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Το δείπνο της μικρής
φώκιας
__

«

Του Χριστόφορου Μηλιώνη
Το διήγημα «Το μοιρολόι της φώκιας»,1 από τα τελευταία του
Παπαδιαμάντη (1908), είναι και από τα πιο γνωστά του, ώστε
να μη χρειάζεται να το παρουσιάσω εδώ. Εξάλλου με είχε απα
σχολήσει διεξοδικότερα σ’ ένα δοκίμιο που πρωτοδημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο «Νεοελληνικά. Διδακτικά κτλ.»,2 και,
στη συνέχεια, με κάποιες τροποποιήσεις, στον τόμο «Υποθέ
σεις».3 Θυμίζω μονάχα ότι το διήγημα τελειώνει ως εξής:
«Κι η φώκη, καθώς είχεν έλθει έξω εις τα ρηχά, ηύρε το
μικρόν πνιγμένον σώμα της πτωχής Ακριβούλας, και ήρχιαε
να το περιτριγυρίζη και να το μοιρολογά, πριν αρχίση το
εσπερινόν δείπνον της.
Το μοιρολόγι της φώκης, το οποίον μετέφρασεν εις
ανθρώπινα λόγια εις γέρων ψαράς, εντριβής εις την
γλώσσαν των φωκών, έλεγε περίπου τα εξής:
Αυτή ήτον η Ακριβούλα
η εγγόνα της γρια-Λούκαινας.
Φύκια ’ναι τα στεφάνια της,
κοχύλια τα προικιά της...
Κι γριά ακόμα μοιρολογά
τα γεννοβόλια της τα παλιά.
Σαν να ’χ αν ποτέ τελειωμό
τα πάθια κι οι καημοί του κόσμου.».
Σχολιάζοντας το διήγημα στο διδακτικό δοκίμιο που προανέφερα4 προς χρήσιν των καθηγητών που το δίδασκαν, τότε
στην Γ' τάξη του Γυμνασίου και έπειτα στη Β' Λυκείου, είχα
υποσημειώσει:
«Ένας μαθητής [σε διδασκαλία που είχα παρακολουθήσει]
παρατήρησε πως εδώ ο συγγραφέας υπαινίσσεται και το είδος
του δείπνου της φώκιας. Μια τέτοια ερμηνεία νομίζω ότι θα
τίναζε στον αέρα το διήγημα...». Ομολογώ πως και σήμερα να
δίδασκα το διήγημα, τουλάχιστον στην Γ' Γυμνασίου, θ’ ακο
λουθούσα την ίδια «οδηγία». Σύμφωνοι, «πρέπει να λέμε την
αλήθεια στα παιδιά» αλλά στη δόση που αντέχουν να σηκώ
σουν...
Αλλά βέβαια τα κείμενα δε γράφονται πάντα με προορισμό,
σώνει και καλά, τη διδασκαλία τους σε τρυφερές συνειδήσεις.
Τι θα λέγαμε όμως στον ιδεατό, έστω, αναγνώστη που θα πρό
βαλλε, εκλογικεύοντας ή όχι, τις ακόλουθες ερωτήσεις;
α) Γιατί στο κείμενο σημειώνεται η παρατήρηση «πριν
αρχίσει το εσπερινόν δείπνον της»\ Ποια ανάγκη επέβαλε στο
συγγραφέα ν’ αναφερθεί σ’ αυτό, λες και επρόκειτο η μικρά
φώκη να καθίσει εν συνεχεία στο τραπέζι και να δέσει την
πετσέτα στο λαιμό της;
β) Γιατί ο συγγραφέας δεν προτίμησε διαφορετική σειρά στην
περιγραφή -λ.χ. κι η φώκη καθώς, αναζητούσα το εσπερινόν
δείπνον της, είχε έλθει έξω εις τα ρηχά κτλ. - , οπότε πρόβλημα

δε θα υπήρχε; Γιατί προστέθηκε στο τέλος αυτή η ουρά που
αφήνει - ή μπορεί ν’ αφήνει- υπονοούμενα για το είδος του
δείπνου της;
γ) Αν αγνοήσουμε ή μεταθέσουμε κατά την ερμηνεία τη θέση
της φράσης (ουσιαστικά αυτό κάνουμε σε μια τέτοια περί
πτωση) δεν παραβιάζουμε τη θέληση του συγγραφέα και τους
όρους της διαθήκης του; Δεν αυθαιρετούμε δηλαδή απέναντι
στο κείμενο;
Ομολογώ πως αυτά τα ερωτήματα, όσο κι αν τα ξόρκιζα
χαρακτηρίζοντάς τα ως σχολαστικά ή ως εκλογικεύσεις, μου
βγαίνανε μπροστά κάθε φορά που συνέβαινε να ξαναδιαβάσω
το διήγημα. Έτσι που, θέλοντας και μη, πίσω από την εικόνα
της συμπονετικής φώκιας που καθόταν στο τραπέζι σφουγγί
ζοντας τα δάκρυά της, σάλευε κάτι πιο απειλητικό...
Ώσπου μια μέρα, καθώς περιδιάβαζα στα Απομνημονεύ
ματα του Μακρυγιάννη, σκόνταψα στην ακόλουθη παρά
γραφο:
«Κλαίτε την πατρίδα και τους αγωνιστάς, καθώς κλαίγει η
φώκια τον πνιγμένον - είναι τα δάκρυά της καυτερά,
σαπίζει τον πνιγμένον και κάθεται και τον τρώγει».
Ο Μακρυγιάννης δεν υπαινίσσονταν πια αλλά δήλωνε απε
ρίφραστα το είδος του δείπνου της πάντα «συμπονετικής» (με
εισαγωγικά πια) φώκης. Η υποψία πως πίσω και από το
Μακρυγιάννη και από τον Παπαδιαμάντη κυκλοφορούσε ο
ίδιος μύθος άρχισε να με παιδεύει. Έγραψα -σ ε ποιον άλλο;στο Ν. Δ. Τριανταφυλ^όπουλο και τον ρωτούσα αν εκείνος είχε
συναντήσει κάτι σχετικό. Μου απάντησε στην αρχή αρνητικά
και με παρότρυνε να το ψάξω. Έπειτα όμως από μερικούς
μήνες μου έστειλε τις πληροφορίες του κ. Δ. Δουκάτου, στον
οποίο ο ίδιος είχε εντωμεταξύ προσφύγει. Τις παραθέτω μαζί
με τις ευχαριστίες μου και για τους δύο:
1. Ν. Γ. Πολίτου: Μελέται περί του βίου και τηςγλώσσης του
Ελληνικού λαού. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, Μέρος Α', Βιβλιοθήκη
Μαρασλή, 1904. Κεφ. ΙΣΤ, σελ. 191, αριθμ. κειμ. 347:
Η φώκια
(Κατιρλί Βιθυνίας)
Η φώκια ήταν, τον παλιό καιρό, βασιλοπούλα, και από την
πολλή της πολυφαγία έγινε φώκια. Αυτή έτρωγε όλους όσους
επερνούσαν από εκεί, αφού εκαμωνόταν πρώτα πως τους
λυπάται, και τους έκλαιγε* και γι’ αυτό έμεινε να λεν «της
φώκιας τα κλάιματα», για τα ψεύτικα κλάιματα. Ένας μονάχα
εγλίτωσε, που τον ερώτησε αν ζει ο πατέρας της κι αποκρίθηκε:
ζει και βασιλεύει
και την κόρη του γυρεύει.
2. Ό .π., Μέρος Β '/Σημειώσεις/, σελ. 942, Σχόλια στο κείμ. 1
347:

Της φώκης τα δάκρυα είναι παροιμιώδη. Ο Μάνθος
Ιωάννου/Συμφορά και αιχμαλωσία του Μωρέως, Βενετία
18202, σελ. 77, στιχ. 7/παρομοιάζει της γυναικός τα δάκρυα
προς τα της φώκης, ήτις κλαίγει τον άνθρωπον, διότι δεν
ημπορεί να τον φάγη, και με τα δάκρυά της τον λειώνει.
3 .1. Βενιζέλου, Δικηγόρου: Παροιμίαιτου Ελληνικού λαού.
Εν Ερμουπόλει, έκδ. Β', 1867. Στη σελ. 142 (στη λ. κλαίω),
αριθ. 381:
Κλαίει σαν τη φώκια. Προς τους δεικνύοντας θλίψιν επί εξαπατήσει και πλαγίω σκοπώ.
Δε νομίζω ότι χωράει πια αμφιβολία. Βεβαιώνεται πως ο
Μακρυγιάννης χρησιμοποιεί πραγματικά έναν παροιμιόμυθο
που θέλει τη φώκια να κλαίει τον πνιγμένο πριν τον καταβρο
χθίσει, που θα μπορούσε να έχει την εξής διατύπωση: «Κάνει
σαν τη φώκια που πρώτα κλαίει τον πνιγμένο κι ύστερα κάθεται
και τον τρώει». Και πως στον ίδιο παροιμιόμυθο παραπέμπει
και ο Παπαδιαμάντης, χρησιμοποιώντας μάλιστα και τα δύο
του σκέλη, το θρήνο της φώκιας και το δείπνο της.
Τα πράγματα λοιπόν πρέπει να τα ξαναϊδούμε συμβιβα
σμένοι με την ιδέα πως ίσως και να μην είναι όπως αρχικά τα
είχαμε σκεφτεί. Ας δούμε λοιπόν πώς χρησιμοποιείται ο παροιμιόμυθος στον Παπαδιαμάντη.
α. - Προβάλλεται ιδιαίτερα το «κλάμα» της φώκιας και μάλι
στα, με τη συνδρομή ενός ψαρά, μεταφράζεται σε «ανθρώπινα
λόγια» που μιλάνε για «τα πάθια και τους καημούς του κόσμου»
που «δεν έχουν ποτέ τελειωμό. Γίνεται ανθρώπινο και -για τί
ό χ ι- ειλικρινές μοιρολόγι. Αλλά κατά τη μεταγλώτισσή του,
για να είμαστε ακριβείς.
β .- Το δεύτερο σκέλος του παροιμιόμυθου, εκείνο το απε
χθές «κάθεται και τον τρώγει» του Μακρυγιάννη, δεν εξέπεσε
εντελώς από το κείμενο του Παπαδιαμάντη. Θα μπορούσε και
να γίνει, οπότε και θα ήταν λιγότερες οι πιθανότητες των
συνειρμών και άρα πληρέστερος ο εξανθρωπισμός και ο εξευγενισμός της μικρής φώκιας, που ακολουθεί βέβαια τους δικούς

της νόμους. Όμως φαίνεται πως ο συγγραφέας αλλιώς το
θέλησε. Διατήρησε και το δεύτερο αυτό σκέλος, αλλά το αλάφρωσε από τη σκληρή του διατύπωση: «πριν αρχίσει το εσπε
ρινόν της δείπνον». Η πικρή ειρωνεία που παίρνει τώρα
έκφραση μπορεί και να είναι προσωπική μου εντύπωση, ανα
πόδεικτη και αμφισβητήσιμη. Οπωσδήποτε όμως η εικόνα δια
τηρείται, έστω και λιγότερο εναργής.
Νομίζω ότι δεν μπορούμε πια να διαβάζουμε το τέλος του
διηγήματος με τον ίδιο τρόπο. Ως τώρα ο κόσμος συνέχιζε την
αμέριμνη κίνησή του - η γολέτα τις βόλτες της, ο βοσκός το σου
ραύλι τ ο υ -, αλλά έμενε η μικρή φώκια, ένα ον διάμεσο, να
χύνει δάκρυα συμπόνιας για τη μοίρα της Ακριβούλας, αλλά
και για «τα πάθια και τους καημούς» των ανθρώπων. Τώρα
μήτε αυτό. Κάτι χειρότερο: τα δάκρυα είναι υποκριτικά. Και τα
βάσανα δεν έχουν πραγματικά τελειωμό, ούτε και μετά τον
πνιγμό.
Η διαπίστωση του fi. Δ. Τοιανταώυλλόπουλου, διατυπωμένη με άλλη ευκαιρία και μάλλον με άλλο περιεχόμενο, πως ο
Παπαδιαμάντης «είδε τον πάτο της αβύσσου»5 παίρνει εδώ
σημασία απόλυτη. Με άλλα λόγια, το διήγημα «Το μοιρολόγι
της φώκιας» φαίνεται να είναι από τα πιο απελπισμένα κείμενα
του Παπαδιαμάντη.
Φυσικά η οπτική αυτή αφήνει έκθετη την τοτινή μου κρίση,
διατυπωμένη μάλιστα με απόλυτο τρόπο. Μένει ωστόσο η δια
πίστωση πως ο Παπαδιαμάντης έχει λάβει τα μέτρα για ν’ απα
λύνει τουλάχιστον τους τόνους: Άφησε τον παροιμιόμυθο να
δουλεύει σχεδόν υπόγεια.

1. Α. Παπαδιαμάντης, Ά παντα, τ. Δ ', σελ. 297, εκδ. Δόμος.
2. Κούσουλας, Μηλιώνης κλπ., Νεοελληνικά. Διδακτικά δοκίμια
για το Λύκειο, εκδ. Παπαζήσης, 1981 .
3. Χριστόφορος Μηλιώνης, Υποθέσεις, δοκίμια, εκδ. Καστανιώτη,
1983.
4. Στον τόμο «Νεοελληνικά κλπ.» βλ. παραπάνω, σελ. 318.
5. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου, Δαιμόνιο μεσημβρινό, εκδ. Γρηγόρη
1978, σελ. 136.

ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ ΣΤΡΙΝΤΜΠΕΡΓΚ
ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΙΙΑΙΙΛΓΚϋΡΓΙΟΪ
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Ιστορία - Ποιητικ ές οιαορομές
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Ο υποψιασμένος αναγνώστης παρατηρεί την επι
μονή στην απεικόνιση του σκηνικού πλαισίου:
όλα, η φύση, η ώρα, το τοπίο, το γειτονικό νεκρο
ταφείο, τα πρόσωπα, η ατμόσφαιρα, μεταμορ
φώνουν το ειδυλλιακό πλαίσιο σε ένα πελώριο
Κοιμητήρι. Δεσπόζει το σκηνικό του θανάτου και
προετοιμάζει από την αρχή, προσημαίνει το μοι
ραίο τέλος. Ακόμη η συσσώρευση σε αφόρητο
βαθμό του αναφορικού όπου στην πρώτη παρά
γραφο _ επανέρχεται έξι φορές _ τα επιρρήματα
εκεί και κάτω, καθώς και τα ρήματα και ουσια
στικά που δηλώνουν κίνηση προς τα κάτω, είναι
μέσα δεικτικά που υπηρετούν μια σκοπιμότητα:
θέλει να μας δείξει ο αφηγητής τους παλιούς τά
φους και να μας προετοιμάσει για το καινούριο.
Ακόμη και ο ήλιος συνεργεί στη δείξη αυτή και
μάλιστα με το σχήμα του κύκλου: «αι ακτίνες τον
εθώπευον κατέναντι της το μικρόν περίβολον και
τα μνήματα των νεκρών, πάλλευκα, ασβεστωμέ
να, λάμποντα εις τας τελευταίας του ακτίνας».
Εντυπωσιακό μέσο στη σύνθεση του διηγήμα
τος είναι η τραγική πλοκή: η περιπέτειαν αιη δρα
ματική ειρωνία είναι δομικά στοιχεία. Τα πρό
σωπα συνεργούν από άγνοια, γίνονται ενεργούμενα μιας μοιραίας σατανικής μηχανής, η οποία
στήνεται τεχνικότατα, για να παγιδεύσει το αθώο
θύμα, την Ακριβούλα, και να το οδηγήσει ανυπε
ράσπιστο στους βρόγχους του θανάτου. Όλα πα
γιδεύουν: οι άνθρωποι, η ώρα (αμφιλύκη), ο τό
πος, η παιδική περιέργεια και αθωότητα, ο ήχος
της φλογέρας, τα αρχαία πένθη της Αούκαινας _
όλα μετατρέπονται σε μοιραίες δυνάμεις. Προ
πάντων όμως οι άνθρωποι, η ίδια η γιαγιά της
Ακριβούλας, η γριάΛούκαινα, η προσωποποίηση
του πένθους, το ζωντανό κοιμητήρι που είχε μέσα
της έξι μνημούρια, πέντε των παιδιών της και ένα
του άντρα της. Θα νόμιζε κανείς, όπως άλλωστε
υποβάλλεται αυτή η σκέψη, ότι ο «χάρος ο αχόρ
ταγος» δεν πρόκειται πάρει άλλο λάφυρο από τη
γριά Λούκαινα, που έφτασε στο έσχατο όριο του
πένθους.
Όμως έχουν έτσι τα πράγματα; Το βάθος της
ανθρώπινης συμφοράς είναι απύθμενο. Μένει η
Ακριβούλα: το τελευταίο παραπλανημένο και
ανυποψίαστο θύμα:

σμένη στα πένθη της και τα πάθη της και στην κα
θημερινή μέριμνα να βοηθήσει την κόρη της:
«Πλησίον αυτής, η γριά Λούκαινα εθήτευε τώρα,
εις το γήρας της...» Κατέβαινε και μοιρολογούσε.
«Η Ακριβούλα... ήλθε να την εύρει, δια να παίξει
ολίγον εις τα κύματα» Δεν ήξερε όμως το δρόμο.
Περιπλανήθηκε. Ο νεαρός βοσκός «ήρχισε να μέλ
πει φαιδρόν ποιμενικόν άσμα». Η Ακριβούλα, η
μόνη που τον ανακάλυψε, γοητεύτηκε από τη φλο
γέρα. Έτσι «η αμφιλύκη του νυχτώματος» της
αποκάλυψε, το μοιραίο μονοπάτι προς τον υγρό
τάφο. Το ρίγος του αιφνίδιου θανάτου και ο παραλογισμός του γεγονότος, αν και δεν υποδηλώ
νονται - λανθάνουν ανάμεσα στις γραμμές - δια
τρέχουν το μυστικό δίχτυ της πλοκής και έχουν ως
αποδέκτη του αναγνώστη.
Ως το τέλος όλα συντελούν ώστε να μην υπάρξει
σωτηρία. Η τραγική άγνοια. Ο βοσκός δεν την είχε
δει. Ο ήχος του αυλού σκέπασε την κραυγή. Δεν
μπόρεσε ακόμη να εξηγήσει το θόρυβο από τον
πλαταγισμό. Η γιαγιά της που «ήρχισε ν ’ανέρχε
ται το μονοπάτι», απέδωσε το θόρυβο σε βράχια
που δήθεν έριχνε ο βοσκός στο γιαλό, για να δια
σκεδάσει: «Σημαδιακός κι αταίριαστος είναι». Ο
χαρακτηρισμός της Λούκαινας για το βοσκό εύ
στοχος. Το σημαδιακός είναι αμφίσημο. Για τη γερόντισσα σημαίνει παράξενος, αφύσικος, για τον
αναγνώστη μοιραίος. Η κορύφωση της δραματι
κής ειρωνείας.
Και μετά; Σαν να μην άλλαξε τίποτε. Η ζωή συ
νεχίζεται. Η γερόντισσα «ήρχισε ν ’ ανέρχεται το
μονοπάτι, επιστρέφουσα κατ ’ οίκον (...) κι εξηκολούθησε τον δρόμον της. Κι η γολέτα εξηκολούθει ακόμη να βολτατζάρει εις τον λιμένα. Κι ο
μικρός βοσκός εξηκολούθει να φυσά τον αυλόν
του». Μόνο η φώκια συναισθάνεται και μοιρολογά. Είναι η προσωποποίηση του αρχάιου χορού:
Το μοιρολόι της έχει πνοή σαιξπηρική και κατά
ληξη φιλοσοφική:

Σαν να ’χαν ποτέ τελειωμό
τα πάθια κι οι καημοί του κόσμου

Αυτή ήτον η Ακριβούλα
η εγγόνα της γριά - Λούκαινας.
Φύκια ’ ναι τα στεφάνια της
Κοχύλια τα προικιά της...
Κι η γριά ακόμα μοιρολογά
Τα γενοβόλια της τα παλιά.
Σαν να ’χαν ποτέ τελειωμό,
τα πάθια κι οι καημοί του κόσμου.

Η γριά Λούκαινα κατεβαίνει στο Κοχύλι, κοντά
στα μνημούρια να πλύνει την αβασταγή της, βυθι

Όλα τα στοιχεία μιας συμπυκνωμένης τραγωδίας
σ ’ αυτό το πολυσήμαντο κείμενο: Το μοιρολόγι
της φώκιας

/
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«Η άλλη μεριά του ποιητή»
του Λουκά Κούσουλα
«

Οπωσδήποτε κι αν προσβλέπει κανένας στον ποιητή, ο κανόνας
είναι να προϋποθέτει μια φορά τον υπερρεαλισμό και ν’ακολου
θούν τα γνωστά και μη εξαιρετέα εκείνα, της αισιοδοξίας του,
της ηλιοποσίας, της καλλιτεχνικής σολομωνικής τοϋ, κ.τ.λ. Εί
ναι αυτονόητο - μιλώ κυρίως για τον υπερρεαλισμό. Ούτε καλό
καταρχήν ούτε κακό, αλλά, όπως θα έλεγε ο Ζήσιμος Αορεντζάτος (θα ’χουμε την ευκαιρία να τον ξαναθυμηθούμε) «έτσι είναι
με τον Ελύτη». Έτσι είναι με τον Ελύτη αφού, από την πρώτη του
ακόμα εμφάνιση, την ποιητική των «Προσανατολισμών» και την
θεωρητική των «Τ.Τ.Τ.», κι ως τελευταία, ως τον «Αθέατο
Απρίλιο» ας πούμε, κάι τη «Μέθοδο του Άρα», ο ποιητής δεν
κάνει παρά ν’ ανοιγοκλείνει σε μυριάδες συνδυασμούς και πα
ραλλαγές το ριπίδι του υπερρεαλισμού του - του δικού του, ας
το τονίσουμε, υπερρεαλισμού. Έτσι έχουν τα πράγματα με τον
Ελύτη και δεν ξέρει κανείς πώς θα ’ταν δυνατόν να τον «φαντασθεί» διαφορετικά.
Εξάλλου: σπάνια τώρα συζητούμε για τον υπερρεαλισμό καθεαυτόν, αν είναι ή όχι καλός στην ποίηση και στη βιοθεωρία.
Ό πω ς ο ρομαντισμός λόγου χάρη ή ο φροϋδισμός, συσσωματώ
θηκε πλέον κι αυτός στη λογοτεχνική πρώτα, στην ευρύτερη
ύστερα, πνευματική παράδοση του κόσμου. Ιδού, σε πληροφο
ρούν οι ειδικοί, οι ευεργετικές του επενέργειες, όπως και οι απο
τυχίες του. Αλλά και οι δάσκαλοι τώρα, και τα σκολιαρούδια μα
ζί, αναφέρονται στον υπερρεαλισμό σάμπως σε οικεία αμπελο
χώραφα, και στον Ελύτη, όπως οι παλαιότεροι μια φορά στον
Κωστή Παλαμά. Κάτι το «Ήταν γενναίο παιδί» και «Η Μαρίνα
των βράχων», κάτι το «ένα το χελιδόνι» κι ο υπερρεαλισμός, ο
Ελύτης έχει πια, όπως έλεγε γι’ άλλα πράγματα ο Σεφέρης, τη
ζωντανή μυθολογία του.
Αρχίσαμε ωστόσο μιλώντας για τον Ελύτη με το βάρος κατά
τον υπερρεαλισμό. Ενώ δεν είναι αυτό το θέμα μας* είναι, αντί
θετα, ένα έλασσον κατά την κοινή αντίληψη ποίημά του που σκο
πεύω να μελετήσω, μια από τις διαλείψεις του ίσα-ίσα στο καθε
στώς του υπερρεαλισμού που ανέφερα. Καθεστώς πάντως από
τη μια, διαλείψεις του από την άλλη· κάπου εδώ θα περιστραφεί
η κουβέντα μας.
«Σκοπεύω άλλωστε να μελετήσω» είναι τρόπος του λέγειν. Το
πο ίη μα δεν έχει ανάγκη «μελέτη ς» - εκτός αν τη ς δώσου με την έννοια μιας επίμονης εντρύφησης. Με λίγες παρατηρήσεις, «άτε
και διδάσκαλος», να επισύρω, θέλω, την προσοχή του αναγνώ
στη σ’ ένα έργο, και μια «μεριά» του Ελύτη, που θεωρώ σπου
δαία, αν όχι και σπουδαιότερη από άλλες, πολύ αναγνωρισμένες
αυτές κι απολύτως σχεδόν εξερευνημένες.
Πρόκειται για το ποίημα «Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας», «ποίημα
για μελοποίηση», όπως χαρακτηρίζεται στον κολοφώνα του βι
βλίου. Ποίημα, πάει να πει καταρχήν, όχι όπως τ’ άλλα, που εί
ναι γι’ ανάγνωση, ας πούμε, μονάχα ή απαγγελία ή ό,τι άλλο,
αλλά διαφορετικό αυτό, ποίημα για μελοποίηση. Αυτό δηλαδή
δεν ολοκληρώνεται, φαίνεται, ως ποίημα παρά με τη μελοποίησή

του. Χωρίς αυτή, κάτι του λείπει ως ποιήματος. Πράγμα που δε
συμβαίνει με όσα δεν είναι «για μελοποίηση». Αυτά κάνουν τη
δουλειά τους όπως είναι.
Από την άλλη ωστόσο μεριά, ο καθένας καταλαβαίνει, πως δεν
είναι καθόλου υποχρεωτικά όλ1αυτά. Ξέρει πως η αρχαία ελλη
νική λυρική ποίηση π.χ., στη γέννησή της, δεν ήταν παρά
«ποίηση για μελοποίηση», κατά κάποιον τρόπο, η μελική λεγά
μενη ποίηση, έχοντας τελικά καταλήξει στην κατάσταση που ξέ
ρουμε. Ό πως και τα δημοτικά μας τραγούδια - τραγούδια το
νίζουμε* είναι άλλη υπόθεση ωςλογοτεχνία, συγκεντρωμένη στις
γνωστές συλλογές δημοτικών ασμάτων, κι άλλη ως ζωντανό τρα
γούδι στην πρωταρχική λειτουργία του.
Μα και το άλλο είναι γνωστό: το « Άξιον Εστί» δεν ήταν εξαρ
χής καθόλου «ποίημα για μελοποίηση». Όσο αν, θέλω να κατα
λήξω, είναι δύσκολο ν’ αψηφήσει κανένας τις προδιαγραφές (ό
πως λέμε σήμερα) για το ποίημα -ότα ν μάλιστα προέρχονται
από τον ίδιο τον ποιητή - , δεν είναι όμως καθόλου υποχρεωτικές
για το τελικό αποτέλεσμα. Το «Άξιον Εστί», να το «ακούω»
πλέον μόνο μπορώ τώρα στη γνωστή μας μελοποίηση κι ελάχιστα
να το διαβάζω. Ενώ, προς το παρόν τουλάχιστο, διαβάζω μο
νάχα τον «Ήλιο τον Ηλιάτορα», κι όλο αναβάλλω δι’ ευθετότερον την ακρόαση κάποιας, όπως μαθαίνω, μελοποίησής του.
Στο ποίημα «Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας», «ήρθα» από το μέρος του
Τρελοβάπορου! Το «κάναμε», όπως πέσαμε ξαφνικά πάνω του
σε μια γυμνασιακή τάξη, και μας άρεσε πολύ. Διασκεδάσαμε και
συγκινηθήκαμε. Καθώς λοιπόν, για να προχωρήσουμε στις εξο
μολογήσεις αλλά και στο θέμα μας, μια νέα εικόνα, άλλη από
εκείνη που είχα ωστόσο του ποιητή, έβγαινε τώρα στη μέση, εν
διαφέρθηκα για ολόκληρον τον «Ηλιάτορα» - ας τον λέμε πιο
πολύ τώρα έτσι για συντομία, ξεχωρίζοντάς τον κι από τον « Ή 
λιο τον πρώτο».
Είπα «άλλη εικόνα». Ό ταν ο ποιητής, από τον καιρό ακόμα
των «Προσανατολισμών», προειδοποιεί:
«Μάντεψε, κόπιασε, νιώσε: Α πό την άλλη μεριά είμαι ο
ίδιος».
Δύο τινά λοιπόν μπορεί να συμβαίνουν. Ή ότι πέφτουν βαριά
σε μερικούς, για τη σχετική συναλλαγή, όλα μαζί τα «μάντεψε,
κοπίασε, νιώσε», και δεν τα βγάζουν πέρα μαζί τους, ή ότι η
«άλλη μεριά», αυτή ας πού με σχηματικά, του «Ηλιάτορα», η «άλ
λη» από εκείνη των «Προσανατολισμών», είναι αυτή, μάλλον,
που δε της γίνεται η χάρη, ούτε από την κριτική, για την απαραί
τητη μαντική, τον κόπο και το νιώσιμο και μένει λοιπόν έξω από
το παιχνίδι.
***
Ο «Ηλιάτορας» γράφτηκε (παίρνω τις πληροφορίες από το βι-

Δίχως τη μελοποίηση, μένουν φυσικά τα λόγια -«τα λόγια
από τα τραγούδια» όπως λέει ο Διονύσης Σαββόπουλος· οι λέ
ξεις πιο καλά, όταν πρόκειται για σκέτο ποίημα.
***

βλίο του Mario Vitti, «Οδυσσέας Ελύτης», Ερμής, Αθήνα 1984)
το 1970. Πριν από το κείμενο, στη σελίδα 7, αναγράφονται, όμως
τα πρόσωπα μιας θεατρικής σύνθεσης, τα «πρόσωπα» του έργου,
ποιοι τέλος πάντων παίρνουν μέρος σ’ αυτό. Ο Αφηγητής, ο Ή 
λιος, οι Άνεμοι, το Κορίτσι, Χορός Ανδρών, Χορός Γυναικών
και Τραγουδιστές. Το ποίημα, κείμενο για ένα ορατόριο στην
ουσία, έχει στη φόρμα του κάτι από το πρώτο πρώτο θέατρο, τη
χορική ποίηση και το διθύραμβο, όπως περίπου τα φανταζόμα
στε. (Είπα διθύραμβο και μου ήρθε στο νου εκείνοςτου Αγγέλου
Σικελιανού* ομοιότητες -συγκρίσιμα μάλλον σημεία- και, βέ
βαια, πολύ περισσότερες διαφορές).
Αποτελείται από 110 δίστιχα -220 λοιπόν στίχοι- με αρκετή
ποικιλία στον αριθμό των συλλαβών και, κάπου-κάπου, στην
άρθρωσή τους, και τους μοιράζονται τα πρόσωπα που αναφέρα
με. Το μεγαλύτερο μέρος, όπως είναι επόμενο, έχει ο Ηλιάτορας.
Το ποίημα, χρησιμοποιώντας μια παλαιότερη λίγο γλώσσα,
θα το λέγαμε πατριωτικό -ελληνικό θα το έλεγα τώρα, με τον
τρόπο που ο Εγγονόπουλος τιτλοφορεί τον «Μπολιβάρ» «ένα ελ
ληνικό ποίημα».
Η «υπόθεσή» του έχει περίπου ως εξής.
Ο Αφηγητής «παρουσιάζει» τον Ήλιο κι αυτός δηλώνει την
αγάπη του για τον ελληνικό τόπο επαινώντας τον.
Σ ’όλους τους τόπους κι αν γυρνώ
μόνον ετούτον αγαπώ!
Οι Γυναίκες όμως έχουν αντίρρηση. «Εμείς (...) τέτοια δεν κατέχουμε». Εδώ πεινάμε, πολεμάμε, σκοτωνόμαστε. Ο Ηλιάτο
ρας ζητάει από τους Ανέμους «ένα ραπόρτο», κι αυτοί, τέσσερις
στη σειρά, «ανταποκρίνονται». Ο Αφηγητής δίνει καιρό στο Κο
ρίτσι, το Χορό και τους Ανέμους να ειπούν τα δικά τους και, ως
το τέλος μετά, ο Ήλιος, εναλλάξ με τους χορούς των Γυναικών
και των Ανδρών, ο πρώτος παρηγορώντας και οι άλλοι σχολιά
ζοντας κι αναλαβαίνοντας -όπω ς λέμε για τους αρρώστους^,
τελειώνουν θαρραλέα και κεφάτα, μάλλον, το ποίημα τραγου
δώντας το Τ ρελοβάπορο.

Ο «Ηλιάτορας» δεν έχει ξεχωριστές δυσκολίες, έξω από την
αξεπέραστη, φαίνεται, τις πιο πολλές φορές, αυτή: να εκλαμβά
νεται η απλότητά του, από τους πονηρεμένους μόνιμα αποδέκτες
του, ως απλοϊκότητα ή, αλλιώς, ως «αθώο» παιχνίδι, πολύ λίγο
σχετικό με τα σοβαρά πράγματα που είναι, που πρέπει να είναι η
ποίηση. «Το αφιλόκερδο παιχνίδι» συνδυασμένο «με την παι
δική τρυφερότητα» που είναι ο «Ηλιάτορας» (Mario Vitti), συνε
πάγεται αυτομάτως, για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανα
γνωστών, αλλά και των ίδιων κάποτε δημιουργών, συνεπάγεται,
λέω, μια έκπτωση, συγκατάβαση και παραχωρήσεις. Ό τι όλα
χρειάζονται στη λογοτεχνία (όπως και στη ζωή), η ελαφρότητα,
η διασκέδαση, το καλαμπούρι. Πλάι στις... Μητροπόλεις της
ποίησης, απαιτώντας εκ προοιμίου βάρος και συνοφρύωση, πε
ριπλοκή και «σκοτεινάγρα», δε βλάφτει και λίγη ανάπαυση - ό 
πως στο σχετικό γυμναστικό παράγγελμα. Ανάταση, πρόταση,
επίκυψη, έκταση, δίπλωση - ανάπαυση! Κάπως έτσι εκλαμβά
νεται ο «Ηλιάτορας».
Ακόμα. Παρά τη σχετική πρόοδο στα ζητήματα που αναφε
ρόμαστε, πολλοί, κι από τους ακαδημαϊκούς λεγόμενους κύ
κλους, εξακολουθούν να συγχέουν το Μοντέρνο στην ποίηση
αποκλειστικά με τον υπερρεαλισμό. Ακριβέστερα: με τη γνωστή
εκείνη αναστολή της νοηματικής αλληλουχίας, την άρση του λο
γικού ειρμού, κ.τ.λ. Μόνο μ’ αυτά μπορεί να είναι κάτι μοντέρνο
στην ποίηση. Δίχως αυτά, κι εφόσον συνδυασθούν μάλιστα τα
πράγματα με παραδοσιακές φόρμες, τα δίστιχα και τις ρίμες,
καλή ώρα του «Ηλιάτορα», το ποίημα χάνει τη «μοντέρνα» του
αυτοτέλεια, και δεν είναι παρά μια επαναστροφή στο, απαραί
τητο για το ορατόριό μας, λιμπρέτο! Καλά που ο ποιητής διευ
κρινίζει κι επιμένει: «Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας, ποίημα για μελο
ποίηση». Ποίημα μια φορά, οπωσδήποτε.
Προορισμένο για μελοποίηση, επόμενο είναι, μάλλον, να
υπόκειται σε περιορισμούς. Το θέμα πρώτα-πρώτα - αν γίνεται
να μιλούμε αφόβως ακόμα για θέμα στην ποίηση, διακρίνοντάς
το μάλιστα από την «υπόθεση» που μόλις εκθέσαμε-, πρέπει
λοιπόν, το θέμα, να υπηρετήσει (και να υπηρετηθεί φυσικά από)
τη μουσική. Βρισκόμαστε στα 1970.0 ποιητής είναι στο Παρίσι,
ενώ η Ελλάδα ζει, άλλη μια φορά, κρίσιμες ώρες. Το θέμα του θα
είναι αυτό, ο αγαπημένος τόπος και η μοίρα του. Η ομορφιά κι ο
πόνος του αξεχώριστα πάντα στην αίσθηση του Ελύτη. Μιλούν
οι Γυναίκες:
Τέσσερις μήνες χτίζουμε
και τους οχτώ γκρεμίζουμε.
Το Τ ρελοβάπορο όμως - τι Τ ρελοβάπορο θα ήταν αλλιώς - θα
τα βγάλει πέρα.
Χρόνους μας ταξιδεύει δε βουλιάξαμε
χίλιους καπεταναίους τους αλλάξαμε
Κατακλυσμούς ποτέ δε λογαριάσαμε
μπήκαμε μες τα όλα και περάσαμε
%

Κι έχουμε στο κατάρτι μας βιγλάτορα
παντοτινό τον Ήλιο τον Ηλιάτορα!
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Το ποίημα ωστόσο αρχίζει μετά το θέμα του...
Πρώτα-πρώτα: είναι μοντέρνο με την καλύτερη έννοια.
Πράγμα που, καταρχήν, θέλει να ειπεί, όχι πως γι’ αυτόν ακρι
βώς το λόγο είναι ωραίο, και δε θα ήταν συνεπώς αν ήταν «παρα
δοσιακό» (παραδοσιακό του καιρού του εννοώ). Θέλει να ειπεί
ότι η αναφορά του ακριβώς σε μορφές της παράδοσης, αρχίζον
τας από την υποτυπώδη θεατρικότητά του, συνεχίζοντας με τα
ριμαρισμένα δίστιχα, επιμένοντας στη νοηματική του καθαρό
τητα και στην απλότητα - α ς την ονομάσουμε συνοπτικά «παι
δική τρυφερότητα»-, απορρίπτοντας το υπερρεαλιστικό «ι
δεώδες», όλα αυτά, δεν εμποδίζουν καθόλου τον μοντερνισμό
του ποιήματος, όρο απαραίτητο της ομορφιάς του, αφού είναι
έργο συγκεκριμένων συνθηκών, τόπου, χρόνου, και προσώπου.
Ο Ελύτης (ή όποιος ποιητής του καιρού μας) δε γίνεται να είναι
καλός ποιητής παρά ως μοντέρνος και μόνο. «Η Φοινικιά» λ.χ.
αντίθετα, είναι τελικά ό,τι είναι, μόνο ως ποίημα του Κωστή Παλαμά* ως ποίημα του Ελύτη θα ήταν κάτι τελείως.διαφορετικό,
και βέβαια, προς το χειρότερο. Ο «Ήλιος ο Ηλιάτορας» είναι
λοιπόν, πρώτα, ποίημα μοντέρνο. Τις λεπτομέρειες -π ο υ αυτές
κάνουν το ποίημα- μπορεί ο αναγνώστης να ξεχωρίσει, πρώτα
και κύρια, στη γλώσσα του.
βρε συ Βοριά βρε συ Νοτιά
Πουνέντε και Λεβάντε μου
ένα ραπόρτο κάντε μου
ή:
Μπαίνω μέσα στον μπαξέ
γεια σου Κύριε Μενεξέ.
Στον τρόπο, ύστερα, που εκφέρονται τα δίστιχα και, προπαν
τός, στο χειρισμό της ρίμας:
Όνειρα πόκανα κρυφά
για τα παιδιά π ’ανάθρεφα
Ποιος το ’λεγε πως θε να μου
τα στείλουνε του σκοτωμού.
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Μοντέρνο, λοιπόν, πρώτα ποίημα και ύστερα απλό. Απλό,
καθώς η αρχαϊκή τέχνη λόγου χάρη. Στους αντίποδες, θα συνέχι
ζα, των μεγάλων -α π ό την άποψη της φιλοδοξίας και του στό
χο υ - συνθέσεων του ποιητή. Όπου το υπερρεαλιστικό στοιχείο
είναι κυρίαρχο στο σχέδιο και στη λεπτομέρεια - υπάρχει, φαί
νεται, και στον υπερρεαλισμό κάποιο σχέδιο...
Εδώ εντούτοις αρχίζει μια άλλη ιστορία. Πάρα είναι απόκοτη
προκειμένου για τον Ελύτη, θα εξηγηθώ ωστόσο εν ολίγοις - για
λογαριασμό άλλωστε του «Ηλιάτορα» πάντα.
Το «καθεστώς» φυσικά στον Ελύτη, το ποιητικό καθεστώς,
είναι αυτό, ο υπερρεαλισμός - ο δικός του έστω, είπαμε, υπερ
ρεαλισμός. Σύμφωνοι. Δεν έχει κανένα νόημα ν’ αναφερόμαστε
σε ό,τι δεν είναι ο ποιητής. Νόημα έχει ο θαυμασμός μας πρώτα
(ή ό,τι άλλο) και τα επακόλουθά του μετά, γι’ αυτό που είναι.
Αναζητώντας το, αν δεν καλοφαίνεται, «το μυστικό της τέχνης
του», κι αναδεικνύοντάς το στην περιωπή του. Έτσι γίνεται,
χρόνια τώρα, με τον ποιητή, κι έχουμε τελικά την εικόνα του, ένα
κράμα πλέον, από το έργο και την κριτική του. Το « Άξιον Εστί»
και η φιλολογία του, η «Μαρία Νεφέλη» και η φιλολογική κρι

τική της, ο «Αθέατος Απρίλιος» και τα δικά του. Ο «Ήλιος ο
Ηλιάτορας», προορισμένος από τον δημιουργό του για μελο
ποίηση, έκαμε φαίνεται, τη δουλειά του και τελείωσε. Λοιπόν;
Λοιπόν, η αξία του «Ηλιάτορα» -αυτή είναι και η αποκοτιά
μου- υπερβαίνει -κ α ι με τη σημασία της λέξης στη μεταφυσι
κή - υπερβαίνει κατά πολύ τις προδιαγραφές του, ως ποιήματος
για μελοποίηση, και δίνει, για ολόκληρο τον Ελύτη, μια άλλη
προοπτική. Ο υπερρεαλισμός και η σχολή του, δείχνει ο «Ηλιά
τορας», δεν ήταν το «πλαίσιο» μόνο του ποιητή, αλλά και οι πε
ριορισμοί του.
Θα κάμω έναν παραλληλισμό.
Στο γνωστό κείμενο του Λορεντζάτου για τον Σεφέρη υπάρ
χει, για τη «Στροφή», η παρακάτω παράγραφος:
«Αυτό είναι, κυρίως, για μένα η “Στροφή”. Το τραπεζιτικό
κάλυμμα ενός νέου χαρτονομίσματος που θα έμπαινε στην
κυκλοφορία με το “Μυθιστόρημα” . Ένα εχέγγυο πως ο Σεφέρης δούλεψε, και πως με το “Μυθιστόρημα” (1935), με το
οποίο άφηνε πίσω του τις μορφές αυτές, αφού δούλεψε, (ο
Σεφέρης) δεν ερχότανε να καταλύσει, αλλά να πληρώσει
(πληρώσαι) το νόμο».
Η «Στροφή» δηλαδή, δεμένη ακόμα στενά με την παράδοση,
εγγυάται πως οι νέες μορφές, η νέα τεχνοτροπία που αρχίζει με
το «Μυθιστόρημα» (και συνεχίζεται αλλού), δεν είναι αυθαίρε
τη, αναζήτηση πάση θυσία πρωτοτυπίας, αλλά συνειδητή επι
λογή δημιουργού ικανού, αν ήθελε, να συνεχίσει μ’ επιτυχία στο
δρόμο της «Στροφής». Αντί αυτού, του έφτασε να την καταθέσει
ως εγγύηση, ως «τραπεζιτικό κάλυμμα» του νέου χαρτονομίσμα
τος.
Βλέπω τον «Ηλιάτορα» με δύο τρόπους. Ως εχέγγυο, φυσικά,
πρώτα κι αυτόν, ένα αναδρομικό τώρα εχέγγυο, πως ο ποιητής
του ήξερε την «παράδοση» και μπορούσε, αν ήθελε, να τραβήξει
προς τα εκεί με άνεση και ασφάλεια. Ό τι, συνεπώς, ο υπερρεα
λισμός του δεν ήταν τυχαία, αλλά συνειδητή ίσα-ίσα κι ελεύθερη
επιλογή του. Εκεί, πρέπει να υποθέσουμε, βρισκόταν η δική του
ποιητική μοίρα. Δεν έχουν λοιπόν κανένα νόημα τυχόν γκρίνιες
γι’ αυτό που δεν είναι ο ποιητής, αλλά η αγάπη μας γι’ αυτό που
είναι.
Ωστόσο... Καθώς και οι «βλαβερές πλέον συνέπειες» του
υπερρεαλισμού, πλάι στις ευεργετικές, έχουν, νομίζω, εμφανώς
την απάνω βόλτα στα ποιητικά μας πράγματα, και στον Ελύτη
επίσης, όπως και στην ελληνική κριτική, καλό λοιπόν θα ’ταν, αν
όχι άλλο τίποτα, να «κριματίσουμε» τουλάχιστο μια φορά τον
ποιητή -ν α τον «κριματίσουμε» όπως ενδεχομένως θα έλεγε ο
ίδ ιο ς-, που δε θέλησε να «παίξει» συστηματικότερα με ποιή
ματα σαν του «Ηλιάτορα» και των «Μικρών Κυκλάδων». Για το
καλό τη ς ποίη ση ς πάντα. Τίποτα περ ισσότερο, τίποτα λιγότερο.
Τελειώνω με τον «Ηλιάτορα», που ήταν το θέμα μου. Τα δί
στιχα της «διάλειψής» του αποδείχνουν ακαριαία τι είναι και «τι
θα μπορούσε να ήταν», ο ποιητής, αν, αν, αν, - αλλά παραβαί
νουμε την αρχή που βάλαμε μόνοι μας. Ν’ αναφερόμαστε σε ό,τι
είναι ο ποιητής κι όχι σε ό,τι δεν είναι...
Τι να σας πω γυναίκες τι να μη σας πω
παρηγοριά κι αλήθεια που να μην ντραπώ
Μόνο που σας ακούω πότε θλίβομαι
πιάνω τα σκοτεινά στα νέφη κρύβομαι

ΜΙΚΡΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Επιλογή —Απόδοση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ

PIERRE DE RONSARD
(1524-1585)

DE PUS
(1755-1832)

Ο θάνατος ενός παιδιού

Το νόημα της ζωής

Έρχεται ο Μάης και πάνω στο κλαδί βλέπεις το ρόδο
Στην πρώτη τον άνθιση, στη νιότη του την πρώτη.
Καθώς η αυγή όταν ξυπνά με δάκρυα το ποτίζει,
Το ζωηρό του χρώμα το ζηλεύει κι ο ίδιος ο ουρανός.
Του φύλλου η χάρη κι ο έρωτας τώρα εδώ αναπαύονται
Γεμίζοντας τα δέντρα και τους κήπους μ ’ευωδιά
Μέχρι η βροχή ή ο καύσωνας το ρόδο να χτυπήσουν
Και, φύλλο φύλλο, ράθυμα να γείρει προς το χώμα.
Έτσι κι εσένα, στην πρώτη πρώτη νιότη σου,
Όταν ο ουρανός κι η γη την ομορφιά σου υμνούσαν,
Σε σκότωσαν ο Θάνατος και στάχτη τώρα κείσαι.
Αντί γ ι’άλλη κηδεία σου δάκρυα και θρήνους δέξου.
Και το γάλα αυτό. Και τούτο το μικρό πανέρι με λουλούδια.
Έτσι, νεκρό μαζί και ζωντανό, το σώμα σου θα μοιάζει ρόδο.

