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Εισαγωγή
Είθισται, σε αυτές τις περιπτώσεις, o συγγραφέας να επιχειρεί μία μακροσκελή εισαγωγή για να περιγράψει και για να αποδώσει όσο πιστότερα γίνεται, το έργο του. Μη ακολουθώντας την πεπατημένη, θα ήθελα να αναφέρω πως, τα κείμενα του συγκεκριμένου τόμου αποτυπώνουν την ματιά του συγγραφέα τους, ή, διαφορετικά ειπωμένο, την ‘επικοινωνία’ του συγγραφέα με τους συγγραφείς των κειμένων που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο τόμο, διακρατώντας παράλληλα την
αίσθηση της έκπληξης κάθε φορά που η λέξη βρίσκει τον στόχο της,
δημιουργώντας την ευκαιρία για στοχασμό.
Πολλές φορές, λογοτεχνικά κείμενα και ποιήματα, εγγράφουν
την ευρύτητα τους ως συμβάν, λειτουργώντας στο ‘μέσον’ μεταξύ συγγραφέα και αναγνώστη, ήτοι λειτουργώντας ως βίωμα και θέαση του
βιώματος. Για τον συγγραφέα των δοκιμίων τούτων, ισχύει η ρήση του
Γάλλου φιλοσόφου Jacques Derrida: ‘’Να εφευρεθείς πέραν του ονόματος, να εφευρεθείς στο όνομα του άλλου’’.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Κώστα Θερμογιάννη για
την γόνιμη συνεργασία μας στην ιστοσελίδα ‘το βιβλίο.net’, καθώς και
για τον συγκεκριμένο τόμο: η ιδέα ήταν δική του και δίχως τον μόχθο
του και την δουλειά τα συγκεκριμένα δοκίμια δεν θα λάμβαναν την συγκεκριμένη μορφή. Ίσως το ευχαριστώ να είναι ‘λίγο’ στην προκειμένη
περίπτωση. Τα αναλυτικά δοκίμια του τόμου αφιερώνονται στις μικρές
ανιψιές μου!
Σίμος Ανδρονίδης
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Χίβα Παναχί: ΄Τα μυστικά του χιονιού’

«Κάθε απόγευμα Ένα παιδί κάθεται. Κάθεται Στις τσιμεντένιες
σκάλες Του σπιτιού Κοιτάει επίμονα Στα μάτια των αναστεναγμών μου», (Χίβα Παναχί, ‘Αναμνήσεις’).
Στους πρόσφυγες & μετανάστες..

Σ

την ποιητική συλλογή της Ιρανής ποιήτριας (Κουρδικής καταγωγής), Χίβα Παναχί, διαφαίνεται η τάση-κατεύθυνση προς το
πραγματικό, η πρωτόλεια μνήμη της μητρικής αγκαλιάς-μητρι-

κής γης (η συνάρθρωση των δύο παράγει & αναπαράγει ποίηση), η συγκρότηση του «εαυτού»-ταυτότητας εκ νέου, εκτός συγκεκριμένου πεδίου αλλά εντός ποίησης, η διττή όψη ενός γίγνεσθαι (μίας
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πραγματικότητας) η οποία καθίσταται ‘απόμακρη’ και, την ίδια στιγμή,
‘λειτουργική’ για την ποιήτρια Χίβα Παναχί, ‘λειτουργική’ και για την
ίδια την αποκρυστάλλωση της ποίησης ως χρόνο του υποκειμένου
πάνω στη γη, ως αναπαραγωγή «θραυσμάτων» και «ρηγματώσεων»
που ‘συνεπαίρνουν’, μεταβάλλουν, που κινούνται προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης ενός ειδικού περιβάλλοντος: ΄είμαι’ μονάδα εντός
ποιητικών-κειμενικών αναφορών, μονάδα γειωμένη και σε ώσμωση με
ότι θα αποκαλούσαμε ασταθή κοινωνία.[1] Η Χίβα Παναχί είναι η
ποιήτρια που αναγκάστηκε να αφήσει πίσω τη γη της, τη γη του Ιρανικού Κουρδιστάν.
«Στη Ζάλκα η μάνα μου Πρασίνισε, κοκκίνισε, Πονεμένη γεννήθηκα οι γυναίκες έβαλαν τα ρούχα τους αλλιώς Χλόμιασαν οι λαμπάδες Απ’ την κρύα φωτιά του βλέμματος μου Κάθε καλοκαίρι Σου
μιλούσα για το σιτάρι που θερίζεται Μαυρίζουν στον κάμπο Μαυρίζουν από μέσα τα τραγούδια της εποχής Αχ Θεέ Εσύ ο πρώτος ποιητής
Όταν γεννήθηκα τι έκανες»;[2]
Μέσα στη γη και στο πεδίο της μνήμης, η ποίηση της Χίβα Παναχί απεντάσσει τη «σκληρή επιφάνεια» του λόγου που κανοναρχεί,
πειθαρχεί, του λόγου που θέλει να ορίσει την πειθαρχία του έκκεντρου
λόγου και των σωμάτων (το σώμα περιλαμβάνει ποίηση, για την ακρίβεια, συνιστά το ίδιο ποίηση.[3] Η γη-μητέρα (αρχετυπικό σύμβολο,
‘εμπνευσμένο’

&

υπερ-προσδιορισμένο
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προσφυγιάς), η μητέρα-μήτρα, επανεγγράφονται, αφενός μεν ως «δομική» φυγή, αφετέρου δε ως ‘συνταρακτική’ επιστροφή’ στα ‘μυστικά
του χιονιού’. Η γη θρέφει, η μάνα στέκει και η ποίηση διευρύνει και
διευρύνεται συνάμα, μετασχηματίζεται σε ‘έρωτα του σιταριού’, σε λεπτό όριο, σε κατεξοχήν πεδίο γης, (κομμάτι χώρου) και μνημειακής εκφοράς της εξόριστης ποιήτριας, που, μέσα από το απείκασμα και το
‘μόριο’ (να θυμηθούμε τα φράκταλ του Έκτωρα Κακναβάτου) της εικόνας της, διαβλέπει την «απόσχιση» και ‘παύση’ των εξόριστων, των
προσφύγων από τη ‘μητρική’ γη, (και γλώσσα), και, (αναγκαίο το διαζευκτικό και), δύναται να φθάσει σήμερα, στο τώρα των προσφύγων
(προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα του κρισιακού κοινωνικοοικονομικού σχηματισμού), και των μεταναστών, που βιώνουν τις συνηχήσεις
της «απόσχισης» και της ‘παύσης’ των προτεραιοτήτων. Κι η ποιήτρια
Χίβα Παναχί «γεννήθηκε πονεμένη», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά,
με τον φόβο μεταξύ κρίσης & σταθερότητας, με το παίγνιο και την παρατήρηση (ή το παίγνιο της παρατήρησης των πάντων), μεταξύ «απαγκίστρωσης» και εκδίωξης, μεταξύ ταύτισης-καταφυγής: «Αχ Θεέ Εσύ
ο πρώτος ποιητής Όταν γεννήθηκα τι έκανες»; Αναφωνεί η Χίβα Παναχί, αναζητώντας τη διάρκεια στην ποίηση, την πατρίδα που εκφεύγει
στη σημασιολογική της φορά, τη μητέρα-μάνα που ζητάει σε κάθε της
τελεία. «Σιτάρι που θερίζεται» λοιπόν η λέξη και η γλώσσα της ποίησης, «σιτάρι» που «γονιμοποιεί» τις συνειδήσεις (και θέλει να
15
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επενεργήσει στις περίφημες ‘κοινωνικές επινοήσεις’ του Πορτογάλου
ποιητή και συγγραφέα Φερνάντο Πεσσόα) και το ιστορικό γίγνεσθαι.
Το σιτάρι της Χίβα Παναχί φεύγει, για να μείνει όμως, εντός
ποίησης, εντός προσωπικής διαδρομής-ιστορίας και μνήμης που συγκρατεί και συγκροτεί εκ νέου. Σε αυτό ακριβώς το πεδίο η ποίηση γίνεται ‘εποχή’ που διαφοροποιείται από τον ίδιο τον ορισμό του προφανούς. Η πρώτη λέξη, ο πρώτος ‘Θεός’ της ποίησης: η ανάγκη για καταγραφή, για εξιστόρηση & για εξιστόρηση της μνήμης.
«Ο κόσμος ήταν ωραίος / Όπως οι μοναχικές στιγμές / Μιας
απλής ποιήτριας εγκυμονούσαν όνειρα / Η όαση της πατρίδας τις ξεγέννησε νεκρές / Κοίτα, κοίτα / Πως οι σφήκες μαζεύονται / Μέσα στις
μπούκλες των μαλλιών / Κρύβονται τα χρόνια της ποίησης / Το χέρι
μου / Στο χέρι των ανέμων / Αυτό το τρίκλισμα των ημερών / Είναι ο
μακρινός πλανήτης / Του πύργου των καημών μας / Στην καρδιά της
μαύρης θάλασσας / Σιγά σιγά οι επιθυμίες σου πάνε στον τάφο του παρελθόντος / Έτσι λησμονιούνται».[4]
Πραγματικά, ενυπάρχει ο λόγος της ποίησης, που θα καταγράψει «σιωπηλές» επιθυμίες, τις διηγήσεις ενός κοριτσιού από εκεί, ενός
κοριτσιού που, μέσω της ευθυγράμμισης με αυτό που προσδιορίζει (και
προσδιορίζεται από την κοινότητα) ως αξία, «μετασχηματίζεται» σε
ποιήτρια, ώσπου τότε, σαν εγκιβώτιση συμβάντος, η ποίηση (της) καταγράφει & ανατέμνει.
16

Σίμος Ανδρονίδης

Eικόνες επιστρέφουν, η γραφή «βυθίζεται» και ‘διαρρηγνύει’
το χρόνο, η αθωότητα μίας ηλικίας και της πρώτης συνειδητοποίησης,
«οι μοναχικές στιγμές μιας απλής ποιήτριας» που, «η όαση της πατρίδας τις ξεγέννησε νεκρές». Πέρα από τις στιγμές, ο εαυτός που μένει
μετέωρος μεταξύ τώρα & μετά, μεταξύ φυγής και επανεκκίνησης. Και
τα «κρυμμένα χρόνια της ποίησης» ‘αποκαλύπτονται’ ξαφνικά, περιλαμβάνουν περιπλανώμενες ανθρώπινες φιγούρες, εντός δεσμών φύσης, εντός ιεραρχήσεων του πολιτικού και προσλήψεων του πραγματικού. Είναι αυτές οι στιγμές της ποίησης που παραπέμπουν και δύνανται
να καταγράψουν ωσάν βιωματικά την ίδια την αναδιαμορφούμενη
γλώσσα των εν Ελλάδι προσφύγων, οι οποίου διαβλέπουν τις μνήμες
μίας φυγής «αλύτρωτης», χασματικής προς τους ίδιους και τους ‘άλλους’, ‘αναγκαστικής’, που τους ωθεί να συγκροτήσουν εκ νέου μία
γλώσσα περιεχομενική, ίδια έγκληση του εαυτού στο άλλο πεδίο.
Ατομικά υποκείμενα (και ανομοιογενές συλλογικό υποκείμενο) επιλέγουν το δύσκολο δρόμο: τον δρόμο-κατεύθυνση της υποκειμενικής αναπαράστασης αυτού που ‘υπήρξε’, τον δρόμο-πορεία της εννοιολογικής κατασκευής-αναπαράστασης αυτού που ενυπάρχει στο τώρα: εμπόδια φυγής. Και στο μεσοδιάστημα, η ποίηση που δύναται να ανακαλύψει εκ νέου ταυτότητες, μία αλληλεγγύη του περιεχομένου, μα αρθρώσει την ‘ασταθή υποκειμενικότητα’, (των προσφύγων και
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μεταναστών), να ‘συλλάβει’ τη διαλεκτική της ιστορίας εντός ιστορίας
ουσιαστικά, εντός κρίσης λαϊκής-εργατικής.
«Κρύβονται τα χρόνια της ποίησης» της Χίβα Παναχί για να
‘αποκαλυφθούν’ εντός φυγής, αναγκαστικής εξορίας, ‘προσφυγοποίησης’ ως διαδικασία πρόσληψης διαστάσεων του πολέμου «αφαίρεσης»,
του πόνου, της ίδιας τρωτότητας, ως διαδικασία ‘κτήσης’ όψεων που
προσιδιάζουν στην ‘νέα’ κοινωνική πραγματικότητα. Τα σώματα των
προσφύγων είναι οι υλικές απολήξεις της αλληλουχίας μεταξύ ιδεολογίας και πράξης, ‘φύλακες’ μίας μνήμης που θέλει να προσληφθεί ως
κατηγορία αναφοράς. Και η ποίηση; Το διαρκές και δι-ιστορικό «τρίκλισμα των ημερών», αναφορά προς, τέχνη για.
«Κίτρινα πορτοκαλένια φύλλα Αναστέναξε ο ήλιος Χάθηκε Σε
μια βροχερή μέρα του φθινοπώρου».[5] Αυτό που χάθηκε, ο ήλιος-ζωή,
(ο θάνατος του σώματος), είναι ποίηση στο βαθμό που είναι προσφυγιά,
άρθρωση των απανταχού «ευάλωτων», αξίωση μέλλοντος, ‘νέα’ ζωή.
Και η Χίβα Παναχί προχωρά για να μυήσει & για να μυηθεί στον έρωτα
ως στιγμή, «μάθημα» αναγέννησης, και κτήσης της υποκειμενικότητας
διαμέσου της αντικειμενικότητας: «Έφερε ανεμόβροχο σήμερα ο ήλιος
Σε αυτή τη ζέστη ξανά Είμαι γυναίκα εγκυμονώ τον έρωτα».[6] Η γυναικεία φύση και θέληση ενυπάρχει μαζί με τον έρωτα που θα ολοκληρωθεί όπως η ποίηση: ένθερμα. Η ποίηση της Χίβα Παναχί, «διανοίγει»
τομές,

κινείται

αδιάκοπα

στις
18
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αποκρυσταλλώνεται ως καθημερινό επίτευγμα, σε μία άλλη γη, σε μία
άλλη γλώσσα. Και τα ‘μυστικά του χιονιού’ είναι το καθημερινό της
επίτευγμα, μία αναμέτρηση με τη σκληρότητα και την επιδίωξη αναδιαμόρφωσης του χώρου, μία «αγωνιστική» πρόκληση, μία επαναφορά
της προσφυγιάς-΄προσφυγοποίησης’. ‘Τα μυστικά του χιονιού’ «εδαφικοποιούνται» στην εν Ελλάδι ευρύτερη κοινωνικοπολιτική συνθήκη.
Για την ποιήτρια, θα λέγαμε πως η ίδια η μητρογονική γη φροντίζει για
αυτήν.. Και σπεύδει στους «ανθρώπους από στάχτη».[7] Από την ‘ύλη’
ενός νέου «δικαιικού» κώδικα. Διότι η ποίηση είναι σταθμός, μπροστά
σε μία επιδίωξη «φυλάκιση» του σώματος και του πνεύματος, ίδιος
στοχασμός του ανεξάντλητου..

_____
[1] Η αστάθεια, περιοδική & δομική, συνιστά ‘σταθερά’ του ευρύτερου κοινωνικού
περιβάλλοντος, του ευρύτερου ιστορικού προτσές, μία λειτουργία της διευρυμένης
ιστορίας, πίσω και πέρα από τις επίσημες φωνές, από το θεσμοποιημένο όσο και καθεαυτό θεσμικό προσδιορισμό της ιστορίας. Η μνήμη (και με τον τρόπο με τον οποίο
εμφιλοχωρεί & «εδαφικοποιείται» στο πεδίο της ποίησης) είναι τομή, όπως και η γη
και η αναφορά στον άλλον στοχαστική ιστορία.
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[2] Βλέπε σχετικά, Παναχί Χίβα, Έρωτας του Σιταριού’, Ποιητική Συλλογή, ‘Τα μυστικά του χιονιού’, Εκδόσεις Μαΐστρος, Αθήνα, 2008, σελ. 24. Για την ποιήτρια η
ποίηση (θα λέγαμε η τεχνική της «απευθείας ανάθεσης») συνιστά εργαλείο ‘αυτονομίας-απελευθέρωσης’ από μία πατρίδα (Ιράν) που τη θέλει εκτός κύκλου ομόκεντρων
αφηγήσεων, συμπερίληψης του υποκειμένου ως ικανότητα & δυνατότητα. Η κουρδική της ταυτότητα, η μαχητική γυναικεία υποστασιοποίηση (οι θεωρούμενες ως εκτός κύκλου αφηγήσεις), διαμεσολαβούν μεταξύ της πατρίδας ως γεωγραφικής οντότητας και της ποίησης ως πρακτικής-πραγματικής «πατρίδας». Θα μπορούσαμε να
ορίσουμε την ποίηση ως κυβερνολογική μηχανική ‘επανεφεύρεσης’, ‘επανεγγραφής’
και διαχείρισης του εαυτού. Η ποιήτρια συστήνεται με έναν τρόπο άμεσο, βαθιά εξομολογητικό, ενδεικτικό μίας ποίησης που υπερβαίνει για να ‘σταθεί’ ως «κάτοψη»:
«Ελάτε να ορμήξετε Πάνω μου σαν πρωτόγονοι Φοβάστε κύριοι; Η καρδιά μου Το
σύμπαν της ποίησης Λέτε να σωπάσει»; Σε αυτό το σημείο, η «μεταβολή» της ποιήτριας είναι χαρακτηριστική: η ποίηση με τον τρόπο της, δεν ‘σιωπά’. Αντιθέτως, ύλη
& πνεύμα μαζί, στρέφεται προς αυτό που την περικλείει: την πειθαρχική εξουσία, στο
κέντρο της οποίας αρθρώνεται η ιδιαίτερη «πραγματολογική» σύλληψη-συγκρότηση
ενός ‘νέου’ Μινώταυρου, που δε θέλει ποίηση, στο βαθμό που η ποίηση είναι ‘εγχάρακτη-ρηξιακή’ στιγμή πρόσληψης και αντιστροφής του εξουσιαστικού τρόπου
πρόσληψης του γίγνεσθαι.
[3] Αν εστιάσουμε στον τρόπο με τον οποίο ο Γιάννης Ρίτσος ‘εργαλειοποιεί’ και
ανατρέχει στην εν γένει σωματική διάσταση, τότε θα λέγαμε ότι, πέρα από την εννοιολογική-νοητική «κατασκευή» της λέξης, η ποίηση συγκροτεί το σώμα, το ίδιο το
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σώμα συνιστά ποίηση, ποίηση που δεν χαρίζεται ‘απλά’ αλλά ‘εκζητάει’ μόνη, σημαντική & ελάχιστη ‘εκδίδεται’ σκληρά, παρθένα και μη, αναζητώντας κύτταρα «αγωνίας» εντός σώματος.
[4] Βλέπε σχετικά, Παναχί Χίβα, ‘Χίλια χρόνια ξενιτιά.ό.π, σελ. 36.
[5] Βλέπε σχετικά, Χίβα Παναχί, ‘Ο Πρόσφυγας…ό.π, σελ. 23.
[6] Βλέπε σχετικά, Χίβα Παναχί, ‘Σαν Ηλιακός Άνεμος’…ό.π, σελ. 39.
[7] Αναφορά στο ποίημα της Χίβα Παναχί, ‘Ένας άνθρωπος από στάχτη’.
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Tο ‘τερατώδες αριστούργημα’ του Γιάννη Ρίτσου

«διαβάζω ανάποδα τις λέξεις βρίσκω το σωστό νόημα τους
παίρνω το μαυροπίνακα κάτω απ’ τη μασκάλη μου φεύγω ο τρίφτης κατρακυλάει στη σκάλα τρέχουν οι αρουραίοι γκρούχ είπε
ντβέρτζ είπε»
(Ρίτσος Γιάννης ‘το τερατώδες Αριστούργημα’).

Τ

ο 1977 ο Γιάννης Ρίτσος 'συνθέτει' την ποιητική συλλογή 'Το
Τερατώδες Αριστούργημα',[1] βαθιά προσωπικό, εξομολογητικό & λυτρωτικό για τον ίδιο τον ποιητή. Οι βιωματικές ανα-

φορές-μνήμες ενσωματώνονται οργανικά στο όλο πλαίσιο του ποιήματος, τα 'σκέλη' του οποίου διαπερνούν και 'ρηγματώνουν' τα πολλά και
'βιασμένα' σώματα, 'αφαιρούν' την ύλη της 'ενιαίας (και μονολιθικής)
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δομής προσιδιάζοντας στην ποίηση του τόπου που κατοικείται, στην
ποίηση του παρόντος και του απόντος χρόνου: ιστορία & αίμα. 'Η ιστορία και το αίμα που διαπερνούν το ίδιο το σώμα του ποιητή.
Με αυτόν τον τρόπο, στο ποίημα, (μία αλληλουχία επεισοδίων-αναφορών που κορυφώνονται διαρκώς, δίχως ούτε ένα κόμμα, σαν μία ιστορία που δεν θα επαναληφθεί ξανά, 'αθέατη' και τόσο ορατή), 'χωρά' την
υποδόρια αποστροφή για πράγματα που πληγώνουν, τον ατομικό προσδιορισμό μέσα στο πεδίο των συμβάντων, την 'ανάταση' μπροστά στη
θέαση της ιστορικής ενδεχομενικότητας, την άρθρωση των ψηφίδων
που συγκροτούν την ιστορία του εργατικού κινήματος μίας συγκεκριμένης περιόδου), τη διάστικτη και 'σαρκώδη αίσθηση του αγγίγματος,
της θνητής (όσο και ανιδιοτελούς, 'μυθικά' αγαλματένιας για τον ποιητή), σάρκας-γυμνότητας-στιλπνότητας.
Η ιστορία περνά δίχως να 'κατοικηθεί' εν όλω. Και το αίμα που
χύθηκε, θάνατος & 'κειμήλιο' μαζί, χώμα & λέξη, ιστορία & σκοπός.
Και εντός ενός ποιητικού 'χωρίου', μίας εναλλαγής στιγμών που διακόπτονται & εκκινούν ταυτόχρονα, ο Γιάννης Ρίτσος, ενθυλακώνει ('εδαφικοποιεί σε ένα 'έδαφος' καθόλα επικίνδυνο), πρόσωπα και υπάρξεις,
που, από κοινού, συναρθρώνουν την αγωνιώδη ζωή του και την ποιητική του 'κοινωνία'. Με άλλα λόγια διατυπωμένο, συγκροτούν τη δική
του ιστορία που καταγράφεται με ένα ΄βίαιο' χτύπημα σε μία καθεαυτό
κλασική λεξικολογική 'πειθαρχία'. Ο ποιητής αφήνεται. Το φάσμα, το
23

ΔΟΚΙΜΙΑ

'ολόγραμμα' της ποίησης μπροστά του: μνήμη μίας άλλοτε αθώας και
άλλοτε σκληρής παιδικότητας, το 'τραύμα' της θρηνητικής αυτο-αναφορικότητας (το ίδιο το 'τραύμα' της τρέλας-θανάτου-απώλειας), ο
μνημειώδης απολογισμός της δράσης ενός κινήματος, οι στιγμές της
'άνωθεν' συμμόρφωσης, οι αναφορές στα ενεργά πεδία των άλλων.
Ο ποιητικός τρόπος του Γιάννη Ρίτσου διεμβολίζει τις απανταχού βεβαιότητες για να «ανοιχθεί» σε διάφορους τρόπους, αφηγήσεις,
που δεν καταλήγουν αλλά εκκινούν στο ‘τερατώδες αριστούργημα’, το
οποίο και εξελίσσεται υπό τους ρυθμούς μίας μη-διακοπτόμενης
‘ροής’, αποκαλύπτοντας κάτι περισσότερο από το απλά ορατό και συμβολικό. Το ‘αριστούργημα’ είναι ‘τερατώδες’ διότι αρθρώνει την ποίηση ως πράξη ‘άγρια’ & έσχατη, ως πράξη (του αστάθμητου έρωτα)
απόλυτη που εισχωρεί στα ανθρώπινα σώματα για να το προσδώσει την
ιδεολογία της κινητικότητας. Διότι ποιο είναι το όριο της γενετήσιας
(ερωτικής) πράξης; Το γεγονός πως αίρει το όριο των σωμάτων που
τέμνονται, που αλλάζουν πάνω στην πράξη, που «μετασχηματίζονται»
σε ποίηση. Το ‘αριστούργημα’ είναι ‘τερατώδες’ διότι μπροστά στη
διάρκεια της ανθρώπινης ζωής, ελπίζει στην ‘ανάσταση (με όρους αφύπνισης & συντροφικής συν-ύπαρξης) των συνειδήσεων.
Η ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, ανατρέποντας τους κανόνες της
ποιητικής φόρμας, αναζητά τοπόσημα εννοιών-μηνυμάτων, συναρθρώνει τις άλλοτε διακοπτόμενες (βιοπολιτικά) και άλλοτε ρέουσες
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αναφορές, συγκροτεί ‘τερατώδη αριστουργήματα’ λιτά, περιεχομενικά,
και καθεαυτό ανθρωπολογικά, προοικονομώντας όχι εξελίξεις, αλλά ανάγκες. Σε κάθε στροφή, και μία ‘άφεση’, μία απόσπαση, μία «εδαφικοποίηση» προσώπων και προσωπικών-συλλογικών θρήνων. Και εγγράφει ο ποιητής: αίμα & μνήμη, σώμα του ‘πολιορκημένου’ εαυτού
(που δέχεται τις «σφαίρες» της ιστορίας, «διευρύνεται» για να χωρέσει
και άλλους νεκρούς), εντός ποίησης, σώμα του ‘απελεύθερου’ ποιητικού υποκειμένου. «Κ’ είπα να μην ξεχάσω να βάλω μαζί με τους ανεμοδείχτες κι ομοιοκαταληξίες και να βάλω στο ψυγείο τα λαμαρινένια
κοκόρια χωρίς να τα μαδήσω εκείνα λέω τα κοκόρια πλάϊ στο κουτί το
φρέσκο βούτυρο για να διατηρήσω κάτι από το νεοκλασικό ρυθμό των
ωραίων κατεδαφιζόμενων σπιτιών της παλιάς Αθήνας όπως έκανε κι ο
Τσαρούχης στις ζωγραφιές του με τις γύψινες Καρυάτιδες που φορούσαν κόκκινα τσαρούχια κι ο ένας ναύτης έμπαινε μέσα κι ο άλλος στεκόταν στη μεγάλη τζαμόπορτα κι άναψε με το σπίρτο το τσιγάρο του
και το φεγγάρι κ’ η ταπεινοσύνη μου φούσκωνε σα γαλοπούλα παραγεμιστή με κάστανα παραμονή Χριστουγέννων».[2]
Για να εξέλθει απελευθερωμένος, ποιητής που λυτρώνει & λυτρώνεται, που υπερβαίνει δεσμά, που επανεγγράφει εγκλήσεις χαμένες,
που 'αποϊεροποιεί' τον έρωτα τον τελειωτικό σε όλες του τις εκφάνσεις,
τον έρωτα που τον ονοματίζει, τον καθιστά πλαίσιο ποίησης, πλαίσιο
διαπλάτυνσης 'ζωώδους' ορμητικότητας του σώματος που 'λέει' και
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'προφέρει'. Με τα λόγια της Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ: ''Τι άδειο που
είναι το σώμα χωρίς μελλοντικούς προσδιορισμούς'.[3] Επρόκειτο για
μία κομβική στιγμή στην ιστορία της ελληνικής ποίησης καθότι ‘το τερατώδες Αριστούργημα’ πρώτα αντίστροφα, αρχέγονα, απότομα, «εδαφικοποιεί» και μετά «εδαφικοποιείται». Συμβαίνει & συγκροτείται
ως η στιγμή του ποιητή μπροστά σε έναν «σπασμένο» καθρέφτη, αποτελώντας το «είδωλο» της φωνής του: της γραφής που δε γίνεται απλά,
είναι σκοπός και στόχος ζωής & καταγραφής. Ο ποιητής «στροβιλίζεται» στη δίνη του αιώνα, και, την ίδια στιγμή την ‘αναπλάθει’ ποιητικά
και δημιουργικά, διαβλέποντας τις κομματικές προτεραιότητες, και εντός ποιήματος, «ζει» δίχως αυτές.
'Το Τερατώδες Αριστούργημα' η 'αντήχηση' της αρχέγονης καταγωγής: ''Κ' είδα και φωτογράφησα και μίλησα και μίλησα μέθυσα με
τις λέξεις σπάω τα ποτήρια τραγουδάω μ' ένα τριαντάφυλλο στο στόμα.
Στο 'Τερατώδες Αριστούργημα' του Γιάννη Ρίτσου αποκρυσταλλώνεται η έννοια της ποιητικής 'ισχύος'. Κι αυτή η 'ισχύς' αντλείται από τον
'έκκεντρο' ποιητή, ο λόγος του οποίου, διαμέσου μίας 'δραματικής' αποσπασματικότητας, κατευθύνεται προς δια-κειμενικές & δι-ανθρώπινες στοιχίσεις, προς την 'επικράτεια' του υπαρκτής αποτύπωσης, συγκροτώντας μία ισχύ δεδομένη, 'λογική' & 'παράλογη', μία ισχύ που δομείται με όρους 'αταξίας', με όρους με όρους επανεγγραφής μίας
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συντροφικότητας, 'μυθικής' όσο και λαϊκής, φανερά ερωτικής και ορμητικής.
'Το Τερατώδες Αριστούργημα' ομνύει σε έναν παράλληλο κύκλο 'μικρών' προσώπων. Ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου από τα 'Χάρτινα ΙΙ', προσδιορίζει: ''Αυτός που έδωσε το ποτήρι του στο άγαλμα αυτός με τη γλάστρα στο διάδρομο αυτός με το εικόνισμα αυτός με τα
δεκανίκια ένα καλάθι ραδίκια στο παράθυρο εμείς με το σπάγκο στα
μαλλιά κι ένα ταμπούρλο στο πηγάδι.''[4] Αυτός που παίζει στο δικό
του θέατρο δίχως να είναι ηθοποιός, παρά μόνο αντηχείο λέξεων, κατασκευών, κινήσεων, «ψηφίδα» μέσα στις πτυχώσεις του γίγνεσθαι. Το
‘τερατώδες Αριστούργημα’ συνιστά τη δική του προσωπική μνήμη&
ιστορία, το έσχατο σημείο του δίχως εμφανή απόληξη και όμως διακλαδωμένο στο έπακρο, που δεν το παραχωρεί έναντι φθηνού αντιτίμου. Και το αντίτιμο είναι ιδιαίτερο: «γυμνότητα» μπροστά στην ποίηση. «Γυμνότητα» και «άνοιγμα» ταυτόχρονα σε έννοιες που μεταβάλλονται στο κάτι & στο αυτό που δεν περιλαμβάνει απλά, αλλά και δεικνύει «διαβρωτικά» και «αλλοιωτικά». Το ‘τερατώδες Αριστούργημα’
ανάγονται σε μία οργιώδη συνάφεια μύθους και μνήμης, ιδεολογικής
σταθερότητας και ‘αστάθειας’ παλινδρόμησης μόνο εντός (και στο πολύπλοκο εύρος) της ποίησης. Που είναι δική του, αυτόνομη & ανοιχτή
στον τρόπο που ονοματίζεις τα πράγματα: ‘διάρρηξη’.
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Με την τοπολογία που ενέχει κύκλους μίας άρνησης δια και
μέσω της ποίησης που προσδιορίζει και ανακύπτει συνεχώς ως «ζιζάνιο»: «είσαι αυθαίρετος μουπε είμαι τουπα κυπαρίσσι μου είπε μπερμπάντη του είπα και τουστρέψα κι απ’ την άλλη μεριά την παρειά μου
και τότε φωνάξαμε μαζί κ’ οι δυο γιούχα και πάλε γιούχα των πατρίδων
και δεύτερη φορά πιο δυνατά γιουχα και πάλε γιουχα των πατρίδων κ’
ήρθαν οι κωπηλάτες μουσκεμένοι θάλασσα και στάθηκαν στην
πόρτα».[5]
_____
[1] O τίτλος εν πολλοίς συνιστά κάτι το αμφίσημο και το αντιφατικό. ‘Αριστούργημα’ και ‘τερατώδες’, ‘τερατώδες’ και ‘αριστούργημα’, παραπέμποντας στον ‘αναρχικό τραπεζίτη’ του Πορτογάλου Φερνάντο Πεσσόα.
Η πρόσμειξη ήθους και ουσίας, η διφυής ιδιότητα προσδιορίζει τον ‘αναρχικό τραπεζίτη’ του Πεσσόα, ο οποίος ενώ αντικειμενικά συσσωρεύει, υποκειμενικά αίρει, καθίσταται ενσυνείδητα ‘νόμιμος’ & ‘παράνομος’ ταυτόχρονα. Στο ‘τερατώδες Αριστούργημα’ η ίδια η αντινομία του τίτλου
οδηγεί στο περιεχόμενο του ποιήματος, όπου το κλασικό & καινοτόμο
στοιχείο, το μερικό & όλο συναρθρώνονται σε μία κατεξοχήν συνθήκη
«απειθάρχητης» ροής, ποίησης που είτε ελίσσεται είτε ευθυγραμμίζει, δεν

28

Σίμος Ανδρονίδης

παύει να είναι το ίδιο το ‘τερατώδες Αριστούργημα’, το ‘αριστούργημα’
της εποχής των ‘τερατωδών’ παραμορφώσεων.
[2] Βλέπε σχετικά, Ρίτσος Γιάννης, ‘Το τερατώδες Αριστούργημα’ (Απομνημονεύματα ενός ήσυχου ανθρώπου που δεν ήξερε τίποτα), Ποιητική
συλλογή ‘Γίγνεσθαι’, Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα, 1998, σελ. 386-387.
[3] Βλέπε σχετικά, Αγγελάκη-Ρουκ Κατερίνα, ‘Μετά τα λουλούδια’, Ποιητική Συλλογή, ‘Ωραία έρημος η σάρκα’, Δεύτερη έκδοση, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 1997, σελ. 18.
[4] Βλέπε σχετικά, Ρίτσος Γιάννης, Χάρτινα ΙΙ, Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα,
1993, σελ. 202.
[5] Βλέπε σχετικά, Ρίτσος Γιάννης…ό.π, σελ. 366.
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Ο Βύρων Λεοντάρης και η “ενοχή” της ποίησης

«Δεν έχω υπάρχοντα πια δεν έχω υπάρχοντα η βάρκα μου στάχτη
στην άμμο Αγνάντεμα με την πλάτη μου στραμμένη στο πέλαγος
Μια ζωή ανεπανόρθωτη»
(Βύρων Λεοντάρης, ‘μόνον δια της λύπης)

O

ποιητής Βύρων Λεοντάρης στην συλλογή του που φέρει τον
τίτλο ‘μόνον δια της λύπης’, αποκαλύπτει τον εσώτερο «κόσμο» (ουσία), της ποίησης, τη λιτή & ‘θρηνητική’ εκφορά της,

τη «βουβή» υποστασιοποίηση της: ποίηση ‘δια της λύπης’, δια του διάκενου, δια της ανάδυσης λέξεων που ηχούν παράταιρα, διστακτικά, και
όμως κανονικά. Στο ποιητικό του γίγνεσθαι προβάλλει ένας θάνατος
(θα μπορούσε να ειδωθεί και ο έρωτας ως ‘θάνατος’ του
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ατομικού;)[1] καμωμένος από ανθρώπινες πράξεις, δυνητικά «συγγενής» με μία ποίηση που περιλαμβάνει τα πάντα, ενοχές & λύπες, ατελεύτητες υπάρξεις και λεκτικές «υποψίες» (παίγνια) αλλαγής.
«Χάσματα του καιρού από κορμί σε κορμί ποια συνέχεια φαντάσματα
χαδιών άδεια κελύφια από φωνές χειρονομίες και πράξεις λαγόνες στήθια που στραγγίξανε να ντύσουν νέες ψυχές κι η φτερούγα του αρχάγγελου ακουμπισμένη στην εξώπορτα ποιος γνώρισε ποτέ τη μάνα του
παιδούλα Χάσματα του καιρού τα στοιχειωμένα διάκενα μες στη διαδοχή ο σάπιος σπόνδυλος και το σπασμένο σκαλοπάτι της σκάλας Τι
να τις κάνω εγώ τις μνήμες μου τι να τις κάνω εγώ τις ρίζες μου όταν
τα φύλλα μου έλιωσαν στο χώμα».[2]
Το αρχικό ποίημα της συγκεκριμένης ποιητικής συλλογής θα
μπορούσε να είναι και το ακροτελεύτιο της, η δομική του σήμανση,
που, την ίδια στιγμή, που δεικνύει, αποκαλύπτει την ποίηση στη μείζονα διάσταση της: λεκτικά και νοηματικά θραύσματα που προσιδιάζουν σε «θραυσματικές» υπάρξεις, το ατελεύτητο, η συμπερίληψη του
‘μιαρού’ (ως εικόνας & ως πράξης), η αποκρυστάλλωση του πεδίου της
επαναχάραξης στάσεων. «Τι να τις κάνω εγώ τις μνήμες μου τι να τις
κάνω εγώ τις ρίζες μου όταν τα φύλλα μου έλιωσαν στο χώμα», αναφέρει ο ποιητής, εκεί όπου η ποίηση «εισχωρεί» στο πεδίο της μνήμης,
της γενεαλογικής ταυτότητας για να τα αποδώσει έκκεντρα, ‘αδιαίρετα’ & ‘διαιρεμένα’, υποκλινόμενα στον «σιωπηλό» (‘στοιχείο΄ που
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επενεργεί) πόνο. «Όταν τα φύλλα μου έλιωσαν στο χώμα», εκεί όπου η
ποίηση καθίσταται χρονική και ‘χωρική’, που θέλει τη μνήμη για να
την προσθέσει με έναν πόνο φυγής και «λατρείας» ταυτόχρονα, που
θέλει το χρόνο να στέργει στο μη-προφανές, που «αναπτύσσεται» χωρικά, λέξη προς λέξη, όταν «τα φύλλα λιώνουν στο χώμα», ήτοι όταν
εγκαθίσταται δια της γραφής βαθιά στο χαρτί και στο σώμα, μετασχηματίζεται σε ‘μύηση’, κινεί & κινείται με τα ‘σπαράγματα’ των διαφόρων προσωπείων, «λιώνει» ως ιδιαίτερος κανόνας αλλά και ως υπέρβαση του τυποποιημένου κώδικα-κανόνα.
Ο ποιητής Βύρων Λεοντάρης θέλει τα «φύλλα» του διάσπαρτα
από λόγο, όχι «σημαδεμένα» αλλά ισχυρά, ‘λειτουργικούς’ οδοδείκτες
του σώματος πάνω στην ποίηση και της ποίησης πάνω στο σώμα και
στο «αμάρτημα» του χρόνου. Και έτσι θα μπορούσε να καταλήξει η
όλη ποιητική συλλογή, από την αρχή έως το τέλος ‘κολλώδης’, συγκεντρωτικά παράταιρης και όμως ιστορικής και ‘ανεπαίσθητα’ φιλικής,
να συνηχεί με την ποίηση του Μίλτου Σαχτούρη: «δεν έχω γράψει ποιήματα, δεν έχω γράψει ποιήματα, μόνο σταυρούς σε μνήματα καρφώνω». ‘Εκβολές’ ενός τώρα που προσλαμβάνει χαρακτηριστικά ταφής, μίας πραγματικότητας μνημειώδους, ιστορικής σημασίας, που,
την κρίσιμη στιγμή, συνιστά «πρόσωπο» (που αντανακλάται) στο ποιητικό πράττειν. «Μόνο σταυρούς» για αυτούς που ‘έφυγαν’ αλλά και
για αυτούς που μένουν, το βάρος των οποίων ενέχει η ποίηση. Μίλτος
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Σαχτούρης & Βύρων Λεοντάρης συγκροτούν μία σημαίνουσα
‘raison d’ etre’ (λόγος ύπαρξης) της ποίησης: το πραγματικό εν θλιμμένω χρόνω, εν (ποιητικά-λειτουργικά-βαθιά) καιρώ σχεδόν «αφωνίας» και εσωτερίκευσης. Ο ποιητής, ‘κτίστης’ της δικής του πραγματικότητας, εκπέμπει τη δική του ποιητική στιγμή, προσδιορίζει το
‘χώρο’ του, καταστρατηγεί μνήμες & ενώσεις με τις «χρονίζουσες»
προσδοκίες, «δομεί» μία λύπη υπόκωφη, τολμηρή, που είναι και ταυτόχρονα μία ‘μνήμη’ επιθετική εντός ποίησης. Στην ποιητική του συλλογή ‘μόνον δια της λύπης’, εισέρχονται οι λέξεις ως διαμορφούμενα
πιόνια που κινούνται, τοποθετούνται και κερδίζουν ‘πεδία’, το στόχο
(επίδικο) της ποίησης και του ποιητικού γίγνεσθαι να «μετασχηματιστεί» σε απτή επιθυμία ζωής αλλά και τολμηρής ψηλάφησης ενός θανάτου, που, ό,τι κλείνει, το κλείνει στη γη, στο χώμα των προσμείξεων.
Η ‘Casur’ (η ιδιαίτερη ποιητική τομή του Χέλντερλιν), στον
ποιητή Βύρωνα Λεοντάρη είναι η τομή μεταξύ ανθρώπων που σε διάφορες στιγμές του βίου, ‘πάσχουν’ & εκλείπουν, ελλειπτικά παρόντες:
«Και νιώθουμε τον ίλιγγο να φανταζόμαστε γυμνό το Βερλαίν μπροστά
στην πόρτα του εραστή του. Να κάνουμε στο Δον Κιχώτη ένα στεφάνι
από γύψο και βασιλικό. Να σπάσουμε το παιδικό λιβάνισμα του Προμηθέα και να κερνούμε ένα τόσο κατανοητό εκμαγείο της φευγαλέας
σκηνής του θανάτου. Κι ο φόβος μας βυθίζει σαν μια πέτρα πληγωμένη
στις λιμνούλες των ματιών. Φοράμε το μανδύα ως το στόμα και
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σβήνουμε το βράδυ, κατάλοιπο ήδη της αναχρονιστικής αυγής».[3] Ο
Χοσέ Αντόνιο Μορένο Χουράδο, όπως και ο Βύρων Λεοντάρης, παλινδρομεί στις ‘πλάκες’ ενός λογοτεχνικού-ιστορικού παιγνίου. Και τι
είναι αυτό που θα μπορούσε να μείνει; Μία θανάτωση των προκείμενων.
«Kαλύτερα λοιπόν με τις Σειρήνες ένας ατόφιος θάνατος παρά
δεμένος τώρα στο κατάρτι μέσα σ’ ένα βαρέλι αλκοόλ και να θαλασσοδέρνεται μερόνυχτα η Φλόριντα ξυλάρμενη μ’ ένα μάταιο Μισολόγγι στοιχειωμένο στα ξάρτια της να μπαίνει κάποτε στον Τάμεση όπως λεπρός μες σε μητρόπολη και τ’ άλογα να καλπάζοντας να φεύγουν
για το Νότιγχαμ τ’ άλογα που δε φτάνουμε ποτέ στο Νότιγχαμ γιατί
κανείς μας δε γυρνάει ποτέ ως τις ρίζες του Λίγο πιο δώθε πάντα σε
κάποιο Χάκναλ Τόρκαντ όλοι θα θαφτούμε».[4] Ένα ταξίδι για τον ποταμό Τάμεση του Λονδίνου και για την πόλη του Νότιγχαμ, μαζί με τις
αποσκευές της ποιητικής ρήξης, που, όσο περισσότερο «ανοίγεται»,
τόσο περισσότερο περιλαμβάνει σταθμούς, κινητοποιεί αισθήσεις, «αναγγέλλει» το τελευταίο πεδίο (ένας θάνατος καθημερινός) αλλά και
την αρχή του λόγου, της δικής της στοιχειοθέτησης των πραγμάτων.
Και ο ποιητής επιδιώκει να πετύχει το στόχο του: την άρθρωση μίας
πορείας των υποκειμένων, μεταξύ σφύρας & άκμονος, αντίφασης &
σύνθεσης, ιδιωτικής «πολιτείας» & πολιτικής, εντός ποίησης και εντός
κάποιου «Χάκναλ Τόρκαντ», επικράτεια όπου, πέρα από έναν θάνατο
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φυσικό, διαχέονται η διεύρυνση των ορίων, που είναι ο ίδιος τρόπος για
να ειπωθεί η ποίηση, να «ενσταλάξει» το σπουδαίο μύθευμα και την
αμείλικτη πραγματικότητα, την εμπροσθοβαρή κανονικότητα.
Θα μπορούσαμε να πούμε, παραπέμποντας στον Τίτο Πατρίκιο,
ότι μεταξύ Φλόριντας, Μεσολογγίου, Λονδίνου & Νότιγχαμ, «σε βρίσκει η ποίηση» ως υπαρκτό υποκείμενο. «Δάκρυα φιλιά στου κρεβατιού την πλώρη αγάπη μου, για που τραβάμε ονειροπλόοι, Φρενίτιδα
γυναίκα απελπισμένη για μας τι πια σημαίνει η λίμνη Τρασιμένη Μη
λογαριάζεις τι ήμουν δεν ήμουν δεν ομοιοκαταληκτώ με τη ζωή
μου».[5] Κι ο ποιητής «αφήνεται» στο ‘σώμα’ της ποίησης, αίρει αναστολές γραμμικότητας, μετουσιώνει τη γραπτή του ‘κατάληξη’ μεταξύ
της αλληλουχίας του «ήμουν» & του «δεν ήμουν», του χθες και του
τώρα, της πράξης που σημαίνει & της ανυπαρξίας που όσο «βυθίζεται»
(«χάνεται») άλλο τόσο σημαίνει. Η ποίηση του Βύρωνα Λεοντάρη
προσδιορίζεται ως κατασκευή νοημάτων, γραφή καταγγελτική του περιώνυμου ‘κάλλους’, (και της καθωσπρέπει πολιτικής-ιδεολογικής πυγμής), ποίηση που αποκαλύπτει κόσμους, που μετουσιώνει τη λύπη σε
κατηγορία αναφοράς, ή θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, «μετασχηματίζεται» σε λύπη, σε ενσώματο και μη μήνυμα προς τους άλλους, τους
πολλούς. Αυτό που δεν «ομοιοκαταληκτεί» είναι η ζωή του, η ποίηση
του στους σημερινούς ιστορικούς (και δι-ιστορικούς) κρισιακούς καιρούς της ‘λογικής’ & ‘ορθολογικής’ φθοράς. Για να κλείσει: «μη
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ελπίσεις παρ’ εμού ούτε στίχους ούτε άλλο τι· μόνον δια της λύπης είμαι εισέτι ποιητής».[6] Με αυτόν τον τρόπο κλείνει η ποιητική του συλλογή ‘μόνον δια της λύπης’, λιτά, καθολικά, εντός μίας λύπης ‘διάστικτης’, στοχαστικής, που τρέφεται από το «γύρω», από τα ‘ερείπια’. Αυτό που δεν τελειώνει είναι η ποίηση ‘μαζί’, άλλοτε λυπητερή
και άλλοτε σχεδόν ενστικτωδώς φυσική και παρορμητική. Ο Βύρων
Λεοντάρης δίδει χώρο και μέτρο στην ποιητική του συλλογή και στην
ποίηση, κινούμενος εξ αρχής σε ένα πεδίο «διακεκαυμένο» και ατελές,
(που αναδιαμορφώνει ταυτότητες) με θανάτους και ζωές «απώλειας»,
εντασσόμενος στην κοινότητα των ποιητών, όχι απλά μέσω της λύπης,
αλλά και διαμέσου της ενοχής και της συνενοχής. Η ποίηση του (και η
ποίηση γενικά) είναι πράξη και κατάθεση.
_____
[1] Μία ιδιαίτερη ένωση προσώπων & σωμάτων, ‘καταυγασμένου’ πόθου,
πέρα και πάνω από τις ‘καρμικές’ προδιαγραφές του. Η ποίηση συνιστά
έρωτα δια της λεκτικής εκφοράς, της απόδοσης τιμών στο φαινομενικά
παράλογο, της προβολής μίας ‘εντοπιότητας’ που ελκύει. Η ελκτική της
δύναμη έγκειται στο ‘μέσα’ & στο ‘έξω’ της.
[2] Βλέπε σχετικά, Λεοντάρης Βύρων, ‘μόνον δια της λύπης’, Δεύτερη
Έκδοση, Εκδόσεις Έρασμος, Αθήνα, 2006, σελ. 7. Η ποίηση του Βύρωνα
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Λεοντάρη με τον τρόπο που εκδιπλώνει τα στοιχεία της ενέχει μία «άγρια»
προσωπική μελωδία, μία ξαφνική «μουσικότητα» που πηγάζει από τον πυρήνα της ποίησης: τη δύναμη της ίδιας της συνενοχής, διότι αυτή είναι και
η ελκτική της δύναμη. Η συνενοχή στο μίκρο & στο μέγα, στην περιώνυμη
«κάλυψη» των «αβράκωτων», στα συναισθήματα που ‘γεννά’ (παράγει) η
βιωματική εν-συναίσθηση και παρατήρηση, η ιδιαίτερη μη-γραμμική αντίληψη. Το συνεχές της ποίησης και τα προκείμενα του εγκιβωτίζονται
στο μη-συνεχές της ζωής και του ιστορικού χρόνου.
[3] Βλέπε σχετικά, ‘Χουράδο Μορένο Χοσέ Αντόνιο, ‘Στη γλώσσα της
άλλης μητέρας’, Εκδόσεις Αστρολάβος/ Ευθύνη, Αθήνα, 1998, σελ. 11.
[4] Βλέπε σχετικά, Λεοντάρης Βύρων…ό.π, σελ. 12.
[5] Βλέπε σχετικά, Λεοντάρης Βύρων…ό.π, σελ. 15.
[6] Βλέπε σχετικά, Λεοντάρης Βύρων…ό.π., σελ. 23.
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Τούμας Τρανστρέμερ: ‘Αυτό που θέλω να πω…’

«Μπήκα στο αυτοκίνητο και επέστρεψα σπίτι διαπερασμένος από
το καλοκαιριάτικο φως της μέρας τη βροχή και τη γαλήνη διαπερασμένος από το φεγγάρι»
(Τούμας Τρανστρέμερ, ‘Από τον Ιούλιο του 90’)

Ο

Σουηδός ποιητής Τούμας Τρανστρέμερ (βραβείο Νομπέλ λογοτεχνίας-2011), στην ποιητική συλλογή που φέρει τον ιδιαίτερο τίτλο ‘Πένθιμη Γόνδολα’, «επικοινωνεί» με τις θραυσμα-

τικές του μνήμες, τη ζωή των παρόντων αλλά και των απόντων, αρθρώνει τη λέξη (η λέξη ως ποίηση) για να προσεγγίσει ό,τι τον περιβάλλει,
συγκροτεί μία εικόνα (ή εικόνες) «πειθήνια», «αυτόνομη» και «αυτάρκη», συγκροτεί το μη-κανονιστικά-‘λογικά’ ειπωμένο και το
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«κανονιστικά» μη ανείπωτο, αυτό που εκφεύγει εντός του πεδίου της
ποίησης. Σε κάθε ποίημα της ποιητικής συλλογής λειτουργεί η ανάγκη
της έκφρασης, της «πυκνής» αφήγησης[1], της απεύθυνσης των λέξεων, της αλληλουχίας διαφοράς-ταύτισης, της προβολής του χρόνου
ως καθαυτό έννοια της ποίησης, σχετικής & μη-σχετικής, έννοιας που
συναρθρώνεται με διάτρητες αποτυπώσεις, αφηγήσεις, «φωνές» των υποκειμένων. Η υποκειμενικότητα της ‘Πένθιμης Γόνδολας’ συντίθεται
από τις στιγμές της χρονικής της ‘αποκάλυψης’ (η ποίηση ως ιδιαίτερος
χρόνος), από την επανεγγραφή των ωσμώσεων, των κινήσεων, από την
πρόσδεση του εαυτού με την ποίηση, από την επανεγγραφή τρόπου
προσέγγισης & ανά-δόμησης του γίγνεσθαι. Και αυτός ο τρόπος δεν
μπορεί παρά να είναι ποιητικός, δηλαδή «διάτρητος» από επιθυμίες,
στοιχίσεις, αναβολές.
Το πρώτο ποίημα της ποιητικής συλλογής φέρει τον τίτλο ‘Απρίλιος και Σιωπή’. Από αυτό το ποίημα εκκινεί η διαδικασία της αφήγησης, της «ροής» που δύναται να «κατακερματιστεί» και να «κατακερματίσει». Και αυτό που «θρυμματίζει» το αναπαράγει τραυματικά,
πολύσημα και βιωματικά, το λαμβάνει πίσω ως έγκληση, ως μήνυμα
και ως «σαρκικότητα». Ο ποιητής Τούμας Τρανστρέμερ εκφράζεται
και «μιλά» ποιητικά με τη «φωνή» τη δική του & των άλλων, «μιλά»
για να ακουστεί το ενύπαρκτο, το πρωταρχικό και το έσχατο ταυτόχρονα, που είναι η μνήμη, η δική του και του κόσμου. «Η άνοιξη έρημη.
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Το χαντάκι, γεμάτο βελούδινο σκοτάδι σέρνεται δίπλα μου δίχως κατοπτρισμούς. Το μόνο που φέγγει είναι τα κίτρινα λουλούδια. Με κουβαλά η σκιά μου όπως μια μαύρη θήκη κουβαλά το βιολί της. Το μόνο
που θέλω να πω αστράφτει απρόσιτο σαν τ’ ασημικά στο ενεχυροδανειστήριο».[2] Όλα βρίσκονται εδώ για τον ποιητή. Εντός πεδίου, εντός
χρόνου, εντός μίας συμβατικότητας που μεταβάλλεται, αλλάζει: «Η άνοιξη έρημη», γράφει. Η ποιητική αλληγορία σχετίζεται με την αντιθετικότητα. «Η άνοιξη έρημη», «γυμνή», όπως τα σώματα και οι μνήμες,
οι ορέξεις και οι προσφυγές.. Σε ένα πεδίο χρονικής όσο και χωρικής
«άρσης» ο ποιητής βλέπει τον εαυτό του, «κουβαλά» και προστρέχει
στις «φωνές» των άλλων (αφήγηση συγκρότησης-δόμησης), στη δική
του «οικειότητα» της «σκιάς» ως άλλου «σώματος», «σάρκας» ιδιαίτερης, διάστικτης από προβολές, εντάσεις, σιωπές & παύσεις. Η «σκιά»
δεν συνιστά έναν άλλο εαυτό, αλλά μία μνήμη δύσκολη, που «αποβάλει» ή «ορθώνει» τύχη. Μία «σκιά», μια εγκλητική λέξη της ποίησης,
που ακούγεται με έναν τρόπο «υποκειμενοποίησης» της ποίησης για να
γίνει δικαιολόγηση (και «βύθιση») του βίου, άνοιγμα στον πυρήνα της
ύπαρξης, σε αυτό που λέγεται και σε αυτό που μένει μετέωρο, ‘χασματικό’. Αυτό που θέλει να πει «αστράφτει απρόσιτο σαν τ’ ασημικά στο
ενεχυροδανειστήριο». Σύνθετα, πολύπλοκα, σχεδόν με έναν τόνο εγκλητικό, παραμένει «οικείο» στον πυρήνα του, «απρόσιτο» στη σύλληψη του.
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Η λέξη & οι λέξεις δομούν μία «κοινωνία», μία «πολιτεία» ποίησης, εγκολπώνονται το απρόσιτο, το οποίο είναι διττό: λέξη και έννοια, αλλά και μύθος και πραγματικότητα. Δεν είναι όψιμα μεταφυσικό, αλλά περιλαμβάνει εικόνες, κατάστικτες μνήμες, χωρεί στο ‘περιβάλλον’ της ποίησης, στην «κοινωνία» της. Είναι απρόσιτο, «ανοίκειο», αλλά «οικείο» στον πυρήνα του, είναι το αισθητικό νόημα που
«ενδημεί» στο ποιητικό πράττειν, που λειτουργεί στην ποιητική επιφάνεια. Απρόσιτο, «ανέγγιχτο», η διαδικασία του σκέπτεσθαι, η εξωτερίκευση της. Κι αυτό το απρόσιτο, «καθυποτάσσεται» εντός ποίησης, μένει εντός ποίησης, εγγράφει εντός ποίησης: ταυτότητα (και ταυτότητες), «προγράμματα», πρακτικές ‘κυβερνολογικής’, αντανακλάσεις.
Και το απρόσιτο μετασχηματίζεται σε κάτι προσιτό και παράλληλα ενεργό, σε ένα σκέπτεσθαι που εκφράζεται, που εξωτερικεύεται με «όγκο» & με «ταχύτητα», που από σχεδόν φαντασιακό μετατρέπεται σε
πρακτικό, λειτουργώντας υπό το πλαίσιο της ποιητικής, η οποία αποτελεί τρόπο ζωής-ενεργητικής έκφρασης, εκφοράς ζώντων υποκειμένων
(και νεκρών «υπολειμμάτων»), πράξεων που συγκλίνουν & αποκλίνουν. Κάτι απρόσιτο σαν τον πολύσημο έρωτα, την επιδίωξη αισθητικοποίησης της ύπαρξης, έναν φόβο που παλινδρομεί, μία αίσθηση του
επαπειλούμενου, του ιστορικά λανθάνοντος. Μία «αποκάλυψη» μέσα
στο πεδίο της ποίησης, «παράδοξα ερωτευμένης» με τον φόβο, που
προσιδιάζει

