ

λεσμα την βίαιη επιστροφή τους στην επι

φάνεια της γης. Η έκρηξη του ηφαιστείου, 

αναμφισβήτητη εκδήλωση της Κοσμογο

νίας, τους παρασύρει μέσα στη φωτιά και 

τη λάβα και τους εναποθέτει λιπόθυμους, 

ημίγυμνους, σ’ έναν άγνωστο παράδεισο. 

Η αναγέννησή τους έχει ολοκληρωθεί. Οι 

πρώτες τους αντιδράσεις μόλις αναλά

βουν τις αισθήσεις τους είναι η επανά

ληψη με τελετουργική σχεδόν ευλάβεια 

της ζωής των πρωτοπλάστων στον κήπο 

της Εδέμ. Το κατά κόσμον όνομα αυτού 

του παραδείσου είναι η γη της Ιταλίας, και 

αποκρύπτοντας το ταξίδι τους επιστρέ

φουν στο σημείο απ’ όπου ξεκίνησαν. Η 

επιστροφή στο οικείο περιβάλλον αποκα

λύπτει τη σημασία του ταξιδιού για τον 

καθένα τους. Η επιτυχής μύηση του Άξελ 

και η είσοδός του στον κόσμο των ενη

λίκων επιβεβαιώνεται με το γάμο του με τη 

μνηστή του. Ο καθηγητής Λίντενμπροκ 

γίνεται δεκτός με τιμές από την επιστημο

νική κοινότητα στην οποία και καταθέτει 

το κρυπτόγραμμα του Άρνε Σακνούσεμ, 

απόδειξη ωστόσο της αδυναμίας του να 

γίνει μέλος μιας άλλης κοινότητας εκλε

κτών. Ο Χανς επιστρέφει στην πατρίδα 

του αφού εκπλήρωσε με τον καλύτερο 

τρόπο την αποστολή του καθοδηγητή. Και 

το παιδί σαν αναγνώστης;

Για το παιδί, η επιστροφή των ηρώων 

στην καθημερινή τους ζωή σημαίνει το 

τέλος της περιπέτειας, και τη συνέχεια 

μιας άλλης, πιο μυστικής, που αφορά στην 

ουσία, με άλλα λόγια την αναζήτηση της 

γνώσης. Ο Ιούλιος Βερν στο Ταξίδι στο 

κέντρο της γης δεν γεμίζει απλώς γνώσεις 

το κενό δοχείο που αντιπροσωπεύει για 

την παραδοσιακή παιδαγωγική αντίληψη

του καιρού του το παιδί, αλλά το εισάγει 

στο κέντρο της παιδαγωγικής πράξης, 

αποκαλύπτοντάς του, με σύμβολα που 

αντλεί από το συλλογικό ασυνείδητο, το 

μυστήριο της γνώσης. Σύμφωνα με τον 

Μίπ&β Εΐίίκΐβ, σήμερα, η εκπαίδευση, η 

παιδεία, ο διδακτικός λόγος επωμίζονται 

τη λειτουργία του μύθου στις αρχαϊκές 

κοινωνίες. (...) καθώς η διαδικασία της 

γνώσης έχει την ίδια μυστικότητα, το ίδιο 

τελετουργικό με το οποίο γινόταν η μετά

δοση των μύθων.22 Ο αναγνώστης λοιπόν 

του Ταξιδιού στο κέντρο της γης γίνεται 

διπλά κοινωνός του μύθου, στη σύγχρονη 

και την αρχαϊκή του μορφή, και με την 

πρωταρχική του έννοια: της μόνης αποδε

κτής αποκάλυψης της πραγματικότη-

τ ας.23
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