Τι να ’ναι άραγε η ζωή;
Μα, μεταξύ μας, δεν είναι άλλο παρά
Ένας περίπατος μέσα στη φύση
Διασχίζοντας το πάρκο της.
Πάνω από τον ψηλό φράχτη του πάρκου
Μάταια τεντώνεσαι
Να δεις.
Γέρος ή νέος, οφείλεις να βαδίσεις.
Στης διαδρομής το τέλος
Ο μορφωμένος άνθρωπος απ ’τον αμόρφωτο
Δεν έχει διαφορά*
Εκτός κι αν, ματαιόδοξος,
Τρέχοντας χάραξε
Πάνω στον τοίχο
Τ’όνομά του.

ΡΑΚΝΎ

(1753-1814)
Στο θάνατο ενός κοριτσιού
Μ όλις που ζύγω νε την εφηβεία *
Γελούσε σαν την ίδια την Α θω ότητα
Και τον Έ ρω τα είχε όλες τις χάρες.
Μ ες στην αγνή κι ειλικρινή καρδιά
Σε λίγους μήνες ή καλύτερα σε λίγες μόνο μέρες
Θ ’ άνθιζε το αίσθημα.
Ό μω ς στο θάνατο είχε τάξει ο ουρανός
Τις νεανικές της χάρες.
Σ τον ονρανό κι εκείνη πρόσφερε τη ζωή της
Κι αποκοιμήθηκε γλνκά
Αίχω ς να φέρει αντίρρηση στονς νόμους τον.
Π άντα έτσι σβήνει το χαμόγελο *
Κ ι έτσι, χω ρίς καν ίχνος,
Ξεψυχάει μέσα στα δάση
Το τραγούδι των πουλιών.

VICTOR ESCOUSSE
(1813-1832)
Τελευταίοι στίχοι
Αγονη γη, αντίο!
Θεομηνίες ανθρώπινες και παγωμένε ήλιε,
Αντίο! Σαν φάντασμα μοναχικό
Απαρατήρητος θα ’χω από δω περάσει.
Και, φοινικιές αθάνατες,
Όνειρο αληθινό της φλογισμένης μου ψυχής,
Αντίο!
Στερήθηκα τον άνεμο κι έκλεισα τα φτερά μου.
Αντίο!

(Συνεχίζεται)

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Αλκηστης Σουλογιάννη
Ρέα Γαλανάκη,
Θα υπογράφω Λουί

Μυθιστόρημα
Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 1993
Με το έβδομο κατά σειρά βιβλίο της, το μυ
θιστόρημα «Θα υπογράφω Λουί», η Ρέα Γαλανάκη κατορθώνει να ενταχθεί αυτοδι
καίως στην (μικρή και εκλεκτή) ομάδα των
συγχρόνων δημιουργών του νεοελληνικού
λόγου που καθιέρωσαν και χρησιμοποιούν
με συνέπεια και αποτελεσματικότητα ένα
πρωτότυπο, ατομικό γλωσσικό εργαλείο με
εμφανέστατα τεκμήρια άκρας εκμετάλλευ
σης των τρόπων τόσο της ποίησης όσο και
της πεζογραφίας, παρέχοντας προϊόντα
ενιαίου ή ειδοποιού της ποίησης καιτης πε
ζογραφίας δημιουργικού λόγου.
Η Γαλανάκη αφού κατέθεσε ένα εξαιρε
τικά ενδιαφέρον στίγμα στο πολυσήμαντο
φάσμα παραγωγής της προσδιοριζόμενης
ωςτρίτηςμεταπολεμικήςποιητικής γενιάς,
πέρασε με μεγάλη άνεση στο δυσχερές όσο
και επικίνδυνο είδος της σύγχρονης (μεταδικτατορικής) νεωτερικής πεζογραφίας δυσχερές και επικίνδυνο δίκην λυδίας λί
θου είδος, κυρίως αν συνυπολογίσουμε τα
ισχυρά μεγέθη της προηγουμένης μεταπο
λεμικής πεζογραφίας (ιδίως τα μεγέθη της
δεκαετίας του ’60).
Στο βιβλίο «Θα υπογράφω Λουί» (όπως
άλλωστε και στο προηγούμενο μυθιστό
ρημα της Γαλανάκη «Ο Βίος του Ισμαήλ Φερίκ Πασά», 1989), συνδυάζεται μια άψογης
αισθητικής γλωσσική αντίληψη με τη στε
ρεή οικονομία του πεζού λόγου. Στο βιβλίο
αυτό ολοκληρώνεται (;) η πρόταση της Γα
λανάκη για τη δημιουργία ενός ατομικού
ύφους, μιας ατομικής ποιητικής γραμματι
κής που βασίζεται σε λεκτικές και φραστι
κές επιλογές-τεκμήρια της άψογης αισθη
τικής στην οποία αναφέρθηκα προηγου
μένως: διαδικασία οικεία στον αποδέκτη
των λογοτεχνικών προϊόντων της Γαλα
νάκη και από την ποιητική παραγωγή της.
Εκείνο που πιστεύω ότι ενδιαφέρει κυρίως,
είναι η αναγνωρίσιμη ήδη από τα πρώτα της
έργα τακτική της Γαλανάκη να παρέχει
σαφή στοιχεία προθετικότητας που συμ
βάλλουν στην αποδεκτικότητα των κειμέ
νων της. Αυτού του είδους τα στοιχεία ανα
γνωρίζονται με άνεση στο βιβλίο «Θα υπο

γράφω Λουί», τόσο στο επίπεδο της γλωσ
σικής μορφής όσο και στο επίπεδο της δο
μικής οικονομίας του περιεχομένου.
Η γλωσσική μορφή του κειμένου εδώ
αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, ένα τυπικό
τεκμήριο του πρωτοτύπου, ατομικού γλωσ
σικού εργαλείου που δημιούργησε και χρη
σιμοποιεί με συνέπεια και αποτελεσματι
κότητα η Γαλανάκη (και στο οποίο αναφέρ
θηκα στην αρχή αυτού του κειμένου, πβ. ως
ένα άλλο τυπικό τεκμήριο αυτού του εργα
λείου τη γλωσσική μορφή στον «Βίο του
Ισμαήλ Φερίκ Πασά»), προκειμένου να
διεκπεραιώσει τα σημαινόμενα των κειμέ
νων της, και κατ’ επέκταση στην περίπτωση
της πεζογραφίας να εξυπηρετήσει την κειμενική παρουσία/συμπεριφορά των χαρα
κτήρων της.
Στο βιβλίο «Θα υπογράφω Λουί», στη
διάσταση της οικονομίας της γλωσσικής
μορφής η Γαλανάκη (φαίνεται να) αναπα
ράγει γενικά τη ρητορική της ρομαντικής
γραφής του 19ου αι. με ελάχιστα ειδοποιό
(και όχι εξωτικά) στοιχεία τοπικού ιδιώμα
τος (το πελοποννησιακό ήσαντε, καθώς και
το ιόνιο -αλλά όχι μόνον- άρθρο τες). Η
γλωσσική αυτή μορφή διεκπεραιώνει την
αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο του κεντρικού
χαρακτήρα του βιβλίου που ελέγχει την
εστίαση του ενδιαφέροντος. Ο χαρακτήρας
αυτός είναι ένα υπαρκτό, ιστορικό πρόσω
πο: είναι ο δημόσιος ρήτωρ, πολιτικός στο
χαστής, κοινοβουλευτικός και συγγραφέας
Ανδρέας Ρηγόπουλος(1821 -1889) από την
Πάτρα, ένας από τους πρώιμους ριζοσπά
στες και εκπροσώπους του ρομαντισμού
στην Ελλάδα, στον οποίο αφιερώνεται το
βιβλίο. Επομένως η γλωσσική μορφή του
κειμένου προσδιορίζει τον κεντρικό χαρα
κτήρα του βιβλίου. Η αφήγηση ως προς τον
κεντρικόν αυτόν χαρακτήρα αναπτύσσεται
σε εννέα επιστολές που αντιστοιχούν στις
εννέα βασικές κειμενικές ενότητες (μέρη)
του βιβλίου, εκ των οποίων η πρώτη (Μέρος
Α ) διαιρείται σε έξι επιμέρους κεφάλαια.
Αποδέκτης των επιστολών είναι ο δεύτε
ρος βασικός χαρακτήρας του βιβλίου: η
ερωμένη του Ανδρέα Ρηγόπουλου Λουίζα,
που αποτελεί προσωπείο-δημιούργημα
της Γαλανάκη. Η Λουίζα συμπεριφέρεται
και η ίδια ως αφηγητής σε πρώτο πρόσωπο,
στην ουσία οδηγεί το βιβλίο στην έξοδό του,
στην αντίστοιχη τελευταία κειμενική ενό
τητά του με τον ειδοποιό τίτλο Έξοδος (το
δέκατο μέρος). Η αφήγηση της Λουίζας
αναπτύσσεται ως εσωτερικός μονόλογος
και στην πραγματικότητα αποτελεί όχημα
διεκπεραίωσης του λόγου του Ρηγόπου
λου, που συμπληρώνει την αφήγηση των
προηγουμένων εννέα μερών του βιβλίου,

άλλωστε ο Ρηγόπουλος και στην Έξοδο
εξακολουθεί να κατέχει την εστίαση ενδια
φέροντος, ή αλλοιώς: ο Ρηγόπουλος απο
τελεί την αποκλειστική (σχεδόν) εστίαση
της αφήγησης της Λουίζας. Η γλωσσική
μορφή που διεκπεραιώνει την αφήγηση της
Λουίζας, κατατάγεται (αν και συχνά κάπως
ασαφώς) από τη γλωσσική μορφή που διεκπεραιώνει την αφήγηση του Ανδρέα Ρηγό
πουλου, και συναρτάται αμέσως προς το
γεγονός ότι το προσωπείο Λουίζα είναι συ
νεπές προς τις ηθικο-ιδεολογικές συνι
στώσες του ρομαντισμού, όπως προκύπτει
από τη δική της αφήγηση αλλά και από την
αφήγηση του Ρηγόπουλου. Επομένως και
εδώ η γλωσσική μορφή του κειμένου προσ
διορίζει τον αντίστοιχο χαρακτήρα της Γα
λανάκη.
Αν στο επίπεδο της οικονομίας της γλωσ
σικής μορφής επικρατεί το κλίμα της ρο
μαντικής γραφής, όμως ως προς την αρχι
τεκτονική της διάρθρωσης και διατύπωσης
των σημαινομένων που διεκπεραιώνει
αυτή η γλωσσική μορφή, συχνά αναγνωρί
ζεται η σύγχρονη φραστική οικονομία (και η
αισθητική της). Ο συνδυασμός της ρομαν
τικής ρητορικής με τη σύγχρονη φραστική
οικονομία (ενισχυόμενη και από ρητορικές
ερωτήσεις ή καταληκτικά συμπεράσματα
σύγχρονης διατύπωσης) παρέχει το στίγμα
ενός πρωτοτύπου γλωσσικού εργαλείου
στη διάθεση ενός συγχρόνου συγγραφέα
και αντιστοιχεί σε μια σύγχρονη άκρως επεξειργασμένη, ατομική ρητορική. Με το
πρωτότυπο αυτό γλωσσικό της εργαλείο η
Γαλανάκη κατορθώνει να μετατρέπει ένα
κατ' εξοχήν ρομαντικό χαρακτήρα/ιστο
ρικό πρόσωπο σε σύγχρονο μέγεθος μέσα
στο σύγχρονο κειμενικό = γλωσσικό κλίμα
του βιβλίου της. Το κείμενο του βιβλίο «Θα
υπογράφω Λουί» δεν εγκλωβίζεται στις
προδιαγραφές του ιστορικού μυθιστορή
ματος ή της μυθιστορηματικής (α υ το β ιο 
γραφίας, αντιθέτως κατορθώνει να αναδεικνύεται σε ένα σύγχρονο μυθιστόρημα με
επιστολική μορφή.
Και φθάνω έτσι στη διαχείριση/διατύ
πωση των πληροφοριών του κειμένου. Ως
πρωτογενές υλικό βάσης η Γαλανάκη (φαί
νεται να) χρησιμοποίησε ιστορικές πληρο
φορίες που αφορούν στον Ανδρέα Ρηγόπουλο: πληροφορίες π.χ. για την καταγωγή
του από γνωστή οικογένεια προκρίτων, για
τη γέννησή του επάνω σε κεφαλλονίτικο
καράβι την 25 Μαρτίου 1821 και την αυτο
κτονία του την πρωτοχρονιά του 1889
(=συμβολική πράξη ενός συνειδητού ρο
μαντικού, πβ. σσ. 15,70,78,116,243, κατά
την έξοδο του 19ου αι.) στη θάλασσα του
Αιγαίου ταξιδεύοντας για τη Σύρο, τις

σπουδές του (νομικά) στην Αθήνα και στην
Πίζα, την παραίτησή του από την πατρική
περιουσία, τα ταξίδια του στην Ευρώπη και
στην Αμερική, τις πολιτικο-κοινωνικές
ιδέες του, την πολιτική του δραστηριότητα
στην Αγγλία και στην Ιταλία, τα αντιοθωνικά
του φρονήματα και την εξορία του στην Ιτα
λία, την εκλογή του ως βουλευτού, τη συγ
γραφική και εκδοτική του δραστηριότητα
(πολιτικά, θεατρικά κείμενα), τη γνωριμία
του με τον Victor Hugo και τον Edgar Quinet. Απότηνπρώτηεπιστολήτου Ρηγόπου
λου στον Ε. Quinet προέρχεται και ο τίτλος
του βιβλίου «Θα υπογράφω Λουί», όπου το
ψευδώνυμο Λουί αντικαθιστά το όνομα του
συγγραφέα για λόγους ασφαλείας σε πολι
τικό επίπεδο.
Τις ιστορικές πληροφορίες η Γαλανάκη
επεξεργάζεται και εντάσσει στο δικό της,
πρωτότυπο κείμενο που εστιάζεται στο
άτομο Ανδρέας Ρηγόπουλος και όχι στο
ιστορικό μέγεθος. Κατά την άψογη ροή της
αφήγησης (συνεπικουρούσης της πρωτό
τυπης γλωσσικής μορφής του κειμένου) η
Γαλανάκη απωθεί σε δεύτερο πλάνο τις
ιστορικές πληροφορίες κατορθώνοντας
έτσι να αποφύγει τη στατική αναπαρα
γωγή/ανάκληση της Ιστορίας. Το κείμενο
προβάλλει τον αναδρομικό έλεγχο της τα
ραχώδους ζωής ενός ρομαντικού διανοητή
που είναι ταυτοχρόνως και ένα ιδιαιτέρως
συναισθηματικό, μονήρες άτομο. Η εξαιρε
τικά συγκρατημένη/ελεγχόμενη λυρική
(•(-ρομαντισμός) διατύπωση αυτού του
αναδρομικού ελέγχου επιτρέπει να διαφαίνεται μια βαθειά ατομική πικρία, όπου
έχει παρεισφρύσει και ο αυτο-σαρκασμός
στο επίπεδο τόσο του δημοσίου όσο και του
ιδιωτικού βίου.
Περιεχόμενο του δημοσίου βίου είναι τα
σημαινόμενα του κειμένου που αντιστοι
χούν στις σχετικές ιστορικές πληροφορίες
και αφορούν στο έργο του Ρηγόπουλου ως
συγγραφέα, ως δημοσίου ρήτορος, ως κοι
νοβουλευτικού ή ως πολιτικοποιημένου/
ιδεολόγου πολίτη και μάλιστα κοσμοπολίτη
(πβ. σ. 75). Ο ιδιωτικός βίος (εκτός από τα
οικογενειακά και ορισμένα άλλα ατομικά,
π.χ. η παιδεία, δεδομένα) είναι κυρίως η
Λουίζα, επίσης ψευδώνυμο (κατ’ αναλογία
ηχητική προς το Λουί, και πάντως σημαν
τική του δεσμού τους, πβ. σ. 35) για λόγους
ασφαλείας σε κοινωνικό επίπεδο, καθώς
μάλιστα η Λουίζα είναι παντρεμένη με πα
λιό φίλο και συμφοιτητή του Ρηγόπουλου.
Η διάρθρωση του κειμένου σε επιστολές
που ο Ρηγόπουλος απευθύνει στη Λουίζα,
αποτελεί κατά τη γνώμη μου στοιχείο προθετικότητας της Γαλανάκη, με άλλα λόγια:
δηλώνει την πρόθεση της Γαλανάκη να

εστιάσει το κείμενο της στο άτομο και οχι του βιβλίου αποτελεί καταγραφή αυτού
στην ιστορική προσωπικότητα Ανδρέας ακριβώςτου μονολόγου. Υπάρχει μια θεμα
Ρηγόπουλος, καθώς μάλιστα η Λουίζα είναι τική αντιστικτική σχέση μεταξύ των προη
προσωπείο της Γαλανάκη και όχι υπαρκτό, γουμένων εννέα μερών του βιβλίου και της
ιστορικό πρόσωπο.
Εξόδου, καθώς η Έξοδος αρχίζει επτά
Η Λουίζα διαθέτει εξαιρετική λειτουργι χρόνια μετά τον βίαιο και εκούσιο θάνατο
κότητα ως αποδέκτης των επισΓΟλών του του Ρηγόπουλου, τη στιγμή κατά την οποία
Ρηγόπουλου (επομένως εξυπηρετεί τη δο η Λουίζα παραλαμβάνει ένα αντίτυπο της
μική οικονομία του βιβλίου), αλλά και (κυ έκδοσης του «Πολιτικού Αγώνος», πράγμα
ρίως) ως διεκπεραιωτής της ισορροπίας/ που λειτουργεί ως αφορμή για να αρχίσει
αντιστοιχίας των πληροφοριών του κειμέ τον δικό της αναδρομικό έλεγχο, δηλ. την
νου (επομένως εξυπηρετεί τη σημασιολο- ανάπτυξη του δικού της βιωματικού φορ
γική οικονομία του βιβλίου). Η Λουίζα είναι τίου μνήμης που εστιάζεται (σχεδόν) απο
διαρκώς παρούσα στην (κειμενική) ζωή του κλειστικά στον Ρηγόπουλο. Η εστίαση αυτή
Ρηγόπουλου ακόμα και όταν αυτό είναι εξυπηρετείται από τη γεμάτη φόρτιση, πα
πρακτικά αδύνατον (πβ. π.χ. σσ. 100,167), ραστατικότατη επίσκεψη του ειδώλου του
παρά τη σύντομη κοινή ζωή τους στην Πά Ρηγόπουλου, δηλ. στην ουσία: από την «υ
τρα και στη Ζάκυνθο.
λοποίηση» του περιεχομένου του βιωματι
Τις εννέα επιστολές του ο Ρηγόπουλος κού φορτίου της Λουίζας. Η επίσκεψη αυτή
απευθύνει στη Λουίζα κατά τις οκτώ τελευ διατυπώνει το κειμενικό μετα-παρόν του
ταίες ημέρες του 1888, που ήταν και οι τε Ρηγόπουλου. Το συγκλονιστικό τέλος της
λευταίες ημέρες της ζωής του, από μία τις επίσκεψης αυτής του Ρηγόπουλου συνιστά
πρώτες επτά ημέρες και δύο τη ντελευταία: το τέλος του κειμενικού κατά Γαλανάκη
24-28 Δεκεμβρίου από την Πάτρα, 29 Δε μετα-παρόντος του, όπως αποδίδεται ορι
κεμβρίου από το τραίνο που τον μετέφερε στικό με τον (σπανίως πλέον χρησιμοποι
στην Αθήνα, 30 και 31 μεσημέρι από την ούμενο) ειδοποιό συνδυασμό τελείαΑθήνα, 31 Δεκεμβρίου το βράδυ από το +παύλα (σ. 294).
πλοίο που ταξίδευε στο Αιγαίο με προορι
Μέσα από αυτή τη διαδικασία η Λουίζα
σμό τη Σύρο. Μόνη η τελευταία αυτή επι επιχειρεί να αιτιολογήσει την κειμενική,
στολή καταλήγει σε σαφή διατύπωση απο αυτή τη φορά, συμπεριφορά του Ρηγόπου
χαιρετισμού («Χαίρε, Λουίζα, ή όποια εσύ», λου σε σχέση με το δεσμό τους, στην ουσία:
σ. 268).
να αιτιολογήσει τη δική της εμπλοκή στην
Στις επιστολές του, που αποτελούν στην κειμενική συμπεριφορά του Ρηγόπουλου.
πραγματικότητα την καταγραφή ενός εσω Αναγνωρίζεται εδώ μια ευρηματική διατύ
τερικού μονολόγου, άλλωστε η «ρητορική πωση του γνωστού όσο και πλεονεκτικού
μιας επιστολής» είναι «ρητορική ενός μοτίβου που αντιπροσωπεύει η πολυσή
ονείρου» (πβ. σ. 237), ο Ρηγόπουλος επι μαντη (και όχι μονοδιάστατη) κειμενική γυ
χειρεί την ανάπτυξη του βιωματικού φορ ναικεία παρουσία/συμπεριφορά πέρα από
τίου της μνήμης του που αναφέρεται τόσο τις σαφείς διακρίσεις της συμβατικής ηθι
στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό του βίο. κής. Στην προκειμένη περίπτωση, η εμ
Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας (α) πλοκή της Λουίζας αναγνωρίζεται σαφώς
προσπαθεί να αιτιολογήσει την «ιστορική» πολυσήμαντη ως προσωπείου που αποδί
συμπεριφορά του αλλά και την ατομική δει την ενιαία διατύπωση της γυναικείας
συμπεριφορά του απέναντι στη Λουίζα (πβ. λειτουργικότητας στο βιολογικό, ερωτικό,
τη σχεδόν επιγραμματική, τρυφερή και ση οντολογικό επίπεδο (πβ. το άψογο και σχε
μαντική του περιεχομένου των αισθημάτων δόν επιγραμματικό «Είχε κι εκείνος την
του προς τη Λουίζα διατύπωση «το μόνο ανάγκη μιας μάνας, μιας γυναίκας, ενός
που στιγμές επόθησα και από σένα πιο πο τρόπου» σ. 275). Το σχήμα αυτό ανταπολύ, ήτανε να ’χαμε μαζί ένα παιδί. Ένα κρίνεται πλήρως στα σημαινόμενα του βι
παιδί-παιδάκι, όπως στα παραμύθια» σ. βλίου ως προς το κειμενικό αντίστοιχο του
267), και (6) καταγράφει τα στάδια έκδοσης ιστορικού μεγέθους Ανδρέας Ρηγόπουλος
του βιβλίου του «Πολιτικός Αγών» η οποία (πβ. τις σχετικές διατυπώσεις/πληροφο
ολοκληρώθηκε το 1897 με τη φροντίδα του ρίες για την ερωτική και οντολογική διά
φίλου του Βασιλείου Καλλιοντζή στην Πά σταση του δεσμού του Ρηγόπουλου με τη
τρα.
Λουίζα, σεσυνάρτηση καιπροςτον εντελώς
Αυτή ακριβώς η έκδοση εξυπηρετεί τη πρόωρο θάνατο της μητέραςτου Ρηγόπου
συνεκτικότητα των δέκα μερώντου βιβλίου λου, σ. 77, σ’ αυτή άλλωστε τη λειτουργικό
και λειτουργεί ως αφορμή γιατην έξοδό του τητα της Λουίζας θα μπορούσε κατά τη
που διεκπεροιώνεται με τον εσωτερικό μο γνώμη μου να παραπέμπει ο προσδιορι- 9
νόλογο της Λουίζας. Το τελευταίο μέρος

σμός της στον αποχαιρετισμό του Ρηγόπουλου «Χαίρε, Λουίζα, ή όποια εσύ» σ.

έργων του Ρηγόπουλου (Πολιτικός Αγών,
Φιλολογικά και Πολιτικά Έργα υπό Αν288).
δρέου Ρηγοπούλου, εν Πάτραις 1897): «RiΗ παραδειγματική χρήση των στοιχείων cordati di me.../maremma mi disfece» Εκ
αυτών τεκμαίρει, νομίζω, την οικονομία του Δάντου (σ. 46, πβ. το δαντικό πρωτότυκλειστού κυκλώματος που (φαίνεται να) πο: «ricorditi di me [che son la Pia;]/[Siena
εφαρμόζει η Γαλανάκη κατά τη διάταξη και mi fe;] difecemi Maremma»). Η εμπλοκή
τακτοποίηση των πληροφοριών του κειμέ των δαντικών στίχων σε πλείονες της μιας
νου της, δηλ. στην ουσία τεκμαίρει την θέσεις του βιβλίου (πβ. σσ. 46, 281, 285)
ισορροπία των σημαινομένων του βιβλίου. εξυπηρετεί τα σημαινόμενα του κειμένου,
Άλλο π.χ. τεκμήριο σημαντικής ισορρο
Η τοσκανική Maremma κοντά στο Λιπίας είναι η αντιστοιχία μεταξύ (α) κειμενι- βόρνο που συνδέεται με την πολιτική αλλά
κών γεγονότων = ο θάνατος του Ρηγόπου- και τη συγγραφική δραστηριότητα του Ρηλου στο πέλαγος και ο ανώνυ μος τάφος του γόπουλου (πβ. σ. 88), αποτελεί ένα ιστοστο Πόρτο Χέλι όπου τον ξέβρασε η θά ρικό-γεωγραφικό μέγεθος που εμπλέκεται
λασσα (πβ. σ. 276) και (6) των κειμενικών (α) γενικά στη δημόσια και ιδιωτική ζωή του
ιδεών του Ρηγόπουλου για τον θάνατο (πβ. (πβ. σσ. 104,137,158,229), καθώς μάλιστα
«αθανασία δίχως την ανάγκη ενός τάφου» ως αχανής, ελώδης έκταση στα τέλη του
σ. 160, «δεν θέλω τάφο» σ. 163) σε συνδυα 19ου αι. (πβ. σ. 95) θυμίζει τα έλη της Πάσμό προς την κειμενική προειδοποίηση για τρας και τον θάνατο της μητέρας του (πβ.
τον θάνατο αυτό (πβ. σσ. 241, 258) καθώς σσ. 76-77), και (6) ειδικότερα σε ό,τι αφορά
και προς την ισορροπία των ιστορικών/κει- στη Λουίζα και τον καταδικασμένο έρωτά
μενικών δεδομένων που αφορούν στη γέν τους (πβ. σσ. 117,153,163,200,218). Μέσα
νηση και στον θάνατο του Ρηγόπουλου (πβ. στο μείζον σημασιολογικό πεδίο που ορίτην κειμενική πληροφορία «όλα μπορεί να ζουν αυτές οι παράμετροι, η δαντική Ma
έγιναν επειδή γεννήθηκε, κι όφειλε να τε remma μετατρέπεται στη σημαντική ενός
λειώσει, στο νερό... Στην άκρα ανωνυμία ιστορικού και συναισθηματικού τέλματος
maremma (πβ. σ. 288) που όμως μέσα στο
των κυμάτων» σ. 294).
Η δομική οικονομία του κειμένου της Γα- κατά Ρηγόπουλο συγκείμενό της λειτουρ
λανάκη εξυπηρετείται εν πολλοίς και από γεί και ως υποθήκη μνήμης («Θυμήσου
τη χρήση διακειμένων. Ως διακείμενα της εμένα», σ. 291), ή ως προθετική «επιθυμία
Γαλανάκη πιστεύω ότι λειτουργούν κατ’ του μέλλοντος του» (σ. 293).
αρχήν αποσπάσματα από έργα του ίδιου
Με τον τρόπο αυτό η Γαλανάκη (φαίνεται
. του κεντρικού χαρακτήρα του βιβλίου, του να) επιχειρεί στα πλαίσια της διατύπωσης
Ανδρέα Ρηγόπουλου, τα οποία παρεμβάλ των σημαινομένων του κειμένου της, και
λονται αυτούσια στο πρωτότυπο κείμενο μία ερμηνεία των αποκλίσεων από το δαν
της Γαλανάκη διακόπτονταςτη συνεχή ροή τικό πρωτότυπο που αναγνωρίζονται κατά
της (πρωτοπρόσωπης) αφήγησης (πβ. σσ. τη χρήση των στίχων στην έκδοση των έρ
14, 19, 28, 36, 48, 52, 63-65, 70, 80, 138, γων του Ρηγόπουλου. Πρόκειται δηλ. εδώ
164-166,186-187,210-211, 221 -222,226, επιπλέον και για μία αντιστροφή των ρό
231, 234,245-246,258-259). Η λειτουργι λων: το διακείμενο εξυπηρετεί το σύγ
κότητα των αποσπασμάτων αυτών ως δια- χρονο κείμενο το οποίο εξυπηρετεί το διακειμένων αιτιολογείται, κατάτη γνώμη μου, κείμενότου.
Η εμπλοκή των διακειμένων ως προς τη
από το γεγονός ότι η εμπλοκή τους δεν
αποτελεί απλή προσθήκη εργογραφικών σύνταξη της δομικής οικονομίας του βι
πληροφοριών που αφορούν στον Ρηγόπου- βλίου, και η τακτοποίηση της γλωσσικής
λο, αλλά υποστηρίζουν την κειμενική πα μορφής εξυπηρετούν τα σημαινόμενα του
ρουσία του Ρηγόπουλου ως κεντρικού χα κειμένου τεκμαίροντας μια δυναμική περί
ρακτήρα του βιβλίου εξυπηρετώνταςταση- δημιουργικού λόγου αντίληψη, και ταυτο
μαινόμενα του πρωτοτύπου κειμένου της χρόνως αναγνωρίζονται ως σαφώς δεδη
λωμένα από τη Γαλανάκη στοιχεία προθετι
Γαλανάκη.
Με αυτή τη λειτουργικότητα παρεμβάλ κότητας που συμβάλλουν στην αποδεκτι
λεται στο πρωτότυπο κείμενο της Γαλα κότητα του κειμένου.
Τα σημαινόμενα του κειμένου εξυπηρε
νάκη και ένα απόσπασμα από τη Θεία Κω
μωδία/Καθαρτήριο (V133-134) του Dante: τούνται και από σημειώσεις που αφορούν
ένα απόσπασμα από δύο στίχους (α' ημι στον τίτλο του βιβλίου, στην εμπλοκή των
στίχιο του α' στίχου, 6' ημιστίχιο του 6' στί δαντικών στίχων και των· πρωτοτύπων κει
χου), όπως αναγράφεται με ορισμένες μένων του Ρηγόπουλου, καθώς και στην
10 αποκλίσεις από το δαντικό πρωτότυπο ως κειμενική παρουσία της Λουίζας, και κατα
μόττο στην προμετωπίδα της έκδοσης των λαμβάνουν δύο σελίδες, αμέσως μετά την

ολοκλήρωση του κειμένου του μυθιστορήματος και αφού παρεμβληθεί ένα λευκό
φύλλο (με τη σχηματοποιημένη όπως αναγνωρίζω άγκυρα καραβιού στην πρώτη του
σελίδα). Οι σημειώσεις αυτές που αντιπροσωπεύουν πραγματικά στοιχεία (pragmatics) του βιβλίου, τεκμαίρουν μια διαγνωσιακή διαδικασία που αναγνωρίζεται εφαρμοζόμενη και αποτελεί και αυτή ένα ακόμα
σαφώς δεδηλωμένο από τη συγγραφέα
στοιχείο προθετικότητας που συμβάλλει
στην αποδεκτικότητα του λογοτεχνικού
κειμένου, προκαλώντας ταυτοχρόνως σε
μια δημιουργική ανάγνωση, χωρίς να υπονομεύει ουδέ προς στιγμήν τη γοητεία του
κειμενικού κόσμου.
Τελικά το μυθιστόρημα «θα υπογράφω
Λουί» μπορεί να εκτιμηθεί ως ένα τυπικό
παράδειγμα εφαρμογής της ευρηματικότητας και συνθετικής/συνδυαστικής ικανότητας της Γαλανάκη σε επίπεδο γλωσσικής μορφής και σε επίπεδο περιεχομένου,
Τεκμήριααυτήςτηςτεχνικήςπροσδοκούμε
καισταεπόμενα(;)αφηγηματικάτηςκείμενα.
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Καβάφης —Τσίρκας
Οι Αλε ανδρινοί
»

Γ' Διεθνές συμπόσιο για τον Κ. Π. Καβάφη
Κάιρο —Αλε ανδρεία
'

Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στο Τρίτο Διεθνές Συμπόσιο για τον Καβάφη, στο πλαίσιο του
οποίου εντάσσεται ο Στρατής Τσίρκας καθώς και άλλοι Αλεξανδρινοί συγγραφείς, Έλληνες και
ξένοι. Το Τρίτο Διεθνές Συμπόσιο έγινε στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια μεταξύ 12 και 16 Νοεμ
βρίου 1993. Πήραν μέρος πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων από την Ελλάδα, την Αίγυπτο, την
Αγγλία, την Ισπανία και την Ιρλανδία: Έκτωρ Κακναβάτος, Γιώργος Χειμωνάς, Πάνος θασίτης, Νικηφόρος Ρώτας, Βασίλης Καραποστόλης, Σπύρος Τσακνιάς, Ανδρέας Παναγόπουλος,
Νίκος Κούνδουρος, Λίτσα Καραποστόλη, Σοφιανός Χρυσοστομίδης, Βασίλης Αλεξάκης, θέμης
Λιβεριάδης, Άρης Δαβαράκης, Κώστας θεολόγου, καθώς και ο καθηγητής A. Etman, επικε
φαλής του Τμήματος Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Κάιρου, ο αντιπρόεδρος του
Αμερικανικού Πανεπιστημίου του Κάιρου καθηγητής J. Rodenbeck, ο ελληνιστής στο Πανεπι
στήμιο της Μαδρίτης Badenas de Lapena, ο διακεκριμένος Ιρλανδός ποιητής Desmond θ ’ Grady,
κ.ά.
Τα Καβάφεια, όπως επεκράτησε να λέγονται, εξυπηρετούν ποικίλους σκοπούς, μεταξύ των
οποίων η προβολή των ελληνικών γραμμάτων στον αραβικό κόσμο και η σύσφιγξη των ελληνοαιγυπτιακών σχέσεων είναι από τους πιο σημαντικούς. Παρά ταύτα, και μολονότι τα Καβάφεια
δεν έχουν την πρόθεση να είναι ένα αυστηρώς επιστημονικό συνέδριο, ενδιαφέρον παρουσιά
ζουν και από την πλευρά των ανακοινώσεων και των εργασιών που γράφονται με αυτή την
αφορμή και πλουτίζουν τη σχετική βιβλιογραφία.
Το Διεθνές Συμπόσιο Καβάφη, που έχει πλέον γίνει θεσμός, άρχισε και συνεχίζει την επιτυχή
πορεία του χάρη στην έμπνευση και τον ζήλο του Κωστή Μοσκώφ, Μορφωτικού Ακολούθου
στην ελληνική πρεσβεία του Κάιρου. Η δουλειά που κάνει ο Κωστής Μοσκώφ στην Αίγυπτο - η
οποία, καθώς το ένα Συμπόσιο διαδέχεται το άλλο, εκτιμάται, ευτυχώς, όλο και περισσότερο—
είναι λαμπρό παράδειγμα του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει ένας Μορφωτικός Ακόλουθος
σε μια ξένη χώρα για την προβολή του ελληνικού πολιτισμού, και φωτίζει εκτυφλωτικά το δρα
ματικό κενό της εξωτερικής μας πολιτικής που παρατηρείται σ’ αυτόν τον τομέα στον υπόλοιπο
κόσμο.
Ωστόσο, τόσο η σημασία του Διεθνούς Συμποσίου για τον Καβάφη, τον Τσίρκα και τους
άλλους Αλεξανδρινούς συγγραφείς, όσο και η προσωπική συμβολή του Κωστή Μοσκώφ στην
επιτυχία του, έχουν τονισθεί επαρκώς από τον τύπο και τα άλλα μέσα ενημέρωσης. Το Γράμματα
και Τέχνες, στην προσπάθειά του να δώσει στους αναγνώστες του μιαν ιδέα του έργου που επιτελείται στο πλαίσιο του Συμποσίου, δημοσιεύει στο ανά χείρας τεύχος όσες εργασίες κατόρθωσε
να συγκεντρώσει.

Ακρίβεια και απροσδιοριστία
στον Καβάφη *
του Πάνου Θασίτη
Κάθε φορά που διαβάζω και σκέφτομαι τον Καβάφη - κ ι αυτό
γίνεται συχνότερα τελευταία- βρίσκομαι μπροστά σ' έναν
δεινό όσο και γοητευτικό «γρίφο», που η σημασία του και οι
συνέπειες για το έργο και αδιαίρετα για το πρόσωπό του, είναι
κατά τη γνώμη μου καθοριστικές.
Αυτόν τον γρίφο, θα προσπαθήσω πρώτα να ορίσω και στη
συνέχεια, να εξιχνιάσω τις μορφές που παίρνει, την «ποικίλη
δράση» του, καθώς και τη βαθύτερη καταγωγή του, με την αποθαρρυντική πάντα επίγνωση πως, εν πολλοίς, πρόκειται για
πουλιά στον αέρα ή για «πράγματα που τα ορίζουν μάγοι»,
αφού στο βάθος μας διαφεύγουν.

ποιητικού νοήματος, στις περιοχές της διαίσθησης ή της αβέ
βαιης μνήμης:
«Μόλις θυμούμαι πια τα μάτια' ήσαν, θαρρώ, μαβιά...
Λ ναι, μαβιά’ ένα σαπφείρινο μαβί».
(Μακριά)
Αν και ο Καβάφης την εκφράζει με όλη τη δυνατή ακρίβεια,
αυτή παραμένει αόριστη και ανεξιχνίαστη και το μυστικό της
μας διαφεύγει. Εδώ, ίσως, βρίσκεται και το κέντρο του προ
βλήματος.