σε

έναν

κανόνα-νόρμα
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πτυχωτικό, «καλειδοσκόπιο» εκδίπλωσης προθέσεων. Το απρόσιτο
υπό το πρίσμα του καινοφανούς, του δυναμικά εκφραστικού για τον
Τούμας Τρανστρέμερ, (καθότι «λάμπει σαν τ’ ασημικά στο ενεχυροδανειστήριο»), και, «εμβρυακά» καινούργιου, «μήτρα» εντάσεων και διαμεσολαβήσεων, ποίηση αιχμής και αιχμών, ανοιχτών και κεκαλυμμένων. Γιατί, τι άλλο είναι η ποίηση παρά η έκφραση του δυνητικού, η
προβολή & άρθρωση αιχμών και ευρύτερων αντιφάσεων; Αντιφάσεων,
που είτε περιπλέκουν είτε ξεδιαλύνουν, συνιστούν ποίηση βάθους, ωσμώσεων, κίνητρο από-δόμησης και ανά-δόμησης. Γιατί τι άλλο είναι
η ποίηση παρά κατανομή δυνάμεων, αποκρυστάλλωση τροπικοτήτωνυλικοτήτων; Μία «κοινωνία» συγκροτούμενη. Γράφει ο ποιητής: «Ένα
γαλάζιο φως ξεχύνεται από τα ρούχα μου. Καταχείμωνο. Ντέφια από
πάγο που κουδουνίζουν. Κλείνω τα μάτια μου. Υπάρχει ένας άφωνος
κόσμος υπάρχει μια ρωγμή όπου γίνεται λαθρεμπόριο νεκρών».[3]
Ο Τούμας Τρανστρέμερ προσλαμβάνει την ποίηση ως απεικόνιση, ως οίηση & καθημερινό ύφος και ήθος, ως λυρική κατίσχυση, ως
δομή επί δομής, ως ‘Πένθιμη Γόνδολα’, που «ταξιδεύει» προς το όλον,
άλλοτε με ορμή και άλλοτε με σιγή, ένα ‘κρισιακό’ μεταίχμιο όπου
παρελαύνουν ζώντες και νεκροί,[4] υλικά προς επανερμηνεία-επαναπροσέγγιση, συνηχήσεις άλλων, αλλότριων και σχεδόν «ετεροποιούμενων» από τον ίδιο τους τον εαυτό, καταύγασμα λόγου, διήγηση της ετερόκλητης παραμυθίας, πεδίο όπου το «λαθρεμπόριο νεκρών»
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συνιστά «λαθρεμπόριο» λέξεων, ‘εργαλείο’ έμφορτης ανασφάλειας, αναζήτησης και κτήσης της προσωρινότητας,[5] ρωγμή Σουηδικής ακρίβειας και λεκτικών παιγνίων. «Το πρόσωπο του Ουίλλιαμ Τέρνερ είναι
ψημένο απ’ τον αέρα έστησε το καβαλέτο του πέρα στους αφρούς της
κυματωγής. Ακολουθούμε το αργυροπράσινο παλαμάρι στα μεγάλα
βάθη. Πάει τσαλαβουτώντας στο αβαθές βασίλειο του θανάτου. Ένα
τρένο μπαίνει στο σταθμό. Έλα πιο κοντά. Βροχή, βροχή ταξιδεύει
πάνω απ’ τα κεφάλια μας».[6] Μία ποιητική παράκληση. Η ποίηση του
Σουηδού ποιητή είναι ένας άλλος τρόπος ομιλίας, «φωνής», τρόπος να
δηλώσεις, να αναφέρεις: είμαι στο τώρα και στο πριν. Όπως τονίζει ο
Σάββας

Μιχαήλ:

«Το

ποιητικό

έργο

συντελείται

έτσι

σαν dechirure temporelle – για να το πούμε με τα λόγια του Maurice
Blanchot: είναι η τραυματική διάρρηξη του χρόνου, η ρήξη με το
χρόνο μέσα στο χρόνο, η εσωτερική του αιμορραγία».[7] Στην ‘Πένθιμη Γόνδολα’ ο Τρανστρέμερ «αγκαλιάζει» με θέρμη την ποίηση, την
εσώτερη ουσία της (την εσωτερικότητα της), την καθιστά «πυρηνική
χρονικότητα»: συσχέτιση, όψη, υπαρκτή τάση μέσα στο χρόνο, έρωτα
«διασταλτικά» συμπυκνωμένο, «εσωτερική αιμορραγία»: αυτό που μένει είναι ο εαυτός εντός ποίησης.. Ο ποιητής «κερδίζει» χρόνο για να
τον αποδώσει μη-συμβατικά, ήτοι σε αντίθεση με τις διάφορες κανονικές προσλήψεις του γίγνεσθαι. Το ποιητικό του πράττειν είναι εναλλακτικό,

σημειολογικό

στις

διαστάσεις
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«αιμορραγούντων» αφηγήσεων & διαστημάτων. Και προσιδιάζει σε
μία επανεγγραφή της συμβολικής στόχευσης, η οποία και λειτουργεί
ως πλοήγηση εντός κοινωνικού πεδίου (χωροχρόνου), ως σκευή ονείρου, με τον τρόπο και την ‘δράση’ του Νίκου Καρούζου: «Αχ ναι! πετούσαν έρημα των πουλιών τα σμήνη κι όταν αποχάθηκαν η καθαρότητα τ’ ουρανού δεν κηλιδώθηκε από ίχνη. Να παγιδεύεις το αόρατο
στην ορατότητα».[8]
Ο Τούμας Τρανστρέμερ προσδιορίζει την ποίηση όχι ως ατομική ιδιοκτησία, αλλά ως σχέση-συσχέτιση, γραπτή «ύλη» επενέργειας, «σύλληψη» του μορφασμού και του προσώπου, εκεί όπου τα όρια αλλάζουν, καθίστανται «μόρια» αξιολόγησης.. «Να παγιδεύεις το
αόρατο στην ορατότητα», γράφει ο ποιητής Νίκος Καρούζος.. Αυτή είναι η ποίηση «πολλαπλασιασμένη», σφαιρική, «διαιρεμένη» σε επικράτειες επάλληλων πτυχώσεων, αυτή που «μυεί» στο απρόβλεπτο,
που εξυφαίνει «συνωμοσίες» μεταξύ εραστών, τρόπος (και αποκτά
σημασία-αξία αυτό) διαμόρφωσης-συγκρότησης ενάντιων και κινητικών τροπικοτήτων. Η μεθοδολογία της συγκροτεί παράταιρα υποκείμενα ανόμοια & ίσα στις προθέσεις, στις ενοχές, στις λειτουργίες, διαθλάται σε μία γλώσσα ελεύθερη, κινητική, αποθέτει ελπίδες σε κάτι τύποις απρόσιτο, τείνει να «συλλάβει» την ένταση, το «άφωνο» στην επιφάνεια, ποιητική και μη.
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Γράφει ο Γιάννης Ρίτσος: «Κάθετοι βράχοι των βουνών. Ελιά
και πεύκο. Λάμποντας το γεράκι χύμηξε προς τη χαράδρα. Σκέψη αρπαγής αντίλαμψε στο στίχο».[9] Στη λέξη που στέργει προς την πολλαπλή ποίηση. Στην επιδίωξη ερμηνείας-διερεύνησης του ερωτήματος
που θέτει η Μαρία Κοπανίτσα στο τέταρτο ποίημα της για τη Μάνα:
«Αφιερώνω στη μάνα μου αφηγήσεις, που δεν μπορώ πια να της τις πω
προφορικά. «Πού με ταξιδεύεις!» Κάθεται στο τραπέζι περιμένοντας
τον καφέ με ζεστό γάλα. Τον έπινε κρατώντας το φλιτζάνι με τα δύο
χέρια που είχαν αρθριτικά! «Πού βρισκόμαστε τώρα;».[10] Επρόκειτο
για τη ‘Γόνδολα’ των ποιητικών στιγμών-διερωτήσεων.
_____
[1] Η ποιητική του Τούμας Τρανστρέμερ καθίσταται «φωνή» των πολλών, πολυφωνική στις γωνίες & στις εκφάνσεις της. Στον αναγνώστης της
‘Πένθιμης Γόνδολας’ εξωτερικεύεται και «διοχετεύεται» ένα σχήμα πολύσημο: ο ποιητής προσδιορίζει την έννοια της «πυκνής» αφήγησης, της μηγραμμικής πολυφωνικότητας-τροπικότητας, ανασύρει στην ποιητική επιφάνεια «φωνές» άλλων, αφήνει τη δική του «φωνή» να διαπλεχθεί με τα
επίδικα-προτάγματα, με τις «φωνές» των άλλων, με τις προθέσεις τους..
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[2] Βλέπε σχετικά, Τρανστρέμερ Τούμας, ‘Απρίλιος και Σιωπή’, Ποιητική
συλλογή ‘Πένθιμη Γόνδολα’, Μετάφραση-Επίμετρο: Παπαγεωργίου Βασίλης, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα, 2000, σελ. 7.
[3] Βλέπε σχετικά, Τρανστρέμερ Τούμας, ‘Καταχείμωνο’…ό.π, σελ. 29.
[4] Ο θάνατος στον Τούμας Τρανστρέμερ είναι πραγματικός & συμβολικός: ο θάνατος ως ιδιότυπη (και βαθιά ανθρώπινη) κοινωνική σχέση, ως
ρηγμάτωση του χρονικού και αντιστροφή (η μετωνυμία), ‘δομή’ που «εδαφικοποιείται» στο ανθρώπινο σώμα, οντο-πολιτική προκείμενων, εκφράσεων..
[5] Η προσωρινότητα στην ποίηση του Τρανστρέμερ είναι η ίδια η αμοιβαιότητα των υπάρξεων, το ανοιχτό πεδίο, οι πλαισιώσεις, η σκευή του
εμπροσθοβαρούς..
[6] Βλέπε σχετικά, ΄Ένα σχέδιο του 1844…ό.π,’ σελ. 30.
[7] Βλέπε σχετικά, Μιχαήλ Σάββας, ‘Homo Poeticus’, Homo Poeticus, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 2006, σελ. 21-22.
[8] Βλέπε σχετικά, Καρούζος Νίκος, ‘Εντύπωση’, Ποιητική συλλογή ‘Ερυθρογράφος’, Εκδόσεις Απόπειρα, Αθήνα, 1988, σελ. 29. Ο Νίκος Καρούζος είναι ένας ποιητής που χρησιμοποιεί μία αφήγηση δωρική, «ευέλικτη» & περιεκτική, συνυφαίνει-συναρθρώνει την ποίηση ως ‘δείγμα’ & ως
‘εύρος’, την προσδιορίζει ως στοχαστική «αναλαμπή» που επιστρέφει
στον τόπο του εγκλήματος για να αποτυπώσει πάλι τα ίχνη της.
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[9] Βλέπε σχετικά, Ρίτσος Γιάννης’, ‘Στιγμή’, Ποιητική συλλογή ‘Επαναλήψεις ‘Α’, Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα, 1998, σελ. 15.
[10] Βλέπε σχετικά, Κοπανίτσα Μαρία, ‘Μανούλα’, Περιοδικό Νέα Εστία, Ιούνιος 2016, τχ 1869, σελ. 355.
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Narcissus Rex, του Γιώργου Τσιόγγα
«η ζωή περνάει απ’ όλα τα χέρια () θλιμμένη κι ανυπόταχτη () ποια νέα απορρόφηση θα ταίριαζε σ’ εμένα () που
κάθε μου ενάργεια () ήθελα μόνο να μαγαρίσω»
(Τσιόγγας Γιώργος, ‘’Narcissus Rex’’)

Η

δεύτερη ποιητική συλλογή του Γιώργου Τσιόγγα φέρει τον

τίτλο ‘’Narcissus Rex’’. Το συγκεκριμένο ποιητικό πράττειν
είναι ιδιαίτερο, πυκνό στη γραφή του, με μία δομή που ιστορεί,

υπαινίσσεται & ελίσσεται, που συμπληρώνεται από λέξεις εκτός του
«σώματος» του κυρίως ποιήματος έτσι που μπορούμε να μιλήσουμε για
ελικοειδή

ποιήματα-θραύσματα,
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προθέσεις, ποιήματα άνω· και ποιήματα της κάτω γραμμής (ή λέξεις
προς το ποίημα).
Η ποιητική συλλογή ‘’Narcissus Rex’’ στη βάση της είναι και
λειτουργεί αμφίδρομα: σε σχέση με έναν αναγνώστη που προσδιορίζεται έμμεσα ως συν-διαμορφωτής, που δύναται να παρέμβει και να «συνομιλήσει» με την όλη δομή, με εκείνες τις λέξεις που ερμηνεύουν και
προχωρούν-συγκροτούν μία σύμμεικτη εννοιολογική κατασκευή απύθμενη και κάθετη. Ο Γιώργος Τσιόγγας διαμορφώνει έναν ποιητικό λόγο
διάστικτο από την σωματική επαφή, από ελάσσονες & μείζονες παρεμβάσεις, από δυνατές & αδύνατες εξεγέρσεις. Κάθε ποίημα, (ποιητικό
θραύσμα) λειτουργεί «ανίερα» δοσμένο, λεκτικά-νοητικά αποδομητικό, με μία προδιάθεση «γυμνής» αποκάλυψης και σχεδόν υπερρεαλιστικής «εικονοποίησης»: η εικόνα ή οι εικόνες, αποδίδονται αντίστροφα, ενσκήπτουν από τα ‘κάτω’ προς τα ‘άνω’, ανοιχτές, λογικά και
«παράλογα» εγκιβωτισμένες. Είναι ο ίδιος ο τρόπος του ποιητή να μιλήσει, να αφηγηθεί ποιητικά και να ακουστεί, να εξεγερθεί & να σιωπήσει, διαμέσου της χρήσης λέξεων και της παραπομπής σε εικόνες
ξαφνικής οπτικής αναλαμπής, σε συνειρμικές εικόνες που η δυναμική
τους έγκειται στο ότι συνιστούν μία πραγματικότητα πρισματική και
αντεστραμμένη, μία πραγματικότητα, μία υλικότητα που δομείται και
«δονείται» εντός ποίησης. «Σαν έτοιμος από καιρό», ο ποιητής καθίσταται «τροφή» της δικής του ποίησης, «εργαλείο» για να βγει προς
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τα έξω: «πόες ειμί (10) το αίμα θα πω (11) το χυτήριο που δίνει το χάδι
(12) μα δεν θέλω να προφέρω τ’ όνομα μου (13) η γλώσσα μου είναι
μία ελαφρόπετρα»[1]. Και η «τροφή» θέλει να εκβάλλει προς πεδία όπου πιονέροι και μη δραστηριοποιούνται, αναζητώντας το ίδιο το συμβάν της ποίησης: την ορμή (ορμητικότητα) με την οποία δύναται να
«διατρέξει» το γίγνεσθαι, την παύση των σωμάτων, την ‘εξορία’ από
τον χώρο.
Με μία σχεδόν λυρική απόδοση γλωσσικών τεχνασμάτων, ο
ποιητής Γιώργος Τσιόγγας συναρθρώνει το λόγο με την εικόνα, ‘συλλαμβάνει’ την απουσία ως δυνατότητα, παραπέμπει σε μία δυνητική
«ανάθεση της ευθύνης», αφηγείται την έσχατη πράξη ως αρχική-πρωταρχική: «μα δεν θέλω να προφέρω τ’ όνομα μου», γράφει ο ποιητής.
Το όνομα που περιβάλλεται από μνήμες, από διηγήσεις, από ιστορίες
εντός & εκτός των τειχών. Το όνομα δεν μένει παρά μόνο ως ο αχός
της ποίησης, σημαινόμενο μία δράσης που δομείται σαν εκκρεμές, η
συνήχηση ενός ποιητικού υλικού που κινείται στο μεταίχμιο μεταξύ
πνευματικής αντίληψης και γραπτής απόδοσης, ‘σύλληψης’ των δυνατοτήτων-ικανοτήτων της γλώσσας. «Δεν θέλει να προφέρει τ’ όνομα
του» για να «προφέρει» την απομυθοποιητική διάσταση της ποίησης,
την αποτύπωση του «μιαρού» και του φθαρτού, του βάρους των πραγμάτων, την αποκρυστάλλωση της πρωτεϊκής εικόνας: ποίηση μέσω και
δια του σφάλματος, και, για να παραπέμψουμε στον ποιητή, «αίμα» της
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κοινωνικής-πολιτικής ιστορίας, της «στυγνής» απώλειας, ερωτικό
χάδι[2] και & απειθαρχία σωμάτων, (και έρωτας με τον καιρό),
γλώσσα-«ελαφρόπετρα»: πεδίο λεκτικών συνδυασμών, ύλη ποίησης,
‘μονάδα’ αντίληψης, ‘όρος υποκειμενοποίησης.
Ο Γιώργος Τσιόγγας μετέρχεται το μέσο του αναγωγισμού: ανάγει και μετουσιώνει την ποίηση ως ιδιαιτερότητα, ως υπαρκτή ύλη
(και αντίστροφη) μέσα σε ένα πλαίσιο «τεχνολογικοποιημένων» αντιλήψεων-αντανακλάσεων, ως λόγο εξ επαφής, ως το δομικό συμβάν που
περιλαμβάνεται στο πολύμορφο γίγνεσθαι. Και αναζητεί την επικοινωνία, το αναποδογύρισμα του εαυτού, το σώμα που σχετίζεται & που
κινείται. «υποτάσσομαι () υποτάσσομαι μένει να πω χαμηλόφωνα
γλυκά () κι όσο δεν παίρνει που έχω μόνο () μια στυφή γεύση λάμψης
τελευταίος () των εστεμμένων σε θειάφι οραματίζομαι () τις αλέες την
τυραννία μες στη σύρραξη () κορμών και μπράτσων μου μένει απλά ()
να χαθώ στ’ όνομα μου».[3] Να «χαθεί» αναφέρει, να καταστεί έτερος
προς τον εαυτό του, μνήμη και λήθη της ποίησης, να αρθρώσει την «υποταγή» σε γλωσσικές «παγίδες», αλλά και την προσωπική του εξέγερση που είναι ο κερδισμένος-διευρυμένος χώρος του, η κοινωνική
ολότητα εν βρασμώ, υποκείμενες υπάρξεις εν δράσει. Η εξέγερση του
ποιητή προτρέπει. Η ποίηση του σχετίζεται με αυτό που θα αποκαλούσαμε όψη του μη-κανονικού, του σπειροειδούς χρόνου, της αλληλουχίας των σωμάτων που όλα μαζί συγκροτούν-δομούν μία κοινότητα
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«εκρήξεων» & αποδόσεων, της ατομικότητας που εξιστορεί την ποίηση
έτσι όπως δεν είναι και έτσι όπως είναι: ευρύτητα & επιτέλεση, εικόνα
αντίστροφη, «παλλόμενη».
«Εδώ θα κοινωνήσετε το φωσφορίζον ύδωρ μου (14) θα σας
δώσω μία πηγή κι ένα λωτό».[4]
_____
[1] (10) Τοπίο (11) ερωτρόπιο (12) ανάγλυφο (13) τι πανάκριβη στόφα..
Βλέπε σχετικά, Τσιόγγας Γιώργος, ‘’Narcissus Rex’’, Εκδόσεις Μελάνι,
Αθήνα, 2015, σελ. 2. Στο ‘’Narcissus Rex’’, η ποίηση, εν ευρεία εννοία,
συνιστά ένα διαρκές και εναλλασσόμενο παίγνιο αναζήτησης και εύρεσης
λέξεων, απόδοσης πρωτοβουλιών από την ποιητή στον αναγνώστη. Πραγματικά, ο αναγνώστης δύναται να προσλάβει την στιγμή και τη σημασία
που έχει για τον ποιητή, η εξελικτική διαδικασία άρσης της εντροπίας. Σε
μία κλίμακα συνηχούμενων ρυθμών, το ποιητικό του γίγνεσθαι αναπτύσσεται ωσάν μελέτη των οραμάτων.
[2] Η ποίηση ορίζει την έννοια του σχετικού έρωτα, του έρωτα που δομεί
την ταυτότητα του είναι..
[3] Βλέπε σχετικά, Τσιόγγας Γιώργος…ό.π., σελ. 18.
[4] (14) όλα είναι στολισμένα. Βλέπε σχετικά, Τσιόγγας Γιώργος…ό.π.,
σελ. 3.
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Ο τοίχος μέσα στον καθρέφτη – Γιάννης Ρίτσος

«Έβγαλε τα γυαλιά του, τα σκούπισε, τα ξαναφόρεσε. Τίποτ’ άλλο.
Τα κρεβάτια σιδερένια, οι άνθρωποι γυάλινοι, οι καρέκλες αέρας»
(Γιάννης Ρίτσος, ‘Θεώρηση’)

Η

ποιητική συλλογή του Γιάννη Ρίτσου ‘Ο τοίχος μέσα στον κα-

θρέφτη’, αντανακλά αφηγήσεις, ποιήματα που τα διατρέχει η
αίσθηση της απώλειας, της έλλειψης σταθερότητας, αντανα-

κλά την ιδιαίτερη δυνατότητα της ποίησης να συνενώνει στιγμές.
Ο Γιάννης Ρίτσος αρθρώνει συμβάντα, που διακρίνονται άλλοτε για την ορμητικότητα τους & άλλοτε για την σιωπή τους, επιδιώκει να καταστήσει οικείο και ανίερα ανθρώπινο τον θάνατο, και διεισδυτική την ΄σύλληψη’ της λέξης και του ποιητικής εννοιολόγησης, σε
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συνθήκες στρατιωτικής δικτατορίας και εγκλεισμού σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. ‘Ο τοίχος μέσα στον καθρέφτη’ λειτουργεί σκωπτικά, σωματικά, ‘διαρρηγνύει’ ή ‘ρηγματώνει’ παρούσες βεβαιότητες, απεικονίζει συναισθήματα που «γεννά» & «παράγει» η αφιέρωση στην ποίηση. «Το’ ξερε – δεν μπορούσαν όλα να ειπωθούν ως το τέλος· μια
σιωπηλή ειδοποίηση- το αδιόρατο χτύπημα στο τζάμι, στην πόρτα ή
στον τοίχο· κι άξαφνα το γυμνό πόδι, λαμπρό, προδοτικό, φεύγοντας
πίσω απ’ το κόκκινο, σκιασμένο παραπέτασμα».[1] Η ποίηση συμπληρώνει το ανείπωτο, ή τείνει να προσδιορίσει αυτό που δεν ειπώθηκε
ακόμη. Εγκολπώνεται σε μία στοχαστική ‘παραδοξότητα’, δύναται να
‘ενσαρκώσει’ τον άλλον, μεταβάλλεται εντός κειμένου, και, δίπλα στο
σώμα, ή εντός σώματος. Κι είναι αυτό το «γυμνό πόδι», στο οποίο συμβολικά, όσο & πρακτικά-φυσικά παραπέμπει ο ποιητής που, εδράζεται
σε έναν χρόνο πειθαρχικό, που φέρει το βάρος της ευθύνης, το ίδιο το
συμβάν της γυμνότητας: Πόδι και σώμα γυμνά, υπό το πλαίσιο της παρατήρησης-παρακολούθησης, τα οποία και ενέχουν κινητικά όρια, τάσεις αμφισβήτησης-αμφιβολίας, ενώ δύνανται να καταστούν δέκτες
μίας εξουσιαστικής βιοπολιτικής μηχανικής.. Γράφει ο ποιητής, «κι άξαφνα το γυμνό πόδι, λαμπρό, προδοτικό, φεύγοντας πίσω απ’ το κόκκινο, σκιασμένο παραπέτασμα». Επρόκειτο για την επιδίωξη συγκρότησης ενός πεδίου αλλαγής, μίας ταυτότητας που συντίθεται από άλλες
ταυτότητες, ανοιχτές στη διαδικασία της διερώτησης, για το πόδι-σώμα
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που εκφεύγει: που ανοίγεται στην ετερότητα, στις δυνατότητες του υπαρκτού, «λαμπρό» & βέβηλο, «προδοτικό» ως προς το ίδιο, ως προς
τα όρια της ποίησης και εν καιρώ κρίσης. Ο Γιάννης Ρίτσος αναπαριστά
μία σκηνή που περιλαμβάνει σκηνές ή στιγμές: φυγή, έκκληση στην
ποίηση, έγκληση στο γυμνό σώμα, η διερεύνηση των ορίων της θεωρούμενης εντροπίας, μία εκ νέου απόδοση της ποίησης: επανάκτηση
της οικειότητας και του «μαρτυρίου» των λέξεων, διαμεσολάβηση της
ποίησης με κάθε διαφορετικό υποκείμενο, το διακύβευμα της εναλλαγής-αλληλουχίας προσώπων, ποίηση με τις «προδοτικές» αλήθειες και
τα διάστικτα μυθεύματα, εντός του πεδίου της «παράβασης» του εαυτού. Και η ποίηση, όπως ‘ο τοίχος μέσα στον καθρέφτη’ δύναται να
επαναληφθεί πολλές φορές, να «αποκαλύψει» την ιστορία, το προτσές
των συσχετίσεων, των ανατροπών, του ‘τραύματος’ που χάσκει σε έναν
«τοίχο» έμφορτο από νεκρές και ζωντανές υπάρξεις, από συνέχειες &
α-συνέχειες, από επιδίωξη πειθάρχησης και από τις υπερβάσεις της,
από μία μνημονική λειτουργία που λειτουργεί όχι απλά ως ιστορία,
αλλά ως υπόδειγμα ιστορικών διασταυρώσεων.
Η ποιητική συλλογή ‘Ο τοίχος μέσα στον καθρέφτη’ αποτυπώνει τους εαυτούς που διασπώνται ή ‘βιο-διασπώνται’ από το βάρος των
πράξεων, προσδοκώντας την ανύψωση στο πεδίο της ποίησης.. Και οι
΄καθρέφτες’ εγκιβωτίζονται σε πολλούς χώρους, δείκτες της ροπής των
πραγμάτων, της κεκαλυμμένης ή ανοιχτής ζωτικότητας, της
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υπενθύμισης του παιγνίου της εξουσίας. «Τα μάτια του απλανή, αμετακίνητα·- προσποιούνταν τον τυφλό. Ένα σακάκι φαρδύ, ξεθωριασμένο, μπαλωμένο. Ένα ραβδί στο χέρι. Προχωρούσε ψηλαφώντας
τους τοίχους. Κι όλοι, πρόθυμα, παιδιά, αθλητές, γερόντοι, ωραίες γυναίκες, αξιωματικοί προσφέρονταν να τον οδηγήσουν όχι όπου θέλαν
αυτοί, αλλά (παράξενο) εκεί που τους ζητούσε, εκεί ακριβώς. Κι εκείνος για ανταπόδοση, μ’ εξαίσια ευγένεια, ποτέ σχεδόν δεν έλεγε για
κείνα που παρατηρούσε. Κι αν μιλούσε φρόντιζε πάντοτε ν’ αλλάζει
τόπο, ονόματα, χρονολογίες, κρύβοντας όλους τους, κρυβόμενος και ο
ίδιος πίσω απ’ τους κρυμμένους (ή μήπως έτσι αποκαλύπτοντας αντίστροφα το κοινό άγνωστο τους;)».[2] Μία πράξη και μία λειτουργία
προσποίησης, «αμφίεσης», μία πράξη συγ-κίνησης, επαναφοράς υπό το
πρίσμα του άλλου εαυτού: πρωτίστως γνωρίζει τον εαυτό του, την δική
του μνήμη, την δική του «εδαφικοποίηση» στο χώρο καθώς και την
φυγή του. Ο Γιάννης Ρίτσος προσδιορίζει τα αίτια της ποίησης, την
προσποιητή φορά, την εξωτερίκευση δίχως το ελαφρυντικό της συγγνώμης. Της δικής του & των άλλων…
Η ποίηση του συνιστά ‘εργαλείο’ διερεύνησης της χωρικότητας, της έξαρσης, της άρσης, αυτού του «κοινού άγνωστου» που εμπεριέχει και εμπεριέχεται, απροσπέλαστο & προσπελάσιμο. Η «τυφλότητα» που αποτελεί γνώση, πρακτική, ιδιότητα, πράξη προς τη συσχέτιση ή αλλιώς, την σχεσιακότητα, λόγος που θέλει να ανασημάνει το
56

Σίμος Ανδρονίδης

γίγνεσθαι. Η ποίηση εντός της θεωρούμενης ως «τυφλής» εξουσίας, ενώπιον του «τυφλού» ανθρώπου που αποκαλύπτεται πίσω από κάθε
λέξη, που συμβάλλει σε μία υποκειμενική συγκρότηση. Και τι άλλο
μπορεί να είναι η ποίηση πέρα από διάχυση του ανίερου, του τυφλού
που προσδοκά;
«Έφυγαν πρώτα τ’ αγάλματα. Λίγο αργότερα τα δέντρα, οι άνθρωποι, τα ζώα. Ο τόπος ερημώθηκε ολότελα. Φυσούσε αγέρας. Εφημερίδες κι αγκάθια τρέχαν στους δρόμους.. Το βράδυ ανάψαν από μόνα
τους τα φώτα. Ένας άνθρωπος γύρισε μόνος, κοίταξε γύρω, έβγαλε το
κλειδί του, το’ χώσε στο χώμα σα να το εμπιστευόταν σ’ ένα υπόγειο
χέρι ή σα να φύτευε ένα δέντρο. Ύστερα ανέβηκε τη μαρμάρινη σκάλα
και κοίταξε κάτω την πόλη. Προσεχτικά, ένα ένα, επιστρέφαν τ’ αγάλματα».[3] Πάνω στα αγάλματα διαγράφονται τομές, ανθρώπινες κινήσεις και σχεδιάσματα, η ροή του χρόνου, το σώμα που παραμένει.. Το
συγκεκριμένο ποίημα, που φέρει τον τίτλο ‘Επιστροφή’, φέρει την υποσημείωση ΄Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Πολιτικών ΚρατουμένωνΠΑΡΘΕΝΙ ΛΕΡΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1967- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1968’. Σε
συνθήκες στρατιωτικής δικτατορίας & εγκλεισμού, ο Γιάννης Ρίτσος
καταθέτει αγάλματα που ρυθμίζουν την ροή του βίου, τον κοινωνικοπολιτικό-ιστορικό χρόνο, τις διαθέσεις της ποιητικής γραφής να προσδώσει ή να αντιστρέψει νοήματα. Και ο χρόνος ‘διεισδύει’ στο «σώμα»
της ποίησης (στο καθαυτό κειμενικό επίπεδο), φέρει αγάλματα ωσάν
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τον λόγο του χώρου όπου βρίσκονται, αλλάζει υπό την επιρροή της λέξης. ‘Ο τοίχος μέσα στον καθρέφτη’ αρθρώνει το λόγο περί ιστορικότητας της ποίησης, «συναρθρώνει» τον προσωπικό Ρίτσο με αφηγήσεις
και λόγους εντός & εκτός αστικού ιστού, με τις μνήμες τις δικές του
και των συνεξόριστων, με τις παραλείψεις των άλλων, ανασημασιοδοτεί τη φυσικότητα του χώρου, μετατοπίζει όταν δεν αντιστρέφει νοήματα, ανακτά την οικειότητα με στόχευση να την αποδώσει ως ιδιαίτερη κανονικότητα. Είναι ο τρόπος του Ρίτσου να καθίσταται ταυτοτικός ποιητής σε κάθε στιγμή του βίου του, υπό τις συνθήκες του εγκλεισμού, της εξορίας, και του καθεστώτος του επώδυνου, του οικογενειακού τραύματος, του χάσματος των πολλών θανάτων, του πολιτικού
στοιχείου, της κριτικής, της καταφυγής στη νέα οικογένεια, της ερωτικής συν-ύπαρξης, της στοχαστικής ατομικότητας.. Τα πράγματα μεγεθύνονται εντός ποίησης, στοχεύουν και προσκαλούν-προκαλούν εκ
νέου. Και πάντα, η αναζήτηση της λέξης & των διάφορων κατευθύνσεων που δύναται να λάβει. Όπως γράφει και ο Σουηδός ποιητής Τούμας Τρανστρέμερ: «Το μόνο που θέλω να πω αστράφτει απρόσιτο σαν
τ’ ασημικά στο ενεχυροδανειστήριο».[4] Το απροσπέλαστο επικοινωνεί με το προσπελάσιμο, το «απρόσιτο» προσλαμβάνει την όψη της
μίας και μόνο λέξης η οποία εκφεύγει και, την κρίσιμη στιγμή εξωτερικεύεται: άλλοτε το όλον, (ή όλο το είναι), άλλοτε μία παύση, μία διαλεύκανση, μία σιωπή, μία διακειμενικότητα. ‘Ο τοίχος μέσα στον
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καθρέφτη’, αναπαράγει αντι-ηρωικές αφέσεις, δίνοντας το περίγραμμα
του τόπου και του χρόνου, της ποίησης του Ρίτσου που σημειώνει τα
διαστήματα του λόγου, του κενού, την δεκαετία του 1960.
«Μονομιάς, η σκιά της χελιδόνας θέρισε τα βλέμματα των νοσταλγών της: Μεσημέρι».[5] Μεσημέρι σε τόπους που κινούνται ανθρώπινα, σκληρά, που εκφέρουν λόγους και ‘καθεστώτα’ της μνήμης
και της μνημονικής λειτουργίας. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πως
η ποίηση λειτουργεί ως ‘επιστημικό΄ πράττειν, ως φυσική των κινούμενων φράκταλ, ως πολλαπλασιασμός των μονάδων & των συνηχήσεων τους.
‘Ο τοίχος μέσα στον καθρέφτη’ αναπαράγει μικρο-είδωλα, στοχεύοντας να αξιολογήσει, να αναφέρει την χαμένη ή την κρυμμένη παράδοση, να αναδείξει το επίδικο της ζωής, με και δίχως μαρτύριο..
Μπορούμε να κάνουμε λόγο για τη διαρκή επιστροφή της ποίησης. Είναι η προσπάθεια του ποιητή και του υποκειμένου να μιλήσει, μέσω
και δια της ποίησης, μέσω και δια του σώματος να «κερδίσει» το δικαίωμα στη γραπτή και μη αμφιβολία-αντίσταση σε διάφορα πεδία. ‘Ο
τοίχος μέσα στον καθρέφτη’ ανα-τέμνει, συνιστά μία ιδιαίτερη όσο &
ειδική ‘Τέταρτη Διάσταση’. Ο ποιητής δύναται να συν-διαλαγεί με τις
ορέξεις των άλλων, να επανεγγραφεί ο ίδιος στο πεδίο, να μετατοπίσει
ή να αντιστρέψει νοήματα & όρια, όπως πράττει ο Λέων Τολστόι στις
μικρές νουβέλες του.[6]
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Η ποίηση και ο ποιητής συγκροτούν μία δομική ταυτότητα. Όπως αναφέρει και ο Σάββας Μιχαήλ: Η αποξένωση του ποιητή από τον
άλλον άνθρωπο είναι το μέτρο της εξορίας του ανθρώπου από τον άλλον
κι από τον ίδιο τον εαυτό. Τούτο, όμως, είναι κι η αρνητική απόδειξη, a contrario, ότι ο ποιητής δεν είναι κάποιος ανάμεσα στους ανθρώπους αλλά το μέτρο του ανθρώπου μέσα στο γένος των ανθρώπων,
ό,τι αναδεικνύει την ειδοποιό διαφορά του ειδολογικού του όντος
(Gattungwesen), των δυνατοτήτων του ως ιστορικής ύπαρξης».[7] Και
ο Γιάννης Ρίτσος των φανερών και των κρυφών μυστηρίων, θέλει να
αναδείξει ή να καταδείξει (σε μία αλληλοσυμπληρούμενη αλληλουχία)
όχι απλά τις δυνατότητες, αλλά την δυναμική της ποίησης που αποφαίνεται, που «ομιλεί», που γνωρίζει την κατάφαση και την άρνηση.
Αυτοβιογραφούμενος ο ίδιος, προχωρά στη συμπύκνωση της εγκάρσιας ποιητικής δυναμικής, αναλύοντας: «Μπορούμε, λοιπόν, να
επιστρέφουμε στις ρίζες, (σ.σ: η υπογράμμιση του συγγραφέα) να τις
παρατηρούμε, να τις ερευνούμε, να τις δουλεύουμε (όσο μας το επιτρέπουν) και ν’ αραδιάζουμε σε τραπέζια και ράφια ανθρωπόμορφα τέρατα ή τερατόμορφους ανθρώπους, φαλλικούς αγίους και καννιβαλικούς εσταυρωμένους. Ύστερα να σωπαίνουμε και ν’ ακούμε πιο μέσα,
κλείνοντας μια στιγμή τα μάτια, ώσπου και πάλι να στραφούμε στην
ποίηση – εκεί που αισθανόμαστε να είμαστε (και ταυτόχρονα να λείπουμε) – εκεί που τα πάντα είναι, μαζί και μόνα- αδιαίρετα στην, δια
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του λόγου, διαίρεση και επανάκτηση τους».[8] Είναι η ανάλυση του
ποιητή που οδηγεί, στην απόδοση της ποίησης μέσω του σώματος, στην
ενσάρκωση & στη διαίρεση, στην ανάδειξη των αντιφάσεων και των
αντινομιών που τη συγκροτούν, στην, δια της τέχνης, σήμανση και απόκτηση ή προσέγγιση της ύλης.
Εντός πεδίου, η ποιητική πρακτική του Γιάννη Ρίτσου λειτουργεί ως επικουρία, συναντά τον άνθρωπο των αντιφάσεων, συναρθρώνει-συνυφαίνει ζεύγη ιδεών.. Ο εικαστικός Ρίτσος, που ζωγραφίζει και
εκφράζεται πάνω στην ύλη της πέτρας είναι ο ποιητής Ρίτσος, του έρωτα και της απώλειας του σώματος, της ποίησης που αδημονεί να αναλύσει με άξονα μία ανεξάντλητη εκφραστικότητα η οποία και μετέρχεται μέσα & τρόπους παραδοσιακούς και μοντέρνους, εκφραστικότητα που αρθρώνει την οντολογία της ύπαρξης και της απόστασης μεταξύ των υποκειμένων. Η ποίηση του είναι το σώμα που συνειδητοποιεί
την ρήξη του ‘αόρατου’. O ποιητής προσδίδει υπόσταση στο λόγο, εμβαθύνει και «καθαρογραφεί» την συνθήκη του τραγικού, ζώντας και
ποιώντας εντός και εκτός εαυτού, εντός έρωτα-συνεύρεσης. «Ανέβηκε
στο λόφο, στάθηκε, κοίταξε γύρω, φώναξε. Πέτρες κατρακύλησαν
κάτω, χτύπησαν στις πέτρες»,[9] γράφει στο ποίημα ‘Ερημιά’ ( από τον
‘Τοίχο μέσα στον καθρέφτη’). Πέτρες που ενέχουν την πίεση του καιρού, λέξεις που συγκροτούν ζώνες συνδεσιμότητας & ‘πίστης’ στη θυσία. Ο ποιητής δεν αρθρώνεται στη χριστιανική συγχώρεση παρά
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ανοίγεται στα προτάγματα της εκφοράς του ποιητικού λόγου: και η
κάθε εκφορά προσλαμβάνει έκκεντρες αναπαραστάσεις… Στη συγκεκριμένη ποιητική συλλογή, o Ρίτσος δομεί αλληγορικές εικόνες, τοποθετεί καθρέφτες που διαμεσολαβούν ενοχές και διαμεσολαβούνται από
την εν γένει κινητικότητα, αναπαράγει τις πλαισιώσεις της κατάκτησης
& της ελεγχόμενης αυτο-κυριαρχίας, αναζητεί τα προσωπεία στων «ιδεών την πόλιν», «ορατοποιεί» το σώμα (και το δικό του) που εγκολπώνεται την ρώμη, την θνητότητα, που θέλει να καταστεί «εργαλείο»
προσέγγισης της ιδιαίτερης ουτοπίας. Σώμα που μεταβάλλεται & μεταβάλλει άλλα σώματα.
‘Ο τοίχος μέσα στην καθρέφτη’, ‘φιλτράρει’ την αμφισημία της
ύπαρξης, το ‘είναι’ της ποίησης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, την επιδίωξη ανάδυσης & αποκρυστάλλωσης μίας καθαυτό αντανάκλασης
των όρων ζωής και πορείας...
_____
[1] Βλέπε σχετικά, Ρίτσος Γιάννης, ‘Την τελευταία στιγμή’, Ποιητική
συλλογή, ‘Ο τοίχος μέσα στον καθρέφτη’, Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα, 1998,
σελ. 266.
[2] Βλέπε σχετικά, Ρίτσος Γιάννης, ‘Αμοιβαίες Παραχωρήσεις…ό.π, σελ.
268.
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[3] Βλέπε σχετικά, Ρίτσος Γιάννης, ‘Επιστροφή..ό.π, σελ. 289.
[4] Βλέπε σχετικά, Τρανστρέμερ Τούμας, ΄Απρίλιος και σιωπή’, Ποιητική
συλλογή ‘Πένθιμη Γόνδολα’, Μετάφραση-Επίμετρο: Παπαγεωργίου Βασίλης, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα, 2000, σελ.7
[5] Βλέπε σχετικά, Ελύτης Οδυσσέας, ‘ Καταγωγή του τοπίου ή το τέλος
του ελέους’, Ποιητική συλλογή, ‘Έξη και μια τύψεις για τον ουρανό’, Ίκαρος Εκδοτική, Αθήνα, 1979, σελ. 19.
[6] ‘Η Σονάτα του Κρόϋτσερ’ του Λέων Τολστόι συνιστά υπόδειγμα μετατόπισης των ορίων μεταξύ του τώρα & του λανθάνοντος μη.. Το πάθος
του συζύγου δεν «φουντώνει», παρά συμβάλλει στην αποκρυστάλλωση
μίας νέας συνείδησης.
[7] Βλέπε σχετικά, Μιχαήλ Σάββας, ‘Homo Poeticus’, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 2006, σελ. 22.
[8] Βλέπε σχετικά, Ρίτσος Γιάννης, ‘Αυτοβιογραφία’, ‘Κινηματογραφική
Αυτοβιογραφία- Ντοκουμέντα της ζωής και του έργου του’, Γιώργος &
Ηρώ Σγουράκη, Αρχείο Κρήτης, Αθήνα, 2008, σελ. 131.
[9] Βλέπε σχετικά, Ρίτσος Γιάννης, ‘Ερημιά…ό.π., σελ. 277.
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Η Μαρία Νεφέλη του Οδυσσέα Ελύτη

«Η Μαρία Νεφέλη λέει: Δεν έχω συγγενείς απ’ όλη μου τη ζωή προσπάθησα να φτιάξω μια πετρώδη νεότητα. Γέμισα τον έρωτα σταυρούς. Η Λύπη ομορφαίνει επειδή της μοιάζουμε»
(Οδυσσέας Ελύτης, ‘Μαρία Νεφέλη)

Η

'Μαρία Νεφέλη΄ του Οδυσσέα Ελύτη (δημοσιεύθηκε το

1978), 'συνομιλεί' με την ιστορία, με τις πολλαπλές θεάσεις
του γίγνεσθαι, αποδίδει το μύθο ως καταστροφή-δημιουργία,

δομεί το πεδίο του προσπελάσιμου ανθρώπου εντός ποίησης. Η διαρκής ώσμωση της Μαρίας Νεφέλης (η κραταιά συνείδηση) και του Αντιφωνητή (σύμβολο που 'ακροάται' & παραδίδει) προσλαμβάνει μία
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λογοθετική δυναμική η οποία εκβάλλει, φέρει το γνωστό & άγνωστο
στοιχείο, το ορατό & το αόρατο.
Σε μία εναλλαγή ρόλων, η 'Μαρία Νεφέλη' και ο 'Αντιφωνητής'
δεν αντιστρέφουν παρά διαμορφώνουν τα όρια της παρουσίας τους, κινούνται προς το ιστορικό προτσές με ρυθμούς γρήγορους, δίχως ταυτότητες, εμβαθύνουν στο βίωμα και στην 'γυμνή' παρατήρηση-παρέμβαση, μεταβάλλοντας: την ιστορία και τις χρήσεις της, τις διάστικτες
πεποιθήσεις. Ο ποιητής, ορμητικός, αισθαντικός, ερωτικός ενώπιον του
πάθους της δημιουργίας, διαμεσολαβεί τις κανονικότητες του λόγου,
των κάθε είδους εξουσιαστικών πρακτικών, (οι ιστορικές νύξεις είναι
εδώ σαφείς, παραλληλίζονται σε έναν κύκλο ανθρώπινων ζωών που ενεργούν στην ιστορία) συγκροτεί δύο προσωπεία τα οποία και, μέσα
από διάφορες ζωές και πολλούς θανάτους αποκαλύπτονται σαν αυτό
που πρωτίστως δεν είναι. Μοίρα και μεταβλητές σε μία εξίσωση με
προκαθορισμένα 'χαρτιά'. Η κάθε λέξη συνιστά και την 'απόδραση' από
την ιστορία του απλά εφικτού, επανεγγράφει την ανθρώπινη παρόρμηση και ως συμφέρον, διαλέγεται με τις νόρμες της τεχνοκρατικής επάρκειας & πειθάρχησης, ('Ε σεις Κύριοι της Τεχνοκρατίας', αναφωνεί
η Μαρία Νεφέλη), λειτουργεί εντός του εκσυγχρονισμού και των πλαισιώσεων του... Ο Οδυσσέας Ελύτης 'εξεγερτικοποιεί' έως το σημείο της
πρωταρχικής εκκίνησης: 'άνοιξη' του ανθρώπινου πνεύματος, αντηχήσεις των ανθρώπινων υποκειμένων-σωμάτων που ερωτοτροπούν με το
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ατελές και την ατέλεια, σώματα τα οποία αναπαριστούν την εν κινήσει
'μαθητεία' στην ποίηση.
Η ποιητική συλλογή 'Μαρία Νεφέλη' διεισδύει στο πεδίο-περιβάλλον της 'νέας λιθίνης εποχής', ανασημασιοδοτεί τον ιστορικό καιρό
που αναπαράγει φόβους, προτροπές (κάνε το), προσδιορισμούς και απαγορεύσεις, εδραζόμενη σε μία λογοθετική σχεσιακότητα που διεκδικεί να καταστεί 'ορατή' και να αφεθεί να 'ομιλήσει', στην τριβή των
σωμάτων που, φέροντας την φθορά επιδιώκουν να αντισταθούν σε αυτήν, όπως και στις υψηλές προτεραιότητες της κάθε υψηλής πύλης...
Εντός του πολέμου και των ερειπίων που αφήνει πίσω του, ο Ελύτης
παρουσιάζει τον άνθρωπο και το μαρτύριο του μέσα σε αυτόν, την ποίηση ως δομή ανάθεσης της ευθύνης, ως 'εργαλείο' ελεύθερης ηθικής ή
μίας ηθικής που δίνει στην ποίηση το πρωτείο της ανάλυσης & της προσέγγισης. «Η Μαρία Νεφέλη λέει: θέλει πήδημα μες στις ιδέες. Όσο
υπάρχουνε Αχαιοί θα υπάρχει μία ωραία Ελένη και ας είναι αλλού το
χέρι αλλού ο λαιμός Κάθε καιρός κι ο Τρωικός του πόλεμος. Μακριά
μέσα στ’ απώτατα βάθη του Αμνού ο πόλεμος συνεχίζεται».[1]
Η Ελένη πάνω στο δικό της υψηλό βάθρο, διεκδικείται από όλους. Από φίλους και εχθρούς... Ερωτικό υποκείμενο, που εξελίσσει
και διευρύνει την ιστορία. Μέσα από την Ελένη του παρελθόντος και
του παρόντος, ο άνθρωπος διαβλέπει τον εαυτό του, το αίμα που χάσκει
ως εικόνα και ως μνήμη. Οι ρόλοι αντιστρέφονται και κάλλιστα η
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‘Μαρία Νεφέλη’ δύναται να είναι ο ‘Αντιφωνητής’, ο οποίος επικοινωνώντας με τις ίδιες τις καταλήξει της ποίησης, καθίσταται ο μνημειώδης άλλος: του εαυτού, της ιστορίας, της ποίησης. Η ‘Μαρία Νεφέλη’,
σωματική, παράφορα ερωτική, ονοματοδοτεί πτυχές του ιστορικού-ανθρώπινου βίου, συγκροτεί το δυϊσμό: άρνηση και πάλι άρνηση, μέχρι
να προκύψει κάτι νέο, κάτι καινούργιο, μέσα από την πρωταρχική ‘μήτρα’ και τις «πολύσημες» ωδίνες της ιστορίας. Και ο «έρωτας» με την
αντίστροφη λογική θα μπορούσε να είναι η απαρχή της ποίησης. Όπως
αναφέρει ο ποιητής, μέσω του ‘Αντιφωνητή’: «Αν είσαι απ’ τους Ατρείδες άμε σ’ άλλα μέρη να ολολύξεις. Πυρά τέτοια τον ήλιο δεν ανάβει εδώ που ανάτειλε η συνείδηση κι έλαβε σώμα Κόρης υπαρχτό με
λάμψεις από την απέραντη πεδιάδα- Κοίταξε: πως η μνήμη δένει τα
μαλλιά πίσω και αφήνει εμπρός να πέφτουν τα ματόκλαδα τρέμοντας
απ’ την τόση αλήθεια· πως τσιτώνει το δέρμα στους ώμους στις λαγόνες· κάτι θαμπωτικό και όπου δε γίνεται ποτέ κανείς να’ ναι γενναίος
και δυνατός. Να υπάρχει μόνον. Όπως το αίμα. Όπως τα σταφύλια. Ο
μακρύς δρόμος του ανθρώπου από το δνοφερόν στο αείφωτον ψαύοντας δάχτυλο το δάχτυλο εωσότου ο κόλπος όλος ερευνηθεί και ανοίξει
το αίνιγμα που σφιγμένο κρατούν οι ωραίοι μηροί· ο γυαλός ο αμύθητος από την υψηλή μασχάλη έως τα πέλματα».[2] «Όπως το αίμα» &
τα «σταφύλια» μένει η συγκρότηση του κόσμου εντός ποίησης, η «ανασυγκρότηση» του ανθρώπου που δρα, των συμβόλων και των
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συμβολισμών που δεικνύουν τις εξελίξεις. Και με την παρομοίωση (ή
και την παραπομπή) στον γυναικείο κόλπο, το γίγνεσθαι, ατελεύτητο
όσο ο κόλπος, περιλαμβάνει τα ψηφιδωτά παρουσίας, εκεί όπου ο ποιητικός λόγος δύναται να ‘αμυνθεί’, να διευρύνει και να διευρυνθεί. Η
ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη κατασκευάζει κάθε στιγμή το έλασσον και
το μείζον, ‘φυσικοποιεί’ τον άνθρωπο, μένει ως έχει: πρωταρχικότητα
της στιγμής και της καταγραφής της, της τοποθέτησης του υποκειμένου
εντός στιγμής. «Και ο Αντιφωνητής: ξορκίζουμε τις νύχτες όρθιοι κατάντικρυ της ταραγμένης θάλασσας ξέμπαρκοι ναυτικοί που εχάσαμε
το θείο ναυάγιο για πάντα. «Φτασμένες οι προλήψεις σε μια καθαρότητα μαθηματική θα μας βοηθούσανε να κατανοήσουμε τη βαθύτερη
δομή του κόσμου».[3] Και η «βαθύτερη δομή», στη ‘Μαρία Νεφέλη’
είναι το αθέατο βάθος-χάσμα που προσεγγίζεται διαμέσου του διαπερατού τραύματος. Η ‘Μαρία Νεφέλη’ συνιστά ένα ταυτοτικό έργο του
Οδυσσέα Ελύτη, το οποίο ταυτόχρονα επιδιώκει να εμβαθύνει στην περίληψη και στη συγκέντρωση του όλου, στην αναπαραγωγή «φτασμένων» μύθων, στην αποτύπωση της σύγχρονης ιστορίας ως αντανακλαστική όψη του ανθρώπινου αίματος-θρήνου. Και μέσα από αυτές τις
πτυχές δύναται να αναγνωστεί η ιστορία, οι απολήξεις της δικαιοσύνης,
της ερωτικής και μη ισότητας, της προσδοκίας για το ίχνος του διαφορετικού. Ο ποιητής προκαλεί τον ίδιο του τον εαυτό, τις λεκτικές του
καταβολές: μίλα σαν να μην υπάρχει αύριο, ή σαν να αρχίζουν πάλι όλα
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από την αρχή. Το δικό του πένθος «κινεί», στοχάζεται επί των υπαρκτών ορίων, φαντασιακά προστρέχει και αναφέρει. Και εμμένει η ποίηση ως ‘επιστήμη’ των αντιθέσεων να καταγράφει και να επιδιώκει να
ερμηνεύσει, νοητικά.
Η ‘Μαρία Νεφέλη’ παραπέμπει σε μία ‘κοινοκτημοσύνη λέξεων’, στις διαστάσεις του όλου, στην υποκρύπτουσα αθωότητα, στην
κατάληξη που έχουν οι δύο πρωταγωνιστές, η ‘Μαρία Νεφέλη’ & ο
‘Αντιφωνητής’: να προβάλλουν το νόημα του λόγου που ειπώθηκε σε
στιγμές απώλειας, ενώπιον μηχανών που ‘αλέθουν’. Η εξέγερση του
Οδυσσέα Ελύτη είναι η εξέγερση του πνεύματος που εισχωρεί στο πεδίο της ποίησης, εξέγερση που εγκολπώνεται ‘αφιερώσεις’ στο φαντασιακό και στο πραγματικό. Όπως γράφει ο ποιητής Νίκος Καρούζος:
«Ουρανός επί λέξει. Κι ακόμη διάφωνα στον αχερώνα του αιώνα. Το
Σύμπαν έχει ασυνταξίες».[4] Η ‘Μαρία Νεφέλη’ συνιστά την κουλτούρα της ποίησης που έμπρακτα αποϊεροποιεί, διαμορφώνει την δική
την ‘αξία χρήσης’, καθίσταται ποίηση ρέουσα. Και όπως ομιλεί ο ποιητής: «Η Μαρία Νεφέλη λέει: THROUGH THE MIRROR Ψαρεύοντας έρχεται η θάλασσα κι είναι στη μυρωδιά της μέσα που το ψάρι
αστράφτει μάταια μην ψάχνεις Κάπου ανάμεσα Τρίτη και Τετάρτη πρέπει να παράπεσε η αληθινή σου μέρα Υπερούσιος πας ενώ πάνω από
το κεφάλι σου απλώνεται ο βυθός με τα χρωματιστά του βότσαλα σαν
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άστρα».[5] Ο Οδυσσέας Ελύτης μετουσιώνει την αλήθεια, την δική του
και των άλλων, σε συνθήκη, ιδεατή και μη...
_____
[1] Βλέπε σχετικά, Ελύτης Οδυσσέας, ‘Μαρία Νεφέλη’, Εκδόσεις Ίκαρος,
Αθήνα, 1980, σελ. 46.
[2] Βλέπε σχετικά, Ελύτης Οδυσσέας…ό.π, σελ. 95.
[3] Βλέπε σχετικά, Ελύτης Οδυσσέας…ό.π, σελ. 39.
[4] Βλέπε σχετικά, Καρούζος Νίκος, (…), Ποιητική Συλλογή, ‘Ερυθρογράφος’, Εκδόσεις Απόπειρα, Αθήνα, 1988, σελ. 31.
[5] Βλέπε σχετικά, Ελύτης Οδυσσέας…ό.π, σελ. 34.
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Αδελφοί Καραμάζοφ, του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι

«Ίσως να κυβερνάς ακόμα τη φωνή σου· – αύριο, μεθαύριο,
κάποτε, την ώρα που θα φωνάζουν κάτω απ’ τις σημαίες,
φώναξε κι εσύ, μονάχα πρόσεξε να κατεβάσεις το κασκέτο
σου χαμηλά, πολύ χαμηλά, μη δουν που κοιτάζουν τα μάτια
σου, όσο κι αν ξέρεις πως αυτοί που φωνάζουν δε βλέπουν
πουθενά»
(Γιάννης Ρίτσος, ‘Προφυλάξεις’, Συλλογή ‘Διαδρομές και
Σκάλα’)

Ο

ι ‘Αδελφοί Καραμάζοφ’ του Φιόντορ Μιχαήλοβιτς Ντοστογιέφσκι συνιστούν λογοτεχνικό έργο-υπόδειγμα μίας λογοτεχνίας διαπεραστικής, που όσο κορυφώνεται, άλλο τόσο θέλει
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να εκκινήσει από την αρχή. Η οικογένεια Καραμάζοφ, ο Φιόντορ Πάβλοβιτς & οι γιοι του, ο Ντμίτρι, (Μίτια) ο Ιβάν και ο Αλεξέι (Αλιόσα)
Καραμάζοφ, δρουν ως πρόσωπα σπαρακτικά που διαμεσολαβούν μία
αδιόρατη ειρωνεία, τη βία στο θρυμματισμένο σώμα, πρωταγωνιστές
ενός θιάσου πραγματικής διαπάλης, συσχετίσεων, μοιραίων αποδράσεων. Ο καθένας και όλοι μαζί, συγκροτούν μείζονες πλαισιώσεις της
ανθρώπινης συνθήκης-κατάστασης, μετατοπίζουν την αλήθεια & μετατοπίζονται προς αυτά που θα αποκαλούσαμε ως ‘δίκτυα ανερχόμενου
θρήνου’: παλινδρόμηση & καταστροφή, η θανάτωση του συνηθισμένου, η ‘ονοματοτοποίηση’ της πράξης: έγκλημα από ποιον και για
ποιον;
Ο Φιόντορ Μιχαήλοβιτς συγκροτεί με ενάργεια αξεδιάλυτα πεδία, τις συνηχήσεις-απολήξεις των ανθρώπινων σχέσεων, τα όρια και
την υπέρβαση τους, αποκρυσταλλώνοντας παράλληλα όρια ‘ανάγνωσης’ και, προσίδια αντιστρέφοντας την αλληλουχία μίκρο-μάκρο: Είναι
στους Αδελφούς Καραμάζοφ που η ιστορία εκκινεί από την κάθε ελάσσονα πράξη, την κάθε ελάσσονα κίνηση, η οποία και ‘εδαφικοποιείται’
ως άτυπο πρόταγμα. Οι πράξεις αποκλίνουν και συγκλίνουν, διαπραγματεύονται έναν εαυτό που αναζητεί περισσότερες όψεις: την θέαση,
την αμφισβήτηση, την θρησκευτική έγκληση, την ανοιχτότητα, την
πρόσληψη του πάτερ-φαμίλια, του Φιόντορ Πάβλοβιτς, ο οποίος ανέρχεται στο βάθρο του απροσπέλαστου (επιδιώκοντας να διατηρήσει
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τύπους & αποστάσεις ασφαλείας κυρίως από τον Μίτια), την ίδια
στιγμή που καθίσταται προσπελάσιμος, ευάλωτος, επισφαλής μέσα
στην ισχύ του, ‘ανοιχτό γράμμα’ και για τον υπηρέτη Σμερντιακόφ, η
δράση του οποίου παρεμβάλλεται στην πλοκή, μεταβάλλει τα δεδομένα, αναδεικνύει εκ νέου τα ερωτήματα: ποιος είναι ο θύτης και ποιο
το θύμα; Πως σχετικοποιείται το έγκλημα στην τοπική κοινωνία;
Ο Ντοστογιέφσκι, γνώστης και ανατόμος των ανθρώπινων παρορμήσεων, απεικονίζει πρόσωπα την στιγμή της ‘ανίερης’ κρίσης, συγκροτεί παραλλαγές του ‘χάους’ μέσα σε μία κατά τα άλλη ‘λογική’
κοινωνία, επανεγγράφει στο πεδίο την έννοια της κατεστημένης Ρωσικότητας και των συσχετίσεων-ανταλλαγών με Ευρωπαϊκούς λαούς-πολιτισμούς, αναπαριστά τον ‘άβουλο’ έρωτα (έξοχη η αγωνιώδης και
διαρκής καταδίωξη της ποθητής Γκρούσενκα από τον Μίτια), και την
‘έκρηξη’ της συνειδησιακότητας, καθίσταται λόγος (λογοθετική δυναμική) που δεν κρύβεται, αλλά αποκαλύπτει: τον Καραμαζοφικό καμβά,
τον αυταρχικό και αδιάφορο απέναντι στα παιδιά του πατέρα, τον αυθόρμητο και παρορμητικό Ντμίτρι, τον οριακά κινούμενο Ιβάν, τον συμπονετικό Αλιόσα, και, την ίδια την κοινωνική ολότητα που αλλάζει,
που συναρθρώνει μία παράδοση ταυτίσεων και προσμείξεων, θρύλων,
στοιχεία που καθίστανται εργαλεία, κεκτημένα, βαρίδια. Είναι η στιγμή
του Ντοστογιέφσκι να συνδιαλλαγεί δομικά και ριζικά με αυτά τα στοιχεία που κρύβονται πίσω από τις γραμμές του ‘δεδομένου’, να
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κανοναρχήσει την τυπικότητα που, συνειδησιακά, αντιστρέφεται και
μετασχηματίζεται σε πόθο, πρακτικό & μη, λεκτική βία, σε πράξεις που
καραδοκούν για να ‘μετρήσουν’ αναστήματα. Ο συγγραφέας συνομιλεί με τις αντηχήσεις της διαχεόμενης συναισθηματοποίησης, δομεί ορίζουσες-προσλαμβάνουσες εκ νέου, προσδιορίζεται τα όρια της κατήχησης (ο Στάρετς- Γέροντας Ζωσιμάς) διαμέσου του λόγου, της πράξης
και του υποδείγματος.. Την τελευταία στιγμή, ο ‘απογαλακτισμός’ ή η
απο-συσχέτιση του Αλιόσα επιτελείται σύνθετα και αντιφατικά ενάντια
στην Καραμαζοφικό παρορμητισμό και μαζί με αυτόν, ενάντια στη
μνήμη-πράξη αλλά και μαζί με αυτήν.. Μαζί με τις διδαχές του Γέροντα
Ζωσιμά, ο Αλιόσα κινεί για την δική του ‘αποϊεροποίηση’, για την δική
του έφοδο.
Είναι σε ένα παραστατικό κεφάλαιο όπου ο Ντοστογιέφσκι αναμετράται με τα επίδικα: η σκηνή του εφιάλτη του Ιβάν Φιοντόροβιτς
Καραμάζοφ, η ‘συνομιλία’ με τον Διάβολο, (με γειωμένο, ανθρώπινο
πρόσωπο), η επιστροφή ακριβώς στην προηγούμενη λογοθετική δυναμική και αυτο-κυριαρχία του Σμερντιακόφ, ο οποίος αποκαλύπτοντας
στον Ιβάν ότι αυτός είναι ο δολοφόνος του πατέρα του, αυτοκτονεί. Ο
Ιβάν καλείται να διαχειριστεί το βάρος της απώλειας, τη μνήμη δίχως
ελαφρυντικά, τα διαρκώς εναλλασσόμενα όρια μεταξύ θύτη και θύματος (να επανατοποθετηθεί απέναντι στον αδελφό του που δεν σκότωσε
τον πατέρα τους), τον έρωτα που ‘εκλογικεύει’ το δικό του τίποτα, το
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προφίλ του ιδανικά κατασκευασμένου από μία κοινωνική ολότητα των
ψιθύρων, εγκληματία, την υποκειμενοποίηση του στενού ορίζοντα, τις
προσλαμβάνουσες του, την κατασκευή ενόχων, το λόγο & την αφήγηση μίας κοινωνίας που όσο ομιλεί τόσο περισσότερο ξεχνά, που καταπίπτει στην ‘ιδανική σιωπή’: στην επιτελεστικότητα δίχως επιτελεστικότητα. Πραγματικά, ο Φιόντορ Μιχαήλοβιτς ανασυνθέτει μία κοινωνία που ξεχνά, μέσω των θραυσματικών-τραυματικών απολήξεων
των Καραμάζοφ, οι οποίοι και συνιστούν μία ιδιαίτερη, όσο & ‘λειτουργική’ ζώνη αλήθειας… Και είναι κατά την διάρκεια της δίκης του
που ο Ντμίτρι επιδιώκει, κινησιολογικά, λεκτικά, να αναπαραστήσει
την ΄θραυσμένη’ φωνή του ‘βιασμένου’ θύματος. Του κάποτε θύτη, του
τοποθετούμενου σε απολήξεις, που καθίσταται θύμα μίας ανατρεπτικής
όσο και βαθιάς σχεσιακότητας, της πραγματικής βίας. Που επιθυμεί τον
θάνατο, χωρίς να τον διαπράξει. Και όλοι μαζί συγκροτούν ένα παλίμψηστο διάτρητο από επιθυμίες, από τροπικότητες, αναθεωρήσεις, έμπροσθεν της ‘χαώδους’ ζωής και του ‘λογικού’ θανάτου… Οι ανθρωπολογικοί τύπο του Ντοστογιέφσκι, οι αλληλοτροφοδοτούμενες αντινομίες-αντιφάσεις τους, εγκιβωτίζονται στο πεδίο.. Ο Ιβάν Καραμάζοφ
παλινδρομεί στις δικές του ρίζες. Και δίπλα, ο ‘Μεγάλος Ιεροεξεταστής’, απόσπασμα που ανασημασιοδοτεί το πεδίο της θρησκευτικής πίστης, καθώς και τις χρήσεις της. Εντός διαμεσολαβήσεων… Όπως αναφέρει ο Θανάσης Γεωργίλας για το συγκεκριμένο έργο του
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Ντοστογιέφσκι: «Αυτή τη θεμελιώδη αντίφαση της διαρκούς προσπάθειας του νου για πράξη σε εγγενή αντίφαση με την εγγενή εντροπία
της ζωής έκανε με την πένα του ο Φιοντόρ Μιχαήλοβιτς Ντοστογιέφσκι
γόνιμο υλικό για τη συγγραφή του πέρα από κάθε αμφιβολία αριστουργηματικού του έργου με κεντρικό του πυρήνα τον υπαρξισμό και τον
μηδενισμό».[1] Εσωτερικοί & εξωτερικοί θάνατοι αναδύονται, όπως
και η κατάστικτη προσδοκία, η κίνηση προς τα εμπρός με τις ανακατατάξεις της, με ότι δύναται να σημαίνει αυτή η λέξη.. Η ελπίδα και η
λύτρωση στο πραγματικό ή εντός του πραγματικού, η περιδιάβαση στο
φόβο, στη λύτρωση και στη μη λύτρωση. Ο Φιόντορ Μιχαήλοβιτς παραδίδει ένα έργο ‘επιστημολογικής’ αξίας, ιστορικότητας που ‘κερδίζεται’ σε κάθε πράξη. Που αναμετράται ταυτολογικά με την συγχρονία.
Μία ιστορικότητα του ιδίου και του αλλότριου, κοινωνιών που λειτουργούν-αναπαράγονται υπό το πρίσμα συνθέσεων.. Επρόκειτο όχι μόνο
για αναπαραγόμενες αλλά & για συμβολικές φωνές, που, όσο προχωρούν, τόσο περισσότερο ‘εξετάζουν’. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ντοστογιέφσκι, διαμορφώνει τους δικούς του όρους για τον ‘διεμβολισμό’ υπάρξεων. Πέρα από την αλλοτρίωση, ενυπάρχει ο λόγος που διερωτάται για το θεωρούμενο ανοίκειο, για το οικείο, δίχως συμβατικές περιγραφές. Όπως το θέτει (με μία ριζικά στοχαστική εμβάθυνση) στο έργο
ο εισαγγελέας Ιππολίτ Κυρίλλοβιτς κατά τη διάρκεια της αγόρευσης
του

στη δίκη:

« Ακριβώς

γιατί είμαστε
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καραμοζοφικές- προς τα εκεί το πάω-, ικανές να συνταιριάξουμε τις πιο
πιθανές αντιφάσεις και να βλέπουμε την ίδια στιγμή και τις δυο αβύσσους, την άβυσσο από πάνω μας, την άβυσσο των υψηλών ιδανικών,
και την άβυσσο από κάτω μας, την άβυσσο της πιο αισχρής και ζέουσας
κατάπτωσης».[2] Υποκείμενα ανοιχτά στις μικρές αποστάσεις της ζωής
και του θανάτου, στις εναλλαγές-μετατοπίσεις μεταξύ πρόκλησης και
αυθάδους έγκλησης του άλλου, στα όρια που προκαλεί η ενατένιση της
ιστορίας. Το μυθιστόρημα του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι συναρθρώνει
πράξεις, λεκτικές απολήξεις, επαναπροσδιορίζοντας την δολοφονία ως
αφορμή για να εμβαθύνει στον αξιακό λόγο μίας κοινωνικής ολότητας.
Ποιος είναι ο λόγος της αλήθειας, ο λόγος που περικλείει και περικλείεται από δολοφονίες; Oι ‘Αδελφοί Καραμάζοφ’ αυτό που περισσότερο
ζητούν είναι να ακουστούν, να καταστούν όψεις των διαρκών αλληλοσυσχετίσεων, ή της μοναδικότητας που συγκροτεί το δικό της γνωσιακό-εννοιολογικό γίγνεσθαι, ανοιχτής στις διαστάσεις ενός χρόνου
που μεγεθύνεται. Ο λόγος αναπαρίσταται ως κατεύθυνση, ως απίσχναση του οριακά σημαίνοντος. Όπως αναφέρει ο Ρώσος φιλόσοφος
Μιχαήλ Μπαχτίν, «η ετερογλωσσία αντιπροσωπεύει τη συνύπαρξη
κοινωνικοϊδεολογικών αντιφάσεων ανάμεσα στο παρόν και στο παρελθόν, ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές του παρελθόντος, ανάμεσα σε
διαφορετικές κοινωνικοϊδεολογικές ομάδες του παρόντος, ανάμεσα σε
τάσεις, σχολές, κύκλους κλπ. που παίρνουν σωματική μορφή. Αυτές οι
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γλώσσες της ετερογλωσσίας αλληλοτέμνονται ποικιλοτρόπως, σχηματίζοντας νέες κοινωνικά τυποποιητικές γλώσσες».[3] Η ετερογλωσσία
του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι «ανασυστήνει» τον εαυτό της, συγκρούεται με τις τυπικές και τις άτυπες παραδόσεις (κώδικες) μίας εποχής, «ανακαλύπτει» δομικούς προσδιορισμούς εκεί που δεν υπάρχουν. Η «υλικότητα» της ετερογλωσσίας του διαμορφώνεται-διαμεσολαβείται με
τις πολλαπλές μνήμες των χαρακτήρων του, με την γλώσσα που θέτει
εκτός εαυτού, με τους όρους της γλώσσας όσον αφορά την κατανόηση
των πράξεων.
Δίχως τον ηθικολογικό διδακτισμό, ο Φιόντορ Μιχαήλοβιτς
Ντοστογιέφσκι, αρθρώνει την αντιφατικότητα του υποκειμένου, την
σχέση-ταυτότητα και την δομική άρση της, ‘διασταυρώνει’ μαρτυρικές
εγκλήσεις, την κοινωνία που θέλει να αναπαραστήσει πάλι την εξαίρεση στον κανόνα, ‘ενσαρκώνει’ το ‘άγνωστο’ που καθίσταται ανθρωπολογικά οικείο, τους δυϊσμούς που ανακύπτουν & εξωτερικεύονται
δίχως αναστολές, υπό τον αδιόρατο φόβο της μίας και μόνο γνώμης,
για τις έκδηλες δίκες προθέσεων. Και η συσσωρευόμενη & αναπαραγόμενη γνώση ίσως δεν μας καθιστά σοφότερους, αλλά πιο πρακτικούς.. Οι ‘Αδελφοί Καραμάζοφ’ ζουν, ανατρέπονται, συγκροτούν-αποδομούν, προσδοκούν, μεταξύ πτώσης & ‘πτώσης’, διαβούν υπό το πρίσμα του εκρηκτικού, του ‘παλαιού και του καινούργιου, της δικής τους
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λειτουργικότητας. Ο Ντοστογιέφσκι αναπλάθει εικόνες ‘ανήλεων’ μαχών.
Ο Φιόντορ Ντοστογιέφσκι συγκροτεί ένα είδωλο όπου πρόσωπα δοκιμάζουν να καταδυθούν σε έναν ίδιον εαυτό, ΄ενσαρκώνει’
υποδείγματα που ζητούν να ακουστούν, ‘συλλαμβάνει’ την ονοματοδότηση του αφηγήματος: ‘Αδελφοί Καραμάζοφ’, αδελφοί εντός του πεδίου της ανθρώπινης επιτελεστικότητας, εκεί όπου αφήνουν ή μετασχηματίζουν την δική τους αντινομία σε ικανότητα… Αδελφοί που
πλεονάζουν, πλειοδοτούν σε λόγους συγ-κίνησης, κινητοποίησης… Ο
Ντοστογιέφσκι παραδίδει υποδείγματα του χρονίζοντος καιρού, ‘προϊόντα’ της ‘επικράτειας’ του ορατού. Ο συγγραφέας στοχάζεται για το
πόσο απέχει η καταστροφή από την σχετικοποίηση της. Η μαρτυρική
τους ανάδυση καθίσταται έκκεντρη, ‘εμβαπτίζεται’ σε ένα πράττειν το
οποίο συσχετίζεται με μία ‘πράξη προσομοίωσης: αδελφοί, αλλά & υποκειμενικές μορφές που δύνανται να καταστείλουν και να διευρύνουν.. Και το τέλος, σχετίζεται με μία κίνηση που ενέχει την μνήμη ως
διαδικασία αναγνώρισης. Μία προσδοκία δι-επαφής, που θυμίζει κάπως το τέλος της νουβέλας του ‘Το όνειρο ενός γελοίου ανθρώπου’.
Όπως αναφέρει και η Αθηνά Αθανασίου, «ταυτόχρονα,η μονοσήμαντη
κατηγορία του ανθρώπινου αμφισβητείται και στοιχειώνεται διαρκώς
από την πάλλουσα ανθρωπινότητα εκείνων που ζουν, διαφέρουν, σεξουαλικοποιούνται,

υλοποιούνται,
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αγγίζουν αλλιώς και αλλού».[4] Αυτήν την ‘μονοσήμαντη κατηγορία
του ανθρώπινου’ διεισδύει και αμφισβητεί ο Ντοστογιέφσκι…

_____
[1] Βλέπε σχετικά, Γεωργίλας Αθανάσιος, ‘Το πάθος και το παράλογο
στους Αδελφούς Καραμαζόφ’, www.respublica.gr
[2] Βλέπε σχετικά, Ντοστογιέφσκι Φιόντορ, ‘Αδελφοί Καραμάζοφ’, Μετάφραση από τα Ρωσικά: Μπακοπούλου Ελένη, Πρόλογος: Βελιτζανίδης
Μιχάλης, Εκδόσεις Ίνδικτος, Αθήνα, 2016, σελ. 1316.
[3] Αναφέρεται στο Μιχαήλ Σάββας, ‘Τα Γιαννώτικα Εβραϊκά τραγούδια’, Συλλογή ‘Homo Poeticus’, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 2006, σελ. 71.

80

Σίμος Ανδρονίδης

Η “Τετάρτη των Τεφρών”, του Thomas Eliot

«Γιατί να πενθώ την αφανισμένη δύναμη της κοινής βασιλείας»;
(Thomas Eliot, Η ‘Τετάρτη των Τεφρών’).

Η

‘Τετάρτη των Τεφρών’ του Thomas Eliot συνιστά μία ποιη-

τική συλλογή εμπρόθετης διαθετικότητας, επιδίωξης κατάκτησης του ύφους απόκρισης στην ατομική & ευρύτερη διαπάλη,

δομικό όριο μεταξύ μίας μεσσιανικότητας της αποκάλυψης την στιγμή
της ‘σύλληψης’ της και της πορείας προς ένα γίγνεσθαι απροϋπόθετων
χαρακτηρισμών… Ο Eliot συγκροτεί δια των γλωσσικών διακλαδώσεων μία ποίηση που προσιδιάζει σε μορφή ενός επάλληλου παιγνίου
που εξελίσσεται και αναδιατάσσει τα σύνορα του ασύγγνωστου: η κάθε
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λέξη, πρωταρχική και μη, είναι η ‘Τετάρτη των Τεφρών, η κρίσιμη και
αρχέγονη ‘Δέκατη ώρα’.
Οι έξι στροφές της ποιητικής συλλογής του Thomas Eliot, συντίθενται από δυναμικές εκλάμψεις, από ‘μαρτυρικές’ και μη δημιουργίες, από την ιδιαίτερη σχέση ποιητή πατέρα & αναγνώστη γιου, ενώ,
προ του αφανέρωτου η επιδίωξη επιτέλεση της φανερωμένης λέξης:
«Κύριε, δεν είμαι άξιος, Κύριε, δεν είμαι άξιος μα πες την λέξη
μόνο».[1] Η λέξη (η Γερμανική-Μπενγιαμική Wort) που επιδιώκει και
επιμένει να φανερωθεί είναι η λέξη πέρασμα, η διακοίνωση σε έναν
κόσμο διάσπαρτων ανθρώπινων μελών και ερειπίων.
Στην ‘Τετάρτη των Τεφρών’, ο Eliot, εκκινεί για να εγκιβωτίσει
ίχνη εκεί όπου οι άλλοι τείνουν στο απόλυτο, αναζητώντας μία ποίηση,
που εντός χρόνου, διαλέγεται με τα μυθεύματα, με τις διαιρέσεις, με τις
συσπάσεις του βασιλικού προσωπείου (για να θυμηθούμε και τον ‘Αγαμέμνων’ του Γιάννη Ρίτσου)… Τα ίχνη που ‘εδαφικοποιεί’-εγκιβωτίζει στο πεδίο ο ποιητής, είναι τα ίχνη της άρθρωσης της στρατηγικής
αναζήτησης του μεσσιανικού ως περιουσία, ως ‘μάννα’ που διακρατεί
την λέξη που θα σηματοδοτήσει την προϊούσα καταγωγή του ανθρώπου. Σε μία αλληλουχία κινήσεων, η λύτρωση αναζητάται ως μη λύτρωση, ο λαός τελεί υπό το πρίσμα της διαδικασία της μετωνυμίας…
Λαός-πλήθος σε μοτίβα αναπαραστάσεων, σε παραλληλότητα με τις
λεκτικές πλαισιώσεις-αξιώσεις της ‘Τετάρτης των Τεφρών: όσο η λέξη
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κινεί, το ‘μέγα’ πλήθος κατέχει κάτι από την ιερή και ‘ανίερη’ χρήση
της, από την ποιητική τέχνη του αποκαλυπτόμενου κόσμου, ο οποίος,
ως άλλη ‘Τετάρτη των Τεφρών’, ‘γεννά’ και αναπαράγει το καινούργιο
που όμως δύναται να πεπαλαιωθεί και να ανανοηματοδοτήσει ‘αιματηρά’ την ολότητα.
Ο ποιητής χρησιμοποιεί σύμβολα ιστορικής χρήσης, συσχετίζει
με την ονομαστική των ‘αγέννητων’ ονομάτων, προσδίδει νόημα, ύλη
σε αυτό που θα αποκαλούσαμε ως ‘ιχνηλατούσα’ ποίηση: ποίηση σε
διαδικασία ιχνηλάτησης της θέσης της, του ρόλου, των ‘αποκαλυπτικών’ ρήξεων της. Ένα πεδίο έναρθρων και άναρθρων κραυγών το γίγνεσθαι και η ‘Τετάρτη των Τεφρών’ να χάσκει και να στέκει ως ‘μα
πες την λέξη μόνο’, της λέξης που θα ‘γεννηθεί΄ και θα ‘θανατώσει’…
Εντός αυτής της ποίησης, λαμβάνει χώρα, επιτελείται ο θάνατος του
οικείου, η μύηση σε ανέστια πεδία, η θρησκευτικότητα του άσωτο που
επιδιώκει να εκτεθεί σε έναν θάνατο κοινό, συμβολικών και μη απολήξεων, γλωσσικών και μη τομών. Όπως αναφέρει ο Walter Benjamin
στην 17η ‘θέση για τη Φιλοσοφία της Ιστορίας’: «Ο πλούσιος καρπός
αυτού που είναι ιστορικά αντιλαμβανόμενο περιέχει το χρόνο σαν πολύτιμο, αλλά άνοστο, πυρήνα».[2] Αυτός ο πυρήνας δύναται να διαμορφώσει την ‘Τετάρτη των Τεφρών’, ποιητική συλλογή της πληθυντικότητας, της μορφικής αναδημιουργίας, του ενστίκτου ενός κόσμου πεπαλαιωμένου και διαρκώς ανανεούμενου, που ‘σκάει’ με τον
83

ΔΟΚΙΜΙΑ

συμβολισμό του ‘κύματος’ μπροστά μας. Έχουμε να κάνουμε με την
δυναμική μίας ποίησης που αντανακλά τις κινητικές-παραστατικές απολήξεις ενός ‘επώδυνου’ αιώνα. Η ζωή σε μία λέξη & ο θάνατος στη
δια-κειμενικότητα της Ελιοτικής ποίησης. Η ‘Τετάρτη των Τεφρών’ εξελίσσει τους αναβαθμούς του ανθρώπινου πόθου, της προσδοκίας
πάνω στο πεδίο της πρόσδεσης… «Αν και δεν ελπίζω να γυρίσω πάλι
Αν και δεν ελπίζω Αν και δεν ελπίζω να γυρίσω».[3]
Ο Eliot διακρατεί και αντανακλά στην ‘Τετάρτη των Τεφρών’
τους φόβους του παρόντος, ‘μυεί’ στην εκτατικότητα του ακούσιου,
προχωρά στην άρθρωση μίας ποιητικής εντοπιότητας που συνιστά την
ιδιαίτερη μεταφορά στο πεδίο της μάχης: η ‘Τετάρτη των Τεφρών’, είναι η ποιητική συλλογή της μετωνυμίας: Στην δική του εξορία, συνθέτει την ποίηση που μετουσιώνεται σε ‘ερείπιο’ της ανθρώπινης ‘ρίζας’,
σε ‘ενσάρκωση’ της εμπρόθετης επιδίωξης της φανέρωσης. Η ποίηση
δύναται να είναι ή να καθίσταται εύρος της αποκάλυψης εντός ενός γίγνεσθαι τιμωρίας. Στην ‘Τετάρτη των Τεφρών’, ‘προϊόν’ των εγγενών
αντινομιών και των ιστορικών διακοινώσεων, ο Eliot αποδίδει τους
χρόνους της απορίας, τη Wort της μνήμης που διακρατεί την ποίηση,
ενέχοντας παράλληλα την θέση: ποίηση που προσιδιάζει στο πεδίο όξυνσης της επώδυνης αλήθειας, ποίηση των ‘όσιων’ προσδιορισμών
για ζωές που διαλέγονται ή βιώνουν την ιστορία, τον θάνατο της και
τον θάνατο του καθημερινού.
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Ποίηση ως εξορία: ”Αλλά η πηγή αναπήδησε και το πουλί χαμοκελάηδησε Σώσε τον χρόνο, σώσε τ’ όνειρο, Το μίλημα του λόγου
ανήκουστο, αμίλητο Μέχρι να σείσει ο άνεμος χίλιους ψιθύρους απ’
τον σμίλακα Και η εξορία μας μετά’. Χρόνος που περισσεύει στην αλλαγή, στην τελεολογία που εκδιώκει την μη-ειπωμένη λέξη. Ένα χαϊκού του Ιάπωνα Ματσούο Μπασό ενσκήπτει: «Χωρίς πρόσωπο: σπαρμένα οστά κι ο αγέρας κόβει τη σάρκα».[4] Με αυτόν τον τρόπο δύναται να λειτουργήσει και να ‘αφεθεί η ποίηση: ‘κόψιμο της σάρκας’, σημείο των καιρών, όψη των προσλήψεων, χυμώδης αποτύπωση, λογοθετική παράκρουση. Η ‘Τετάρτη των Τεφρών’ ποιεί τον κόσμο από την
αρχή, μήτρα από τη μήτρα των συμπυκνώσεων. Στο ποιητικό πράττειν
του Thomas Eliot η λέξη ‘θρυμματίζεται’ και εκτείνεται προς κάθε κατεύθυνση, αποκτώντας το περιεχόμενο της χειρονομίας, ένα ιδιαίτερο
‘ερείπιο των ‘ερειπίων’, μία μετωνυμία του μύθου. Ο ποιητής λειτουργεί ως χρονίζουσα λέξη στον καιρό των συμπυκνώσεων. Η ποίηση
προσλαμβάνεται ως αξίωση μίας συν-ακρόασης των κάθε είδους λόγων, του αίματος της πίστης. Και όπως γράφει ο ίδιος στα ‘Τέσσερα
Κουαρτέτα’: «Σκόρδο και σάπφειροι στη λάσπη Θρόμβος στην πλαγιασμένη άτρακτο. Τρεμίζοντας το σύρμα μες στο αίμα Σφύριζε από ανεπούλωτες ουλές Πραΰνοντας πολέμους ξεχασμένους».[5] Μία πράξη
ανείπωτη, μία ποίηση ειπωμένη. Η ποίηση του Thomas Eliot εκφράζει
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μία διαρκή μετατόπιση των ορίων, τη λέξη ως τη διαρρύθμιση ενός
πλαισίου ‘μητρικού’.

_____
[1] Bλέπε σχετικά, Eliot Thomas, Η ‘Τετάρτη των Τεφρών’, Άπαντα τα
Ποιήματα, Ελληνική Μεταγλώττιση-Εισαγωγή: Νικολαΐδης Αριστοτέλης,
Εκδόσεις Κέδρος, Όγδοη Έκδοση, Αθήνα, 1984, σελ.127.
[2] Βλέπε σχετικά, Benjamin Walter, ‘Θέσεις για τη Φιλοσοφία της Ιστορίας’, Λέσχη Κατασκόπων του 21ου αιώνα, Αθήνα, 2014, σελ.24. Για τον
Walter Benjamin, ο χρόνος συνιστά το ανεξάντλητο πάνω στο σώμα, την
τομή, σημείο συνύφανσης της ιστορίας με την επιθυμία..
[3] Βλέπε σχετικά, Eliot Thomas…ό.π, σελ. 123.
[4] Βλέπε σχετικά, Μπασό Ματσούο, Εικοσιέξι xαϊκού, ‘Ο κόσμος της
πάχνης’, Σαραντατρία χαϊκού του Ματσούο Μπασό και του Κομπαγιάσι
Ίσσα, Απόδοση: Καψάλης Διονύσης, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 2008, σελ.
25. Τα χαϊκού ως ποιητική τεχνοτροπία ‘ενσαρκώνουν’ το πλαίσιο της πολύπλοκης παρέμβασης-προσέγγισης. Λειτουργούν ως εννοιολόγηση δίχως
τη συνέχεια ή τα αποσιωπητικά της λέξης.
[5] Βλέπε σχετικά, Eliot Thomas, ‘Τέσσερα Κουαρτέτα’ , ‘Burnt
Norton…ό.π, σελ.216.
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Ο Άγγελος Σικελιανός στην ιστορία

Ο

ποιητής Άγγελος Σικελιανός αποδίδει μία ποίηση ιστορικού
βάθους, πρωταρχικών ιδεών, ταυτοτική και καταστατική συνάμα. Ο ποιητής αδιάκοπα αναζητεί τις κατάλληλες συνθέσεις

και υπερβάσεις για να συγκροτήσει το όραμα, ανατέμνοντας την ελλειπτική ιστορία του, την ιστορία ενός τόπου καθώς και σημεία ρήξης. Ο
Άγγελος Σικελιανός προσδιορίζει μία ποίηση η οποία εγκιβωτίζεται
στο χώρο, ποίηση που συνιστά την ενσάρκωση υποκειμενικών δυνατοτήτων. Η κάθε του λέξη μία επερχόμενη έκρηξη. Μία συμβολική αναπαράσταση. Γράφει ο ποιητής: «Τόσο αναστέναξα βαθιά, που τ’ αναστέναγμα μου σα να μου γίνηκε ραβδί και καρδιοστήριγμα μου. Κ’
είπα: «Κι αν είσαι μοναχός, τι τάχατε σημαίνει, μια κ’ είν’ απόμακρα η
κορφή που ν’ ανεβείς σου μένει; Και γιατί τάχατε ζητάς να σου ‘ρθούνε
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συντρόφοι, μια κ’ είν’ ακόμα ανέβασμα για σένα, όχι πιστρόφι;» Κι ως
ολοένα απλώνονταν η νύχτα γύραθε μου τα μάτια μου ανασήκωσα στη
νύχτα, κ’ είπα: «Θε μου, δεν ήρτε πια ο απόδειπνος, ο μέγας της σαρκός
μου; Δεν έδιωξα απ’ τα μέλη μου την άργητα του κόσμου; Δεν είμαι
τάχατ’ έτοιμος, σ’ ένα τρανό Σου νέμα, σα μια αστραπή το σύννεφο,
όλο να δώσω το αίμα;».[1] Σε μια στιγμή ανάβασης-αποκάλυψης, ο
ποιητής διευρύνει τα όρια των αναφορών του, προχωρά σε μία λειτουργία μετωνυμίας: ανεβαίνει & ορθώνεται για να ονομάσει ξανά το γίγνεσθαι, το όραμα ως ποίηση και την ποίηση ως όραμα ζωής, ως όραμα
θεϊκό, των διαρκών υπερβάσεων, των λέξεων, που, μέσα από χάσματα,
νοηματοδοτούν την ιστορία, τα συμβάντα της ελληνικής μνήμης. Ο δικός του θεός είναι η ποιητική δημιουργία, η άφεση και η ταυτόχρονη
ανάθεση καθηκόντων στον ποιητή: «μύστης» των ορίων αυτού του κόσμου που διαπερνάται από αντιθέσεις. Και εντός των ποιητικών του
εγκλήσεων, συγκροτεί τους ‘Δελφούς’ της μνημειώδους προσπάθειας,
παλινδρομεί μεταξύ προμηθεϊκής δύναμης και ενστικτώδους μοίρας,
μεταξύ της εδαφικής επικράτειας-πατρίδας και της σχεδόν «χρονικής»
μνήμης της, με την ποίηση στραμμένη προς μία κοινωνία που τελεί εν
κινδύνω.
Ο Σάββας Μιχαήλ σε μία εμβριθή ανάλυση της ποίησης του
ποιητή από τη Λευκάδα, επισημαίνει: «Είναι αυτή η ετερογένεια του
ελληνικού κοινωνικοοικονομικού σχηματισμού που συντίθεται μέσω
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της αλληλοδιείσδυσης διαφορετικών βαθμίδων ιστορικής εξέλιξης σε
μια ιδιότυπη ενότητα «σύγχρονων και μη σύγχρονων αντιφάσεων» (Ε.
Βloch), είναι η εσωτερική ανισομέρεια του ίδιου του ιστορικού χρόνου,
η Ungleichzeitig-keit, για να θυμηθούμε πάλι τον Μπλοχ, η μη συγχρονικότητα του σύγχρονου, αυτό που προσδιορίζει τη Σικελιανική
ποίηση. Η ποίηση του Σικελιανού συνδέει παράδοση και νεωτερικότητα, καθιστώντας ανοίκειο το οικείο και οικείο το ανοίκειο, σύγχρονο
το αρχέγονο και ασύγχρονο το παρόν».[2] Ο Άγγελος Σικελιανός είναι
ο ποιητής του 20ου αιώνα που απεικονίζει ποιητικά δυνατότητες, που
δομεί ‘βάθρα’ για να τα γκρεμίσει ο ίδιος, ποιητής που, δεν συνδέει
απλά «παράδοση και νεωτερικότητα», όπως αναφέρει ο Σάββας Μιχαήλ, αλλά και την απεντάσσει από αθέλητες προσμείξεις, της προσδίδει φανερούς και μυστικούς πόθους, δύναται να την «απελευθερώσει»
από τα δεσμά του ορθού, του ‘ιεροποιημένα’ κανονικού. Η ποίηση του
Λευκαδίτη ποιητή ενέχει την έννοια της ‘μυθικής’ βίας του Walter
Benjamin, η οποία και ζητά να μάθει επί του κοινωνικού πεδίου, να
μετουσιώσει την ποίηση σε κυκλωτική κίνηση, να συγκρουστεί ορμητικά, βίαια, με το σύμβολο του αίματος-λέξης με τις «θυελλώδεις» απολήξεις της ιστορίας. Είναι το ατελεύτητο και το λυτρωτικό ως συνάρθρωση της ανθρώπινης-κοινωνικής ιστορίας. «Τι εδώ ψυχή είν’ η
θέληση· και πέλαγο είν’ η μνήμη· και μούσα η μάνα των Μουσών, μια
αθάνατη Επιστήμη. Κ’ εδώ είν’ ο λόγος προσταγή και δύναμης
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πλημμύρα, για να βυθίσεις μέσα του των νεύρων σου τη λύρα, κι ωσά
γιομίσεις εντολή την καθεμιά σου φλέβα, μεστός από ύμνο αθάνατο,
μην καρτερείς· κατέβα!».[3] Ο ποιητικός λόγος του Σικελιανού μετουσιώνεται ολικά, διαμορφώνει όρους ανάδυσης και αποκρυστάλλωσης
μίας ‘τεχνολογίας’ της αλήθειας, εγκαλεί και εγκαλείται από το απροϋπόθετα ασύγγνωστο: «μην καρτερείς· κατέβα!». Σε μάχες και σε λόγους που αναφέρονται σε συνθήκες ύπαρξης.
Ο Άγγελος Σικελιανός, όσο περισσότερο συγκροτεί το όραμα
της κοινότητας, τόσο περισσότερο γειώνεται στην κοινωνική γη των
πειστικών και μη προσλήψεων & αναπαραστάσεων, την ίδια στιγμή
που η ποίηση του οξύνεται από αυτές τις προσλήψεις και τους αιτιολογικούς λόγους των άλλων. Το πρόταγμα του είναι η διαρκής κίνηση των
«παρθένων» ωσμώσεων, της ασυνέχειας ως συνέχειας, του υποδείγματος που φέρει αίμα μαζί με πολύ ιστορικότητα, με μία ανοιχτή φυσικότητα που όντας γίγνεσθαι προκαλεί, συμμετέχει και δύναται να παρακάμψει. Σε αυτό που προσδιορίζεται ως ποίηση, ο Άγγελος Σικελιανός
προσφέρει το πλαίσιο της αξιολόγησης και της ανάδυσης των δυνατοτήτων της ποίησης να ακουστεί ως ‘εκτατική’ έγκληση ή ως ανεπίκριτη
εκτατικότητα. Πέρα από την εννοιολογική πλαισίωση του ‘ η ποίηση
δεν ανατρέπει εξουσίες’ προκύπτει η αφήγηση της Σικελιανής ποίησης
που υπενθυμίζει, που δύναται να μετουσιώσει σε αξία και να επαναφέρει τις προκείμενες ενός ποιητή (Κωστής Παλαμάς) ως ανατομία της
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Κατοχικής εξουσίας. Ο χρόνος στον Σικελιανό, είναι ο χρόνος του άλλου ανθρώπου, της αφιέρωσης στο ‘βωμό’ της ‘ενσώματης’ αναγέννησης, του συστηματοποιημένου θανάτου, του φυσικά και μη κρυμμένου
σε ‘ορθολογικούς’ καιρούς, της Ελληνικότητας ως ιστορίας που δύναται να διαβαστεί ξανά. Η ποίηση είναι πολιτεία και η πολιτεία ισομερής
και ισοβαρής ποίηση, σύμβολο ‘γυναικείο’ της ερωτικής καμπής.

_____
[1] Βλέπε σχετικά, Σικελιανός Άγγελος, ‘Δελφικός Λόγος- Η αφιέρωση
Τρίτο σχεδίασμα, ‘Λυρικός Βίος’, Τόμος Πέμπτος, Αθήνα, 1975, σελ. 158.
[2] Βλέπε σχετικά, Μιχαήλ Σάββας, ‘Η Νύχτα της Δικαιοσύνης ή ο Άγγελος Σικελιανός είναι δικός μας’, Homo Poeticus, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα,
2006, σελ. 168-169.
[3] Βλέπε σχετικά, Σικελιανός Άγγελος…ό.π, σελ. 162.
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Η Σονάτα του Σεληνόφωτος του Γιάννη Ρίτσου
«Οι νεκροφανείς περιμένουν μπροστά στα καρτέλ περιμένουν ανήμποροι, καπνίζοντας κι από τα δυο πνευμόνια μπροστά στην αγορανομική υπηρεσία μπροστά στα γραφεία ευρέσεως εργασίας. ο άχρωμος αλαλαγμός τους αρμενίζει σα γιγάντια εφημερίδα στον αέρα
τραβώντας για τις καγκελόφραχτες θυρίδες».
(Χανς Μάγκνους Εντσενσμπέργκερ, ‘οι νεκροφανείς’).

Η

'Σονάτα του Σεληνόφωτος' του Γιάννη Ρίτσου, (από την ομώ-

νυμη μουσική σύνθεση του Μπετόβεν), συνιστά μία ποιητική
πράξη διαρκών 'ενσαρκώσεων' & μεταμορφώσεων, η οποία,

δύναται να μετατοπίσει τα όρια μεταξύ άρρενος και θήλεος, λόγου και
σώματος, έκθεσης και επαναξιολόγησης υπό τις συνδηλώσεις του ανείπωτου. Η ποιητική συλλογή του Γιάννη Ρίτσου δομείται ως ένα 'παίγνιο' υποκειμενοποίησης, η οποία δεικνύει πρόσωπα που φέρουν τα ίχνη του πλήθους, του χρόνου των αντινομιών, της 'σύλληψης' της
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ιστορίας ως θανάτου του δυνητικού όσο και του υπαρκτού. Η 'γυναίκα
με τα μαύρα και ο 'νέος' αποτελούν τα δύο πρόσωπα του ποιήματος,
πρόσωπα ανοιχτά στις αθεμιτουργίες του έρωτα, του πρακτικού γίγνεσθαι, της Πολιτείας, των καθεστώτων της μετωνυμίας & των ίσων αποστάσεων.
Ο μονόλογος της γυναίκας ενέχει τις όψεις της ακηδίας του ίδιου και του άλλου, την ποιητικότητα μίας περιώνυμης αντιστροφής ή
των αντιστροφών: την διακράτηση & την διακοίνωση του επώδυνου,
την ίδια στιγμή, που, διαμέσου μίας μετασχηματιστικής διαδικασίας, η
'γυναίκα με τα μαύρα' καθίσταται 'άνδρας', σχεδόν μυθολογική παρουσία η οποία ομιλεί για το φάσμα και την υλικότητα, (για την 'υλικότητα
του φάσματος'), για την ιστορία ως υπόδειγμα και συνθήκη 'μύησης',
την ακηδία, την ακηδία του 'τραύματος', τις θανατώσεις ενώπιον των
σιωπών και των κραυγών, του βολονταρισμού της πρωταρχικής αξιοσύνης. Όσο ομιλεί, η γυναίκα λειτουργεί εντός του 'ακροατηρίου' των
ίσων αλλά και των ανόμοιων, αναπαράγει το βάρος της ακρόασης' με
την φασματολογία, με αυτό που δεν υπάρχει αλλά στέκει μετέωρο, με
την ιστορία του νέου, των 'φωνών' του νέου που περιλαμβάνουν προσδοκίες & τραγωδίες, την διάρρηξη του χρόνου ως προσωπική μαρτυρία,
χάσμα αστήρικτων εντυπώσεων και ασύγγνωστων προϋποθέσεων. Η
γυναίκα ως 'μοίρα', ο νέος ως προβολή, ως ο ίδιος και οι άλλοι, συναντώνται στο μέσον μίας οικείας, 'συγκρούονται', αναπροσδιορίζουν το
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'επιμολυσμένο', το 'μιαρό', σε ένα χώρο (διάστικτη χωρικότητα), που
τους περιλαμβάνει και, την ίδια στιγμή, τους εκβάλλει, στη μνήμη και
στις λέξεις, στις διάφορες και στις 'διαφορετικές' σιωπές.
Ο νέος καθίσταται φάσμα-φάντασμα, (όχι μόνο προσδοκία
αλλά και προδοσία, προσδοκία του πρώτου και του τελευταίου θανάτου), απεύθυνση στην πρώτη ή στην πρωταρχική οριακότητα της λέξης, ιστορία του ανείπωτου ή αυτού που δεν ειπώθηκε ακόμη, φέροντας
το πλαίσιο, τις εννοιολογήσεις και τους συμβολισμούς μίας νεότητας
ως σκιάχτρο, ως πρώτη ύλη, υπόδειγμα εμπλοκίσεων, των θυσιών στο
βωμό του βιωμένου τώρα', της αναζητούμενης λύτρωσης. Ο Γιάννης
Ρίτσος, απέναντι στα 'φαντάσματα' των διερωτήσεων, των συγκλίσεων,
της απόδοσης τιμών, προσδιορίζει τον ποιητικό λόγο των ετεροτήτων,
την ιστορία της προσωπικής στράτευσης, της Αριστεράς ως 'νέου' και
'γυναίκας' μαζί, ως παρουσίας και εξορίας, ως συντροφικότητας και 'ατελεύτητου' ερωτισμού, σημαίνει την παρουσία των 'χασματικών' οραμάτων, των γειωμένων δυστοπιών και των χιλιάδων νεκρών στα κρεματόρια και στα πεδία των μαχών.
Η 'μεταφυσική' των λέξεων & του ποιητικού λόγου, 'αναπαράγει' πρόσωπα που συνυπάρχουν αόριστα, του νέου που ενσκήπτει συμβολικά & ορμητικά, αινιγματικά ενώπιον της έκτασης του θρήνου, της
νίκης που τοποθετείται πάνω στους 'θρόνους' που στεγάζουν την εξουσία, και της 'γυναίκας με τα μαύρα' που αναζητεί, ποιητικά, κοινωνικά,
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την βίωση της οικειότητας, 'σκληρής' και τρυφερής παράλληλα: 'άφησε
με ναρθω μαζί σου'. Στο είναι και στα 'διάκενα' της 'άλλης' ιστορικότητας. Στη μουσική που ακούγεται σε μία βεβιασμένη και ανασυγκροτούμενη πολιτεία. Στο σώμα της 'ανάστασης', ελάσσονος και μείζονος.
Ο 'εξόριστος' ποιητής δύναται να αναφερθεί σε υπόγειες διεργασίες, εκτίθεται στο χώρο-πεδίο οικειοποίησης μίας διαρκούς φθοράς,
αναπαριστά την γυναικεία υπόσταση της φυγόκεντρης & κεντρομόλου
δυναμικής, της 'μητριαρχικής' πράξης: 'άφησε με ναρθω μαζί σου', ως
έκκληση, διάρρηξη και παραμονή στο 'χώρο' των εστιάσεων, ως ανοιχτή και κεκαλυμμένη θεατρικότητα, 'παίγνιο' υποταγής και εξέγερσης.
Ο νέος τίθεται και με τους όρους της ανάθεσης και της άφεσης, στόχος
ενός μονολόγου, που, άλλοτε 'επικαλύπτει' και άλλοτε 'παραβαίνει' τις
σκιές, τις κινήσεις δύο ηθοποιών που τίθενται απέναντι στο αμείλικτο,
στη συνείδηση αυτού που προϋπήρξε ως καθορισμός, ως ροή και ως
σώμα.
Ο ποιητικός λόγος του Γιάννη Ρίτσου αναζητεί τους ιδανικούς
συνένοχους, το λογικό και το 'παράλογο', τις ταυτίσεις και τις αποκλίσεις με υποκείμενα που δεν υπακούν παρά σε μία θεμελιώδη νόρμα της
συγ-κίνησης: την ατέρμονη αναμονή, τους ζωντανούς που περιφέρουν
και περιφέρονται ως 'ερωτηματικά', τους σκοτωμένους που σκοτώνονται από την αρχή και το τέλος της 'παρείσακτης' τραγωδίας, από τις
σωτηριολογικές τομές των βεβαιοτήτων. Δύο πρόσωπα, σε ένα πεδίο
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προβολής στο παρόν και στο μέλλον, σε ένα παρελθόν που στήνεται
στον τοίχο της παρηγορίας, των αναγνώσεων, της 'μέθης', της γήινης
αυθεντικότητας. Δύο πρόσωπα της 'αβάσταχτης συνήχησης' της ποίησης, ένας ποιητής-ηθοποιός που βιώνει το 'τραύμα' της οικογένειας ως
το 'τραύμα' της ανοίκειας χώρας & της ελπίδας, ως το μαρτύριο (και το
αδύνατο) της φυγής στο πάντα εφικτό. Η μνημονική διάσταση της ανοίκειας χώρας, αυτής της ιδιότυπης 'Τετάρτης των τεφρών' για να παραπέμψουμε στον Τόμας Έλιοτ. Και η μουσική της 'Σονάτας του Σεληνόφωτος', 'μετρά' τις προκείμενες και τις εννοιολογήσεις του περιεχόμενου, του έρωτα της πρώτης ευκαιρίας, του άρρενος γίγνεσθαι και της
θηλυκοποίησης των ορίων του. Ποια δύναται να είναι η υποκειμενικότητα; το πάθος την στιγμή της απόδοσης, της καταγραφής, της 'απολογίας' ενώπιον των μετουσιωμένων σε ίχνη, νεκρών. Ποιο δύναται να
είναι το συμβάν; ένα 'άφησε με ναρθω μαζί σου', ως χειρονομία, ευθύτητα και εντροπία. Ποια δύναται να είναι η οριακότητα της στιγμής; η
ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, που ακούγεται, που αναμετράται με τους
'σιδηρούς νόμους' της ασφυξίας, των πλαισίων μεταξύ μαύρου ('η γυναίκα με τα μαύρα') και λευκού, με το ίδιο το 'άφησε με ναρθω μαζί
σου'.
Η γυναίκα καθίσταται το όριο στο οποίο εμφιλοχωρεί η διαλεκτική αποκοπή του κύκλου, η αίσθηση της 'καμένης' σάρκας, υπό το
φως της Σελήνης: βαρίδι & λύτρωση μαζί. Και στην πολιτεία των δι96
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επαφών, ('με τα ροζιασμένα χέρια της'), των ωσμώσεων, η πρωθύστερη μουσική του 'ανύποπτου' υποκειμένου. «Τούτο το σπίτι, παρ' όλους τους νεκρούς του, δεν εννοεί να πεθάνει Επιμένει να ζει με τους
νεκρούς του να ζει απ' τους νεκρούς του να ζει απ' τη βεβαιότητα του
θανάτου του και να νοικοκυρεύει ακόμη τους νεκρούς του σ' ετοιμόρροπα κρεββάτια και ράφια. Άφησε με ναρθω μαζί σου».[1] Ο ποιητής
εγκαλεί τη διαδικασία της υπενθύμισης, της φοράς, του ρήματος και
της μετατόπισης: ανήκω και δεν ανήκω σε αυτήν την οικεία, στην οικεία των νεκρών και των 'αφημένων' ονείρων τους. Ο νέος σωπαίνει
στο σώμα της νίκης και της ήττας, της 'βελούδινης' και 'σκληρής' προσδοκίας. Η γυναίκα, πολύσημα, ανήλεα, καθίσταται, όπως γράφει ο Κώστας Γεωργουσόπουλος «ώριμος άνδρας αλλά με βαθύ γυναικείο
καημό».[2] Αποκαλύπτεται ως 'εκτόξευση' του ποιητικού πράττειν, ως
'ρηγμάτωση' του οικείου, του σεβαστού, της ιεραρχίας & της ιεραρχικής καταγωγής των πραγμάτων.
Η 'Σονάτα του Σεληνόφωτος' συνιστά την προσδοκία, την 'ενσώματη' επιθυμία της έκκλησης, της κλήσης και των καθιερώσεων της,
ένα ποιητικό 'παίγνιο' εντός της ιστορίας των απεντάξεων. Ποιος μπορεί να αφεθεί και να 'αφιερωθεί'; η ποίηση ενώπιον τω διαφόρων αποσπασμάτων, η ποίηση του Γιάννη Ρίτσου που λειτουργεί ως αίσθηση,
ως εκτατικότητα της ανισορροπίας, της 'ένοχης' σιωπής, του ιστορικού
βάθους, της ερωτικής πολιτείας. Στην 'οικονομία' του συναισθήματος
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και του 'βιωματικού κόσμου' ('Lebenswelt'), ο ποιητής καθίσταται 'νέος' & 'γυναίκα' μαζί. Στη 'Σονάτα του Σεληνόφωτος', ο Γιάννης Ρίτσος
εκτίθεται στη 'βουή των πραγμάτων', στη 'βία' της αποσπασματικότητας & της συμπληρωματικότητας, στη συν-διαλλαγή με τις ενσκήπτουσες αντιφάσεις, με την απώλεια και τους μετασχηματισμούς.
Εντός της ποιητικής συλλογής, συγκροτείται μία διαλεκτική εικόνα, η οποία, κατά τον Walter Benjamin, (όπως αναφέρει ο Σάββας
Μιχαήλ), συνιστά «έναν αστερισμό σχέσεων, εντάσεων, αντιφάσεων
που σχηματίζεται, σε μια καίρια ιστορική στιγμή κινδύνου και επαπειλούμενης καταστροφής, ανάμεσα στο παρελθόν και τον 'νυν καιρό».[3]
Αυτή η Μπενγιαμική διαλεκτική εικόνα δύναται να δοθεί ως 'πρόσφορο' ποίησης και πρόσληψης της ποίησης η οποία 'απελευθερώνει' την
διαδικασία του πένθους, της βίωσης της ήττας και της νίκης, της υποτέλειας, την κίνηση πάνω στο όριο της ακροτελεύτιας λέξης: σύλληψη.
Η 'Σονάτα του Σεληνόφωτος', η 'γυναίκα' και ο 'νέος', τελούν υπό την
διαδικασία της αναγνώρισης μέσα σε μία ιστορία (ελληνική & παγκόσμια) που τους προσπερνά, όταν δεν τους 'αφηγείται'. Και το 'άφησε με
ναρθω μαζί σου' καθίσταται η ποιητική 'ενσάρκωση' αναπροσδιορισμού και σκιαγράφησης της διάστικτης πραγματικότητας, της ποιοτικής αντικειμενικότητας, 'αφιέρωσης' σε μία ρίζα που αποκόπτεται και
'αναγεννάται' την ίδια στιγμή. Όπως επισημαίνει και ο ίδιος ο ποιητής,
(για την δουλειά του πάνω στις ρίζες των καλαμιών): «Κ' οι ρίζες
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επαναλαμβάνονται, όπως επαναλαμβάνονται τα ένστικτα κι όπως επαναλαμβάνονται οι βασικές αλήθειες: γέννηση, έρωτας, θάνατος, ή, καλύτερα, όπως επαναλαμβάνονται τα τρία βασικά άγνωστα: ζωή, έρωτας, θάνατος. Τόσο λίγα, τόσο απλά, τόσο ακατανόητα λένε οι ρίζες».[4] Οι ρίζες ενός ποιητικού λόγου έκφρασης του 'πόνου της γέννας', των χρήσεων, της αμφισβήτησης του 'ποθητού ορίου', του 'χορού
πάνω στα 'αποκαΐδια'.
Στη 'Σονάτα' του Σεληνόφωτος', το 'παίγνιο' μεταξύ των δύο
προσώπων κινείται στο σημείο τομής μεταξύ αμφιβολίας & αποδοχής,
προσλαμβάνει τον χρόνο ως σημασία & ως απεύθυνση, ως μάκρο-ιστορία που δύναται να εγκολπωθεί την μίκρο-ποιητική (ή την μίκρο-κοινωνιολογία) του συμβάντος. Η συνάντηση των 'νέου' και της 'γυναίκας'
λαμβάνει χώρα υπό το πλαίσιο των επάλληλων μετωνυμιών, της αφωνίας του 'νέου' που ταυτόχρονα ενέχει την 'διάρρηξη' του εαυτού, τις
φωνές των άλλων, τους θύτες και τα θύματα, τους κινδύνους της 'μίμησης'. Ένας κίνδυνος οριακός και ανοιχτός συνάμα. ''Δε βλέπω με το
μάτι όσο γυρεύω πάρεξ τον ουρανό στον κίνδυνο μου'', γράφει ο Διονύσιος Σολωμός στον 'Λάμπρο'. Ο Ρίτσος δεν απεντάσσει παρά φέρει
τον κίνδυνο, τον 'τραυματικό' κίνδυνο από τις διαρκείς αναγνώσεις και
επαναπροσλήψεις της ιστορίας, αυτής της κινησιολογικής δι-υποκειμενικότητας.