***

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, ας δούμε πρώτα, αν και πώς
αυτές οι δύο αντίπαλες αρχές, της ακρίβειας και της απροσδιο
ριστίας, που διέπουν το ποιητικό έργο του Καβάφη, αντιστοι
χούν, υπό ευρεία βέβαια έννοια, και στη ζωή του.
Γνωρίζουμε ότι με συνειδητή επιλογή, ο Καβάφης, νέος
ακόμη, μοίρασε τη ζωή του ανάμεσα στο επάγγελμα του υπαλ
λήλου και στο επάγγελμα του ποιητή και ανθρώπου, όπως
αργότερα έκανε κι ο Σεφέρης. Παρόλο που ολόκληρος ανήκε
στο δεύτερο, άσκησε με υποδειγματική συνέπεια και το πρώτο,
αυτό του υπαλλήλου, αν και του προκαλούσε δυστυχία και το
μισούσε. «Είναι πολύ καλός γραφέας και κάνει έξοχη εργασία»,
σημεώνει το 1894 ο προϊστάμενός του στην Υπηρεσία Υδρεύ
σεων. Ο Καβάφης όμως, όταν τον Απρίλη του 1922 παραιτείται, σημειώνει: «Επιτέλους, ελευθερώθηκα απ’ αυτό το μισητό
πράγμα.»
Ο Ε. Μ. Forster, που τον γνώρισε στα τέλη του πρώτου παγ
κόσμιου πολέμου στην Αλεξάνδρεια, θυμάται τη διχασμένη
εικόνα του στο δρόμο:
«Ναι είναι ο κ. Καβάφης που πηγαίνει είτε από το σπίτι του
στο γραφείο, είτε από το γραφείο του στο σπίτι. Αν συμβαίνει
το πρώτο εξαφανίζεται ευθύς, σχεδιάζοντας μια ελαφρή χειρο
νομία απελπισίας. Αλλιώς, μπορεί να πεισθεί ν' αρχίσει μια
φράση - μια απέραντη, πολύπλοκη αλλά και αρμονική φράση,
γεμάτη παρενθέσεις που ποτέ δεν μπερδεύονται και επιφυλά
ξεις που πράγματι επιφυλάττουν».2

Αρχίζω από την περιγραφή του προβλήματος: Μια απόλυτη
ακρίβεια ή αλλιώς, ακριβολογία από τη μια, και από την άλλη,
μια συνεχώς διαφεύγουσα διαισθητική απροσδιοριστία, χαρα
κτηρίζουν όλο το ποιητικό έργο του Καβάφη. Η πρώτη κατά
δηλη, η δεύτερη υποφαινόμενη. Αν και ασύμβατες καθεαυτές,
αφού από τη φύση τους αντικειμενικά αλληλοαποκλείονται,
διαπλέκονται ωστόσο άρρηκτα και με τρόπο ανεπανάληπτο
μέσα στο έργο του, προσδιορίζοντας αποφασιστικά την ιδιό
τυπη πρωτοτυπία του.
Εξειδικεύοντας αυτή την ετερόκλητη αλλά δημιουργική δια
πλοκή, νομίζω ότι η ακριβολογία είναι η έμφυτη «μέθοδος» με
την οποία ο Καβάφης χαράσσει λεπτομερώς τα όρια της ποιη
τικής -κ α ι όχι μόνο- απροσδιοριστίας του, που αν και βαθύ
τερα παραμένει συνήθως ασύλληπτη, ωστόσο έτσι αποσαφηνί
ζεται και γίνεται εντυπωσιακά εναργής, αλλά και πολυεπίπεδη.
Εξάλλου, με τον «όρο» «απροσδιοριστία» δεν εννοώ κάποια
«ατμοσφαιρική» αοριστία, αδιανόητη άλλωστε στον Καβάφη.
Εννοώ τον φιλοσοφημένο αποκλεισμό κάθε κατηγορηματικού
προσδιορισμού των ανθρωπίνων, την υποβολή περισσοτέρων
της μιας εκδοχών τους που συχνά συγκρούονται μέσα του δρα
ματικά και η ερμηνεία τους δεν είναι ούτε πρέπει να είναι η
μόνη πιθανή* την υιοθέτηση της εικασίας αντί του συμπεράσμα
τος, τη σχετικότητα τελικά της αλήθειας. Με αυτές τις περίσκεπτες επιφυλάξεις του Καβάφη, που αποτελούν και μέρος του
περίφημου «Φιλοσοφικού Ελέγχου» στον οποίο υπέβαλλε κάθε
του ποίημα,1 εισάγεται στην ποίησή του η βάση της απροσδιο
ριστίας του, σε επίπεδο ουσίας. Πάνω σ' αυτή τη βάση, με την
διαμεσολάβηση μιας έντονα αφαιρετικής αισθητικής μετάλλα
ξης, που δεν είναι ποτέ άλογη ή θολή, θεμελιώνεται με συνέπεια
1 2 και η ποιητική απροσδιοριστία του, αυτή η τόσο χαρακτηρι
στική στον Καβάφη μαρμαίρουσα και απώτατη κύμανση του

***

***
Επιστρέφοντας στο ποιητικό έργο του Καβάφη, παρατηρούμε
ότι αυτή η ζεύξη ακριβολογίας και απροσδιοριστίας, λει
τουργεί με τρεις κυρίως μορφές: Είτε διάχυτη, είτε με σαφή
οριοθέτηση των πιο πάνω συνθετικών της, είτε τέλος με ανάμιξή
τους.

Στην πρώτη περίπτωση, η ακριβολογία δεν πραγματώνεται
με την χρησιμοποίηση περιγραφικών ή άλλων συμβατικών ανα
φορών. Διάχυτη μέσα στην ποιητική πρόταση, υπηρετεί μόνο
την εκφραστική και εννοιολογική σαφήνειά της, ενσωματωμένη
στην υπόγεια και φευγαλέα ροή της.
Η με αυτή τη διάχυτη μορφή δράση της ακριβολογίας μέσα
στην περιοχή της ποιητικής απροσδιοριστίας, παρουσιάζεται
πλήρης στα - α ς μου επιτραπεί- «εκτός τόπου και χρόνου»
ποιήματα στον Καβάφη, από τα οποία απουσιάζει, κατά
κανόνα κάθε συγκεκριμένος τοπικός, χρονικός ή ιστορικός και
γενικά κάθε συμβατικός προσδιορισμός.
Χάριν παραδείγματος, αναφέρω τα πολύ γνωστά ποιήματα
«Τείχη», «Φωνές», «Μακρυά», «Θυμήσου σώμα», «Εκόμισα εις
την Τέχνην», «Σοφοί δε προσιόντων», κ.ά.
***
Στη δεύτερη περίπτωση, όταν δηλαδή το σύνορο ανάμεσα στην
ακριβολογία και την ποιητική απροσδιοριστία είναι και εξωτε
ρικά φανερό, η ακριβολογία συντελείται εη Ηΐοοε. Δηλαδή με τη
μεθοδική συμπίεση συμβατικοίν λεπτομερειών σε ορισμένη
μόνο περιοχή του κειμένου, που διαχωρίζεται πλήρως από τον
υπερβατικό κορμό του ποιήματος ή αλλιώς από τον χίόρο της
απροσδιοριστίας του, αποτελώντας βαθύτερα το απαραίτητο
συμβατικό πλαίσιο και τη μεθοδική προετοιμασία της. Από
λυτο νομίζω παράδειγμα εδώ, είναι το ποίημα «Εν τω μηνί
Αθύρ»:
Με δυσκολία διαβάζω στην πέτρα την αρχαία
«ΚΥ[ΡΙ]Ε ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ». Ένα «ΨΥ[χ]ΗΝ» δια
κρίνω
«ΕΝ ΤΩ ΜΗ[νί] ΛΘ ΥΡ» «Ο ΛΕΥΚΙΟ/ς] Ε[κοιμ]ΗΘΗ».
Στη μνεία της ηλικίας «ΕΒΙ[ωσ]ΕΝ ΕΤΩΝ»,
το Κάππα Ζήτα δείχνει που νέος εκοιμήθη.
Μες στα φθαρμένα βλέπω «ΛΥΤΟΙν]... ΛΛΕΞΛΝΔΡΕΑ».
Μετά έχει τρεις γραμμές πολύ ακρωτηριασμένες'
μα κάτι λέξεις βγάζω σαν «Δ[ά]ΚΡΥΛ ΗΜΩΝ»,
«ΟΔ ΥΝΗΝ»
κατόπιν πάλι «ΔΑΚΡΥΑ», και «[ημ]ΙΝ ΤΟΙΣ [φ]ΙΛΟΙΣ ΠΕΝΘΟΣ»
Με φαίνεται που ο Λεύκιος μεγάλως θ ’αγαπήθη.
Εν τω μηνί Α θύρ ο Λεύκιος εκοιμήθη.
Ο μόνος στίχος που φαίνεται να διαφεύγει από αυτό το υπό
μορφή ρεσιτάλ ακριβολογίας πανούργο, αν και οπτικά φανερό,
σύστημα των λέξεων και γραμμάτων της επιτύμβιας παλαιοχρι
στιανικής «επιγραφής», είναι ο 10ος στίχος-κατακλείδα «Με
φαίνεται που ο Λεύκιος μεγάλως θ' αγαπήθη», καθώς, σε αντί
θεση με τους προηγούμενους στίχους, δεν περιέχει κάποιο
μέρος της. Περιέχει όμως το εικαζόμενο από το κείμενό της
-συγκινησιακό- νόημα της επιγραφής, ανήκοντας έτσι
ευ διά κ ρ ιτα στην περιοχή της ποιητικής απροσδιοριστίας.
Το «Εν τω μηνί Αθύρ» όμως, είναι και μια περίτεχνη και
αφανώς ιδιαίτερα πολύπλοκη ποιητική κατασκευή. Αν σε ένα
πρώτο επίπεδο, εξωτερικό ή γραμματικό, όπου και εστιάζονται
τα παραπάνω, τα όρια ακριβολογίας και απροσδιοριστίας
είναι ξεκάθαρα, βαθύτερα συγχέονται αξεδιάλυτα. Στον πυθ
μένα, η περιοχή της απροσδιοριστίας δεν εξαντλείται καθόλου
στον 10ο στίχο. Αντίθετα, προϋπάρχει αυτού, καθώς εκτείνεται

υποδόρεια και σε όλους τους προηγούμενους στίχους (1-9) που
ταυτίζονται σχεδόν με το κείμενο αυτής της καθ’ ολοκληρία επι
νοημένης επιγραφής.3 Η ταύτιση είναι τόσο τέλεια και αποτελε
σματική, ώστε η ανάγνωση των πιο πάνω στίχων (1-9) να φ α ί
νεται ως αρχαιολογική ανάγνωση και εξακρίβωση της - δ ή 
θεν- επιγραφής, με αποτέλεσμα και την αδιαίρετη ένωση της
τελευταίας, δηλ. της συμβατικής ακρίβειας, με την ποιητική
απροσδιοριστία.
***
Τη μικτή εμφάνιση και δράση ακριβολογίας και απροσδιορι
στίας, τη συναντούμε, για παράδειγμα, στο ποίημα «Άννα
Κομνηνή»:
Σ’ αυτό, τα αυτούσια ή κατά άψογη πιστά αποσπάσματα από
τον πρόλογο της «Αλεξιάδας» που συγκροτούν τους τρίτο μέχρι
και έβδομο στίχους, διαδέχεται η διάχυτη εκφραστική ακρίβεια
το)ν λοιπίύν, ως το τέλος, επτά στίχων, με την οποία αποσαφη
νίζεται το κατά βάση ψυχαναλυτικό και μαζί ποιητικό κέντρο
του ποιήματος: ποια ήταν πράγματι, η «μόνη καιρία λύπη» της
Άννας Κομνηνής.
***
Περνώντας από την ποίηση στα πεζά του Καβάφη, όπως πρωτοπαρουσιάστηκαν και σχολιάστηκαν το 1963 από τον Αιγυπτιώτη Ελληνα Γ. Παπουτσάκη, παρατηρούμε ότι η ακριβολογία του σε αυτά, σε σχέση με την ποίησή του, γίνεται πολύ πιο
έκδηλη και κυριαρχική.
Βέβαια, αυτό ως ένα σημείο, επιβάλλεται από το είδος αυτών
των κειμένου που προφανώς δεν είναι κείμενα λογοτεχνικά,
αλλά κυρίως άρθρα με επιστητό και κάθε φορά εντελώς συγκε
κριμένο αντικείμενο που αποκλείουν εξ ορισμού τη λογοτε
χνική αφαίρεση. Ωστόσο η σχολαστική και αδιάπτωτη φρον
τίδα του Καβάφη για την ακριβή και σαφή διατύπωσή τους, το
οιστρηλατημένο και μανιώδες θα έλεγα κυνήγι της λεπτομέ
ρειας, υπερκαλύπτουν τις κανονικές ακριβολογικές απαιτήσεις
τους.
Η κλεψύδρα δεν επιτρέπει να παραθέσω εδώ αποσπάσματα
από αυτά τα πεζά του Καβάφη, που τεκμηριώνουν τα παρα
πάνω. Κατά αναγκαία όμως εξαίρεση, θα περιοριστώ σ’ ένα
μικρό απόσπασμα από υποδείξεις του Καβάφη στον αδελφό
του Τζον, πάνο3 στη μετάφραση του πολύ γνωστού ποιήματος
του «Τα παράθυρα», που την έκανε ο τελευταίος.
Αφορά τους τρεις προπους στίχους του ποιήματος, που είναι
οι ακόλουθοι:
«Σ' αυτές τες σκοτεινές κάμαρες, που περνώ
μέρες βαρυές, επάνω κάτω τριγυρνώ
για να 'βρω τα παράθυρα»
Γι’ αυτό το «επάνω κάτω τριγυρνίό» ο Καβάφης παρατηρεί
εμβριθέστατα:
«I. Αι λέξεις «επάνω, κάτω» δεν είναι ανάγκη να μεταφρασθούν
πιστώς, διότι λεκτικώς ίσως δεν συμφωνούν τελείως με το «τριγυρνώ».
Το «επάνω, κάτω» δίδει μιαν «vague» ιδέαν (πολύ «vague»
βεβαίως, και δια τούτο δεν εθεώρησα τας λέξεις εσφαλμένας
και τας άφισα) ευθύτητος. Ώστε συ μπορείς να γράψεις «απ’
εδώ κι απ’ εκεί» ή κάτι τι τέτοιο».4
Πρόκειται για μια εκπληκτικής λεπτότητας περινούστατη 13

1

στικά στην ακριβολογία του. Μια τέτοια παραδοχή, φαίνεται
να παραβλέπει τον γενετικό και ευρύτερο συντελεστή της πρω
τοτυπίας ίου, που είναι η πρωτοποριακή, στη βάση της ουσίας,
συνολική διάνοια του. Αλλά και η ακριβολογία με τη σειρά της,
προσδιορίζοντας αποφασιστικά το έργο του Καβάφη όχι μόνο
σε επίπεδο έκφρασης, αλλά και βαθύτερα στη δομή και στο
περιεχόμενό του, υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια ενός, έστω και
γενικού, εκφραστικού χαρακτηριστικού.
Αν, όπως πιστεύω, η παραπάνω ανάλυση είναι σωστή, τότε η
ακριβολογία του Καβάφη, αποτελεί κάτι ουσιωδώς σημαντι
κότερο:
Είναι οργανικό στοιχείο ύφους, αναπόσπαστο από την
ύπαρξη και το εξ αυτής εκπορευόμενο έργο του. Τούτο όμως
δεν σημαίνει ότι είναι ο μόνος συντελεστής της ιδιότυπης πρω
τοτυπίας του, που είναι πιο σύνθετη και ευρύτερα δομημένη.
Έχω την εντύπωση, κάποτε και βεβαιότητα, πως μέσα σε
κάθε ποίημα του Καβάφη, και πιο φανερά σε κάθε «ιστορικό»
του ποίημα, παίζεται συνεχώς μια εξαιρετικά παράξενη και
απεγνωσμένη παρτίδα σκάκι, ανάμεσα στην κατά φύση συμβα
τική ακριβολογία από τη μια, και την ποιητική αφαίρεση από
την άλλη. Παρά τις νίκες της στα σημεία, τελικά η ακριβολογία
χάνει πάντα το παιχνίδι και γίνεται η θεραπαινίδα της ηγεμο
νικής ποιητικής βούλησης, εισφέροντας όμως στο μεταξύ σε
σαφήνεια, ρεαλισμό, γεγονότα, λογικό ειρμό. Ο ρόλος της
αυτός δεν είναι καθόλου μικρός. Αποτελεί άλλωστε μέσα στο
ποίημα και τη μόνη δικαίωση της ύπαρξής της: χωρίς επαφή με
το ποιητικό κέντρο, ίσως δεν θα ενδιέφερε και τόσο.
Εξάλλου, αν η ακριβολογία επικρατούσε, το ποίημα μάλλον
θα ξέπεφτε σε στιχούργημα. Το ότι δεν επικράτησε, αλλά εξι
σορροπήθηκε και κρατήθηκε σε θεμιτά όρια, το οφείλουμε μόνο
στην άκρως λεπτή και άγρυπνη αίσθηση του Καβάφη, για το
όντως ποιητικό.
Θεσσαλονίκη, Οκτώβρης 9

νομίζω αυθεντικά το καβαφικό «σύνδρομο ακρίβειας», όπως
προσπάθησα να το περιγράψω.
***

Ποια είναι όμως η βαθύτερη προέλευση αυτού του συνδρόμου,
και ποια η συμβολή του; Η ακριβολογία του Καβάφη επισημάνθηκε σχετικά πρώιμα. Ήδη, το 1933, ο Κ. 0 . Δημαράς την
απόδοσε στην επιθυμία του ποιητή να αισθανθεί πιο έντονα μια
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* Εισήγηση στο 3ο Διεθνές Σ υρόσιο για τον Καβάφη. Διοργάνωση:
Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αίγυπτο (Μορφωτικό Τμήμα) και Διεθνής
Επιτροπή Καβάφη (Κάιρο και Αλεξάνδρεια 12-16 Νοεμβρίου 1993).
1 .- Περιοδικό «Χάρτης», Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη, Αθήνα
1983 τ. 5/6 σελ. 527.
2 .- Μ. νίαί «Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας», Εκδόσεις
«Οόυσσέας» Α' Ανατύπωση Αθήνα 1989, σελ. 333 και 349 σημ. 4. - Το
απόσπασμα είναι οε μετάφραση Σ. Τσίρκα («Ε.Τ.» 18,1963 σελ. 628-9).
3. Γην απόδειξη ότι η επιγραφή είναι κατασκευασαένη. την παηένει.

I

Μόνος όπως ο Καβάφης.
Η επικοινωνία από τη μονα
του Pedro Bádenas de la Peña
Αν είναι δυνατόν να καθορίσουμε κάποιο στοιχείο πραγματικά
σημαντικό στο ποιητικό έργο του Κ. Π. Καβάφη, είναι αυτό της
μοναδικότητας* της μοναδικότητας της προσωπικότητάς του,
της γλώσσας του και της μεθόδου γραφής του. Τέτοια μοναδικό
τητα αποκτά μια ιδιαίτερη έννοια εάν την κατανοούμε από την
ουσιαστική μοναξιά της συνείδησής του. Από αυτή τη μοναξιά ο
ποιητής -πιστεύω - κληροδότησε με ιδιαίτερη ομοιογένεια όλες
τις πτυχές της δημιουργίας του, και από αυτή τη μοναξιά ο Κα
βάφης ήξερε να επικοινωνεί με κάθε αναγνώστη ανεξάρτητα τό
που και χρόνου. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, μια από τις πρω
ταρχικές αιτίες της παγκοσμιότητας του Καβάφη.
Για να αποδώσω αυτό το συλλογισμό θα επιστήσω την προ
σοχή μου στις δύο πτυχές που, κατά την κρίση μου, αποτελούν
αυτό που αποκάλεσα πριν “ουσιαστική μοναξιά” του Αλεξαν
δρινού: την τραγική μοναδικότητα των καβαφικών προσώπων
και την «ιστορική» μοναδικότητα του χαρακτήρα της ποίησής
του.
Η μοναδικότητα που χαρακτηρίζει πολλά από τα πρόσωπα
του Καβάφη εκδηλώνεται σε μια αλαζονική διάθεση και ειλι
κρίνεια που είναι ίδιον των τραγικών προσώπων, αλλά που δεν
έχει σχέση με κατ’ εξοχήν τραγικά πρόσωπα, όπως ο Οροφέρνης
ή ο Δημήτριος που, κατά κάποιο τρόπο, περιορίζονται να θέ
τουν σ’ εφαρμογή τις ιδέες τους. Πρόκειται για κάτι τραγικότε
ρο, γιατί είναι πρόσωπα με πλήρη συνείδηση της μοναδικότητας
που τα απομονώνει* νιώθουν μόνοι τους, απομονωμένοι, μονα
χοί σαν ασκητές στην έρημο, και αδυνατούν να προσφέρουν στον
εξωτερικό κόσμο φωτεινές και κατηγορηματικές επιβεβαιώσεις.
Αυτό το συναίσθημα της ερημητικής μοναξιάς μετατρέπεται για
πολλά καβαφικά πρόσωπα σ’ ένα σεντούκι και είναι αυτό που
τους ωθεί στο θρήνο, στην αλαζονική διάθεση ή στον κυνισμό,
ανάλογα με τις αντίστοιχες ψυχικές διακυμάνσεις. Όμως αυτή η
εσωτερική μοναξιά χορηγεί δύναμη στα πρόσωπα για να ξεπεράσουν το φράγμα της έλλειψης επικοινωνίας μέσω της αμφιβο
λίας και της ανησυχίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κα
τανοήσουμε π.χ. την απελπισία του ποιητή Ευμένη στο ποίημα
«Το πρώτο σκαλί» όταν θρηνεί επειδή συνέθεσε μόνο ένα ειδύλ
λιο σε δύο χρόνια. Ο Ευμένης τρέμει σκεπτόμενος ότι η μοναδικότητά του δε θα γίνει παραδεκτή για το κοινό και ότι, με την πά
ροδο του χρόνου, θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο η έμπνευσή
του. Αλλά πρόκειται για «το πρώτο σκαλί» και αυτό είναι το
αποφασιστικό βήμα που τον διαφοροποιεί από τους υπολοί
πους, όπως αναγνωρίζει ο Θεόκριτος:
κι αυτό ακόμη το σκαλί το πρώτο
πολύ από τον κοινό τον κόσμο απέχειν.
Εδώ βρίσκεται όμως η παγίδα, γιατί το άτομο παρουσιάζει μια

προσωπικότητα με αποχρώσεις. Από τη μια πλευρά έχει τη δύ
ναμη να διαχωρίσει τον εαυτό του απ’την ατομικότητα, και από
την άλλη, κυοφορεί την αδυναμία για να κατακυρωθεί ως μέλος
που ανήκει στους πιο εκλεκτούς ποιητές, δηλαδή στην ομάδα
των ολίγων. Ένα πρόσωπο σαν τον Ευμένη βρίσκεται παγιδευμένο στην αίσθηση του ότι είναι κάτι ξεχωριστό και αντιφατικό,
πράγμα το οποίο τον οδηγεί τόσο στο ναρκισσισμό όσο και στην
απελπισία. Η αυτοανάλυση τον οδηγεί στο συμπέρασμα ότι βρί
σκεται πλησίον στο να ενταχθεί σε μια απόλυτη και ανώτερη κα
τηγορία - σ ’ αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, στην κατηγορία
των μεγάλων ποιητών-. Να η αιτία της τραγικής οδύνης του
προσώπου!!
Οι αθάνατοι αυτοβιογραφικοί στίχοι του ποιήματος «Τείχη»
είναι η πιο εύγλωττη μαρτυρία της εσωτερικής αντίφασης και μο
ναξιάς του ποιητή:
Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ
μεγάλα κι υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη.
Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ.
Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη *
διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον.
Λ όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω.
Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.
Ανεπαισθήτωςμ ’έκλεισαν από τον κόσμον έξω.
Είναι βεβαίως το συγκλονιστικό συμπέρασμα ενός ανθρώπου
που νιώθει το νου του διχασμένο από την προσπάθεια να βρει την
πρωταρχική αιτία της απομόνωσής του και να θέσει έτσι το
βαθμό της ευθύνης που τον αφορά. Ο Καβάφης διακρίνει τα
όρια αυτής της ευθύνης «διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω εί
χον». Ένα άτομο με παρόμοια συνείδηση της δικής του μοναχι
κής προσωπικότητας έχει αναγκαίως το δικό του ζωτικό δρόμο
χαραγμένο με την εμπειρία τού να νιώθει απομονωμένος από
τους άλλους. Η διαφορά με τους άλλους, στην παιδική του ζωή,
στην εφηβική του ηλικία ή στην ωριμότητα, έχει οριοθετηθεί με
απογοητεύσεις και περιφρόνηση. Και όμως, παρά την τραγικό
τητα μιας τέτοιας ύπαρξης, το άτομο, από τη μοναξιά του, δε δέ
χεται να θεωρείται περιθωριακό, αλλά διαβεβαιώνει την αδυνα
μία του και ακόμη ίσως τη δειλία του. Ο Καβάφης, δια στόματος
των προσώπων του, ξέρει ότι είναι μόνος και ότι η ολότητα τον
αγνοεί. Η ίδια πραγματική εμπειρία της αδυναμίας του είναι
αυτή που πραγματικά κατορθώνει να διασπάσει την απομόνω
ση. Είναι το μυστικό της ικανότητάς του για την επικοινωνία. Η
λακωνική και ταπεινή απόφανση «τη εξαιρέσει μου», την οποίαν 15

ο Μύρης, ο νεαρός ντροπαλός χριστιανός, ψιθυρίζει στον εαυτό
του εν μέσω μιας ειδωλολατρικής τελετής των φίλων του, είναι η
σαφέστατη, αξιοπρεπής και κατηγορηματική έκφραση του συ
ναισθήματος της μοναδικότητας. Η κοινοτοπική αμφιβολία του
Καβάφη δεν είναι παρά μόνο η διττότητα ενός και μόνου συναι
σθήματος: συνείδηση της μοναδικότητας και πόθος για να την
επιβεβαιώσει αντικειμενικά.
Το ποίημα «Πρόσθεσις» (ανέκδ. 34).
Α ν ευτυχής ή δυστυχής είμαι δεν εξετάζω.
Πλην ένα πράγμα με χαράν στο νου μου πάντα βάζω που στην μεγάλη πρόσθεσι (την πρόσθεσί των πού μισώ)
που έχει τόσους αριθμούς, δεν είμ ’εγώ ξκεί
απ ταιςπολλαίς μονάδες μια. Μες σ τ ’ολικό ποσό
δεναριθμήθηκα. Κι αυτή η χαρά μ ’αρκεί.
Είναι αναμφίβολα το πιο αποκαλυπτικό της συνείδησης της
μοναδικότητας και επίσης εκείνο όπου, με υποκριτική σχεδόν
τόλμη, αναγνωρίζεται η απόλυτη μοναξιά του ανθρώπου που
δεν τον υπολογίζουν στην πρόσθεση της ζωής. Η ευτυχία ή η δυ
στυχία στερούνται ακόμα και την ελάχιστη οντότητα προ της αυτοϊκανοποίησης εκείνου που δεν τον έχουν λάβει υπόψη τους. Το
πραγματικά σημαντικό που μας διδάσκει εδώ ο Καβάφης, είναι
να ξέρουμε να κρατάμε, με αδιαφορία, την απόσταση ανάμεσα
στην ταυτότητά μας και στα προβλήματα που αυτή η ίδια προκα- ' λύπτονται στο αρχείο του (παραπέμπω στις σχετικές εργασίες
δημοσιευμένες από τη R. Lavagnini και στις ισπανικές μου μετα
λεί στους άλλους. Βρισκόμαστε λοιπόν ενώπιον μιας τραγικής
μοναξιάς που περικλείει ένα είδος ύβρης, συγκαλυμμένης, σ’ φράσεις). Γνωρίζουμε ότι τις τελευταίες στιγμές της ζωής του ο
Καβάφης ασχολήθηκε με τη λεπτομερή ξαναγραφή πολυάριθ
αυτή την περίπτωση, αλαζονίας, και τα συστατικά της οποίας
μων ιστορικών ποιημάτων του. Κατά τη διάρκεια της παραμονή ς
περιέχουν μια καθαρτική διαδικασία. Στο βάθος μια τόσο πλη
του στην Αθήνα για λόγους θεραπείας της ασθενείας του, έξι μή
γωμένη ψυχή επιζητά την εξωτερική αναγνώριση εκ μέρους του
νες πριν πεθάνει, ο Καβάφης αναφωνούσε: «έχω να γράψω
εχθρικού συνόλου, το οποίο όμως περιφρονεί. Αυτός ο αντιφα
τικός μηχανισμός, αναγκαστικά οδυνηρός, χρησιμεύει για να
ακόμη είκοσι πέντε ποιήματα». Επρόκειτο ιδιαίτερα για ποιή
ματα συνδεδεμένα με τον βυζαντινό κύκλο στις διαφορετικές του
διαφυλάξει τη δική του μοναχική μοναδικότητα και να διατηρή
στιγμές. Όλη αυτή την ιστορική κληρονομιά, ο Καβάφης μαςτην
σει -ακόμα μέσα από την καθημερινή αθυμ ία - την ελπίδα για
παρουσιάζει υποβλητική, φιλτραρισμένη με απλό αλλά και έν
να αναγνωρίζουν οι άλλοι μια μέρα την αξία της ιδιοσυγκρασίας
τονο τρόπο, απολαμβάνοντας κάθε στάδιο ή μάλλον κάθε στιγ
του, κάνοντας πραγματικότητα το όνειρο του Λουκιανού:
μιότυπο του ελληνισμού, μέχρι του σημείου να προκαλέσει μέσα
μας την εντύπωση ότι παρευρισκόμαστε βυθισμένοι στα γεγο
Μια σκέψις όμωςπάρευθυς από την αθυμία
νότα και στα βιώματα των προσώπων κάθε ποιήματος. Κατ’
τον βγάζει - το εξαίσιον «Ούτος Εκείνος»,
που άλλοτε στον ύπνο του άκουσε ο Λουκιανός.
αυτό τον τρόπο, νιώθουμε δοξασμένοι ή ταπεινωμένοι, γεμάτοι
ελπίδα ή βυθισμένοι στην τρομαχτική συνείδηση της δικής μας
αδυναμίας. Ο Καβάφης κατορθώνει να συμμετάσχουμε σε γεγο
Φαίνεται ένας κοινός τόπος η αναφορά στον Καβάφη σαν «Ι
στορικό ποιητή», σύμφωνα με τους όρους του δικού του αυτοκανότα ή καταστάσεις που έχει εξαγάγει επιδέξια από τό βυθό της
συλλογικής μνήμης των Ελλήνων, όπου κοιμόνταν, και δεν μας
θορισμού. Είναι προφανές ότι ένας από τους σημαντικότερους
τα υπενθυμίζει μόνο, αλλά μας επιτρέπει να «ζήσουμε» όσες
παράγοντες όια των οποίων ο ποιητής μας επικοινωνεί με τον
εναλλαγές, μεταπτώσεις, προσαρμογές, προκάλεσε ή υπέστη ο
αναγνώστη -π ά νω απ’όλα με εκείνο που ταυτίζεται με την ελλη
ελληνισμός (προσοχή, μη συγχέεται με τη ρωμιοσύνη!). Συνε
νική ιστορία- είναι ακριβώςτοποιητικότου ύφος που εμποτίζε
πώς, η τέχνη του Καβάφη δε μας κάνει να σκεφτόμαστε την ιστο
ται από το νόημα της ιστορίας, με την αρχική της σημασία της
ρία, αλλά να την αισθανόμαστε.
«έρευνας». Και είναι πράγματι ο Καβάφης ο σημαντικότερος «ίΌ πω ς συμβαίνει και στον Eliot, η ιστορία δεν είναι κάτι νε
στωρ» του νεότερου ελληνισμού, διότι παρατήρησε με έντονη εν
κρό, αλλά αυτό που ακόμα παραμένει ζωντανό. Αυτός ο τρόπος
δοσκόπηση και βαθιά ευαισθησία τις διαφορετικές εποχές του
της ζωτικής παρεύρεσης, που διατρέχει την πιστότητα του κει
ελληνισμού. Ήξερε να διαλέξει συνειδητά και εύστοχα από τα
μένου , είναι εκείνη που μας επιτρέπει να αισθανόμαστε τον Οροκείμενα τις πιο καθοριστικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας,
φέρνη, τον Αντώνιο, τον Θεόδοτο, τον Αχιλλέα, τον Ιωάννη τον
αναπλάθοντάς τες με τη φαντασία του και σύμφωνα με μια ιστο
Καντακουζηνό, κλπ., πολύ κοντά μας και ακόμη περισσότερο
ρική αντίληψη της εξέλιξης του προσώπου. Έτσι συναντάμε στο
από όταν διαβάζουμε τον Όμηρο, το Νικηφόρο Γρήγορά, τον
κανονικό του έργο ένα μεγάλο αριθμό ποιημάτων που μας μιλούν
Πλούταρχο, τον Πολύβιο, ή οποιαδήποτε άλλη από τις πολλές
για εποχές δόξας και ταπείνωσης, λάμψης και παρακμής, μεγα
ιστορικο-λογοτεχνικές πηγές που χρησιμοποίησε ο Καβάφης. Η
λείου και δουλείας, επέκτασης και συρρίκνωσης. Ό λα αυτά
ιστορικότητα της καβαφικής ποίησης δεν πρέπει λοιπόν να πε
αποτελούν ένα σταθερό στοιχείο στον Καβάφη, όπως μπορούμε
ριοριστεί σε μια ευφυή προσαρμογή των πηγών ούτε στην εξεύνα εκτιμήσουμε από τα νέα του ποιήματα που βαθμιαία ανακα-

Η τελευταία φωτογραφία του ποιητή, στην Αθήνα, 1932

ρεση καταφύγιου σε ένα παρελθόν περισσότερο ή λιγότερο ένδο
ξο. Το κλειδί της ισχύος στην ικανότητα να μας κάνει γνωστές
ανησυχίες παγκοσμίως αποδεκτές, υπεράνω χρόνου και χώρου,
ενσαρκωμένες με συμβολικό και επίσης βιωματικό τρόπο στην
ιστορική διαδρομή της ελληνικότητας.
Αυτό το ιστορικό νόημα, που υπερβαίνει τον χρονολογικό
καιρό, παρέχει στο συγγραφέα συνείδηση της δικής του θέσης
στο χρόνο, ενισχύοντας έτσι τη δική του συγχρονικότητα. Υπάρ
χει επιπλέον και άλλη μια πτυχή σ’ αυτό το νόημα της ιστορίας
στο συγγραφέα μας: η στενή του σχέση με την ουσιαστική μονα
ξιά, στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Υπήρξε η τάση να
προβάλλεται, υπερβολικά ίσως, ο ιστορικόςχαρακτήραςτηςκαβαφικής ποίησης με ένα περιοριστικό τρόπο και που πρέπει να
επεξηγήσουμε. Στο σύστημα των ιδεών του Καβάφη, όταν αυτός
μιλάει για «ιστορία» σε σχέση με την Ελλάδα, δεν πρέπει να εν
νοούμε την «Ελλάδα» (αρχαία, μεσαιωνική ή νεότερη), αλλά την
Ελληνικότητα με τη σημασία της διαχρονικότητας και της παγ
κοσμιότητας. Στον Καβάφη υπάρχει μόνο «το μέγα πανελλή
νιον», όπως λέει στο ποίημά του «Το επίνειον». Ενίοτε ο ιστορι
κός χαρακτήρας της καβαφικής ποίησης έχει ερμηνευτεί ως
εξάρτηση μόνο της έμπνευσής του από ιστορικο-λογοτεχνικές
ελληνικές πηγές, σαν να επρόκειτο για τέχνασμα για να υποδη
λώσει την απομόνωση ή τη μοναξιά μιας συρρικνούμενης Ελλά
δας σε σχέση με το μεγαλειώδες παρελθόν της. Νομίζω ότι αυτή η
πολιτικοποιημένη και αλυτρωτική εκτίμηση δεν είναι σωστή
και, επιπλέον, ελαχιστοποιείτο συγγραφέα μας. Ο Σεφέρης ήδη
ήξερε να διαβάζει στην καβαφική παλίμψηστο την οξύνοια με
την οποία ο Αλεξανδρινός μεταμφίεζε τα στρώματα της ιστορίας
και ανακάλυψε το συγχρονικό όραμα του παρελθόντος και του
παρόντος, μέσω του οποίου ο Καβάφης ήταν ο πρωτοπόρος στο
εφεύρημα της mythical method, που τόσο ξεκάθαρα καθόρισε ο
Eliot.
Ο Καβάφηςήταν, υπό αυτή την έννοια, ο εφευρέτηςτου ποιη
τικού νεωτερισμού στην Ελλάδα, πριν από τους Αγγλοσάξονες
ποιητές ακόμη. Η έλλειψη ιστορικού νοήματος, εκείνη την επο
χή, είχε οδηγήσει την ελληνική ποίηση σε ένα στείρο παρνασσι

σμό με μια ακαδημαϊκή και απολιθωμένη άποψη του παρελθόν
τος. Έλειπε αυτός ο παλμός της ανθρώπινης ευαισθησίας που
ενυπάρχει στον ποιητή που αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει
τη διπλή διάσταση του ανθρώπου, διάσταση που τη σφραγίζει το
παρόν, ως προέκταση του παρελθόντος.
Αρα, πώς να κατανοήσουμε τον αποκαλεσμένο «ιστορικισμό» του Καβάφη; Η απάντηση είναι φυσικά λόγω της σχετικής
αξίας της αντίληψής του περί της Ελληνικότητας. Δεν υπάρχει
ποίημα όπου οποιοσδήποτε από τους όρους που έχουν σχέση με
τον Ελληνισμό (Ελλάς, Έλλην, ελληνικός, ελληνίζω, κλπ.) να μη
δηλώνει κάποια δόση αμφιβολίας όσον αφορά τα ιστορικά γεγο
νότα που διαπλάθουν την υπόθεση. Τα πρόσωπα που εκφράζον
ται σε καθαρά ιστορικά ποιήματα αποτελούν έτσι μια προσω
πίδα -δηλαδή, ένα γνήσιο πρόσωποννπό τη θεατρική έννοια
του όρου - όπου καταφεύγει ο ποιητής, πραγματικός πρωταγω
νιστής του καθενός από αυτά τα ποιήματα. Κάποτε μας μιλάει
από τη μάσκα του Κλεομένη (του Λακεδαιμονίου, βλ. «Τη Σπάρ
τη»), άλλες φορές από τη προσωπίδα οποιουδήποτε ελληνιστι
κού ηγεμόνα (βλ. «Φιλέλλην»), άλλες από το προσωπείο της πε
φωτισμένης ειδωλολατρείας του Ιουλιανού, άλλες από το προ
σωπείο οποιουδήποτε χριστιανού όπως του νεαρού Μύρη. Ο
Καβάφης δεν εκφράζει προτίμηση υπέρ κάποιας συγκεκριμένης
ελληνικής περιόδου. Ο ζωτικός εκλεκτικισμός του, μοναδική λο
γική συμπεριφορά σε μια διχασμένη ψυχή -όπω ς είδαμε- ανά
μεσα στη μοναδικότητά του και την αντικειμενική του απομόνω
ση , τον οδηγεί να ταυτίσει την εσωτερική του διττότητα με μια εννοιολογική Ελληνικότητα. Ο κόσμος και η κοινωνία όπου ζει ο
Καβάφης τονίζουν την υπερβατικότητα των δικών του ριζών. Η
Ελληνικότητα του Καβάφη είναι σχεδόν συνώνυμη του μεγα
λείου και της αδυναμίας, συνώνυμη ουσιαστικών μεταλλαγών
και επιβίωσης ως πρότυπο της μοναδικότητας του ανθρώπου.
Για τον ποιητή μας, η ελληνική ουσία, υπό αυτή την έννοια, ισοδυναμεί με το ότι έχει συνείδηση των δικών του περιορισμών
μπροστά σε ένα κόσμο που βρίσκεται σε συνεχή μεταλλαγή *αυτή
η αλλαγή της εξωτερικής ολότητας είναι που αφήνει στη μοναξιά
τον άνθρωπο-νησί. Τέτοια αντίληψη του ελληνικού είναι αυτή
που υπόκειται σε μια από τις ελάχιστες κατηγορηματικές διαβε
βαιώσεις του Καβάφη και τη συναντάμε στο «Επιτύμβιον Αντιόχου, Βασιλεύς Κομμαγηνής».
Υπήρξεν έτι το άριστον εκείνο, Ελληνικός ιδιότητα δεν έχ ’η ανθρωπότης τιμιοτέραν
εις τους θεούς ευρίσκονται τα πέραν.
Διαβεβαίωση που ο ίδιος ο Καβάφης χρωματίζει με αποχρώ
σεις στην αυτοπροσωπογραφία που μας άφησε μέσω της μορφής
του «ηγεμόνοςεκ Δυτικής Λιβύης». Ο Αριστομένης αν και «έμαθ ’επάνω, κάτω σαν τους Ελληνες να φέρεται», και «έπληττεν
ουκ ολίγον (...) μιλώντας με βαρβαρισμούς δεινούς τα ελληνι
κά», ήταν «ένας τυχαίος, αστείος άνθρωπος», αλλά η πραγμα
τική αιτία του πόνου του ήταν «οι κουβέντες στοιβαγμένες μέσα
του».
Δραματική ομολογία που διαφωτίζει γιατί ο Καβάφης επικοι
νωνεί με όλους μας από τη μοναξιά.