99

ΔΟΚΙΜΙΑ

Η 'Σονάτα', μουσική απόδοση της 'μύησης', πεδίο άσκησης αντίρροπων & αλληλοσυμπληρούμενων δυναμικών, πεδίο διαδράσεων
& συναρθρώσεων των δεκαετιών της μνήμης, της 'θριαμβευτικής' πράξης, των νεκρών που ανήκουν στην ποίηση και στον ποιητικό λόγο των
ακροάσεων. Ποιητικό πράττειν της καθεαυτό γυναικείας αποκάλυψης,
(ενός ιδιαίτερου 'ασώματου' & σωματικού), του ενστίκτου της βεβιασμένης λύτρωσης, της 'οντολογίας της γέννησης'. Ύλη και πνεύμα μαζί.
Ο ποιητής καθίσταται νέος και άτεκνη γυναίκα, μένει και εκφεύγει την
ίδια στιγμή, καθιστά τα ‘ερείπια’ σημεία διέλευσης της ιστορίας, τα
σώματα ανοίκεια και οικεία, ή και ως ‘unheimlichkeit’, μία ιδιαίτερη συνθήκη-πράξη ‘ανησυχητικής ανοικειότητας’. Με τα λόγια του
Ηegel, «η γλαύκα της Αθηνάς αρχίζει την πτήση της μόλις πέσει το
σκοτάδι».[5]
_____
[1] Βλέπε σχετικά, Ρίτσος Γιάννης, ‘Η Σονάτα του Σεληνόφωτος’, Τέταρτη Διάσταση, Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα, 2005, σελ.49.
[2] Βλέπε σχετικά, Γεωργουσόπουλος Κώστας, ‘Το φεγγάρι στη χάση
του’, Εφημερίδα Τα Νέα, 14/04/2017.
[3] Βλέπε σχετικά, Μιχαήλ Σάββας, ‘Ο οραματιστής Κώστας Σφήκας και
τα φαντάσματα’, Homo Poeticus, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 2006, σελ. 252.
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[4] Βλέπε σχετικά, Ρίτσος Γιάννης, ‘Πέτρες, κόκκαλα, ρίζες’, ‘Αυτοβιογραφία. Κινηματογραφική αυτοβιογραφία της ζωής και του έργου του’,
Επιμέλεια: Γιώργος & Ηρώ Σγουράκη, Αρχείο Κρήτης, Αθήνα, 2008,
σελ.131.
[5] Αναφέρεται στο, Benjamin Walter, ‘Αποσυσκευάζω τη βιβλιοθήκη
μου-Λόγος για τη συλλεκτική δραστηριότητα’, Μετάφραση: Μπιτσώρης
Βαγγέλης, Εκδόσεις Άγρα, 2016, σελ.21.
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Μικρό σχόλιο για τα χαϊκού των Μπασό και Ίσσα

«Όλα σωπαίνουν: η φωνή του τζίτζικα σχίζει τον βράχο»
(Ματσούο Μπασό, χαϊκού 5)

Η

Ιαπωνική ποιητική τεχνοτροπία του χαϊκού διαμορφώνει τους

όρους για την ανάδυση μίας ποίησης της διάστικτης οριακότητας, της απόδοσης μορφών, για την ανάδυση μίας ποίησης της

μετωνυμίας: η ποίηση που μετονομάζεται σε εικόνα, σε αναπαράσταση
ενός κόσμου που ‘διασπάται’ σε πολλά κομμάτια, καθίσταται πλαίσιο
μεταξύ λέξης και μη-λέξης.
Οι Ματσούο Μπασό και Κομπαγιάσι Ίσσα, δύο από τους θεμελιωτές
του ποιητικού λόγου του χαϊκού ‘μετρούν’ αναγκαιότητες, αίρουν ιεραρχίες,

συγκροτούν

την

ταυτότητα
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προσδιορισμός του μετα-χρονολογημένου χρόνου, ‘μύηση’ στη λειτουργία της φύσης που «γεννά» επιθυμίες αλλά και αμφιβολίες. Το χαϊκού καθίσταται η ποίηση αξιολόγησης της διαρκούς ανθρώπινης ερμηνείας, των αποχρώσεων της, ποίηση «λεπτή», ποίηση μίας κοινοποίησης της υποκειμενικής δι-επαφής. Στο χαϊκού 13, ο Ματσούο Μπασό
αναφέρει: «Σεληνόφωτη δαμασκηνιά, κρατήσου: θα’ ρθει η άνοιξη».[1] Όσο ο κόσμος αισθητικοποιείται, ή αποκτά την αίσθηση του
επερχόμενου και του πάλι βιωμένου, τόσο περισσότερο ενσκήπτει η
αρχή αλλά και η ‘οδύνη’ του. Η άνοιξη που επέρχεται φέρει συνηχήσεις, εικονοκλαστικές αντανακλάσεις, την αναπαράσταση μέσω της
ποιητικής και μη «Σεληνόφωτης δαμασκηνιάς», δαμασκηνιάς που ο
ποιητής Μπασό θέλει να «κρατηθεί» για να «γεννήσει» την κατάλληλη
στιγμή την ιστορία του μη-ακέραιου, της κίνησης & της ακινησίας, της
«άνοιξης» της μνήμης. Το συγκεκριμένο χαϊκού ‘διασπάται’, ενυπάρχει με μία γλώσσα «χυμώδη», σχεδόν ερωτική, μεταφοράς μίας εγκράτειας η οποία δύναται να αρθεί.
Μεταξύ βίου και θανάτου-θανάτωσης, η ποίηση, η «Σεληνόφωτη δαμασκηνιά», η επανευθυγράμμιση φυσικοκοινωνικού γίγνεσθαι
και μητρικής έγκλησης, σώματος που «αφηγείται» την ιστορία, μία ιστορία. Στο τελευταίο χαϊκού της συλλογής, ο Ματσούο Μπασό θα
γράψει: «Χωρίς πρόσωπο: σπαρμένα οστά κι ο αγέρας κόβει τη
σάρκα».[2] Στις μεταιχμιακές απολήξεις του καιρού, το χαϊκού
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διακρατεί το σχηματισμένο & το ‘ασχημάτιστο’ πρόσωπο. Στα ‘ερείπια’ των εφαρμοσμένων πράξεων, «σπαρμένα οστά κι ο αγέρας κόβει
τη σάρκα». Το πρόσωπο διακρατεί συναντήσεις, «ενδύεται» & «ενδύει» πρόσφυγες και μετανάστες, την ιστορία που «ρέει» και γράφεται
σήμερα, στον καιρό των απαιτήσεων πολλών από πολλούς. Εντός της
διαδικασίας της πολιτικής «κηδείας», τα «σπαρμένα οστά κι ο αγέρας
κόβει τη σάρκα», όπως αναφέρει ο Μπασό. Τα «σπαρμένα οστά» της
πολιτικής απεύθυνσης, της κυβερνολογικής της απόκρισης, και στο περιβάλλον της επώδυνης «ακηδείας», σε υποκείμενα που καθίστανται εν
θάνατω ταυτότητες της αριθμητικής σειράς, αλλά και πρωταρχικές
μνήμες, και υποκείμενα μεταξύ του δικού μας και του πάλι δικού μας.
Η υποκειμενοποίηση λαμβάνει χώρα. Με τις μεταφορές του Ματσούο
Μπασό, τις ‘ενσαρκώσεις’ της πολλαπλής ποιητικότητας, της διαδικασίας της αφιέρωσης στο ποθητό και στο μη-ποθητό. Η συγχρονία και η
παράλληλη ανάγνωση του χαϊκού συνιστά την προσίδια ιστορία του,
την ιδιαίτερη τελεολογία και την αρχή του, την επανεκκίνηση του στις
στενωπούς της λειτουργικότητας. Το σήμερα των «σπαρμένων οστών»,
των προσώπων που στερούνται προσώπου, που εκτίθενται στα διάκενα
της τελετουργικής «ακηδείας», στις σύγχρονες κριτικές πράξεις της εξουσίας, ευρωπαϊκής και μη. Και, με το χαϊκού του Κομπαγιάσι Ίσσα
να διηγείται: «Άνθη κερασιάς και λάμπουν: από κάτω ποιος είναι ξένος»;[3]
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Το χαϊκού του Ίσσα, σε τρεις σειρές που αναδύουν λογικές μίας
βιωμένης εντοπιότητας, αναπαριστά και εγκιβωτίζει διερωτήσεις: «από
κάτω ποιος είναι ξένος»; Ποιος επαναχαράσσει ζώνες μίας ταυτοτικής,
βίαιης και «λυτρωτικής» ετεροποίησης; Πως συγκροτούνται οι ζώνες
της κανονικοποιημένης ‘ασφάλειας’; Ποιες οι συγκλίσεις και ποιες οι
αποκλίσεις; Η ενσκήπτουσα κοινωνική & πολιτική σχεσιακότητα; Η
τάξη του εφικτού; Ποιος αποκτά το δικαίωμα της «σιωπηρής» και μη
θανάτωσης; Ποιος ο ξένος στον καιρό της λαλίστατης «αφωνίας»; Ο
κοινός, ο «όμοιος» αδελφός; Των αποσιωπητικών αλλά και των επάλληλων δράσεων; Των δόσεων της «αρκετής» θανάτωσης που ίσως
δεν είναι αρκετή; Οι απολήξεις της «ανένταχτης» ιστορικής μνήμης;
«Άνθη κερασιάς και λάμπουν», υπό το πρίσμα της οικειοποίησης του
συμβόλου, της λάμψης που γύρω της περιστρέφεται η «γέννηση» και η
αναπαραγωγή της ιστορίας. Της κατακερματισμένης ιστορίας. Μήπως
είναι «ξένη» η λέξη; «Ξαφνική βροχή: το γυμνό μου άλογο γυμνός ιππεύω».[4] Μία λειτουργία ‘μύησης’ εντός του περιβάλλοντος των περισπούδαστων πράξεων και βλεμμάτων. «Το γυμνό μου άλογος γυμνός
ιππεύω» στην επικράτεια της διαρρύθμισης, του χαϊκού του άλλου ρυθμού, της ρυθμιζόμενης έντασης, του περιεχομένου που επιστρέφει στο
γίγνεσθαι. Του περιεχομένου που φέρει στο επίκεντρο τα πλαίσια της
κοινωνιοϊστορίας, της φύσης του φανερού και του απόκρυφου, και, του
φανερού και απόκρυφου ανθρώπινου λόγου και πράττειν.
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Οι δύο ποιητής, διαλεκτικά συνδιαλέγονται κάτω από συγκλίσεις και αντιθέσεις, κοινοποιώντας τον λόγο περί του χαϊκού, της μικρής φόρμας της έκθετης συλλογικότητας, της αξίας της αρχής & του
δικαιώματος θανάτωσης. Κάτω από τα πολλά «άνθη της κερασιάς»,
τους καρπούς της έκκεντρης επικοινωνίας υποκειμένων από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις-διαβαθμίσεις. Το χαϊκού καθίσταται «άνοιξη»
του κόσμου που μας περιβάλλει αλλά και «άνοιξη» των ανοιχτών συμβάντων. Διότι, «Ο κόσμος της πάχνης κόσμος της πάχνης είναι· κι ωστόσο, κι ωστόσο».[5] Τα χαϊκού εστιάζουν στο ανεξάντλητο, στην
προσδοκία της φωνής, στη φύση της λιτής αφιέρωσης. Το χαϊκού είναι
η αντανάκλαση της Ιαπωνίας και του Ιαπωνικού λόγου στο χθες και
στο σήμερα. Το γίγνεσθαι διαπερνάται από την ποίηση των χαϊκού.

_____
[1] Βλέπε σχετικά, ‘Ο Κόσμος της Πάχνης’, Σαραντατρία χαϊκού του Ματσούο Μπασό και του Κομπαγιάσι Ίσσα, Απόδοση: Καψάλης Διονύσης,
Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 2008, σελ. 19.
[2] Βλέπε σχετικά, ‘Ο Κόσμος της Πάχνης…ό.π, σελ. 25.
[3] Βλέπε σχετικά, ‘Ο Κόσμος της Πάχνης…ό.π, σελ. 29.
[4] Βλέπε σχετικά, ‘Ο Κόσμος της Πάχνης…ό.π, σελ. 31.
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[5] Βλέπε σχετικά, ‘Ο Κόσμος της Πάχνης…ό.π, σελ. 37.
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Γκιακ, του Δημοσθένη Παπαμάρκου

O

Δημοσθένης Παπαμάρκος, στη σειρά διηγημάτων ‘Γκιακ’
(αίμα, φυλή, συγγένεια, στα Αρβανίτικα) συγκροτεί υποκείμενα που παραβιάζουν τις ‘θύρες’ της ανοίκειας εμπιστευτικό-

τητας, που παλινδρομούν στο μοιραίο, στην ιστορικότητα των ‘καθεστώτων της λύτρωσης’. Υποκείμενα που, εντός χώρου & εκτός ‘μοίρας’, μετατοπίζουν τις πλαισιώσεις μεταξύ πίστης και απιστίας, μύησης
και ευθύνης, εκτατικού και αρχέγονου στοιχείου-όψης. Τα διηγήματαιστορίες και τα πρόσωπα τους, δύνανται να ‘θεσμοποιήσουν’ την ‘επικράτεια’ των αντιθέσεων, της εκκλητικής διαπάλης, την ενεστωτική
σχεσιακότητα της ιστορίας. Τα πρόσωπα, φορείς μίας κουλτούρας
‘θραυσματικών’ αναφορών, άγραφου & υποδειγματικού νόμου, συναντιούνται στο μέσον της ελληνικής ιστορίας: συμμετέχουν, σε ίδιους
και άλλους χρόνους, στη Μικρασιατική Εκστρατεία, οπλίτες του
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ελληνικού στρατού, πρόσωπα που συνδιαλέγονται, εν κινήσει, με την
έκταση του καθοριστικού, με την βία ως ιδιαίτερη τελεολογία του καινούργιου, με την περατότητα των λόγων & των ιδεολογιών, με το
‘Γκιακ’ της αναφορικής αλήθειας, με το ‘Γκιακ’ των έκκεντρων κατευθύνσεων.
Οι ιστορίες αρθρώνουν τα όρια και την δυναμική της αθεμιτουργίας της αυτο-εκτόπισης και του αίματος, όρια τα οποία μετασχηματίζονται σε επάλληλες θεάσεις του γίγνεσθαι. Του γίγνεσθαι ως παράδοση-αφιέρωση στον εαυτό και στον άλλο. Η γλώσσα, αυτό το
‘Γκιακ’ της αντίστιξης και της συμπληρωματικότητας, συνιστά εύρος
ευθυγραμμίσεων, ‘αδόκιμων’ σχέσεων, βεβαρημένης πρωταρχικότητας, αναζητώντας παράλληλα τον χρόνο των διευρύνσεων. Στο τελευταίο διήγημα με τον τίτλο ‘Νόκερ’, ο πρωταγωνιστής του διηγήματος,
μετανάστης στις ΗΠΑ (Σικάγο), την στιγμή που διηγείται τις ωμότητες
που διέπραξε (και έλαβαν χώρα), στο Μικρασιατικό μέτωπο, (το ιστορικό περιβάλλον εκτός των θεσμικών αναγνώσεων, ως ανατροφοδοτούμενο πλαίσιο), ενώπιον συγγενών και φίλων, επαναπροσδιορίζει το
πεδίο (ή τα πεδία) του συγγνωστού και του ασύγγνωστου, τις όψεις της
αναγνώρισης και της βίας του αίματος, βία ως ‘Γκιακ’ και, ‘Γκιακ’ ως
το κράτος της κίνησης. Η βία του αίματος, επανεγγράφεται ως ταυτοτική ενοχή, ως ‘συμβολαιακή’ ανάθεση, ως, στο χρόνο των μεταβολών,
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αναπαράσταση του ‘κανονικού’. Σε αυτό το πλαίσιο, τα όρια και τα μηόρια τίθενται εκ νέου.
Οι γονείς, οι συγγενείς και οι φίλοι, εκτίθενται στη δυναμική
του πρωτοφανέρωτου βάρους της ιστορίας, της βίας της ‘δικαίωσης’,
του αίματος και των ωμοτήτων που διέπραξαν οι ‘δικοί μας’ στο Μικρασιατικό Μέτωπο, (ένας μη άπραγος Ελληνισμός), ενώ, το πρόσωπο
του διηγήματος, πάνω το έδαφος του υποκειμενισμού καθίσταται ένοχος, ‘ερωτικό’ θύμα και θύτης της ιστορίας, μνήμη και παράλληλα
λήθη. Υπό το βάρος της αναγνώρισης και της ‘άλλης’ ιστορίας, εκτίθεται στις φυγόκεντρες δυναμικές της αύτο-εξορίας, της φυγής, της συνομιλίας με το ‘τραύμα’ και τις διαρρήξεις των παραστάσεων. Καθίσταται η μνημειώδης ‘ενσάρκωση’ του ‘Γκιακ’, αίμα και έκκεντρη εκδίκηση, ‘ρίζα’ και φυγή μαζί.
Ο Δημοσθένης Παπαμάρκος προσδιορίζει τις φορτισμένες
πλαισιώσεις της συνάντησης του φαντασιακού της φορτισμένης ομοιογένειας, με την φασματολογία και μη της ‘ανέστιας’ γλώσσας, το Αρβανίτικο ‘Γκιακ’ που αναπαράγεται σε κανόνες του ‘δικαιικά’ αρχέγονου, του ερωτικού καλέσματος, μίας ιδιαίτερης πολιτικής δίχως πολιτικούς. Στα διηγήματα του ‘Γκιακ’ (με μία γλώσσα αδόκιμη, πειραματική, ‘μυστικά αναρχική και ‘χυμώδη’, ‘παίγνιο’ μεταξύ ανατροπών) ο
συγγραφέας ανασημαίνει την τεχνική της έτερο-αναφορικής λογοτεχνικότητας, ενώ τα πρόσωπα καταπίπτουν σε ‘οριακούς’ θανάτους πάνω
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στο θάνατο: η εκδίκηση, το ‘Γκιακ’, η συνθήκη της κοινής βεντέτας
του πρώτου διηγήματος, (βιασμός και δολοφονία της αδελφής του πρωταγωνιστή) που σημασιοδοτείται & μετασχηματίζεται σε έναν θάνατο
ανάμεσα στους άλλους, στους πολλούς του πολέμου στη Μικρά Ασία.
Υπό τους όρους του αστάθμητου δεδικασμένου, της αγωνιώδους προσμονής για κάτι που εκφεύγει, ο συγγραφέας δύναται να αναπαράγει
τάσεις ένταξης & απένταξης, συνδιαλλαγής των Αρβανιτόφωνων με
πλαισιώσεις του άγραφου νόμο και την ανατοποθέτηση του (‘από τα
κάτω προς τα άνω’), με οικογενειακές-διαγενεακές ιεραρχίες,(με την
τοπική μίκρο-εξουσία), με τις κρατικές προσλήψεις και τις εν γένει εξουσιαστικές πρακτικές, με μία προφανή ελληνικότητα, (ή ελληνοφροσύνη), η οποία διαμεσολαβείται με και στις προκείμενες της Μικρασιατικής Εκστρατείας, (η συμπυκνωμένη ‘Μεγάλη Ιδέα’), με την ιδέα του
εθνικού κορμού & των δικτύων της εμπρόθετης αλληλεγγύης.
Ο συγγραφέας προσδιορίζει τα όρια ‘παραγωγής της διαφοράς’,
για να χρησιμοποιήσουμε και τον όρο της Μαρίκας Ρόμπου-Λεβίδη.
Με μία ιδιόλεκτο Αρβανίτικη, ενώπιον της κοινότητας & του χρέους,
της μυστικότητας , και, την ίδια στιγμή, στη στρατηγική καταλληλότητας του κράτους (και με τους όρους της Σλαβοφωνίας). ‘Πόλεμος’ με
την τακτική του ‘ευφυούς’, ‘θάνατος’ των συμβολισμών. Το αίμα που
χύνεται ‘αφηγείται’ το ειπωμένο με άλλους όρους, όπως ο ομοφυλόφιλος έρωτας ενός διηγήματος που αναβιώνει και ως πολεμική παράδοση,
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ανακάλυψη, ξεγλίστρημα προς τις ‘δαγκάνες’ του παραδείσου,
‘γλώσσα’-αναπαράσταση ενός κόσμου ίσων και άνισων προσώπων.
Που πεθαίνουν ως ‘Γκιακ’, με την διαμεσολάβηση ενός επώδυνου
‘γιατί’, και ενός ‘μη’ να επικρέμονται πάνω από την ιστορία ως παρένθετη ηθική, σώματα που ‘πωλούνται’ στην ‘τιμή’ της μνήμης.
Με όρους εκροών, επαναοικειοποίησης της γλώσσας, του ίδιου
του οικείου εαυτού οι και αλλόγλωσσοι πληθυσμοί εντός ελληνικής επικράτειας, διαμοιράζονται τα όρια των άνωθεν βεβαιοτήτων, της τοπικότητας και της συλλογικότητας, πληθυσμοί που μεταβάλλονται, που
προστίθενται στην ιστορία που συνεχίζει να αναπαράγεται, ιερά και ανίερα, γραπτά, (σαν άλλο κειμήλιο-νόμος εκ του όρους) & άγραφα. Υποκείμενα που, με έναν σύνθετο τρόπο, στο Μικρασιατικό πεδίο, εμβαθύνουν τις (στις) εθνικές αφηγήσεις, ίδιοι και ξένοι στον άλλον τόπο,
στις συναρθρώσεις των πολιτικών συνειδήσεων, των εκτατικών ιδεολογιών και των συγκροτήσεων. Εντός των διαρκών επιτελέσεων, ένα
‘Γκιακ’ που διαρρηγνύει και φανερώνει συνέχειες, ελέγχους, και α-συνέχειες, ‘τραύματα’ και παρουσίες της πρώτης και τελειωτικής φοράς,
την στιγμή που, σύμφωνα με τον Vereni, (όπως το παραθέτει η Μαρίκα
Ρόμπου-Λεβίδη), τα πρόσωπα μετασχηματίζονται σε άτομα.
Το ‘Γκιακ’ του Δημοσθένη Παπαμάρκου, ιδιαίτερο συμβάν ετεροφωνίας και πολυφωνίας συνιστά σχέση, επιτελεστικότητα του
‘θείου’ αίματος, εκδίκηση για μία ιστορία εκδίκησης, ατομική112

Σίμος Ανδρονίδης

συλλογική, ΄θυσία’ στο βωμό της εμπρόθετης & ταυτοτικής ‘μικρο-φυσικής, ελληνικότητα υπό το πρίσμα ενός μίκρο-φιλμ που ‘εκρήγνυται’.
Πληθυσμοί εκτός και εντός, που νοηματοδοτούν τα όρια της ιστορικής
διδασκαλίας. Τα διηγήματα του ‘Γκιακ’, συνιστούν το αμάλγαμα ενός
ελληνισμού της μακρόσυρτης και ρηγματώδους μετάβασης.
Οι ιστορίες του ‘Γκιακ’ ενέχουν την αίσθηση της ‘φορτισμένης’
υποψίας, της απόσπασης από και της παράλληλης συμπύκνωσης του
μύθου, την συγκρότηση υποκειμένων που εντατικοποιούν το βίωμα,
την κουλτούρα μίας εκδίκησης, η οποία δύναται να προσδιοριστεί και
ως τελετουργία, ανακίνηση, κτήση του ‘μοναδικού’, συνήχηση της εξέγερσης.

Υπό

το

πλαίσιο

της

Φουκωϊκής

μορφολογίας

(configuration), τα υποκείμενα τελούν υπό το πρίσμα της καθαίρεσης,
των διαδράσεων και των συσχετίσεων εντός της αναπαραστατικής ιστορίας. Η ακηδία του νεκρού καθίσταται ιδιαίτερη πολιτική επί του
σώματος, εκδίκηση & διεκδίκηση του αλύτρωτου, του απολεσθέντος
ρομαντισμού. Στις εκφάνσεις του ‘Γκιακ’, του αίματος, η ‘χρηστικότητα’ των βίαιων συλλήψεων, των μετωνυμιών και προς την κατεύθυνση της εκρίζωσης από πεδία που παράγουν λογοθετικές δυνατότητες. Εντός του αίματος, η ‘ακρόαση’ της ιστορικής ‘πονηρίας’, η ανασήμανση του ‘σιδερένιου’ νόμου, η πολιτική ως ‘κατάθεση’. Τα πρόσωπα πεθαίνουν πάνω στο ‘βωμό’, στον ιερό ‘βωμό’ της ευκαιρίας, της
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κουλτούρας του ‘Γκιακ’, (και της αποδόμησης του), της τροφοδότησης
με τα ‘τραυματικά’ συμβάντα του ελληνικού-ελληνισμού.
Σε αυτήν την σειρά διηγημάτων, η λογοτεχνία, με βάση την ανάλυση της Pascale Casanova, ‘αναγνωρίζει ως εξουσία τον ίδιο της
τον εαυτό’. Ποια δύναται να είναι η κίνηση; ένα ‘Γκιακ’ της πρωτεϊκής
μνήμης, των συμβάντων της αλληλεξουδετέρωσής. Ο Ισραηλινός συγγραφέας Νταβίντ Γκρόσμαν, (David Grossman), στο βιβλίο του ‘Γράφοντας μες στο σκοτάδι’, αναφέρει: «Η λογοτεχνία μπορεί να εξαγοράσει για μας την τραγωδία του ενός, σε πείσμα της στατιστικής των
εκατομμυρίων. Του ενός που για χάρη του γράφεται η ιστορία και του
ενός που τη διαβάζει». Το ‘Γκιακ’ του Δημοσθένη Παπαμάρκου δύναται να είναι μία ιδιαίτερη ιστορία και «τραγωδία του ενός» που όμως
δεικνύει και προς το όλον.
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Γιάννης Ρίτσος: “Το σώμα και το αίμα”

Σ

την ποιητική του συλλογή που φέρει τον τίτλο ‘Το σώμα και το
αίμα’ (Ακόμη μία δοκιμή για ένα ποίημα του Πολυτεχνείου), ο
Γιάννης Ρίτσος αναφέρεται στο σημαίνον της εξέγερσης του Πο-

λυτεχνείου, στην οριακότητα του σώματος που δρα και διεκδικεί
το «ανοίκειο» εντός χώρου, στην παρεμβολή μίας εκτατικής ‘νεότητας’ που καθίσταται ‘σώμα και αίμα’. Ο τίτλος του ποιήματος δύναται
να προβάλλει προς την έκκεντρη κατεύθυνση του επώδυνου, του κυκλωτικού, προς την ιδιαίτερη κατεύθυνση ενός διαλεκτικού σημείου
που παλινδρομεί μεταξύ του ασύγγνωστου και του ‘σιωπηλού’, του εκρηκτικού και του ερριμμένου.Στις απολήξεις του λόγου και των πρακτικών της στρατιωτικής δικτατορίας, το ποίημα ‘ενσαρκώνει’ τις δυνατότητες της σιωπής και της ομιλούσας γλώσσας, το σώμα που αναζητεί τον χρόνο και τον χώρο των διερωτήσεων, σώμα που επιφέρει το
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αίμα ως απόδοση, «απόθεση» & «κατάθεση» μπροστά στα κάγκελα
του Πολυτεχνείου, ενώπιον των δια-γενεακών ακροάσεων.
Στη συγκεκριμένη ποιητική συλλογή ο Γιάννης Ρίτσος αντιστρέφει τους όρους του σωματικά «αλύγιστου», προσδίδοντας στο
σώμα αλλά και στο αίμα τις όψεις της μίας καθημερινής ανθρωπινότητας η οποία δεν επιβεβαιώνεται στο ‘άχρονο’ θεμελιώδες, αλλά στις
ιδιαίτερες εκείνες ρήξεις που δύνανται να το συγκροτήσουν και να το
μετασχηματίσουν πληθυντικά ως θεμελιώδη στοιχεία: στη δια-πάλη
της παρουσίας, στους λόγους που τίθενται ως σώματα και στα σώματα
που τίθενται ως λόγος ενώπιον των στρατιωτικών οχημάτων-τανκς,
στην ανομοιογένεια μίας σύγκλισης-ένωσης η οποία αφενός μεν φέρειπροσδιορίζει αυτό που υπάρχει ως καθεστώς πειθάρχησης, αφετέρου
δε φέρει και τα χαρακτηριστικά ανάκλησης αυτού που διεκδικείται με
σωματική ορμή, με το αίμα που επικαλείται μία στιγμή στην ευρύτερη
ιστορικότητα των στιγμών. Οι παραπάνω απολήξεις-ρήξεις δύνανται
να συγκροτήσουν την ελευθερία, (και την διεκδίκηση της) την απεξάρτηση, την αποτίναξη του στρατιωτικού καθεστώτος των συνταγματαρχών ως θεμελιώδη στοιχεία, ένα αμάλγαμα το οποίο ιδιαίτερα και σύνθετα, επανεγγράφεται στο χώρο. Η διεκδίκηση της αποτίναξης συνιστά
το ‘σώμα και το αίμα’. Δεν υπάρχει ηρωική δράση παρά μόνο η ανοιχτότητα στον θάνατο, η διαμόρφωση των όρων για την εγκόλπωση της
‘δοτικής’ δράσης. Η ελευθερία ως επίδικο συγκροτείται στη δράση, στο
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αβέβαιο, στο εύρος της αντίδρασης και του δυνητικού και μη θανάτου.
Την στιγμή που το σώμα προτάσσεται ενάντια στα τανκς, η ελευθερίααποτίναξη ‘επανεφευρίσκεται’, καθίσταται ζητούμενο-διακύβευμα.
Με άλλους όρους, η ελευθερία, την στιγμή της «ποδοπάτησης» από τα
τανκς αναφέρεται στο χώρο, είναι η «ηττημένη» που συν-ομιλεί με
τους «νικητές», αυτή που ‘ενσαρκώνεται’ στα σώματα, που ρηγματώνει και επιταχύνει. Ο βίος εντός πολιτείας, επαναδιεκδικείται στα όρια
και στις οριακές σημάνσεις της άσκησης στρατιωτικής βίας, στις εκκλήσεις μίας γλώσσας που συνιστά τον χώρο και τον μη-χώρο: «αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες». Η απεύθυνση-έκκληση
αναπροσδιορίζει την ‘μνήμη’ του ‘κοινού’ και του έτερου υποκειμένου,
επικοινωνεί με την εργαλειακή χρήση μίας νεότητας που διασπάται για
να ‘επανενωθεί’ στο σχήμα του θεματοφύλακα της πλαισίωσης: ‘Ελλάς-Ελλήνων-Χριστιανών’. Στις απολήξεις του ‘σώματος’ και του ‘αίματος’, ο ποιητής επαναοικειοποιείται την Ελλάδα ως κλήση διαμέσου
μίας μετασχηματιστικής διαδικασίας: σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα του
‘σώματος και του αίματος’, μετασχηματίζεται σε πληθυντική Ρωμιοσύνη, σε πλήθος των εκροών, των αφηγήσεων και των λόγων που συνθέτουν-αναπαριστούν το καθημερινό Πολυτεχνείο, εκεί όπου επιτελείται το συμβάν μίας ιδιαίτερης έτερο-κανονικότητας: έτεροι στον ίδιο
τους τον εαυτό, ανασημαίνουν το χάσμα ή τα χάσματα, την αλήθεια
του στρατιωτικού καθεστώτος (καθεστώς αλήθειας), την όψη της
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Πολυτεχνικής ‘πολιτείας’, η οποία εμβαπτίζεται στα νάματα της διεύρυνσης των ορίων. Και αυτό που επίσης διακρατείται στο χώρο του
Πολυτεχνείου, είναι το σώμα και το αίμα, ο θάνατος ως συμπληρωματικότητα, ως ‘ορατότητα’. Τι δύναται να σημάνει η δράση για την ελευθερία; Η έκθεση στο χώρο και στην ορατότητα της στρατιωτικής
δικτατορίας; Πως φέρουν επίσης τα σώματα-υποκείμενα τον φόβο; Το
αλύτρωτο; Οι διερωτήσεις αίρουν τον κανόνα ή το υπόδειγμα της στασιμότητας, δίδοντας την σχεσιακότητα της ποίησης: «αιμάτινη» διακοίνωση για αυτό που λαμβάνει και έλαβε χώρα, για την πολιτική ελευθερία ως μνήμη, ως ερωτική νεότητα, ως ‘εξορία’ από το κανονικό.
Ο Γιάννης Ρίτσος ανακαλώντας την δική του εξορία σε στρατόπεδα συγκέντρωσης πολιτικών εξόριστων, συγκροτεί το Πολυτεχνείο
ως τόπο της έντασης, της διακράτησης του ενστίκτου, της πολύσημης
μετωνυμίας: πλέον, το Πολυτεχνείο δύναται να ιδωθεί ως τρόπος-τροπικότητα δράσης που βρίσκεται στο μεταίχμιο μεταξύ του δυνητικού
και του υπαρκτού, του φασματικού και του υλικού: οι νέοι φοιτητές,
εντός της ετερογένειας της τέχνο-επιτέλεσης, δρουν, επικοινωνούν και
αμφισβητούν το και στο καθημερινό, διακρατούν, διαρρηγνύουν και αγωνίζονται όπως ερωτεύονται. Στο χώρο του Πολυτεχνείου, στο χώρο
ανάδυσης μίας κοινωνιο-γνώσης, χωρίς εκ των προτέρων καθορισμένη
την έκβαση, (αβέβαιη έκβαση), προσλαμβάνοντας την οντολογία του
‘είναι’ ως σώμα και ως αίμα, ως απόδοση-λειτουργία στο «βωμό» της
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ιστορίας [1] μίας συγκεκριμένης περιόδου, στο «βωμό» όξυνσης των
αντιθέσεων. Η πληθυντική-εδαφική & ‘συνοριακή’ Ρωμιοσύνη του
ποιητή, αναδύεται και διαμορφώνεται ακόμη και στα μονόστηλα των
‘επίσημων’ εφημερίδων, στους λόγους και στις ‘λογικές’ της ‘αναγκαίας πάταξης’ της φοιτητικής ‘στάσης’. Είναι σε αυτόν τον χώρο όπου η Ρωμιοσύνη της εκτατικότητας, της φοιτητικής και μη σάρκας,
αποκρυσταλλώνεται σε απουσία και παρουσία, σε υπόμνηση της υποκειμενικής και αντικειμενικής δράσης, σε υπόμνηση αυτού που έλαβε
χώρα: εξέγερση επί των ορίων, μεταξύ βίου και θανάτου, χυμένου αίματος, σωμάτων τα οποία, θεωρήθηκαν, παραπέμποντας και παραφράζοντας την Trinh Minh-ha «ανίδιες/ανιδιοποιημένες» & ανιδιοποιημένοι άλλοι.[2] Εξέγερση επί ενός ‘καθεστώτος’ της λησμοσύνης. Τα σώματα επανεγγράφουν τη λέξη και τον λόγο. ‘Μεταγράφουν’ τις συνηχήσεις της γλώσσας σε συμβολική αντιστροφή: το κάγκελο δύναται να
καταστεί «σύνορο» και να ‘απεδαφικοποιηθεί’, να επιστραφεί ως αίμα
και ως επιτάχυνση, ως ‘έρωτας’ με το άλλο αναγκαίο.
Ο ποιητής επιχειρεί μία «δοκιμή για ένα ποίημα του Πολυτεχνείου», μία ‘δοκιμή αδόκιμη’, ενσώματη, που τίθεται με τους όρους
της απορίας και της κατάφασης, της «εύφορης» ερωτικής πράξης &
μνήμης. Η αντίσταση των φοιτητών επενεργεί στην ποίηση του Γιάννη
Ρίτσου ως έναυσμα συνάρθρωση της ποιητικής ιδιωτικότητας-φοράς
με την δημόσια-συλλογική πράξη. Με το σώμα και το αίμα επί των
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κυκλικών σημάνσεων της δικτατορίας. Τα ‘θρυμματισμένα’ σώματα
φέρουν την σημαία. Ποια δύναται να είναι η αιμάτινη σημαία; Ο δρόμος που επαναφέρουν τα σώματα, οι φωνές που αναπαράγουν την έκκληση ή τις εκκλήσεις, η επικουρία ενώπιον του καθημερινού θανάτου. Επρόκειτο για την απτή τομή επί του συμβόλου, για το απτό που
επιτελείται εκείνη την «ανοίκεια» νύχτα. Ο ‘μύθος’ συνιστά τον άλλο
‘θρυμματισμό’ του σώματος. Ο ποιητής εγκαλεί την στρατιωτική δικτατορία της «επανεφεύρεσης» του συμβολικού. Όπως τονίζει ο Γιάννης Ρίτσος: «Αυτοί που λέγαν περιληπτικά δόξα ή εξέγερση ή θυσία
μια μέρα τόσο διάφανη σα να μην είχε γίνει τίποτε αξιοκατάκριτο την
προηγούμενη νύχτα λίγο πιο πέρα ακουγόντανε κιόλας τα ζήτω αλλάζανε χρώματα τα τζάμια το κόκκινο κυριαρχούσε η μουσική γυρνούσε
αλλού ψηλά σκαμνιά μέναν άδεια τα παράθυρα μεταποιούνταν σε πόρτες έλεγε θα βγω κ’ έβγαινε στον ουρανό με μεγάλη ευκολία προπάντων με πλήρη φυσικότητα ύστερα πάλι τα παράθυρα γίνονταν παράθυρα πιο στενά από πριν πιο κλειστά ύστερα μόνο τοίχος ύστερα καρφιά στον τοίχο άπλυτα πουκάμισα κρεμασμένα στα καρφιά εδώ θα μείνουμε λοιπόν εδώ θα τριγυρνάμε είχε ρωτήσει το μόνο που μάζεψε μιαν
ανθοδέσμη που έπεσε με θόρυβο στο φως άσπρα λουλούδια κανένα δεν
είχε ξεφύγει απ’ το βρεγμένο σπάγγο φέραν τη γυάλα βγάλαν το χρυσόψαρο ήπιαν το νερό απ’ την απέναντι πολυκατοικία κουνούσαν τις
πετσέτες σα να ξεσκόνιζαν μιαν ανύπαρχτη λάμπα κανένας δεν έχει
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διόλου διάθεση όταν πέφτει το βράδι όπως ένα κομμένο χέρι μέσα στο
φευγαλέο προβολέα της πυροσβεστικής υπηρεσίας η πολιτεία συνειδητοποιείται στην άκρη του καπνού με τα καμένο δοκάρια παράξενα κίνητρα δημιουργούν απροσδόκητες καταστάσεις όπως τα πάμπολλα στεφάνια στα προπύλαια του νεκροταφείου όπως ένα γυάλινο
φέρετρο που σηκώνεται όρθιο και περπατάει μαζί με τις σημαίες κι ο
νεκρός ανεβαίνει τις κερκίδες τυλιγμένος με καλώδια και ζήτω».[3] Το
ποιητικό πράττειν του Γιάννη Ρίτσου εντάσσει και απεντάσσει, διαχέεται στο χώρο, σε μία Αθήνα των εκροών, προσλαμβάνει την ‘αρχιτεκτονική’ της παράθεσης σωμάτων που αναπαριστούν όχι το ιδανικό,
αλλά μία νεότητα και μη που δρα με τους όρους των σιωπηλών και
έντονων επινοήσεων του στοχαστικού και του παρορμητικού. Που βρίσκονται τα ‘ζήτω’; Στο τώρα και στο χθες, στον ‘μύθο’ και στο ‘τίποτα΄. Τα σώματα των φοιτητών διεκδικούν το ίδιο το αύριο καθώς και
τον Μπενγιαμικό ‘χρόνο του τώρα’.
_____
[1] Ένα συμβολικό όσο και πρακτικό-πολιτικό ‘καθεστώς ιστορικότητας’
του Sahlins.
[2] Αναφέρεται στο, Αθανασίου Αθηνά, ‘Μεταξύ τεράτων και συμβάντων: Τεχνολογίες του έμφυλου σώματος, αναπλαισιώσεις του
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ανθρώπινου, στο Αθανασίου Αθηνά, (επιμ.), ‘Zωή στο όριο. Δοκίμια για
το σώμα, το φύλο και τη βιοπολιτική’, Εκδόσεις Εκκρεμές, Αθήνα, 2007,
σελ. 177.
[3] Βλέπε σχετικά, Ρίτσος Γιάννης, ‘Το σώμα και το αίμα’ (Ακόμη μία
δοκιμή για ένα ποίημα του Πολυτεχνείου), Ποιητική συλλογή ‘Γίγνεσθαι’,
Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα, 1998, σελ. 349.
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Eno Agolli: ‘Πηνελόπη’

«Η Πηνελόπη πέρα από τις εκδοχές της, υπαινισσόταν άρτια τον
καημό της»
Eno Agolli, ‘Πηνελόπη’

Τ

ο ποίημα ‘Πηνελόπη’ του Eno Agolli προσδιορίζει μία ‘μετακινούμενη’ Ιθάκη, μία Ιθάκη που διαφαίνεται στην ένταση, στις
εντάσεις του σώματος. Oρμώμενος από την Ομηρική ‘Οδύσ-

σεια’, από το νόστο της επί-κλησης αλλά και της αοριστίας, ο ποιητής
αναπλάθει μία Πηνελόπη που εγκαλεί τον χρόνο της αλήθειας, που συνδιαλέγεται με τα διάστικτα βλέμματα, ακόρεστη, (ο ίμερος του ίδιου &
του άλλου Οδυσσέα), στο πεδίο και στα δίκτυα της βασιλικής και μη
εξουσίας, για σεξουαλικές αφιερώσεις, για την διαπεραστικότητα της
λέξης-πράξης, για την απο-κοπή από τον πατριαρχικό χώρο, ακόρεστη
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για την βεβήλωση των ορίων του οικείου. Το ‘είδωλο’ του Οδυσσέα
διαμεσολαβεί

&

διαμεσολαβείται,

λειτουργεί

ως

έγκληση

(interpellellation): για κάθε Μνηστήρα, η επιστροφή και η αναπαράσταση του Οδυσσέα, (του ειδώλου του), για κάθε προσιτή λέξη, η βία
της υπενθύμισης: Ιθάκη & Πηνελόπη. Το ενστικτώδες θήλυ δύναται να
δια-ρρήξει τους χρόνους του συμβιβασμού, ‘ενσαρκώνει’ την ιδιαίτερη
επωνυμία του ανώνυμου (της ανώνυμης γυναίκας), αναπαράγοντας παράλληλα την φόνευση (ως άλλη ‘Μήδεια’): «Έπνιγε κάθε βράδυ τον
Τηλέμαχο. Χάιδευε κάθε βράδυ τον τρυφερό, καλοφτιαγμένο της μαστό με το καρκίνωμα του». [1] Φονεύοντας τον Τηλέμαχο, τον υιό της,
φονεύει μία εποχή & τους διάστικτους κώδικες της, τον ίδιο τον ‘ομφάλιο λώρο’ της καταφυγής-απεύθυνσης, τον υιό Τηλέμαχο ο οποίος
αρθρώνει τον επώδυνο πόθο, τον ίμερο της πραγμολογικής μετουσίωσης της Ιθάκης, την αναζήτηση, την φυγή και τον έρωτα που διολισθαίνει σε ένα Κακναβάτειο ‘χάος’, ποίηση-έρωτας, όπου, ως περιώνυμο
συμβάν, μεταβαίνει στον πόλη-χώρο του ποιητή Γιάζρα. Η Πηνελόπημητέρα, δολοφονώντας δια-κρατεί τον εαυτό της και το σώμα του υιού
της, στο ύψος του κοινωνιο-ανθρώπινου: αυτό που είναι, αυτό που εκλείπει, αυτό που δύναται να επέλθει, αυτό που συγκρούεται, αυτό που
ενέχεται ως Ριτσική υπόμνηση, ως Καρουζική έκταση-προέκταση. Στο
πρόσωπο-προσωπείο, διαβλέπει τον Οδυσσέα, τον άλλο (βασιλιά και
σύζυγο) Οδυσσέα, το ‘καθεστώς σημασιοδότησης’ (regime of
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signification) της καθημερινής Ιθάκης. Είναι το θήλυ που ανασημασιοδοτεί το Λακανικό ‘όνομα του Πατέρα’.
Θα φονεύσει, θα δικαστεί και θα εγκαλέσει τον Νόμο. Αναμένει, ‘υφαίνοντας’ (συν-υφαίνοντας), ονόματα, προθέσεις, εξάρσεις, τον προσιτό και απρόσιτο Οδυσσέα, η απουσία-‘παρουσία’ του οποίου φέρει
το απωθημένο.
Η Πηνελόπη συνιστά και τον οικείο θρήνο, την ‘Πολιτεία’ των
συναρθρώσεων μεταξύ του λεκτικού ενεργήματος και της ‘Πολιτείας’
που δύναται να εγκαθιδρύσει η πράξη. Πράξη προσδιορισμών καθώς
και αναπροσδιορισμών, πράξη που ενέχει την δυνατότητα άρσης των
αποστάσεων, την δυνατότητα μετασχηματισμού της Ιθάκης (ως τόπο
του συμβολικού) σε κόμβο από όπου περνούν ιδέες, ερωτικά & μη υποκείμενα, δυστοπίες, η Ελυτική ‘παγίδευση’ του φωτός, (ως εκροή της
ανθρώπινης υποκειμενικότητας), δυνατότητες, το ατελεύτητο, το οποίο, δεν κλείνει το γόνυ στο ‘μύθευμα, αλλά διευρύνει-μεγεθύνει τον
χώρο για την έλευση ή την στιγμή της Πηνελόπης, της θηλυκής πληθυντικότητας (και μη) εντός προσκηνίου, εντός επιφανείας: Διότι «τόσα
χρόνια μια Πηνελόπη στα σκαριά που δεν τελείωσε».[2] Που ‘υφαίνει
το ‘παίγνιο’ των ταυτοτικών αποδομήσεων-‘ενσαρκώσεων’, μία Σολωμική αίσθηση, έναν Σολωμικό καιρό. Μία Πηνελόπη που δια-βεί στον
παρόντα χρόνο, και μία ποίηση του Eno Agolli η οποία εκφεύγει από
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το ζητούμενο διαμορφώνοντας τα δικά της ζητούμενα-επίδικα, συγκροτώντας έναν ποιητικό λόγο που προσδιορίζει την φορά της αλήθειας εντός των περιώνυμων, σημερινών, λόγων περί αλήθειας, (μοναδικότητα της αλήθειας), στηλιτεύοντας τις σημάνσεις της ‘ετεροκανονικότητας’, τις προσλήψεις-αναπαραστάσεις της ‘θρυλούμενης’ γυναίκας.
H ‘Πηνελόπη’ του Ego Agolli είναι το πρόσωπο, που, πριν απ’
όλα, δια-βεί, δια-βεί φέροντας και το πρόσημο της λέξης, της προσιτής
και της ‘απαγορευμένης’. Ποίηση που αναζητεί τα όρια του μύθου και
της σπαρακτικής αφήγησης, διάστικτο βάθρο-πεδίο εντυπώσεων, πολιτική του ίδιου και του άλλου βλέμματος: ότι υφαίνεται στον αργαλειό,
αφηγείται ίδιες & άλλες ιστορίες. Η Πηνελόπη του λειτουργεί γειωμένα. Ποίηση και ενός έκκεντρου μοντερνισμού.

_____
[1] Βλέπε σχετικά, Agolli Eno, ‘Πηνελόπη’, Διαδικτυακό περιοδικό ‘Χρόνος’, Ποιήματα στον Χρόνο, Επιμέλεια σειράς: Λεοντζάκος Δημήτρης, https://chronos.fairead.net/poimata-details/agolli-pinelopi. Μία Πηνελόπη που, «Βαφόταν κάθε μέρα, προσδιοριζόταν, εκτελούσε νεκροψίες
σ’ έκπτωτα πτώματα θεών, πιστή μένοντας και περιμένοντας εκείνο το
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κουφάρι του πολύπλαγκτου μαλάκα, του Οδυσσέα

τόσα χρόνια μια Πη-

νελόπη στα σκαριά που δεν τελείωσε». Στο ευρύτερο περιβάλλον, ο Οδυσσέας, το διά-κενο αναζητείται στην εντροπία της σχέσης τους. Στην
ανασύνθεση του πεδίου-Νόμου: απόδοση. Η Πηνελόπη, στο ένθεο και στο
ανθρωπογενές περιβάλλον, περιφέρει το «σαρκίο» της ‘φορτισμένης’ μνήμης. Η Πηνελόπη ‘φονεύει’ στον ‘αργαλειό’ της. Για κάθε Μνηστήρα, η
λέξη που περιέχει, ο λόγος που αρύεται από και «μετεγγράφεται» στη διατίμηση.
[2] Bλέπε σχετικά, Agolli Eno, ‘Πηνελόπη…ό.π.
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Γιάννης Ρίτσος: ‘Η Επιστροφή της Ιφιγένειας’

'Η

Επιστροφή της Ιφιγένειας', του Γιάννη Ρίτσου, ενταγμένη

στον κύκλο της 'Τέταρτης Διάστασης', εγγράφεται στις πλαισιώσεις της περατότητας, 'ενσαρκώνει' το μύθευμα της από-

κρισης, της απόδοσης, της συγ-κίνησης για αυτό που δύναται να διακρατηθεί: την 'εξορία' από το 'καθεστώς' του ιδεατού. Με το 'βάρος'
μίας αόριστης 'εξομολόγησης στον εαυτό της & στον Ορέστη των αισθήσεων-παρορμήσεων, η Ιφιγένεια, ανα-καλεί τον τόπο της θυσίας,
επιστρέφει από την Ταυρίδα, από την γη των διαρρήξεων, (των ίδιων
και των 'άλλων' θυσιών), στην οικεία των εκκρεμών συμβολισμών, της
μεταιχμιακότητας του χρόνου, της αίσθησης του ειπωμένου & του ανεπίκριτου.Φορώντας αλλά και αφαιρώντας το προσωπείο του ιερού,
γειώνεται στη γλώσσα των μετατοπίσεων, της επιδίωξης προσδιορισμού της εντροπίας, της αναγνώρισης των αποτυπώσεων: για κάθε
128

Σίμος Ανδρονίδης

λέξη & η 'επίπλαστη ευμάρεια' της, ο γενεαλογικός μύθος ως επωνυμία
και ως αίμα, ως καταγραφή και ως εν-στάλαξη. Η ιδιαίτερη στιγμή εγκολπώνεται το σημαίνον: η έμφυλη αντικειμενικότητα (αντικειμενικότητα του μοναδικού), ενώπιον του Ορέστη που φέρει την άλλη επωνυμία της ιστορίας, της διαφάνειας και & των επανεγγραφών πάνω στο
'σώμα' της ιστορίας.
Η Ιφιγένεια, με και δίχως τις σημάνσεις του ενωτικού, 'ενσαρκώνει' την μετάβαση στο πεδίο της τραγικότητας, αναζητεί την συνθετότητα του καθήκοντος. Του καθήκοντος της υπόμνησης, της συμβολικής και μη 'ενσάρκωσης' του μεσσιανικού δίχως μεσσιανικότητα, της
δυνατότητας πραγμάτωσης σε ένα 'θρυμματισμένο' φύλο, ή, σε έναν
'θρυμματισμένο' ερωτισμό. Το άλλο της πρόσωπο, καθίσταται η λέξη,
η επαναοικειοποίηση των οικογενειακών απολήξεων-αποκοπών, η απεύθυνση στον Ορέστη ο οποίος εγκαθίσταται στο μέσον της σκηνής,
διευρύνοντας & αναπαράγοντας συνάμα τις όψεις του μη-αφηγηματικού. Η Ιφιγένεια δεν αφηγείται, 'μυεί' και 'μυείται'. Στην ποιητική συλλογή 'Η Επιστροφή της Ιφιγένειας΄, το Ριτσικό ποιητικό πράττειν δεν
πασχίζει να κλείσει, αλλά να 'μυήσει' στους λογαριασμούς του ιστορικού προτσές, στις συνηχήσεις μίας ελληνικότητας που διολισθαίνει
στον τύπο-τυπολογία του μείζονος κανόνα, των συμβολικών εξυψώσεων, των θριάμβων πάνω στις κοινωνικές 'ερειπιώσεις'. Η Ιφιγένεια
ως πρόσωπο ανασημασιοδοτεί την ευκαιρία της αποκάλυψης, τον βίο
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των αντινομιών, την αμφισημία του τώρα: σε κάθε ατομική-συλλογική
εγγραφή, η προσήλωση, η αμφισβήτηση των τιθέμενων ορίων, η 'βεβήλωση' του εκτατικού γίγνεσθαι.
Ο Γιάννης Ρίτσος ανα-τέμνει το πλαίσιο του καθεαυτό λειτουργικού ή της καθεαυτό λειτουργικής ιδέας: «Μέσα σ' αυτήν ακριβώς τη
διάλυση αισθανόμαστε την ώρα που βραδιάζει κείνη τη μυστική ευφροσύνη του αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα σ' εμάς (ποιους εμάς;), και
(σε ποιον;). Ήρεμη γνώση ακέριας της άγνοιας.- Μια σιωπηλή ευγνωμοσύνη, μια γενική ανημπόρια, αποδεγμένη τέλος».[1] Πού ευρίσκεται
το 'ορμητικό εμείς'; Ποια είναι η επωνυμία του; Η ιστορικότητα του
μέσα στην ιστορία; Οι Ριτσικές ποιητικές συνηχήσεις στηλιτεύουν την
οντολογία της ακεραιότητας της γνώσης, του ελληνικού-λαϊκού της εκφοράς, την σχεδόν 'επίκτητη' ιδέα της κοινοκτημοσύνης, ενέχοντας ως
πρόταγμα-άξονα γυναικείες μορφές οι οποίες δύνανται να αναζητήσουν το αδό-κιμο, τον 'Νόμο' δίχως τις απολήξεις του 'Νόμου', του πάντα εφικτού 'Νόμου'. Η γυναίκα (η Ιφιγένεια) παράγει & αναπαράγει
την 'διαφορικότητα' της ευκαιρίας: την παρότρυνση, το 'παίγνιο' με το
μύθευμα-μύθο και την 'θανάτωση' του, με τα 'τραύματα' της αντικριστής ιστορίας. Η ποίηση του επι-φέρει την 'επι-κοινωνία' με το αλλότριο, με τα διά-κενα που προκαλούν οι κατηγορικές προσταγές και οι
υποθέσεις της ιστορίας, μίας ιστορίας που 'κλείνει το γόνυ' στο εδραίο
και στις αφηγήσεις-επαναφηγήσεις της.
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Η Ριτσική 'Επιστροφή της Ιφιγένειας', ανα-καλεί την αίσθηση
ενός βάρους Σεφερικού, μιας Σολωμικής αμφισημίας-ομολογίας, την
παρουσία του οικείου θανάτου. Πάνω στο 'σωρό των ερειπίων', η τροπικότητα της ποίησης που δεν αναθέτει, παρά αποδίδει, επι-ζητά το όριο, την πολύσημη οριακότητα, τις 'Ιφιγένειες' του συμβάντος, της ιδιαίτερης παρόρμησης. Με τα λόγια της Judith Butler: «Συνεπώς, αυτό
που βλέπουμε δεν είναι απλώς το τραύμα, αλλά μια δυνατότητα να
τραυματιστούμε, η οποία συνδέεται στην πραγματικότητα με μια
μορφή δια του σώματος άρνησης, και εκείνο που ονομάζουμε αντίσταση είναι ακριβώς το εδραίο δίπτυχο της έκθεσης στο τραύμα και,
ταυτόχρονα, της άρνησης και της αντίστασης».[2] Η Ριτσική Ιφιγένεια
επι-ζητεί ιδιαίτερα την 'δυνατότητα του τραυματισμού΄, της έκθεσης &
της αντίστασης στο 'οικείο' & στο 'ανοίκειο' τραύμα'. Και σε αυτό που
δια-κρατεί την αντίστιξη και την συμπληρωματικότητα, την έξωθεν
καλή μαρτυρία. Κλείνοντας, η ίδια η μαρτυρία, η καθημερινή της 'εμβάπτιση'. «Ίσως εμείς οι δυο που γνωρίσαμε ότι καμμιά παρηγοριά δεν
υπάρχει στον κόσμο, ίσως, γι' αυτό ακριβώς, εμείς οι δυο (έστω και
χώρια ο καθένας) να κατορθώσουμε πάλι να παρηγορήσουμε κ' ίσως
να παρηγορηθούμε».[3]
Η Ιφιγένεια δύναται να 'εντοπιστεί' στη 'διάφανη' μνήμη, στη
συνθήκη της κρίσης, στη δυνατότητα διαχείρισης ενός εκάστου θανάτου, στη σήμανση του 'δεδικασμένου', της πορείας εντός της απώλειας:
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«Δεν είμαι'', λέμε, ''δεν είμαστε''- δεν το πολυπιστεύουμε. Μες απ' αυτήν την απουσία εξακριβώνουμε πιθανόν την ύπαρξη μας μες στο
βουβό συνωστισμό εκείνων που λείπουν, εκείνων που μας λείπουν, που
λείπουμε. Γιατί άξαφνα βλέπουμε πως το ύφασμα στους αγκώνες μας
έχει τριφτεί».[4] Η απουσία & η εκ-ροή από το πεδίο των οριοθετημένων συμβολισμών & της βεβαιότητας. 'Η Επιστροφή της Ιφιγένειας'
δύναται να 'επι-κοινωνήσει' και να διαμεσολαβήσει το έργοperformance ''Ouien puede borrar las huellas;'' ('Ποιος μπορεί να εξαλείψει τα ίχνη') της Regina Jose Galindo από την Γουατεμάλα. Tα ίχνη
κ& η ανά-κληση της φόνευσης και της ρήξης με την δια-γενεακή ιστορία. Ο Γιάννης Ρίτσος συμβάλλει σε μία διαμφισβήτηση του ορατού,
του καθημερινά ορατού, με τους όρους της ποίησης. Η Ιφιγένεια επαναπροσδιορίζει τις πλαισιώσεις μίας ποίησης της απορίας, υπό τους όρους της Γκαγιάτρι Τσακραβόρτι Σπίβακ, ήτοι ως ''αυτό που δεν μπορούμε να μην θέλουμε''.
Η ποίηση της απορίας εγγράφει τις όψεις του χρόνου της εμπλόκισης, καθίσταται ''αυτό που δεν μπορούμε να μην θέλουμε'', απόφανση, πρόσληψη, οντολογική τομή, (μεταξύ ''Δεν είμαι''-''Δεν είμαστε'' της Ριτσικής Ιφιγένειας), κατηγορία του 'αταξινόμητου', 'ενσάρκωση' μίας 'οικογένειας' συμβάντων. O ποιητής αντιστέκεται στη λέξη
και στο ‘φθορά’ της, στον χρόνο της ιστορίας & της ιστορικής τομής. Η Ιφιγένεια ‘μυεί’ και ‘μυείται’ στο βάθος και στην περιώνυμη
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ουσία των πραγμάτων. ‘Η Επιστροφή της Ιφιγένειας’ αναφέρεται και
στις όψεις του δικού του, προσωπικού-‘τραυματικού’ βίου.

_____

[1] Βλέπε σχετικά, Ρίτσος Γιάννης, ‘Η Επιστροφή της Ιφιγένειας’, Εκδόσεις Κέδρος, ‘Τέταρτη Διάσταση’, Αθήνα, 2005, σελ. 119.
[2] Βλέπε σχετικά, Aθανασίου Αθηνά & Butler Judith, ‘Απ-αλλοτρίωση. Η επιτελεστικότητα στο πολιτικό’, Μετάφραση: Κιουπκιολής Αλέξανδρος, Εκδόσεις Τόπος, Αθήνα, 2016.
[3] Βλέπε σχετικά, Ρίτσος Γιάννης, ‘Η Επιστροφή της Ιφιγένειας…ό.π.,
σελ. 132.
[4] Βλέπε σχετικά, Ρίτσος Γιάννης, ‘Η Επιστροφή της Ιφιγένειας…ό.π., σελ. 118.
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Θανάσης Βαλτινός: ‘Μπλε βαθύ, σχεδόν Μαύρο’

Τ

ο διήγημα του Θανάση Βαλτινού, με τίτλο 'Μπλε βαθύ, σχεδόν
μαύρο', αναφέρεται & προσδιορίζει τον μονόλογο μίας γυναίκας
που βρίσκεται σε 'ώριμη' ηλικία. Κινούμενος μεταξύ αποπνικτι-

κής ατμόσφαιρας & εντροπίας, ο συγγραφέας 'δομεί' μία γυναικεία ύπαρξη η οποία ευρίσκεται ενώπιον της νοηματοδότησης-'παράδοσης'
σε ένα λεκτικό-γλωσσικό 'παίγνιο' ('χάος'), μία θηλυκότητα που έμπροσθεν της 'αφανούς' και μη ιστορίας (υπενθυμίζοντας την γυναίκα από
τη 'Σονάτα του Σεληνόφωτος' του Γιάννη Ρίτσου), φέρει την αμφισημία, βιώνει τις 'δια-ρρήξεις' που προκαλεί η προσωπική αγωνία για το
'αιωρούμενο' παρόν, για την θέση σε ένα γίγνεσθαι αναφορών, για την
γυναικεία ταυτότητα που επανεπινοείται διαμέσου της απώλειας. Η γυναίκα ανα-καλεί την μνήμη του παρελθόντος 'ομιλώντας' για ένα ανεπιβεβαίωτο παρόν, 'ενσαρκώνει' μία θηλυκότητα που αφενός μεν
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αναζητεί το 'δεδικαίωται', αφετέρου δε 'διαχέεται' στο υπόδειγμα της
τιμής: η θηλυκότητα & η μνήμη της καθίστανται η δική της τιμή, η
'ικεσία' για αυτά που 'μετασχηματίζονται' σε 'Μπλε βαθύ, σχεδόν μαύρο'. Ένας καθεαυτό υπαρξιακός μονόλογος μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση του 'στίγματος', του αποτύπωσης του ίχνους σε έναν βίο που
σημαίνεται στην αναβολή & στην πρόθεση, στην αποκρυστάλλωσης
μίας γλώσσας (λόγου) σπειροειδούς που εννοιολογεί την στιγμή μίας
'άναρχης' εξομολόγησης: «Λάθος άνθρωποι, λάθος κόσμος, λάθος λέξεις- και όλα αυτά τα συνειδητοποίησα σε μια ηλικία λάθος επίσης.
Δηλαδή μεγάλη. Θα προτιμούσα να ξέρω τρακόσιες λέξεις και να μου
φτάνουν και να μπορώ να ζήσω με αυτές. Να μη χρειάζομαι άλλες.
Γιατί τελικά η γλώσσα τι είναι; Μια σκλαβιά είναι και δεν σε λυτρώνει
, ότι και να λένε, και να τυραννιέσαι απλώς».[1] Τα όρια & και οι κάθε
είδους πλαισιώσεις 'θυσιάζονται' στο 'βωμό' της γλώσσας, της γλώσσας
που επέ-ρχεται ως μητρικό 'πόθος', οίκτος, 'τυραννία' του αυτονόητου.
Ο συγγραφέας και η γυναίκα, (που θέτει απέναντι της τον 'σπαρακτικά
βουβό' ανδρισμό), διαμέσου της γλωσσικής κοινότητας, δια-ρρηγνύουν
τα όρια των αμυντικών μηχανισμών, εισάγοντας παράλληλα σε ένα γίγνεσθαι βεβαιωμένων & πεπερασμένων επιθυμιών, εκεί όπου η
γλώσσα δεν 'παίζει' με τις πιθανότητες: ''Λάθος άνθρωποι, λάθος κόσμος, λάθος λέξεις''. Η πρωταρχική και η 'λάθος' λέξη ενώπιον της
μνήμης, της ανα-πόλησης ενός βίου εκκεντρικού, που, ανασημαίνει και
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ανασημαίνεται χάριν της μητέρας, χάριν της 'φορτισμένης', και 'υπόλογης' στο τώρα, τυπικότητας. Επρόκειτο για το συμβάν μίας 'δοσμένης'
έγκλησης, στο χώρο της Σικελικής ποίησης: «για να ρωτάω την ίδια
μου ψυχή και ν' απαντά».[2] Ο Θανάσης Βαλτινός, αποδίδει το βίωμα
ενός διά-κενου διαπερατού, ενέχοντας τα 'εργαλεία' της μνήμης, που
δεν ζητά παρά να εγγραφεί εκ νέου.
Με αναφορές στο παρελθόν, σε έναν βίο διανθισμένο από τις
'πύρινες ζώνες' του βλέμματος & των προσδοκιών, η γυναίκα τοποθετείται στο κέντρο της προσοχής, 'ενσαρκώνει' μία παράδοξη 'οικειότητα' με τον βουβό θρήνο, τίθεται αντιμέτωπη με τα 'φάντάσματα' μίας
ζωής η οποία τώρα, εκ-πληρώνεται στο διά-κενο, στην οριακή και μη
μνήμη, μία ζωή που καταφεύγει στην ιδιαίτερη 'ασφάλεια' της μνήμης.
Στο διήγημα 'Μπλε βαθύ, σχεδόν μαύρο', κυριαρχεί η εικόνα μίας γυναίκας (που διερωτάται για την αποτυχία και για τις μητρικές προσδοκίες-αξιώσεις), η οποία, αναφέρεται στο βίωμα, στην 'προδοσία' των
αξιών & στην τελική αξίωση της 'προδοσίας', στη μνήμη ενός κόσμου
που εκ-βάλλει ως 'χαμένος' μύθος.
Προτού εκ-ζητήσει, 'δίδεται' στους διάφορους 'χρησμούς', στη
'χρησμοδοσία' και στη διερώτηση της μητέρας και των άλλων: τι απέγινες; τι κατάφερες; Τι πέτυχες; Το 'μπλε βαθύ, καθίσταται 'μαύρο', εικόνα-προβολή του συμβάντος, συμβολισμός της ενστικτώδους & της
'πυρετώδους' αμφιβολίας, μία κρίσιμη επιδίωξης 'θέασης' του νόμου
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(και του μητρικού 'Νόμου'), και των δεσμών διαμέσου της 'ευεπίφορης'
γλώσσας. Η γυναίκα καθίσταται, την κρίσιμη στιγμή, θήλυ για τον εαυτό της, ταυτότητα πολλαπλών αποκρίσεων: προσδοκία & ένταση της
προσδοκίας, έρωτας & απώλεια, ερωτισμός και παράδοση, οικογένεια
και μοναξιά.
''Γιατί τελικά η γλώσσα τι είναι; Μια σκλαβιά είναι και δεν σε
λυτρώνει, ότι και να λένε''.
Μία γλώσσα Μπαχτινική, η οποία, στην διάσταση που το θέτει
ο Σάββας Μιχαήλ, «είναι ένα δυναμικό πεδίο γλωσσικών αλληλεπιδράσεων, ανοικτό σε όλες τις διαστάσεις της Ιστορίας, ένας κόσμος γεμάτος ζωή και εκπλήξεις, όπου δρουν και συγκρούονται διαρκώς αντίθετες δυνάμεις, κεντρομόλες και φυγόκεντρες».[3] Εντός των πλαισιώσεων της 'αλύτρωτης' και της διάστικτης (και δυναμικής) γλώσσας, ανακύπτει η ικεσία στο ανώφελο, στη φίλη και στο θάνατο της, στη
μνήμη (ο συγγραφέας 'παίζει' στα έργα του 'παίζει' με τα όρια της επίσημης, της ιστορικής & της εξιδανικευμένης μνήμης), μνήμη που επέρχεται ωσάν διάλειψη: «Αλλά η μνήμη δεν παραμερίζεται. Η μνήμη είναι».[4] Μέσω της γυναικείας καταλυτικής παρουσίας, ο συγγραφέας
'επικοινωνεί' με το πεδίο των οικογενειακών-κοινωνικών σχέσεων.
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Και παραμένει το 'σχεδόν μαύρο' της γυναικείας, παράστασης, η αγωνία της προσαρμογής, της γοητευτικά 'θλιμμένης' και επινοητικής, σε
ένα γίγνεσθαι που μεταβάλλεται με ρυθμούς 'επώδυνα' ανατρεπτικούς,
στο περιβάλλον του Κακναβάτειου λόγου: «Κανένα πέρασμα λοιπόν
επέκεινα του ελαχίστου ανάμεσα στα ελάχιστα ω γεωμετρία που στάζεις απ' τ' αρμόνια σώσε».[5]
Η συγκεκριμένη νουβέλα του Θανάση Βαλτινού 'ενοικεί' σε μία
αλήθεια που μοιράζεται, ανασημασιοδοτεί το εύρος της εντύπωσης, φέρει την ιδιαίτερη λογοτεχνικότητα της επανάληψης: κάθε φορά γυναίκα
που πραγματώνεται στην παραπομπή στο χρόνο του βιωμένου βίου,
στη 'νέα 'ενηλικίωση', στον προσδιορισμό του ωραίου, στην σήμανση
του επείγοντος της προσαρμογής, του επείγοντος της μνήμης που προσλαμβάνει χαρακτηριστικά 'υπερ-αξίας'. O συγγραφέας 'εντοπίζει' τη γυναίκα στους λόγους της, σε έναν ασφυκτικό αστικό χώρο (στην πόλη
της Αθήνας), στηλιτεύοντας παράλληλα τις αλλαγές που επέρχονται σε
καταναλωτικά πρότυπα & συνήθειες. Επρόκειτο για ένα διήγημα πολυπρισματικό, 'ανοιχτό' στις γωνίες του, εκεί όπου η κάθε λέξη δύναται
να αποκτήσει το ΄βάρος' της επίκτητης εξομολόγησης μπροστά σε μία
αναζητούμενη αστική υπερηφάνεια.
Ο Θανάσης Βαλτινός, σε μία ώριμη στιγμή του έργου του, ανακαλεί το 'βάρος' που αποκτά η 'στοιχειωμένη' και μη γλώσσα, συγκροτεί μία γυναικεία ταυτότητα που παραδίδεται στο δικό της εαυτό της,
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στη δική της αναφορά, στον έμμεσο ερωτική έλξη για αυτόν που βρίσκεται απέναντι και ακούει, στηλιτεύοντας την 'παραμυθία', την διάρκεια και την 'ποιότητα' των οικογενειακών σχέσεων σε μία κοινωνία
που αλλάζει 'πρόσωπα'. Η γλώσσα στο διήγημα σημαίνει εξομολόγηση
ή εξομολογητική διάθεση.

_____
[1] Βλέπε σχετικά, Βαλτινός Θανάσης, ‘Μπλε βαθύ, σχεδόν Μαύρο’, Ένατη Έκδοση, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 2015, σελ. 81-82.
[2] Βλέπε σχετικά, Μιχαήλ Σάββας, ‘Η νύχτα της Δικαιοσύνης ή ο Άγγελος Σικελιανός είναι δικός μας’, στο, Μιχαήλ Σάββας, (επιμ.), ‘Homo
Poeticus’, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 2006, σελ. 163.
[3] Βλέπε σχετικά, Μιχαήλ Σάββας, ‘Τα Γιαννιώτικα Εβραϊκά τραγούδια.
Ένα Μπαχτινικό άκουσμα…ό.π., σελ. 71.
[4] Βλέπε σχετικά, Βαλτινός Θανάσης, ‘Μπλε βαθύ, σχεδόν Μαύρο…ό.π.,
σελ. 84.
[5] Βλέπε σχετικά, Μιχαήλ Σάββας, ‘Αστρογλωδυναμολόγος ή ένας Προσωκρατικός του 21ου αιώνα…ό.π., σελ. 318.
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Μνήμη Βύρωνα Λεοντάρη

Ο

ποιητής Βύρων Λεοντάρης, δοτικός στην ευρύτητα των προθέσεων, κατέγραψε την ποιητική της 'ανομολόγητης' δι-επαφής, των 'κεκαλυμμένων' και μη αξιώσεων για την λέξη που

'αναζητεί' την φανέρωση της ως προ-μήνυμα. Το ποιητικό πράττειν του
Βύρωνα Λεοντάρη νοηματοδοτεί & νοηματοδοτείται ενώπιον της Ιστορίας, ενώπιον της μνημειώδους απορίας, ενώπιον μίας μνήμης που δύναται να συγκρατηθεί από τα 'διά-κενα' της λέξης & της επιδίωξης αναγνώρισης της: η μνήμη ως ενστικτώδης' παρόρμηση, ως 'φόνευση'
της μίας και μόνο στιγμής, ως απουσία του ιδανικού: «Χάσματα του
καιρού τα στοιχειωμένα διάκενα μες στη διαδοχή ο σάπιος σπόνδυλος
και το σπασμένο σκαλοπάτι της σκάλας Τι να τις κάνω εγώ τις μνήμες
μου τι να τις κάνω εγώ τις ρίζες μου όταν τα φύλλα μου έλιωσαν στο
χώμα;».[1] Ο ποιητής αποδιώχνει την μνήμη (η μνήμη & ως ηθελημένη
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απουσία, και απουσία του ιδανικού), ανα-καλώντας, 'σπέρνοντας' και
'περιφέροντας' τα 'φύλλα' ως άλλους 'άταφους' νεκρούς στον αιώνα και
στην εποχή της γοητείας.
Οι όροι της διερώτησης 'ενσαρκώνουν' την γενεαλογία της παρουσίας & της θέασης (συν-θέασης) στις ατραπούς της μείζονος ιδέας,
στις ατραπούς των ιστορικών ερειπίων' που υπο- δέχονται τα 'φύλλα
που λιώνουν στο χώμα', ήτοι ανθρώπινα ονόματα, σφαγές, 'σιωπές' που
'συνοδεύουν' την 'ακηδεία', τα 'φύλλα' μίας εντατικής ομολογίας: ''όταν
τα φύλλα μου έλιωσαν στο χώμα''. Ομολογία η οποία συνέχει, εγκολπώνει και εγκολπώνεται στην ποίηση, ομολογία όχι 'λύτρωσης', αλλά
μίας τροπικότητας που εδράζεται στην προθυμία απο-κάλυψης της ιστορίας του εμφυλίου πολέμου της ήττας της Αριστεράς, της εμπλόκισης στα μεταίχμια της ίδιας Ιστορίας ως οικογενειακή παράθεση επάλληλων συμβάντων και νεκρών, ως ένα προσκλητήριο μίας 'αδιάβατης'
θρηνωδίας. Στην ορμητικότητα και στη βία με τις οποίες εισέρχεται η
'Νέα' 'Εθνικόφρονη' περίοδος στην Ιστορία, η ποίηση αντιτάσσει την
λειτουργική 'υπόνοια', την πυκνότητα των εγγραφών στο χρόνο και στο
χώρο.
Ποιητής της μεταπολεμικής γενιάς, ο Βύρων Λεοντάρης 'τρέφεται' από την προσίδια 'μήτρα' των πλέριων συμβολισμών, ΄συλλαμβάνει' τους όρους των χασμάτων που προκαλεί η περιώνυμη ήττα, ζώντας ποιητικά από τις πλαισιώσεις της 'διαμελισμένης' ακεραιότητας
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του καιρού του, αναπλάθοντας νοήματα, την καίρια απουσία, την Ιστορία που 'τρέφεται' από την νεκρική σιγή, από τους 'Αχέροντες' ως τόπο
αναφοράς, από την ίδια την 'σκύλευση'-διαπόμπευση της από τις ιδεολογικές προκείμενες της νέας 'Εθνικοφροσύνης'. Την Ιστορία που 'τρέφεται' από τους ορισμούς-προσδιορισμούς της αδιόρατα και μη 'φετιχοποιημένης' & 'εργαλειακής' απόδοσης τιμών από πλευράς Κομμουνιστικού κόμματος. Η περιώνυμη 'Ποίηση της ήττας', (όπως έχει εντυπωθεί στη φιλολογική κριτική), προσιδιάζει όχι απλοϊκά στην ήττα,
αλλά στην προθυμία και επιθυμία καταγραφής, στην αφιέρωση στο
'βωμό' του 'ανέστιου 'έρωτα': ''Τι να τις κάνω εγώ τις μνήμες μου τι να
τις κάνω εγώ τις ρίζες μου όταν τα φύλλα μου έλιωσαν στο χώμα;''.
Ο ποιητής αρθρώνει τον ποιητική λογοθετικότητα των 'ανοίκειων' καιρών, όντας ο ιδιότυπος, ο θελκτικός παρατηρητής των εγκάρσιων τομών, επιτελώντας το άλμα στα ιστορικά μεταίχμια, στα υποκείμενα που 'ζητούν' την 'σπουδή' της λέξης & της ποίησης πάνω στα σώματα, στις διάστικτες αντινομίες. Εντός ιστορικού γίγνεσθαι η ποίηση
του Βύρωνα Λεοντάρη διαμεσολαβεί την οριακότητα της προσφοράς
& της ζήτησης, αρθρώνει τον ίμερο του νόστου στην ακόμη και 'αλλόκοτη' ελπίδα, εμπλέκεται στις σημάνσεις μίας Ιστορίας που παρατάσσεται ενώπιον των 'θριάμβων' της. Η ποίηση του είναι η 'πληγή', το
'τραύμα' της εγκλητικής ελληνικότητας, η 'σαρκική' & η νοητική 'επανεπινόηση' τη της καθημερινότητας. Μία ιδιαίτερη ποιητικότητα
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δύναται να λειτουργήσει και ως προσδοκία της λέξης, ως 'διάσχιση' των
επάλληλων λέξεων-προσδιορισμών, 'διάβαση' του ειπωμένου και του
ανείπωτου, του καθημερινού 'πανικού': «Κανείς δεν είμαι απών ματαιωμένος και απών άδειος-κερί μολύβι και χαρτί λιώνει και το μολύβι
σαν κερί και το χαρτί αποσαθρώνεται το κατατρώνε οξειδώσεις σχιζομήκυτες ανόβια κι αναρωτιέμαι ήταν ανάγκη έτσι να ειπωθεί η ζωή μας
λέξεις και συλλαβές αλληλοσπαραγμένες στίχοι με κατακλείδες που ηχούν σαν λαιμητόμοι».[2] Ποίηση που 'αιμορραγεί' ως πράξη, που 'επικοινωνεί' με τον 'περιπλανώμενο' θάνατο. O Gilles Deleuze αναφέρει
πως η ''γλώσσα ονομάζει την δυνατότητα'',[3] όπως 'ονομάζει' και την
δυνατότητα της 'επισφράγισης' μίας εποχής διαμέσου της παραπομπής
σε αυτήν. Με την δυνατότητα των κανονιστικών και μη λέξεων, ο Βύρων Λεοντάρης δια-κρατεί την διαθετικότητα-ευρύτητα της ποίησης
ως 'δαμόκλειο σπάθη' πάνω από την κεφαλή των 'τοποτηρητών' της
'θριαμβεύουσας' Ιστορίας, πάνω από το απόθεμα της προνομίας. Η
κάθε λέξη ενέχει τις εκφάνσεις ελάσσονος & μείζονος διαβήματος, μία
εμπρόθετη αντανάκλαση των διευρυμένων ορίων. Πέρα από τους κανόνες, η 'εν-συνείδητη' γραφή-φορά του, 'ανθρώπινου μέσα στον άνθρωπο', για να παραπέμψουμε στον Levinas. «Θα 'ναι φριχτό να φύγουμε έτσι».[4]
Η ποιητική του Βύρωνα Λεοντάρη συγκροτείται στις σημάνσεις
του διαρκούς 'τραύματος', επαναπροσδιορίζεται από το φασματικό
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'πλήθος, (τη φασματικότητα του 'πλήθους'), 'ζητεί' την ιδιαίτερη 'ανάγνωση' της Ιστορίας που παλινδρομεί & εγγράφεται ως 'διάβαση-μετάβαση', νοηματοδοτώντας την παράλληλα και ως πιεστική 'απόφανση'.
Υπό αυτό το πρίσμα, το ποιητικό του πράττειν νοηματοδοτεί την 'διαπάλη' με τα χάσματα, με τα 'φάσματα-'φαντάσματα' του Καιρού του,
(με τους νεκρούς της ήττας) όχι με τους όρους μίας ανατιθέμενης 'νεκρολογίας', αλλά ως αναζήτηση της 'Ουτοπίας' που 'στοιχειώνει' ζώντες
και νεκρούς. Η κάθε ποιητικά κατατιθέμενη λέξη 'ενσαρκώνει' το χαμένο της προσωπείο-πρόσωπο, εγκολπώνεται το χρόνο, ΄εδαφικοποιείται' στη μεταιχμιακότητα ενός εκάστου, ενός συμβάντος, σε μία επιδίωξη 'επι-κοινωνίας' με την 'κοινότητα' των πρώτων νεκρών: «Σεσημασμένος είμαι. Έχετε τα γραφικά μου αποτυπώματα μπορείτε να με αναγνωρίσετε, όχι όμως και να με διαβάσετε ούτε να με διαβείτε. Τα
λόγια που μιλώ που κόβουνε τη γλώσσα. Σ' αυτή την εποχή της υπαρκτής ποίησης ποιητής μιας ποίησης που δεν μπορεί να υπάρξει μόνο με
τους νεκρούς μιλώ και γι' αυτούς γράφω. Μόνο αυτοί μπορούν να με
διαβάσουν».[5] Η ποιητική του εγγραφή αναφέρεται και ανα-καλεί τον
λόγο του Ζαν Ζενέ για το «έργο τέχνης» το οποίο παραδίδεται «στον
αναρίθμητο λαό των νεκρών», οι οποίοι «θα αναγνωρίζουν τον εαυτό
τους μέσα σ’ αυτό».[6]
Η ποίηση παραδίδεται στους «αμύητους» νεκρούς, προσδιορίζεται ως διαρκής & ‘άμετρη’ θυσία, εξυφαίνει την «συνωμοσία» της
144

Σίμος Ανδρονίδης

‘απροσπέλαστης’ και της ‘προσπελάσιμης’ λέξης-λόγου, παράγει-αναπαράγει την δυναμική της Ιστορίας: ο «λαός των νεκρών» του Ζενέ,
που προνοεί για το χρόνο, που ‘δια-ρρηγνύει’ τα κομμάτια της μνήμης,
που νοείται ως πρόθεση και ‘πρωταρχική’ ευφορία, ‘επι-κοινωνεί’ με
το ποιητικό υπόδειγμα του Βύρωνα Λεοντάρη: «μόνο με τους νεκρούς
μιλώ και γι’ αυτούς γράφω». Ο ποιητικός κανόνας αρθρώνεται ως μηκανόνας, ως επιμέρους γραφή των επιμέρους αξιώσεων, στην αρχή και
στο κλείσιμο του αιώνα, με τον «λαό των νεκρών» ως περιώνυμη ‘πρόσβαση’. Ο ποιητής φέρει τις ποιητικές αξιώσεις ενός Canto. Η γλώσσα
'προδίδει' & 'προδίδεται', 'διαμελίζεται' σε επιμέρους τμήματα 'υπόγραφης', παύει να μακρηγορεί, 'μετασχηματίζεται' σε πρωτεϊκή επαναρύθμιση, σε έναν αστερισμό άφεσης, σε ένα συμβάν πραγμάτωσης
στην αλήθεια του: ''Μόνο με τους νεκρούς μιλώ και γι' αυτούς γράφω''.
Στους ιστορικούς χρόνους και στις τομές που επι-φέρει η 'ειπωμένη' γλώσσα και γνώση, ο Βύρων Λεοντάρης διεκδίκησε το εύρος
μίας ποίησης που 'συν-διαλέγεται' με τις ανάγκες της χρονικότητας, με
την μεταπολεμική εξουσία του 'άλματος' μπροστά, με την μεταπολεμική ποίηση των σταθμευμένων κριτικών, με την Αριστερά της ανάθεσης, με τα διάφορα 'Ιερατεία' της μνήμης και της πρόσληψης-διάχυσης
της. Η ποιητική του αγωνία συναρθρώνει αναφορές, εμπρόθετες δράσεις, τους νεκρούς δίχως την λέξη, την αλλαγή-ουτοπία υπό το
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πρόσημο-'όνομα' του 'πληθυντικού' αγώνα, την 'αλλόκοτη' ελπίδα μέσα
από τα χάσματα-ερείπια.
Γράφει η Ζέφη Δαράκη: ''Εκείνο που χρήζει παρηγορίας εκείνο
που νυχτώνει είναι ορατό μόνο μες στο σκοτάδι''. Στο ποιητικό του γίγνεσθαι για να παραπέμψουμε στον Ριτσικό λόγο, ''ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο''. Στο σκοτάδι καθίστανται ορατά τα ονόματα, λαμβάνουν 'σάρκα και οστά' ονόματα & 'πυρετικά' όνειρα. (Τα 'όνειρα γλυκά' του ποιητή).Στα πεδία της ποιητικής αναλυτικής του Βύρωνα Λεοντάρη, η Ελλάδα (και η σύγχρονη ιστορία της) είναι και η ποιητική 'ειρωνεία' της, ο 'κόμπος' στο χαρτί.

_____
[1] Βλέπε σχετικά, Λεοντάρης Βύρων, ‘Μόνον δια της λύπης’, Δεύτερη
Έκδοση, Εκδόσεις Έρασμος, Αθήνα, 2006, σελ.7.
[2] Αναφέρεται στο: Μιχαήλ Σάββας, ‘Λέξεις των εσχάτων. Σκέψεις για
τον Βύρωνα Λεοντάρη’, στο: Μιχαήλ Σάββας, (επιμ.), ‘Homo Liber. Δοκίμια για την Εποχή, την Ποίηση και την Ελευθερία’, Εκδόσεις Άγρα,
2016, σελ. 191.
[3] Αναφέρεται στο: Μιχαήλ Σάββας, ‘Λέξεις των εσχάτων. Σκέψεις για
τον Βύρωνα Λεοντάρη…ό.π., σελ. 189.
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[4] Βλέπε σχετικά, ‘Βύρων Λεοντάρης: «Θα ‘ναι φριχτό να φύγουμε έτσι,
δίχως μια/ πίστη, έναν αγώνα, μια κραυγή/-άνθρωποι που πεθάναν δίχως
μια αμυχή…», Fractal, ‘H Γεωμετρία των Ιδεών’, 07/08/2014,
fractalart.gr.
[5] Αναφέρεται στο: Μιχαήλ Σάββας, ‘Λέξεις μέχρις εσχάτων. Σκέψεις
για τον Βύρωνα Λεοντάρη…ό.π., σελ. 187.
[6] Αναφέρεται στο: Μιχαήλ Σάββας, ‘Ο Jean Genet στον κόσμο του Μεγάλου Ιεροεξεταστή…ό.π.,’ σελ. 227.
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Τόμας Έλιοτ: ‘Οι Κούφιοι Άνθρωποι’

«Πρέπει να κλείσω πρέπει το βιβλίο ο πατέρας του ποιητή να το τελειώνω όχι με ειρωνεία βλέποντας ακούγοντας και λέγοντας να τελειώνει με κάτι που θα το βρεις»
(Μιχάλης Κατσαρός, ‘Νέο Υστερόγραφο’).

Η

ποιητική συλλογή του Τόμας Έλιοτ με τίτλο 'Οι Κούφιοι Άν-

θρωποι' (γραμμένη το 1925), λειτουργεί υπό το πρίσμα των
σκιών', της παρουσίας & της απουσίας πολύσημων συμβολι-

σμών, εκεί όπου αναδύεται η παλινδρόμηση της γραφής προς την ιδιαίτερη ''terra incognita'' της μαρτυρίας & του μαρτυρίου, προς την κατεύθυνση της πρωταρχικής, (ποιητικής) σήμανσης των όρων & των ορίων
της δι-επαφής με το 'εύφλεκτο υλικό' της ανθρώπινης ιστορίας. Ο
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ποιητής προσδιορίζει συμβάντα, φέρει τις λέξεις-'εργαλεία΄ που δύνανται να 'σκάψουν' βαθιά στο πεδίο της μνήμης, της διάρκειας της κλήσης, κινούμενος πέριξ του 'εν-σώματου' θανάτου, των 'ερειπίων' που
αφήνει πίσω της η 'αστίλβωτη' πράξη.
Σε ένα δυστοπικό περιβάλλον κινούνται ανθρώπινα σώματα, οι
'σκιές' των λέξεων, η ίδια η 'αγωνία' της απόκρισης που δεν ηθικολογεί,
ούτε 'διδάσκει', παρά 'συσπάται' σε κομμάτια αίματος: «Είμαστε οι
κούφιοι άνθρωποι Είμαστε οι βαλσαμωμένοι άνθρωποι Σκύβοντας μαζί
Κεφαλοκαύκι γεμισμένο άχυρο. Αλίμονο! Οι στεγνές φωνές μας, όταν
Ψιθυρίζουμε μαζί Είναι ήσυχες κι ανόητες Σαν άνεμος σε ξερό χορτάρι
Ή πόδια ποντικών σε σπασμένο γυαλί Στο ξερό μας κελάρι».[1] Μεταξύ προτιμητέου βίου και βίου των αντιθέσεων, η ποιητική γραφή που
δύναται να εγκολπωθεί την παρόρμηση, την 'επικοινωνία-συνδιαλλαγή'
με την οριακότητα της 'Πόλης', με τις εκφάνσεις που ανα-κύπτουν από
την συναίσθηση της προσωπικής 'εντροπίας': ''Είμαστε οι κούφιοι άνθρωποι Είμαστε οι βαλσαμωμένοι άνθρωποι', αναφέρει ο ποιητής με
έναν σχεδόν 'σαρκαστικό' λυρισμό, ενέχοντας την θρησκευτική-χριστιανική γλώσσα της απώλειας, της εφόρμησης σε ένα 'παίγνιο' ταυτοτήτων, σε έναν υποκειμενισμό που δεν γνωρίζει παρά την διαθετικότητα της 'μύησης': ''Καλώς ήλθατε στο βασίλειο των ανθρώπων και του
ανθρώπινου θεάματος', στο 'βασίλειο' ανθρώπων 'βαλσαμωμένων' από
τις 'σαρώσεις' της μνήμης καθώς και από τις 'σαρώσεις' του χρησμού,
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της διε-ρώτησης: ποιος είναι άνθρωπος στο 'βασίλειο' των εντυπώσεων,
των προσμείξεων φερτών υλικών; Οι ποιητικά δοσμένοι 'Κούφιοι άνθρωποι' εντοπίζονται ενώπιον και στο μέσον της Ιστορίας, στο μέσον
του τεχνολογικού πολιτισμού, 'εμβαπτιζόμενοι' στα νάματα της πρόθεσης και της προστασίας, της διάστικτης 'ευφορίας', της τελετουργίας
της γραφής.. Η διαδικασία της 'βαλσαμοποίησης' του ανθρώπινου υποκειμένου, επιτελείται και με τα μάτια ανοιχτά, με τα μάτια στραμμένα
στο ανείπωτο..
Το Ελιοτικό ποιητικό πράττειν διαπερνά & διαλέγεται τα ευρύτερα στοιχεία του θανατο-κεντρικού πολιτισμού, εκ-βάλλοντας παράλληλα στο πεδίο μίας ποίησης που δεν ζητεί την ανάθεση, αλλά την
Κρίση, την υπό-μνηση αυτού που δύναται να επέλθει ως 'Πανάκεια'..
Σε αυτό το πλαίσιο, η ποιητική γλώσσα ενέχει το 'φορτίο' της συγ-κίνησης', του θανάτου της 'πρώτης φοράς': «Αυτή είναι η νεκρή χώρα.
Αυτή είναι του κάκτου η χώρα. Εδώ τα πέτρινα είδωλα σηκώνονται,
εδώ λαμβάνουν Την ικεσία ενός χεριού νεκρού ανθρώπου Κάτω απ' το
σπίθισμα σβησμένου άστρου».[2] Η 'νεκρή χώρα'. 'Του κάκτου η χώρα', η χώρα, η γη της 'μετοικεσίας', της έκκεντρης Κρίσης, της 'σκόνης'΄
που αφήνει πίσω του ο σωρός των πράξεων & των 'άγνωστων' και μη
λέξεων, των λέξεων που 'ζητούν' τον έναν και τους πολλούς νεκρούς..
Ο θάνατος είναι η ίδια & 'άλλη' χώρα', τα είδωλα που επικαλούνται τον
ενεστωτικό χρόνο, η ποίηση που αναφέρει την στιγμή της ανάδυσης
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του διά-κενου, εκεί όπου 'σταυρώνεται' η λέξη, η ίδια η ποιητική λογοθετικότητα. Σε εποχές ''πολιτισμικού υβριδισμού'', όπως τονίζει ο Νικόλας Σεβαστάκης, οι 'Κούφιοι Άνθρωποι'', ανασημασιοδοτούν την
ποικιλομορφία και την ένταση της επιθυμίας, την μορφή που προσδίδει
η ποίηση στο ανθρώπινο υποκείμενο, αναζητώντας την αρχή και 'ομιλώντας' για το τέλος, για το τέλος & για την αγωνία του, για το τέλος
ως θρόισμα μικρού παιδιού: «Αυτός είναι ο τρόπος που ο κόσμος τελειώνει Αυτός είναι ο τρόπος που ο κόσμος τελειώνει Αυτός είναι ο
τρόπος που ο κόσμος τελειώνει Όχι μ' ένα πάταγο αλλά μ' ένα
λυγμό».[3] Και στις απολήξεις αυτού του ιδιαίτερα απαλού θροΐσματος', η υπόμνηση της ζωής ως 'εδαφικοποίηση' 'βεβιασμένων' αντιθέσεων.
«Μεταξύ πόθου Και σπασμού Μεταξύ δύναμης Και ύπαρξης
Μεταξύ ουσίας Και πτώσης Πέφτει η Σκιά Διότι δικό σου είναι το Βασίλειο Διότι Δική σου είναι Ζωή είναι Διότι Δική σου είναι η».[4] Η
Ελιοτική ποίηση 'συναντά' τους 'Βαλσαμωμένους ανθρώπους' με και
δίχως επωνυμία. Εδώ ενσκήπτει το μετρικό όνομα της ποίησης, η εγγύτερη αίσθηση της Κακναβάτειας 'σύλληψης': «...άι η γλώσσα ασέληνη
αλλοτροπική αγελάδα τα μαστάρια της σέρνουνταν καταγής και τι ξέρεις από Χάος εσύ που η λέξη συναντούσε τα οστά της και τα ονόμαζε
με αγιασμένα ονόματα σάρδιε ίασπη αιματίτη».[5] Ο Έκτωρ Κακναβάτος δια-κρατεί το ‘άγνωστο Χάος’, το ‘Χάος’ της λέξης, την
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αναπαράσταση της εικόνας: «Αυτός είναι ο τρόπος που ο κόσμος τελειώνει Όχι μ’ ένα πάταγο αλλά μ’ ένα λυγμό».
_____
[1] Βλέπε σχετικά, Έλιοτ Τόμας, ‘Οι Κούφιοι Άνθρωποι’, ‘Άπαντα τα
Ποιήματα’, Ελληνική μεταγλώττιση-Εισαγωγή: Νικολαΐδης Αριστοτέλης,
Εκδόσεις Κέδρος, 1984, σελ. 117.
[2] Βλέπε σχετικά, Έλιοτ Τόμας, ‘Οι Κούφιοι Άνθρωποι…ό.π., σελ. 118.
[3] Βλέπε σχετικά, Έλιοτ Τόμας, ‘Οι Κούφιοι Άνθρωποι…ό.π., σελ. 120.
[4] Βλέπε σχετικά, Έλιοτ Τόμας, ‘Οι Κούφιοι Άνθρωποι…ό.π., σελ. 120.
[5] Βλέπε σχετικά, Κακναβάτος Έκτορας, ‘Το Χάος Έλκει’, Ποιητική
Συλλογή ‘Τα Χαοτικά Ι’, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 1997, σελ. 30.
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W.G Sebald: ‘Αδιήγητη Ιστορία’

Η

ποιητική συλλογή 'Αδιήγητη Ιστορία', ('UNERZAHLT'), του

Γερμανού ποιητή Winfried Sebald (σε μετάφραση Βασίλη Παπαγεωργίου), δύναται να προσδιορίσει γλωσσικούς 'σπα-

σμούς', αναφορών σε έναν χρόνο που 'μετονομάζεται' σε αίσθηση, σε
ευρύτητα & σε τραγωδία. Ο ποιητής αναγνωρίζει τον εαυτό του στη
λέξη, νοηματοδοτεί τις πλαισιώσεις μίας γνώσης η οποία δεν αποκρίνεται απλά, αξιώνει τους όρους της απόκρισης: προβολή και έκφραση
της πρωταρχικής κατάστασης.
Εναλλάσσοντας πλαισιώσεις ο Sebald 'προχωρά' σε ένα ιδιότυπο 'θέατρο σκιών' με τις λέξεις και την 'Angst' ('αγωνία') που εκφέρουν, αίρει τους συμβολισμούς της 'πεπατημένης', φέροντας παράλληλα τις συνδηλώσεις της προσίδιας ποιητικής της παραδοχής ενώπιον
της ανοιχτής παρουσίας της ιστορίας. Ο ποιητής καθιστά την ποίηση
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πλαίσιο-μέτρο αξιολόγησης των αντιθέτων, σημαίνει μία 'Αδιήγητη Ιστορία' ανθρώπινων ενορμήσεων, εμπλόκισης, μία μνημειώδη 'Ιστορία'
εμπρόθετων αναφορών στις εκφάνσεις του 'Ταξιδιού του Ελέφαντα'
(για να παραπέμψουμε και στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ζοζέ Σαραμάγκου: «Ο Πλίνιος λέει ότι ο ελέφαντας είναι έξυπνος & δίκαιος (Klug
& gerecht) σέβεται τα άστρα & προσεύχεται στον ήλιο & το φεγγάρι».[1] Ο ελέφαντας καθίσταται η ίδια πορεία του, η 'συνάντηση' με
τον 'Νόμο' της ακρίβειας, η δυνατότητα που δύναται να δια-νοίξει η
προσευχή: 'ικεσία' και παράλληλα η επί-κληση στη μοναδικότητα του
τωρινού 'αγνώστου'. Ο 'έξυπνος' όσο και 'δίκαιος' ελέφαντας 'προσεύχεται' (σε μία 'ανώνυμη' θεότητα), ΄διαμοιράζει' τα υπάρχοντα του ωσάν ο ποιητής τις λέξεις του: 'προστατευτικά' & έκκεντρα, τραυματικά
αλλά και παρορμητικά, αντιφατικά ενώπιον του συμβάντος και της εγγραφής του. Η πορεία του, το 'ταξίδι' του ελέφαντα, προσιδιάζει στην
'επι-κοινωνία' και στην κοινοποίηση του δικού του 'άγνωστου θεού',
στις αντανακλάσεις μίας ποιητικής αναλυτικής όπου ο Γερμανός ποιητής επικαλείται τον 'άγνωστο θεό' της ποίησης, ήτοι την 'πλημμυρίδα'
των οικείων τραυμάτων-διάκενων και των οικείων λέξεων, λέξεων,
που, την ιδιαίτερη στιγμή της 'γέννησης', πολλαπλασιάζουν και αποδομούν τις προκείμενες του 'ιερού' (της 'ιερότητας'), έχοντας ως αφετηρία
την τάση ή τη δυνατότητα προσαρμογής ή εγκιβώτισης στο ιστορικό
τραύμα.
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Για τον Sebald, εν αρχή ην η ποίηση. Η ποίηση η οποία λειτουργεί και ως παρουσία 'σκιάσεων', δια-κράτηση της κοινωνιο-ανθρώπινης
πολλαπλότητας, αρχή των διάτρητων διαμεσολαβήσεων. Όπως επισημαίνει ο Σάββας Μιχαήλ, «η Αρχή είναι εσωτερικά διχασμένη, αντίφαση κινητήρια (στη γλώσσα της διαλεκτικής), παλλόμενη διάσχιση,
schize (στη