Η μονομέρεια της ηδονής
—επικούρεια και καβαφική άποψη —
του Βασίλη Καραποστόλη
Κάθε φορά που απαγγέλλεται στις μέρες μας ένας ερωτικός
στίχος του Καβάφη, ανακινείται το ζήτημα του ποιου της
ηδονής μ’ έναν τρόπο που φαίνεται να ενοχλεί την τρέχουσα
ρητορική της λαγνείας και τους φλύαρους θιασιώτες της. Πώς
είναι δυνατόν, πράγματι, να τεθεί ένα τέτοιο ερώτημα με τους
όρους της ποίησης, όταν η εποχή μας που έδειξε να ενθουσιά
ζεται με αυτό που η ίδια ονόμασε απελευθέρωση της επιθυμίας,
αποδεικνύεται εχθρά της, καθώς την αφήνει έκθετη ανάμεσα σε
πρόσωπα και πράγματα, έκθετη, δηλαδή ανίκανη να κάνει τον
παραμικρό απολογισμό; Κατ’ ουσίαν ο σύγχρονος κόσμος,
αυτός που εμφανίζεται τόσο «ηδονιστικός», έχει εξαπολύσει
εδώ και καιρό επίθεση εναντίον κάθε ηδονής που θα επιχει
ρούσε να στραφεί στοχαστικά για λίγο στον εαυτό της. Έχουν
διαδόσει το αξίωμα πως όταν σκέφτεται κανείς πάνω σ' αυτό
που αισθάνεται παύει να το αισθάνεται. Είναι η προκατάληψη
μιας κοινωνίας που δήθεν υπερασπίζεται την αμεσότητα της
εμπειρίας για να τη μετατρέψει, στην πραγματικότητα, σε ανα
λώσιμο είδος.
Κι όμως, θα ήταν δυνατό να ρίξουμε ένα βλέμμα πάνω στην
πιο αυθόρμητη ανατριχίλα του σώματος και μάλιστα θα ήταν
δυνατό να νιώσουμε ένα νέο ρίγος έπειτα απ’ αυτό, αν δεν μας
εμπόδιζαν διαρκώς λέγοντας πως ο νους είναι οριστικά χωρι
σμένος από το σώμα. Για μια ακόμη φορά, αυτός ο διχασμός
γίνεται σύνθημα μιας εποχής. Αλλά η διαφορά με άλλους και
ρούς είναι ότι σήμερα αυτή η διάκριση υιοθετείται χωρίς να
στηρίζεται σε πεποιθήσεις. Κανείς δεν πιστεύει ούτε σ’ αυτήν,
ούτε σε κάποια άλλη, δεν υπάρχει πίστη στην ασωτεία και την
παραφορά, αλλά ούτε και στην ανύψωση του πνεύματος πάνω
απ’ τους σαρκικούς πειρασμούς. Μέσα σ' αυτή την απαθή ουδε
τερότητα βάζουν τη ψυχή να φτερουγίζει πάνω από τα καθέ
καστα των λειτουργιών του κορμιού και των αναγκών του για
λόγους ευκολίας. Ανετα, έτσι, μπορούν οι τέρψεις της να θεω
ρηθούν κατά φαντασίαν αιωρήματα, καπρίτσια των ανήμ
πορων και των εκτός του κόσμου τούτου λεπτεπίλεπτων υπάρ
ξεων. Αυτό είναι με δύο λόγια το αποτέλεσμα της ταυτόχρονης
περίπου καταδίκης στον αιώνα μας, του ελιτισμού και του χρι
στιανικού πνεύματος. Από την άλλη πλευρά, οι απολαύσεις του
σώματος δεν παύουν να θεωρούνται κατώτερες και βραχύβιες,
αν και παραμένουν, σύμφωνα με την κυρίαρχη αντίληψη, οι
μόνες πραγματικές. Ο παραλογισμός είναι φανερός. Εκθειά
ζουν τη σωματική ηδονή κρίνοντάς την ταυτόχρονα υποδεέ
στερη μιας άλλης αιθέριας, που όμως δεν πιστεύουν ότι υπάρ1 8 χει. Η λύση του παράδοξου βρίσκεται στη μεταχείριση που επι
φυλάσσεται σ’ αυτό που μεταξύ υποτίμησης και υποκριτικού

δέους εξακολουθούν να το αποκαλούν «πνεύμα». Ό ,τι απέμεινε από αυτήν την άλλοτε κραταιά έννοια, είναι στη σύγχρονη
γλώσσα ένα συννέφιασμα πάνω από τη γη, γεμάτο μύθους, δαί
μονες και τύψεις. Είτε υπάρχει τελικά κάτι εκεί πάνω είτε δεν
υπάρχει, κατά πάσαν πιθανότητα δεν επιδρά άμεσα σε ό,τι συντελείται εδώ κάτω. Ό μως η πιθανότητα να υπάρχει μειώνει την
αξία των αγαθών που απομένουν στη γη. Στο τέλος, η ηδονή
περιφρονείται* μοιάζει στείρα, δεν έχει να πει τίποτα, και
επίσης δεν πιστεύει ότι μπορεί κάπου να αφιερωθεί.
Ιδού πολύ συνοπτικά πού κατέληξε η μακραίωνη διαμάχη
γύρω από τους τύπους των ηδονών και αργότερα γύρω από τη
σχέση του Λόγου και των Παθών, από τον καιρό του Πλάτωνα
και του Επίκουρου μέχρι τον Σπινόζα και τους ρομαντικούς.
Εκείνο που πάντα τυλιγόταν μ’ ένα αίνιγμα ήταν η θέση του
νου, του λογισμού μες στην αισθηματική ταραχή. Διαβάζοντας
τους στίχους του Καβάφη συναντάμε διαρκώς αυτό το αίνιγμα
και αναρωτιόμαστε για το τι είναι αυτό που κατακαθίζει μες
στις συγκινήσεις, αν δεν είναι μια νόηση πολύ κατεργασμένη,
πολύ βασανισμένη που μπορεί επιτέλους να μιλήσει για όλα
αυτά που δεν λέγονται και που βουλιάζουν μέσα στη μέθη και
τη νύχτα. Αυτή η θέωρηση, ωστόσο, των στροβίλων δεν έχει,
δεν μπορεί να έχει, τα γνωρίσματα του επικούρειου «νήφοντος
λογισμού». Ποια η σχέση λοιπόν ανάμεσα στον ποιητή της επι
θυμίας και τον κατ’ εξοχήν φιλόσοφο της ηδονής; Ο επικού
ρειος νους επανέρχεται γαλήνια στα γεγονότα* είναι μια ευά
ρεστη επισκόπηση και παράλληλα ένας έλεγχος που επιχειρεί
να προλάβει τα λάθη. Χρέος του σοφού είναι να αναλογιστεί τις
περασμένες καλοτυχίες κι επίσης να προβλέψει τι θα ακολου
θήσει αν μια επιθυμία ζητήσει να ενισχυθεί πέρα από ένα
σημείο. Στον Καβάφη ο νους είναι λιγότερο βέβαιος για τα έργα
του - εννοώ τη σκέψη που αναδρομικά ή προκαταρκτικά κατα
πιάνεται με τις αιτιώδεις συνάφειες ανάμεσα στα γεγονότα ή
εξετάζει τις συνέπειες που έχει η ικανοποίηση ή μη των δια
φόρων επιθυμιών. Εδώ δεν υπάρχουν εχέγγυα κι ο στίχος το
αναγνωρίζει επιγραμματικά: «όπως μπορείς πια, δούλεψε μυα
λό». Ο καβαφικός στοχασμός δεν είναι η επικούρεια διανοη
τική εποπτεία, αλλά ο νους του ποιητή που αναθέτει στις λέξεις
να συντηρήσουν τα περασμένα, έστω κι αν δεν είναι ικανές να
τα καταυγάσουν. Αφού πρόκειται για συντήρηση, μια νέα συγ
κίνηση θα γεννηθεί. Αλλά αυτή δεν αξιώνει όπως η σάρκα να
φθάσει στο άπειρο της ηδονής και να της προσφερθεί ένας
άπειρος χρόνος για να ικανοποιηθεί, δεν ακολουθεί δηλαδή,
όπως είχε προειδοποιήσει ο Επίκουρος, έναν δρόμο δίχως
τέρμα, αλλά ζητά τη διάσωσή της μέσα στη διάρκεια του έργου

της τέχνης. Άραγε λοιπόν ποια από τις δύο, η ποίηση ή η κατα
νόηση προσφέρουν την καλύτερη παρηγοριά για την παρέλευση
των εκλεκτών στιγμών; Θα μπορούσε κανείς να απαντήσει πως
μια ποίηση κατανοούσα, μια ποιητική σοφία θα αντιπροσώ
πευε το ιδεώδες. Όμως δεν θα πρέπει να θέσουμε το ζήτημα μ’
αυτούς τους όρους. Γιατί στην Καβαφική τέχνη πολύ συχνά η
παρηγοριά του ηλικιωμένου αναβάλλεται για να αναφανεί και
πάλι μια καινούργια διϋλισμένη αναστάτωση των αισθήσεων,
μια επιστροφή από το παρελθόν. Βαίνουμε δηλαδή αντίθετα
απ’ ό,τι υποδεικνύει ο Προυστ: δεν ξεκινάμε από τις αισθήσεις
για να αφυπνίσουμε τη μνήμη, αλλά από τη μνήμη γυρίζουμε
και πάλι στις αισθήσεις που είχαν αποκοιμηθεί.
Το ερώτημα που προβάλλει τώρα είναι το εξής: πο)ς γίνεται
και οι λέξεις στην ποίηση αυτή να μην αποδίδουν απλώς την
εμπειρία της ηδονής, αλλά μ1έναν τρόπο να την περιέχουν; Η
απάντηση νομίζω βρίσκεται στο ότι οι επιθυμίες στο καβαφικό
έργο αντιμετωπίζουν το φάσμα της ατελούς εκπλήρωσης* η
απόλαυση θα είναι πάντα «μισή», όπως λέει ο στίχος στον «Νέο
της τέχνης του λόγου» και αλλού. Αυτό το μισό θα ζητήσει να
συμπληρωθεί, είναι ένα διαρκές αίτημα που δίνει στην ηδονή
παράταση και μετατρέπει την ανεπανάληπτη εμπειρία της
σάρκας σε μεταφερόμενο μέσα στο χρόνο έλλειμμα που αν και
όταν καλυφθεί, η εμπειρία θα επανέλθει - όχι όμως αυτή τη
φορά στη σάρκα, αλλά στις λέξεις που αυτή γέννησε ήδη από
τότε. Οι λέξεις ανήκουν στο παρελθόν σαν το πληγωμένο «άλλο
μισό του», κι ανήκουν ταυτόχρονα στο παρόν σαν τωρινή του
συμπλήρωση. Μετέχοντας, έτσι, και στους δύο χρόνους,
ξεφεύγουν από τον νοσταλγικό γλυκασμό του ανεπίστρεπτου
και διεκδικούν, με μια παράξενη δύναμη την αναβίωση των
συμβάντων. Αναβίωση, μάλιστα με τους όρους - κ ι εδώ το
στοίχημα προκαλεί ίλιγγο- που κάποτε χαρακτήρισαν τα συμ
βάντα. Οι λέξεις θέλουν να αναστήσουν την επιθυμία, αντί να
φιλοτεχνήσουν μια ελεγεία γι’ αυτό που υπήρξε, κι είναι για
τούτο ρηξικέλευθες, αφού ο ποιητής γνωρίζει καλά πως ακόμη
κι αν αυτό είναι δυνατό σ’ ένα βαθμό για τον ίδιο (ως πρόσωπο)
είναι σχεδόν αδύνατο για τους άλλους (ως αναγνώστες) στους
οποίους απευθύνεται. Παρ' όλα αυτά, το επιχειρεί και η απόπειρά του στηρίζεται στη μόνη βάση που υπάρχει για ένα τέτοιο
εγχείρημα: στην έξοδο των λέξεων από την ατομική ύπαρξη και
τη βύθισή τους μέσα στην καθολική σάρκα του κόσμου, στην
ανώνυμη ύλη απ’ όπου πηγάζουν οι ηδονές και οι πόνοι όλων
των ανθρώπων. Αυτοί οι λυμφατικοί στίχοι, οι σχεδόν στε
γνωμένοι, έχουν την αξίωση ν’ αφυπνίσουν λιγότερο ένα
αίσθημα και πολύ περισσότερο μια γενική δυνατότητα του
αισθάνεσθαι. Και στο μέτρο που το κατορθώνουν, η ψυχρή
γενικότητα γεμίζει ξαφνικά με ιδιαίτερο περιεχόμενο. Ο
καθένας τότε μπορεί να δοκιμάσει τη γεύση αυτού του μυστηριακού βιώματος που καταφέρνει να μην έχει φύλο και να μην
αφορά ειδικά τους γέρους ή τους νέους. Η γενική σάρκα ντύνει
τους ατομικούς σκελετούς. Ζούμε με αυτούς τους ιστούς και τα
νεύρα που μας δάνεισαν μερικοί λιπόσαρκοι στίχοι, που έτσι
ισχνοί που είναι μπορούν να δεχτούν πρόθυμα έπειτα το δικό
μας βάρος και να γίνουν απίστευτα μεστοί. Οι υποδοχές των
στίχων κατακλύζονται με το πάθος του αναγνώστη, ξεσηκω
μένο από μια νύξη, μια θαμπή υπόμνηση αυτού που θα μπο
ρούσε στον καθένα να συμβεί αν οι περιστάσεις τον έφερναν
κοντά στα άκρα του έρωτα. Οποιοσδήποτε λοιπόν μπορεί να
φθάσει εκεί; Ναι, οποιοσδήποτε, όμως με την αρνητική έννοια
που δίνει σ’ αυτή την κατάληξη ο Καβάφης. Με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο όλοι θα φθάσουν στο όριο όπου ο έρωτας παύοντας

να εμφανίζεται σαν υπέροχη ιδιοποίηση ενός θησαυρού κρυμ
μένου και τελικά χαρισμένου στον κόσμο, ορθώνεται σαν αντί
σταση. Αυτή η αντίσταση δεν θα καμφθεί ποτέ, ποτέ ο ερώμενος
άλλος δεν θα δοθεί ολοκληρωτικά. Όμως ο ποιητής δεν παύει
να παροτρύνει, να μιλά γι' αυτό το δόσιμο της μιας πλευράς
χωρίς την προσδοκία της ανταπόκρισης. Έτσι η ιδιομορφία της
προτίμησής του, το σκάνδαλο της στάσης του καταργείται. Δεν
υπάρχει το άλλο ή το ίδιο φύλο, μόνο η αναγνώριση της αλή
θειας πως η Πενία δεν θα πάψει να συνοδεύει τον Πόρο, πως ο
έρωτας είναι πέρα κι από τον άνδρα και τη γυναίκα και από την
ομαλή κι από την ανώμαλη έλξη, μια χειρονομία κοινή αν τη
δούμε από την ανάποδή της. Δηλαδή πιο πολύ απ' αυτό που
υφίσταται, παρά απ' αυτό που επιτυγχάνει. Κανένας δεν
ξεφεύγει, θα αναμετρηθούν όλοι μ' αυτό το «λίγο», με τα
ψίχουλα που μένουν πάντα στα λαίμαργα χέρια.
Έτσι λοιπόν μες στη «μισή απόλαυση» κατά κανένα τρόπο
δεν υποθάλπεται η ελπίδα της τελικής ολοκλήρωσης. Το μισό
δεν θα βρει το άλλο μισό, όπως στο μύθο του πλατωνικού Συμ
ποσίου όπου το ένα ον χωρίζεται στα δύο, με αποτέλεσμα να
διατηρείται ο πόθος της επανένωσης των δύο μεροτν. Ό χι, εδώ
δεν υπάρχει καμιά τέτοια προσδοκία, αντίθετα η συνθήκη του
ατελούς γίνεται τελικά αποδεκτή. Ένα σκίρτημα θα μείνει
σκίρτημα, ένα άγγιγμα θα μείνει άγγιγμα και οι στιγμές της
απόλαυσης σκιάζονται εξ αρχής από το πρόσκαιρο ή από την
καταδίκη μιας κοινωνίας που απλώνεται έξω από τα κλειστά
παράθυρα της παρανομίας. Ωστόσο, αυτή η λύπη που διαχέεται ήδη στις ευφρόσυνες στιγμές αναλαμβάνεται συνειδητά
από εκείνον που υποφέρει. Η λύπη δεν είναι το άδειασμα, όπως
το εννοεί ο Πλάτων στον Φίληβο, σε αντιδιαστολή με το γέμισμα
που είναι η ηδονή. Στον Καβάφη η λύπη γεμίζει σιγά-σιγά,
αποκτά τη δική της αξία που δεν είναι μόνον αυτή του αναπό
φευκτου. Σαν να αρχίζει κιόλας μέσα στις σκιές η επεξεργασία 19
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της ενόψη μιας εικόνας που αργότερα θα δείξει πιο καθαρά, με
πιο κατασταλαγμένα χρώματα, αυτό που συνέβη. Αλλά τι
συνέβη στ’ αλήθεια; Οι ηδονές, όπως λέει ο στίχος, «μισό πραγ
ματικές, μισό γυρνάμενες μες το μυαλό μου ήταν». Να λοιπόν
που, μες την καρδιά του παρόντος, μέσα σε ό,τι τώρα κυριαρ
χεί, έχει εισβάλλει η βεβαιότητα του μη-βιωμένου. Η σάρκα,
αυτό το κατ’ εξοχήν πεδίο της αδιάψευστης εμπειρίας, είναι
αβίωτη μέχρι τέλους, μένει ένα υπόλοιπο, μια ασύλληπτη διά
σταση, αυτή που κάνει όλους τους εραστές του κόσμου να αγωνιούν μες στην έκστασή τους, να γκρεμίζονται την ώρα όπου
η ζωική τους ενέργεια φθάνει στα ύψη. Τι είναι αυτό που μας
ξεφεύγει; Δεν θα το μάθουμε ποτέ ούτε με την ερωτική πράξη,
ούτε με όλα όσα την προετοιμάζουν και την ακολουθούν. Ορι
σμένοι σ’ αυτή τη δίψα που δεν σβήνει έχουν βρει την απόδειξη
για τη μειωμένη υπαρξιακή αξία του σώματος. Πρώτος ανάμεσά τους ο Πλάτων, που θεωρούσε πως ό,τι κατευθύνει τις επι
θυμίες προέρχεται από τη μνήμη, δηλαδή από τη ψυχή, ενώ το
σώμα δεν μπορεί να έχει, ουσιαστικά, δικές του επιθυμίες.
Αυτό που λείπει στο σώμα είναι εγγενές: δεν παράγει τίποτα,
απλώς οδηγείται από μια μνήμη που του λέει πως αν ποθεί κάτι,
αυτό υπάρχει γραμμένο στην κέρινη πλάκα των αισθήσεων και
ίσως κάποτε το βρει.
Στον καβαφικό όμως κόσμο καμιά ψυχή δεν αποκολλάται
από κανένα σώμα, το σώμα παραμένει λίκνο όλων των αισθή
σεων καθώς και των λογισμών που έρχονται να τις διϋλίσουν
και να τις λεπτύνουν. Αντί να είναι αντικείμενο της σκέψης, ένα
σύνολο από φυσικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες, το σώμα
διεκδικεί το δικαίωμα να γεννά, τη σκέψη, να έχει αξιώσεις
δικές του που εκείνη θα πρέπει έπειτα να κατανοήσει. Κι αυτό
μπορεί να το κατορθώσει, γιατί συνδέεται μαζί του με ακατάλυ
τους δεσμούς συγγένειας. Ό λα, λοιπόν, τοποθετούνται εκεί,
πάνω στο δέρμα, στα χείλη και τα χέρια που ενθυμούνται, κι
ωστόσο, εκεί επίσης πιστοποιείται πως είναι αδύνατη η κάρπωση της σαρκικής ουσίας. Ό λα βρίσκονται στη σάρκα, κι
όμως εκεί είναι που η ζεστή ύλη γλιστρά μέσα απ’ τα δάκτυλα,
τη στιγμή που νομίζει κανείς πως την κρατά σφιχτά. Ένας επι
κούρειος θα ’λεγε πως σ’ αυτή την περίπτωση δεν έχει έλθει
ακόμη η ώρα της καταστημαηκήςηδονής, αυτής που χαρακτη
ρίζεται από την πλήρη εξάλειψη του πόνου. Πως ακόμη βρισκόμαστε στη φάση της επιδίωξης που συνοδεύεται από
ταραχή. Αλλά η καβαφική ηδονή δεν είναι επικούρεια, όπως

δεν είναι πλατωνική. Δεν αρκείται στην απουσία του πόνου, κι
από την άλλη δεν δέχεται να εγκαταλείψει το πεδίο του σώμα
τος. Το αποτέλεσμα είναι να παραμένει μια ανάμικτη εμπειρία
σ' ένα σώμα που χαίρεται και λυπάται ταυτόχρονα. Πάνω απ'
όλα είναι μια συνθήκη που αποκαλύπτει πως οι επώδυνες δοκι
μασίες (του αποχωρισμού, της εγκατάλειψης, των γηρατειών)
δεν προβάλλουν στη ζωή σαν τιμωρία ή σαν απώλεια, αλλά ως
όρος για τη διεύρυνση της βιοτικής γνώσης. Θα φανεί παρά
δοξο ίσως, όμως ο Καβάφης οδηγείται σ' έναν ορισμένο ασκη
τισμό μέσω του πιο απείθαρχου πόθου και για χάρη του. Η ίδια
η πείρα του σώματος τον σπρώχνει ως εκεί όπου αναγνωρίζει
πως η ηδονή δεν είναι ποτέ δυνατό να εξαντλείται σε ό,τι προσ
φέρει το σώμα του Άλλου. Δεν γίνεται να κατέχεις ένα σώμα,
γιατί εκεί θρονιάζει το άπειρο μιας άλλης ύπαρξης που παρα
πλανητικά προσφέρεται σαν μια δέσμη από θελκτικά μέλη, σαν
απτή και συλλήψιμη πραγματικότητα. Ωστόσο, αυτή η από
σταση δεν είναι αγεφύρωτη. Ανάμεσα σε μας και το πρόσωπο
που το πολιορκεί η επιθυμία μας, ανάμεσα σε ό,τι ζητά ένα σαρ
κικό ον και στην αβέβαιη απάντηση του άλλου όντος, μεσολαβεί
η διαίσθηση πως η σάρκα τους είναι κοινής υφής. Υπάρχει μια
δυνατότητα, ή καλύτερα μια ικανότητα να βρεθούν όσοι επιθυ
μούν μέσα σ' ένα σύμπαν όπου οι σφυγμοί συντονίζονται, πολύ
κοντά ο ένας τον άλλο, σ' αυτή την αγκαλιά που δεν είναι για
δύο ή για τρεις, μα για όλους και που προκαλεί κάποτε το
αίσθημα - α ς το πω έτσι- της ωκεάνειας σάρκας, μια πλεύση
και μια περιδίνηση στη διάρκεια της οποίας όλα χάνονται κι
όλα ξαναβρίσκονται εν θερμώ. Σε μια τέτοια κατάσταση ο εγωι
σμός της σωματικής όρεξης έχει αντικατασταθεί από μια δια
θεσιμότητα πέραν της απολαβής. Αυτός είναι ο καβαφικός
δρόμος. Ξεκινά από την αφετηρία της κτήσεως (να θέλεις να
κρατάς τον ποθητό άλλο), συνεχίζει με την παραδοχή της μονο
μέρειας (να δέχεσαι πως η αμοιβαιότητα έχει μηδαμινές πιθα
νότητες) και φθάνει στο σημείο όπου οι ανθρώπινες αδυναμίες
συναντώνται, όπου όλοι επιθυμούν και γι’ αυτό υποφέρουν,
εκεί που ο έρωτας δεν ανταμοίβει, παρά μόνον δικαιολογεί.
Εδώ κανένας δεν δοξάζεται, κανένας δεν θριαμβολογεί. Η ερω
τευμένη ανθρωπότητα είναι πάντα τρωτή απέναντι στο συμ
φέρον και στο χρόνο, στο χρήμα και το θάνατο. Η ποίηση του
Καβάφη της συμπαραστέκεται θυμίζοντάς της την τόλμη που
είναι το έμβλημά της, την τόλμη που δέχεται να πληρώσει το
οποιοδήποτε τίμημα.

Ο Καβάφης κι ο Κυβισμός
του Desmond Ο’ Grady
Η ποίηση του Καβάφη είναι πολύ γνωστή στους σημερινούς
Ιρλανδούς ποιητές* έχει, εξάλλου, μεταφρασθείκαι στη Γαελιχή Ιρλανδική1 από τον Ωλστεριανό2 ποιητή Cathal O' Searcaig, οι μεταφραστικές προσπάθειες του οποίου πρόκειται να
εκδοθούν σύντομα. Ωστόσο, ο Καβάφης ήταν άγνοοστος στους
Ιρλανδούς συγχρόνους του W. Β. Yeats και James Joyce - όπως
εξίσου άγνωστος υπήρξε γενικώς στην Ευρώπη, ενόσω ζούσε.
Ο Κ. Π. Καβάφης γεννήθηκε ένα μοναχικό πρόσωπο, σ' ένα
μοναδικό τόπο, στην αυγή αυτής της εξαιρετικής πολιτισμικής
διακήρυξης, που, στη Δύση, αποκαλούμε Μοντερνισμό. Πράγ
ματι, αποτέλεσε με τον τρόπο του (μαζί με τον Oscar Wilde;),
την πρώτη, μα ανείδωτη ακτίδα φωτός αυτής της αυγής.
Εντελώς μόνος, στο έσχατο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης,
την Αλεξάνδρεια, παντελώς άγνωστος, εκτός απ' τους λιγο
στούς εκλεκτούς φίλους, λες από διαίσθηση, ένα έμφυτο
χάρισμα (αυτή τη σπάνια μα απροσδιόριστη ιδιότητα), έπλασε
ένα εντελώς δικό του μοντέρνο προσωπείο, το οποίο εν συνε
χεία δημιούργησε, με μια πράξη σπάνιας διορατικότητας, μέσ'
απ' τη γήινη καθημερινότητα και τα προσωπικά του αντικεί
μενα, ένα μοναδικό σώμα νεωτερικής ποίησης, ανατρεπτικής σε
ύφος, περιεχόμενο και τεχνική, που καθιέρωσε τον Καβάφη ως
έναν απ’ τους πιο αυθεντικούς και πρωτοπόρους δημιουργούς
της νεώτερης δυτικής λογοτεχνίας. Θέμα του ήταν η ιστορία·
αρχαία, εμπειρική, τοπική, προσωπική. Και παρότι δεν
υπάρχει ίσως κάτι εντελώς πρωτότυπο σ' αυτό, πρωτότυπος
υπήρξε, ακριβώς, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο ο Καβάφης
δημιούργησε τα ποιήματά του για το παρελθόν, στο παρόν,
ένας τρόπος νεωτερικός, κυβιστικός. Ο Κυβισμός - μια κίνηση
που ξεκίνησε δημόσια στα 1907 και τερματίσθηκε στα 1914 με
τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο - ασχολείται πρωτίστως με τις φόρ
μες* κι όταν μια φόρμα συλλαμβάνεται, υπάρχει εκεί για να
ζήσει τη δικά της ζωή, μια ζωή που μεταδίδεται μεν απ’ το υπο
κείμενο, αλλά που, κυρίως, αναδημιουργείται μέσα στο αντι
κείμενο. Ο Κυβισμός δεν επεξεργάζεται το υποκείμενο, απο
τελεί μιαν εξατομικευμένη διαισθητική πράξη.
Δε δικαιούμαι να μιλώ ως ερευνητής του Καβαφικού έργου*
μπορώ μόνο να αναφερθώ, σε γενικές γραμμές, στην επίδραση
του Καβάφη σε μένα, έναν Ευρωπαίο ποιητή απ’ την Ιρλανδία,
στη συγγραφή των δικών μου ποιημάτων.
Πρωτοήρθα σε επαφή με την ποίηση του Καβάφη στη Ρώμη,
όπου ζούσα γύρω στα 1950. Υπήρξε αποκάλυψη για μένα. Η
πρώτη λογοτεχνικής φύσεως αποκάλυψη που είχα, αφότου, ως
μαθητής, ανακάλυψα το James Joyce, απαγορευμένο τότε για
μένα στην Ιρλανδία. Ήμουν ακόμη τελειόφοιτος του σχολείου
στην Τιππεραίρυ3, όταν συνειδητοποιούσα την κυρίαρχη σχέση

της νησιωτικής Ιρλανδίας με την ηπειρωτική Ευρώπη και τις
ποικίλες λογοτεχνίες της. Όμως η Ιρλανδία, όπως άλλωστε κι η
Ελλάδα, είχε ένα πολιτισμό ενδογενή και μια γλώσσα κλασ
σική, ινδοευρωπαϊκή, η οποία υμνούσε τους μύθους, τους θρύ
λους, τις παραδόσεις και την ιστορία του τόπου* μια γλώσσα
που ουδείς (εκτός απ' τους πολύ λίγους) καταλάβαινε στην
Ευρώπη, όπως άλλωστε συνέβαινε με τα αρχαία,και νέα ελλη
νικά, τουλάχιστον μέχρι τον εκλατινισμό της ηπείρου απ' τους
Ρωμαίους. Η Ιρλανδία εξάλλου, είχε κι αυτή, όπως η Ελλάδα,
μακρά ιστορία ξενικής κατοχής, με τις γνωστές συνέπειές της,
μακροπρόθεσμα. Ωστόσο εμείς σταθήκαμε πιο τυχεροί με τη
δίκιά μας κατοχή, υπό την έννοιαν ότι τα αγγλικά έγιναν η
πρώτη μας γλώσσα, την οποία μάθαμε να γράφουμε καλά* κι
εξακολουθούμε να το κάνουμε.
Με την είσοδο του εικοστού αιώνα, το ξεχασμένο Δουβλίνο
της Δυτικής ακτής, μ' όλη την ιστορία κι η ξεχασμένη, παρά και
τη δική της ένδοξη ιστορία, Αλεξάνδρεια της Ανατολικής
ακτής, ελάχιστα διέφεραν. Εντούτοις, ο Καβάφης γεννήθηκε
στην Αλεξάνδρεια το 1863 κι ο Yeats στο Δουβλίνο δύο χρόνια
αργότερα, το 1865. Ο Joyce γεννήθηκε στο Δουβλίνο το 1882 κι
ο Ungaretti στην Αλεξάνδρεια το 1888. Οι δυο τελευταίοι,
μετά τα είκοσι τους χρόνια, άφησαν τις γενέτειρές τους, για το
Παρίσι. Ο Καβάφης κι ο Yeats όμως παρέμειναν στην πατρίδα
τους, είτε με επιλογή τους, είτε-απ’ τη μοίρα. Στη γενιά μου ο
Joyce υπήρξε απαγορευμένος κι ο Becket άγνωστος. Όσοι
ξεκινούσαν τότε να γράψουν ποίηση, αναπτύσσονταν κάτω απ’
την πλατιά ομπρέλα του W. Β. Yeats. Στο μεγαλύτερο μέρος του
έργου του ο Yeats είχε αντλήσει απ’ τους μύθους, τους θρύλους
και την ιστορία της Ιρλανδίας και τα αγγλικά του.μου φαί
νονταν Βικτωριανά, fin-e-siecle - αγγλικά* ποιητικά, πομ
πώδη, εκλεπτυσμένα ή λόγια αγγλικά* στα 1950, αυτή η προημη
πλευρά της γλώσσας του Yeats δεν είχε τρέχουσα αντικειμενική
αξία στην αγορά των αγγλικών που μιλούσα εγώ. Μετά την
Έρημη Χώρα αδυνατούσα να γράψω τα αγγλικά του Yeats,
όπως και να αποδεχθώ τους μυθικούς του ήρωες. Δεν πίστευα
πια σ’ αυτούς. Δεν πίστευα στο Yeats. Ο Δαίδαλος του «Το
Πορτραίτο του Καλλιτέχνη» κι ο Μπλουμ του «Οδυσσέα», μου
ήταν πιο ζωντανοί, πιο αληθινοί, πιο πιστευτοί. Ο ώριμος
Καβάφης έγραφε στη δημοτική και χρησιμοποιούσε καθαρεύ
ουσα και ορισμένους βυζαντινούς τύπους, μόνον όταν αυτό
εξυπηρετούσε κάποια πρόθεσή του. Στην Ιρλανδία, τότε
μιλούσαμε δημοτική, καθώς και λόγια αγγλικά, τα οποία σημα
τοδοτούσαν κοινωνικές διακρίσεις* κι ήταν το πρότυπο δημο
τικής του Καβάφη που ακολούθησα, όταν έγραψα το μακρύ 21
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ποίημά μου «Reilly» στα τέλη της δεκαετίας του 50. (Οι
Ιρλανδοί κριτικοί μου απεφάνθησαν ότι είχα μιμηθεί τον John
Μ. Synge5).
Ζώντας στην Παλιά Ρώμη και στα ελληνικά νησιά για μια
τριακονταετία, συνειδητοποίησα αμεσότερα την αρχαία ευρω
παϊκή ιστορία, που ήταν τριγύρω μου, επί καθημερινής
βάσεως. Στη Ρώμη έμενα στο κάτω μέρος της σκάλας του
Μιχαήλ 'Αγγέλου, πάνω στο λόφο του Καπιτωλίου,, δίπλα στην
Αγορά, ανάμεσα στους παλιότερους Ρωμαίους της πόλης, τους
Εβραίους του γκέτο. Ο γιος μου γεννήθηκε στις Ειδούς του
Μαρτίου,6 τότε που ο Ιούλιος Καίσαρ δολοφονήθηκε στο
Θέατρο του Πομπηίου. Πήγαινα για ψώνια στην Οδό των
Προσκυνητών, την ιστορία της χριστιανοσύνης, πλαισιωμένη
από μεσαιωνικά και αναγεννησιακά παλάτια. Το σπίτι που
δολοφόνησαν τη Βοργία, ήταν λίγο πιο κάτω απ’ το δικό μου·
και πάει λέγοντας.. Ύστερα, τα κελτικά τοπωνύμια της Ιταλίας.
Μπολώνια, Μιλάνο, Βενετία, για να αναφέρω τα πιο προφανή.
Η «ελληνική» μου ζωή κυλούσε στο νησί του Αρχίλοχου, απ’
όπου επισκεπτόμουν φίλους σ’ άλλα νησιά, συνδεδεμένα με
ονόματα απ' τον Όμηρο ως το Σεφέρη. Ως τουρίστας, έφθασα
και πέρα απ’ την Ελλάδα, ως την κελτική Ανατολία. Οι
άνθρωποι γύρω μου φάνταζαν σα μορφές από αρχαία αγάλ
ματα, από τοιχογραφίες. Εν ολίγοις, είχα ζήσει και εξακολου
θούσα να ζω, όλη μέρα, μες στην ιστορία, γεγονός που αφ’ ενός
με βοήθησε να αντιληφθώ βαθύτερα την κελτική μου προέλευση
και το μετέπειτα Ιρλανδικό πολιτισμό και αφ’ ετέρου καθόρισε
τοπικά και χρονικά την καθημερινή μου εμπειρία και τη χρω
μάτισε απτά. Κι η ποίηση γεννιέται απ’ την εμπειρία. Το πρό
βλημά μου εκείνη την εποχή, στα είκοσι μου, ήταν το πώς να
συμπεριλάβω τον παράγοντα μυθικο-ιστορική αίσθηση σε μια
ρεαλιστική ποίηση καθημερινής εμπειρίας. Κι ήταν τότε που
πρωτοδιάβασα Καβάφη. Θα ’μουν ίσως ο πρώτος ποιητής της
γενιάς μου που το έκανε. Ό πω ς έχω ήδη πει, υπήρξε αποκά
λυψη για μένα. Τον αντιμετώπισα αμέσως ως μοντέρνο ποιητή,
ως Κυβιστή. Με καθοδήγησε. Η σημαντικότερη όμως προσ
φορά αυτής της γνωριμίας, ήταν το ότι ενεργοποίησε τις
δημιουργικές μου τάσεις, ενίσχυσε τις προσπάθειές μου, με
ενθάρρυνε να εξακολουθήσω να γράφω ποίηση. Ασπάστηκα
τον Καβάφη.
Χρησιμοποιώντας ήδη απ' το 1890 στο «ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ» το
Νέρωνα, στο «ΙΘΑΚΗ» τον Οδυσσέα, στο «Η ΠΟΑΙΣ» την
Αλεξάνδρεια, στο «ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΑΑΙ» το Θεόκριτο κι ύ
στερα με τον Ιουλιανό τον Παραβάτη, το «ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ
ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ», το «ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ ΤΩΝ» και το «ΘΕΡ
ΜΟΠΥΛΕΣ», ο Καβάφης συνειδητοποιούσε τις δυνατότητες
για μια νεωτερική ποίηση του ιστορικού συναισθήματος, μια
πολυδιάστατη ποίηση, ταυτόχρονα αποκαλυπτική, ρεαλιστική,
συμβολική, ιστορική, μυθική. Αυτό είναι ο Κυβισμός. Έτσι στα
1907 που ο Joyce πρωτοδιέκρινε αυτή την προοπτική για την
πεζογραφία, ο Καβάφης ήταν ήδη ένας μετα-ρομαντικός, μον
τέρνος, ώριμα υποκειμενικός, φλεγματικός, εύστοχα ασαφής
ποιητής, εντελώς μόνος του χωρίς κάποια έκδηλη τουλάχιστον
ωφέλεια από τυχόν εξωτερικές επιρροές. Ένιωσε το προσω
πικό του SPIRITUS MUNDI.
Εν είδει επιφοιτήσεως, ο Καβάφης είδε, ότι η βρώμικη, ερη
μωμένη, ξεπερασμένη, φθαρμένη ιστορική Αλεξάνδρεια των
ημερών του, δεν ήταν παρά η ιδανική σκηνή, στην οποία θα
παρουσίαζε την Αλεξάνδρεια των τριών τελευταίων προ Χρι
στού και των τεσσάρων πρώτων μετά Χριστόν αιώνων, σε
γλώσσα δημοτική, με λίγες δόσεις καθαρεύουσας, εκεί που

αυτό εξυπηρετούσε την πρόθεσή του - την ιστορία της γλώσσας
του. Βρήκε τον τρόπο να καταγράψει ποιητικά, για τους
ομοίους του μα και για το δικό του «άλλο» πρόσωπο, την προ
σωπική του ζωή καθώς και τη ζωή στην Αλεξάνδρεια έξω απ’ το
παράθυρό του, είτε όπως ήταν πραγματικά, είτε όπως εκείνος
τη φανταζόταν.
Στην ίδια ηλικία (με τον Καβάφη), αλλά δέκα χρόνια αργό
τερα ο James Joyce συνέλαβε, εξίσου εμπνευσμένα, την ίδια
προοπτική για την τέχνη του, την πεζογραφία. Στα 1906-7, στη
Ρ(ί)μη, ο Joyce έγραψε το πρώτο του ώριμο έργο Ο νεκρός.
Πρόκειται για μια κυβιστική νουβέλα, σε τέσσερις διαστάσεις,
ρεαλιστική, ιστορική, μεταφορικο-συμβολική, βασισμένη σ’
ένα κελτικό μύθο. Ό ταν την ολοκλήρωσε, καταπιάστηκε με την
ανάπτυξη μιας άλλης ιδέας του, εκείνης της χρονιάς, μιας ιστο
ρίας για ένα σύγχρονο Οδυσσέα στο Δουβλίνο, η οποία παράλ
ληλα θα εξεικόνιζε την ιστορία της αγγλικής γλώσσας. Κυβι
στική πρόζα, το δίχως άλλο. Περιέργως, την ίδια χρονιά ( 19067) ο Picasso ζωγράφισε το ανολοκλήρωτο έργο του «Οι κυρίες
της Αβινιόν» και να κι ο Schoenberg να «παίζει» με την πολυτο
νική μουσική, κι ο Bartok, κι ο Brancusi να υποτάσσει το γλυ
πτικό χώρο* ενώ στο δικό του Κυβιστικό σκάφος, ο Einstein
εξηγούσε το χωροχρόνο με την κυβιστική «Γενική Θεωρία της
Σχετικότητος». Και βεβαίως, λίγο πιο κει ήταν ο Freud κι ο
Yung, οι φιλόσοφοι και πάει λέγοντας. Ό λα αυτά όμως συνέβαιναν στο κέντρο της Επικράτειας, όπου οι πάντες γνώριζαν
τους πάντες. Πέρα, στο άκρο της, κυβιστικά ολομόναχος, στην
ερημιά του, ο Καβάφης τα είχε ήδη καταφέρει όλα αυτά στην
ποίηση.
Η μύησή μου στον ανώνυμο τότε Καβάφη με απέσπασε απ’ την
κατοχή του Yeats και με απάλλαξε δια παντός απ’ τις εφηβικές
μου ψευδαισθήσεις. Στο εξής, έβλεπα τον κόσμο διαφορετικά,
από πολλαπλές όψεις συγχρόνως. Ο Κελτικός μου κόσμος του
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Το σπίτι του ποιητή στην οδό Λέψιους.