γλώσσα

της

σχιζο-ανάλυσης

των Deleuze και

Guattari)».[2] Η πορεία του ελέφαντα συνιστά μία 'παλλόμενη διάσχιση', 'στιγματισμένη' από την ένταση των βλεμμάτων. Η ποίηση 'εγκαθίσταται' στις όψεις της 'παλλόμενης διάσχισης', ανακύπτοντας εκ του
μηδενός των ανέστιων κύκλων. Ο Sebald, 'δια-μοιράζει' λέξεις στο
σώμα, λέξεις-ενστάσεις προς το 'κύμα' του σαρωτικού 'πανοπτικού':
«Σαν σκύλο λέει ο Σεζάν πρέπει να βλέπει ο ζωγράφος το μάτι ατάραχο
& σχεδόν αποστραμμένο».[3] Εκτός της θέσης του, και εντός των πυρίκαυστων πεδίων, το μάτι αντιστρέφεται, αναφέρει το παλινδρομικό
'χάος', απο-διαρθρώνεται στις πλαισιώσεις του αντι-οπτικοκεντρισμού,
εκεί όπου ο ποιητής εισάγει τις λέξεις & τα σώματα που πράττουν, που
'φονεύουν' προλήψεις, προσλήψεις και συνθήκες. «Ήταν μια χρονιά
τόσο κρύα που οι αγρότες έπρεπε να θερίσουν τα σιτηρά φορώντας
γούνες».[4] Στα συμφραζόμενα του ποιητικού λόγου, ενσκήπτει ο καιρός των εντάσεων, αυτό το ιδιαίτερο Ριτσικό 'πολύ κρύο εφέτος'. Τα
'μουσκεμένα χιλιόμετρα' 'περικυκλώνουν ως φάσματα & ως 'ιδανικές'
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προσταγές τον ελέφαντα όχι του 'απρόσιτου' αλλά του προσιτού ως 'Αδιήγητη Ιστορία'.
Η ποίηση του Sebald, η 'Αδιήγητη Ιστορία' του 'δοκιμάζεται'
στην ίδια την αποστροφή του βλέμματος, στο ρίσκο των διαθέσεων,
στο πεδίο του 'καθεστώτος' που εκ-βάλλει γνώση. Η ευρύτητα και η
ακεραιότητα της ευρίσκεται στον 'ήλιο' και στο 'φεγγάρι', στη 'μήτρα'
της μαρτυρίας ενός εκάστου, των πολλών ως όνομα, του πλήθους που
αρθρώνει προθέσεις εντός και εκτός της κατάλληλης 'Wort'. O ποιητής,
δια-βλέπει, το Τζοϋσικό, (από τον περιώνυμο 'Οδυσσέα'), ύψος: «Υπάρχει ένα αστέρι όταν είναι νύχτα. Μία νεφέλη όταν είναι μέρα».[5] Η
ποιητική του ιστορία συναρθρώνει προσμείξεις. Η ποιητική συλλογή
του Sebald, επινοεί τις ιστορίες των παράταιρων συμβολισμών-αλληγοριών, των αφιερώσεων στο αίσθημα της μυστικής φυσικότητας. Το
βίωμα καθίσταται η 'άλλη' φωνή, η τάση της δόμησης και της αναφοράς
στην ιστορία. Ο ποιητής δύναται να 'αναγνωρίσει' την ποίηση των μεταφορών, την ποίηση της 'προστασίας' από τον 'παγωμένο' αιώνα
(Γιάννης Ρίτσος), όπως οι αγρότες που προστατεύονται από το κρύο
φορώντας γούνες. ''Τι αιώνα κάνει έξω;' διερωτάται ο Ρώσος Μπορίς
Παστερνάκ. Στην 'Αδιήγητη Ιστορία', ο Winfried Sebald, 'σπέρνει' λέξεις στο 'σώμα' (πεδίο) του αιώνα, για να 'θερίσει' ανάγκες, καταγραφές, ερείπια που χάσκουν, την Ιστορία με και δίχως 'προσωπείο: την
Ιστορία ως 'μήτρα' από την οποία εκ-βάλλουν τα διά-κενα της
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'Ουτοπίας', η ανθρώπινη επιμονή, ο ίμερος ως 'ερημία' και ως 'οδηγητής'. «Τα αισθήματα φίλε μου έγραψε ο Σούμαν είναι άστρα που μόνο
μέρα μεσημέρι μας οδηγούν».[6]
Μία 'Αδιήγητη Ιστορία' η οποία προβάλλει ενώπιον της 'θρυμματισμένης' λέξης, ατελής στο όριο & στην υπέρβαση του: Ποίηση.
Ποίηση των διαρκών μετατοπίσεων, της συναισθηματικής έξαρσης: ''τα αισθήματα φίλε μου.'
Ο ποιητικός λόγος του Sebald ενέχει τις προσίδιες όψεις της
'κατανόησης' για τον ίδιο τον ποιητή, για την ιδιαίτερη θέση του ως
'αγγελιοφόρου' της εξορίας, ως εκφραστή της οργής, της προσφοράς
του σώματος, των επάλληλων εκφάνσεων του 'Ουτοπικού Πλεονάσματος' του Ερνστ Μπλοχ. Η ποίηση που δύναται να λειτουργήσει, ως 'ομολογία αντινομιών',[7] όπως γράφει ο Γιάννης Ρίτσος. Ή, όπως το θέτει ο ποιητής Μάριος Μαρκίδης: «Μα αυτό δεν είναι ακριβώς που έκανε από καταβολής κόσμου η ποίηση, ωσάν να ήταν το μυστικό συμβόλαιο της με την (εξόριστη από τους Ουρανούς) ανθρωπότητα; Η ποίηση δεν είναι εκείνη που επέμεινε ανέκαθεν στην οικονομία του δούναι
και λαβείν ανάμεσα στη γλώσσα και την ανθρώπινη πραγματικότητα,
στον γενεσιουργό σπινθήρα που προκύπτει απ’ την τριβή των λέξεων,
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στον ερμηνευτικό χαρακτήρα του μυαλού του ανθρώπου- στην επαξίωση, τελικά, της «υλικότητας» των σημαινόντων, όπως ένας αρχιτέκτονας επαξιώνει την υλικότητα των οικοδομικών του υλικών, του ασβέστη, του τσιμέντου και των τούβλων; Η ποίηση είναι στερεωτική
έξοδος για το υποκείμενο, προτού την οικειοποιηθούν ιστορικά τα θρησκευτικά (ή άλλα…) ιερατεία…».[8]
_____
[1] Βλέπε σχετικά, Sebald W.G, ‘Aδιήγητη Ιστορία’, Μετάφραση: Παπαγεωργίου Βασίλης, Online Περιοδικό ‘Χρόνος’, chronos.feirad.net.
[2] Bλέπε σχετικά, Μιχαήλ Σάββας, ‘Το έργο της απουσίας’, στο, Μιχαήλ
Σάββας, (επιμ.), ‘Ηomo liber. Δοκίμια για την Εποχή, την Ποίηση και την
Ελευθερία’, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 2016, σελ. 138.
[3] Βλέπε σχετικά, Sebald W.G, ‘Αδιήγητη Ιστορία…ό.π,.
[4] Βλέπε σχετικά, Sebald W.G, ‘Αδιήγητη Ιστορία…ό.π,.
[5] Αναφέρεται στο: Μιχαήλ Σάββας, ‘Ο Ρωμαίος, η Ιουλιέττα και τα φαντάσματα των ταυτοτήτων’, στο, Μιχαήλ Σάββας, (επιμ)., ‘Homo
liber…’ό.π., σελ. 162.
[6] Βλέπε σχετικά, Sebald W.G, ‘Αδιήγητη Ιστορία…ό.π,.
[7] Αναφέρεται στο: Μιχαήλ Σάββας, ‘Ο Ζντάνωφ και οι γάτες της Αχμάτοβα’, στο: Μιχαήλ Σάββας, (επιμ.)., ‘Homo Liber…’ό.π., σελ. 173.
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[8] Αναφέρεται στο: Μιχαήλ Σάββας, ‘Η απόγνωση ως ευγένεια’, στο: Μιχαήλ Σάββας, (επιμ.)., ‘Homo Liber…ό.π., σελ. 183.
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Φιόντορ Μιχαήλοβιτς Ντοστογιέφσκι:
‘Ο Μέγας Ιεροεξεταστής’

«Δεν ξέρω πια τη νύχτα φοβερή ανωνυμία θανάτου
Στο μυχό της ψυχής μου αράζει στόλος άστρων.
Έσπερε φρουρέ για να λάμπεις πλάι στο ουρανί
Αεράκι ενός νησιού που με ονειρεύεται
Ν’ αναγγέλλω την αυγή από τα ψηλά του βράχια
Τα δυο μάτια μου αγκαλιά σε πλέουνε με το άστρο
Της σωστής μου καρδιάς: Δεν ξέρω πια τη νύχτα»
(Οδυσσέας Ελύτης, ‘Ήλιος ο Πρώτος’)

Ο

‘Μέγας Ιεροεξεταστής’ του Φιόντορ Μιχαήλοβιτς Ντοστογιέφσκι (στη ‘ρέουσα’ λογοτεχνική μετάφραση του Άρη
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Αλεξάνδρου), ένα κομβικό επεισόδιο-τμήματα των ‘Αδελφών Καραμάζοφ’, προσλαμβάνει έκκεντρες δυναμικές, φέρει το βάθος του Ντοστογιεφσκικού στοχασμού, προσίδια ‘αυτονομείται’ για να επιστρέψει
και πάλι στο κυρίως κειμενικό ‘σώμα’.
Ο Ντοστογιέφσκι τοποθετεί την δράση στη Σεβίλλη της ‘Ιεράς
Εξέτασης: ο Χριστός που έχει κατέβει στη γη, άνθρωπος μέσα στους
ανθρώπους, χάνεται μέσα στο πλήθος για να εντοπίσει διαμέσου της
γλώσσας της αντιστροφής της κίνησης, της αναστάσιμης προσδοκίας
και ευχής. Βλέποντας την ελπίδα που ενσκήπτει, την πληθυντικότητα
του ανώνυμου πλήθους που στρέφεται και αναζητεί το όνομα, το θαύμα
που διευρύνεται και επιτελείται, ο Μέγας Ιεροεξεταστής της πόλης που
τον έχει αναγνωρίσει από το διατάζει την σύλληψη του. Και εντός του
κελιού, εκκινεί το ‘παίγνιο’ της απόφανσης & της σιωπής, της γλώσσας
που σταματά μπροστά στα θαύματα. Στο συμβάν της συνάντησης, της
παρουσίας και της δυνατότητας αποτροπής από τον Μέγα Ιεροεξεταστή, ο Φιόντορ Μιχαήλοβιτς προσδιορίζει τις πλαισιώσεις της θρησκευτικής-χριστιανικής ‘απολύτρωσης’ και ‘εξιλέωσης’, διερωτάται
για την ευρύτητα, για τις αποτυπώσεις της ανθρώπινης ύπαρξης, για τις
προσλήψεις στις οποίες προβαίνει η κρατική εξουσία, αντιστρέφοντας
τους όρους και τοποθετώντας σε ρόλο αμείλικτου κριτή τον Μέγα Ιεροεξεταστή της Σεβίλλης. Και πλέον, ο Ιεροεξεταστής σπεύδει να δικάσει και να καταδικάσει μοναδικά, ΄διαμελίζοντας’, ‘θρυμματίζοντας’
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την γλώσσα σε ιστορικές στιγμές, σε προβολές πάνω στους όρους της
ελεύθερης βούλησης, της επιθυμίας και της συγκέντρωσης δυνάμεων
για το διάστικτο μεγαλείο. Οι κατηγορίες εντείνονται, ο ιδιαίτερος ‘εναγόμενος’ σωπαίνει & η Ντοστογιεφσκική λογοτεχνική δυναμική ανασύρεται από τους ‘τόπους’ της αγωνιώδους διερώτησης και κατεύθυνσης, από τους ‘τόπους’ της Ρωσικής θέλησης, της Ρωσικότητας που
‘ποθεί’ την ίδια και την ‘άλλη’ γνώση, φέροντας παράλληλα τον κάθε
λόγο ξεχωριστά και μαζί. Και φθάνει η στιγμή της κρίσης, της αξίωσης
στη διάρκεια και στα βάθη της ανθρώπινης ιστορίας: «Διορθώσαμε το
έργο σου και το θεμελιώσαμε στο θαύμα, στο μυστήριο και στο κύρος»,[1] αναφέρει ο Μέγας Ιεροεξεταστής με την ”σοφία’ της παρατηρητικότητας, της βέβαιης γνώσης για την ανθρώπινη νυκτωδία. Η κάθε
λέξη που δεν προφέρει ο Χριστός εκλαμβάνεται σαν ‘θρασύτατη’ επίθεση, σαν ομολογία και ήττας του Ιεροεξεταστή.
Ο επιθετικός λόγος ‘συσπάται’ διαρκώς, αποκαλύπτοντας τα
περιώνυμα λάθη και τις προσδιορισμένες και ομολογημένες, από τον
Μεγάλο Ιεροεξεταστή, μείζονες παραλείψεις της χριστιανικής διδασκαλίας, της διδασκαλίας του Χριστού. Και ο Χριστός μένει σιωπηλός
στο ‘αιματηρό παίγνιο θύτη και θύματος’, με μία ιδιαίτερη όσο και ‘αόριστη’ αμφισημία που αναφέρει την στιγμή του πρωτεϊκού μαρτυρίου,
της καρτερικής αναμονής και αδυναμίας: ‘δεν είμαι εδώ για εσένα’.
‘Τώρα’. Αλλά για την θρηνώδη βουή του πλήθους. Η σιωπή που
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συναρθρώνει και εγκολπώνεται τις ίδιες τις προσίδιες αντιθέσεις, εξαγριώνει τον Ιεροεξεταστή, νοηματοδοτώντας παράλληλα την Ντοστογιεφσκική μετάβαση στο σημαίνον της ανθρώπινης αμαρτίας.
Ο Ρώσος συγγραφέας ‘βυθίζεται’ στους δείκτες της παρουσίας
του θρησκευτικού πιστεύω, συγκροτεί το προσωπείο ενός Μεγάλου Ιεροεξεταστή ο οποίος, εναλλάσσεται μεταξύ εκφραστικότητας και επάλληλων αποκαλύψεων, εξουσιαστικής δύναμης-δυναμικής και γνώσης, θέτοντας στο επίκεντρο την ίδια την επίγνωση: την ώρα που κηρύττεις την χριστιανική πραγμάτωση, την ίδια ώρα αυτή δύναται να
καταπέσει. Η κάθε λέξη του ‘ποθεί’ το ιδιαίτερα ‘ανίερο’, το εξουσιαστικά ‘ανοίκειο’ ενώπιον του θεϊκού, την εξέγερση απέναντι σε όλους
και στο τίποτα, κοινοποιώντας την ίδια & την άλλη πρόθεση. ‘Είμαστε
αυτό που είμαστε χάρη και παρά σε εσένα’. Η Ντοστογιεφσκική λογοθετικότητα αναδεικνύει τους όρους της εξουσιαστικής πρόσληψης της
θρησκευτικής πίστης ή της μετουσίωσης της σε κρατική-πολιτική εξουσία χάρη και σε αυτήν ακριβώς την πίστη, ανάγει την ίδια την πίστη σε
ιδανικό ‘λάφυρο’ ανά τους αιώνες, απο-καλύπτει τα διάφορα, τα επάλληλα υποστρώματα που διαμεσολαβούν και αποκρύπτουν το καθάριο
χριστιανικό νόημα, λειτουργεί όχι ως δύσκολος πολέμιος της προόδου
της επιστήμης και του ορθολογισμού, αλλά ως προδρομικός δείκτης
της ‘τεχνο-ηθικής’, εξεγειρόμενος συνάμα εναντίον των συμβάσεων:
εντός της λέξης, η ίδια η καθαρότητα της. ‘Διεισδυτικός’, ετερο163
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αναφορικός, επιχειρεί την άρθρωση του πολιτικού εντός ενός συγκεκριμένου αξιακού κώδικα, επιτελεί και επι-φέρει τις προβολές-αναπαραστάσεις του, συγκεκριμενοποιεί το πρόταγμα, την διχογνωμία, την
εξέγερση: ποια δύνανται να είναι τα όρια μεταξύ ‘πνεύματος’ της Δικαιοσύνης και δίκαιης, ατομικής, ηθικής πράξης; ποιος συνιστά την
‘ενσάρκωση’ της; ο Μεγάλος Ιεροεξεταστής ή ο γήινος Ιησούς; Πού
ενσκήπτει το πολιτικό εντός των συμβολισμών του προτεταμένου δάχτυλου; Καθίσταται η πολιτική εξουσία η νέα καθοδηγητική αρχή; Ο
‘Θεός’ πάνω στο θρόνο των νορμών; Αποτελεί η χριστιανική θρησκεία
μία ‘μύηση’ στο όνομα και στη χάρη Του; Πώς λειτουργεί το ανθρώπινο υποκείμενο ενώπιον της επινόησης; Πώς αρθρώνεται η ιδέα-ιδεολογία της υπεροχής;
Ο Φιόντορ Μιχαήλοβιτς δεν ανακαλύπτει εκ νέου την χριστιανική θρησκεία αλλά ομνύει στο σάρκινο πνεύμα της, σε μία Ρωσικότητα, ή σε μία Ρώσικη (και ευρύτερα) λαϊκότητα του 19ου αιώνα η οποία δύναται να εκβάλλει στο μέσον: ποια είναι η ‘βασιλική οδός’ για
την αμαρτία’; για την ίδια την δυνατότητα της ‘απολύτρωσης στο
‘τώρα’; Τι σημαίνει ένα πρόσωπο δίχως αίμα; Διαμέσου του επεισοδίου
του ‘Μέγα Ιεροεξεταστή’, διαμέσου του ίδιου του Ιεροεξεταστή, αναπλαισιώνει: το ίδιο το πλήθος στο οποίο κηρύττεις την ‘αλήθεια’, μπορεί να τραφεί από την σάρκα σου’. Πέρα από τις τυπολογίες και τις
αναγωγές, ο συγγραφέας ‘καταβυθίζεται’, προσφέρει το σώμα,
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αναζητεί την δυνατότητα ‘απο-λύτρωσης’ στο ‘σπασμό, σημασιοδοτώντας μία δεύτερη συνάντηση, αυτήν την φορά την συνάντηση των δύο
αδελφών Καραμάζοφ, του Ιβάν που έχει μόλις διηγηθεί την ιστορία και
του Αλιόσα, εκεί όπου όλη η οικογενειακή γενεαλογία, όλη η ορμή μίας
ιστορίας ουσιώδους μαρτυρίας & επίγνωσης, η τραγωδία δίχως νικητές
και χαμένους, υποκρύπτεται και φανερώνεται σε μία φράση: «Υπάρχει
μια δύναμη που όλα μπορεί να τ’ αντέξει! πρόφερε με μια ψυχρή ειρωνεία ο Ιβάν. Ποια δύναμη; Η δύναμη των Καραμάζοβ.. η δύναμη της
ποταπότητας των Καραμάζοβ».[2] Μαζί με τον Μέγα Ιεροεξεταστή και
τον Ιησού, μέσα στο κελί της φυλακής, μέσα στα ανθρώπινα πάθη και
δοκιμές, η μυστηριώδης δύναμη των Καραμάζοφ να ‘εγγίζουν’ το αυτεξούσιο & την αξιοπρέπεια.
Η Ντοστογιεφσκική γραφή προχωρεί προς την κατεύθυνση της
‘μάχης’, της δια-πάλης για το οικείο και το ανοίκειο, μετουσιώνοντας
τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην αφήγηση, στο ‘παίγνιο’ του Μεγάλου Ιεροεξεταστή σε ιστορία & σε ιδιαίτερη ατομική ιστορία: διαμέσου
αυτού του δικτυωτού πεδίου, ο Φιόντορ Μιχαήλοβιτς σπεύδει να αισθανθεί και να βιώσει, να φέρει το ίδιον βίωμα, την ‘αυτεπάγγελτη’
κατηγορία σε επίπεδο αναφοράς, εκτατικής αναφοράς. Για τον συγγραφέα, Θεός καθίσταται η λέξη που προφέρεται δύσκολα, που δια-κρατείται εντόνως την στιγμή της συνάντησης του Μεγάλου Ιεροεξεταστή
με τον Ιησού, στο κελί της φυλακής. Εκεί, στο κελί της φυλακής, η λέξη
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Θεός, φέρει, από την μία πλευρά τις σημάνσεις της προσίδιας δυνατότητας, από την άλλη, της παράταιρης, με τον χώρο, σιωπής. Μίας σιωπής που ανα-καλεί την επιστροφή, την παρουσία μέσα στο πλήθος, την
αναπαραγωγή του προτάγματος: ‘είμαι εδώ και για τον φόβο’. Στο επεισόδιο του ‘Μεγάλου Ιεροεξεταστή’, ο Ντοστογιέφσκι μετατοπίζει
διαρκώς τα όρια της ευθύνης, επαναπροσδιορίζει τις εκφάνσεις της εξαγοράς και της χρηστικότητας, βιώνει τις ελλειπτικές όψεις της θρησκείας & της χριστιανικής θρησκείας, φέροντας την τσαρική Ρωσία
που παλινδρομεί μεταξύ θρησκευτικής-χριστιανικής ‘αγιότητας-ιερότητας’ και Δυτικής ‘προόδου-εξιδανίκευσης’.
Η Ρωσία, από την εποχή των Ναπολεόντειων Πολέμων και της
Ναπολεόντειας-Γαλλικής εισβολής στη χώρα (που τόσο αδρά σκιαγραφεί ο Λέων Τολστόι στο ‘Πόλεμος και Ειρήνη’), έως την κατάργηση
της δουλοπαροικίας, από την εποχή του επάλληλου Τσαρισμού έως την
εποχή της Οκτωβριανής επανάστασης του 1917, καθίσταται ‘πεδίο’,
τόπος που συμπυκνώνει τις εγκάρσιες τομές και ρήξεις που προσδιόρισαν, συνέθεσαν και ανασυνέθεσαν την ίδια την έννοια-εννοιολόγηση
της νεωτερικότητας. Με έναν σχεδόν Ριτσικό τρόπο βιώματος, ο Φιόντορ Ντοστογιέφσκι ‘προφέρει’ την ορμή και την ‘θύελλα’, συγκροτώντας τον ‘Μεγάλο Ιεροεξεταστή’, το υποκείμενο που, με συγκρουσιακή
δυναμική, πρωτίστως, στοχεύει, ανακρίνει και επιρρίπτει ευθύνες στην
κάθε είδους αφέλεια, στην οριακή ‘αδυναμία’ του ιερού. Και στο μέσον
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του επεισοδίου, ενσκήπτει η λαϊκότητα στην οποία και απευθύνεται ο
Ντοστογιέφσκι. Μία λαϊκότητα που νοηματοδοτεί και νοηματοδοτείται
διαμέσου του ‘επώδυνου’ δρόμου, της πρωταρχικής γραφής: ποιο είναι
το δικό της κύρος;
Τι δύναται να σημάνει, ποια είναι η αθεμιτουργία που αναφέρει
ο Ντοστογιέφσκι; Η ‘εδαφοποίηση’ και η οικειοποίηση των συμβολισμών για την δόμηση & την διάχυση ενός μιμητικού διδακτισμού’, που,
‘μυώντας’ στις παραδόσεις, τις καθιστά, συνηχήσεις του ‘τώρα’. Εντός
της δεύτερης παράστασης, ο Ντοστογιέφσκι εντυπώνει την φωνή του
πλήθους, την υποστασιοποίηση της δεύτερης παρουσίας, της ταπεινής
παρουσίας, της φοράς της δοκιμασίας, σε μία λέξη, σε ένα πρωτοφανέρωτο βλέμμα, σε μία πρακτική. Στις αναπλαισιώσεις του χριστιανικού
θαύματος, του χριστιανικού φανερωμένου μυστικισμού, η ‘μύηση’ στη
δυνατότητα της επιστροφής, εκεί όπου ο σιωπηλός Ιησούς, την ώρα της
κρίσης, λειτουργεί σαν να προφέρει τους στίχους από το ‘Ψαλτήριον’
του Βασιλιά Δαυίδ: «Τας οδούς σου, Κύριε, γνώρισον μοι, και τας τρίβους σου δίδαξον με».[3] Ο Ντοστογιέφσκι προσδιορίζει το πεδίο της
σύγκρουσης, συνδιαλέγεται με την ανθρώπινη ματαιοδοξία, δια-κρατεί
τους πρωταρχικούς συμβολισμούς του ‘αίματος’, νοηματοδοτεί μία
θρησκευτικότητα η οποία εκπίπτει στο τραγικά ανθρώπινο. Και η στοχαστική-λογοτεχνική του ‘έγνοια’ δύναται να είναι και η απόδοση, οι

167

ΔΟΚΙΜΙΑ

αναπαραστάσεις στις οποίες προβαίνει η εκάστοτε εξουσία. Που ενσκήπτει η δια-πάλη αν όχι στην απουσία της ‘προσαρμόσιμης’ λέξης;
Ο Ρώσος συγγραφέας ανα-καλεί τους προσίδιους όρους της διαμόρφωσης μίας κουλτούρας που αποκτά έκκεντρη δυναμική: ο Φιόντορ Μιχαήλοβιτς, μη λαμβάνοντας προφυλάξεις, τίθεται ενώπιον του κόσμου,
εκεί όπου με τον ‘Μέγα Ιεροεξεταστή’, διαπερνά τις απολήξεις του τυπολογικού δυϊσμού μεταξύ τελετουργίας του καλού και του περιώνυμου κακού, ζώντας, βιώνοντας τον ‘πειρασμό’ της διαρκούς μετωνυμίας, της προσβολής & της προβολής θέσεων, ριζοσπαστικοποιώντας
την γραφή έως το πεδίο της κατάκτησης: διότι η δική του λογοτεχνικότητα, όπως εκφράζεται και σε αυτό το τμήμα των ‘Αδελφών Καραμάζοφ’, συνιστά μία ιδιαίτερη κατάκτηση. Την κατάκτηση του δικαιώματος στο να ακουστεί, να περιβάλλει, να δια-ρρήξει τις εκφάνσεις της
λαμπρότητας, μόνος, ενώπιον του πλήθους.
Με τον Μεγάλο Ιεροεξεταστή, τον επιβλητικό, τον αυστηρό και
αποφασιστικό παράλληλα, ενώπιον της πολιτικής ηθικής, της διαχείρισης και του προσδιορισμού του ρόλου του ατόμου/ατομικότητας, ενώπιον της δικαιολογητικής βίας & της πολιτικής εξουσίας. Ο Ντοστογιέφσκι διερωτάται για το περιεχόμενο της αμαρτίας, για την ίδια παρουσία του θείου στην καθημερινότητα.
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_____
[1] Βλέπε σχετικά, Ντοστογιέβσκη Φιόντορ, ‘Ο Μέγας Ιεροεξεταστής’,
Μετάφραση από τα Ρωσικά: Αλεξάνδρου Άρης, Πρόλογος: Lawrence
D.H., Μετάφραση-Πρόλογος-Επίμετρο: Μπλάνας Γιώργος, Εκδόσεις
Γκοβόστη, Αθήνα, 2015, σελ. 50.
[2] Βλέπε σχετικά, Ντοστογιέβσκη Φιόντορ, ‘Ο Μέγας Ιεροεξεταστής…ό.π., σελ. 62.
[3] ‘Κάθισμα Τέταρτον/ Ψαλμός ΚΔ’. 24. Τω Δαυίδ’, ‘Ψαλτήριον Δαυίδ
του Προφήτου και Βασιλέως Μετά των Ωδών’, Βενετία, 1879.
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Κάιν, του Ζοζέ Σαραμάγκου

Τ

ο μυθιστόρημα του Πορτογάλου συγγραφέα Ζοζέ Σαραμάγκου
(Jose Saramago)[1], με τον χαρακτηριστικό τίτλο ‘Κάιν’, παρεμβάλλεται στις πλαισιώσεις-‘μονοπάτια’ της ανθρώπινης-θρη-

σκευτικής ιστορίας, συν-διαλέγεται με τους όρους των Βιβλικών αναφορών-συμβολισμών, εκκινώντας από την ίδια επωνυμία: Κάιν.
Ο Πορτογάλος συγγραφέας, εκ-διπλώνει τις λογοτεχνικές του
αρετές που περιλαμβάνουν την αίσθηση της απώλειας, την σαρκαστική
και ‘σπαρακτική’ συνάμα ειρωνεία, τους ‘αστερισμούς’ της απόκλισης,
ενέχοντας παράλληλα τις εκφάνσεις μίας ‘χειμαρρώδους’ και σπειροειδούς γραφής η οποία, ελίσσεται & ανελίσσεται προσλαμβάνοντας χαρακτηριστικά απορίας για αυτό που επιτελείται και για αυτό που εκλείπει, την ίδια στιγμή που το περιώνυμο ‘διαφορικό’ φαντασιακό ‘κεφάλαιο’ ‘διεισδύει’ στο πεδίο της πραγματικότητας, αναπλαισιώνοντας
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την διαρκώς. Ο Ζοζέ Σαραμάγκου συγκροτεί ένα υποκείμενο που αναμετράται με την συνειδητότητα πέρα από το καλό και το κακό: με την
συνειδητότητα που επι-καθορίζει μία πρακτική και ένα γίγνεσθαι, με
την λέξη, με την γλώσσα που παράγει ελλειπτικές προσδοκίες, με την
πλαισίωση του ίδιου του θανάτου.
Ο Κάιν, ο φονιάς του αδελφού του Άβελ, προσδιορίζει εκ νέου
τον ‘χωροχρόνο’, διαπερνά μείζονες στιγμές της ιστορίας της Παλαιάς
Διαθήκης, διακρατώντας το πνεύμα της ανατροπής, το υπόδειγμα μίας
φόνευσης, που, πέρα από το αίμα του αδελφού του Άβελ, φέρει και το
δικό του αίμα. Θύτης και ‘θύμα’ της μοναδικότητας της ‘αλήθειας’, περιπλανιέται στον τόπο της αγωνίας, μετατοπίζεται μεταξύ του ‘χάους’
της αναγνώρισης και της ‘ευφορίας’ της απόφανσης που φέρει κάτι από
τον ίδιο του τον εαυτό: την ‘μύηση’ στο παιγνιώδες στοιχείο. Ο Κάιν
αμφισβητεί τις εννοιολογήσεις της θυσίας, προσφέρει τον οβολό του
στο αίμα για να σταθεί, την κρίσιμη στιγμή ενώπιον του Θεού. Στο κρισιακό και ‘διαφορικό’ σημείο της ρήξης, ο Ζοζέ Σαραμάγκου αφήνει
το ίδιο το συμβάν να διηγηθεί, εκεί όπου, ενώπιον της πρωταρχικής
θεϊκής ‘σοφίας’, ο Κάιν εγγράφει το πλαίσιο των επάλληλων διερωτήσεων: τι σημαίνει & ποιες είναι οι όψεις της ηθικής ακεραιότητας; που
ευρίσκεται ο Μεσσίας; ποιες είναι οι εννοιολογήσεις της ‘θυσίας’, της
θρησκευτικής πίστης για το άπειρο; Ποια είναι η γλώσσα που ‘φονεύει’; Ποιος είναι ο συμβολισμός του θεϊκού ‘Νόμου’ που καταπίπτει
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ως προϋπόθεση, ως αξίωση εξιλέωσης; Ποια είναι η θέσεις ή ποιες είναι
οι θέσεις της χριστιανικής θρησκείας (και των άλλων θρησκειών) στο
διάβα των αιώνων;
Αποφεύγοντας την παγίδα της απλοϊκής αφέλειας, ο Σαραμάγκου συγκροτεί το ‘είδωλο’ του ανθρώπινου, της ανθρωπινότητας, διαμορφώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ανάδυση μίας παράδοξης ‘αθεμιτουργίας’ η οποία πραγματώνεται στην πρόσκαιρη
σιωπή του Κάιν προ της τελικής απόφανσης-κρίσης του Θεού, στο
πλαίσιο όπου ο Κάιν, βιώνοντας το όριο και το εμπόδιο, εξεγείρεται.
Στο αμφίδρομο λεκτικό ‘παίγνιο’, η ενοχή δεν επιστρέφει παρά ‘επανασυλλαμβάνεται’, ανανοηματοδοτείται για να ‘εκραγεί’ την κατάλληλη στιγμή, την στιγμή που ο Σαραμάγκου δομεί την κουλτούρα του
ανθρώπινου σώματος: σώμα την στιγμή της οριακής ‘μάχης’. Η πραγμολογική τομή επέρχεται. Αντιστρέφοντας με προσήκουσα διάθεση το
ιδεατό, ο Κάιν διαμφισβητεί το πνεύμα της ‘θυσίας’ για το καλό, το
πνεύμα της θεϊκής εκδίκησης και εκκαθάρισης, της ιστορικότητας του
αίματος για το ‘τέλεια καμωμένο’ προσιδιάζοντας παράλληλα, διαμέσου της χρησιμοποίησης της γλώσσας της διαρρύθμισης, στην ανάδυση
της εκτός σχεδίου ατομικότητας: «Δεν μπορώ, όταν ο θεός δίνει το λόγο
του δεν τον παίρνει πίσω, θα πεθάνεις από φυσικό θάνατο και τα όρνια
θα κατασπαράξουν τη σάρκα σου, Ναι, αφού πρώτος εσύ μου έχεις κατασπαράξει το πνεύμα».[2] Στην τελική στιγμή του διαλόγου, η ενοχή
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ανανοηματοδοτείται, και ο Θεός, δεν μένει εκτός κάδρου ευθυνών, με
τον Κάιν να αποτείνει, από την ‘τυραγνισμένη’ και ‘παλλόμενη’
σάρκα, από το ‘παλλόμενο ‘σώμα την ενοχή για τον ‘ευνουχισμό’ του,
που δεικνύει μία προσίδια ιστορικότητα θρησκευτικών αποκαλύψεων.
Με την παρούσα αίσθηση της Σαραμαγκικής αυτοτέλειας, ο
Κάιν δεν καθίσταται απλά ο πρώτος ‘αντάρτης’ όπως θέλει μία λογοτεχνική κριτική-απόδοση του Σαραμαγκικού μυθιστορήματος, αλλά
καθίσταται και λειτουργεί, στα Σαραμαγκικά συμφραζόμενα, ως το
πρωτεϊκό ατομικοποιημένο υποκείμενο που διεκδικεί την ‘ανίερη’
γλώσσα, την χειραφέτηση από το κάλεσμα, την κριτική, την διαμφισβήτηση και την ίδια την εξέγερση διαμέσου της παρατήρησης και της
δι-επαφής. Τον θάνατο ως συνείδηση. Ο Κάιν, ως άλλος ‘Νάρκισσος’,
παραμένει ερωτευμένος με την δική του εικόνα. Το αίμα, μετά από τα
‘Σόδομα και τα Γόμορρα’, χύνεται εκ νέου. Από την ‘μήτρα’ του
‘τώρα’,

προκύπτουν

αισθήσεις.

Ενώ ο Θεός τιμωρεί, η ελπίδα του Κάιν, συνίσταται στην μαρτυρία, στο
διάβημα: Και τώρα ενώπιος ενωπίω. Σε αυτόν τον διάλογο-πέρασμα, ο
συγγραφέας διαμεσολαβεί έναν ορθολογικοποιημένο, άλλοτε λελογισμένο και άλλοτε ριζοσπαστικό διαλεκτικό αθεϊσμό που αποτελεί
προϊόν της ‘μαθητείας’ του στην προσίδια διαλεκτική του ‘γιατί’, σε
ένα ‘γιατί’ που δύναται να ‘ρηγματώσει το ‘απαραβίαστο’.
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Θέτοντας τον Κάιν ενώπιον της δυαδικότητας Θεού & ανθρώπου, ο Ζοζέ Σαραμάγκου καταθέτει ένα μυθιστόρημα που ομνύει στην
δυνατότητα της λογοτεχνικής γλώσσας να αναπαριστά το αβίαστο, την
οργή ως ανάγκη, την διαλεκτική ως άθροισμα προτεραιοτήτων, την
δια-αμφισβήτηση της παντοδυναμίας ως κίνδυνο αλλά κύρια ως ‘ευφορία’, την πολλαπλότητα ως εικόνα του γίγνεσθαι. Συναρθρώνοντας
την Τολστοϊκή δυναμική του καθημερινού με την Ντοστογιεφσκική
πλαισίωση του ‘σκοτεινού’, ο Ζοζέ Σαραμάγκου αποτυπώνει την θέση:
η δυνατότητα της πράξης είναι η δυνατότητα του να ομιλείς παράταιρα.
Ο Σαραμάγκου φέρει το πλαίσιο της σχεσιακότητας, της ‘ακόρεστης’ δίψας, της κριτικής και της στηλίτευσης ενός θρησκευτικού πιστεύω (η θεϊκή ‘σοφία’ ως θεμέλιος λίθος της χριστιανικής σοφίας),
μίας Βιβλικής αναφοράς που δια-κρατεί τις δικές της ‘αληθινές’ και
‘μοναδικές’ αποφάνσεις. Και στο πρόσωπο του Κάιν, επιφέρει μία ιδιαίτερη θεατρικότητα, μία απουσία φόβου, καθιστώντας την μυθιστορηματική γραφή αντίστροφη: από το τέλος, καταλήγει στην αρχή, στην
αρχή μίας νέας περιπλάνησης & μίας νέας περιπέτειας. Και όπως επισημαίνει ο ίδιος ο συγγραφέας, γράφοντας στο ‘Τελευταίο Τετράδιο’
του για το μυθιστόρημα του το ‘Κατά Ιησούν Ευαγγέλιο’: «δίπλα στο
δικαίωμα να γράφω, έχω προσθέσει, με δική μου πρωτοβουλία και ρίσκο, άλλο ένα που απαγορεύεται στον καθολικό: το δικαίωμα να
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αμαρτάνω. Ή, με άλλα λόγια, το εντελώς ανθρώπινο δικαίωμα στην
αιρετική άποψη».[3] Το ίδιο δικαίωμα που προσδιορίζει και στον
‘Κάιν’.

_____
[1] Η μετάφραση της Αθηνάς Ψύλλια, αποδίδει την ευρύτητα του Σαραμαγκικού κειμένου στα Ελληνικά, συναρθρώνοντας την ιδιαίτερη λογοτεχνικότητα του Ζοζέ Σαραμάγκου με το εν γένει ριζοσπαστικό του πνεύμα.
[2] Βλέπε σχετικά, Σαραμάγκου Ζοζέ, ‘Κάιν’, Μετάφραση από τα Πορτογαλικά: Ψύλλια Αθηνά, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2010, σελ. 152.
[3] Βλέπε σχετικά, Σαραμάγκου Ζοζέ, ‘Δικαίωμα να αμαρτάνω’, Το Τελευταίο Τετράδιο/ Κείμενα που γράφτηκαν για το blog, Μάρτιος 2009Ιούνιος 2010, Μετάφραση από τα Πορτογαλικά: Ψύλλια Αθηνά, Εκδόσεις
Καστανιώτη, Αθήνα, 2011, σελ. 157.
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Για την ποίηση του Πούσκιν

Ο

Ρώσος ποιητής Αλεξάντρ Σεργκέγιεβιτς Πούσκιν (17991837), απέδωσε ένα ποιητικό έργο που αρθρώνει και προσδιορίζει παράλληλα μία δυναμική μουσικότητα, με μία διάστικτη

εικονοποιία να παρεμβάλλεται ανάμεσα στους στίχους, ωθώντας προς
την κατεύθυνση της διαρκούς μετατόπισης των ορίων, του προσδιορισμού μίας υποκειμενικής Ρωσικότητας η οποία δεν πασχίζει να αναφέρει. Ο ποιητής, ένα πρόσωπο αριστοκρατικής καταγωγής που σκοτώθηκε σε ηλικία 37 ετών, μετά από μονομαχία με έναν Γάλλο για τον
οποίο πίστευε ότι διεκδικούσε ερωτικά την γυναίκα του, επεδίωξε να
εκφράσει ποιητικά την ορμή για το καινούργιο & την επιθυμία του καινούργιου, επανεπινοώντας την προσίδια ποιητική των εκτατικών συμβολισμών, ανανοηματοδώντας τις προκείμενες του προσωπικού βιώματος,

συναρθρώνοντας

παράλληλα
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πολιτισμικές τροπικότητες σε ένα πλαίσιο, σε ένα αμάλγαμα από το οποίο αναδύετο η εκ-φορά της έντασης, της επιδιωκόμενης συμμετοχής
σε μία Κοινότητα της οποία διαρκές επίδικο καθίσταται η τάση αντιστροφής των όρων.
Ο Αλεξάντρ Πούσκιν, επικοινωνώντας συνθετικά και με ευρωπαϊκά ποιητικά λογοτεχνικά ρεύματα, συν-διαλέγεται με την ιστορία,
εγγράφει στην ίδια την ποίηση του την ιδιαίτερη αγωνία του για την
αίσθηση υπέρβασης του από την ιστορία, συγκεφαλαιώνει με έναν λυρικό τρόπο, φανερές & κεκαλυμμένες ερωτικές προθέσεις, ενέχοντας
μία ποιητική γλώσσα η οποία, αφενός μεν απο-καλύπτει, αφετέρου δε
υποκρύπτει, ‘ρηγματώνεται’ από τις αντιθέσεις μίας αχανούς όσο και
αντιθετικής χώρας, προσιδιάζοντας στην ίδια την μορφή και την μομφή
της δια-πάλης, της δια-πάλης με ότι δύναται να θεωρηθεί ως ποιητικά
-λογοτεχνικά φορμαλιστικό. Εναλλάσσοντας εικόνες, συγκροτώντας
την ‘αίγλη’ της τελετουργίας ‘μύησης’ στην προσιτή φυσικότητα, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις ‘συν-διαλλαγής’ με την Ρωσική γη που
εκ-ζητεί την ίδια την ιστορία της, ο ποιητής οικειοποιείται την αμεσότητα της απεύθυνσης, την ενικότητα περιπέτειας στον ‘χωροχρόνο’ καθώς και της πληθυντικότητα ενός έρωτα που δύναται να ανα-κύψει. Και
ως άλλος ‘Ευγένιος Ονέγιν’, αναφέρει: «Πέστε μου, πού χαθήκατε μέρες χρυσές της άνοιξης μου; Άδικα η ματιά μου κοιτάει να πιάσει αυτό
που τ’ αύριο μου ετοιμάζει. Μέσ’ σε βαθύ σκοτάδι είναι κρυμμένο,
177

ΔΟΚΙΜΙΑ

αδιάφορο δίκαιος της μοίρας μου ο νόμος. Κι αν με χτυπήσει κατάστηθα μια σφαίρα ή κι αν περάσει δίπλα μου ξυστά όλα καλά: του ξύπνιου και του ύπνου η ώρα έρχεται όταν είναι για να ‘ρθει. Ευλογημένη
η μέρα του αγώνα! Ευλογημένος και της νύχτας ο ερχομός!».[1]
Στην οριακότητα μεταξύ φυγής & αίσθησης της φυγής, ο Ονέγιν δύναται να ‘ενσαρκώσει’ την ευκαιρία της παρέμβασης, ‘εγγίζει’
τον ‘δόκιμο’ κίνδυνο, ανα-πλαισιώνει τις συνηχήσεις της εκ νέου ‘εμβάπτισης’ στα νάματα τη Ρωσικής ( ερωτικής) θηλυκότητας, της Ρωσικής ‘μήτρας’ ανα-ζητώντας τις εκφάνσεις του απροσδιόριστου, αναφωνώντας: ”Ευλογημένη η μέρα του αγώνα! Ευλογημένος και της νύχτας
ο ερχομός! Με συναισθηματικές απολήξεις που αναπαράγουν αξιώσεις
καταγραφής, τον ίδιο τον βίο της εν-συναίσθησης, ο Πούσκιν δια-κρατεί το ‘φορτίο’ της δικής του εξορίας, τις επάλληλες όψεις του ‘απονενοημένου διαβήματος’ της γραφής, κινούμενος μεταξύ ιστορικής προσδοκίας και οράματος, εκεί όπου τα ίδια τα όρια καθίστανται δυσδιάκριτα, εκεί όπου το όραμα καθίσταται η μαρτυρία του αγνώστου και η
δοκιμή του γνωστού, δυνατότητα μετάβασης σε μία ίδια & ‘άλλη’ Ρωσία γνώσης.
Κινούμενος μεταξύ κοσμικότητας & λαϊκότητας, ο Σεργκέγιεβιτς Πούσκιν (που έπεσε ‘θύμα’ της Τσαρικής λογοκρισίας), ταξιδεύει
ανά την Ρωσική επικράτεια, εγκολπώνεται στο ποιητικό του έργο όψεις
της

απόμακρης

καθημερινότητας,
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συγκρότηση ενός ποιητικού πράττειν πολύσημου, εμπρόθετου, ανθεκτικού και στις δικές τους συνθήκες ζωής, ένα πράττειν το οποίο αναφέρει και αναφέρεται από τις ορίζουσες μίας Ρωσικής λαϊκότητας που
ανακύπτει ως ένα ιδιαίτερα ‘βουβό’ σημείο, σημείο τομής μεταξύ ορθόδοξου παν-Σλαβισμού, Ρωσικού σκεπτόμενου ορθολογισμού και ενός συναινετικού και άλλοτε βίαιου υποδείγματος Ρωσικής ‘αναγέννησης”. Ο θεωρούμενος και εθνικός ποιητής της Ρωσίας, δύναται να
προσδιοριστεί και να αναγνωστεί πέρα από τις αξιώσεις και τις ορίζουσες του συμβολικού, για την χώρα, ‘μυθεύματος’, πέρα από τις αξιώσεις της συμβολικής όσο και ποιητικής του ‘μουσειοποίησης’. Ο και με
επάλληλες αναφορές στην δυνατότητα ‘ορατοποίησης’ του ελληνικού
εξεγερσιακού-απελευθερωτικού προτάγματος, (εθνικο-απελευθερωτικός αγώνας του 1821), ποιητής, ο Πούσκιν μίας ιδιαίτερης ελληνικής
‘τομής εντός της συνέχειας’, δεν καθίσταται Ρωσικός ‘κοινός τόπος’
λόγω του σημαίνοντος του Ρωσικού ‘μεγαλείου’, αλλά λόγω της παρουσίας της Ρωσικότητας σε συνθήκες ανισορροπίας: εκεί όπου το
‘τραύμα’ δεν ζητεί την ‘απαλλαγή’, αλλά να ‘κακοφορμίσει’ για να ακουστεί, για να επικοινωνήσει το αδό-κιμο: την αίσθηση του Ρώσικου
πάθους για τα μείζονα αλλά κυρίως για τα ελάσσονα στοιχεία, την ιδιαίτερη απελπισία του ανοιχτού ορίζοντα.
Ενώπιον και απέναντι σε μία εξουσία που δεν δύναται να αντιληφθεί την τολμηρότητα του όταν δεν επιδιώκει να τον ενσωματώσεις
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στις προκείμενες του ‘άγονου’ καθωσπρεπισμού, ο Πούσκιν λειτούργησε έκκεντρα, δομώντας πρότυπα. Αποδίδοντας εκ νέου την Ρωσική
γλώσσα, καθώς και την Ρωσική ποιητική-λογοτεχνική γλώσσα’ & ‘νησιωτικότητα’, ο ποιητής συνυφαίνει ρεύματα και ‘Κεφάλαια’ γνώσης,
αντινομίες δίχως ‘όνομα’, την ορμή της νεότητας: έζησε και απεβίωσε
νέος, γράφοντας ως νέος. Και αυτήν την μυστηριακή δύναμη-δυναμική
του σφρίγους ίσως επιδιώκει να αποδώσει ο Φιόντορ Μιχαήλοβιτς Ντοστογιέφσκι, γράφοντας: «Ο Πούσκιν πέθανε μέσα στην άνθηση των
δυνάμεων του, και, ας μην αμφιβάλλουμε γι’ αυτό, στον τάφο του πήρε
ένα μεγάλο μυστικό. Και σ’ αυτό το μυστικό από δω και πέρα είναι
έργο δικό μας να προσπαθήσουμε ν’ εμβαθύνουμε και δίχως αυτόν».[2]
Με το ιδιαίτερο ύφος του, ο Πούσκιν συν-διαλέγεται με ότι επέρχεται ως οργή και ως θάνατος, ως ένταση που κινείται στα όρια της
απόρριψης. Τα ποιήματα του ενέχουν την αίσθηση της επιδιωκόμενης
κτήσης του αδέσμευτου, δύνανται να πραγματωθούν στην ίδια την μερικότητα τους, στο χώρο που ‘γεννά’ τάσεις φυγής. «Και μια στάλα απ’
το αίμα πέφτοντας πέταλα μου ματωμένα θα χαθεί μέσα στο χρώμα σας
θα γενεί μαζί σας ένα».[3] Η ποιητικότητα του αναπαράγει & αφηγείται
διάστικτες ιστορίες, ανα-πλαισιώνει το ‘ανοίκειο’ και το ‘ανώφελο’ με
μία ιδιαίτερη συγ-κίνηση, όπως την στιγμή κατά την οποία γράφει για
τον ενσώματο έρωτα και τις προεκτάσεις του, για την διαδικασία ‘ερωτικοποίησης’ ενός γίγνεσθαι αντιθέσεων, αφηγούμενος ποιητικά τον
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έρωτα μίας γυναίκας με για τον νεαρό μοναχό Καλλίνικο, έναν έρωτα
που δεν απο-ζητά την γλυκύτητα αλλά την ‘ασύγγνωστη’ πρόθεση, την
ενσώματη δοτικότητα που εισέρχεται ‘βίαια’ στο προσκήνιο, εκεί που
η γυναίκα μένει μόνη με την αφιερωματική θηλυκότητα της: «Δεν είμαι
εγώ μια Παναγιά σωστή Μόν’ είμαι κάποιος έρωτας, ενός παιδιού μονάχου!».[4] Το ποιητικό του πράττειν προσδιορίζει κατευθύνσεις, καθίσταται μαρτυρία του βίου και της ‘σεσημασμένης’ γραφής-γλώσσας.
Για κάθε διάψευση, η μαρτυρία της.

_____
[1] Βλέπε σχετικά, Πούσκιν Αλεξάντρ, ‘Ευγένιος Ονέγιν’, Απόδοση: Μακρή Κοραλία, Εκδόσεις Κοροντζή, Αθήνα, 1999, σελ. 51.
[2] Αναφέρεται στο: ‘Πούσκιν/Ποιήματα’, Εκδόσεις Κοροντζή Δ., Αθήνα,
1999.
[3] Βλέπε σχετικά, Πούσκιν Αλεξάντρ, ‘Αγκάθι’, Απόδοση: Αηδονόπουλος Γιάννης…ό.π., σελ. 45.
[4] Βλέπε σχετικά, Πούσκιν Αλεξάντρ, ‘Παναγιά χωρίς Χριστό’, Απόδοση: Αηδονόπουλος Γιάννης…ό.π., σελ. 63.
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Τόμας Έλιοτ: ‘Η Έρημη Χώρα’

«Μετά το φως του δαυλού κόκκινου σε ιδρωμένα πρόσωπα Μετά
την παγερή σιωπή στους κήπους Μετά την αγωνία σε τόπους πετρωτούς Τις κραυγές και τους ολολυγμούς Φυλακή κι ανάκτορο κι
αντανάκλαση Ανοιξιάτικου κεραυνού πάνω από μακρινές οροσειρές
Αυτός που ήταν ζωντανός είναι τώρα πεθαμένος Εμείς που ζούσαμε
τώρα πεθαίνουμε Με λίγη υπομονή»
(Τhomas Eliot, ‘Η Έρημη Χώρα’)

Η

‘Έρημη Χώρα’ του Thomas Eliot, συνιστά ένα ποίημα-

σταθμό στη θεμελίωση του μοντερνισμού στην ποίηση, εκεί
όπου ο ποιητής επι-φέρει μία ‘ανέστια’ γλώσσα που επιζητεί

‘καταφύγιο’, επανεπινοεί τους συμβολισμούς της απεύθυνσης στον
182

Σίμος Ανδρονίδης

χρόνο της εκ-ζήτησης, οικειοποιούμενος παράλληλα τις εκφάνσεις της
‘διείσδυσης’ στο γίγνεσθαι των φανερών και κεκαλυμμένων αντιθέσεων, στη στιγμή του ρητού θανάτου. Η Ελιοτική ποιητική γλώσσα δοκιμάζεται διαρκώς στα πεδία & στις όψεις της ανθρωπινότητας & της
ανθρώπινης πράξης, συν-διαλέγεται με τους χρόνους της ‘μύησης’ σε
πρωταρχικές κυκλικές κινήσεις, εγγράφοντας τα χαρακτηριστικά της
αρχής ως επίγνωση και ως επίκληση: «Απρίλης είναι ο σκληρότατος
μήνας, γεννώντας Πασχαλιές μέσ’ απ’ την νεκρή γη, σμίγοντας Θύμηση κι επιθυμία, σαλεύοντας Ρίζες νωθρές με την βροχή της άνοιξης».[1]
Η εκκίνηση της ‘Έρημης Χώρας” καθίσταται εφικτή διαμέσου
της ποιητικής ανα-σύνθεσης ενός μήνα μεταβολών, επιτελεί και επιτελείται στην έκφραση-φανέρωση και στον ‘δοτικό’ υπαινιγμό, προσδιορίζοντας την ίδια στιγμή τον Απρίλιο των συνυφάνσεων: ”Θύμηση κι
επιθυμία”, ‘χάος’ και τάξη, πραγματικότητα και φαντασιακή κατασκευή του σημαίνοντος: ‘γέννηση’ από την μήτρα του περίτεχνα ηδονοβλεπτικού. Ο Απρίλιος, μήνας μεταιχμιακός, αναπαρίσταται εντατικά, αξιώνοντας την μνήμη που επιτελείται στο παρόν, την ιδιαίτερη
‘ευφορία’ της επελαύνουσας μαρτυρίας: μεταξύ ρητού και άρρητου, ο
Απρίλιος των εγκάρσιων αφηγήσεων.
Διαχωρίζοντας την ποιητική του συλλογή σε πέντε ενότητες, ο
Thomas Eliot προσεγγίζει την θυμηδία που προκαλεί ένας φόβος
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καθημερινός και διάστικτος, τις ‘ερειπιώσεις’ της καθημερινής φοράς
της μνήμης, φέροντας υποκείμενα που επι-ζητούν να ξεφύγουν από τον
‘κλοιό’ των βλεμμάτων, και, συγκροτώντας τα κατοπτρικά είδωλα της
βαρύνουσας αίσθησης του χώρου, εκεί όπου η γυναίκα-τομή, η γυναίκα-σώμα, η γυναίκα-μνήμη & λήθη αντικρίζει την οριακή αμφισημία της θέσης, την ‘πυρετική’ και όμως λιτή ερωτική σημαίνουσα έγκλιση-απόκλιση, την επιβεβαιωτική ‘προδοσία’: «Γυρνά και ρίχνει
μια ματιά εκείνη στον καθρέπτη, Νιώθοντας μόλις ότι ο εραστής της
έφυγε. Το μυαλό της επιτρέπει μια μισοσχηματισμένη σκέψη: ”Λοιπόν
τώρα έγινε κι αυτό: καλά που έχει περάσει».[2] Σε ένα ποιητικό πράττειν πρισματικών και πολυ-πρισματικών αναφορών, ο ποιητής εγκολπώνεται τους όρους της ανθρώπινης συμβίωσης & φθοράς, εντός μίας
‘Έρημης Χώρας’ μνημειωδών αναφορών, εκ-ταφής των ‘αδόκητων’
νεκρών, ανασημασιοδότησης της εποχής της προσμονής ή της εποχής
των μεταβάσεων που δια-κρατούν το σημαίνον για να το αποδώσουν
σε μία ανατρεπτική φθορά και αξίωση: ”καλά που έχει περάσει” ωσάν
γυναίκα-οδοδείκτης μίας χαμηλόφωνης δυνατότητας ‘επικοινωνίας’ με
την ηθελημένη φυγή από την εξιδανίκευση. Εντός αυτής της ‘Έρημης
Χώρας’ της βοής και των πιθανοτήτων, της αναπαράστασης μίας δόκιμης όσο και αδόκιμης ανθρωπινότητας, της γλώσσας που ανταλλάζεται με τις διάστικτες φωνές, ‘δοκιμάζονται’ τα όρια της αναγνώρισης,
εκεί όπου, σε αυτή την αναπαριστάμενη ‘Χώρα’ με και δίχως όνομα
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παρά ‘σάρκα’, διαβαίνουν τα φάσματα-φαντάσματα μίας άλλης & της
τωρινής εποχής, παράλληλα με τις ‘κινήσεις’ του συμβολικού, τις επάλληλες διερωτήσεις για τους όρους συγκρότησης της ‘Πόλης’: Ποια
είναι η ειρωνεία του φαντάσματος; Η επενέργεια του στο χώρο και στο
χρόνο; Η παρουσία του σε μία ιστορική εποχή; Η αναπαράσταση του
δίπλα σε σωρούς από ‘θριάμβους’; Η Φροϋδική ‘ανοικειότητα’ του με
την γλώσσα που διαμεσολαβεί εντάσεις; Η Ελιοτική ποιητικότητα,
μέσα από αντιθετικές διαδρομές, ελικοειδείς ‘εκλάμψεις’, ενσωματώνει και ‘συγκεντρώνει’ την γλώσσα των απευθύνσεων, την γλώσσα που
λειτουργεί ως ενέργημα θέσεων μέσα σε μία ‘Έρημη Χώρα’ που συγκροτείται ιδιαίτερα, που σημαίνει πέρα από τις σημάνσεις της, που δύναται να αναφερθεί & αναφέρει ωσάν ‘αστρικά σώματα’ της ‘Αποκάλυψης’ του Ιωάννη, νοηματοδοτώντας τις ενοράσεις του ανθρώπινου
πολιτισμού, την γνώση που ανακύπτει από την εννοιολόγηση της ατομικής αγωνίας προ της ποίησης-‘ειδώλου’. Ποιο είναι το φάσμα;
«Ποιος είναι ο τρίτος που βαδίζει πάντα πλάι σου; Όταν μετρώ υπάρχουν μόνο εσύ κι εγώ μαζί Μα όταν κοιτάζω εμπρός τον άσπρο δρόμο
Υπάρχει πάντα κάποιος άλλος που βαδίζει πλάι σου Γλιστρώντας τυλιγμένος καστανό μανδύα, κουκουλωμένος Δεν ξέρω αν άντρας είναι
ή γυναίκα- Μα εκείνος ‘κει ποιος είναι απ’ τ’ άλλο πλάι σου;».[3]
Η ‘Έρημη Χώρα’ αναπαράγει αυτό που δεν υπάρχει ως ‘διαφορική’ παρουσία, ανα-καλώντας βίους και θανάτους που προστίθενται
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στο πλαίσιο της ‘κουλτούρας’ της χρεωστικής αναφοράς, σημαίνοντας
καθημερινούς ‘Μυστικούς Δείπνους’ φανερών ανθρώπινων υποκειμένων. Η ποιητική συλλογή ενσκήπτει στο πεδίο των μετατοπίσεων ενέργειας, προθέσεων & τόπων: από τον τόπο το αίμα και η εμβάθυνση..
Όπως αναφέρει ο Σάββας Μιχαήλ, «μεταξύ, όμως, των καταστροφών,
η πληγή αυτή στη ρίζα του εαυτού ανοίγει στην προσδοκία και σε μια
υπόσχεση».[4] Η συγκεκριμένη ποιητική συλλογή του Αμερικάνου με
Βρετανική υπηκοότητα ποιητή, ”ανοίγεται” και στη θέαση από το ύψος
της επίγνωσης.. Ο Έλιοτ, αναπτύσσει την ποίηση του, «με μια σοβαρότητα σχεδόν ιερατική και μειδιώσα, με αληθινή τόλμη στο στοχασμό,
δηλαδή στο έσωθεν γέλιο», για να παραπέμψουμε στον Ζενέ.[5] Η κάθε
λέξη εγγράφεται ως ‘διάβημα’ τριβής, ‘κίνηση’ συστηματικής αναφοράς του ‘δεδικασμένου’, φέρνοντας τον ποιητή στο γίγνεσθαι των επίκτητων εντυπώσεων. Ο ποιητής γνωρίζει πως να μην δηλώσει ‘αθώος
του αίματος’, σε μία ‘Έρημη Χώρα’ διασκορπισμένων αισθητικών, λογικής & αίματος, «έχει τρομερή υπομονή ως ότου έρθει ξανά η ώρα
του».[6]
Αναφέροντας την τομή του ορίου, ο ποιητής αναπέμπει σε ένα
πεδίο πραγματοποίησης τελετουργικών πρακτικών υπενθύμισης της
ευρύτητας της ωφέλειας αλλά και της αφέλειας, εγγράφοντας θανάτους
που προσδιορίζουν εκ νέου την ‘ασφάλεια’ της λέξης και της ίδιας της
ποίησης.. Σε μία μείζονα ποιητική στιγμή-τομή, ο Έλιοτ καταθέτει την
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‘Έρημη Χώρα’ των διασταυρούμενων και μη προθέσεων, ‘παραβιάζοντας’ τις ανοιχτές θύρες ενός ιδιαίτερου σαρκασμού που αναμιγνύεται
με την υπενθύμιση του απλά ελάσσονος που δύναται να υποκρύπτει η
μείζονα ποίηση, η ποίηση των σωματικών των ένσαρκων αποδόσεων.
Η ‘Έρημη Χώρα’ εγκολπώνεται τα συμβάντα της, διάστικτης
από ‘πληγές’, ‘Πόλης’, του μοντερνισμού που αρθρώνει τον λεπτό ορθολογισμό. Σε ένα κατοπτρικό ‘παίγνιο’, ο ποιητής συγκροτεί μία ‘Έρημη Χώρα’ η οποία επιφέρει την σκιά πάνω από τα ‘ερείπια’ της μνήμης, ανα-καλεί πόλεις που μετρούν την ώρα τους βεβιασμένα, υποκείμενα τα οποία ακροβατούν μεταξύ τόλμης & ατολμίας, δισταγμού &
εμπρόθετης κίνησης, χίμαιρας & θριάμβου. Ως άλλος Τειρεσίας ο ποιητής χρησμοδοτεί για τους προσιτούς κανόνες, για το ‘αίμα’ της απόκρισης, για τους συμβολισμούς της ‘παράταιρης’ γραφής, καθώς και
για τις αξιώσεις του πολιτισμού που ‘πολιτογραφεί’ την αισθητική της
πραγμάτωσης σε κάθε ‘μυθική’ στιγμή. Αυτός ο ”Τρελός Ιερώνυμο’’
που υπενθυμίζει, που δομεί εικόνες που επέρχονται ως άφεση και ως
παράδοση, που κινείται έντονα αλλά και αθόρυβα εντός της εποχής (της
«εποχής της φρόνησης»[7], όπως αναφέρει ο ποιητής), προσδιορίζει
την ποιητική της αντιστροφής και της απόσπασης ‘εμπιστοσύνης’ από
τους ‘σημειωμένους’ νεκρούς. «Δεν έχει εδώ νερό παρά μονάχα βράχο
Βράχο κι όχι νερό κι ο αμμόδρομος Ο δρόμος που κλωθογυρίζει τα
βουνά Που είναι βραχόβουνα χωρίς νερό Αν είχε νερό εκεί πέρα θα
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στεκόμασταν να πιούμε Στον βράχο αυτό πως να σταθούμε ή να σκεφθούμε Ιδρώς ξερός και τα πόδια στην άμμο».[8]
Την έλλειψη νερού, που υπενθυμίζει την αντίστοιχη εικόνα στη Ριτσική ”Ρωμιοσύνη”[9], ακολουθεί η αίσθηση της πρόσδεσης στην Ελιοτική ‘Έρημη Χώρα”, ή αλλιώς, αυτή δύναται να είναι μία δυναμική
εικόνα όπου το ‘διά-κενο’ διαπερνάται από την ‘ασύγγνωστη’ έκκληση
του. Η Ελιοτική ‘Έρημη Χώρα’ ως τόπος αρθρώνει τον χρόνο ως ιδιαίτερο ‘στίγμα’. Και όπως επισημαίνει ο Τόμας Μαν στο ”Μαγικό
Βουνό” του: «Μήπως το παρελθόν δεν ρίχνει μακρύτερα τη σκιά του
στο παρόν όσο βαθύτερα είναι τα αισθήματα που προκαλεί η ανάμνηση
του, όσο πιο μυθικό είναι;».[10]
_____
[1] Βλέπε σχετικά, Έλιοτ Τόμας, ‘Η Έρημη Χώρα’, ‘Άπαντα τα Ποιήματα’, Ελληνική μεταγλώττιση-Εισαγωγή: Νικολαΐδης Αριστοτέλης, Όγδοη Έκδοση, Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα, 1983, σελ. 91.
[2] Βλέπε σχετικά, Έλιοτ Τόμας, ‘Η Έρημη Χώρα..ό.π., σελ. 100.
[3] Βλέπε σχετικά, Έλιοτ Τόμας, ‘Η Έρημη Χώρα…ό.π., σελ. 105.
[4] Βλέπε σχετικά, Μιχαήλ Σάββας, ‘Ο Ρωμαίος, η Ιουλιέττα και τα φαντάσματα των ταυτοτήτων’, στο: Μιχαήλ Σάββας, (επιμ.), ‘Homo Liber.
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Δοκίμια για την Εποχή, την Ποίηση και την Ελευθερία, Εκδόσεις Άγρα,
Αθήνα, 2016, σελ. 161.
[5] Αναφέρεται στο: Μιχαήλ Σάββας, ‘O Jean Genet στον κόσμο του Μεγάλου Ιεροεξεταστή..ό.π., σελ. 226.
[6] Βλέπε σχετικά, Καμί Άλμπερ, ‘Η Πανούκλα’, Μετάφραση: Δούφλιας
Κ., Χ.Χ.Ε., Αθήνα, σελ. 215.
[7] Βλέπε σχετικά, Έλιοτ Τόμας, ‘Η Έρημη Χώρα…ό.π., σελ. 106.
[8] Βλέπε σχετικά, Έλιοτ Τόμας, ‘Η Έρημη Χώρα…ό.π., σελ.104.
[9] «Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως», αναφέρει ο Γιάννης Ρίτσος στη
‘’Ρωμιοσύνη’’, εκεί όπου αντανακλάται η ιστορία των επάλληλων συμβάντων, η μαρτυρία για αυτό που παραμένει ‘ανέστια’ δοσμένο, η ελληνικότητα του ενός εκάστου θρήνου και της μεσσιανικής (και ματωμένης) προσδοκίας, της σταύρωσης ως συμβολισμού ‘μύησης’. Η ‘’Ρωμιοσύνη’’ αναπαράγει την γενεαλογία του προσιτού, την εμβάθυνση σε έναν
τόπο όπου η ρίζα προσδιορίζεται και εννοιολογείται ως μέτρο αξιών, παράλληλα με την ιδιαίτερη θεατρική ενός ποιητικού ενεργού υποκειμένου
το οποίο την στιγμή που εκφράζει απεντάσσει, λειτουργώντας ως ‘ανένταχτο’ όνομα: ο ποιητής εγγράφει, ‘ενσαρκώνει’ την ‘’Ρωμιοσύνη’’ που αναζητεί την ίδια και την άλλη ιστορία, το αίμα μίας γενιάς διαρρήξεων,
διερωτήσεων και αποφάνσεων.. Αν η δεκαετία του 1940 καθίσταται ιστορική τομή, η ‘’Ρωμιοσύνη’’ του Γιάννη Ρίτσου λειτουργεί ως η ‘σκιώδης’
αναπαράσταση της, πλαίσιο αναφοράς της ακροβασίας..
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[10] Αναφέρεται στο: Judt Tony, ‘ Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο’, Μετάφραση Α & Β Μέρους: Σταματάκης Νικηφόρος, Επιμέλεια Α & Β Μέρους: Αστερίου Ελένη, Μετάφραση Γ & Δ Μέρους: Αστερίου Ελένη, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2012.
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Τίτος Πατρίκιος: ‘Σε βρίσκει η ποίηση’

Η

ποιητική συλλογή του Τίτου Πατρίκιου με τίτλο ‘Σε βρίσκει η

ποίηση’ (2012), αναφέρεται από τις ίδιες τις εκφάνσεις της ποίησης, μίας ποίησης η οποία προσλαμβάνει πολύ-κεντρη δυνα-

μική, εκβάλλει στο πεδίο της υπαινικτικής οικειότητας & της φανερής
ανοικειότητας, ανα-καλώντας συμβάντα ανατροπής.
O Tίτος Πατρίκιος υπενθυμίζει και προσδιορίζει παράλληλα
την ανοιχτότητα μίας ποίησης που ‘διεισδύει’ στις πτυχές της καθημερινότητας, ‘εγκαλώντας’ την ευπείθεια ή τους όρους της ευπείθειας και,
συγκροτώντας λιτές απευθύνσεις, ‘ενοχικές’ απολαύσεις υπό το πρίσμα
του ευρύτερου ποιητικού κύκλου που διαπερνάται από ‘ασύγγνωστες’
προβολές, από το ίδιο το υπόδειγμα που εγκολπώνεται την ποιητική του
μη-τεχνάσματος: ”Σε βρίσκει η ποίηση”. Ο χρόνος μνημονεύει σώματα
και στιγμές, εκεί όπου ο ποιητής αξιώνει από την ποίηση θέση
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συμβολικής ‘μήτρας’, ‘μήτρας’ που ‘γεννά’ την προθυμία, που επιφέρει την ‘συνάντηση’ μαζί της, απρόβλεπτα, απρόοπτα, χαμηλόφωνα,
και, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ‘θεληματικά’: «Εκεί που αναρωτιέσαι για
πράγματα που πρώτη φορά αντικρίζεις για πράγματα χιλιοειπωμένα
που έχουνε πια περάσει για πράγματα που ξαφνιάζουν κι ας γίνονται
κάθε μέρα για πράγματα που έλεγες δεν θα συμβούν ποτέ και τώρα
συμβαίνουν μπρος στα μάτια σου Εκεί απάνω σε βρίσκει η ποίηση».[1]
Η ποίηση ‘βρίσκει’ τον αναγνώστη, το υποκείμενο εντός της πολύσημης απορίας για αυτό που υπάρχει & για αυτό που υπάρχει ως δική του
δυνατότητα, τον ‘βρίσκει’ στις διαμεσολαβήσεις και στην εκτατική συνήθεια, στην καθημερινή ‘οικία’ των λέξεων, στην α-συνέχεια που εκφράζει την αίσθηση και την εν-συναίσθηση. Στις προκείμενες της ‘μαρτυρικής’ και μη εκφοράς, η ποίηση ‘συναντάται’ με τις διάστικτες επιθυμίες, με τα απονενοημένα διαβήματα, με μία γλώσσα που παραμένει
στο μέσον, με το έλεος που δεν αξιώνει παρά την δική του ιστορία.
Φανερώνοντας τις προθέσεις του, ο ποιητής καταθέτει μία ποίηση των καθημερινών εμβαπτίσεων στις συνηχήσεις του δυναμικού
συναισθηματισμού, ποίηση που αποδίδει και αποδίδεται από την πραγματικότητα, δίχως ‘παραμορφωτικούς φακούς’, διαμεσολαβώντας παράλληλα αντιθέσεις και αμφιβολίες: λειτουργώντας υπενθυμίζει, πράττοντας εγγράφει & ασκεί την ‘προνομία’ του φυσικού πεδίου, αναφέροντας επιτελεί, ανασημασιοδοτεί την πολλαπλότητα των κοινωνικών
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κινήσεων και των ‘διασταυρούμενων’ φωνών. Με όρους κοινωνιο-ανθρωπολογικούς, ‘σε βρίσκει η ποίηση’ την στιγμή της μεταιχμιακής συνάρθρωσης κριτικής & απώλειας, δοτικότητας & διάψευσης, εμπρόθετης κίνησης & άφεσης. «Εκεί πάνω που συλλογίζεσαι ποιος είσαι και
τι έκανες πόσο ανοίχτηκες στους άλλους για να σε δεχτούν πόσο επιδείχτηκες στο κοινό για να τους αρέσεις πως κλείστηκες τόσο πολύ για
να προστατευτείς σε τι έφταιξες σ’ εκείνους που σ’ απέρριψαν για πόσο
καιρό τ’ ανέβαλλες κι εσύ να τους απορρίψεις πότε έδωσες ένα στήριγμα σε κάποιον που το χρειαζόταν πότε εγκατέλειψες τον άνθρωπο
που σε είχε ανάγκη πόσο αντέδρασες όταν έβλεπες να πλουτίζουν αυτοί
που έλεγαν ότι μάχονται για τους φτωχούς όταν άκουγες να δημηγορούν υπέρ των αδικημένων εκείνοι που αδικούσαν έχοντας πάντα δίκιο
πόσο ενίσχυσες αυτούς που τους προσφέρθηκες να σε δυναστεύουν
πόσο με τη δράση σου βοήθησες ν’ ανατραπούν ως πότε απόλυτα δεχόσουν τις μονολιθικές αλήθειες πόσο αντιπάλεψες την κάθε φορά ακράδαντή σου πίστη για πόσο φερόσουν σαν πιστός ενώ πια δεν πίστευες πόσο αφέθηκες στις παρορμήσεις σου, πόσο τις δάμασες πόσο
προχώρησε η γνώση σου, πόσο δοκιμάστηκε ως πού κατόρθωσε να
φτάσει η πράξη σου, πού στόμωσε πόσο άργησες ή πόσο βιάστηκες για
μια κρίσιμη απόφαση… Εκεί απάνω σε βρίσκει η ποίηση».[2]
Με σαφείς κοινωνικές προεκτάσεις, με διάστικτες τις αναφορές
επινόησης ενός ιδιαίτερου ποιητικού συμβολισμού που ‘εδαφοποιεί’
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καταστάσεις κριτικής ενός ‘αλληλέγγυου’ πλουτισμού, (πάνω στο
πλαίσιο της αριστερής μνήμης και μίας αριστερίζουσας, υφολογικής
και μη, κριτικής), στηλίτευσης της αδιαφορίας, στηλίτευσης της ερμηνείας και της μετερμηνείας του γίγνεσθαι με όρους βεβαιωτικού-δογματικού αφορισμού, ο Τίτος Πατρίκιος, πέρα από τις εκφάνσεις του
χρησμού, διευρύνει τις κατευθύνσεις της ποίησης προς ένα εσύ που
διαρκεί. Συν-διαλεγόμενος με την πολιτική ορθότητα, τις μονολιθικές
και αφαιρετικές βεβαιότητες, πολιτικές και μη συγκροτεί και ανα-συνθέτει τα πεδία μίας ποιητικής ‘ετερογλωσσίας’, για να παραπέμψουμε
στον Μιχαήλ Μπαχτίν, μία ετερογλωσσία, μία ποιητική ‘ετερογλωσσία’ που εγγράφει υποκείμενα που σιωπούν, άλλοτε σιωπηρά και άλλοτε επιδεικτικά, υποκείμενα που αναζητούν τον εαυτό τους, τις φυγόκεντρες δυναμικές της μίας και ‘αστόχαστης’ λέξης-γλώσσας. Οι εικόνες που καταλήγουν στην ποιητική ευρύτητα και συγ-κίνηση, στον συναισθηματικό ορθολογισμό της πρώτης φοράς, που καταλήγουν σε ένα
προσιτό ‘Σε βρίσκει’, συνθέτουν μία εμπρόθετη ετερότητα, όπου η αποδοχή και η παραδοχή, η παραίτηση και η δύναμη της πίστης, ο πειραματισμός σε πρώιμο και μη στάδιο, προσιδιάζουν στην Πατρίκεια
γλώσσα του κοινωνικά-ποιητικά προσπελάσιμου.
Η συλλογή ‘Σε βρίσκει η ποίηση’ δύναται να συναρθρώσει την
ποιητική ‘ετερογλωσσία’, τις ‘έτερες’ φωνές και πρακτικές που συνενώνονται σε έναν αστερισμό αντιθέσεων-αντιφάσεων με την
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δυνατότητα εγγραφής της ίδιας της ποίησης-ποιητικότητας ως γλώσσας
που αρθρώνει την ενεστωτική-χρονική απεύθυνση με τους αντικατοπτρισμούς του δοτικού πάθους: ‘Σε βρίσκει η ποίηση’ την στιγμή άρσης των περιώνυμων βεβαιοτήτων, την στιγμή όπου το πρόθημα ‘Σε’
διαρκώς διερωτάται για τα όρια του. ‘Σε βρίσκει’ η ποίηση στις εκφάνσεις της πραγμάτωσης της την ακριβώς ανύποπτη στιγμή. Αθόρυβα, με
αυτόν τον τρόπο, σε μία συνάντηση-σύνθεση, σε μία διαφορετική θέαση, η ποίηση επιτελείται. Ο Τίτος Πατρίκιος δεν υπογράφει το ποιητικό ‘κύκνειο άσμα’ του, αλλά την ποίηση που επιδιώκει να διερωτηθεί
για το ‘γιατί’ της ύπαρξης, ‘διεισδύοντας’ σε καθημερινές υπάρξεις, σε
οντολογικές εκφάνσεις, σε αντικειμενικές πραγματώσεις. Η ποίηση ως
άρση των βεβαιοτήτων, ‘ύλη σκοτεινή’ των πνευματικών-σωματικών
ακροάσεων και συναντήσεων, ως πλαίσιο συγκατάνευσης με τον τρόπο
της Κικής Δημουλά: «Κύριε μη μας πάρεις κι άλλο τις απώλειες μας.
Δεν έχουμε που αλλού να μείνουμε».[3]
Διακρατώντας την απώλεια, η ποίηση σπεύδει να ‘προδώσει’
τον άνθρωπο: «Δίπλα στον γαμπρό που εκπροσωπεί τον καιρό του ο
Λιστ είναι ένας σκαροφαγωμένος άρχοντας. Πρόκειται για μεταμφίεση. Το βάθος που δοκιμάζει και απορρίπτει διάφορα προσωπεία έχει
γι’ αυτόν διαλέξει ακριβώς αυτό- το βάθος που θέλει να μπει μέσα,
στους ανθρώπους , δίχως να δείξει το πρόσωπο του».[4]
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Το σώμα ‘ρηγματώνεται’ έντονα, με την Πατρίκεια ποίηση που ‘σε βρίσκει’ την ‘κατάλληλη’ αλλά κυρίως την ‘ακατάλληλη’ στιγμή, να προκαλεί, να ζητεί όχι πιστοποιητικά ‘νομιμοφροσύνης’, αλλά συναντήσεις, συναισθηματικές εντάσεις, αμφίδρομες επικοινωνίες και λεκτικά
‘παίγνια’. Στο κειμενικό ‘σώμα’ της ποίησης διασπείρονται εντάσεις
και συνθέσεις, οι όροι της έκκλησης, της προτροπής και της ‘μοιραίας
συνάντησης’-συσχέτισης: ”Σε βρίσκει η ποίηση όταν”. Στα συμφραζόμενα της ποίησης του Τίτου Πατρίκιου, οι εκφάνσεις της ανατροπής,
έτσι όπως τίθενται καθίστανται ‘επικίνδυνοι’, όπως ‘επικίνδυνος’ καθίσταται, για τον αναγνώστη, και ο προσδιορισμός: ”Σε βρίσκει η ποίηση”.
Η ποίηση δεν διαμορφώνει τα πλαίσια της ‘συνάντησης’ παρά
σπεύδει να επιστρέψει τμήμα της εμπιστοσύνης, φανερής & κεκαλυμμένης, έναν συναισθηματισμό που δεν ‘γεννάται’ σε ‘λευκά χαρτιά’. Η
ποίηση ‘σε βρίσκει’ την στιγμή της ‘βεβήλωσης’ και της συνάντησης
με το και με τον ‘άλλον’, αποδίδοντας εκ νέου τις εκφάνσεις της ‘πλάνης’. Και όπως αναφέρει ο Pablo Neruda: «Κι η λέξη αυτή, το χαρτί
που έχουν γράψει τα χίλια χέρια ενός χεριού μονάχου, δε μένει μέσα
σου, για όνειρα δε φελάει, πέφτει στη γη: συνέχεια εκεί έχει μόνο».[5]
Η ποιητική συλλογή ‘Σε βρίσκει η ποίηση’ συνιστά ‘προϊόν’
της διάθεσης επικοινωνίας του ποιητή με τον ευρύτερο περίγυρο, με
τον έρωτα, με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα των ψιθύρων και μη, με το
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ανθρώπινο υποκείμενο, το οποίο, εντός ποίησης, εκτίθεται. Και η ‘επικίνδυνη’ στιγμή της ‘συνάντησης’, μία ‘έκρηξη’ διαθέσεων και μυστικών, σωματικών και ‘θεατρικών’ ακροάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η
συλλογή του Τίτου Πατρίκιου, άμεση και εκφραστικά, δεν σπεύδει να
‘επιδαψιλεύσει’ τιμές, αλλά να καταστεί μέσο επαφής με την ίδια την
ποίηση ως συνάρθρωση αντιθέτων. Και όπως τονίζει ο συγγραφέας Ανδρέας Μήτσου: «για να καταστεί όμως σήμερα παρηγορητικός ο λόγος,
θα πρέπει, ίσως, να εστιάσει ο ποιητής στο λίγο, στο μικρό και συγκεκριμένο, το φαινομενικά ασήμαντο, με χαμηλόφωνους καινούργιους
τρόπους».[6] Ο ποιητικός τρόπος του Τίτου Πατρίκιου, εκφράζει λιτά,
άμεσα, καθημερινές στιγμές επίγνωσης.

_____
[1] Βλέπε σχετικά, Πατρίκιος Τίτος, ‘Σε βρίσκει η ποίηση’, Εκδόσεις Κίχλη, Αθήνα, 2012.
[2] Βλέπε σχετικά, Πατρίκιος Τίτος…ό.π.
[3] Βλέπε σχετικά, Δημουλά Κική, ‘Το πρόβλημα της στέγης’, Ποιητική
συλλογή ‘Μεταφερθήκαμε παραπλεύρως’, Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα,
2007, σελ. 21.
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[4] Βλέπε σχετικά, Τρανστρέμερ Τούμας, ‘Πένθιμη γόνδολα ΑΡ. 2’, Ποιητική συλλογή, ‘Πένθιμη Γόνδολα’, Μετάφραση-Επίμετρο: Παπαγεωργίου Βασίλης, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα, 2000, σελ. 11.
[5] Βλέπε σχετικά, Neruda Pablo, ‘Εκατό ερωτικά σονέτα’, Μετάφραση
και πρόλογος: Ματθαίου Ηλίας, Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα, 2001, σελ. 130.
[6] Βλέπε σχετικά, Μήτσου Ανδρέας, ‘Ο «εθνικός» Παλαμάς’, Εφημερίδα
‘Τα Νέα Σαββατοκύριακο/Πρόσωπα’, 20-21/01/2018, σελ. 5.
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Franz Kafka: “Γράμμα στον Πατέρα”

«ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ ΜΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, Πριν λίγο καιρό με ρώτησες, γιατί
ισχυρίζομαι ότι σε φοβάμαι. Όπως συνήθως, δεν είχα τι ν’ απαντήσω κι επειδή απέναντι σου αισθάνομαι φόβο, η εξήγηση του οποίου εξαρτάται από άπειρες λεπτομέρειες, που αν τις ανέφερα προφορικά θα ήταν αδύνατο να διατηρηθεί η λογική συνοχή τους, προσπαθώ τώρα να σου απαντήσω με αυτό το γράμμα. Βέβαια, πάλι θα
υπάρχουν ελλείψεις, διότι και γράφοντας νιώθω τον φόβο σου καθώς και τις συνέπειες του, να μ’ εμποδίζουν. Επιπλέον, το μέγεθος
του αντικειμένου είναι τέτοιο, που ξεπερνά τις δυνατότητες της
μνήμης και της κρίσης μου»
(Φραντς Κάφκα, ‘Γράμμα στον Πατέρα’).
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Το ‘Γράμμα στον Πατέρα’ του Franz Kafka, προσδιορίζει και προσδιορίζεται από τις παιδικές μνήμες του συγγραφέα, διαπερνώντας εγκάρσια την ιδιαίτερη σχέση με τον πατέρα του. Διαμέσου αναφορών, προσδοκώμενων εντάσεων, εμπρόθετων παρεμβάσεων στο παρελθόν και
στο παρόν, ο Κάφκα σκιαγραφεί με ενάργεια τις προκείμενες ενός οικογενειακού-πατρικού περιβάλλοντος το οποίο κατα-πνίγει την εκφορά της δικής του γλώσσας, τον αισθητό αντικειμενικό κόσμο ενός
πατέρα που, την κρίσιμη στιγμή, ορθώνεται εντός και εκτός οικίας, επιβλέπει, προσιδιάζοντας προς την συγκρότηση ενός ιδιαίτερου ‘καθεστώτος’ πειθάρχησης με το βλέμμα και την κίνηση.
Το Καφκικό ‘Γράμμα στον Πατέρα’ ‘διεισδύει’ στις ορατές &
αδιόρατες γραμμές που συγκροτούν την σχέση πατέρα-γιου, την ψυχοσωματική και την κοινωνική ανάπτυξη του νεαρού Κάφκα εντός ενός
πλαισίου πατρικών κανόνων, παραινέσεων και αξιώσεων, κανόνων που
φέρουν την ένταση της αντανάκλασης, της προσδοκώμενης πατρικής
αντανάκλασης: ‘θέλω να αποκτήσεις την δική μου φωνή’. Ο νεαρός
Κάφκα, ο Κάφκα των ανεπίδοτων γραμμάτων σε έναν πατέρα που διακρατείται και εκ-φεύγει, που ‘επανεπινοεί’ τον υιό του ως σιωπηρή και
μη ‘ενοχλητική’ υπενθύμιση, που δύναται να ορθωθεί εκ νέου διαμέσου της σωματικής του διάπλασης & δύναμης, διαμέσου των αναφορών σε έναν επιτηδευμένο Ιουδαϊσμό, αυτός ο Κάφκα προσλαμβάνει
τις εκφάνσεις της δικής του προσωπικής τραγωδίας-τραγικότητας,
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εγκολπώνεται τις σημάνσεις του λόγου για να επανεφεύρει την παρουσία του και τον συμβολισμό της: τον βίο εντός και εκτός του διαρκούς
πατρικού ‘Νόμου’, της πατρικής εξουσίας-φιγούρας που δύναται να επιβληθεί ως ιδιαίτερος ‘μύθος’ με καφτάνι.
Αποδίδοντας τις ‘θρυμματισμένες’ όψεις της οικογενειακής του
δυστοπίας, η Καφκική λογοθετικότητα διαπερνάται από έναν αδιόρατο
φόβο για αυτό που απαντάται ως απρόσιτη εξουσία, εγκαλεί τους όρους
και τα όρια της ενοχής, της αγωνίας μη τον ‘καταβάλλει’ η ίδια η λέξη.
Η ίδια αίσθηση της αγωνίας υπεισέρχεται στο κείμενο, η αίσθηση της
αόρατης ‘ρηγμάτωσης’ του προσωπικού του κόσμου, η αίσθηση της
πανταχού παρούσας παρουσίας ενός πατέρα που, στη θέαση του
Κάφκα, συντίθεται από νόρμες, ‘ενσαρκώνοντας’ παράλληλα την ευρύτητα του πανικού. Του πανικού που επι-φέρει η παρουσία του ενώπιον του Κάφκα και των αδελφών του. Το έργο διατρέχουν οι μορφικές
καταγραφές, αυτό που η Αθηνά Αθανασίου προσδιορίζει ως «ένα φάσμα αδιαχείριστης απώλειας».[1] «Απώλειας» του συμβατικού εαυτού,
του Πατέρα και της Καφκικής οικογένειας ως ‘μύθο’. Η τάξη του συγγραφέα διασαλεύεται, με την Καφκική γραφή να επιτάσσει την αναζήτηση του εφήμερου, των ίδιων των διερωτήσεων: ποιος είναι και που
ευρίσκεται ο πατέρας; Τι δύναται να σημάνει η αναζήτηση της διεξόδου; Η ρωγμή του προφανούς γίγνεσθαι; Της αθώας και της ενοχικής
πατρότητας; H δυναμική του Καφκικού ‘Γράμματος στον Πατέρα’
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έγκειται στις αποτυπώσεις της ‘προσπελάσιμης’ μνήμης, στις ενσκήπτουσες κορυφώσεις μίας σχέσης που εγγράφεται εκ νέου την στιγμή
ακριβώς της επιδιωκόμενης υπέρβασης-άρσης της, με τον συγγραφέα
να αναζητεί εικόνες, συμβολισμούς, χωρο-σημάνσεις, διεξόδους από
την πατρική φιγούρα η οποία, προτού αλλοτριώσει, απλώνει πατρικά
το χέρι. Επρόκειτο για ένα λογοθετικό ‘παίγνιο’ μετατοπίσεων και μετατοπιζόμενων κύκλων, ‘παίγνιο’ όπου το ‘φορτίο’ της Καφκικής αίσθησης ‘μηδαμινότητας’ (όπως το θέτει ο ίδιος ο συγγραφέας), καθίσταται ορατό, μία ‘μηδαμινότητα’ η οποία, άλλοτε συνθλίβει αλλά και
άλλοτε δύναται να επανανοηματοδοτήσει την φορά της επιδιωκόμενης
‘απο-λύτρωσης’, της πορείας υπό το πλαίσιο του τοιχίου: και το
‘Γράμμα στον Πατέρα’, στον Πατέρα-Σφίγγα που θέτει και εγγράφει
τα τελειωτικά ερωτήματα αλλά και το όλο Καφκικό έργο δύναται να
αναφερθούν ως ένα εκτατικό, ‘τοιχίο’ που ακούει και συσσωρεύει τις
προϋποθέσεις της σπειροειδούς ανάπτυξης, της αναπαράστασης των
λεπτών δικτύων της αναγκαιότητας πειθάρχησης και της εξορίας, ενός
‘Νόμου’ πριν τον ‘Νόμο’: την πρωταρχική του νύξη, την εννοιολόγηση
του ως ‘χωροχρονική μήτρα’ που ‘γεννά’ το κανονικό-κανονιστικό. Η
ανοιχτή ‘πληγή’ περικλείεται σε ένα σημαίνον απόσπασμα: «Τα χρόνια
πέρασαν, αλλά εγώ υπέφερα πάντοτε από την φρικιαστική εικόνα ενός
τεράστιου πατέρα, που ήταν για μένα η ενσάρκωση της δικαιοσύνης,
να έρχεται την νύχτα κατά πάνω μου και χωρίς αιτία να με πετά από το
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κρεβάτι στο μπαλκόνι. Έτσι, αποδείκνυε πόσο μηδαμινός φάνταζα στα
μάτια του. Το γεγονός αυτό, αποτέλεσε τότε μια μικρή αρχή, όμως το
αίσθημα της μηδαμινότητας που τόσο συχνά με κυριεύει (αίσθημα, το
οποίο από διαφορετική άποψη ίσως είναι ευγενικό και γόνιμο), οφείλει
πολλά στην επιρροή σου».[2]
Ο Κάφκα απο-καλύπτεται, και, την στιγμή της απο-κάλυψης,
δύναται να διαμορφώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εγγραφή της απορίας, για την τομή μεταξύ ηλικίας και συνειδητότητας,
τομή που διαπερνά το συγγραφικό του έργο, αναφέροντας παράλληλα
μία εμπρόθετη αίσθηση, την οντολογία του ‘είναι’ ή την οντολογική
«γλώσσα» η οποία ‘συσπάται’ σε διάφορα κομμάτια για να δια-κρατηθεί η έκφανση: το Καφκικό «αίσθημα της μηδαμινότητας» απέναντι σε
έναν πατέρα ‘τιμωρό’ των αισθήσεων, έναν πατέρα που ομολογεί την
δύναμη της Καφκικής εντροπίας, αναζητώντας από τον νεαρό Φραντς
το ‘κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν’. Ο συγγραφέας μοιάζει να διερωτάται: τι σημαίνει να είσαι γιος του πατέρα Κάφκα; Απέναντι στον πατέρα-‘κοσμοείδωλο’ που συγκροτεί τα πλαίσια του οικιακού γίγνεσθαι,
απέναντι στο γίγνεσθαι της υποψίας & της αγωνίας που ‘γεννά’ το μέτρο και το μη-μέτρο, ο Κάφκα διαμορφώνει το συγγραφικό του ένστικτο, το ίδιο ‘Γράμμα στον Πατέρα’, ομιλώντας: Και τώρα, η δια-πάλη
για την λέξη, για την ιεραρχία και τις προθέσεις της, για τον πατρικό
‘Νόμο’ τα μυστικά του οποίου αναζητεί ο συγγραφέας. Ο νεαρός
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Τσέχος γράφει τα γράμματα προς τον πατέρα του, ασκούμενος στο ύφος της επιμονής διαμέσου της ανά-κλησης, χρησιμοποιώντας τα ‘παίγνια’ ενός βίου προσποιητών και απροσποίητων εκρήξεων, απευθυνόμενος σε έναν πατέρα ο οποίος, ενώπιον του νεαρού υιού του, εγκαλεί
διαρκώς τα όρια, ανα-πλαισιώνει την μεταιχμιακότητα των αναφορών
του, κινείται προς τον αστερισμό της υπόμνησης του ‘εσύ’: ‘εσύ, τι δύναται να καταφέρεις;’ ‘Τι έχεις κάνει εσύ που δεν μπορώ και δεν έχω
καταφέρω να το κάνω εγώ;’. Με μία επιτελεστικότητα που τον φέρνει
στο παρόν, ο Franz Kafka απο-δίδει αυτο το γράμμα στον πατέρα ‘πανοπτικόν’ & στον πατέρα ‘φάντασμα’, σημαίνοντας την δόμηση ύστερων και ύστατων ‘καταφυγίων’ όπως η ένωση διαμέσου του γάμου, αναδεικνύοντας παράλληλα όχι απλά τις πλαισιώσεις του κύριου συγγραφικού του έργου, όπως επισημαίνει η κριτική, αλλά κύρια τις προκείμενες της δυνατότητας ή των δυνατοτήτων που υποκρύπτει η Καφκική γραφή που είναι η ίδια η επιδίωξη του να τεθεί ‘τάξη’ στο ‘χάος’.
Γράφοντας ο Κάφκα, επιτελεί την αμφιθυμία της ύπαρξης, φέρει το ‘τραύμα’, το ‘τραύμα’ της οικογενειακής-πατρικής πρόθεσης, το
‘φορτίζει’ εκ νέου, ανα-γνωρίζοντας ότι η γλώσσα καθίσταται ‘ασώματη’ εξουσία η οποία δύναται να εγκολπωθεί στο σώμα. Ποια είναι η
‘επωνυμία’ του πατέρα; Ο επάλληλος Κάφκα επί των επάλληλων προσλήψεων-όψεων του βίου του Franz Kafka. Η σχεσιακότητα που αναπτύσσεται, οι συμπυκνώσεις του βάρους, κινούνται προς την
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κατεύθυνση της πραγμάτωσης: σε αυτό το σημείο, ο συγγραφέας επιτελεί την συμβολική ‘πατρο-κτονία’, αντικρίζει τα μεταίχμια της μετάβασης, τείνοντας προς την συγκρότηση ενός πρωτόλειου υποκειμενισμού: τώρα και στο μέλλον, σημασία έχει η ανάπτυξη του ‘ανοίκειου’,
της ‘μεταμόρφωσης’ του γίγνεσθαι σε διάστικτες στιγμής που προσδιορίζονται από την μνήμη και την αμνησία. Όπως επισημαίνει η Αθηνά
Αθανασίου: «Το ανθρώπινο είναι πάντοτε το συμβάν των πολλαπλών
του εκθέσεων – τόσο στο πλαίσιο της σχεσιακότητας του με τους άλλους, όσο και στο πλαίσιο της έκθεσης του στις κανονιστικές δυνάμεις
που ρυθμίζουν τις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές νόρμες της
ανθρωπινότητας». [3]
Η Καφκική σχεσιακότητα των ‘Γραμμάτων’ εγγράφει και επανεγγράφει την σχεσιακότητα της έκθεσης, της γενεαλογίας του αίματος, της τρωτής ύλης, τον προσδιορισμό των ανθρώπινων σχέσεων εντός της πατρικής ‘Πολιτείας’. Πατέρας και γιος, γιος και πατέρας ενώπιον της αίσθησης του ‘βάρους’ και των λεκτικών ατοπημάτων, εκεί
όπου η ίδια η λέξη, η Wort, λειτουργεί ως πολλαπλό μήνυμα. Ο πατέρας του καθίσταται η ανοιχτή σχέση του με τον υιό Κάφκα.. Και η δυνητική απο-λύτρωση του Κάφκα; Η εντύπωση που δύναται να προκαλέσει η ίδια λέξη. Ο Κάφκα διαρκώς απευθύνεται στον πατέρα, ήτοι
στη γενεαλογία της βεβαιότητας, σε μία ιστορία αίματος που ‘καταδικάζει’ με την πρόθεση του ενοχικού ‘συνδρόμου’. Η πύλη ανοίγει, και
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οι λέξεις καταθέτουν και επανασυνθέτουν τον ρυθμό, την ανισορροπία
του σώματος, του φόβου ενώπιον του πατρός-‘κειμένου’, τις χαμηλόφωνες εντάσεις του θανάτου, τις σημάνσεις της αυτοκτονίας. Ο Κάφκα
διαμορφώνεται ως συγγραφέας διαμέσου της οικογενειακής-πατρικής
του γενεαλογίας, μετεξελίσσεται και καθίσταται ο σημαίνων συγγραφέας που γνωρίζουμε διότι δεν έπαψε να λειτουργεί και να είναι ένας
Κάφκα. Η Pascale Casanova αναφέρει: «Ο Κάφκα όχι μόνο δεν ήταν
ένας συγγραφέας εκτός χρόνου και ιστορίας, όπως θέλουν γενικά να
τον περιγράφουν, αλλά έγινε μάλιστα, κατά κάποιο τρόπο, ένας αυθόρμητος θεωρητικός αυτού που ο ίδιος αποκάλεσε ακριβώς «μικρές» λογοτεχνίες, περιγράφοντας ότι παρατηρούσε στην πράξη στην αναδυόμενη τότε Τσεχοσλοβακία και στους κόλπους των πολιτικών και λογοτεχνικών γίντις κινημάτων, δηλαδή του περίπλοκους μηχανισμούς
μέσω των οποίων καταφέρνουν να αναδυθούν όλες οι νέες εθνικές λογοτεχνίες».[4] Και δίπλα στη δική του λογοθετικότητα, ενσκήπτει ο
ποιητικός λόγος του ποιητή Γιώργου Μαρκόπουλου, για έναν πατέρα
στη μέση του ονείρου: «Αλλά κάπως έτσι λοιπόν όλα τελειώνουν, πατέρα. Σε κοιτάζω με τα βλέφαρα σου κλειστά, την ανάσα κομμένη και
δεν μπορώ να δακρύσω, γιατί μια ζωή δεν έκανα άλλο από το να σε
πενθώ, κρυφά να σε πενθώ».[5] Ο Kafka εξομολογείται στον γνωστό
και ‘άγνωστο’ πατέρα.
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_____
[1] Βλέπε σχετικά, Αθανασίου Αθηνά & Μπάτλερ Τζούντιθ, ‘Απ-αλλοτρίωση. Η επιτελεστικότητα στο πολιτικό’, Μετάφραση: Κιουπκιολής Αλέξανδρος, Εκδόσεις Τόπος, Αθήνα, 2016, σελ. 95.
[2] Βλέπε σχετικά, Κάφκα Φραντς, ‘Γράμμα στον Πατέρα’, Μετάφραση:
Καλαμάρας Φαίδων, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα, 1987, σελ. 14.
[3] Βλέπε σχετικά, Αθανασίου Αθηνά & Μπάτλερ Τζούντιθ, ‘Απ-αλλοτρίωση. Η επιτελεστικότητα στο πολιτικό’, Μετάφραση: Κιουπκιολής Αλέξανδρος, Εκδόσεις Τόπος, Αθήνα, 2016, σελ. 57.
[4] Η Pascale Casanova, στη μονογραφία της, ασκεί και μία συνοπτική
όσο και εύστοχη κριτική στους Deleuze & Guattari, οι οποίοι, στο δικό
τους δοκίμιο για τον Κάφκα, και λειτουργώντας με όρους τυπολογικών
αναγωγών, αποδίδουν στον Κάφκα μία απόλυτη πολιτική μοναδικότητα ή
αλλιώς, μία πολιτική απολυτότητα, παραγνωρίζοντας την ευρύτητα του
Καφκικού έργου, τον διαρκή προσδιορισμό των ανθρώπινων σχέσεων καθώς και την αναπαραγωγή τους στο και ως μέτρο του δυνατού, εγγράφοντας το ίδιο το πολιτικό στην κατεύθυνση των έκκεντρων υπομνήσεων,
της Εβραϊκής υπόμνησης στην «καρδιά» της Γερμανικής ή Γερμανόφωνης
Μεσευρώπης, της ‘τεχνολογίας’ του πολιτικού ως συνάρθρωση ατομικότητα και ‘ανώνυμης’ συλλογικότητας. Βλέπε σχετικά, Casanova Pascale,
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‘Η Παγκόσμια Πολιτεία των Γραμμάτων’, Μετάφραση: Γιαννοπούλου
Έφη, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2011, σελ. 252.
[5] Βλέπε σχετικά, Μαρκόπουλος Γιώργος, ‘Νύχτα του ασπασμού’, Ποιητική Συλλογή ‘Κρυφός Κυνηγός’, Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα, 2010, σελ.
21.
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Σέφης Αναστασάκος: ‘Στη σκιά των ανεμόμυλων’

«Της αυγής το χάδι δροσιά του γιασεμιού με πληγώνει»
(Σέφης Αναστασάκος, ‘Με πληγώνουν’)

Η

ποιητική συλλογή του Σέφη Αναστασάκου με τίτλο 'Στη σκιά

των ανεμόμυλων' συγκροτεί όρους ενός εμπρόθετου λυρισμού[1] ο οποίος προσδιορίζει συμβάντα διαμέσου των 'ερει-

πίων' της ιστορίας και του πολύσημου 'τώρα', εγγράφοντας χαρακτηριστικά δια-κράτησης συμβολισμών, συμβολισμών που δεν προστατεύονται παρά από την ίδια την φορά που προσδίδει ο ποιητής. Η ποιητική
γλώσσα[2] δια-περνάται από εντάσεις, από προσδοκίες καταλλαγής,
από μία ηλιακή έγκλιση που δεν αποκαλύπτει παρά αποκαλύπτεται
διαρκώς στα επάλληλα σώματα.
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Διαρρηγνύοντας τους όρους της απλής προτρεπτικότητας, ο
ποιητής, ανοιχτός στα κελεύσματα του καιρού του, εντάσσει στο ποιητικό πεδίο μνήμες που συνδιαλέγονται με τις 'σκιές' της παρηγορίας,
νοηματοδοτεί τις υποκειμενικές εκφάνσεις ενός αντικειμενικού γίγνεσθαι, εκεί όπου 'εδαφοποιούνται' οι αλληγορίες αναγέννησης εν καιρώ
κρίσης, διαμέσου της 'επι-καρπίας' της 'άγνωστης' λέξης, της οικείας
στιγμής, καθώς και της ερωτικής ανάδυσης από το 'μύθο': σώμα και
σώματα εν σχέσει με την γενεαλογία του ανθρώπινου αίματος. Στην
περιώνυμη 'σκιά' ενσκήπτουν οι ενοχές, η άσκηση του πένθους, η αίσθηση μίας δυνατότητας απο-λύτρωσης που εκφέρεται ως διαπεραστική αίσθηση των πραγμάτων, η πρόθεση της προσήκουσας μαρτυρίας: η δι-επαφή και η οριακότητα της: «Στα χείλη σου ροδάκινου
γεύση ανυπότακτη».[3]Στην ποιητική γλώσσα δομούνται σχέσεις εκτατικές, σχέσεις που αναφέρουν και αναφέρονται από την τριβή, από την
'γεύση' του ίμερου, εκεί όπου τα χείλη φέρουν την φυσικότητα της ασύγγνωστης πρόθεσης: την «γεύση του ροδάκινου» ως επανοικειοποίηση της περιεχομενικότητας του έρωτα[4], της δόμησης του 'ανυπότακτου' στην ίδια την φορά του ανήκειν.
Ο Σάββας Μιχαήλ στην ανάλυση του ‘Μεγάλου Ανατολικού’
του Ανδρέα Εμπειρίκου, αναφέρει σχετικά με τις ερωτικές ωσμώσεις
που ενσκήπτουν: «Αυτό το ερωτικό αντικείμενο (σ.σ: η Εμπειρίκια
«παιδίσκη») δεν είναι μόνο παθητικός υποδοχέας του πόθου. Είναι το
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ίδιο αντικείμενο-υποκείμενο και αναπροσανατολίζει την όλη κίνηση
προς την αρχέγονη ενότητα, της οποίας γίνεται προ-εικόνισμα, προ-έκφανση (Vorschein, με την έννοια που δίνει στον όρο ο Ernst Bloch)».[5]
Με την ιδιαίτερη ποιητική του τροπικότητα, ο Σέφης Αναστασάκος,
οικειοποιείται τις όψεις της «όλης κίνησης προς την αρχέγονη ενότητα», σπεύδοντας να αποδώσει παρά να προκαταλάβει, προσιδιάζοντας παράλληλα προς την ευόδωση στο χωροχρόνο της «Ροδακινικής»
απο-κάλυψης & απόθεσης. Το φιλί-ροδάκινο καθίσταται η γεύση που
αφήνει, πλαίσιο ‘απόσπασης’ από τον οίκτο, πλαίσιο-αναπαράσταση
του ενωτικού πόθου. Μεταξύ κοινωνικών αποτυπώσεων και σήμανσης
των στοιχείων εκείνων που δύνανται να συνθέσουν την ποιητική 'αλήθεια', ο Σέφης Αναστασάκος επικοινωνεί με τις όψεις της δοτικότητας,
φέρει το περίβλημα μίας σκληρής εποχής, διευρύνοντας παράλληλα τα
όρια μίας ποίησης που, από τις ίδιες τις απευθύνσεις της, αναμένει
πολλά. Στο κειμενικό ποιητικό ‘σώμα’ εντυπώνονται μνήμες αίματος,
μνήμες φόνευσης, η ποιητική του Φεδερίκο Γαρθία Λόρκα ο οποίος,
δια-κρατεί την ευρύτητα της παρουσίας στην αρένα: «Γυάλινα βουνά
διαβήκαμε καλπάζοντας στίχους ανένταχτους μ’ αφηνιασμένες λέξεις
που κροτάλιζαν στο δισάκι μας. Στα στενά του Τολέδο περιμέναμε να
γυρίσεις Φεδερίκο. Πήγαμε στην εκκλησιά. Στην εκκλησιά, φέραν το
σώμα του ταυρομάχου. Τον βρήκαν να κοιμάται, κάτω απ’ τις ήσυχες
καστανιές με το περιδέρειο του θανάτου. Χυμένο αίμα στα πέταλα των
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ρόδων, χυμένο αίμα στους κρόταφους των αστεριών στις ρίζες των δέντρων. Στο ναό των νεκρών πουλιών στο ναό των νεκρών ποιητών ένα
καντήλι φέγγει τα σκοτάδια».[6] Η ίδια η φασματικότητα εντυπώνεται
ως μνήμη της παρουσίας, αίρει τις προκείμενες του ανώφελου, δύναται
να ‘κατασκευάσει’ πεδία κριτικής: ‘γιατί τώρα;’. Η απόκριση αναφέρεται ‘μητρικά’, ζητεί από τον Λόρκα και την Λορκική ποίηση την λέξη
ή τις λέξεις, ήτοι την πορεία στην οριακότητα του διά-κενου, καθώς και
της συνάρθρωσης μορφής και διάκρισης της μορφής.
Η ποίηση προσδιορίζεται ως πορεία εντός προθέσεων, εντός
των απολήξεων ζωής και θανάτου. Ο Σάββας Μιχαήλ αναφέρει πως «ο
κάθε θάνατος έχει τη δική του εσχατολογία. Κάθε φορά μοναδικός, το
τέλος ενός κόσμου».[7]‘Εγγίζοντας’ τις πλαισιώσεις των αναφορών, ο
Σέφης Αναστασάκος, επι-φέρει την τομή της Λορκικής παρουσίας, αναζητώντας την έκθεση της ποίησης, το δια-μοίρασμα των αναφορών,
την φαντασιακή κοπή του ειδικού και του επώδυνα μοναδικού: «Στο
ναό των νεκρών πουλιών στο ναό των νεκρών ποιητών ένα καντήλι
φέγγει τα σκοτάδια». ‘Στη σκιά των ανεμόμυλων’, ο ποιητής διαλέγεται με την δυστοπία, με το αίμα ως συμβολισμό του εικονοκλαστικού
γίγνεσθαι, με την ιστορία που συνυφαίνεται με τον τόπο ή με τους τόπους εκδήλωσης της, χρησμοδοτώντας συνάμα για το διαρκώς άλλο:
«Στους όρμους οι ανέμοι λεηλατούν ιστιοφόρα στις όχθες άνθη αιχμάλωτα ανασαίνουν τ’ απόβροχο. Η συντέλεια, σε εξάμηνες ισόποσες
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δόσεις, περπατά στην ομίχλη της νύχτας σκιάς χαράσσοντας το μέτωπο. Σε κόκκινα ερείπια γράφεται το χρονικό της άλωσης των δορικτητόρων. Και ο Βονιφάτιος ο Χλωρός, (υιός του Βιλεαρδουίνου), ο
Τισαφέρνης, ο Βελισάριος, ο Γοδεφρίδος; Τίποτα δεν ξέρουμε γι’ αυτούς, στην ανάπαυλα της μάχης πνίγηκαν, στο αίμα του δύοντος ηλίου».[8]
Το αίμα ρέει ενώπιον της ‘προδοσίας’, της διάστικτης αμαρτίας, τείνοντας προς την λειτουργία της επί-γνωσης που δύναται να προσφέρει η
πράξη. Ενώπιον του στοχασμού, η πράξη, το «ήμαρτον» σε κινήσεις
πληθυντικές. «Πολλά τα «συγγνώμη» που έστειλες στο θεό, με poste
restante. Στείλε και μερικά «κύριε ελέησον», να ξέρει που τον σέβεσαι.
Άλλωστε ο ίδιος πήρε τις αποφάσεις του. Δεν του αρέσουν οι «συγγνώμες» περιέχουν αλαζονία έστω και ξεθωριασμένη. Προτιμά τα «ήμαρτον» καταχωρούνται πιο εύκολα παραπέμπουν στην αμαρτία».[9]
Η ποίηση ενσκήπτει μεταξύ επί-γνωσης και απεύθυνσης, εντάσσοντας στη χορεία της, στο φάσμα της σιωπές, καθημερινές προβολές,
την αγωνία της αναζήτησης της σωτηρίας, της εξιλέωσης. Στη ‘σκιά’
των εγγραφών, στο Canto των υποκειμένων, η ‘σκιά’ της άλλης μορφής, η δια-πάλη με τους ‘ανεμόμυλους’ του χασματικού γίγνεσθαι, οι
όψεις της αναγνώρισης και της αλληλεγγύης, η απώλεια και η υπενθύμιση της ομορφιάς: «Στη Βαβυλώνα δεν έχουν Αγνώστους, κηδεύουν
τριαντάφυλλα».[10] Ο ποιητής, για να παραπέμψουμε στην Σπινοζική
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φιλοσοφία, ζει, «ex solo rationis dictamine visit»[11], «ακολουθώντας
μόνον την υπαγόρευση του Λόγου», ενσωματώνοντας στοιχίσεις, συνειρμούς και ανθρώπινα υποκείμενα, ακροάσεις, προσδοκίες γεννήσεων και στοχεύσεις. Αυτή είναι η καθημερινή ύλη των πραγμάτων.
Το διακύβευμα, το πρόταγμα, καθίσταται ο ίδιος ο Λόγος-Ποίηση, η
συν-διαλλαγή με την ‘οικεία ανοικειότητα’. Όπως τονίζει ο Γιάννης Ρίτσος: «ΕΔΩ το φλογερό πράσινο των δέντρων, η βέβαιη βουή των νερών, οι νέοι σπαρτιάτες με τα ποδήλατα, ο νέος ιερέας με το κυανό
αντερί διασχίζοντας την εσπέρα, το λεωφορείο στη σκιά της Μητρόπολης. Εκεί τ’ ασκητικό βουνό με το σφιγμένο του σαγόνι με το γδαρμένο
στέρνο της υπεροψίας του γυμνό, κατάγυμνο τ’ ασκητικό βουνό. Κ’
εμείς, ανάμεσα».[12] Το ποιητικό πράττειν του Σέφη Αναστασάκου,
φέρει τα ‘θραύσματα’ της απωλεσθείσας εμπιστοσύνης. Παραπέμποντας και παραλλάσσοντας ελαφρά την Pascale Casanova, δύναται να
αναφέρουμε πως η ίδια η ποίηση, η ποιητική ‘νησιωτικότητα’, «επιβάλλει την ιδέα ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να αναζητήσουμε», κάτι
που δεν έχει ακόμη περιγραφεί».[13]
_____
[1] Ο ποιητικός λυρισμός εξελίσσεται & ‘μετασχηματίζεται’ στο ίδιο μήνυμα που αναδεικνύει την ποικιλία του ευρύτερου γίγνεσθαι.
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[2] Στα ποιητικά συμφραζόμενα διαρκεί η αίσθηση της φρεσκάδας που
φέρουν τα λουλούδια ως θέαση, κρυφός πόθος και ορμέμφυτο ‘ξύπνημα’
του κόσμου. Στον ανοιχτό ορίζοντα, το σημείο-μηδέν της ανθρώπινης, της
αιμάσουσας δημιουργίας, του τραύματος με αλλά και δίχως αριθμό: «Κόκκινος ουρανός κυριεύει τον ορίζοντα έτος πρώτο μετά την καταιγίδα».
Βλέπε σχετικά, Αναστασάκος Σέφης, ‘Ανάγλυφα’, Ποιητική Συλλογή,
‘Στη σκιά των ανεμόμυλων’, Εκδόσεις Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2005, σελ.
14.
[3] Βλέπε σχετικά, Αναστασάκος Σέφης, ‘Ορτανσίες…ό.π., σελ. 35.
[4] Ο έρωτας καθίσταται το πεδίο της εναγώνιας προσδοκίας, της σωματικής κατάπληξης. Όπως το θέτει η Κική Δημουλά: «Περιττός θάνατος δεν
είναι και ο έρωτας»; Βλέπε σχετικά, Δημουλά Κική, ‘Δυσπνέεις. Κατανοητό.’ Ποιητική συλλογή ‘Μεταφερθήκαμε παραπλεύρως’, Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2007, σελ. 9.
[5] Βλέπε σχετικά, Μιχαήλ Σάββας, ‘Πλους και κατάπλους του «Μεγάλου
Ανατολικού», Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 1995, σελ. 44.
[6] Βλέπε σχετικά, Αναστασάκος Σέφης, ‘Επικήδειος στον Λόρκα…ό.π.,
σελ. 31.
[7] Βλέπε σχετικά, Μιχαήλ Σάββας, ‘Η απόγνωση ως ευγένεια’, στο: Μιχαήλ Σάββας, (επιμ.), ‘Homo Liber. Δοκίμια για την Ποίηση, την Εποχή
και την Ελευθερία’, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 2016, σελ. 177.
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[8] Βλέπε σχετικά, Αναστασάκος Σέφης, ‘Αίμα του δύοντος ηλίου…ό.π.,
σελ. 19.
[9] Βλέπε σχετικά, Αναστασάκος Σέφης, ‘Ήμαρτον…ό.π., σελ. 42.
[10] Βλέπε σχετικά, Αναστασάκος Σέφης, ‘Στον Άγνωστο Στρατιώτη…ό.π., σελ. 7. Στην ποιητική του συλλογή με τίτλο ‘Δραπέτες’, ο
Σέφης Αναστασάκος ανα-πλαισιώνει τους όρους πρόσληψης του προσφυγικού-μεταναστευτικού υποκειμένου, κινούμενος εντός και εκτός καιρού
συνάμα και υπενθυμίζοντας, την ευρύτητα και την βαρύτητα της πρόσφατης όξυνσης του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος, με όρους μίας
διάστικτης, κοινωνιο-γεωγραφικής διασποράς της αλληλεγγύης.
[11] Αναφέρεται στο: Μιχαήλ Σάββας, ‘Ελευθερία..non ut Legem, sed ex
amore…ό.π., σελ. 19.
[12] Βλέπε σχετικά, Ρίτσος Γιάννης, ‘Προσχέδια’, Ποιήματα, Τόμος Γ’,
Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα, 2004.
[13] Βλέπε σχετικά, Casanova Pascale, ‘Η Παγκόσμια Πολιτεία των
Πραγμάτων’, Μετάφραση: Γιαννοπούλου Έφη, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα,
2011, σελ. 21.
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Είμαι Αριστερόχειρ Ουσιαστικά