μύθου και της ιστορίας, μαζί με το μύθο και την ιστορία της
Ευρώπης, εκτίναξαν την καθημερινή μου εμπειρία στα σοκάκια
της Ρώμης και στα νησιά της Ελλάδας, σα σε βομβαρδισμό «επι
κλήσεων» είτε «επικλήσεως», νετρωνικών και πρωτονικών ορα
μάτων και απελευθέρωσαν την ψυχική μου ενέργεια, διευρύ
νοντας έτσι τη δημιουργική μου προσπάθεια και το «πάθος»
μου. Η επιρροή του Καβάφη ήδη έκαιγε μέσα μου. Τότε ήταν
που έγραψα το πρώτο μου ώριμο ποίημα, μοντέρνο και κυβι
στικό, το «Ο καθηγητής Kelleher κι ο ποταμός Cherles», στο
οποίο αποτυπώνεται η καθημερινή εμπειρία μιας ανοιξιάτικης
βόλτας κατά μήκος του ποταμού, μ’ έναν ηλικιωμένο Ιρλανδό
ερευνητή, μα που στην ουσία βασίζεται στην «Ορέστεια», την
οποία τότε μελετούσα και δίδασκα παράλληλα. Αυτό το «τροχαδάκι» δεν ήταν παρά η αρχή του μετέπειτα «καλπασμού»,
που ακούει στο όνομα «Ο θνήσκων Γαλάτης», ένα μακροσκελές
ποίημα, σε τριαντατρία μέρη, αφετηρία του οποίου αποτέλεσε
το ομώνυμο άγαλμα στη Ρώμη του τρίτου προ Χριστού αιώνα,
Το άγαλμα, μαζί μ’ ό,τι απεικόνιζε, ήταν για μένα κι ένας
«Θνήσκων» αρχαίος Κέλτης πολεμιστής, στα τριάντα του χρό
νια, μια αυτοπροσωπογραφία ειδωμένη από τριαντατρείς δια
φορετικές σκοπιές κι ακόμα ειδωμένη, όπως ο οποιοσδήποτε
από μας, απ’ το Gilgamesh και τον Ηρακλή, τον Αχιλλέα, τον
Οδυσσέα και τον Αγαμέμνονα ως τον Ορέστη, το Μαναάν και
τον Οσίαν, απ’ το Χριστό ως τον Άμλετ και πάει λέγοντας,
καταλήγοντας σ’ ένα μυθικο-ιστορικό, καθ’ όλα συνηθισμένο,
κυβιστή, δάσκαλο, τριαντατριών ετών.
Το ποίημα αυτό οδήγησε, εν συνεχεία, σε μια μεγαλύτερη
συλλογή, ως μεμονωμένο έργο με γενικό τίτλο «Ο περιπλανώμενος Κέλτης» (ο πρώτος τόμος του οποίου εκδόθηκε πρόσφατα
ως «Τυππεραίρυ, η προσωπική μου Ιθάκη»), στο οποίο, το
«άλλο» μου πρόσωπο ή προσωπείο περιπλανάται στο δυτικό
κόσμο, απ’ τις Κελτικές του καταβολές ως το Αζερμπαϊτζάν,
δια μέσου Αιγύπτου, Ελληνορωμαϊκής Ευρώπης και Κελτοκα
θολικής Ιρλανδίας, φθάνοντας ως την τηλεοπτική μετάδοση της
στο Dallas δολοφονίας του, ως Προέδρου των σύγχρονων πλέον
Ηνωμένων Πολιτειών, και πάλι πίσω στην προσωπική μου
Ιθάκη, τη γενέτειρά μου, το λιμάνι της Τιππεραίρυ, στον
Ατλαντικό.
Η ευλογημένη μου επαφή με τον Καβάφη δικαίωσε την κλίση
μου, με παρακίνησε σε μια δημιουργική, ποιητική ενηλικίωση
και ωριμότητα και με βοήθησε να παραδεχθώ τη βαρύτητα
αυτού του μυστηρίου ζωής, της ποίησης. Πάνω από δέκα
χρόνια πριν τους Einstein, Picasso, Joyce και τους άλλους μον
τέρνους, ο Κ. Π. Καβάφης υπήρξε ένα μοναδικό πνεύμα σ' ένα
μοναδικό τόπο. Δημιούργησε ένα μοναδικό «πρόσωπο» που με
τη σειρά του δημιούργησε μοναδική ποίηση. Με το έργο του ο

Καβάφης αποθέωσε το μοντέρνο ποιητή. Έγινε ο ίδιος ταυτό
χρονα, τόπος, χρόνος, προσωπείο, ποίημα. Κι αν ο Αλέξανδρος
υπήρξε ο ονομαστικός θεός αυτής της ιστορικής πόλης, ο
Καβάφης έγινε ο αντίθεος της προσωπικής του συμβολικής
Αλεξάνδρειας κι ο νεανικός του δημιουργικός Θεός, ο Έρως,
μετουσιώθηκε στην Αγάπη.
Δεν είναι ν’ απορεί κανείς, που όταν, στο τέλος, άνοιγε το
παράθυρό του στην οδό Lepsius, μπορούσε να λέει: «πού αλλού
θα ’μουν καλύτερα από δω, ανάμεσα στα τρία κέντρα της ύπαρ
ξης, ένα πορνείο, μια εκκλησία να συγχωρεί κι ένα νοσοκομείο
να πεθαίνει κανείς;» Είναι μια καθαρά κυβιστική δήλωση που
συγχωνεύει τα εγκώσμια και το μύθο. Είναι χάρισμα.
Όταν, ως περιπλανώμενος Κέλτης, ήρθα να διδάξω στην
Αλεξάνδρεια για δύο χρόνια, ο Καβάφης μου φανερώθηκε με
πολλές μορφές. Έγραψα ποιήματα για καθεμιά απ’ αυτές. Οι
πιο έκδηλες είναι οι ακόλουθες:
Ο Καβάφης στην Αλεξάνδρεια
Είναι κρυμμένος παντού εδώ'
όχι καθώς φαντάζει στις φωτογραφίες
μα στην ψυχή και στις συνήθειες,
στην κομψευτή του συστολή, τη μετρημένη πτώση.
Κοιτάζω φευγαλέα, τον εντοπίζω συχνά.
Νύχτες να κατεβαίνει το σοκάκι βιαστικά,
χωμένος στις σκιές των τοίχων
Απογεύματα, στην αίθουσα του τσαγιού, μόνο του
να κλεφτοκοιτάζει πάνω από την ξενόγλωσση εφημε
ρίδα,
πάνω απ' τα ματογυάλια.
Άλλοτε πάλι τον βλέπω πρωινά
στο γραφείο του, στην πνιγηρή δημόσια εταιρία
που βρίσκομαι αναγκαστικά, να κάνω τα χαρτιά μου.
Προβάλλει ξαφνικά, σε κάθε ιδιωτικό του ποίημα,
πίσω από να πρόσωπο, από άλλο.
Παίρνουν ζωή στις ματιές του.
Λεν αποκλείεται, κάποιο απόγευμα, να συστηθούμε·
(ίσως το προκαλέσει εκείνος, με βλέμμα επίμονο).
Θα μισοκάθεται στον καναπέ, ψυχρός, συγκρατημένος
με το κατάλληλο μα τριμμένο του ένδυμα
και θα παρατηρεί μέσα από τα γυαλιά του,
αποζητώντας τον άλλο, το δικό του κόσμο.
Φοβάμαι για το τι θα πω, σαν έρθει η ώρα,
το πώς θα του μιλήσω. Ναι;

μετφρ: Άγγελος Χατζόπουλος
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Γαελική Ιρλανδική: ομάδα του κελτικού κλάδου της ινδοευρωπαϊκής γλώσσας.
2. Ώλστερ: Το βορειότατο τμήμα της Ιρλανδίας. Από το 1921 το μεγα
λύτερο τμήμα της αποτελεί βρεττανική πολιτεία, το δε μικρότερο
επαρχία του Ελεύθερου Ιρλανδικού Κράτους.
3. Τιππεραίρυ: Κομητεία της Ιρλανδίας.
4. fin de siècle: τα τέλη του αιώνα.
5. John Μ. Synge: 1871-1909 Ιρλανδός δραματουργός.
6. Ειδός του Μαρτίου: Για τους αρχαίους Ρωμαίους η 15η ημέρα των
μηνών Μαρτίου-Μαΐου-Ιουλίου και Οκτωβρίου και η 13η των άλλων
μηνών.
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I

Ο Στρατής Τσίρκας
ως ιστορικός ερευνητής
του Σοφιανού Χρυσοστομίόη
Υπάρχουν χιλιάδες ορισμοί για την ιστορία. Και άλλοι τόσοι
για την ποίηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, μας προ
κύπτει και κάποιος ανταγωνισμός ανάμεσα στην ιστορία και
την ποίηση... Ο Αριστοτέλης, λόγου χάρη, επέμενε πως η
ποίηση είναι πιο φιλοσοφική, άρα έχει μεγαλύτερη αξία από
την ιστορία. Και ο Καβάφης καμάρωνε πως είναι μόνο ποιητής.
«Λεν θα μπορούσα ποτέ να γράψω μυθιστόρημα ή θέατρον»...
Αλλά προκειμένου περί ιστορίας, το πράγμα διαφέρει: «Αι
σθάνομαι μέσα μου -μας διαβεβαιώνει- 125 φωνές να με λένε
ότι θα μπορούσα να γράψω ιστορίαν»...1
Δεν ξέρω αν κάποια φωνή -ένδον φωνή- είπε ποτέ στον
Τσίρκα ότι θα μπορούσε κι εκείνος να γράψει ιστορία. Και όσο
και αν του άρεσε η «πολυπλοκότητα των ειδών» -ποίηση, διή
γημα, μυθιστόρημα, μαχόμενη δημοσιογραφία, ένταξη και συμ
μετοχή στο «κοινωνικό γίγνεσθαι» (το τελευταίο λέγεται και
«κομματική δουλειά»...)- αμφιβάλλω αν είχε ποτέ σκεφθεί ν’
ασχοληθεί και με την ιστορική έρευνα. Και όμως, μέσα από το
βιβλίο του «Ο Καβάφης και η εποχή του»,2 ο Τσίρκας μας
χάρισε μερικές εξαίρετες σελίδες από την ιστορία της Αιγύπτου
και, ειδικότερα, από την ιστορία του ελληνισμού της Αλεξάν
δρειας, από τον 19ο ως τις αρχές του 20ού αιώνα.
Έτσι, όμως, ερχόμαστε και στο αντικείμενο αυτής της παρέμ
βασης, η οποία χρεωστά τον ερεθισμό της στην επέτειο τςον 150
χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξαν
δρείας και στην προσπάθεια συγκρότησης στην «αλεξανδρινή
πατρίδα» -γ ια να χρησιμοποιήσω μια διατύπωση του σημε
ρινού προέδρου της κ. Στεφάνου Ταμβάκη- ελληνικού πανεπι
στημίου με την επωνυμία «Μέγας Αλέξανδρος».
Η ιστορία, βέβαια, δεν είναι ένα απλό διανοητικό παιγνίδι
που ικανοποιεί τις ανάγκες του νου... Η ιστορία -μ α ς λέει ο
Νίκος Σβορώνος- είναι για τον επιστήμονα-πολίτη ένα υπεύ
θυνο έργο ζωής, καθώς, μέσα από την ανάλυση μιας συγκεκρι
μένης πραγματικότητας, προσφέρει«κάποια επιστημονική και
κατά τούτο αντικειμενική βάση, απαραίτητη προϋπόθεση κάθε
πολιτικού προγραμματισμού, κάθε πολιτικής παιδείας».7, Ο
Τσίρκας, όμως, δεν ήταν επιστήμονας ιστορικός. Και, ως εκ
τούτου, δεν φιλοδόξησε να μας δώσει «βάση» για οποιοδήποτε
πολιτικό προγραμματισμό. Ο Τσίρκας ξεκίνησε την έρευνά του
αναζητώντας τις «περιστάσεις» ορισμένων ποιημάτων του
Καβάφη, από εκείνα που χρονολογούνται «προ του 1911». Και
με τον όρο «περιστάσεις» εννοούσε «τις βιοτικές καταστάσεις
του ποιητή, κοιταγμένες μέσα από το πνεύμα εκείνης της επο
χής, με τις συγκεκριμένες πολιτικές, κοινωνικές και οικονο
μικές συνθήκες της».4 Ο ίδιος ο Τσίρκας μας ανιστορεί πώς
άρχισε τη μελέτη του αυτή. Ήταν -μ α ς λέει- ένα βράδυ (Ια

νουάριος του 1955) όταν, ξαναδιαβάζοντας τις «Θερμοπύλες»
σταμάτησε στους στίχους:
γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν
είναι πτωχοί, πάλι εις μικρόν γενναίοι
Περίεργο - σκέφθηκε. Τι θέλουν οι πλούσιοι κι οι φτωχοί με
τους τριακόσιους του Λεωνίδα; Και τι ήταν, επιτέλους, αυτό το
ποίημα; Ηθικό πορτραίτο, επιτάφιο εγκώμιο, υπαινιγμός σε
σύγχρονα γεγονότα; Και ο Εφιάλτης ποιος ήταν; Και οι Μήδοι
ποιοι να ήταν; Τα πρώτα αυτά ερωτήματα φέραν κάποια ανα
πόδραστα άλλα: Ποιος ήταν ο Καβάφης; Πού γεννήθηκε, πού
έζησε, ποιους δασκάλους είχε, πού εργάσθηκε, με ποιους συναναστράφηκε και πώς εξηγείται αυτή η ξαφνική (γύρω στα 1900)
ωρίμανσή του, η ένταση του ψυχικού του κραδασμού, η δραματικότητα της απελπισίας του, αυτός ο τόσο προσωπικός τόνος
της φωνής του; Και κάτι ακόμα: Οι καταστάσεις της παρακμής
στην ποίησή του ήταν καρποί μόνον προσωπικής πείρας ή και
πείρας κοινωνικής; Και ήταν άσχετες, άραγε, με τα δράματα
και τα πάθη του καιρού του, με την πραγματική ιστορία της
παροικίας και της Αιγύπτου;
Είναι γνωστή η πολεμική που επιφύλαξαν στο έργο αυτό του
Τσίρκα κριτικοί όπως ο Μάρκος Αυγέρης, ο Τίμος Μαλάνος, ο
Μανόλης Γιαλουράκης, κ.ά., που διαφώνησαν όχι μόνο με τη
μέθοδο των «τριών κλειδιών»5 που χρησιμοποίησε ο Τσίρκας
για να διερευνήσει τις «περιστάσεις» και τις «πηγές» του
Καβάφη, αλλά και με την κεντρική ιδέα του Τσίρκα ότι η εποχή
του Καβάφη προσιδιάζει στην ελληνιστική παρακμή και ότι ο
ποιητής μεταχειρίσθηκε το υλικό της ιστορίας για να φωτίσει
σύγχρονα γεγονότα και πρόσωπα.
Δεν θα ενδώσω στον πειρασμό να εμπλακώ κι εγώ στην αντι
παράθεση αυτή, μια και το θέμα μας είναι η συμβολή του
Τσίρκα στη «σκιαγράφηση» (αυτόν τον όρο χρησιμοποιεί ο
ίδιος) της ιστορίας της Αιγύπτου και, πιο πολύ, της «αληθινής
ιστορίας του ελληνισμού της Αλεξάνδρειας». Θα καταγράψω
μόνο τις δυο διαφορετικές απόψεις του κριτικού Μάρκου
Αυγέρη και του ιστορικού Νίκου Σβορώνου. Οπρώτος υποστη
ρίζει ό τι«ούτε η παροικία της Αιγύπτου, ούτε ο αστισμός στην
άλλη Ελλάδα, δείχνουν φανερά σημάδια παρακμής, κοντά στις
αρχές του εικοστού αιώνα»6 Ο Νίκος Σβορώνος, αντίθετα,
βλέπει στο έργο του Καβάφη, δεμένο με τη βυζαντινή και ελλη
νιστική παράδοση, «την κρίση της νεότερης δυτικής κοινω
νίας».7 Ο καθείς και το όπλο του.
Αλλά και αν δεχθούμε ότι δεν υπάρχει πραγματική αντι
στοιχία ανάμεσα στις πηγές έμπνευσης του Καβάφη και τις
ερμηνείες που δίνει ο Τσίρκας, κανείς, νομίζω, δεν θ’ αμφισβη- 25
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τήσει τη «χρονική μνεία», την «ιστορική διάσταση» της προσ
φοράς του Τσίρκα, όπως προκύπτει, όπως εκρρέει από τη
μελέτη του για τον Καβάφη.
Πέρυσι, μιλώντας από το ίδιο αυτό βήμα, με θέμα «Ο
Τσίρκας ως δημοσιογράφος», είχα σταθεί -μεταξύ άλλων- στη
«συνεργασία του μυθιστορηματικού και του ιστορικού χρό
νου», που σημαδεύει ολόκληρο το συγγραφικό έργο του.
Σήμερα, αν κάτι πρέπει να προσθέσουμε είναι ότι, στο έργο του
Τσίρκα για τον Καβάφη, δεν έχουμε απλώς «ιστορικόχρόνο»,
αλλά «ιστορία» - ακριβέστερα εμπλουτισμό της ιστορικής προ
βληματικής σε ό,τι αφορά, τουλάχιστον, την ιστορία της Αιγύπτου και την ιστορία του αλεξανδρινού ελληνισμού.
Κάπου ο Όσκαρ Ουάιλντ λέει ότι «το μόνο χρέος που έχουμε
απέναντι στην ιστορία, είναι να την ξαναγράψουμε». Και αυτό
το χρέος απέναντι στη «μητέρα Α ίγυπτο», απέναντι στον αιγυπτιώτη ελληνισμό, τον αλεξανδρινό ελληνισμό, ο Στρατής
Τσίρκας το εκπληρώνει με το παραπάνω. Με αγάπη, με συνέ
πεια, με ασίγαστο πάθος.
Κάποιοι θα πουν ενδεχομένως ότι ο ιστορικός «δενπρέπει να
ξεκινά από το παρόν» και ότι, στη μελέτη της ιστορίας, δεν
έχουν θέση οι συναισθηματικές φορτίσεις ή τα πάθη. Είναι η
λογική που θέλει τον ιστορικό κάτι σαν αποκοσμικό τέρας ή
βαλσαμωμένο δεσπότη! Αλλά ο Τσίρκας ήταν ένας ζωντανός
άνθρωπος που ζούσε έντονα την εποχή του, ένας πολίτης-διανοούμενος που είχε ιδέες, οράματα, πάθη. Γι’ αυτό και οι
σελίδες ιστορίας που μας χάρισε, είναι σελίδες ζωντανές,
σελίδες αλήθειας.
Από τις πρώτες αράδες του βιβλίου του για τον Καβάφη, ο
Τσίρκας επείγεται - θ α έλεγε κανείς- να μας δώσει το στίγμα
του. Γράφει έτσι στη σελίδα 14: «Από τότε δεν τον ξαναείδα
(τον Καβάφη). Γρήγορα με τράβηξαν άλλοι ορίζοντες. Ένας
ανόητος φανατισμός δε μ’ άφηνε να επιζητήσω νέα συνάντηση
όσες φορές ξαναπήγα στην Αλεξάντρεια. Έ να απόγευμα στο
Κάιρο, μέσα στο δρόμο έμαθα πως πέθανε. Εκείνες τις μέρες ο
Χίτλερ, καγκελλάριοςπια, ξαπολούσε το μεγάλο κύμα τηςτρομοκρατίας στη Γερμανία»... Να τώρα και ένας άλλος «ιστο
ρικός χρόνος»: Μετά τον βομβαρδισμό της Αλεξάνδρειας από

τον αγγλικό στόλο (είμαστε στα 1882), οι Ά γγλοι θα στήσουν
ένα υπαίθριο στρατοδικείο, στην πλατεία Μωχάμετ Ά λυ,
μπροστά στα Μικτά Δικαστήρια. Οι τρεις στρατοδίκες είναι
Άγγλοι αξιωματικοί. Και η διαδικασία φυσικά συνοπτική.
Ό σοι Αιγύπτιοι προσάγονταν με την κατηγορία του «εμπρη
στή», δεν την γλυτώνουν, Ποινή: θάνατος δια τουφεκισμού,
που εκτελείται αυθωρεί, λίγα μέτρα πιο κάτω, στην πλατεία των
Προξένων... Ο Τσίρκας καταγράφει τη σκηνή όπως τη δίδει ο
Ηρ. Λαχανοκάρδης, στο βιβλίο του «Παλαιά και Νέα Αλεξάν
δρεια». Αλλά οι συνειρμοί του νου είναι ασύνοροι. Πολύ περισ
σότερο, όταν παρεμβάλλεται και η ιστορική μνήμη! Η συκο
φαντία του εμπρησμού -γ ρ ά φ ε ι- είναι δοκιμασμένη. Την είχε
χρησιμοποιήσει και ο Θιέρσος, όταν έπνιγε στο αίμα την Κομ
μούνα. Τότε, κάθε τραυματισμένη γυναίκα του λαϊκού Παρι
σιού θεωρούνταν pétroleuse. Και η κατάληξη του Τσίρκα: «Η
απόσταση από τον τοίχο του Πιέρ Λασαίζ (στο Παρίσι) ως τα
δένδρα της πλατείας των Προξένων (στην Αλεξάνδρεια), δεν
είναι θαρρώ τόσο μεγάλη, όσο αποξαρχής φαίνεται».8
Ο μυθιστορηματικός κόσμος του Τσίρκα είναι απλωμένος,
ανοιχτός. Και, φυσικά, «ορίζεται από τη ματιά και τη φωνή του
συγγραφέα που τον συνέθεσε και τον καθήλωσε με τη γραφή».9
Γι’ αυτό -π έρ α από την Α ίγυπτο- προσεγγίζει χώρους όπως
τον ελλαδικό, τον ευρωπαϊκό (Λαϊκό Μέτωπο στη Γαλλία,
εμφύλιος στην Ισπανία), τον μεσανατολικό, γι’ αυτό δεν έχει
πρόβλημα ν’ ανοίξει κουβέντα λ.χ. μ’ έναν Ιρλανδό καθολικό
παπά, κάπου εκεί στην πλατεία Σιμόν Μπολίβαρ10 ή να μετα
φράσει -κ ά τω από « Ένα πορτοκαλί φεγγάρι»- τους στίχους
που αφιέρωσε η Έθελ Ρόζεμπεργκ στα παιδιά της, λίγες μέρες
πριν εκτελεσθεί μαζί με τον άνδρα της.11
Ό μως ο Τσίρκας είναι Αιγυπτιώτης. Γεννήθηκε στο Κάιρο,
σπούδασε στην Αμπέτειο, δούλεψε δέκα ολόκληρα χρόνια σε
μια βαμβακομηχανή (σε ένα χωριό της Ά νω Αιγύπτου), ξέρει
-ό π ω ς και ο φίλος του Γιώργος Φιλίππου Πιερίδης—12 τι
γίνεται όταν γυρίζουν τα μακινέτα, όταν η σκόνη, το χώμα και
οι ψιλές ίνες του βαμπακιού χώνονται ύπουλα παντού, στα
ρούχα, στα μάτια, στα πνεμόνια των ανθρώπων, στα πνεμόνια
των παιδιών. Και, φυσικά, ξέρει πολλά από τη ζωή, τον μόχθο,
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τους βόγγους του φελάχου. Να είναι τυχαίο ότι η πρώτη του
ποιητική συλλογή έχει τίτλο «Φελάχοί»; Αυτό το δέσιμο του
Τσίρκα με την Αίγυπτο, δεν ήταν κάτι το «στιγμιαίο», το απλώς
συναισθηματικό, το ρομαντικό, το ιδεολογικό. Είναι βίωμα
ζωής. Ο Τσίρκας ταυτίζεται με όλες τις χαρές και λύπες αυτού
του τόπου. Και το απέδειξε με τα ίδια τα κείμενά του, με διηγή
ματα, όπως «Ο Ζ ντ Ά χμετ στην πολιορκία του ΠΚΠ» ή με νου
βέλες, όπως ο «Νουρεντίν Μπόμπα».
Όμως, ας ξαναγυρίσουμε στη μεγάλη μελέτη «Ο Καβάφης
και η εποχή του». Πιστεύω ότι η μελέτη αυτή είναι το «OPUS
VITAE» του Τσίρκα, σε ό,τι αφορά τη συμβολή του στην
ιστορία του αλεξανδρινού ελληνισμού και, σε μικρότερο βαθμό
-μ ια και η σχετική βιβλιογραφία είναι πλουσιότατη- στην
ιστορία της Αιγύπτου. Ο Τσίρκας -σημειώνει ο Παύλος Ζάνν α ς- «κινήθηκε για πρώτη φορά στις μεγάλες διαστάσεις μιας
νωπογραφίας, ζωντάνεψε μια εποχή».13 Και παρά το ότι η
παράθεση στοιχείων είναι πυκνή και διαρκής η μελέτη, στο
μεγαλύτερο της μέρος, «διαβάζεται σα μυθιστόρημα». Να,
λόγου χάρη, πώς περιγράφει μια σκηνή από την επανάσταση
του Άχμετ Οράμπι:
«...Στις 9 Σεπτεμβρίου 1881 όλος ο στρατός που βρίσκεται
στο Κάιρο, με τα κανόνια του, βαδίζει εναντίον των ανακτόρων
του Αβδίν και τα πολιορκεί. Στη μέση της πλατείας, περιστοιχι
σμένος από τους συντρόφους του, ο Οράμπι με ξεγυμνωμένο
σπαθί φωνάζει στο Χεδίβη να έρθει για ν' ακούσει τα αιτήματα
της επανάστασης. Ύστερα από μια δραματική αμφιταλάντευση
- ο άγγλος Ελεγκτής Αλ. Κόλβιν του ψιθυρίζει ‘Σκοτώστε τον
επί τόπου ”!, ενώ ο γάλλος πρόξενος του είχε συστήσει φρόνηση
και ψυχραιμία- ο Χεδίβης προσκαλάει τον Οράμπι να ξανα
βάλει το σπαθί στη θήκη του και να μιλήσει. Η επανάσταση
ζητάει: 1) Να φύγει το υπουργείο Ριάζ Πασά, 2) Εκλογές για
Βουλή αντιπροσώπων του λαού (...) 3) Ν ’αυξηθεί ο στρατός σε
18 χιλιάδες άντρες, αφού ο στρατός είναι ο μόνος φρουρός του
άοπλου λαού, 4) Ισότιμη μεταχείριση όλων των αιγυπτίων,
εξάπλωση της εκπαίδευσης, πολιτικές ελευθερίες για όλους,
κ.ά. Ό λα τα αιτήματα γίνονται δεκτά. Ο Τεουφήκ διώχνει τον
Ριάζ και ξαναφέρνει τον Σερίφ Πασά, που σχηματίζει υπουρ

γείο. Οι στρατιωτικοί απλώς το ανέχονται, Ο Οράμπι...».14
Αλλά ίσως η μεγαλύτερη προσφορά του Τσίρκα είναι ότι
φωτίζει καταστάσεις και πράγματα που συνδέονται με τη ζωή,
τις δραστηριότητες, τους θεσμούς, τις πρακτικές της Ελληνικής
Κοινότητας Αλεξανδρείας - με τη ζωή, τα προβλήματα, τις
ανησυχίες, τις ελπίδες της ίδιας της παροικίας. Έως το 1958
που κυκλοφορεί τη μελέτη του, το μόνο αξιόλογο βοήθημα που
υπάρχει είναι το δίτομο σύγραμμα του Αθανάσιου Γ. Πολίτη
«Ο Ελληνισμός και η νεωτέρα Αίγυπτος».15 Ο Τσίρκας δεν τα
βάζει κάτω! Ψάχνει παντού, σε βιβλιοθήκες, στο Μουσείο
Μιχαηλίδη, στους παλιούς τόμους της εφημερίδας «Ταχυδρό
μος».
Ξέρω ότι μόνο για να διεξέλθει και μελετήσει τους τόμους του
«Ταχυδρόμου» διέθεσε ώρες, εβδομάδες, μήνες! Και, τότε,
βέβαια, δεν υπήρχαν ούτε κομπιούτερ, ούτε μικροφίλμ. Στα
υπόγεια του «Ταχυδρόμου» -π ο υ , φυσικά δεν διέθεταν κλιμα
τισμό- θα ένιωσε, υποθέτω, πάνω του το βάρος των τόμων του
«Ταχυδρόμου» ή -α ν προτιμάτε- τον «ταριχευμένο και μαγικό
συντηρημένο χρόνο», καταπώς θα έλεγε ο Χόρχε Μπόρχες.16
Συγκρατώ μια συνομιλία που είχα με τον Τσίρκα, λίγες εβδο
μάδες μετά την κυκλοφορία του «Καβάφη» του. Τον ρώτησα
για τις εμπειρίες του από εκείνη την παρατεταμένη «συνάφειά»
του με παλιούς, κιτρινισμένους τόμους ή αρχεία εφημερίδων.
«Ή ταν -μου είπ ε- μια επίπονη δουλειά, αλλά και πολύ
συναρπαστική! Α ν με ρωτήσεις σε ποιο “σώμα” του “Ταχυδρό
μου”, σε ποια σελίδα, δημοσιεύθηκε το τάδε άρθρο ή η τάδε
νεκρολογία ή η τάδε διαφήμιση των τσιγάρων Τσανακλή ή του
“Αθηναίου”, τότε λεγόταν “Χεδιβικό ζαχαροπλαστείον”,
μπορώ να σε παραπέμψω με σιγουριά».17
Γιατί δίνω τις λεπτομέρειες αυτές; Τις δίνω απλώς για να
θυμίσω τον προσωπικό μόχθο -πνευματικό, αλλά και σωμα
τικό - του «ερευνητή Τσίρκα». Κάπου ο Βάρναλης λέει πως ένα
έργο μπορείς συνέχεια να το διορθώνεις, να το τελειοποιείς...
Γι’ αυτό οι Αρχαίοι στα αγάλματά τους δεν έγραφαν ο τάδε
«ποίησε», αλλά «εποίει»...18
Στα χρονικά περιθώρια μιας σύντομης παρέμβασης, είναι 2 7

αδύνατο βέβαια να δώσεις όλο τον πλούτο των στοιχείων, των
«πληροφοριών», των καταστάσεων που δίνει ή περιγράφει ο
Τσίρκας, προσεγγίζοντας την ιστορία του αιγυπτιώτη ελληνι
σμού. Και, ίσως, το μόνο που μπορείς να δώσεις είναι την «είδη
του δένδρου». Ο Τσίρκας ξεκινά από «τα χρόνια της ακμής»,
τότε που Πασάς του Κάιρου είναι ο Μοχάμετ Ά λι. Και θεοί του
Μοχάμετ Ά λ ι είναι οι θεοί του εμπορίου. Αλλά έμποροι, τα
χρόνια εκείνα είναι κυρίως οι Έλληνες που παίζουν ουσια
στικά, κατά την εκτίμηση του Τσίρκα, τον ρόλο αστικής τάξης.
Είναι έμποροι και, παράλληλα, στενοί συνεργάτες, σχεδόν επι
τελείς του Πασά. Παράδειγμα: Στην εκστρατεία κατά του Σου
δάν, στα 1838, ο Μοχάμετ Ά λ ι συνοδεύεται από τον γενικό
πρόξενο της Ελλάδας (δηλαδή από τον παλιό φίλο του Μιχ.
Τοσίτσα), από τον Παυλίδη (διάβαζε Δράνετ Πασά) και από
τον γιατρό Στ. Αάσκαρη, που φέρει τον τίτλο του «μπέη».
Γύρω στα 1840, ο ελληνισμός της Αλεξάνδρειας βρίσκεται
στην ακμή του. Χτίζει σχολεία, νοσοκομεία, εκκλησίες, «δη
μιουργεί πολιτισμό». Και οι δομές των ιδρυμάτων του είναι
δημοκρατικές. Από το σημείο αυτό και πέρα, ο Τσίρκας - α ν α 
ζητώντας τις πηγές έμπνευσης του Καβάφη, ακριβέστερα τις
σχέσεις του έργου του ποιητή με την πραγματικότητα- παρα
κολουθεί, καταγράφει, βιώνει όλους τους κραδασμούς ή κατα
κτήσεις του κοινοτικού θεσμού, τις καλές ή ολιγότερο καλές
μέρες του αλεξανδρινού ελληνισμού. Και επειδή δεν είναι αγιογράφος, επειδή δεν πιστεύει πως τα έργα των ανθρώπων πρέπει
να κρίνονται με βάση κάποιες... επιγραφές των Πτολεμαίων
(«όλοι είναι λαμπροί, ένδοξοι, κραταιοί, αγαθοεργοί»...), ο
λόγος του Τσίρκα ποικίλλει: Πότε καταφατικός, πότε αρνητι
κός, πότε έντονα επικριτικός και πότε απλώς ανθρώπινος...
Ό τα ν λ.χ. με απόφαση της Κοινότητας, η φοίτηση των παιδιών
στα κοινοτικά σχολεία, στα χρόνια 1883 και 1884, γίνεται
δωρεάν, η προσέγγιση Τσίρκα δεν μπορεί παρά να είναι θετική.
Ό τα ν η Κοινότητα, στα 1887, τροποποιεί το καταστατικό της
επί το αριστοκρατικότερο (όπου ανάλογα με το ύψος της συν
δρομής σου, αποκτούσες και αντίστοιχο αριθμό ψήφων...), η
προσέγγιση Τσίρκα δεν μπορεί παρά να είναι αρνητική... Και
όταν ο Γεώργιος Αβέρωφ, ο πλουσιότερος Έλληνας της Α ιγύ
πτου και «πρόεδρος της των Λλεξανδρέω ν Ελληνικής Κοινότη
τας» θ’ αφήσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στο
έθνος και την Κοινότητα, ο Τσίρκας θα δώσει τις δικές του
προεκτάσεις: Ό χ ι, αυτή η διαθήκη δεν είναι ένα απλό νομικό
έγγραφο κάποιου βαθύπλουτου ομογενούς που, άκληρος στα
ογδόντα του χρόνια, κάθεται και μοιράζει τα υπάρχοντά του...
Ό χ ι, αυτός ο Μετσοβίτης γέρος, που αγαπούσε με πάθος μυστι
κιστικό την Ελλάδα και που οι αλεξανδρινοί αριστοκράτες του
πλούτου τον αποκαλούσαν «κοτσάμπαση», ήξερε να ορθώνει
σχολεία-Θερμοπύλες.
Αλλά ο Τσίρκας δεν στάθηκε μόνο στα μεγάλα ονόματα.
Καλοί οι ευεργέτες και οι μεγάλοι ευεργέτες, αλλά κάπου
υπάρχει και το ανώνυμο πλήθος, οι απλοί πάροικοι. Ό τα ν
δημοσιεύεται η διαθήκη του Γεωργίου Αβέρωφ, η ανεργία
-γρ ά φ ει ο Τ σίρκας- «μάστιζε τα παροικιακά πλήθη της Α λ ε
ξάνδρειας». Και την ίδια χρονιά, στο Κάιρο, οι τσιγαράδες,
γραικοί, ευρωπαίοι και αιγύπτιοι, ενωμένοι στο σωματείο
τους, κατεβαίνουν σε σκληρούς αγώνες, γιατί τους είχαν περι
κόψει την τιμή της χιλιάδας από 22 σε 18 γρόσια... Και επειδή
αναφέρθηκα στην εφημερίδα «Ταχυδρόμος», επιτρέψτε μου να
παραθέσω δυο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την αρθρογραφία της εφημερίδας αυτής και τα οποία δεν μπορούσαν να
ξεφύγουν από την προσοχή του ερευνητή Τσίρκα:
I

Ο Στρατής Τσίρκας

«Αξιοθρήνητος είναι η των Ελλήνων κατάστασις από τηç
την Α ίγυπ το ν ελεύσεως των επ ί πολιτισμό) καυχωμένων '
γλων. Π αν ό,τι ελληνικόν περιφρονείται και καταπατείται.
οιανδήποτε δημοσίαν ή ιδιωτικήν υπηρεσίαν εισεχώρησα
Ά γ γ λ ο ι, πρώτη αυτών μέριμνα ην να εκδιώξωσι τους Έλλη
καθ' ων τρέφουσι ακατονόμαστονμίσος».
Ιδού και ένα δεύτερο απόσπασμα από άλλο άρθρο:
«Πριν ή όμως επέλθη η τελεία καταστροφή, η τε κυβέρνη
του Χεδίβη και αι λοιπαί Ευρω παϊκαί δυνάμεις δέον να λάβ
στάσιν ανδρικήν και να απαιτήσωσι την εκκένωσιν της Αι
πτου υπό των Ά γγλω ν, διότι αν μη τούτο γένηται, αλλοίμο
και εις τους Α ιγυπ τίο υς και εις τας ξένας ενταύθα παροικίας
Το πρώτο άρθρο είναι γραμμένο το Μάρτιο του 1891, το I
τερο τον Ιούλιο του ιδίου έτους.19
Ό μω ς η λέξη «εκκένωση» -« Α λ Γκαλά» στα αραβία
συνέχει, πρωτίστως, την ψυχή του αδύναμου ακόμα τότε αι
πτιακού εθνικού κινήματος, με επικεφαλής τον νεαρό φλογ
πατριώτη Μουσταφά Κάμελ. Αίγα χρόνια αργότερα, η λέξτ
γίνει το κεντρικό σύνθημα ενός ολόκληρου λαού. Και
γράφει - γ ια να θυμηθούμε το Liberté του Πωλ Ε λ υ ά ρ - π
τού: Στους δρόμους, στα σπίτια, στο χωράφι, στην τσάπα,
ψωμί, στο αλάτι, στα δένδρα, στην έρημο, στο ποτάμι, στις <\
ρούγες των πουλιών! Παντού: «Αλ Γκαλά». Τη λέξη θα
απαντήσουμε και στο διήγημα «Σε καιρό και σε τόπο», απ<
σειρά «Ο ύπνος του θεριστή».20 Κατά σύμπτωση, ένα ακρι!
χρόνο μετά τα δυο αυτά άρθρα του «Ταχυδρόμου» που ανα
ραμε, ο Καβάφης, με άρθρο του στον αλεξανδρινό «Τηλέγ
φο», «ζητάει από τους Ά γγλ ο υ ς ν ’ αφήσουν την Κύπρο
ενωθεί με την Ελλάδα».21
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι η ιστορία του αιγυπτκ
ελληνισμού είναι ένα κομμάτι από την ιστορία της Αιγύπτ
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αλλά και από την ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Ο Σεφέρης,
και ενώ είχαν αρχίσει κιόλας να φαίνονται τα πρώτα σημάδια
της διαρροής, επέμενε ν’ αποκαλεί την Αλεξάνδρεια «μεγάλη
μητρόπολη του ελληνισμού».22 Από τη σκοπιά αυτή, δεν χωρεί
αμφιβολία πως όλοι όσοι μόχθησαν για να συγγράψουν την
ιστορία του αιγυπτιώτη ελληνισμού -α π ό τον Αθανάσιο
Πολίτη και τον Ράδο Ραδόπουλο έως23 τον Μανόλη Γιαλουράκη24- δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να δώσουν σελίδες από την
ιστορία της Αιγύπτου, από την ιστορία της Ελλάδας. Και, ανά
μεσα στις σελίδες αυτές, ξεχωριστή θέση κατέχει ασφαλώς η
προσφορά του Στρατή Τσίρκα, έστω και αν αφετηρία της στά
θηκε ο Καβάφης.
Ο Τσίρκας δεν επεκαλέσθη ποτέ τον τίτλο του ιστορικού.
Πίστευε όμως, στην «ιστορική συνείδηση» του συγγραφέα. Και
είναι αυτή, ακριβώς, η συνείδηση -μ ια συνείδηση που «δένει
οργανικά τα περασμένα με τα τωρινά και ζωντανεύει το
παρελθόν ως προϊστορία του παρόντος»-25 που τον κρατάει
ανάμεσά μας ζωντανό, επίκαιρο, έναν κεφάτο πάντοτε συνομι
λητή.
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Στρατής Τσίρκας:
ο συγγραφέας των δύο πατρίδων
του Σπύρου Τσακνιά
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Δεν ξέρω πόσο γνωστός είναι στην Αίγυπτ(} ο Στρατής Τσίρκας.
Ακούω πως σύντομα θα κυκλοφορήσει στα αραβικά η νουβέλα
του ΝουρεντίνΜπόμπα. Θα είναι, πιστεύω, μία καλή ευκαιρία
για το αιγυπτιακό αναγνωστικό κοινό να γνωρίσει έναν σημαν
τικό συγγραφέα που σε κάποιο βαθμό του ανήκει. Ο Στρατής
Τσίρκας βέβαια είναι αιγυπτιώτης ελληνικής καταγωγής,
έγραψε στα ελληνικά, παθιάστηκε για τα ελληνικά πράγματα
-κ α ι όχι μόνο τα της παροικίας- ώστε δίκαια, αν όχι αυτονόη
τα, εμείς οι Έλληνες τον θεωρούμε καύχημα της πεζογραφίας
μας. Δίκαιο ωστόσο είναι να παραμερίσουμε κάπως την εθνική
μας φιλαυτία και να αναγνωρίσουμε πωςη αγάπη του Τσίρκαγια
την Αίγυπτο, το πάθος του για τη μοίρα της και για τις τύχες του
λαού της ήταν εξίσου μεγάλο. Ήταν ένα βαθύ πάθος που οδή
γησε σε ένα είδος ταύτισης με τον τόπο στον οποίο γεννήθηκε, με
τον λαό με τον οποίο έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του,
στους κόλπους του οποίου διαμορφώθηκε ως άνθρωπος και, ως
ένα βαθμό, ως συγγραφέας. Προσεχτική ανάγνωση του έργου
του δείχνει πως η ματιά με την οποία ο Τσίρκας βλέπει την Αίγυ
πτο δεν είναι η ματιά του πάροικου, αλλά η ματιά του ιθαγενούς.
Η ταύτιση αυτή, διάχυτη σε όλο του το έργο, προβάλλει καθαρά
και ανάγλυφα στη νουβέλα του Νουρεντίν Μπόμπα, για την
οποία προτίθεμαι να πω λίγα λόγια.
Προέχει όμως μια προσωπική μαρτυρία που θα ’θελα να κατα
θέσω με τη σημερινή ευκαιρία. Τον Στρατή Τσίρκα τον γνώρισα
το 1955, όταν κάτοικος Αλεξάνδρειας ακόμη, ερχόταν στην
Αθήνα ως επισκέπτης, για μερικές εβδομάδες. Πριν γνωρίσω το
έργο γνώρισα τον άνθρωπο, σε πλήρη ακμή τότε, έναν άνθρωπο
που ακτινοβολούσε σοφία και ζεστασιά. Η ανάληψη της εξου
σίας στην Αίγυπτο από τον Γκαμάλ' Αμπντελ Νάσερ ήταν πρόσ
φατη και ο Στρατής Τσίρκας ήταν ένα είδος πρεσβευτή της αιγυ
πτιακής Επανάστασης στην Αθήνα. Όπου βρισκόταν κι όπου
στεκόταν συνηγορούσε υπέρ του Προέδρου Νάσερ. Εμείς τότε,
νεαροί διανοούμενοι της Αριστεράς, χωρίς να ξέρουμε και
πολλά πράγματα για την Αίγυπτο, παρακολουθώντας τις εξελί
ξεις μέσα από τα αλύγιστα μαρξιστικά μας σχήματα, νιώθαμε
κάποια δυσπιστία για τους στρατιωτικούς που ηγούντο του αντιαποικιακού αγώνος. «Ό χι παιδιά», διαμαρτυρόταν έντονα ο
Τσίρκας, «ο πρόεδρος τον αγαπάει το φελάχο». Από κείνες τις
μέρες του ’55 συνέδεσα τον Τσίρκα με τον φελάχο. Ο φελάχος
ήταν το σταθερό σημείο των αναφορών του. Λίγο μετά, αφού
έληξαν οι διακοπές του και ο Τσίρκας επέστρεψε στην Αλεξάν
δρεια, είχα την τύχη να βρω τη δυσεύρετη τότε πρώτη ποιητική
του συλλογή, έκδοση Αλεξάνδρειας του 1937, μετοντίτλο Φελάχοι. Το πρώτο ποίημα της συλλογής έχει τον τίτλο «Τραγουδώ
την Αίγυπτο». Το διαβάζω:

«Τι οχληρό βιβλίο, Θα πουν, μυρίζει χώμα
κ ’ιδρώτα καί σβουνιές και χνώτα».
Κι ακόμα:
«Δε βρίσκει
κανείς αυτού παρά κραυγές και μοιρολόγια...
Χαθήκαν οι ομορφιές των Φαραώ κ ’οι εβελίσκοι,
τα δειλινά, οι χουρμαδιές κι οι Πυραμίδες;»
Ναι. Τραγουδώ την Αίγυπτο. Αυτήν,
που δε σας δείχνει ο Κουκ, αυτήν,
που σκουντουφλάτε χρόνια δίχως να τη δείτε.
Και τραγουδώ την Αίγυπτο
γιατί με τρέφει και με σκέπει σα μητέρα,
γιατί πονάει σα μητέρα
και γιατί ελπίζει σα μητέρα.
Όπως θα γράψει ένας κριτικός αργότερα, ο Δημήτρης Ραυτόπουλος, στην Επιθεώρηση Τέχνης, με αφορμή την πρώτη έκ
δοση τηςνουβέλας Νουρεντίν Μπόμπα στα 1957, «ο Τσίρκας επι
στρέφει στην Αίγυπτο τα τροφεία». Η διατύπωση αυτή σήμερα
με ξενίζει. Κανένας γιος δεν επιστρέφει στη μητέρα του τα τρο
φεία. Απλώς, ανταποδίδει την αγάπη της. Ξεπληρώνει τη
στοργή της με τη στοργή του. Το 1957, διαβάζονταςτο Νουρεντίν
Μπόμπα κατάλαβα πόσο βαθιές ήταν οι ρίζες του πάθους που
διακατείχε τον Τσίρκα για τους αγώνες του αιγυπτιακού λαού
για την ανεξαρτησία του. Η νουβέλα γράφεται το 1956, αμέσως
μετά τα γεγονότα της Διώρυγας του Σουέζ, σαν μια άμεση αντί
δραση σ’ αυτά τα κοσμοϊστορικά γεγονότα, σαν ένα χρέος απέ
ναντι στην πατρίδα, γράφει ένας άλλος κριτικός, ο Αλέκος Αρ
γυρίου, μεγαλωμένος στην Ελλάδα αλλά γεννημένος κι αυτός
στην Αίγυπτο από αιγυπτιώτες γονείς, «στην πατρίδα που δεν
του στάθηκε μητριά». Ο Αργυρίου θεωρεί εύλογο να υποθέ
σουμε ότι ο Τσίρκας «θεώρησε χρέος του να δώσει, μετά την επι
τυχία της επανάστασης του Νάσερ, μια άλλη ‘εξέγερση’, αυθόρ
μητη , απρογραμμάτιστη, λαϊκή, που φανέρωνε τις σοβούσες δυ
νάμεις ενός λαού ο οποίος αντιστεκόταν ανέκαθεν στους δυνά
στες του με αδιάλλακτο πείσμα». Και μας δίνει την πληροφορία,
που αντλεί από τα χείλη του συγγραφέα, ότι η νουβέλα Νουρεντίν Μπόμπα γράφτηκε μέσα σε δέκα μέρες. Πραγματικά, άμεση
αντίδραση, αλλά όχι και τόσο αυθόρμητη όσο μπορεί να φαντά
ζει σήμερα. Η ιστορίατου Νουρεντίν Μπόμπα ενδέχεται να στρι
φογύριζε πολύν καιρό μέσα στο μυαλό του συγγραφέα, να εκυοφορείτο για μεγάλο διάστημα, να ωρίμαζε σιγά-σιγά, και να
βγήκε «μία κι έξω», όπως λέμε, όταν τα δραματικά γεγονότα του

Ο Στρατής Τσίρκας

Σουέζ έδωσαν την αφορμή. Μια τέτοια εικασία δεν είναι εντελώς
αβάσιμη, αν λάβουμε υπόψη μας κάποιες ενδεικτικές εσωτερι
κές αναφορές.
Η νουβέλα αρχίζει με την ακόλουθη παράγραφο: «Το μαστροΠολύβιο τον ξαναθυμήθηκα όταν ο Γκαμάλ Αμπντελνάσερ άρ
χισε να δίνει ντουφέκια στο λαό. Ήξερε μια ιστορία και τη φύλα
γε, δεν ήθελε να μου την πει. ‘Έχω γυναίκα και παιδιά. Σαν αλ
λάξουν τα πράματα, βλέπουμε. ’ Πολλές φορές τον παρακάλεσα
γιατί η ιστορία του είχε σχέση με την επανάσταση του 1919. Αυτό
μόνο ήξερα». Ο συγγραφέας, υποτίθεται, πιέζει τον Πολύβιο να
πει την ιστορία του το 1951, όταν η Αίγυπτος κατάγγειλε τη συν
θήκη και ζήτησε να φύγουν οι Άγγλοι. «Γίνηκε τότε μια διαδή^
λωση, μισό εκατομμύριο λαός», γράφει ο Τσίρκας. Ο μαστροΠολύβιος ωστόσο δεν εγκαταλείπει την επιφυλακτικότητά του
όσο τα όπλα τα βαστούν ο στρατός και η αστυνομία του Φαρούκ,
και τον Φαρούκ τον στηρίζουν οι Εγγλέζοι. Θα την διηγηθεί αρ
γότερα, όταν ο Γκαμάλ Αμπντελνάσερ θ’ αρχίσει να δίνει ντου
φέκια στο λαό. Πολλά χρόνια η ιστορία αυτή έμεινε κλεισμένη κι
ασφαλισμένη στα σεντούκια της μνήμης του.
Θα μου πείτε ίσως πως την ιστορία του Νουρεντίν δεν την φύ
λαγε ο συγγραφέας μέσα στο μυαλό του, αλλά ο αφηγητής του,
ένα πρόσωπο που μπορεί κάλλιστα να είναι επινοημένο* όπως
επινοημένος μπορεί να είναι και ο Νουρεντίν, ο κεντρικόςήρωας
της νουβέλας, και τόσα άλλα πρόσωπα και επεισόδια από τη
λαϊκή εξέγερση του 1919 στο Δεϋρούτ. Η εξέγερση ωστόσο δεν
είναι αποκύημα της φαντασίας του συγγραφέα. Είναι σημαντικό
κεφάλαιο της ιστορίας των αγώνων του αιγυπτιακού λαού για
την ανεξαρτησία του. Και εντέλει, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία τι
είναι επινόηση και τι πραγματικότητα μέσα στη νουβέλα του
Στρατή Τσίρκα. Σημασία έχει ποιαν αλήθεια μας αποκαλύπτει
και με ποιαν αφηγηματική μαστοριά στήνει τουςήρωέςτου, διαπλέκει τις σχέσεις τους, αποτυπώνει τις καταστάσεις τους, συν
θέτει, με δυο λόγια, το υλικό του.
To story της νουβέλας είναι σχετικά απλό και θα ενδώσω στον
πειρασμό να το παραφράσω, με τη μεγαλύτερη δυνατή συντομία,
κυρίως για χάρη των μη ελληνόφωνων ακροατών που δεν έχουν

διαβάσει το Νουρεντίν Μπΐ^μπα. Ο Νουρεντίν Νέμνεμ, που τον
φωνάζουν Μπόμπα γιατί είναι πολύ δυνατός, είναι ένας βαρκά
ρης του Νείλου, έντιμος και εργατικός, ομορφάντρας και λιγάκι
καυγατζής, που θα πρόκοβε με την εργατικότητά του αν οι Καμάνηδες,“ που ελέγχουν το δήμο και το εμπόριο στο Δεϋρούτ,
υποστηριζόμενοι από τους Άγγλους, δεν τον καταλήστευαν με
τους αβάσταχτους φόρους και τα χαράτσια που του επιβάλλουν.
Ό ταν το μαχαίρι φτάνει στο κόκαλο, ο Νουρεντίν αρχίζει να αν
τιστέκεται, με νόμιμα κατ’ αρχάς μέσα. Ζητάει προστασία από
τον Πασά της περιοχής, ο οποίος όμως, υπολογίζοντας τις πολι
τικές ισορροπίες, προσπαθώντας να μείνει έξω από τη διαμάχη,
και φοβούμενος να διαταράξει την ισχύουσα τάξη πραγμάτων,
τον παραπέμπει στον Μίστερ Κόξον, τον Άγγλο επιθεωρητή
των Αρδεύσεων. Και μόνο η απόπειρα του Νουρεντίν να διαμαρτυρηθεί για το πρόσθετο χαράτσι συνιστά αξιόποινη πράξη. Ο
Μίστερ Κόξον τον υποδέχεται με γροθιές και αφού τον δέσει πιστάγκωνα βάζει δύο υπηρέτες του Σουντανέζους να του κόψουν
το μουστάκι. Πράξη έσχατης ταπείνωσης, που ένας άντρας σαν
τον Νουρεντίν δεν μπορεί να ανεχθεί. Μετά από μερικές μέρες
βρέθηκε ακέφαλο το σώμα του Μίστερ Κόξον. Λίγο αργότερα,
ένας ψαράς ανέσυρε από το Νείλο το τουμπανιασμένο κεφάλι
του επιθεωρητή των αρδεύσεων. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν
να κρύψουν το περιστατικό από τους ιθαγενείς. Αλλά όλοι οι φελάχοι ήξεραν πως ο Νουρεντίν είχε πάρει εκδίκηση. Κι ο Νου
ρεντίν περνάει στην παρανομία, όπως λέμε, που θα πει εξαφανί
ζεται. Πολλοί πιστεύουν πως πήγε στους Μπεντουίνους* κανέ
νας δεν ξέρει ακριβώς. Όλοι όμως είναι σίγουροι πως ξαναφύτρωσε το μουστάκι του!
Η διασάλευση της τάξης που φοβόταν ο Πασάς επήλθε. Τα
κρούσματα απειθαρχίας πληθαίνουν. Και πίσω από κάθε κρού
σμα οι πάντες βλέπουν «δάχτυλο του Μπόμπα». Ο Νουρεντίν
αρχίζει να γίνεται θρύλος, αλλά ο συγγραφέας είναι πολύ προσε
κτικός με τη θρυλική διάσταση του ήρωάτου. Την ελέγχει αυστη
ρά. Και την εντάσσει μέσα στο ιστορικό της πλαίσιο, μέσα στο
δυναμικό πεδίο των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που με
τις επισφαλείς ισορροπίες τους και τις κρυφές ή ανοιχτές συγ
κρούσεις τους συνθέτουν το φόντο της ιστορίας του Νουρεντίν
Μπόμπα. Τις δυνάμεις αυτές ο συγγραφέας τις γνωρίζει πολύ
καλά και τις αποτυπώνει με ενάργεια και αναγλυφικότητα. Κά
που μιλάει για μια συμφωνία ανάμεσα στους Καμάνηδες και τον
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Πασά. Αντιγράφω: «Ο Καμάνης δεν θα καλλιεργούσε, ούτε θα
νοίκιαζε χωράφια σε φελάχους. Η γεωργία έμενε προνόμιο του
Πασά. Καταχάρηκε αυτός γιατί απ’ εκεί έβλεπε τον κίνδυνο.
Στον Καμάνη έμενε η πόλη: το εμπόριο, οι μεταφορές, τα νοίκια
από τα σπίτια, το χαράτσι που πλέρωναν οι μαγαζάτορες κι οι μικροεπιχειρηματίες και τα τυχερά που φέρνει το δημαρχιλίκι».
Για να συμπληρωθεί το κοινωνικό και πολιτικό σκηνικό, προσ
θέστε τον Έλληνα βαμβακέμπορο Ροζάκη, που ελίσσεται ανά
μεσα στα αντίπαλα στρατόπεδα προσπαθώντας να μη δυσαρεστήσει κανέναν, τους λιγοστούς εργάτες του που πρόωρα μυημένοι στο εργατικό κίνημα προσπαθούν να οργανώσουν εργα
τικό συνδικάτο, και φυσικά τους Άγγλους αποικιοκράτες, πότε
να κρατούν λεπτές ισορροπίες και πότε να επεμβαίνουν ωμά για
να καταστείλουν με τα όπλα εξεγέρσεις εν τη γενέσει των. Προσ
θέστε ακόμα τους φελάχους που δουλεύουν δεκαέξι ώρες την
ημέρα. Οι ισορροπίες, ωστόσο, που επιτυγχάνουν οι αλληλοανταγωνιζόμενες παρατάξεις δεν είναι αδιατάρακτες. Ο αγώνας
του 1917 για την ανεξαρτησία έχει τον αντίκτυπο του και στο
Δεϋρούτ. Οι φελάχοι ξεσηκώνονται, κι ο Πασάς, ελπίζοντας ότι
θα στρέψει την εξέγερση εις όφελος του, στρέφεται κατά των
Ά γγλω ν οι Καμάνηδες κρύβονται στο καβούκι τους* ο βαμβα
κέμπορος Ροζάκης εξαφανίζεται μαζί με την οικογένειά του, ενώ
επανεμφανίζεται ο Νουρεντίν Μπόμπα, ο οποίος, μαζί με κά
ποιον εργάτη του Ροζάκη, προσπαθεί να οργανώσει τους ασύνταχτους και άοπλους φελάχους. Η αυθόρμητη εξέγερση, όπως
θα περίμενε κανείς, πνίγεται στο αίμα. Ο Πασάς φυλακίζεται.
Οι Καμάνηδες ελέγχουν ξανά την κατάσταση. Πενήντα ταραξίες
- μεταξύ των οποίων και ο Νουρεντίν Μπόμπα, που τον κάρ
φωσε ο Ροζάκης για τη δολοφονία του Κόξον - δικάζονται από
εγγλέζικο στρατοδικείο με συνοπτικές διαδικασίες και οδη
γούνται στην κρεμάλα. Αλλά όταν οι Άγγλοι στρατιώτες με
τρούν τα πτώματα τα βρίσκουν σαράντα εννέα αντί για πενήντα.
Ο Τσίρκας συνδαυλίζει υπαινικτικά το θρύλο του λαϊκού του
ήρωα.
Μίλησα πιο πάνω για την ενάργεια και την αναγλυφικότητα με
την οποία ο Τσίρκας αποτυπώνει τις κοινωνικές δυνάμεις και τις
πολιτικές συγκρούσεις τους. Αυτό που είχα κατά νου είναι πως ο
μάστορας της αφήγησης, τις δυνάμεις αυτές δεν τις παρουσιάζει
με τρόπο γενικό και αφαιρετικό, αλλά μέσα από ζωντανούς αν
θρώπους, μέσα από χαρακτήρες, τους οποίους -στη μικρή
έκταση μιας νουβέλας εκατό μόνον σελίδων- σκιτσάρει με κο
φτές κι εύστοχες πινελιές. Παρά την κάπως διδακτική χροιά της
νουβέλας, οι ήρωες του Τσίρκα δεν είναι ανδρείκελα, δεν είναι
άψυχα φερέφωνα ιδεών. Είναι ζωντανοί και αξιομνημόνευτοι
άνθρωποι. Η διαπλοκή κοινωνικο-πολιτικών συνθηκών και αν
θρώπινων πεπρωμένων, επιτυγχάνεται κι εδώ τέλεια, όπως στις
Ακυβέρνητες πολιτείες, την περίφημη Τριλογία του Τσίρκα, η
οποία, εδώ που τα λέμε, ρίχνει τη βαριά σκιά της πάνω σε όλο το
προηγούμενο και το επόμενο έργο του μεγάλου ρεαλιστή συγ
γραφέα. Χωρίς αυτή τη σκιά, πιστεύω, αλλιώς θα αντιμετωπί
ζαμε το Νουρεντίν Μπόμπα. Ας είναι.
Η νουβέλα που αρχίζει με την πρόταση, «Το μαστρο-Πολύβιο
τον θυμήθηκα όταν ο Γκαμάλ Αμπντελνάσερ άρχισε να δίνει
ντουφέκια στο λαό», τελειώνει με τις ακόλουθες δύο φράσεις:
«Ανεβήκαμε πάλι στο μόνιππο και τρέχαμε να προφτάσω το
τραίνο μου. Κάτι γαζίες μοσκοβολούσαν μέσα στη νύχτα». Ό 
πως ξέρουν οι αναγνώστες του, η Αίγυπτος που αγάπησε και
τραγούδησε ο Τσίρκας, η πατρίδα του, δεν μυρίζει μόνο χώμα
32 και ιδρώτα. Παντού μοσκοβολούνε φούλια, γαζίες και γιασε
μιά..

Αθαν. Β. Νταουσάνης

ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Σα ματωμένη λάμα το φεγγάρι,
τις νύχτες, βγαίνει κατακόκκινο
στον ουρανό της Πετρούπολης.
Παίζει το παιχνίδι με το χρόνο,
με τον κίνδυνο, την απουσία - σ ' όλες
τις μορφές ή τις παρερμηνείες της, ακόμα
μιας άλλης εποχής, πριν
ή κατά! Το ζυμώνει τρικυμία
στον καιρό και στο βλέμμα
των πολλών, αμέτρητων, απορούντων...

ΑΠΟΜΕΣΗΜΕΡΟ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ
Παράξενα μοναχικά δένδρα
και κτίσματα, μονόχωρα' πόλοι
συσπείρωσης ανεξερεύνητων εμπειριών.
Τ απομεσήμερο των πάγων
μας αρπάζει. Μας τυλίγει
σε θάμπος μακρινό, των άλλων
ίσκιων*που λευκαίνονται
στην ανεξάντλητη λευκή τους ερημιά...

φορά πως στο έργο αυτό ο έμφυτος διχα
σμός του ποιητή περιστέλλεται σε μια πα
λινδρόμηση ανάμεσα στην απελπισία και
στην ελπίδα.
Βαγγέλη Αθανασόπουλου Με τον τρόπο αυτόν Ο ήλιος του μεσονυ
κτίου αποκτά μιαν ιδιάζουσα σημασία για
την εκτίμηση του έως αυτή τη στιγμή ποιη
Κώστας Στεργιόπουλος
τικού έργου του Κώστα Στεργιόπουλου,
Ο ήλιος του μεσονυκτίου/(1983- επειδή παρουσιάζει αρκετά ευκρινώς το
στίγμα του μέσα στη νεότερη ποίησή μας,
1991).
δίνοντας έτσι την ευ καιρία σε εκείνους που
Εκδόσεις Νεφέλη,
επιμένουν να αναζητούντο στίγμα του στη ν
Αθήνα 1991, σσ. 68.
από το 1955 δημοσιευμένη πρώτη συλλογή
του, να αναθεωρήσουν τη στάση τους.
Ο ήλιος του μεσονυκτίου είναι η τελευταία
Η ποίηση της συλλογής αυτής είναι χα
ποιητική συλλογή του ποιητή, πεζογρά- μηλόφωνη, εξομολογητική όλα θεωρούν
φου, κριτικού και πανεπιστημιακού καθη ται και περιγράφονται από τη σκοπιά ενός
γητή Κώστα Στεργιόπουλου. Ο Στεργιό- εσωστρεφούς ομιλητή και μέσα από το φίλ
πουλος ως ποιητής ξεκίνησε, όπως είναι τρο ενός βιώματος που είναι καθαρά προ
γνωστό, από τον συμβολισμό και τον νεο- σωπικό και δεν αισθάνεται την ανάγκη να
συμβολισμό, ενώ στη συνέχεια συνδύασε υπερβεί τον εαυτό του. Πρόκειται για το λυ
αυτή τη συμβολιστική καταγωγή του με τις ρικό ‘εγώ’ ενός ανθρώπου που ζει με την
απαιτήσεις μιας υπαρξιακής ποίησης και αναμονή του θανάτου. Μέσα από τη συλ
με τους εκφραστικούς νεοτερικούς τρό λογή αυτή διακρίνουμε το γνωστό σ' εμάς
πους. Στον Ήλιο του μεσονυκτίου αυτές οι τους ανθρώπους τραγικό φαινόμενο της
τάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν, απο- γήρανσης tou σώματος και της παράλλη
δεικνύοντας τη συνέπεια που χαρακτηρίζει λης νεανικότητας του συναισθήματος.
το ποιητικό έργο του, αλλά χωρίς να είναι
Κάτι μου λεν ακόμα τα πεσμένα φύλλα
ευδιάκριτες: υπάρχουν ως συστατικά ενός
που τα στροβιλίζει ο άνεμος,
ποιητικού ιδιώματος εντελώς προσωπικού,
καθώς μακραίνουνε στις σκοτεινές του
το οποίο απλώς αποτελεί μέσο έκφρασης
πάρκου αλέες,
ενός ποιητικού οράματος εξαιρετικά ευαί
και το κρώξιμο του πουλιού πάνω απ'
σθητου και τρυφερού.
την καταχνιά φουρτουνιασμένης θά
Με τη συλλογή αυτή ο ποιητής επεξερ λασσας,
γάζεται και προωθεί μοτίβα που κυριάρχη
αν κι έχω χάσει τόσα,
σαν έως τώρα στο ποιητικό έργο του, δίνον
που πια δε θα 'πρεπε να βγαίνει από το
τας ωστόσο την εντύπωση πως τα μοτίβα, οι
στήθος μου μήτε
ιδέες και οι διαθέσεις που διαρρέουν το φωνή.
(«Ο λήθαργος», σ. 17)
έργο του, συγκλίνουν μέσα στον Ήλιο του
μεσονυκτίου συνοψίζοντας με τον τρόπο
Καρπός αυτής της αντίφασης είναι μια
αυτόν ένα μεγάλο μέρος της ποιητικής σκέψη πεισιθάνατη αλλά και ανάλαφρη,
αλήθειας του. Η δίσημη, για παράδειγμα, επειδή είναι γεμάτη συγκατάβαση. Βλέ
παρουσία του ήλιου - ο ήλιος-ζωή και ο πουμε μια συνείδηση που κουβαλά και
ήλιος-θάνατος-, που αποτελεί βασικό μο- προσπαθεί να συμφιλιώσει την εμπειρία
τίβο της τελευταίας του συλλογής, έχει γί των γηρατειών με μια νεανική διάθεση για
νει σαφής μέσα στην ποίηση του Στεργιό- αγάπη. Η πρώτη προβάλλεται, ενώ η δεύ
πουλου από τη συλλογή Η σκιά και το φως τερη κρύβεται με αιδημοσύνη. Η αιδημο
(1960), ενώ στον Κίνδυνο (1965) αυτή η δι σύνη του γέροντα ομιλητή των ποιημάτων
πλή σημασία του ήλιου γίνεται πιο ξεκάθα που νιώθει την ψυχή του ακόμη να σκιρτά
ρη.
καταλήγει σε ένα συγκινητικό ποιητικό
Άλλη μια πορεία που καταλήγει στον Ή αποτέλεσμα.
λιο του μεσονυκτίου είναι εκείνη του μοτίΣυνέπεια όλων αυτών είναι μια γοητευ
βου του χρόνου ως συμβόλου φθοράς φυσι τική μελαγχολική -αρκετά γεροντική—
κής και αλλοτρίωσης ψυχικής, που την ποίηση- μια κουρασμένη, ραγισμένη ποιη
αρχή της μπορούμε να εντοπίσουμε από το τική φωνή που ακούγεται μέσα σε ένα τοπίο
1979 στη συλλογή Τα μισό του πλου. Αυτό κλειστό από παντού, που μοιάζει με κήπο,
το αίσθημα της φυσικής φθοράς καιτης ψυ και είναι ένα καλειδοσκοπικό σκηνικό που
χικής αλλοτρίωσης αποτελεί εκδήλωση ουσιαστικά δεν υπάρχει πια, αλλά επιβιώ
εκείνου του «αρχέτυπου πεσιμισμού» που νει μέσω της μνήμης. - Μόνο που σ’ αυτή τη
διαποτίζει όλο το έργο του, με μόνη δια μνήμη προβάλλονται και αρκετές κρυφές
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επιθυμίες του παρόντος, που ο ποιητής δεν
τολμά να τις δεχτεί ή να τις παρουσιάσει ως
τέτοιες.
Οι χαμηλοί τόνοι και η τραγικότητα αυ
τής της συλλογής είναι οι ώριμοι καρποί
ενός ποιητικού έργου που δημιουργείται
σιγά-σιγά εδώ και μισό αιώνα, και αποτε
λούν έκφραση μιας ποίησης κατασταλαγμένης και λιτής. Συχνά ο τόνος των ποιητών
γίνεται ενοχλητικός, επειδή δεν κατορθώ
νει να κρύψει μιαν επιτήδευση κι ένα ναρ
κισσισμό. Αυτό, ωστόσο, συμβαίνει στο
έργο νέων ποιητών στην ηλικία ή στην τέ
χνη - ή και στο έργο ποιητών που παραμέ
νουν έφηβοι έως τα βαθιά τους γεράματα.
Στον Ήλιο του μεσονυκτίου εκείνος ο ποιη
τικός τόνος που ενοχλεί έχει σβήσει κάτω
από μια συγκινητική εγκαρτέρηση και μια
αυτοσαρκαστική συγκατάβαση. Οι εικόνες
είναι καθημερινές και οικείες, και η ποιητικότητα είναι φανερό πως δεν αποτελεί αυ
τοσκοπό: απλώς ξαφνικά προκύπτει.
Το ποιητικό υποκείμενο, κ'αθώς συμφι
λιώνεται όλο και περισσότερο με την ιδέα
του θανάτου, μεγαλώνει, και οι εικόνες από
το καθημερινό περιβάλλον όλο και μικραί
νουν.
Όλα μικρύνανε τόσο πολύ!
Μικρό το πρωινό, μικρό το απόγευμα
και πιο μεγάλο μονάχα το βράδι.
(«Στη Γκριπουλκία», σ. 21)
ί

Αυτή, ωστόσο, η αντιστροφική μεγέ
θυνση - κ α ι- σμίκρυνση δεν αποτελεί τέ
χνασμα του ομιλητή του ποιήματος για να
αντέξει τη συνειδητοποίηση του επερχόμενου θανάτου (ότι δηλαδή αυξάνεται σε
συνειδητοποίηση -άρα σε υπαρκτικότητ α - προχωρώντας προς την εξαφάνισή
του). Αντίθετα, αυτή η σμίκρυνση των προ
σώπων, πραγμάτων και καταστάσεων που
συγκροτούν και συγκροτούσαν σ’ όλη τη
ζωή του τη γύρω πραγματικότητα, τον οδη
γεί και σε μιαν άλλη συνειδητοποίηση που
απαιτεί την οριακή ενεργοποίηση των δυ
νάμεων της εγκαρτέρησης και της συγκα
τάβασης: τον οδηγεί στη συνειδητοποίηση
της ματαιότητας των πραγμάτων για τα
οποία ανάλωσε τη ζωή του.
Η σήψη των ημερών σιγά-σιγά σε οδή
γησε
σε πλήρη μόνωση,
έτσι πουαρχίζειςπια να βρίσκεις μάταια
πράματα που γι ’ αυτά αναλώθηκες.
(Στο ίδιο)
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που το φως σιγά-οιγά σβήνει, ενώ το άλλο
φως - εκείνο που ανάβουν οι ζωντανοί, δη
λαδή οι θνητοί- δεν βρίσκεται κανείς να το
ανάψει- ησυχία, σκοτάδι, μοναξιά, σβησμένα χρώματα του ορίζοντα, δειλινά, νύ
χτα, μνήμη, σώματα που χάνουν την υλική
τους αντίσταση κι αρχίζουν να «φέγγουν»:
αυτά συνθέτουν το σκηνικό της αναμονής
της φοβερής στιγμής. Και καθώς ο χρόνος
που απομένει είναι σίγουρο πως όλο και λι
γοστεύει, η εμπειρία της αναμονής γίνεται
όλο και πιο ώριμη, δηλαδή όλο και πιο αντι
φατική, μια και η κούραση από τη συνειδητοποίηση του κενού της ζωής που πέρασε
-κ α ι μαζί της η συνακόλουθη απελπισίααναμιγνύεται με το δέος του κενού που
πρόκειται να έρθει, δηλαδή του κενού του
θανάτου. Το μόνο φως που ζωντανεύει

της Ανθούλας Δανιήλ
Πάνος Καπώνης
Αρχιπέλαγος Αϋπνίας

Αίολος 1993
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Ο Πάνος Καπώνης παρουσιάζεται στα ελ
ληνικά γράμματα με τη συγκεντρωτική
ποιητική του συλλογή Αρχιπέλαγος Αϋ
πνίας. Η συλλογή περιλαμβάνει επιμέρους
συλλογές χρονολογημένες οι οποίες κα
λύπτουν το χρονικό διάστημα 1966-1989.
23 χρόνια περιπλάνησης στους ποιητικούς
χώρους και σε θέματα που σημάδεψαν τις
εποχές και κέντρισαν την ποιητική διάθε
ση.
Η προσπάθεια του Π. Κ. είναι αξιόλογη
και εξιέπαινη. Ο χρόνος που κύλησε από τις
πρώτες νεανικές ανησυχίες μέχρι τη σημε
ρινή ωριμότητα είναι αρκετός για να'δώσει
στον αναγνώστη την ευκαιρία να σχηματί
σει άποψη και παράλληλα στον ποιητή να
κατασταλάξει στην ποιητική φόρμα με την
οποία θα πάρει και το βάφτισμα της δημο
σιότητας.
Το Αρχιπέλαγος Αϋπνίας περιλαμβάνει
έξι ποιητικές ενότητες με τους ακόλουθους
τίτλους.
1. Φακοί επαφής, 1966-67
2. Κοκτέιλ, 1968-70
3. Μεταμορφώσεις του Ιερεμία, 1971 -75
4. Αρχιπέλαγος Αϋπνίας, 1976

είχα δει μια φλεγόμενη βάτο
αυτό το ποιητικό σκηνικό, σ’ ένα φυσικό
επίπεδο, είναι εκείνο του φεγγαριού, ενώ δεν πλησίασα
τα παπούτσια μου ήταν τρύπια.
σε ένα επίπεδο μεταφυσικό είναι το φως
Τα πολλά πρόσωπα της ανησυχίας βρί
του «ήλιου του μεσονυκτίου» που δεν δύει
σκουν εύστοχα τις λέξεις για να υποδηλώποτέ.
Τα περισσότερα από τα ποιήματα αυτά σουντη διάχυτη πικρία. Οριακός στίχος της
δίνουν την μελαγχολική εντύπωση πως πρώτης ενότητας ο θεατρικός τίτλος «Κα
αποτελούν τα τελευταία ψιθυριστά και ληνύχτα Μαργαρίτα», και η ακροτελεύτια
άτολμα τραγούδια ενός ποιητή που δεν φράση της ηρωίδας «Καληνύχτα Ντε!»
βρίσκει καταλληλότερο τρόπο για να σιω κλείνουν υποδηλωτικά τη ν πρώτη φάση της
πήσει. Πίσω από κάθε ποιητική φράση του πρώτης νιότης, των πρώτων εσωτερικών
υπάρχει ένας βουβός στοχασμός· και η ανησυχιών με την ποιητική αλλά και την πο
μουσικότητα της φράσης αποτελεί τον κρυ λιτική νύχτα της Μαργαρίτας να ρίχνει την
στάλλινο απόηχο της ώριμης ηρεμίας αυ αυλαία στη σκηνή.
Η συνέχεια δεν αφήνει πολλά περιθώρια
τού του στοχασμού. Ανάμεσα στα πιο υπο
βλητικά κομμάτια αυτής της σιωπής είναι στον ποιητή να ξανασάνει. Το όνειρο του
«Ο λήθαργος», «Στη Γκριπουλκία», «Μ’ Χο-Τσιν-Τεν ανοίγει μια νέα περίοδο ανα
αυτά και με άλλα», «Έξω από το κιγκλίδω σφαλειών και αίματος:
Στον ποταμό των αρωμάτων
μα», «Το σώμα» και «Ο ήλιος του μεσονυ
ο Χο- Τσι ν- Τεν πήγαι νε το κορίτσι του
κτίου».
όταν ο ήλιος κι η σημαία
κατέβαινε

5. Ταξίδι στα Τοπία, 1977-78
6. Ναρκωτικά σύννεφα, 1979-89
Ο τόμος περιλαμβάνει 152 σελίδες και το
εξώφυλλο είναι φιλοτεχνημένο από τον
Δημήτρη Καλοκύρη, όπου το εικονιζόμενο
ιστιοφόρο θαλασσοπνίγεται στο αρχιπέλα
γος· ουρανός, θάλασσα, καράβι, συνθεμένα από τα ίδια υλικά, συνυπάρχουν στη
θύελλα των φυσικών στοιχείων. Εξώφυλλο
λοιπόν υπαινικτικό των ψυχικών και πνευ
ματικών καταστάσεων του ποιητή.
Η γραφή του Π. Κ. ωριμάζει από συλλογή
σε συλλογή και από περίοδο σε περίοδο,
εξελίσσεται χωρίς να εγκαταλείπει τη διήκουσα διάθεση σε όλη την ποιητική πορεία,
«άυπνος» συνεχώς όπως υποδηλώνεται
από τον τίτλο και καταδηλώνεται από το
στίχο στην ενδοχώρατου βιβλίου.
Ποιητής και ποίημα προβάλλουν στην
επιφάνεια ένα σύγχρονο Οδυσσέα κληρο
νόμο του ομηρικού ή σεφερικού ομόλογού
του με ηρωικές αλλά κυρίως απαισιόδοξες
εκφάνσεις. Τα ποιήματα άλλοτε τιτλοφο
ρημένα άλλοτε αριθμημένα με όλους τους
τρόπους αρίθμησης προδίδουν ένα αφηγη
ματικό εγώ ασφυκτικά περιχαρακωμένο
στον αστικό του χώρο-αρχιπέλαγος, από τα
σήματα της τροχαίας, από τους αντιπρο
σώπους που δεν έρχονται, από το Χριστό
που κουράστηκε να ξαναγεννιέται κάθε
χρόνο, από την ατελείωτη μονοτονία των
πεζοδρομίων και τη χαμένη ευκαιρία λόγω
εγγενούς ανεπάρκειας:
Πέρυσι τέτοιον καιρό

καινούργια μέρα
στον ποταμό των αρωμάτων
τον Χο-Τσιν-Τεν τον έπιασε βροχή
μαζί με το κορίτσι του
και το νερό κοκκίνισε
ο ήλιος έπεσε στη Δύση
Εν τούτοις η διάτρητος από σφαίρας
σημαία τωνΒιετκόγκ
εξακολουθεί να κυματίζει
υπεράνω του φρουρίου
Σαϊγκόν23-2-1968Ασοσιέτεντ Πρες
Κι εδώ η ρομαντική βόλτα του Χο-ΤσινΤεν και η συναισθη ματική γλώσσα της ποίη σης συνθλίβονται από την εξοντωτική και
άκαμπτη γλώσσα του πολεμικού ανακοινω
θέντος που σαρώνει τη ζωή και τον ήλιο και
ακυρώνει το όνειρο.
Η Αϋπνία συνεχίζεται χωρίς ελπίδα θε
ραπείας, ο λόγος γίνεται συν τω χρόνω πε
ρισσότερο αποσπασματικός αλλά από τα
ίδια συναισθήματα κυριαρχούμενος. Ο Ιε
ρεμίας αστός έγκλειστος, εγκλωβισμένος
στο επίσημο πρόσωπό του και στο καταπιε
σμένο αφανές μέσα του.
Η απουσία, η σκουριά, η φθορά, ο θάνα
τος, η θλίψη απομακρύνουν τον επιδιωκόμενο στόχο:
Κι οι δυο γιαγιάδες μου ταξίδευαν στον
άνεμο
ανάμεσα σε γραφικά παλιά σιδερικά
σκουριασμένα υδροπλάνα ή προπολε
μικά ΟΤΠΟΕΝ
ή κάτι τέλος πάντων έγχρωμο
σαν τα φαντάσματα

Μια αίσθηση μετεωρισμού, μιασκηνοθετική τακτοποίηση των πραγμάτων, μια αλ
ληλουχία του πάνω και του κάτω κόσμου,
δημιουργούν μια ποιητική ατμόσφαιρα χω
ρίς να αποφορτίζουν την ψυχή:
Η αίσθηση πως ταξιδεύεις
όπως γράφουν οι ποιητές
είναι μια νεράιδα θύμα πυρκαγιάς
Τακτοποίησε τα λουλούδια και
οι χιτώνες έπεφταν σαν απριλιάτικα
αστέρια
μνήμες...
Του το 'πα για τα σύννεφα
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Η ταραχή του κορμιού μια φράση
που δεν ολοκληρώνει τον οργασμό των
ονείρων

το 'πα έτσι κι αλλιώς
πως δεν παίζουν με την καμπυλότητα
του σύμπαντος.
Ο Πάνος Καπώνης δεν ξεχνάει τον έρω
τα. Ο έρωτας είναι εμφανής σε κάθε πλάνο.
Η αγάπη στη 6άση κάθε λέξης, κρύβεται
στα ενδότερα, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε
περισσότερο, είναι η δικαίωση του κάθε
πόθου και ο εφαλτήρας για κάθε αφόρμηση, το άλλοθι μιας ζωής που μας πληγώνει
με την φθοροποιό καθημερινότητά της:
Μα η ομορφιά είναι μιαλεξούλα

της νύχτας που ξαγρυπνάει
της έντασης που με καίει
της μέρας που λαγοκοιμάται
στην απλούστερη έκφραση μιας αγά
πης
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ψάχνοντας λέξεις για να βουλιάξω
περισσότερο μες στο αίμα μου
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που δεν τελειώνει ποτέ
%
πάνω στα κύπαρα της αϋπνίας
Μα τώρα ξέρω γιατί αγαπώ
Γιατί διαχέεται μέσα στα μυστικά ελά
σματα
του μύθου
για την άσβεστη δίψα των άστρων.
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Ιδεολογικές χρήσεις
του όρου «ηθογραφία»
Δύο περιπτώσεις λογοτεχνικής κριτικής
του μεσοπολέμου
της Ιωάννας Μυλωνάκη
Στην τρίτη συμπληρωμένη έκδοση της Ιδεολογικής λειτουργίας
της ελληνικής ηθογραφίας(1991) ο Mario Vitti θέτει το ερώτημα
κατά πόσο ο όρος «ηθογραφία» εξυπηρετεί την μελέτη της
νεοελληνικής πεζογραφίας του 19ου και αρχών του 20ου αιώνα
εφόσον τα έργα της εποχής αυτής δεν αποτελούν ενιαίο και
ομοιογενές λογοτεχνικό κίνημα, κατά πόσο τελικά ο όρος είναι
επιτρεπτός.1 Την ίδια χρονιά, εντοπίζοντας την αξιολογικήαρνητική χρήση του όρου στην ιστορία της νεοελληνικής λογο
τεχνίας, ο Χριστόφορος Μηλιώνης εισηγείται την κατάργησή
του. Και οι δύο μελετητές αναφέρονται στην εμπλοκή του όρου
«ηθογραφία» μέσα στην διαδικασία ανάλυσης της ρεαλιστικής
ή νατουραλιστικής ελληνικής πεζογραφίας και περιγράφουν
την αρνητική στάση της επωνομαζόμενης «γενιάς του ’30» απέ
ναντι στην «ηθογραφία» ως καταλυτική για τις επιλογές της
μεταπολεμικής γραμματολογίας (Μηλιώνης) ή ενδεικτική των
κατευθύνσεων των νέων συγγραφέων του μεσοπολέμου (Vitti).3
Πάντως ο όρος «γενιά του ’30» παρουσιάζει τα ίδια μεθοδο
λογικά προβλήματα όπως και η «ηθογραφία», αποτελούν
δηλαδή γενικευτικές και περιοριστικές σχηματοποιήσεις πολύ
μορφων πεδίων της ελληνικής λογοτεχνικής ζωής, δεν είναι δε
τυχαίο ότι και οι δύο επιβλήθηκαν στα πλαίσια μίας μετα
γλώσσας της λογοτεχνικής κριτικής, η οποία δηλώνει μία δεον
τολογία και υποδεικνύει πρότυπα ερμηνείας λογοτεχνικών και
γενικότερα πολιτιστικών φαινομένων προς διαμόρφωση του
λογοτεχνικού κανόνα. Οι όροι, λοιπόν, αυτοί αποτελούν στοι
χεία συγκεκριμένων κωδίκων αισθητικής, των οποίων η
σήμανση ή οι τυχόν μεταμορφώσεις βρίσκονται σε συνάρτηση
και με ευρύτερες κοινωνικές μεταβολές, αφού η λογοτεχνία δεν
παύει να αποτελεί κοινωνικό θεσμό και ως τέτοιος επηρεάζεται
αφενός από τις κοινωνικές πρακτικές, συμβάλλει αφετέρου
ενεργά στη συγκρότηση και στους μετασχηματισμούς της
εθνικής κουλτούρας.4 Η διαπίστωση αυτή δεν αφαιρεί από το
λογοτεχνικό έργο τα δομικά του χαρακτηριστικά και το δυνα
μικό επικοινωνίας του (Kommunikationspotentiale) με τον ανα
γνώστη (σύγχρονο ή όχι), αφού το έργο παραμένει ανοικτό στις
πιθανές αναγνώσεις, άσχετα αν, για να επιστρέψουμε στην
πρώτη μας υπόθεση, οι αναγνώσεις αυτές δεν μπορούν ποτέ
απόλυτα να αυτονομηθούν από τον ορίζοντα προσδοκιών (Erwartungshorizont), ο οποίος με την σειρά του έχει άμεση σχέση
Λ
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με τους κώδικες αισθητικής της εποχής και του τόπου.5 Ιδιαίτερα στην περίπτωση της «ηθογραφίας», όπως θα δούμε στην
συνέχεια, υπεισέρχονται στην γλώσσα της λογοτεχνικής κρι
τικής του μεσοπολέμου κραυγαλέα εξωλογοτεχνικά κριτήρια,
τα οποία εστιάζουν περισσότερο στον «κοινωνικό» χαρακτήρα
της αφήγησης παρά στις αφηγηματικές τεχνικές. Η στάση απέ
ναντι στην «ηθογραφία» στα συμφραζόμενα δηλώνει πέρα από
τις λογοτεχνικές επιλογές της εποχής την βούληση για οριοθέτηση και σήμανση παράδοσης και νεωτερικότητας, αποτελεί δε
πεδίο κοινωνικής -έω ς και ταξικής- κριτικής.
Η αντιπαράθεση με την «ηθογραφία»6 έχει την αφετηρία της
πολύ πριν την έκδοση του Ελεύθερου Πνεύματος (1929) και την
εμφάνιση του κύκλου των νέων συγγραφέων γύρω από τα Νέα
Γράμματα. Η κριτική των Ροίδη, Δημήτρη Χατζόπουλου και
Γιάννη Καμπύση αφορούσε κυρίως τις αυστηρές γλωσσικές και
αφηγηματικές προδιαγραφές των ψυχαριστών, για τους
οποίους τα όρια της ελευθερίας του συγγραφέα σταθμίζονταν
από τον «εθνικό» χαρακτήρα της λογοτεχνίας.7 Η διαμάχη
Άλκη Θρύλου-Γρηγόριου Ξενόπουλου περί «ηθογραφίας»8
και Θρύλου-Καρζή με αφορμή τον Σικελιανό και τα δελφικά
του οράματα9 εντάσσονται στα πλαίσια μιας συζήτησης περί
«ταυτότητας» της ελληνικής κουλτούρας: προβλήματα όπως το
πολιτιστικό παρελθόν ή οι σχέσεις ελληνικής και ευρωπαϊκής
κουλτούρας ήταν πρωτεύουσας σημασίας και οι σημασιοδοτήσεις τους ρύθμιζαν ως πρότυπα πολιτιστικής συμπεριφοράς
όλα τα επιμέρους ερωτήματα. Αυτό συνεπαγόταν μία λογοτε
χνική κριτική αυστηρά υποταγμένη σε μία φονκτιοναλιστική
οπτική, η οποία, θεωρώντας το λογοτεχνικό έργο ως φορέα
μηνυμάτων που μόνο αυτή ήταν σε θέση να ερμηνεύσει σωστά,
ακολουθούσε μία στρατηγική υπαγωγής των αφηγηματικών
στοιχείων στα ζητούμενα που η ίδια έθετε. Οι αξιολογήσεις
αυτής της λογοτεχνικής κριτικής δεν παρουσιάζουν επομένως
ενδιαφέρον ως εργαλεία αφηγηματικής ανάλυσης, αλλά αποτε
λούν αυτές αντικείμενα ιδεολογικοκριτικής ανάλυσης με στόχο
την αποϊδεολογικοποίηση κάποιων όρων ή θεωρητικών συστη
μάτων.10 Κατ’ αυτόν τον τρόπο απελευθερώνεται το λογοτε
χνικό κείμενο από τις ερμηνείες του και η ιστορία της λογοτε
χνίας από υπάρχουσες παρεξηγήσεις.
Η Άλκης Θρύλος ασχολήθηκε, λοιπόν, με την κριτική της

«ηθογραφίας» πριν ακόμη ο Γιώργος Θεοτοκάς προκαλέσει
θόρυβο και συζητήσεις με το Ελεύθερο Πνεύμα και πριν από
την έκδοση του περιοδικού Νέα Γράμματα (1935), το οποίο
θεωρείται όργανο της νέας λογοτεχνικής κριτικής του μεσοπο
λέμου. Μαζί με τον Πέτρο Χάρη διαμορφώνουν το ύφος της
κριτικής της πεζογραφίας στο περιοδικό Νέα Εστία, του
οποίου είναι μόνιμοι συνεργάτες από την έκδοσή του (1927).11
Οι δύο βασικοί άξονες, στους οποίους κινείται η κριτική της
Θρύλου,12 είναι η αντιπαράθεση με την παράδοση και ο
έλεγχος της νεοελληνικής κοινωνίας, την οποία συνδέει σε μία
αιτιακή σχέση με τα πολιτιστικά της φαινόμενα. Μέτρο σύγ
κρισης και πρότυπο είναι πάντα οι δυτικοευρωπαϊκές κοινω
νίες και η κουλτούρα τους. Η «ηθογραφία» αποτελούσε γι’
αυτήν μία επιφανειακή και μονότροπη περιγραφή, μία ιστο
ρικά αναγκαία φάση της νεοελληνικής λογοτεχνίας:
Κάθε φορά που η τέχνη αναγεννιέται ύστερα από μια
περίοδο μαρασμού, ξαναπερνά από τα ίδια στάδια. Η
έκπληξη και το θάμβος εκδηλώνονται σε ρεαλιστικές από
πειρες, των οποίων οι ατέλειες έχουν μία ιδιαίτερη χάρη και
ποίηση, και αργότερα μόνον απολυτρώνονται οι καλλιτέ
χνες και παρουσιάζονται ως ερμηνευταί και δημιουργοί
[Ν Ε\0 (1931), σ. 958].
Κατά την άποψή της, οι απόπειρες των πρώτων δημοτικι
στών για ρεαλιστική πεζογραφία αποτελούν μία μεταβατική
περίοδο, της οποίας η εκδήλωση καθυστέρησε εξαιτίας της
αντίδρασης του ρομαντισμού και των οπαδών της καθαρεύ
ουσας που έστιαζαν το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά και μόνο
στο ιστορικό παρελθόν, ενώ περιφρονούσαν την σύγχρονη
Ελλάδα. Η λογοτεχνία εξαναγκάσθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο να
προσφύγει σε επανάσταση, δεν εξελίχθηκε δηλαδή ομαλά,
όπως στην Δύση, και οι δημοτικιστές έμειναν προσκολλημένοι
στην μορφή, ταυτίζοντας την εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας
και την ανακάλυψη της δημοτικής παράδοσης και της λαϊκής
ζωής με αναβάθμιση της λογοτεχνίας. Για την Άλκη Θρύλο
είναι το ίδιο κατακριτέες και η λατρεία της δημοτικής παρά
δοσης από μέρους των δημοτικιστών και η αρχαιολατρεία των
οπαδών της καθαρεύουσας, αφού και οι δύο τάσεις εκφράζουν
ξενοφοβία.
[...] μπορεί κανείς να θαυμάζει και να λατρεύει το αρχαίο
θαύμα, και σύγχρονα να μην υποδουλώνεται σ’ αυτό, να το
τοποθετεί μέσα στην εποχή του, και να διατηρεί όλη του την
ανεξαρτησία και την ατομικότητα [ΝΕ 15 (1934), σ. 355].
I

Και αλλού:
Ο φωτεινός λόγος του Σολωμού, ο οποίος είχε διακηρύξει
ότι η δημοτική παράδοση και η λαϊκή ζωή πρέπει να είναι
μόνον αφετηρίες κι ότι το έθνος ζητεί από τον λογοτέχνη το
θησαυρό του πνεύματός του, δεν ηύρε απήχηση μέσα τους
[μιλά για τους δημοτικιστές] [ΝΕ 11 (1932), σ. 63].
Η «οπισθοδρομημένη» και «ακαλλιέργητη» ελληνική κοι
νωνία ήταν άλλος ένας σημαντικός κατασταλτικός παράγον
τας. Η «ηθογραφία» διακρίνεται για την Θρύλο από τα χαρα
κτηριστικά της κοινωνίας που την γέννησε: απουσία αληθινής
πνευματικής ζωής, έλλειψη φαντασίας, πλουραλισμού και
φιλοδοξίας. Οι «στατικοί φωτογράφοι»,13 όπως χαρακτηρίζει

τους «ηθογράφους», δεν ήταν «δημιουργοί»: τους έλειπε η
καλλιέργεια, η μόρφωση, η επαφή με τις δυτικοευρωπαϊκές κοι
νωνίες και τον πολιτισμό τους, τέλος η πείρα ζωής. Συνεπώς,
αγνοούσαν την ανωτερότητα της Δύσης, ήταν αυστηρά «ελλαδικοί» και στο έργο τους καθόλου «προσωπικοί». Η ατομικό
τητα και η ελευθερία του λογοτέχνη είναι, σύμφωνα με την
άποψή της, ασυμβίβαστη με την «ηθογραφία», η οποία απο
τελεί ένα είδος ντοκουμέντου, πάντως όχι γνήσια λογοτεχνία,
και αποκλειστικά «ελληνικό είδος», άγνωστο στους ξένους συγ
γραφείς.
Στο επίπεδο της αφηγηματικής ανάλυσης η Άλκης Θρύλος
προβάλλει, μαζί με τον γνωστό ισχυρισμό ότι στο «ηθογρα
φικό» έργο απουσιάζει η ψυχολογική ανάλυση με αποτέλεσμα
οι ήρωες να λειτουργούν ως «τύποι» και όχι ως «χαρακτήρες»,
πρότυπα απολύτως εξωλογοτεχνικά, όπως την κοινωνική τάξη
των αφηγηματικών προσώπων ή το κοινωνικό περιβάλλον της
πλοκής:
Οι περισσότεροι [πρώτοι δημοτικιστές] παρέβλεψαν
εντελώς ότι πλάι στο λαό [... ] υπήρχε και στην Ελλάδα, στην
πρωτεύουσα και στις επαρχίες, ένας αρκετά μεγάλος
αριθμός από αστούς με τα ενδιαφέροντά τους και την ιδιαί
τερη ψυχοσύνθεσή τους, οι οποίοι μπορούσαν να τους
προσφέρουν θέματα επιδεκτικά μιας πολύ πιο πλούσιας
αναπτύξεως από τα θέματα της χωριάτικης ζωής [ΝΕ 11
(1932), σ. 63].
Σε συνδυασμό με την άποψή της περί μορφωμένων κοσμοπο
λιτών συγγραφέων διαπιστώνουμε ότι η κριτικός αντιλαμβά
νεται την λογοτεχνία ως εκδήλωση της αστικής ζωής. Φορείς,
δέκτες και μηνύματα του λογοτεχνικού έργου εντοπίζει μέσα
στο αστικό περιβάλλον των πόλεων:
%

Λεν είναι λοιπόν παράδοξο ότι δεν συγκέντρωσαν [οι δημο
τικιστές ηθογράφοι] αναγνώστες, ότι δεν κατόρθωσαν να
διαμορφώσουν ένα πυκνό αναγνωστικό κοινό. Οι χωριάτες
δεν διαβάζουν. Ο άνθρωπος της πόλεως πλήττει άμα
συναντά αδιάκοπα στο βιβλίο τύπους που του είναι και
ξένοι, θέλει μέσα στο βιβλίο να εύρη και να αναγνώριση τον
εαυτό του, να του διαφωτισθή και να του εξηγηθή ο εαυτός
του[ΝΕ 10 (1931), σ. 63.].
Η μετατόπιση του χώρου πλοκής από την ύπαιθρο στην πόλη
και η ψυχογραφία - τ α γνωστά μοτίβα αξιολόγησης της «ηθο
γραφίας» από την ελληνική λογοτεχνική κριτική- καθώς και η
χρήση κοινωνικών κριτηρίων στην αποτίμηση του λογοτε
χνικού έργου επαναλαμβάνονται και στην αρθρογραφία του
Πέτρου Χάρη.14 Μία κοινωνία «ασχημάτιστη» όπωςη ελληνική
των αρχών του αιώνα, «χωρίς τάξεις με δικά τους συμφέροντα
και δικά τους ιδανικά» δεν προσέφερε τα ανάλογα ερεθίσματα
ώστε ο λογοτέχνης να στραφεί στην αυτοπαρατήρηση και να
στοχασθεί πάνω στο εξωτερικό του περιβάλλον. Ο εθνικισμός
της εποχής υποκαθιστούσε άλλες συλλογικές και ατομικές
αξίες, ενώ η «ηθογραφία» δεν μπόρεσε να υπερβεί την πραγμα
τικότητα και να αναζητήσει τις «καθολικές καταστάσεις» που
εμπνέουν τα αληθινά έργα τέχνης.
Ιδεολογικά ρεύματα δεν υπήρχαν τότε στην Ελλάδα, γιατί
δεν υπήρχαν ιδέες που να χωρίζουν τις τάξεις και ν ’ αντι- 3 7
—»

προσωπεύουν τα συμφέροντά τους[ΝΕ2 (1927), σ. 1094].
Για την ελληνική κοινωνία της εποχής του και την πεζογρα
φία:
Αλλά επέραοαν εκατό χρόνια και περισσότερα ακόμα από
τότε που θεμελιώθηκε η νέα ελληνική κοινωνία, και βασανι
στήκαμε την τελευταία δεκαπενταετία από τόσες αγωνίες,
που δεν μπορούσε παρά ν ’ αποκτήσουμε ταξική συνείδηση,
να καθορίσουμε τη θέση μας και να κάνουμε ό, τι επιτρέπουν
οι δυνάμεις και οι πεποιθήσεις μας για να την υπερασπί
σουμε [η υπογράμμιση δική μου] [Ν Ε14 (1935), σ. 955].
Το μυθιστόρημα ως «συνθετικό είδος» είναι για τον Χάρη η
μόνη αφηγηματική μορφή που ταιριάζει σε μία «σύνθετη» κοι
νωνία με «εξελιγμένη» ζωή όπως η σύγχρονή του ελληνική και
οι αστοί η μόνη κοινωνική τάξη που προσφέρει το «αντιπροσω
πευτικό» υλικό για μία τέτοια αφήγηση. Την «επιστροφή στην
ελληνική ζωή» και στην «ηθογραφία» θεωρεί αναχρονιστικό
κήρυγμα, παρατηρώντας ότι το ελληνικό αναγνωστικό κοινό
προέρχεται από την αστική τάξη και συνεπώς ενδιαφέρεται για
αφηγηματικά θέματα και πρόσωπα που του είναι ήδη γνω/ 15
στα.
Και οι δύο κριτικοί της Νέας Εστίας θεωρούσαν ότι η λογοτε
χνική πράξη δέχεται επιρροές από το κοινωνικό περιβάλλον: τα
βιώματα και η αντιπαράθεση του λογοτέχνη με τον εξωτερικό
κόσμο, το «πνεύμα της εποχής» αφήνουν τα ίχνη τους στο λογο
τεχνικό έργο. Παράλληλα τονίζουν την «ατομικότητα» του
ύφους ως αφηγηματική αξία και την εγγράφουν στα χαρακτηρι
στικά της αστικής λογοτεχνίας, εκφράζοντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο τον «ευρωπαϊσμό» τους και την αποδοχή του «μοντέρ
νου».16 Στην ενασχόλησή τους με την πεζογραφία συμπλέ
κονταν η αφήγηση με την πρόσληψη κάτω από την οπτική της
«λειτουργικότητας» της λογοτεχνίας: τα ζητήματα της ταξικής
προέλευσης των αφηγηματικών προσώπων, του χώρου πλοκής
ή των αφηγηματικών τεχνικών ήταν συνδεδεμένα με το πρό
βλημα της έλξης που έπρεπε να ασκεί το έργο στον Έλληνα ανα
γνώστη, αντιμετωπίζονταν δε πάντα υπό το πρίσμα της σύγ
κρισης με ξένες λογοτεχνίες. Η άποψη ότι η λογοτεχνία είναι
φορέας αξιών και γνώσης, δείγμα ρεαλιστικής κριτικής όπως
αυτή διαμορφώθηκε τον περασμένο αιώνα,17 νομιμοποιεί την
αναζήτηση συγκεκριμένων στοιχείων μέσα στην αφήγηση και
την ανάλογη αποτίμησή της. Οι κριτικοί αυτοί, λοιπόν, απορ
ρίπτουν την «ηθογραφία» ακριβώς επειδή δεν εκπληρώνει τις
προϋποθέσεις της «αστικής» λογοτεχνίας, χωρίς να προβλημα
τίζονται για τις ιδιαιτερότητες των αφηγηματικών δομών,
χωρίς καν να εξετάζουν πιθανές διαφοροποιήσεις του όρου σε
επιμέρους συγγραφείς.
Η Άλκης Θρύλος και ο Πέτρος Χάρης αποτελούν δύο περι
πτώσεις κριτικών του μεσοπολέμου που ακόμη και αν δεν
δημιούργησαν «σχολή», εκφράζουν τάσεις της λογοτεχνικής
κριτικής της εποχής. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η μοναδική
εξαίρεση που κάνει ο Θεοτοκάς στην περιγραφή του της κακής
κατάστασης της ελληνικής κριτικής, αφορά την Θρύλο.18 Η
συγγένεια των απόψεων, παρόλο που η τελευταία δεν συγκατα
λέγεται στην επωνομαζόμενη «γενιά του ’30»,19 καθώς και
αυτών του Χάρη υποδεικνύει ότι το πρόβλημα «ηθογραφία»
δεν ήταν αντικείμενο αρνητικής κριτικής μόνο από μία μερίδα
38 της μεσοπολεμικής κριτικής. Κατά δεύτερο λόγο το είδος των
επιχειρημάτων συνθέτει έναν ιδεολογικό λόγο που επιπλέον δεν
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έχει καμία σχέση με τα κείμενα, έστω και στα πλαίσια μιας
ερμηνευτικής λογοτεχνικής κριτικής. Και αν ακόμη και σήμερα
χρησιμοποιείται ο όρος «ηθογραφία» παρά τις αρνητικές συν
δηλώσεις που επί πολλές δεκαετίες κόμιζε η κριτική, χρειάζεται
τουλάχιστον η μετατόπισή του από τον χώρο της σύγχρονης κρι
τικής και ιστορίας της ελληνικής λογοτεχνίας στο ερευνητικό
πεδίο της ιστορίας της ελληνικής ιδεολογίας.
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Το «Εικονοστάσιο Ανωνύμων Αγίων»
του Γιάννη Ρίτσου

Μια Πρώτη Ματιά
\

,

της Ά μ υ Μιμς
«Κάτω από 'να ύφος καραγκιοζίστικο, παλαβό, αυτο-ειρωνικό ή και παρανοϊκό... πολλά κρύβονταν, αποσιωπούνταν, παραμορφώνονταν... Κι ίσως, στο τέλος, αυτό
το κράμα εμποδίων καί ασυδοσίας, μεταμφιέσεων και
γύμνιας, να δημιουργούσε τη γοητεία ενός στυλ καθαρό
τητας, παραδοξότητας, πολυπρισματικότητας και ακρι
βόλογης αορίστίας. Πίσω όμως α π ’όλ’αυτά τα “ωραία”,
διαφαίνεται ο κίνδυνος σχηματισμού μιας “σχολής”,
μιας βολικής μανιέρας δελεαστικής, αλλά καθόλου ευ
θύβολης. ...επιμένω να κατακρίνω τις τρικλοποδιές που
βάζει στη φωνή μου η αισθητική αυταρέσκεια. Και κάθε
φορά που συλλαμβάνω επ ’ αυτοφώρω τον εαυτό μου να
ακκίζεται υποκρινόμενος τον ωραίο ταχυδακτυλουργό ή
τον δεξιοτέχνη κλόουν ή το κέρινο μανεκέν μιαςπροθήκης της οδού Σταδίου, τον πιάνω α π ’τ ’αυτί και του φω
νάζω: “Αριόστε, άσε τις ζεβζεκιές και τις κουτσουκέλες,
άσε τα σκέρτσα και τις μπούρδες. Πες την αλήθεια. Μολόγα. ”»
(«Εικονοστάσιο», 9ος τόμος, σελ. 23-24)
*
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Το «Εικονοστάσιο Ανωνύμων Αγίων» του Ρίτσου έχει κτιστεί
με εννέα μικρούς «τόμους», οκτώ από τους οποίους γράφηκαν
μεταξύ 1983 και 1985, κοντά στο τέλος της ζωής του. Μόνο η
πρώτη γραφή του πρώτου τόμου έγινε χωριστά -τ ο 1942- τότε
που ο ήρωας (ή μάλλον, ο αντι-ήρωας) πρωτο-εμφανίστηκε με το
προσωπείο του Αριόστου του Προσεχτικού. Στους άλλους οκτώ
τόμους, που ξανάρχισε ο Ρίτσος 40 χρόνια αργότερα, ο Αριόστος
συνοδεύεται από το « Αλτερ Εγώ» του Ποιητή, τον Ιωνα. Μέσ’
απ’ αυτούς τους δυο χαρακτήρες, η ιστορία της ζωής του Ρίτσου
ξετυλίγεται σ’ ένα μεγαλειώδες ψηφιδωτό από μνήμες και ανα
μνήσεις, πότε σαν ολοζώντανες σκηνές απ’ την παιδική ηλικία
και την εφηβεία, πότε σαν φανταστικοί διάλογοι ή σατυρικοί
συλλογισμοί, πότε σαν φιλοσοφημένες παρατηρήσεις ή και σχό
λια για την πρόσφατη ιστορία της Ελλάδος, πότε σαν οικείες αν
θρώπινες στιγμές με τη γυναίκα του ή με άλλους συγγενείς (τη
μάνα και τον πατέρα του, θείες και μπαρμπάδες από τη Μονοβάσια - όπως τη λέει ο ίδιος), πότε σαν συναντήσεις με άγνωσχους συνεξόριστους, αφανείς φίλους, καθημερινούς γείτονες
από τον Ά γιο Νικόλαο, πότε με τη μορφή της εξομολόγησης που

πλησιάζει την αυτο-ψυχανάλυση και πότε με τη μορφή του ονεί
ρου.
Και τι θαυμαστό ψηφιδωτό από όνειρα στο «Εικονοστάσιο»!
Π.χ. το όνειρο με τον Νιζίνσκι, όπου βλέπει ο Ποιητής τον χο
ρευτή να κατρακυλά στη χιονισμένη βουνοπλαγιά, με τα πουλήσια πόδια του (που ήταν κάποτε τα φτερά του) να βουλιάζουν, να
βουλιάζουν, μέχρι που φτάνει ο Νιζίνσκι στο χείλος της Αβύσ
σου, όπου κινδυνεύει να πέσει. Αλλά ακριβώς εκείνη τη στιγμή,
ένα μικρό δένδρο αγκαλιάζει τον χορευτή με τα κλαριά του και
τον γλιτώνει. Μετά από μερικές άλλες σουρρεαλιστικές εικόνες,
ξυπνάει ο Ρίτσος και ψάχνει τα ράφια της βιβλιοθήκηςτου για να
βρει το «Ημερολόγιο» του Νιζίνσκι. Εκεί, διαβάζει ένα απόσπα
σμα για την απαίσια πεθερά του χορευτή, που τον ταπεινώνει για
ένα μανταρίνι και ο Ποιητής - έχοντας ξυπνήσει για τα καλά τώ
ρ α - πετάγεται στο διπλανό μανάβη και αγοράζει πολλά πολλά
μανταρίνια, για να τα φάνε μαζί - εκείνος και ο χορευτής, ξυπό
λυτοι κι οι δυο. Παρατηρεί ο Ρίτσος, μ’ένα σκεπτικό που θυμίζει
τον Γιουγκ, ότι τα όνειρά μας αντικαθρεφτίζουν την τρέλα μας,
την οποίαν αναπαρασταίνουμε στον ύπνο μας, για να μπορέ
σουμε στον ξύπνιο μας να ισορροπήσουμε! Σ’ ένα άλλο όνειρο,
βλέπει ο Ρίτσος μια γλάστρα με πέντε κόκκινους κρίνους, τόσο
εκθαμβωτικούς που δεν αντέχει την ένταση της δικής του χαράς.
Αισθάνεται την ανάγκη να μοιράσει τη χαρά του με ολόκληρο τον
Κόσμο. Μα απότομα, πέφτει η γλάστρα και σπάει και ο Ρίτσος
ξυπνάει. Πάλι, το όνειρο τον παροτρύνει να δράσει παρορμη
τικά και τρέχει έξω στους δρόμους της πόλης, φωνάζοντας:
«Έαρ, έαρ, έαρ» -μ ε τη λαχτάρα να χαρίσει αυτούς τους πέντε
κρίνους σ’ όλη την Ανθρωπότητα, πολλαπλασιάζοντάς τους σε
εκατοντάδες, χιλιάδες, μυριάδες κόκκινους κρίνους. Μα ίσωςτο
πιο επιβλητικό όνειρο απ’ όλα στο «Εικονοστάσιο» είναι το
όνειρο του Πέτρου με τη μεγάλη άσπρη αρκούδα μέσα στα χιόνια
κι ο ίδιος ο Πέτρος κάτασπρος, να περπατάει αλαμπρατσέτα με
την άσπρη αρκούδα που γελάει και τα γέλια και των δυο τους να
ανεβαίνουν μέχρι το μακρινό ορίζοντα, πιο άσπρα από τα ίδια τα
χιόνια* και τα πάντα (γέλια, τοπίο, πρωταγωνιστές) να φαντά
ζουν πιο λευκά από την λευκότητα.
Στην απέναντι όχθη απ’ αυτές τις ονειρικές ψηφίδες, υπάρ
χουν τα πρωτοφανή αποσπάσματα ποιητικής ελευθεροστομίας
στο «Εικονοστάσιο». Σχετικά μ’ αυτά τα «παράξενα πράματα»,

την ίδια ώρα που μας λέει ο ίδιος ο Ρίτσος ότι θεωρεί το «Εικονοστάσιο» ως «ό,τι περισσότερο και καλύτερο και πιο ξάστερο»
έχει γράψει, εκφράζει την ανησυχία ότι ίσως επέμβει η «μονό
φθαλμη» Λογοκρισία και τον αναγκάσει να περάσει από δίκη,
όπως ο Σαντ. Η περίπτωσή του μπορεί να συγκριθεί με τον
ΤζαίημςΤζόυς - αν θυμηθούμε τις μηνύσεις εναντίον του Ιρλαν
δού βάρδου στην Αμερική του 1930, για ό,τι οι σεμνότυφοι λογο
κριτές εκεί πέρα στιγμάτισαν σαν «αισχρολογία» στον «Οδυσσέα». Την ίδια στενόμυαλη κατάκριση που αντιμετώπισε ο Ρί
τσος για το κουράγιο να απολύει έναν άφοβον χείμαρρο από λέ
ξεις - με εκείνον τον καταρρακτώδη ρυθμό, που συχνά θυμίζει
τη ποταμίσια ροή του Τζοϋσικού ύφους (προπάντων στον περί
φημο μονόλογο της Μόλλυ Μπλουμ).
Με σκωπτικές φράσεις, περιγράφει ο Ρίτσος τις αντιρρήσεις
των αντιπάλων του και ακόμη των πιο δικών του ανθρώπων,
που, αρχικά τουλάχιστον, σοκαρίστηκαν απ’ αυτό και το περιφρόνησαν σαν «πορνογραφία». Π.χ. τις αριστοφανικές κατα
γραφές για τον Κάβουρα - τον άγριο αλητάκο (τον «ζεβζέκη»)
από τη Μονοβασιά που του άρεσε να κατεβαίνει στη θάλασσα,
ντάλα μεσημεριού, ανάμεσα στους ηλιο-τσουρουφλισμένους
βράχους, για να κολυμπήσει τσιτσίδι ή να χοροπηδήσει σαν σάτυρος, κάνοντας το κέφι του με την υπηρετριούλα της θείας Υακίνθης. Αυτή η μνήμη, καυτή σαν τη λάβα, από την εφηβεία του
Ρίτσου είναι τόσο γεμάτη λαγνεία όσο παρόμοιες σκηνές στο
«Σέξους, Πλέξους, Νέξους» του Χένρυ Μίλλερ.
Αλλά τα πιο τολμηρά κομμάτια απ’όλα είναι τα «πορνογραφι
κά» για τον Γκόγκο και την ερωμένη του, τη Μιρέιγ, από γαλλική
Σχολή Καλών Τεχνών, που της αρέσει υπερβολικά να τσιλιμπουρδάει. Μαζί με όλες τις κανονικές αθυροστομίες, εδώ απο
λαμβάνουμε και τη γεύση από τα τσάτρα-πάτρα ελληνικά της
Μιρέιγ, που μεταγλωττίζει ο Ρίτσος με σπαρταριστά «λάθη»
προφοράς και γραμματικής. Αλλά απότομα, στο απόγειο του σε
ξουαλικού ξεφαντώματος, αλλάζει ο ποιητής την όλη ατμόσφαι
ρα, καθώς ένα Βαλς του Σοπέν σε λα-ύφεση μπαίνει απ’το ανοι
κτό παράθυρό του. Στη μέση των ερωτόλογων του παραπονεμέ
νου Γκόγκο, ο Ρίτσος μας φέρνει πίσω στο γνώριμο «ποιητικό»

χώρο του. Βραδιάζει, αντηχεί το σφύριγμα από μακρινό τρένο,
ανάμεσα στις σκιές του δειλινού ακούγονται ήχοι από κορίτσια,
βάρκες, κάποια κιθάρα, κουπιά πάνω στα νερά - βγαίνουν και
τ’ αστέρια. Μετά από την πλημμύρα τσουχτερών εκφράσεων και
περιγραφών, σαν αντίστιξη παρεμβάλλεται το «ποιητικό κον
τραπούντο», και ο Ρίτσος αλλάζοντας έτσι τη διάθεση, γίνεται
αγγελικά «αθώος». Ή μήπως από την αρχή, ήταν «αθώα» η διά
θεσή του και απλώς ήθελε να παίζει; Γιατί όπως μας λέει σε άλλο
σημείο του 2ου τόμου: «του αρέσει να κοιτάζει τα σκέρτσα των
περιστερών που φιλιούνται στην ταράτσα του, καθώς ο ίδιος
χαμογελάει πιο χαμογελαστά» σαν «παιδί 75 χρόνων».
Εκτός από τον παιχνιδιάρικο αυτο-χλευασμό του ποιητή κα
θώς γερνάει, συνειδητοποιεί ο Ρίτσος ότι ίσως είναι αταίριαστο
να μιλάει έτσι. Εδώ, βρίσκεται κι άλλη μια σπάνια αρετή του «Εικονοστάσιου»: η απόλυτη ειλικρίνεια του Ρίτσου. Στον 2ο τόμο,
μας λέει πεντακάθαρα πως του είναι εύκολο να συζητάει τα μι
κρά, τα «παράξενα πράματα», αλλά συνάμα δύσκολο να μιλάει
για τα «άλλα, τα μεγάλα, τα σκληρά, τα κατάπληχτα» (όπως τα
λέει) «Μακρόνησος, Γυάρος, Ακροναυπλία - ο Κολοκοτρώνης
στο σκοτεινό μπουντρούμι του Παλαμηδιού, Κατοχή, Δεκεμ
βριανά, Εμφύλιος, 21 του Απρίλη, τανκς...». Εδώ, προσθέτει
ορισμένα ονόματα ηρωικά της εκάστοτε Αντίστασης της Ελλά
δας, αλλά σχεδόν αμέσως, καυτηριάζει όποιον «σφετερίζεται»
λέξεις για να μιλήσει για αυτούς τους ήρωες και μάρτυρες. Γιατί
εκείνοι έχουν πει τα πάντα χωρίς λέξεις. Ο Ρίτσος μαστιγώνει
κάθε «κομπαστικό» (όπως το λέει) ψεύτη, που μεταχειρίζεται
την «υστερόβουλη» προπαγάνδα. Και μας εμπιστεύεται ότι θα
προτιμούσε να περιοριστεί στα περιστέρια του και στα καναρί
νια.
Στο επόμενο πολύ σημαντικό απόσπασμα, οι φίλοι και σύν
τροφοι του Ρίτσου επιμένουν να τους εξηγήσει τι σημαίνουν τα
άλλα -βασικά πολιτικά ποιήματά του (όπως το «Γειτονιές του
Κόσμου» και το «Γράμμα στον Ζολιό Κιουρί»-). Για λίγη ώρα,
παθαίνει γλωσσοδέτη και ομολογεί ότι δεν ξέρει πια τη σημασία
αυτών των ποιημάτων. Ίσως να φταίνε τα «τριγωνάκια της Μι
ρέιγ» και όλα τα άλλα «παράξενα πράματα». Ντρέπεται μπρο
στά στους φίλους του και το θεωρεί ζήτημα τιμής να τους δώσει
κάποια απάντηση. Αρχίζει να θυμάται σκόρπιες εικόνες και να
τις συνδέει ποιητικά, ξεκινώντας από το γειτονικό ανθοπωλείο
του Κυρ-Στέφανουδίπλαστοσπίτιτου. Πρώτα, θυμάταιτονπαπαγάλο εκεί και τους μαθητές με κανναβούρι στα μαλλιά τους,
και μετά, θυμάται τα στεφάνια που φτιάχνει ο γέρος ανθοπώλης
κάθε πρωτομαγιά, και με αστραπιαία διαίσθηση, τελικά βρίσκει
τη δύναμη να συνοψίσει τη σημασία εκείνης της άλλης ποίησης
μέσα στην εξής απλή φράση: «Το στεφάνι της Πρωτομαγιάς στο
λαιμό του Λαμπράκη, στο Μαραθώνα».
Οι φίλοι του αντιδρούν μ’ ενθουσιασμό και με τεράστια ανα
κούφιση, και ο Ρίτσος τους αγκαλιάζει. Σ’ αυτό το αποκαλυ
πτικό κομμάτι του ψηφιδωτού, προσπαθεί να εναρμονίσει τα
«παράξενα πράματα» με τα άλλα κι έτσι να απελευθερώσει τον
εαυτό του από τα «ταμπού» του παρελθόντος. Αισθάνεται σί
γουρος πια ότι έχει κερδίσει το δικαίωμα να μιλάει για όλα τα
πράματα που τον ενδιαφέρουν - και μικρά και μεγάλα. Γεμάτος
χαρά και αυτοπεποίθηση, αφήνει ο ποιητής τη μικρή ομάδα δι
κών του ανθρώπων και καθώς αρχίζει να βρέχει έξω, αρχίζει ο
ίδιος μια ρευστή αλυσίδα από αναμνήσεις και μνήμες.
Το «Εικονοστάσιο», όπως είπαμε, είναι γεμάτο από μνήμες
-μνήμες ιερές από αγωνιστές και ηρωικές μορφές, αλλά προ
πάντων μνήμες από ανώνυμους απλούς ανθρώπους. Στο τέλος 41
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του 6ου τόμου —«Ό χι Μονάχα Για Σένα»—μας λέει ο Ρίτσος:
«Νέες μορφές αναδύονται σκιώδεις από τα βάθη μιας
μνήμης... και σου ζητούν να υπάρξουν, να υπάρξεις μαζί
τους, ν ’ αγιάσεις μαζί τους... και μου είναι ανάγκη να
τους εικονίσω, να τους τοποθετήσω στο εικονοστάσιο
των ταπεινών ανωνύμων Αγίων, μαζί με τη μητέρα μου,
τη θεία Όλγα, τη θεία Ευγενία, τον Πέτρο, τη Μάρθα, τη
Μαρία, το Λευτέρη, τον Τέλη, τον Αλέκο, τον κυρ Κώ
στα, το θείο Αναξαγόρα, τον Πανούση, την κυρα-Σμαράγδω, το Βαγγέλη, την Ανθούλα - να καίω ακοίμητη
μπροστά τους την καντήλα του λαδιού, να τους ονομα
τίζω μ ’ ευλάβεια έναν έναν στην προσευχή μου, κι έχω
άλλα εικονίσματα πλήθος να κρεμάσω κατάντικρυ στη
ματαιότητα.»
(6ος τόμος, σελίδα 131)
Απ’ όλες τις μορφές που μνημονεύει ο Ρίτσος, ίσως οι μνήμες
του για την οικογένεια της παιδικής του ηλικίας -τη μάνα και
τον πατέρα, τ’αδέρφια του (τη Νίνα και τη Λούλα και το Μίμη) είναι τα πιο έντονα συγκινητικά κομμάτια του όλου ψηφιδωτού.
Εκεί εκφράζει ο ποιητής με απλές λέξεις τα πιο βαθιά αισθήματα
θαμμένα μέσα του. Πάν’ απ’ όλα, στις ψηφίδες για τον πατέρα
του, στον 7ο τόμο -τ ο «Σφραγισμένο μ’ ένα Χαμόγελο»- φτάνει
ο Ρίτσος μέχρι την κορυφή της σπαρακτικής εξομολόγησης,
όπως στην εξής περιγραφή:
«Ο μπαμπάς δεν ήταν εκείνος που ξέραμε *ήταν άλλος άν
θρωπος. Ακούρευτος, αξύριστος, σκελετωμένος. Τα λε
βέντικα στριφτά του μουστάκια είχαν ψαρύνει κι είχαν
πέσει. Ένα χλωμό φέγγος ήταν χυμένο στη μορφή του,
σαν όσιος. Όλη η παλιά του αλαζονεία είχε γυρίσει σε
γλυκιά ταπεινοσύνη... Είχε μιαν έκφραση σαν απορη
μένο παιδί, σαν πουλί, σα σκυλί, σαν πρόβατο. Μια στιγ
μή, χαλάρωσε το αγκάλιασμα, έσκυψε το κεφάλι κι είπε:
“συγχωρέστε με, συγχωρέστε με, παιδιά μου”, (σαναείμαστε όλοι μας κοντά του), ύστερα έγειρε πάλι το πρό
σωπό του σαν απροστάτευτο παιδί κι έκλαιγε».
(7ος τόμος, σελίδα 54)
Αντίθετη απ’ αυτή την ανήμπορη φιγούρα είναι η άλλη εικόνα
του πατέρα του Ρίτσου σαν ένας άγριος, οργισμένος Πρόδρομος
στην ερημιά, που από καημό νηστεύει μέχρι αφανισμού. Όταν οι
Μονοβασιώτες του στέλνουν λίγα φρούτα και παξιμάδια μετά το
θάνατο της γυναίκας του, αυτός αγανακτισμένος τα ρίχνει από το
παράθυρο, σα να θέλει να λιθοβολεί τους συγχωριανούς του και
βροντοφωνάζει -σαν κάποιος προαιώνιος προφήτης από την
Παλαιά Διαθήκη- και τους καταριέται. Ακολουθεί η φυγά
δευση του πατέρα στην Αθήνα, στο σπίτι της Ν ίνας- αλλά κι
εδώ, αρνείται ο πεισματάρης γέρος να τρώει, και τελικά -μ ε
αγωνία- αναγκάζονται τα παιδιά του να τον βάλουν στο Δαφνί.
Με απλά, βαθιά ανθρώπινα λόγια, περιγράφει ο Ρίτσοςτις ανεί
πωτες συνθήκες εκεί - με μοναδική όαση τη φιλία του πατέρα με
τον συνομήλικο Στέργιο, που τον μαθαίνει να πλέκει, για να
ασχοληθεί με κάτι σ’ εκείνη τη σκυθρωπή φυλακή. Η «εργασία
της αγάπης» που προσφέρει ο Στέργιος στον πατέρα του αντικα
τοπτρίζεται στην εξαίσια λεπτομέρεια για το πώς καπνίζουν πα
ρέα, κόβοντας το τσιγάρο στα δυο, μ’ ένα συντροφικό χαμόγελο
αμοιβαίας κατανόησης. Επίσης, στην άλλη εξαίσια περιγραφή
της νταντελένιας πετσέτας με τις μαργαρίτες που πλέκει ο πατέ
ρας για τον γιο και που φυλάει ο Ρίτσος για πάντα, ως το πιο πο
λύτιμο δώρο. Τέλος, με την εκ βαθέων παράκληση του Ρίτσου να
τον συγχωρέσει ο Πατέρας του - ο κύκλος της αλληλοσυγχώρεσης ολοκληρώνεται:

Ο Γιάννης Ρίτσος

«Αχ, να μπορούσα να ’φτιαχνα κι εγώ ένα τέτοιο πετσε
τάκι και να το ακουμπούσα σεμνά στο γόνατο του γιου
μου του Κόσμου, για να \χω το δικαίωμα να ψιθυρίσω
«νυν απολύεις τον δούλον Σου, Κύριε». Και τρεις μέρες
τώρα, με τρεμάμενο χέρι, με αδέξιες γραμμές (συγχώρεσέ
με, πατέρα), χαράζω με κιτρινισμένα απ’ τα τσιγάρα δά
χτυλα, ωχρή, πολύ ωχρή την εικόνα σου μες στο δικό μου
μπλε κοστούμι, δίχως φωτοστέφανο, μόνο μελίγεςταπεινές μαργαρίτες πλεγμένες ευλαβικά με τα ίδια σου τα χέ
ρια. Ο Αγιος Ελευθέριος Δημητρίου Ρίτσος.»
(7ος τόμος, σελίδες 67-68)
Έτσι, στο Εικονοστάσιο του, ο ποιητής καταφέρνει να κοιτά
ζει κατάματα τον πατέρα του καί να συμφιλιωθεί μ’ αυτή την
εφιαλτικά οδυνηρή μορφή. Κι έτσι βρίσκει τη δύναμη να συμφι
λιωθεί με τον εαυτό του και τον Κόσμο ολόκληρο και να εκφράσει
με λέξεις που ραγίζουν τα λιθάρια την ακλόνητη ευγνωμοσύνη
τούγια τη ζωή:
«Το στόμα μου ψάχνει για ένα γνήσιο μεγάλο ε υ χ α ρ ι
στώ. Κάθουμαι, λοιπόν, εδώ, αντίκρυ στην μπαλκονόπορτα, ανοιχτή προς την Πάρνηθα, μ ’ένα σανίδι στα γό
νατά μου, και πάνω στο σανίδι τ ’άσπρα χαρτιά, ένας γέ
ροντας με τους χαρταϊτούς, και θυμάμαι, ονειρεύομαι,
στοχάζομαι, φαντάζομαι, μαντεύω, προφητεύω... σω
παίνω και γράφω... γράφω, καλλιγραφώ, με προσοχή και
κατάνυξη παλιού ερημίτη, γράφω ο «πολυγράφος», ο
ακόρεστος που μόλις τώρα προφέρει τις πρώτες του λέ
ξεις και τις ακούει και θαυμάζει τι κόσμοι κρύβονται
πίσω τους, τι θησαυρούς ανοίγουν...».

Η έννοια της προόδου
στη ν τέχνη
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Του Κώστα Μπαρούτα
Η έννοια «πρόοδος» είναι πολυσήμαντη. Από ιστορική, κοινω
νιολογική και φιλοσοφική άποψη εκφράζει την πρωταρχική
αντίληψη ότι η ανθρωπότητα σε όλους τους τομείς της ζωής και
του πνεύματος πορεύεται σταθερά προς τα εμπρός βελτιώ
νοντας συνεχώς την εικόνα της. Οι θεωρίες για οπισθοδρομή
σεις και παλινδρομικές κινήσεις δεν ανέτρεψαν την αισιόδοξη
αυτή διαπίστωση. Άλλωστε, υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα:
Η βελτίωση της τεχνολογίας και των μέσων παραγωγής, η
μείωση του αναλφαβητισμού, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου
και του μέσου όρου ζωής είναι μερικές μόνο από τις αναμφι
σβήτητες αλήθειες που δικαιολογούν τη θεωρία για συνεχή βελ
τίωση της ανθρωπότητας. Ωστόσο, σ’ όλα αυτά είναι δυνατόν
να αντιπαρατεθεί η εξίσου σοβαρή αντίρρηση ότι η τεχνολογική
εξέλιξη εμπεριέχει τον κίνδυνο αυτοκαταστροφής του ανθρώ
πινου γένους ή και της καταστροφής, γενικότερα, της ζωής
πάνω στον πλανήτη. Ο πραγματικός αυτός κίνδυνος δεν φαί
νεται όμως ικανός να πείσει ότι η επιστήμη και η τεχνολογία δεν
αποδεικνύουν καθημερινώς ότι «προοδεύουν», δεδομένου ότι
και συνεχώς μεταμορφώνονται καθεαυτές και επενεργούν
καθοριστικά στη μεταβολή της ζωής και στη δημιουργία νέων
ειδών και μορφών.
Δυστυχώς, αυτή η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολο
γίας δεν είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης του συνόλου των ψυχοπνευματικών ιδιοτήτων του ανθρώπου, αλλά της ευφυΐας του
και κυρίως της αντίληψής του, παρόλο που αυτές επηρεάζονται
από τη γενικότερη ψυχική κατάσταση και το επίπεδο καλλιέρ
γειας του συναισθήματος του υποκειμένου. Η ιστορία αποδυκνύει με σχεδόν κατηγορηματικό τρόπο ότι η εξέλιξη της νόησης
δεν συμβαδίζει με την εξέλιξη των ψυχικών λειτουργιών,
καθόσον οι μεν νοητικές λειτουργίες του ανθρώπου παρακο
λουθούν την τεχνολογική εξέλιξη, την οποία άλλωστε οι ίδιες
δημιουργούν, η ψυχή όμως βρίσκεται σε αναντιστοιχία με τον
ιλιγγιώδη ρυθμό αλλαγών τόσο της θετικής σκέψης όσο και των
αποτελεσμάτων της στον τομέα των εφαρμογών της. Συνεπώς,
δεν πρέπει να απορούμε γιατί στον αιώνα μας το μέγιστον της
επιστημονικής προόδου συμπίπτει με το μέγιστον της βαρβα
ρότητας.
Το θετικό πνεύμα σε συνδυασμό με την επιστημονική φαν
τασία ωθεί τον άνθρωπο προς τη διαστημική του περιπέτεια
-τ ο κορυφαίο μέχρι στιγμής επίτευγμα-, ενώ το ανθρώπινο
σαρκίο γεύεται υλικά αγαθά αδιανόητα πριν από λίγα χρόνια.
Απέναντι σ’ αυτόν το γιγαντισμό ο πνευματικός πολιτισμός
εμφανίζεται ως νάνος και συνθλίβεται από το θετικισμό της
λογικής και τον ευδαιμονισμό της βιολογικής του υπόστασης.

Και εύλογα αναρωτιούνται πολλοί φιλόσοφοι, ιστορικοί και
κοινωνιολόγοι μήπως ολοκληρώθηκε πια το στάδιο της
δημιουργίας του θεωρητικού υπόβαθρου και οι θεωρίες (φιλο
σοφικές, θρησκευτικές ή κοινωνιολογικές), οι οποίες κήρυξαν
την κατάκτηση της ευτυχίας, που για την συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων σήμαινε την υπέρβαση της αθλιότητας
και την κατάκτησή της με εντελώς υλικούς όρους^δεν έχουν πια
λόγο υπάρξεως! Μεγάλα η μικρότερα πνεύματα μίλησαν τους
δυο τελευταίους αιώνες με δραματικούς τόνους για το «θάνατο
του Θεού», το «θάνατο της φιλοσοφίας», το «θάνατο της
Τέχνης» και -εντελώς πρόσφατα- για το «θάνατο των ιδεολο
γιών».
Ακόμα κι αν δεν ισχύουν πλήρως αυτές οι απαισιόδοξες για
τον πνευματικό πολιτισμό διαπιστώσεις, το βέβαιο είναι ότι οι
θεμελιώδεις αρχές του ανθρώπινου πολιτισμού έχουν πια ορι
στικά τεθεί και οι όποιες μεταβολές πολιτισμικού χαρακτήρα
συνιστούν λεπτομέρειες που έχουν σχέση με τα εκάστοτε νέα
δεδομένα της εμπειρίας και, συνεπώς, εντάσσονται μέσα στα
πλαίσια των γνωστών θεωριών. Βρισκόμαστε, κατά κάποιον
τρόπο, στο στάδιο των ερμηνειών και όχι της δημιουργίας νέων
θεωριών ή θεωρητικών συστημάτων οικουμενικής εμβέλειας. Ο
πνευματικός πολιτισμός φαίνεται να έχει κατακτήσει τις κο
ρυφές του μαγικού βουνού. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί το ότι η
αρχαία ελληνική φιλοσοφία δεν ξεπεράστηκε -παρόλο που
γεννήθηκαν ισοδύναμοι με τους αρχαίους έλληνες φιλόσοφοι
στη μακρά περίοδο που ακολούθησε - , ενώ το ίδιο συμβαίνει με
τους μεγάλους δραματικούς και τους θεόπνευστους πλάστες της
ζωφόρου του Παρθενώνα ή της Αφροδίτης της Μήλου, για να
μην επεκταθούμε σε αναρίθμητα παραδείγματα. Ισως, όμως,
δεν έχουμε δικαίωμα να υποτιμούμε τον άνθρωπο της βιομηχα
νικής και μεταβιομηχανικής εποχής, αυτόν που βρίσκεται στον
αντίποδα του αναγεννησιακού homo universalis* γιατί θα μπο
ρούσε κανείς να βροντοφωνάξει: Αρκετά με τις μυθολογίες, τις
θρησκείες και τη φιλοσοφία· καιρός για τη λογική και την επι
στήμη!
Και έρχομαι στο κύριο θέμα με το ερώτημα: Αν, σύμφωνα με
τα παραπάνω, η πρόοδος του πνευματικού πολιτισμού στο
σύνολό του είναι δυνατόν να τεθεί υπό αμφισβήτηση - θ α μπο
ρούσαν, φυσικά, να προβληθούν πολλές αντιρρήσεις τουλάχι
στον για ορισμένους τομείς-, τι συμβαίνει ειδικότερα με τις
εικαστικές τέχνες;
Για να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αν η τέχνη προοδεύει ή
όχι, επιβάλλεται, νομίζω, μια ιστορική αναδρομή με προσπά- 4 3

θεια ερμηνείας του χαρακτήρα των εικαστικών τεχνών κατά το
παρελθόν.
Το πρώτο θέμα που είναι συναφές με το ερώτημα αυτό και
που είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας αφορά το χρονολογικό
προσδιορισμό της εμφάνισης της τέχνης μέσα στην ιστορία* από
πότε δηλαδή το αντικείμενο απέκτησε καλλιτεχνική και αισθη
τική αξία υπερβαίνοντας τον αποκλειστικά (;) χρηστικό του
προορισμό, θέμα που πολύ βασάνισε στο παρελθόν τους αισθη
τικούς και τους ιστορικούς της τέχνης και που εξακολουθεί να
μένει ανοιχτό στην έρευνα.
Η ιστορία της τέχνης φαίνεται ν’ αρχίζει πολύ πιο πριν από
την ιστορία του ανθρώπου, της οποίας η αφετηρία ορίζεται από
την ύπαρξη γραπτών μνημείων. Τα αντικείμενα της πρωτό
γονης τέχνης, με τη συχνά πλούσια διακόσμησή τους, αποδεικνύουν ότι δεν είχαν απλώς χρηστική ή μαγική σκοπιμότητα
-γ ια κάτι τέτοιο δεν ήταν απαραίτητη η ποιότητα-, αλλά και
αισθητική και καλλιτεχνική αξία.1 Η εθνολογία και η στρου
κτουραλιστική ερμηνεία του πολιτισμού των πρωτογόνων τεί
νουν σήμερα να επιβεβαιώσουν αυτή την άποψη, που παλιότερα υποστηρίχτηκε μόνον από ορισμένους αισθητικούς.
Οπωσδήποτε, ο πρωτόγονος καλλιτέχνης δεν είχε τόσο συνει
δητά αισθητική πρόθεση, όση έχει ο σύγχρονος καλλιτέχνης και
ήταν, ίσως, λιγότερο «αυτονομημένος» καθώς υπηρετούσε ταυ
τόχρονα και άλλες σκοπιμότητες, όπως τη μαγεία, τη θρησκεία
και ό,τι επιτάσσει ο πρακτικός βίος. Αλλά, όταν λάβουμε
υπόψη ότι η αισθητική κρίση ενός έργου τέχνης είναι κυρίως
συναίσθημα και όχι σκέψη, γιατί να πρέπει να αποκλειστεί η
δυνατότητα ο προϊστορικός άνθρωπος να βλέπει και «αισθη
τικά» ένα αντικείμενο; Δεδομένου μάλιστα ότι και το συναί
σθημά του και η μυθοπλαστική φαντασία του είχαν μεγαλύτερη
ένταση από ό,τι συμβαίνει με τον ιστορικό άνθρωπο;
Ένας από τους πιο οξυδερκείς μελετητές της «βιομηχανικής
αισθητικής», ο Μΐΐ^ΐ ΟιιίΓεηηε επιχειρεί μια έξοχη σύνδεση του
σύγχρονου καλλιτέχνη με τον πρωτόγονο συνάδελφό του υπο
στηρίζοντας ότι ήδη ο νεολιθικός αγγειοπλάστης δημιουργούσε
σύμφωνα με την προβληματική ενός καλλιτέχνη της βιομηχα
νικής αισθητικής και έφτιαχνε το αγγείο του, όπως σήμερα ο
μηχανικός κατασκευάζει μια γέφυρα ή ένα αυτοκίνητο2. Όσον
αφορά το μαγικό στοιχείο, υποστηρίζει ότι κάθε έργο τέχνης
συνδέεται, κατά κάποιον τρόπο, με το μαγικό πρωτόγονο
σύμπαν και, κατά συνέπεια, η αισθητική εμπειρία είναι ταυτό
χρονα τόσο αρχαία όσο και πρόσφατη3.
Στην πραγματικότητα η τέχνη ποτέ δεν ήταν αυτόνομη και
ευτυχώς που δεν ήταν. Μεταβάλλεται παράλληλα με την ιστο
ρική και κοινωνική εξέλιξη, υποκείμενη, φυσικά, και στους
δικούς της ειδικούς νόμους, γι’ αυτό και είναι ζωντανή. Διαφο
ρετικά το έργο τέχνης θα ήταν ένα αυθαίρετο κατασκεύασμα
που δεν θα είχε καμιά σχέση με την αλήθεια του κόσμου, της
ζωής και της κοινωνίας, μέλη της οποίας είναι και οι καλλιτέ
χνες. Και αν το έργο τέχνης θεωρείται ως κατεξοχήν προσω
πικός άθλος στις εποχές της επωνυμίας -αφότου δηλαδή
άρχισε να δηλώνει ποιος «εποίησεν» το έργο- δεν σημαίνει ότι
και ρ πρωτόγονος καλλιτέχνης, έστω κι αν δεν υπέγραφε, δεν
είχε συνείδηση της ιδιαιτερότητάς του και δεν έχαιρε μεγάλης
εκτίμησης από την κοινωνική ομάδα.
Σήμερα - μετά από ένα διάστημα έντονης κοινωνικοποίησης
της τέχνης- φαίνεται να επανέρχεται και πάλι ο υποκειμενι
σμός και μαζί μ’ αυτόν η άποψη ότι η τέχνη είναι αυτονομημένη
και ανεξάρτητη από κοινωνικούς, δηλαδή αντικειμενικούς,
όρους, και δεν αντιλαμβάνονται όσοι την υποστηρίζουν ότι

περιορίζουν πολύ τη σπουδαιότητά της και μειώνουν την εμβέ
λειά της. Η τέχνη όμως, ευτυχώς, είναι κάτι που κείται πέραν
της έκφρασης και της αισθητικής μορφοποίησης αισθημάτων
είναι ταυτόχρονα και επικόινωνιακός παράγων πρώτου μεγέ
θους, έστω κι αν έχει υποβαθμιστεί και παραγνωριστεί αυτός ο
ρόλος της από αισθητικούς και φιλοσόφους που έζησαν κυρίως
πριν από τον αιώνα μας. Στις πρωταρχές της όμως η τέχνη ήταν
κατεξοχήν επικοινωνιακός κώδικας, όπως, άλλωστε, το μαρτυ
ρούν και τα αλφάβητα όλων σχεδόν των λαών, που τα γράμματά
τους δεν είναι παρά μεταμορφωμένες σε σύμβολα-σημεία
αρχικές εικόνες.
Αισθητικοί και κοινωνιολόγοι, κυρίως οι δεύτεροι, υποστή
ριξαν δυο αρκετά αντίθετες απόψεις για το ρόλο της τέχνης και
του καλλιτέχνη στην πορεία της κοινωνίας. Άλλοι μεν διακή
ρυξαν ότι η τέχνη αποτελεί αναπαράσταση της καθιερωμένης
τάξης πραγμάτων, δηλαδή αντανάκλαση της πραγματικότητας
και ως εκ τούτου το πιο αυθεντικό αποδεικτικό στοιχείο για το
είδος και το επίπεδο πολιτισμού μιας εποχής, άλλοι δε ότι ο
καλλιτέχνης αντιπαρατίθεται στην κρατούσα πραγματικότητα
και παίζει το ρόλο πρωτοπόρου ή ένα είδος επαναστάτη. Τις
διάφορες πρωτοπορίες της τέχνης ορισμένοι, που θεοποιούν το
ρόλο του καλλιτέχνη, τις θεωρούν ως πρωτοπορίες της κοινω
νίας στο σύνολό της. Στην πραγματικότητα -είχε προηγηθεί η
κοινωνική εξέλιξη που το νέο$ ανώτερο, πολιτιστικό επίπεδο
υπαγόρευε την αλλαγή ή την καταστροφή ενός παλιού πλα
στικού ή ζωγραφικού στιλ και την επινόηση ενος καινούριου4.
Γενικά, στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι κοινωνιολόγοι που
βλέπουν ως τον κύριο μοχλό της ιστορίας το κοινωνικό σύνολο,
στη δεύτερη όσοι βλέπουν το άτομο σ’ αυτόν το ρόλο5. Αν ισχύει
το δεύτερο, τότε αναμφισβήτητα η τέχνη προοδεύει.
Όμως υπερέχουν όντως τα έργα των μεγάλων επωνύμων από
τα έργα των, επίσης μεγάλων, ανωνύμων, οι οποίοι με την τέχνη
τους εξέφρασαν κάποια υψηλή ιδεολογία θρησκευτικού ή πολι
τικού χαρακτήρα ή ακόμα και την ίδια τη ζωή; Οπωσδήποτε, οι
συνθήκες ελευθερίας και, συνεπώς, οι αυξημένες δυνατότητες
διαλόγου και επικοινωνίας των ιδεών, βοήθησαν στην ευδοκί
μηση των Τεχνών στις δημοκρατίες της αρχαίας Ελλάδας κατά
την αρχαιότητα και στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ιταλίας από
το 13ο αιώνα και εντεύθεν. Μέσα στα πλαίσια αυτών των ελευ
θεριών ο καλλιτέχνης μπορούσε ως υποκείμενο να εκφραστεί
πλήρως εμπνεόμενος από το δυναμισμό, την ποικιλία και τη
διαρκή κινητικότητα, που χαρακτηρίζουν τις δημοκρατικές
κοινωνίες, και να δημιουργήσει το μεγάλο πλούτο των μορφο
πλαστικών επιτευγμάτων που προκαλούν πάντα το θαυμασμό.
Η προοπτική που ανακαλύφτηκε κατά την Αναγέννηση ήταν
άριστη μέθοδος και μέσον για την αναπαράσταση της «αλή
θειας» της πραγματικότητας που υποπίπτει στις αισθήσεις.
Κανένας, βέβαια, δεν μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση την
ποιότητα των έργων, που γεννήθηκαν μέσα σε δημοκρατικά
οργανωμένες κοινωνίες, το πνεύμα των οποίων και αντανα
κλούν, κυρίως αυτών των έργων που έχουν σφραγιστεί με τη
διαχρονικότητα του «κλασικού»; όμως η προσήλωσή μας στα
δημοκρατικά ιδεώδη μας οδηγεί σε τοποθετήσεις άδικες και
ίσως προκατασκευασμένες σε βάρος ολόκληρων περιόδων
τέχνης, που γεννήθηκαν σε κοινωνίες μη δημοκρατικά οργανω
μένες και των οποίων αποτελούν την καλλιτεχνική έκφραση.
Χωρίς να το συνειδητοποιούμε, προβαίνουμε σε αξιολογικές
κρίσεις για την τέχνη με πολιτικά κριτήρια. Αυτό δεν θα το
κάναμε, αν πιστεύαμε ότι η τέχνη είναι κυρίως έκφραση του
υποκειμένου-δημιουργού6 και της κοινωνίας, μέσα στην οποία

ζει. Έτσι, ξεχνάμε ότι η στατικότητα της φαραωνικής Αίγυ
πτου δεν ήταν δυνατόν να αποδοθεί καλλιτεχνικά, παρά με τον
τρόπο που την απέδωσαν οι ιδιοφυείς κατασκευαστές των
πυραμίδων ή των τοιχογραφιών των βασιλικών τάφων όπως
ξεχνάμε ότι εποχές που, γενικά, θεωρούνται παρακμιακές,
όπως λόγου χάρη ο ευρωπαϊκός Μεσαίωνας, προσφέρουν «τους
πιο πλούσιους και ποικίλους τρόπους έκφρασης, τις πιο πλού
σιες δυνατότητες και ποικιλίες στις λειτουργίες της φαντασιακής δημιουργίας»7. Αυτό λοιπόν, που πρέπει να αναζη
τούμε, όταν συγκρίνουμε εποχές τέχνης, είναι τα στοιχεία της
διαφοράς τους και όχι της υπεροχής και η αξιολόγηση να
γίνεται με βάση την εκφραστική πληρότητα των καλλιτεχνών
στα πλαίσια συγκεκριμένων κοινωνιών.
Η τέχνη δεν διακόπτει ποτέ την ιστορία της, εφόσον υπάρ
χουν οργανωμένες κοινωνίες. Μια κοινωνία σε παρακμή από
άλλες απόψεις, όπως λ.χ. η οικονομία ή η ηθική, είναι δυνατόν
να «παράγει» υψηλή τέχνη. Ως ενδεικτικά παραδείγματα θα
μπορούσαμε να αναφέρουμε το γερμανικό εξπρεσιονισμό και
από την Ελληνική Ιστορία την Παλαιολόγεια τέχνη, η οποία
άνθησε σε περίοδο γενικότερης παρακμής του βυζαντινού
Κράτους, ενώ τα αριστουργήματα της λαϊκής μας τέχνης γεννή
θηκαν στην περίοδο της τουρκοκρατίας, κατά την οποία, όμως,
παρά τη δουλεία, διατηρήθηκε ο κοινωνικός ιστός του Ελληνι
σμού για λόγους που δεν είναι του παρόντος να εξετάσουμε.
Μόνον όταν διαλύεται μια κοινωνία, τότε παύει να υπάρχει και
τέχνη, στο μέτρο τουλάχιστον που εξέφραζε αυτή την κοινωνία.
Και πάλι ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η ιστορία της αιγυπτιακής
τέχνης τερματίστηκε ευθύς ως άλλαξαν ριζικά οι δομές της
αιγυπτιακής κοινωνίας λόγω του εξαραβισμού της, πράγμα που
ισχύει και για την ελληνορωμαϊκή τέχνη, που το τέλος της συμ
πίπτει με τον εκχριστιανισμό των κοινωνιών που υπήρχαν
στους κόλπους της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
«Παρακμιακά» είναι σίγουρα τα μεταβατικά στάδια της
τέχνης όταν πεθαίνει το παλιό στιλ και εκκολάπτεται το και
νούριο· τότε παρατηρούνται κακοτεχνίες και χάσματα. Η
μετάβαση από την αρχαϊκή -αιγυπτιακής επίδρασης που δεν
κράτησε πολύ- ελληνική τέχνη στην κλασική ή η ζωγραφική
των κατακομβών - μεταβατικό στάδιο από την ελληνιστική στη
βυζαντινή τέχνη- είναι ενδεικτικά παραδείγματα αυτής της
κατηγορίας.
Το συμπέρασμα που συνάγεται από όσα εκτέθηκαν πιο πάνω
είναι ότι στο «φανταστικό μουσείο» θα ήταν δυνατόν ισότιμα
να ενταχθούν αριστουργήματα τόσο των γνωστών μεγάλων
επωνύμων όσο και των μεγάλων ανωνύμων, δεδομένου ότι και
των μεν και των δε είναι εξίσου σπουδαία η συμβολή στον πολι
τισμό.
Ας προσπαθήσουμε τώρα να δούμε ποια εφαρμογή έχει η
έννοια της προόδου στις επιμέρους εικαστικές τέχνες. Ως προς
τις εφαρμοσμένες τέχνες, όπου επιστήμη και τέχνη συνεργά
ζονται στενά, η απάντηση είναι καταφατική, διότι, σύμφωνα με
τα όσα εκθέσαμε, η επιστήμη γενικά προοδεύει. Η κορυφαία
απ’ αυτές, η αρχιτεκτονική, είναι άμεσα εξαρτημένη από την
τεχνική, χωρίς την οποία είναι αδύνατον να υλοποιηθούν τα
τολμηρά σχέδια των αρχιτεκτόνων. Επιστήμη και τεχνολογία
έρχονται συνεπίκουροι της τέχνης και στον κατασκευαστικό
τομέα η αρχιτεκτονική σημείωσε αναμφισβήτητες και ορατές
προόδους. Το ατσάλι και το μπετόν αρμέ συνέβαλαν αποφασι
στικά στην κατασκευή αρχιτεκτονικών μνημείων, όπως είναι οι
ουρανοξύστες, τα κτιριακά συγκροτήματα που στεγάζουν τη
διοίκηση, τον πολιτισμό και την κοινωνική ζωή του μοντέρνου

ανθρώπου, οι τεράστιες γέφυρες κτλ. τα οποία αποτελούν
κατακτήσεις της αρχιτεκτονικής και αξίζει να τα μνημονεύει
και στο μέλλον η ιστορία της τέχνης. Δεν μπορούμε όμως σε
καμία περίπτωση να ισχυριστούμε ότι το αισθητικό αποτέλεσμα
-οπωσδήποτε εντυπωσιακό- είναι υπέρτερο από αυτό που
προκαλούν οι πυραμίδες, οι καθεδρικοί γοτθικοί ναοί ή η Αγία
Σοφία, για να περιοριστούμε σε έργα που, εκτός των άλλων,
χαρακτηρίζονται και από τον όγκο. Ορισμένοι μιλούν και για
οπισθοδρόμηση και, ακόμα και αν δεν ασπαστούμε αυτή την
υπερβολικά απαισιόδοξη θέση, γεγονός είναι ότι η αρχιτεκτο
νική -π α ρ ά τις λαμπρές εξαιρέσεις- παραβίασε τη θεμελιώδη
αρχή που επιβάλλει την αρμονική σχέση έργου και χώρου·
δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις κυριάρχησαν αποκλειστικά
τα οικονομικά δεδομένα και η επίλυση πρακτικών αναγκών και
δεν καταβλήθηκε καμιά προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή
ενσωμάτωση του έργου στον περιβάλλοντα χώρο.
Αν, παρά τις ενστάσεις, η απάντηση για συνεχή πρόοδο της
αρχιτεκτονικής είναι καταφατική, τα πράγματα είναι πολύ δια
φορετικά όσον αφορά τις κυρίως εικαστικές τέχνες, δηλαδή τη
ζωγραφική και τη γλυπτική. Ορισμένες από τις βραχογραφίες
παλαιολιθικής σπηλαίας τέχνης στις φραγκοκανταβρικές και
μεσογειακές περιοχές θεωρούνται αριστουργηματικές, και από
άποψη σχεδίου και από άποψη χρώματος, ακόμα και με τα
αυστηρότερα αισθητικά κριτήρια της εποχής μας7. Έ να ειδώ
λιο της Κυκλαδικής τέχνης επάξια στέκεται πλάι στις πιο
εκφραστικές γλυπτικές συνθέσεις των μεγάλων γλυπτών οιασδήποτε εποχής και οι μορφοπλαστικές του αρετές δείχνουν
ανέπαφες από το χρόνο. Μοναδικές στο ιερατικό τους μεγαλείο
και στη φαινομενική τους ακινησία, οι μορφές των τοιχογρα
φιών στους τάφους της θρυλικής Κοιλάδας των Βασιλέων δεν
ξεπεράστηκαν από καμιά ανάλογη ζωγραφική που ακολού
θησε, ούτε από τη βυζαντινή ζωγραφική, η οποία έχει κι αυτή
τη μοναδικότητά της και την ιδιαιτερότητά τ ις. Δύο χιλιάδες
χρόνια, αφ’ ότου δημιουργήθηκαν, και τα φαδιακά αριστουρ
γήματα χρησιμοποιήθηκαν ως πρότυπα από τους μεγάλους
καλλιτέχνες της Αναγέννησης, οι οποίοι, παρά τη μεγαλοσύνη
τους, δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν τους δασκάλους τους.
Ό πως δεν αποτελεί πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν η τρομερή
ποικιλία σε όλα τα είδη τέχνης κατά το δέκατο ένατο και
εικοστό αιώνα. Συμπέρασμα: Η άνθηση των τεχνών που χαρα
κτηρίζει ορισμένες εποχές αντανακλά την πρόοδο της κοινω
νίας στο σύνολό της και δε συνιστά γεωμετρική πρόοδο της
τέχνης αυτής καθεαυτήν.
Και αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε τι σημαίνουν οι περί
φημες «επινοήσεις» (οι ίηνεηζΐοηί, κατά τους Ιταλούς), θα μπο
ρούσε να αναρωτηθεί κανείς. Οι επινοήσεις όντως συνιστούν
πρόοδο, όμως αυτές αφενός περιορίζονται σε ορισμένους
τομείς, κυρίως σχετικούς με την τεχνική της καλλιτεχνικής
δημιουργίας, αφετέρου ταυτίζονται με ένα ορισμένο στιλ και
ζουν όσο κι εκείνο. Και η μεγαλύτερη επινόηση στην τέχνη δεν
έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει τις αλλαγές που φέρνουν
στον κόσμο οι επιστημονικές εφευρέσεις. Ίσως να μην έχει
άδικο ο Ιππόλυτος Ταιν, όταν κάπου γράφει ότι «όσο επινοη
τικός κι αν είναι ο καλλιτέχνης επινοεί λίγα πράγματα!». Η
ανακάλυψη της τρίτης διάστασης, όπως άλλωστε και η φωτο
σκίαση, αποτελούν οπωσδήποτε κορυφαίες κατακτήσεις και
συνιστούν πρόοδο, μόνον όμως όταν θεωρούμε την τέχνη ως μια
συνεχή πορεία κατάκτησης των μέσων για την αναπαράσταση.
Με αυτά τα δυο μέσα η τέχνη μπορεί πια να δημιουργεί πιστά 4 5

της τέχνης. Ο Mikel Dufrenne λόγου χάρη, επιστήμονας που
μελέτησε σε βάθος τη βιομηχανική αισθητική, υποστηρίζει ότι η
τεχνολογική και η αισθητική δραστηριότητα συνιστούν στην
πραγματικότητα δύο θεμελιώδεις τρόπους του πράττειν και ο
προσανατολισμός της νόησης είναι εκείνος που διαφοροποιεί
την «τεχνική σκέψη» (pensée technique) από την «αισθητική
σκέψη» (pensée esthetique). Συνεχίζοντας, κατά κάποιον τρό
πο, την ηθοπλαστική θεωρία, που διατύπωσαν ο Σίλλερ και
άλλοι ρομαντικοί για την τέχνη, επισημαίνει έναν βαθιά ανθρω
πιστικό ρόλο που μπορεί να παίξει η «βιομηχανική αισθητική»:
«Η αναζήτηση μιας βιομηχανικής αισθητικής, γράφει, έχει
σπουδαία σημασία: Μαθαίνοντας να ζει την τεχνική πρόοδο, ο
άνθρωπος μπορεί να κυριαρχήσει πάνω στον κόσμο χωρίς να
’ρθει σε ρήξη μ’ αυτόν, μπορεί ακόμα να κατοικεί σ’ αυτόν σα να
είναι η πατρίδα του, μπορεί να μένει στον τόπο του δημιουρ
γώντας την ιστορία του»11. Η τέχνη, τονίζει, λειτουργεί σήμερα
ως μεσολαβητής μεταξύ του ανθρώπου και του κόσμου και όταν
διαπιστώνει ότι η τεχνική χρησιμοποιεί βία εναντίον της φύσης
και ταυτίζεται με την ασχήμια, τότε παίρνει τις αποστάσεις της
απ’ αυτή και είναι επόμενο, σ’ αυτή την περίπτωση, να έχει
τάσεις φυγής από την πραγματικότητα.
Ερχόμαστε τώρα σ’ ένα ειδικότερο κεφάλαιο του θέματος της
τεχνολογίας και τέχνης αρχίζοντας με τον ακόλουθο αφορισμό
του R. Erancastel, διάσημου κοινωνιολόγου της τέχνης: «Ο και
νούργιος Θεός είναι Θεός χωρίς μορφή και χωρίς πανοπλία:
είναι η ταχύτητα, η αδιάκοπη κίνηση όλων των πραγμάτων»12.
Υποθέτουμε ότι ο Erancastel, όταν έγραφε αυτά, είχε κατά νουν
την κυριότερη έκφραση αυτού του ρυθμού -το ν είχε πρώτος
συλλάβει ο Ηράκλειτος χωρίς να τον θεοποιήσει- που στο
χώρο της τέχνης είναι το νέο είδος που προέκυψε από τις
τεχνικές εφαρμογές της θεωρίας της προοπτικής, δηλαδή από
τη φωτογραφία και τις συναφείς εφευρέσεις. Πρόκειται,
φυσικά, για τον κινηματογράφο, την έβδομη τέχνη, η οποία
πραγματώνει αυτό που για χιλιετίες ονειρεύτηκαν οι άνθρωποι
-κ α ι πιο πολύ οι καλλιτέχνες- δηλαδή να συλλάβουν και να
αποτυπώσουν με απόλυτη ακρίβεια το φαινόμενο της αισθητής
πραγματικότητας. Αποτελεί αναμφισβήτητη πρόοδο η δυνα
τότητα να συλλαμβάνει ο άνθρωπος τον κόσμο στο γίγνεσθαι
και να αναπαράγει την εικόνα του. Τα πολλαπλά τεχνικά μέσα
και η σύμπραξη πολλών καλλιτεχνών και τεχνικών βοήθησαν
να δώσει αρκετά δείγματα υψηλής εικονοπλασίας. Στον ένα
αιώνα της ιστορίας του άνθρωποι με μεγάλη έμπνευση και
αισθητική παιδεία δημιούργησαν την καινούρια εικαστική
εικόνα, την εμψυχωμένη από τον ήχο, που μόνον άνθρωποι
φανατικά προσηλωμένοι στη σταθερή εικόνα, δηλαδή άνθρω
ποι βαθιά συντηρητικοί, αμφισβητούν τη μεγάλη της σημασία
για την καλλιτεχνική έκφραση. Είναι γεγονός, βέβαια, ότι
αισθητική συγκίνηση που προκαλεί η κινηματογραφική εικόνα
είναι πολύ φευγαλέα, είναι όμως μια πλήρης συγκίνηση που
μόνον η ζωντανή, δηλαδή η πιο ολοκληρωμένη, εικόνα μπορεί
να πετύχει. Αυτή τη μέθεξη, αυτήν την άμεση συμμετοχή -π ο υ
οι Γερμανοί ονομάζουν Einfühlung- χωρίς τη μεσολάβηση του
εγκεφάλου, μόνον ο κινηματογράφος έχει την τύχη να προσφέ
ρει στον άνθρωπο. Μήπως και οι μεγάλοι πλάστες της σταθερής
εικόνας δεν θα ήταν ευτυχείς, αν έφταναν με τόση αμεσότητα
και ένταση στα μύχια του θυμικού ; Αν το όνειρο του Αϊζενστάιν
να δημιουργήσει με τα μέσα του κινηματογράφου την «από
λυτη» εικόνα πραγματοποιηθεί κάποτε, τότε θα είμαστε σε θέση
να ομολογήσουμε ότι οι εικαστικές τέχνες, υπό την ευρύτερη
έννοια του όρου, προοδέυσαν. Το καινούριο δεν θα είναι τότε

απλώς το διαφορετικό, αλλά το καλύτερο. Ωστόσο, οι καλ
λιεργημένοι άνθρωποι και οι φιλότεχνοι εξακολουθούν να προ
τιμούν τις στατικές εικόνες, που έχει δημιουργήσει η τέχνη στη
μακρά ιστορία της, και αντιμετωπίζουν με δυσπιστία αν όχι με
αδιαφορία, την κινηματογραφική εικόνα και τις αισθητικές
προοπτικές που διανοίγονται μέσα απ’ αυτή. Σ’ αυτό, βέβαια,
ευθύνεται και ο ίδιος ο κινηματογράφος που, υποταγμένος
στην εμπορικότητα, υποβαθμίζει την ποιότητα της εικόνας.
Φαίνεται, όμως, ότι και για τον κινηματογράφο ισχύει ό,τι και
για τις υπόλοιπες εικαστικές τέχνες, δηλαδή αισθητική ποιό
τητα έχει και η κινηματογραφική εικόνα, όταν η έκφραση
κυριαρχεί πάνω στην αναπαράσταση.
Αναμφισβήτητα συσχετίζεται με την πρόοδο η τέχνη, όταν
την εξετάζουμε με κοινωνιολογικά και ηθικά κριτήρια, προκειμένου να αποτιμήσουμε τη συνεισφορά της στην πρόοδο των
κοινωνιών. Η τέχνη συμβάλλει στη γενικότερη πρόοδο του
πνεύματος τόσο στην αέναη πορεία του προς την αυτοσυνεί
δηση, όσο και στη διεύρυνση των ορίων της ελευθερίας του*
όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι από τις πρωταρχικές δυνάμεις
που κινούν την ιστορία, όπως υποστήριξαν κατά το παρελθόν
μεγάλοι ιδεαλιστές φιλόσοφοι13.
Το θέμα αυτό της ηθοπλαστικής και γενικότερα κοινωνικής
αποστολής της τέχνης έχει και ορισμένες άλλες παραμέτρους.
Συγκεκριμένα, αποτελεί πρόοδο η αύξηση του αριθμού των
καλλιτεχνών στον αιώνα μας λόγω της διάδοσης σε ευρύτερα
κοινωνικά στρώματα της καλλιτεχνικής παιδείας. Αν όμως
συγκρίνουμε διάφορες εποχές της τέχνης με ποσοτικά κριτήρια,
συμπεραίνουμε ότι και απ’ αυτή την άποψη δεν αποδεικνύεται
ότι η βιομηχανική εποχή είναι περισσότερο «καλλιτεχνική» και
«αισθητική» από εποχές που ανθούσαν τα βιοτεχνικά εργα
στήρια και οι χειροτεχνίες* και η αρχαία Ελλάδα και η Ρώμη και
βέβαια η Αναγέννηση υπερέχουν όχι μόνο ποιοτικά αλλά ποσο
τικά σε έργα τέχνης.
Η συνεργασία τέχνης και τεχνολογίας είναι χρήσιμη, γιατί
συμβάλλει στη διάδοση των γνώσεων για την τέχνη και στη θεω
ρητική μόρφωση του κοινού σε θέματα τέχνης. Με τη βοήθεια
των οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων επικοινωνίας
γίνεται προσιτή σε ευρύτερα στρώματα και πολλαπλασιάζονται
έτσι οι ευκαιρίες έκφρασης σε μεγαλύτερο αριθμό προικι
σμένων ατόμων. Όμως αυτή η σε πλάτος διάδοση της καλλιτε
χνικής παιδείας ταυτίζεται συχνά με τη «βιομηχανοποίηση»
των γνώσεων για την εικόνα μέσα από υποκατάστατα και έτσι
είναι αμφίβολο αν μπορεί να ισοφαρίσει τις απώλειες σε
δημιουργικότητα και φαντασία, που χαρακτήριζαν τον περισ
σότερο συναισθηματικό και ενστικτώδη, από ό,τι είναι σήμερα,
άνθρωπο της προβιομηχανικής εποχής και του ρομαντικού
19ου αιώνα. Οι πιο αποφασιστικοί παράγοντες της σύγχρονης
ζωής υποχρεώνουν συχνά τον καλλιτέχνη να απομακρύνεται
από τη βαθύτερη ουσία της τέχνης και από βασικός μοχλός της
αισθητικής λειτουργίας των κοινωνιών να υποβαθμίζεται σε
έναν απλό διακοσμητή (δεν εννοούμε, φυσικά, τη θεματική των
γεωμετρικών σχημάτων που έχει ίσα δικαιώματα με αυτή της
φύσης και του ανθρώπου). Κανείς, βέβαια, δεν μπορεί να απο
κλείσει τις εκπλήξεις στο μέλλον, ακόμα και το θαύμα! Φαί
νεται όμως, ότι η πρόοδος θα είναι αναμφισβήτητη αν οι σχεδόν
μονομερώς τεχνοκρατικές και χρησιμοθηρικές κοινωνίες μετα
βληθούν σε «ολιστικές» -γ ια να χρησιμοποιήσουμε ένα σύγ
χρονο φιλοσοφικό όρο- όπου περίοπτη θέση θα έχει η αυθεν
τική αισθητική παιδεία, η δε τέχνη θα είναι ζωντανή και νομο-

αντίγραφα του κόσμου και της φύσης και μετά από ιστορία
πέντε αιώνων έχει φτάσει σήμερα στο σημείο, με τη βοήθεια των
οπτικοακουστικών μέσων (δηλαδή της επιστήμης), να αναπα
ράγει «ζωντανές» σκηνές της αισθητής πραγματικότητας.
Αλλά η τέχνη είναι αναπαράσταση ή, καλύτερα, μόνον ανα
παράσταση; Θα απαντούσαμε ότι η αναπαραστατική τέχνη
κατ’ αρχήν εντάσσεται στην ικανοποίηση μιας βαθύτερης
ανάγκης του ανθρώπου να συλλάβει, να κατακτήσει και να
αναδημιουργήσει τον ορατό κόσμο. Αναλυτικότερα, ο άνθρω
πος, στην ανταγωνιστική προς τη φύση πορεία του, θέλει κι
αυτός να γίνει δημιουργός, γιατί έτσι αισθάνεται να βγαίνει
νικητής από την αιώνια σύγκρουση μαζί της. Και όσο πιο πιστά
την αναπαράγει, δηλαδή την αναπαρασταίνει, τόσο περισσό
τερο επιβεβαιώνεται η κυριαρχία του πάνω σ’ αυτή. Έ τσι, λοι
πόν, η αναπαράσταση λειτουργεί ως έκφραση αυτής της βαθιάς
πνευματικής ανάγκης του ανθρώπου -π ο υ οι απώτερες κατα
βολές της ανάγονται σε βιολογικά και ψυχολογικά α ίτ ια - και
απ’ αυτή την άποψη είναι δικαιωμένη, όπως άλλωστε αποδεικνύεται από το πλήθος αριστουργημάτων «αναπαραστατικής»
τέχνης, που από τον Τζιόττο και μέχρι σήμερα εξακολουθούν
να συγκινούν εκατομμύρια ανθρώπους.
Ό ταν όμως εξετάσουμε κάπως βαθύτερα το φαινόμενο της
τέχνης αυτής, δηλαδή της «προοπτικής» αναπαραστατικής
τέχνης, θα διαπιστώσουμε ότι επιβιώνουν μέσα στο χρόνο και
συγκινούν όχι εκείνα τα έργα που χαρακτηρίζονται από την
πιστότητα νατουραλιστικής απόδοσης της πραγματικότητας,
αλλά όσα έχουν πνευματικό βάθος και εκφραστική ένταση.
Αυτό που θεωρείται ως η μεγαλύτερη κατάκτηση της αναγεννη
σιακής τέχνης, δηλαδή η προοπτική, μόνη της δεν αποτελεί
εγγύηση ποιότητας* από πολλούς μάλιστα -κ υ ρ ίω ς από τους
θεωρητικούς της μοντέρνας τέχνης- θεωρείται ως το μεγάλο
της μειονέκτημα, διότι η τέχνη ίσως θα έπρεπε να ακολουθήσει
-ή τα ν όμως αυτό δυνα τόν;- πορεία αντίθετη από τη γενικό
τερη πορεία του ανθρώπου προς την κατανόηση, τη μελέτη και
την αναπαράσταση του αισθητού κόσμου, και να παραμείνει
σταθερή στις προαναγεννησιακές αρχές, από τις οποίες κυριότερη ήταν η αναπαράσταση της πνευματικής εικόνας που δεν
είχε ανάγκη απο τον τρισδιάστατο χώρο.
Δεδομένου ότι εδώ και κάτι περισσότερο από ένα αιώνα τόσο
η προοπτική, όσο και η φωτοσκίαση αποδίδονται πιστότερα με
τη φωτογραφία και τα οπτικοακουστικά της παράγωγα, ήταν
επόμενο να εκδηλωθεί η αντίδραση με τη στροφή ή, καλύτερα,
την επιστροφή προς τη δισδιάστατη εικόνα. Αυτή η παράξενη
επανάσταση που συγχρόνως ήταν και παλινδρόμηση, αν δούμε
το φαινόμενο στη βαθύτερη ιδεολογική του ουσία, πραγματο
ποιήθηκε από τους μεγάλους σκαπανείς της αφηρημένης τέχνης
και των πολλαπλών κινημάτων στις πρώτες δεκαετίες του
αιώνα μας, μεταξύ των οποίων πρωτεύουσα θέση έχει ο εξπρε
σιονισμός. Ό λη αυτή η κίνηση ικανοποιούσε πρωτίστως τις
ανάγκες έκφρασης. Και προσπάθεια του καλλιτέχνη, ιδίως της
αφηρημένης τέχνης, ήταν να φιλοτεχνήσει εικαστικά αντικεί
μενα με αυτοδύναμη αξία, πράγμα που μας φέρνει στο νου τόσο
την τέχνη των πρωτογόνων, όσο και αρκετές περιόδους της
τέχνης της αρχαιότητας, όπως π.χ. την Κυκλαδική και την
προϊστορική Ελληνική, όπου η αφαιρετική διαδικασία είναι
στοιχείο της πρακτικής των καλλιτεχνών. Δηλαδή και οι πιο
σημαντικές πρωτοπορίες της εποχής μας δεν εισάγουν «καινά
δαιμόνια», αλλά σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσαν να ερμηνευθούν με το νόμο της ανακύκλωσης.
Ενώ, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν μέχρι τώρα, η εκφραστική

αναγκαιότητα προέχει από οποιαδήποτε άλλη γενεσιουργό
αιτία του έργου τέχνης8, η δύναμη έκφρασης δεν είναι πάντα
ανάλογη με το γενικότερο επίπεδο του πολιτισμού σε μια δεδο
μένη εποχή. Οι γενικότεροι πολιτισμικοί όροι συμβάλλουν μεν
στη δημιουργία μεγάλης τέχνης, δεν αποτελούν όμως πάντα την
προϋπόθεσή της.
Ό σον αφορά την ποιότητα των υλικών, την τεχνική κατάρ
τιση και τη θεωρητική παιδεία των καλλιτεχνών, αυτά παίζουν
δευτερεύοντα ρόλο σε σύγκριση με τη δύναμη του συναισθή
ματος και του μεταφυσικού οράματος, υπό την ευρύτερη πνευ
ματική και όχι τη στενά φιλοσοφική ή θεολογική έννοια του
όρου. Ό τα ν ο καλλιτέχνης σε μια δεδομένη εποχή κατορθώνει
να δημιουργήσει καινούριες καλλιτεχνικές μορφές με το
μέγιστο της εκφραστικής του δύναμης, τότε δικαιώνει απόλυτα
την αποστολή του. Διότι είναι δυνατόν ενίοτε να αποκαλύπτει
και να προφητεύει, προπάντων όμως εκφράζεται.
Στα προηγούμενα κάναμε κάμποσους υπαινιγμούς στις σχέ
σεις τέχνης και τεχνολογίας πάντα μέσα στο πλαίσιο της προσ
πάθειας να απαντηθεί το ερώτημα αν οι εικαστικές τέχνες
προοδεύουν σταθερά κατά την πορεία του ανθρώπου προς το
μέλλον. Επειδή η σχέση αυτή -πολυσυζητημένη άλλωστεείναι καίριας σημασίας και είναι δυνατόν να φωτίσει πτυχές
σημαντικές του προβλήματος, κρίνουμε αναγκαίο να επανέλ
θουμε αφιερώνοντας κάτι περισσότερο από υπαινιγμούς.
Είναι φυσικό να παρατηρούνται κυρίως κατά τον εικοστό
αιώνα και εντονότερα μετά το δεύτερο πόλεμο διασταυρώσεις
των δυο αυτών ειδών του πολιτισμού της πράξης - κ α ι τα
προϊόντα της τέχνης ως κατατασκευαστές στον πρακτικό και
όχι θεωρητικό βίο ανήκουν - κ α ι τις τελευταίες δεκαετίες σε
έργα, που εκτίθενται σε γνωστές και μεγάλες αίθουσες τέχνης,
δεν είναι ευδιάκριτες οι διαφορές μεταξύ έργου τέχνης και
προϊόντος τεχνολογίας και εννοούμε έργα που ανήκουν τόσο σε
πρωτοπορίες εντελώς πρόσφατες όσο και σε ή κάπως παλαιότερες·
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Αναμφισβήτητα η τεχνολογία εξοπλίζει την τέχνη με νέα
μέσα και διανοίγει συχνά νέους ορίζοντες στον καλλιτέχνη τόσο
για να εκφραστεί ο ίδιος, όσο και για να ευαισθητοποιήσει
περισσότερο το θεατή, προκειμένου ο τελευταίος να ανακα
λύψει με τη σειρά του νέα πεδία του απέραντου κόσμου του
κάλλους. Ό μω ς συχνά τα τελευταία χρόνια, με αφετηρία διά
φορες θεωρίες -π ρά γμ α που αντίκειται στη φύση και την ουσία
της τέχνης9- αρκετοί καλλιτέχνες υποβαθμίζουν το καλλιτε
χνικό έργο στο χρηστικό αντικείμενο -π ρ ά γμ α που συνιστά
στην πραγματικότητα «αντιτέχνη»- ξεχνώντας ότι το προϊόν
της τεχνολογίας απευθύνεται κυρίως στη χρήση, ενώ το καλλι
τεχνικό έργο, ως αισθητικό αντικείμενο, στη θεωρία, δηλαδή
την ανυστερόβουλη θέασή του, έστω κι αν συχνά το αισθητικό
και χρηστικό συνυπάρχουν, πράγμα που συνέβαινε πιο πολύ
στο παρελθόν, όπως είδαμε πιο πάνω. Και ιδού το αποτέλεσμα
αυτής της κυριαρχικής επίδρασης της τεχνολογίας, κατά τη
γνώμη του Γ. Μουρέλου: «Το συναίσθημα που βρισκόταν
παλαιότερα στο κέντρο της έμπνευσης πλαισιωμένο από τη
φαντασία και το νου, παύει να παίζει πρωταρχικό ρόλο και τη
θέση του παίρνουν πολύπλοκοι κατασκευαστικοί συνδυασμοί,
πράγμα που οπωσδήποτε αλλοιώνει τη φύση της καλλιτεχνικής
δημιουργίας»10. Η τέχνη, δηλαδή, αλλοιώνεται, οπισθοδρομεί,
σε αντίθεση με την τεχνολογία, που σαφώς προοδεύει βελτιώ
νοντας και τα μέσα παραγωγής και τα εκάστοτε προϊόντα της.
Υπάρχει όμως και η θετική αντιμετώπιση αυτής της σύνεργα- 4 7
σίας που βλέπει αγαθά αποτελέσματα απ’ αυτή και στο επίπεδο
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