Νωρίς το πρωί με καινούργιο κιμονό: άλλος άνθρωπος. Άδειο κέλυφος: κι η ψυχή του τζίτζικα τραγουδισμένη»
(Ματσούο Μπασό)

O

μονόλογος του ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη με τον χαρακτηριστικό τίτλο 'Είμαι Αριστερόχειρ ουσιαστικά'[1], αποτελεί
μία καταγραφή πέραν την απλής απόφανσης & κατάφασης, ε-

κεί όπου ο ποιητής ανα-συνθέτει διαρκώς την ευρύτερη κοινωνική, πολιτική και ποιητική του πορεία, πορεία που συν-διαλέγεται με τις προσωπικές επιλογές και το 'βάρος' των επιλογών αυτών, με την ίδια την
φασματικότητα, με τα 'φάσματα' του καιρού, με τις θεάσεις του παρόντος στο ιστορικό παρελθόν. Μεταξύ έκφρασης και υπαινιγμού,
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αισθητηριακής πρόσληψης και ανάθεσης στην ποίηση, ο Μανόλης Αναγνωστάκης μαρτυρεί λιτά συμβάντα που επι-καθόρισαν τον βίο του
και τον βίο μίας εποχής, αφηγείται τις καταβολές μίας ποίησης-ποιητικής η οποία προσδιορίζεται από ερεθίσματα, αναπτύσσεται στα πεδία
της εκ-φοράς της, εγγράφεται στα πλέγματα των επώδυνων διερωτήσεων, στους όρους των 'ρηγματώσεων' του καθημερινού: που και σε
ποιο σημείο εκκινεί η εμπλόκιση εντός της ιστορίας; τι δύναται να σημάνει η ίδια η ποίηση της 'διαύγειας'; Η περιώνυμη 'ήττα' ως μη-κανόνας;
Δίχως εντάσεις μελοδραματισμού, ο μονόλογος, ουσιαστικός στις εκφάνσεις του, αποδίδει, με περιεκτικότητα, την πορεία του ποιητή από
την νεανική του ηλικία στις 'φορτισμένες' επιλογές της δεκαετίας του
1940, στην ένταξη του στην ΕΠΟΝ ('Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση
Νέων') και στο ΕΑΜ ('Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο'), έως την ένταξη και την δράση του μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ, από το οποίο
διαγράφηκε το 1946, με την 'κατηγορία' της 'αντι-κομματικής δράσης'.
Η ιδιαίτερη κομματική 'απομόνωση' ως 'τιμωρία' και ως 'ποινή' (δείγμα
της εντεινόμενης κομματικής επιτήρησης & ελέγχου), στοιχίζει στον
ποιητή, που φθάνει μέχρι σημείου αυτοκτονίας. Η κομματική και πολιτική του διαγραφή τον καθιστά πολιτικά 'άλλο', 'αλλότριο' από τις αναγνωρίσεις του κόμματος, αλλά και ανοιχτό σε αυτό που προσδιορίζεται
ως αναγκαία παραδοχή, κάτι που θα εκφραστεί και στο πεδίο της
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ποίησης του. Και είναι η συγκεκριμένη δεκαετία που ως εγκάρσια κοινωνική και πολιτική τομή, ως 'χασματοποίηση' από το μείζον, 'εδαφοποιείται' ως 'σημείο' στο ποιητικό του έργο, νοηματοδοτεί τις προσίδιες
πλαισιώσεις της άσκησης στην 'εγκράτεια' και της έκθεσης στο καθημερινά αναφορικό: μία μνήμη με και δίχως οριακότητα, μία εποχή μνημειωδών απεικονίσεων και αναπαραστάσεων, μία 'διεισδυτική' αμφιβολία της 'μοναδικής' ή της 'μοναδικότητας' της 'αλήθειας' ως επωνυμία.
Το τίμημα επανέρχεται, ανα-καλεί την 'αξία' του. Η ποιητικότητα των
'χρεωστικών' αναφορών & σημάνσεων, η ποιητικότητα που αποδόθηκε, από την λογοτεχνική-φιλολογική κριτική ως 'ποίηση της ήττας'
της Αριστεράς και της Αριστερής εν Ελλάδι κοσμοθεωρίας, δεν συνιστά πάρα την αρχή μίας ιδιαίτερης κρίσης για τα πράγματα και για την
εκθετική ιστορία.
Στο πεδίο της ποίησης, οι λέξεις 'παραμορφώνονται', δύνανται
να απο-καλύψουν εμφατικές αντινομίες, την ή τις θεάσεις του συλλογικού υπό το πρίσμα μίας διαστέλλουσας ατομικότητας η οποία χρησιμοποιεί και ασκείται στην ποίηση, σημασιοδοτείται από νοηματικές εξαρθρώσεις από τα συγ-κείμενα των ενορμήσεων, προσιδιάζοντας
προς την συγκρότηση του περιγράμματος: όχι 'ποίηση της ήττας' αλλά
«μια αγωνία για την εποχή, ένα άγχος για την εποχή».[2] Μία μαρτυρία
για τον δόκιμο θρήνο, για την ενοχή, για την εκφραστική δια-μφισβήτηση που δια-σπείρει τους δικούς της 'Εφιάλτες', για την αγωνία της
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αναζήτησης ενός ταυτοτικού 'raison d' etre' ('λόγος ύπαρξης') σε επώδυνες περιόδους, σε περιόδους ουσιαστικών διαγραφών και πολιτικώνιδεολογικών 'διαγραφών', εξορίας και καταδίκης σε θάνατο, για την ευρύτητα και την διερώτηση του τι σημαίνει η καθημερινή αριστερά και
ο καθημερινός αριστερός δίχως 'φετιχοποιημένες' αποφάνσεις και κομματικές-πολιτικές μεγαλοστομίες. Όντας καθημερινός, δεν έπαψε ποτέ
να είναι πολιτικός, ή πολιτικά συμβολικός. Στον μονόλογο ως ίδια και
'άλλη' ποιητική τροπικότητα, ο ''ουσιαστικά Αριστερόχειρ' Μανόλης
Αναγνωστάκης, αρθρώνει τον λόγο & τις αποτυπώσεις της δικής του
ενεστωτικής πορείας που διαπλέκεται με την υποκειμενικότητα των
συμβάντων, 'αξιολογεί' τους όρους της 'ελκτικότητας' που 'μετράται'
στην πολύτιμη ακρίβεια, εγγράφει χαρακτηριστικές όψεις από την πορεία της Αριστεράς μεταπολεμικά, την στιγμή όπου δεν λειτουργεί ως
'ανώνυμος χρονικογράφος' αλλά ως ποιητής που πριν καταθέσει το βιογίγνεσθαι της λέξης, της εμπρόθετης λεκτικότητας το 'μετρά', όπως 'μετρά' την έκταση του χάσματος και του 'τραύματος'.
Ο Παντελής Μπουκάλας, στον κατατοπιστικό του πρόλογο, εστιάζει στις συναρθρώσεις της Αναγνωστακικής 'Πολιτειότητας' και
ποίησης, επισημαίνοντας: «Αμέτοχος και ουδέτερος παρατηρητής» δεν
έμεινε ποτέ ο Αναγνωστάκης. Την τέχνη του πολίτη, την τέχνη του πολίτη-ποιητή, την άσκησε δια βίου, εν λόγω και έργω. Τα ποιήματα του
δεν προορίζονταν να υπάρξουν σε κλειστά δωμάτια και να εξατμιστούν
220

Σίμος Ανδρονίδης

εκεί. Ο άνθρωπος που τα 'φτιάξε, με γλώσσα χυμώδη μέσα στην οικονομία της, δεν τα υποδύθηκε. Τα λειτούργησε».[3] Ο ποιητής κατέστη
συμβολικός δια της «απο-συμβολοποίησης», διευρύνοντας τον χώρο
της παραδοχής: ‘Είμαι Αριστερόχειρ Ουσιαστικά’, δηλωτικά, αναφορικά, με διάθεση μίας ‘κατάλληλης’ μαρτυρίας: από την γενεαλογία,
οικογενειακή και κοινωνική, πολιτική και ποιητική, ενσκήπτει το ‘παλαιό’ και το ‘νέο’. Τα 'σωματικοποίησε', δύναται να αναφέρουμε, αξιώνοντας από την ποίηση την δική της στιγμή, την κοινοποίηση, όχι
απλά της παρουσίας, αλλά των όρων της επικοινωνίας, 'μυώντας' στην
και στην 'τελετουργία' του ενεστωτικού: υπό αυτο το πρίσμα η ποιητική
γλώσσα του Θεσσαλονικιού ποιητή καθίσταται συναρμογή της ετερογένειας, της ανισορροπίας μεταξύ ισχύος και άφεσης, τείνοντας προς
τους διαφορικούς άξονες του εκούσιου: ''το θέμα είναι τώρα τι λες'',
γράφει ο ίδιος, αναφέροντας την σιωπή και το πέραν της σιωπής: ποια
είναι η ορθή, η ακριβής λέξη απόδοσης; Με ποιον τρόπο εγγράφονται
στις καθημερινές συνδηλώσεις ο έρωτας[4] ως παλινδρόμηση και η ιστορία;
Η ποίηση οικειοποιείται συμβολισμούς διάθεσης, ενσκήπτει
στις έμφορτες αντιθέσεις της, διευρύνεται σε μία ιδιαίτερη σιωπή, εκκινεί στους αστερισμούς του 'ανήκουστου', με τον τρόπο που το θέτει
ο Γερμανός ποιητής Friedrich Hölderlin: «Όμως εκεί που είναι ο κίνδυνος Εκεί και το σωτήριον φύεται».[5] Εν τη ιδιοποίηση της
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'διακινδύνευσης', η Αναγνωστάκεια ποιητική γραφή δεν δικαιώνεται
'πανηγυρικά' παρά επενεργεί στα διάστικτα διακυβεύματα, 'θυσιάζοντας' τον συμβολικό ριζοσπαστισμό για την αντεστραμμένη ύλη: εκ
νέου κίνηση προς τον εαυτό που ανέφερε ενώπιον φόβων, προσλήψεων
και προσδοκιών, προς τα «πλήθη του ενός»[6] για να παραπέμψουμε
και στον τίτλο της ποιητικής συλλογής του ποιητή Ηλία Τσέχου, εκεί
όπου δεν επέρχεται το «σβήσιμο της υποκειμενικότητας του άλλου»[7] και του ίδιου εαυτού, για να παραφράσουμε ελαφρά τον Παύλο
Κάβουρα.
Με τα λόγια του Σάββα Μιχαήλ, «ο ένας πόλος της αντίφασης είναι ο
πόνος/μόχθος. Ο άλλος είναι ο πόθος»,[8] με τις απεικονίσεις να επικοινωνούν διαλεκτικά στην εξύψωση του 'φυσικού' στοχασμού, του λεκτικά επιφορτισμένου: σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις.
Να μην τις παίρνει ο άνεμος». Μία Σικελική 'φωνή' αντηχεί σε αυτό το
σημείο: «Και να τώρα, σηκωμένος στο ύστερο ακρωτήρι, αγνάντια από
τον κόσμο που γκρεμίζεται, για να ρωτάω την ίδια μου ψυχή και ν' απαντά».[9]
Ο 'Αριστερόχειρας' ανέφερε διαμέσου του εκτατικού μονολόγου του, επανεπινοώντας τα ποιητικά 'παίγνια' που εγγράφουν περισσότερα από αυτά που δηλώνουν, συγκροτώντας την 'κριτική του κριτικού' και 'εδραιώνοντας την πολυφωνία του, τους όρους του τελευταίου
'Υστερόγραφου' του: «Δε θέλω να γνωρίζω παρά πολύ τους
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ανθρώπους. Όλα προς τι; Ζήσαμε παιδικά χρόνια, νιότη - διαφορετικά.
Δεν ήταν δειλός γιατί είχε συναίσθηση της δειλίας του».[10] Έως τα
πολλά 'γιατί';, μία λέξη και μία ποίηση, δρόμος. Τα ‘Καυδιανά Δίκρανα’ διασχίζονται από τον αριστερόχειρα ποιητή που εγγράφει στο
ποιητικό πλαίσιο την αριστερά των αισθητικών προκείμενων.
Ο Μανόλης Αναγνωστάκης, αυτός ο 'ουσιαστικά Αριστερόχειρας', όπως αυτο-προσδιορίζεται ο ίδιος, αρθρώνοντας παράλληλα τον
δικό του λόγο στη δημόσια σφαίρα, συγκροτεί ένα ευρύτερο πλαίσιο
το οποίο συναρθρώνει τον βιωματικό μονόλογο με τα χαρακτηριστικά
δοκιμίου, εκεί όπου η ποιητική εκφραστικότητα 'δοκιμάζεται' στις εκφερόμενες θεάσεις, στην, κατά τον ποιητή, νεανικότητα, καθότι η ποίηση για τον ίδιο συνιστά 'έργον' της νεότητας, της 'λείας' ανάδυσης
συσσωρευμένων προσδοκιών. Όπως το θέτει ο ίδιος: «Η ποίηση είναι
περισσότερο μια έκφραση νεανική. Η ποίηση είναι μια πρώιμη περίοδος της ανθρωπότητας».[11] Νοηματοδοτώντας την ποιητική τροπικότητα ως νεανική 'αταξία' και ανατροπή, ο ποιητής ενσωματώνει στο
μονόλογο του μία διάστικτη και 'παρούσα' κινησιολογία, την στιγμή
όπου επιτελείται το συμβάν: για κάθε περιστατικό του βίου η δέσμευση
στην επιδραστικότητα του, για κάθε ιστορία, μία 'θλιμμένη' αξιοπρέπεια που αναβλύζει μέσα από τις σελίδες του βιβλίου. Και η περιώνυμη
αίσθηση της 'ήττας' που γλαφυρά του αποδόθηκε, δεν είναι 'ήττα', αλλά
η μαρτυρία του ειπωμένου με τον τρόπο της 'από τα μέσα' συμμετοχής,
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ο ίμερος της ανάκτησης μίας συνειδητότητας που ανοίγεται στη φοβερή απώλεια, στην ελπίδα δίχως προστατευτικούς φραγμούς: «Έλπιζες από απελπισία»[12], γράφει στην ποιητική του συλλογή με τον
τίτλο 'ΥΓ.'
Ο Μισέλ Φάϊς, στο επίμετρο του θέτει τους όρους της Αναγνωστάκειας ποιητικής πορείας, της συναίσθησης που διανθίζεται με όψεις
και αποχρώσεις μίας λεπτής παρουσίας απολεσθέντων και για αυτό ακροτάτων ονείρων, με το 'βάρος' της φυγής, της οικειότητας της μνήμης: «Κι αυτή ακριβώς η σκοπιά είναι που χρωματίζει τη φωνή του
άλλοτε μ' έναν τόνο ειρωνικής ματαιότητας κι άλλοτε με μια κουρασμένη επιείκεια, για όσα αδράχνει το δίχτυ της μνήμης· σ' αυτά λοιπόν
που λέγονται, άλλοτε με τον τρόπο του υπαινιγμού κι άλλοτε με τον
τρόπο της γύμνωσης, βράζει ο πόνος του ανθρώπου και των πραγμάτων, όχι σε θερμοκρασία δωματίου, τακτοποιημένη ζωή, συνείδηση και
τα ρέστα, αλλά με τον επείγοντα και πυρετικό τρόπο του Γκράμσι, καθώς η αδιαφορία είναι το νεκρό βάρος της Ιστορίας» στον ορίζοντα του
ποιητικού υποκειμένου αλλά και του δημιουργού του. Γι' αυτό ο Αναγνωστάκης υπήρξε ένας σατιρικός ποιητής της διάψευσης (όχι της ''ήττας''), ένας σωματικός ποιητής της πολιτικής πράξης· γι' αυτό σιώπησε
όταν γύρω του όλα προέβαλλαν αβάσταχτα νικηφόρα, αβάσταχτα αυτοεπιβεβαιωμένα, αβάσταχτα λαλίστατα- αβάσταχτα ξένα της σαρκός
που λαχταρά και θυμάται».[13] 'Εγγίζοντας' την ίδια την 'ενσάρκωση'
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της σιωπής, αποφεύγει τις 'παγίδες' των πανηγυρικών λόγων, ανασυνθέτοντας την Θεσσαλονίκη των παιδικών του χρόνων, την 'εγκαρτέρηση' και την αποκρυστάλλωση της λέξης εντός και πέραν του «σπαραγμού της κοινοτοπίας»[14], όπως αναφέρει ο ίδιος ο ποιητής. Η αισθητική του αντιστρατεύεται μία ομοιότητα δίχως χρώμα, ενέχοντας την
φορά, της ακριβούς, για τα πράγματα, ποιητικής λέξης. Και όπως αναφέρει ο Γερμανός ποιητής Γιαν Βάγκνερ: «ένα ποίημα είναι πάντοτε
ένας τρόπος να σκεφτείς τα πράγματα εκ νέου. Επομένως, συνιστά και
έναν μικροσκοπικό αλλά πανίσχυρο φορέα ασυνήθιστης ελευθερίας».[15]
_____
[1] Βλέπε σχετικά, Αναγνωστάκης Μανόλης, ‘Είμαι Αριστερόχειρ Ουσιαστικά’, Δεύτερη Έκδοση, Πρόλογος: Μπουκάλας Παντελής, ΕπιμέλειαΕπίμετρο: Φάϊς Μισέλ, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2011.
[2] Βλέπε σχετικά, Αναγνωστάκης Μανόλης, ‘Είμαι Αριστερόχειρ Ουσιαστικά…ό.π., σελ. 59. Ανατρέχοντας στο πεδίο της μνήμης, ο ποιητής αναθυμάται τις στιγμές της παιδικής αποξένωσης, της ίδιας προσπάθειας που
κατέβαλλε στη Θεσσαλονίκη, να καταστεί ‘οικείος’, ‘συγγνωστός’, στους
Εβραίους συνομηλίκους του οι οποίοι τον απέκλειαν από τα παίγνια τους.
Η εκδοχή που παρατίθεται στον μονόλογο, στην ‘κοπιώδη’ μαρτυρία ως
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ρατσισμός, συν-διαλέγεται με το προσωπείο της ποιητικής αφήγησης που
είναι ίδιο, βιωματικό, εκτατικό, διότι προσδιορίζεται στην ουδετερότητα
της: «Στην εβραίικη γειτονιά τα παιδιά δεν τον παίζανε γιατί δεν ήταν εβραίος». Βλέπε σχετικά, Αναγνωστάκης Μανόλης, ‘ΥΓ.’, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα, 2011, σελ. 9. Η τελευταία του ποιητική συλλογή, το ποιητικό του υστερόγραφο με τον τίτλο ‘ΥΓ.’ που δεικνύει, δίχως συνθηματολογία και ‘ευφρόσυνη’ διδακτισμό, συνιστά το απόσταγμα του ευρύτερα
κοινωνικού και ποιητικού του βίου, με ποιήματα-‘θραύσματα’ ενστάσεων.
[3] Βλέπε σχετικά, Αναγνωστάκης Μανόλης, ‘Είμαι Αριστερόχειρ Ουσιαστικά…ό.π., σελ. 16.
[4] Ο έρωτας δύναται να λειτουργήσει, στην Αναγνωστακική ποίηση, ως
σημείο ή ως συνάντηση ευκαιρίας, ως απόθεση εντάσεων, εκεί όπου συναρθρώνονται οι πρώιμες ‘εκρήξεις’ του ερωτικού συμβάντος, η ευκαιρία
του ‘αγνώστου’ με την ίδια την εκ-φορά της διάρκειας του. Ο ίδιος άλλωστε στο μονόλογο του διεκδικεί όχι τις ‘δάφνες’ αλλά τους όρους εγγραφής της ερωτικής ποίησης πέραν του βλέμματος της λογοτεχνικής κριτικής
δηλώνονται και ερωτικός ποιητής, ποιητής της ‘άλλης’ ευθύτητας στο
σώμα και στα σώματα.
[5] Αναφέρεται στο: Μιχαήλ Σάββας, ‘Κονέκ-Κονέκ ή ο Γιώργος Χατζημιχάλης συλλογίζεται’, στο: Μιχαήλ Σάββας, (επιμ.), ‘Homo Poeticus’,
Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 2006, σελ. 191.
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[6] Βλέπε σχετικά, Τσέχος Ηλίας, ‘Τα πλήθη του ενός’, Εκδόσεις Κουΐντα,
Αθήνα, 2013.
[7] Αναφέρεται στο: Ρόμπου-Λεβίδη Μαρίκα, ‘Επιτηρούμενες ζωές.
Μουσική, χορός και διαμόρφωση της υποκειμενικότητας στη Μακεδονία’,
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2016, σελ. 167.
[8] Βλέπε σχετικά, Μιχαήλ Σάββας, Homo Poeticus…ό.π., σελ. 31.
[9] Αναφέρεται στο: Μιχαήλ Σάββας, ‘Η Νύχτα της Δικαιοσύνης ή ο Άγγελος Σικελιανός είναι δικός μας…ό.π., σελ. 163.
[10] Βλέπε σχετικά, Αναγνωστάκης Μανόλης, ‘ΥΓ…ό.π., σελ. 7.
[11] Βλέπε σχετικά, Αναγνωστάκης Μανόλης, ‘Είμαι Αριστερόχειρ Ουσιαστικά…ό.π., σελ. 84.
[12] Βλέπε σχετικά, Αναγνωστάκης Μανόλης, ‘ΥΓ…ό.π., σελ. 28.
[13] Βλέπε σχετικά, Αναγνωστάκης Μανόλης, ‘Είμαι Αριστερόχειρ Ουσιαστικά…ό.π., σελ. 98-99.
[14] Βλέπε σχετικά, Αναγνωστάκης Μανόλης, ‘ΥΓ…ό.π., σελ. 34.
[15] Βλέπε σχετικά, Ζώης Νικόλας, ‘Γιαν Βάγκνερ. Όταν ο ποιητής εκπλήσσεται από το ίδιο του το ποίημα’, Εφημερίδα ‘Τα Νέα’, Βιβλιοδρόμιο, 17-18/03/2018, σελ. 4-5.
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To Φως που Καίει – Κώστας Βάρναλης

«Να σ’ αγναντέβω, θάλασσα, να μη χορταίνω, απ’ το βουνό ψηλά
στρωτήν και καταγάλανη και μέσα να πλουταίνω απ’ τα μαλάματα
σου τα πολλά»
(Κώστας Βάρναλης, ‘Πρόλογος’)

O

Kώστας Βάρναλης, το 1922, δημοσιεύει την ποιητική συλλογή 'Το Φως που Καίει', συλλογή στην οποία εντυπώνει τον
ορίζοντα του στοχασμού του, χρησιμοποιώντας μία γλώσσα

λαϊκή-δημοτική, έκκεντρη & ανοιχτή στις εκφάνσεις της. Στο 'Φως που
Καίει' ο Κώστας Βάρναλης ανατρέχει στην παράδοση για να την νοηματοδοτήσει, συγκροτεί ποιητικές πλαισιώσεις που αντανακλούν κοινωνικές-φιλοσοφικές θέσεις, επαναπροσδιορίζοντας την μαρξική
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διαλεκτική (ο μαρξισμός του Κώστα Βάρναλη δια-κρατεί την ιδιαίτερη
ιστορική 'εμπλόκιση' του χρόνου), υπό το πρίσμα της δι-επαφής, της
ανάδειξης σημαινόντων εντός ποίησης, εντός των 'διαφορικών' διαλόγων. Το 'Φως που Καίει' δύναται να δια-κρατήσει έναν πρωταρχικό ριζοσπαστισμό, ο οποίος, ως ένταση & προτροπή φέρει ονόματα: Προμηθέας, Ιησούς & Μώμος. Εναλλάσσοντας τους όρους της κοινοποίησης & της 'ανταλλαγής' ιδεών, ο ποιητής, μεταξύ ή εντός προσώπου &
προσωπείου, διαμεσολαβεί την ιστορία των 'εμβαπτίσεων', τον φετιχισμό & την 'τελετουργία' του μυθεύματος, τις εναλλαγές της εξουσίας
(αστικής και μη), αναδεικνύει μία κοινωνική ολότητα αντιφάσεων-αντιθέσεων, φέροντας στο προσκήνιο τον Προμηθέα ως δυναμική, τον
Ιησού ως ελπίδα, τον Μώμο (η άλλη διαλεκτική 'πρόνοια'), ως μίκρο &
μάκρο-δυνατότητα, προβολή, 'παραγωγή-γέννηση' διαμέσου της λέξης,
του πλήθους καθώς και της αδημονίας περί το πλήθος. Ο Γερμανός φιλόσοφος Μάρτιν Χαϊντέγγερ αναφέρει πως «ο λαός (...) φέρει ήδη πάντοτε μέσα του το θεμελιώδες βιοπολιτικό ρήγμα. Είναι συνεπώς αυτό
που δεν μπορεί να ενσωματωθεί στο σύνολο του οποίου αποτελεί μέρος
και δεν μπορεί να ανήκει στο σύνολο στο οποίο ήδη είναι ενσωματωμένο».[1]
Στην ποιητική συλλογή του Κώστα Βάρναλη, στη Βαρναλική
ποιητική γραφή, ο 'λαός' ως 'διαφορικό' υποκείμενο δύναται να φέρει
και το ρήγμα, τη διά-ρρηξη της ίδιας του της θέσης, του 'εαυτού' του,
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σημασιοδοτεί την 'ανεστιότητα' του, την προσίδια 'αθόρυβη' μνήμη
του, την διαθετικότητα της 'δημιουργίας εκ του μηδενός',[2] όπως επισημαίνει ο Σάββας Μιχαήλ. Ο λαός δεν ανήκει παρά στον ιστορικό
χρόνο, μετωνυμικός 'άγγελος' με την ρομφαία της υποκειμενικής 'πρόκλησης'. Σε αυτό το σημείο, στο σημείο της 'δημιουργίας', ενσκήπτει
το λαϊκό υποκείμενο της επανάστασης των 'από κάτω' (της μεσσιανικότητας), & ο ποιητής μέσα στο 'λαό-πλήθος' και στις 'δοκιμές' του. Το
Χαϊντεγγεριανό 'θεμελιώδες βιοπολιτικό ρήγμα΄ μετουσιώνεται και
στις 'δόκιμες' και 'α-δόκιμες' γραφές, στις διάστικτες πληγές, στην πορεία μέσα στην ιστορία. Ο ποιητής επι-φέρει στο ποιητικό πεδίο την
δύναμη-δυναμική των κινητοποιητικών ιδεών οι οποίες συνέβαλλαν
στη διαμόρφωση της αστικής νεωτερικότητας, προβάλλει τις όψεις του
μεσσιανικού, εγκολπώνεται 'παιγνιδίσματα', γλωσσικές εγκλήσεις,
'σαρκάζοντας' τα πλαίσια της υστεροφημίας.
Σε ένα σχεδόν κατανυκτικό κλίμα, ο Κώστας Βάρναλης δεν απορρίπτει παρά συναρθρώνει-συνυφαίνει δημιουργικά λόγους & παραδόσεις, το 'φορτίο' του κοινωνικά επώδυνου που 'ακουμπά' το μαρξικό
πρόταγμα της κοινωνικής-ταξικής 'απελευθέρωσης', (ο ποιητής συγκροτεί το διχοτομικό αλλά σύνθετο στις εκφάνσεις του, σχήμα ''Άρχοντας & λαός''), προσιδιάζοντας προς την δόμηση μίας γενεαλογίας
που 'εγγίζει' τα 'τοιχία' της ανθρώπινης ιστορίας, δια-περνά φωνές, 'μετουσιώνεται' στις διάστικτες 'θεάσεις' της 'Μάνας του Χριστού', (που
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'επι-κοινωνεί με τους 'Πόνους της Παναγίας'), εκεί όπου επιτελείται ο
μητρικός πόνος & θρήνος, η εκ νέου 'απο-κάλυψη' του σώματος, η φοβερή ιαχή: 'υιέ μου, υιέ μου'. Ο λόγος ζητεί την ανα-στροφή, όπως στην
έξοχη αναπαράσταση απόδοση του μητρικού θρήνου της Μεγάλης Παρασκευής στην περιοχή της Ηλείας: «Δε μου μιλάς παιδάκι μου, δε μου
μιλάς παιδί μου;».[3] Επρόκειτο και για μία ιδιαίτερη ανάγνωση του
Μπενγιαμικού 'χρόνου του τώρα', για την μεταφορά μίας Μάνας που
μαρτυρεί το 'άλλο εξουσιαστικά ' ακατονόμαστο': 'υιέ μου, υιέ μου''. Ένας λόγος-χρησμός, ένα ποιητικό πράττειν που τείνει προς την 'εδαφικοποίηση' και του Μώμου-υιού της κάθε μητέρας και της 'σπαρακτικής'
μητρότητας, του Μώμου-οδηγητή, του Μώμου-λαού, του Μώμου-εξέγερσης, αλλά και της μαϊμούς που ενέχει τους 'Νόμους' της προσφοράς
και της διάθεσης.
Η Βαρναλική ποίηση προχωρά προς την κατεύθυνση των ''ρυθμιστικών διευθετήσεων της χρονικότητας''. Ο Σάββας Μιχαήλ αναφέρει: «Η δημιουργία γίνεται όχι in nihilo, αλλά in principio, στα λατινικά
της Vulgata, Εν αρχή, στη μετάφραση των Ο', Μπερεσίτ στα εβραϊκά
της Τορά».[4] Και μία ποιητική δημιουργία που επαναφέρει την πάντα
ένσαρκη Μαγδαληνή: «Κανείς (και πλήθη και σοφοί και μαθητάδες και
γονιοί) δεν ξάνοιγε το σπαραγμό στα θάματα σου πίσω κι αν πρόσμενες
το λυτρωμό σου από την άδικη θανή, Εγώ μονάχα το νιωσα, που είμουνα λάσπη και κοινή… πόσο, Χριστέ σουν άνθρωπος! Κ' εγώ θα σ'
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αναστήσω!».[5] 'Το Φως που Καίει' συνιστά μία ριζοσπαστική τομή
στην ελληνική ποίηση, στις αρχές του 20ου αιώνα, αρθρώνοντας παράλληλα μία αντίθετη και 'γόνιμη' ελληνικότητα, αντλώντας υλικό και
από το 'υπόστρωμα' του καθημερινού, από τις ευρύτερες κοινωνικές αναγνωρίσεις. Στο 'Φως που Καίει' λαμβάνει χώρα μία ποιητική οντολογία που 'παράγει' υποκείμενα που αναζητούν.
Ο Κώστας Βάρναλης, με τον δικό του ιδιαίτερο ποιητικό τρόπο,
στο 'Φως που Καίει', κωδικοποιεί την διερώτηση που θέτει ο Frantz
Fanon, στο βιβλίο του 'Μαύρο Δέρμα, Λευκές Μάσκες': «Ω σώμα μου,
κάνε με πάντα έναν άνθρωπο που θέτει ερωτήματα!».[6]
Διερωτήσεις που δύνανται να 'ανιχνεύσουν' τις όψεις της ανθρωπινότητας, που επαναπροσδιορίζουν το σώμα στην κατεύθυνση της ίδιας
της 'αναζήτησης' της απορίας, διερωτήσεις που ως έγκληση και 'έκκριση', παλινδρομούν μεταξύ Προμηθέα, Ιησού & Μώμου, ο οποίος, διακρατώντας το όνομα της 'ευτέλειας', συν-διαλέγεται με το βάθος των
ιδεών, ανα-καλώντας τα πεδία της 'αναγνώρισης' του υποκειμένου. Το
ποιητικό σώμα 'προφέρει' τις διερωτήσεις: ποια είναι η ευρύτητα της
πράξης; πως ανακύπτει ο λόγος των αντιθέσεων; Η Βαρναλική ποιητική, παραπέμπει στους συμβολισμούς των χρήσιμων 'αφιερώσεων' για
να αναφερθεί στους όρους της ανθρώπινης εντοπιότητας, σε μία Μητέρα που θρηνεί για τους όρους της 'απο-λύτρωσης', σε έναν 'Οδηγητή'
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ο οποίος καλεί διαρκώς και εγκαλεί. Τον χρόνο και τον χώρο της εντροπίας.
'Το Φως που Καίει' καθίσταται μία ποιητική συλλογή που αρθρώνει έναν πρωτεϊκό-μητρικό ριζοσπαστικό λόγο, που εναλλάσσεται μεταξύ
βίου και απαντοχής, θανάτου και συμβολισμού του, αίματος και 'τιμώμενης' λέξης, θυσίας και πρόσληψης της, φέροντας παράλληλα τις τομές του Fanon, τι τομές του ίδιου του ελληνικού και μη αιώνα: «Ω
σώμα μου, κάνε με πάντα έναν άνθρωπο που θέτει ερωτήματα». 'Ερωτικός ίμερος' δύναται να καταστεί και η ποιητική φορά, ο ποιητικός και
μη αγώνας και η 'αγωνία' του. Η ίδια η 'αγωνία' για την μεταβολή, για
την άλλη ανθρωπινότητα του κόσμου. Και όπως επισημαίνει η Judith
Butler, «μόνο όταν ο εαυτός μπορεί να ανακτήσει και να διερευνήσει
τον εαυτό του, είναι δυνατόν να υπάρξουν οι ιδεώδεις συνθήκες για
έναν ανθρώπινο κόσμο».[7]

_____
[1] Αναφέρεται στο: Αθανασίου Αθηνά, ‘Τεχνολογίες του ανθρώπινου, απορίες της βιοπολιτικής και το διαμελισμένο σώμα της ανθρωπότητας’,

233

ΔΟΚΙΜΙΑ

στο: Αθανασίου Αθηνά, (επιμ.), ‘Ζωή στο όριο. Δοκίμια για το σώμα, το
φύλο και τη βιοπολιτική’, Εκδόσεις Εκκρεμές, Αθήνα, 2007, σελ. 63.
[2] Βλέπε σχετικά, Μιχαήλ Σάββας, ‘Το έργο της απουσίας’, στο: Μιχαήλ
Σάββας, (επιμ.), ‘Homo Liber. Δοκίμια για την Εποχή, την Ποίηση και την
Ελευθερία’, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 2016.
[3] Βλέπε σχετικά, ‘Μεγάλη Παρασκευή: Τα Πάθη του Χριστού στη λαϊκή ποίηση- Ο θρήνος της Παναγίας’, ‘Τελευταία Έξοδος’, Απρίλιος 2017,
teleytaiaexodos.blogspot.gr.
[4] Βλέπε σχετικά, Μιχαήλ Σάββας, ‘Το έργο της απουσίας’, στο: Μιχαήλ
Σάββας, (επιμ.), ‘Homo Liber. Δοκίμια για την Εποχή, την Ποίηση και την
Ελευθερία’, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 2016, σελ. 137. Ένας εκτατικός θρήνος, ένας ίδιος και ‘άλλος’ ‘Επιτάφιος’ του Γιάννη Ρίτσου. Ο θρήνος της
Παναγίας, της μητέρας, εγκολπώνεται το ‘μη-πρέπον΄, την θηλυκότητα
που ΄θυσιάζεται’ στο βωμό της λέξης & του σώματος, την ‘εξορία’ πάνω
στο σταυρό, προσδιορίζοντας τον χώρο: για κάθε εσταυρωμένο, η ‘επωνυμία’ του πένθους: μήτρα (‘matrix’). O θρήνος είναι η δική της ‘εξέγερση’.
[5] Βλέπε σχετικά, Βάρναλης Κώστας, ‘Η Μαγδαληνή’, Ποιητική συλλογή, ‘Το Φως που Καίει’, Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα, 1976, σελ. 79.
[6] Αναφέρεται στο: Μπάτλερ Τζούντιθ & Αθανασίου Αθηνά, ‘Απ-αλλοτρίωση. Η επιτελεστικότητα στο πολιτικό’, Μετάφραση: Κιουπκιολής Αλέξανδρος, Εκδόσεις Τόπος, Αθήνα, 2016, σελ. 120
234

Σίμος Ανδρονίδης

[7] Βλέπε σχετικά, Μπάτλερ Τζούντιθ & Αθανασίου Αθηνά, ‘Απ-αλλοτρίωση…ό.π., σελ. 121.
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Χαράζει ο άλλος μου εαυτός, της Αρετής Γκανίδου

«Χρόνια αποστηθίζω κάθε πρωί το ίδιο μήνυμα: «Σε θέλω σαν τη
συγγνώμη που περιμένουμε όλοι εδώ στη Λήμνο οι φιλοκτήτες»
(Αρετή Γκανίδου, ‘Απολογία)

Η

δεύτερη ποιητική συλλογή της Αρετής Γκανίδου φέρει τον

τίτλο 'Χαράζει ο άλλος μου εαυτός' και αποτελεί μία περιδιάβαση στις διάστικτες 'αλήθειες' του καιρού μας, δια-κρατώντας

ως αφετηρία την γενέθλια γη (Τρίκαλα Ημαθίας) για να συνενώσει εικόνες-θραύσματα, ανασύροντας έναν εαυτό πίσω από τις ίδιες λέξεις.
Η ποιήτρια διαλέγεται με την αίσθηση και την ένταση του επείγοντος,
αξιώνει, παράδοξα, την έννοια της εμπιστοσύνης στο απολεσθέν σώμα
και στη 'μνήμη' του σώματος, εκεί όπου η ποιητικότητα διέπεται από
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μία «διαλεκτική ένταση μεταξύ των πόλων της αταξίας και της τάξης»[1], για να παραπέμψουμε στον Walter Benjamin.
Aξιολογώντας την προσίδια ευρύτητα του χώρου η Αρετή Γκανίδου ανοίγεται σε έναν εαυτό που προσδοκά, από έναν κάμπο ποικίλων χρωματικών αντιθέσεων, την θέαση του αίματος, την παιδικότητα
που παρήλθε ως συμβάν, την θηλυκότητα η οποία δια-μοιράζεται στα
δύο, διαμελίζεται και φονεύεται εντός του πλαισίου και των συμβολισμών των εμπρόθετων 'καθεστώτων αρρενωπότητας'. «Πακιστάν. κοπέλας που λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου από την οικογένεια της είχε.
29/05/2014 Ματόφυλλα ταμπλαδωτά βαριά Όταν ανοίγουν πέφτει
άλλο φως στο Βέρμιο και στον κάμπο χαράζει ο άλλος μου εαυτός».[2]
Μεταξύ είδησης και μη-είδησης, η ποιήτρια προσδιορίζει μία ποιητικότητα που διαλέγεται με το σώμα και με το κάθε 'αδόκιμο' θηλυκό
σώμα που βιάζεται και φονεύεται, θέτοντας το & τα διακυβεύματα της
δι-επαφής, στο περιβάλλον μίας ποίησης που 'διεισδύει' στο γίγνεσθαι
για να ανα-καλέσει με την φωνή-λέξη, με την γλώσσα που δεικνύει
προς την κατεύθυνση μίας καθημερινής εξορίας, αφήνοντας το διάκενο να εισχωρήσει: η κάθε ανώνυμη γυναίκα φέρει και μία ιστορία,
αφήνεται να ομιλήσει την επωδυνότητα σε έναν κάμπο που 'παίζει' με
τις αντιθέσεις, που υπενθυμίζει αυτό που υπήρξε η ποιήτρια: υποκείμενο του 'οικείου' δίχως την 'οικειότητα'. Η ποιητική[3] γραφή μετατοπίζει τους όρους της διάρκειας, καθίσταται ετεροβαρής 'σπείρα' που
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αναμένει το έλασσον για να το ανα-φέρει, προσιδιάζοντας προς την κατεύθυνση μίας επιτελεστικότητας η οποία νοηματοδοτεί την ίδια την
ποιητική κειμενικότητα, συγκροτώντας σώματα που αναζητούν χαραμάδες φωτός, μεταξύ Πακιστάν και Σιουδάδ Χουάρες, Νιγηρίας Ινδίας,
Μαλαισίας και Ιαπωνίας, μεταξύ παροντικότητας και παρελθόντος,
μνήμης και αίσθησης της. Η ποιήτρια προσδιορίζοντας το ‘σκότος’, το
αναφέρει, διασαλεύοντας τα σύνορα της πόλης, τα όρια ή την οριακότητα της τάξης, εκκινώντας από την κλήση, από την κλήση στην πραγματικότητα που καθίσταται ‘κτήμα’: «Βουή από βαθιά μας πλησιάζει
Ώσπου μας φτάνει σε ριπές φωνή τυφλή Άρατε πύλας Να ξεχυθεί το
σκότος απ’ το στόμα μου Άρατε πύλας Να ξεχυθεί το σκότος απ’ το
στόμα μου».[4] Το στόμα καθίσταται ‘εργαλείο’ γλώσσας και συμβολοποίησης, εκ-βάλλοντας το έρεβος του αίματος και των αισθαντικών
υπάρξεων. Με όρους πρακτικών συμβολισμών, λαμβάνει χώρα ένα ιδιότυπος χορός αρχαίας τραγωδίας, με τα θηλυκά σώματα να αναφέρουν και να προσδιορίζουν και να προσδιορίζονται εκτός και εντός ποίησης, να 'ενσαρκώνονται' στο εύρος της 'φραγής', προσλαμβάνοντας
χαρακτηριστικά 'ποίησης'. Τα σώμα 'μετασχηματίζονται' σε ποίηση,
την στιγμή όπου η Αρετή Γκανίδου εγκιβωτίζει λέξεις που εναλλάσσονται με την ωμή πραγματικότητα, με τις έμφυλες όψεις της κοινωνικότητας, την στιγμή όπου, η αναδυόμενη-έμφυλη μνήμη του σώματος λειτουργεί με την τροπικότητα του Jacques Derrida: «η έμφυλη διαφορά
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θα ήταν έτσι ένα είναι- μέχρι θανάτου (a being- up - untildeath)».[5] Ένα 'είναι' που εμφιλοχωρεί στο σώμα που βιάζεται, διαμελίζεται, φονεύεται οπτικά και φυσικά, τιθέμενο εκτός 'κοινού'. Υπό
αυτό το πρίσμα, το ποιητικό πράττειν αφήνει πίσω του προλήψεις, ασκείται στην ίδια διαπραγμάτευση των όρων του κοινωνικά και έμφυλα
διανοητού με επίκεντρο την αναφορά και την υπέρβαση της ενικότητας
που μαρτυρεί και εξιστορεί, με το όνομα να χάνεται εντός της διαλεκτικής του 'φοβερού': «Συχνά όταν πλαγιάζω είμαι χωμένη στο κουκούλι της κουζίνας Δεν έχω πια διεύθυνση ούτε όνομα που θα με εμπόδιζαν να βυθιστώ στη χαύνωση αυτής της αγκαλιάς Αποκομμένη από
την ακοή και τη ματιά μου χωρίς επιθυμίες γέρνω γλυκά στον ώμο της
ανυπαρξίας Νανουριστά γλιστρώ στην άβυσσο της σαν να θερμαίνομαι
από μαγκάλι ή σαν να 'χω υποθερμία».[6] Σε μία κουζίνα που δια-φυλάσσει κόσμους, η ποιήτρια σημαίνει την εναλλακτική του εαυτού, τείνει προς την δόμηση της 'βίας' και της 'βίαιης' λέξης η οποία, φυγόκεντρα, δεικνύει, όχι τη απώλεια, αλλά την οριακότητα της μεταβολής:
σε αυτό το πλαίσιο, η εμπιστοσύνη αποκτάται στο χώρο της κουζίνας,
διαμορφώνοντας μία συνείδηση που δεν ζητεί παρά γωνίες, την αίσθηση του παλινδρομικού 'τίποτα' που 'ενσαρκώνεται' σε κάθε στιγμή:
«Χωρίς επιθυμίες γέρνω γλυκά στον ώμο της ανυπαρξίας». Η διάβαση
επιτυγχάνεται, με τον 'άλλο εαυτό'' να χαράζει με ευθύνη απέναντι στην
ποίηση, στα θηλυκά σώματα που υφίστανται τους διαμελισμούς των
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κάτω άκρων και της αρθρωμένης λέξης-μαρτυρίας: 'είμαι γυναίκα'. Στις
συν-δηλώσεις της ποίησης, ο χώρος, η γενέθλια γη αναπαράγονται στο
εύρος της καταφυγής, 'τρέφει' «μιγάδες λέξεις»[7]που αντανακλούν
διαθέσεις, πολλαπλότητες που συγκροτούν 'αστερισμούς' πράξεων, την
ελευθερία που δύναται να αναφερθεί στην γενεαλογική προτρεπτικότητα της: «Κάτω απ' τον κάμπο της φωνής μου η Πολιτεία αρδευτική
Με σήραγγες κανάλια κι οδοδείκτες Ωστόσο έξω στον αέρα ανατρέφω
μιγάδες λέξεις Στα σύμφωνα τους εντοιχίστηκαν λεπτές ανάσες τσέρκια που σφίγγουν τα φωνήεντα να μη χυθούν σαν ποταμοί και πνίξουν
κάθε νόημα και μένα Ουαί τοις ηττημένοις Για ποιαν ελευθερία μου
μιλάς αν δεν προηγηθεί πατροφαγία;».[8]Η αρχή δεν γνωρίζει 'επωνυμίες', η ελευθερία στοιχίζει πλήθη αίματος, ο εαυτός δια-φαίνεται στο
κάτοπτρο, ως 'άλλη' έγκληση ή, ωσάν ο ιδιαίτερος 'ξένος' του Αλμπέρ
Καμί: «Κι όποιος κι αν είσαι, -ξένος ή εαυτός- έλα και πάρε με ξανά
στον τόπο πέρα απ' το φεγγάρι».[9] Στα περιβάλλοντα της ποίησης,
πως προσδιορίζονται ο εαυτός και ο 'εχθρός;'. ο 'εχθρός' και οι 'εχθροί'
του ονείρου; «Αλλά και τούτοι μες στο παιδομάνι που εκτρέπουν τα
Νερά της Στύγας στο δέλτα του ύπνου και πλημμυρίζουν Άδη τα χαράματα; Κι ο πείσμων που ρυμοτομεί τον ουρανό ρημάζοντας τα μονοπάτια των ονείρων ως τις κατεβασιές τους; Ποιοι είναι; Πες μου,
ποιοι;».[10]
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Η Αρετή Γκανίδου εγγράφει εκφάνσεις μίας έμφυλης διάστασης και πραγματικότητας ανά τον κόσμο που συμπυκνώνεται στην λειτουργική 'αφιλία', δια-περνά τα 'ερείπια' της μνήμης, νοηματοδοτεί την
ερωτική κένωση, την βαρύτητα της λέξης που δεν λέγεται αλλά σημαίνεται: 'σιωπή΄. Η αρχή 'χαράζει' σαν εαυτός, για να μαρτυρήσει φωνές,
υπενθυμίζοντας την ποιητική του Γιάννη Ρίτσου από την ποιητική συλλογή 'Οι Γερόντισσες κι η θάλασσα': «Δεν ξέραμε ποια ποιο το πληγούρι, ποιο το κόλυβο. Δεν ξέραμε πια ποιο το ξερό χταπόδι κρεμασμένο στον τοίχο, ποιος ο Σταυρωμένος. Δεν ξέραμε πια ποιες οι πλεξούδες το σκόρδο, ποιος ο ποταμός του Ιορδάνη».[11] Ο θάνατος σημαίνεται εκ νέου, όχι μόνο στο αίμα, αλλά και στην απάθεια. Από τα
Τρίκαλα, στις 'αβύσσους' του γίγνεσθαι, στη μη-συμβατότητα της γνώσης, στις δια-ρρήξεις μίας κοινωνικότητας με και δίχως πρόσημο. Όπως αναφέρει και ο Γερμανός ποιητής Jan Wagner, προ-φέροντας την
αναγκαιότητα του δικού του 'νόστου': «Γύρισα πίσω στων καμπαναριών τους ήχους, στου ψωμιού τη μυρωδιά, σε δρομολόγια σχολικά και
σύσκια δέντρα, πίσω στο «τι καιρό θα κάνει», γύρισα πίσω στις βαπτίσεις, ΄πίσω στις τραγωδίες, στις ειδήσεις, που μια τους στάθηκα κι
εγώ».[12] Η Αρετή Γκανίδου φέρει τον 'νόστο' της γης και της αλληλουχίας των εκ-ζητούμενων σωμάτων: το 'τώρα' για την διακοπή.
Συν-διαλεγόμενη με τις εκφάνσεις ενός αιχμηρού ποιητικού λόγου, η Αρετή Γκανίδου αναζητεί τα ίχνη και την πορεία των δημίων,
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σημαίνει τα χάσματα μίας ανατροφής και μίας αγάπης που αφήνεται να
ομιλήσει: «Καδοσδύο Λαχτάρησε το στόμα μου μια κι έξω Σκυμμένοι
πάνω από την κούνια μου έδωσαν φιλί σε κόψη μαχαιριού Έσχισε αθόρυβα στ' ακρόχειλα χαμόγελο φαράγγι».[13] Στους όρους της ηθικής
και όχι της ηθικολογίας, ενσκήπτει η φανέρωση: «Μου έδωσαν φιλί σε
κόψη μαχαιριού». Ένα φιλί που λειτουργεί ως λέξη και ως ποίηση που
περιλαμβάνει βιό-κοσμους, υποκείμενα που ομνύουν στους οντολογικούς ή οντολογικά δοσμένους όρους της νεωτερικότητας. Η επιθυμία
της ποιήτριας, ο ίμερος που εκφέρεται εντατικά, είναι η επιστροφή σε
μία παιδικότητα που πλανάται και περιφέρεται αβίαστα, που δηλώνει
κάτι πέραν του τυπικού: την κίνηση προς, την ιδιαίτερη 'κοινότητα' αξιών που δεν είναι απλά το παρόν, αλλά και η δυνατότητα του μέλλοντος. Σε αυτό το περιβάλλον νοηματοδοτείται ο 'άλλος εαυτός'. «Τι να
σου πω; Την αγαπώ την πίκρα σου πολύ -παρόλο που με θλίβει- Όμως
ακόμα κι αν βρεθούμε εκεί πάντα θα θέλω να γυρίσω στ' αχτένιστα
παιδιά».[14] Και όπως αναφέρει 'φορτισμένα' ο Νιτσεϊκός 'Ζαρατούστρα': «Η (μία) οδός δηλαδή- δεν υπάρχει».[15]
_____
[1] Βλέπε σχετικά, Benjamin Walter, ‘Αποσυσκευάζω τη βιβλιοθήκη μου.
Λόγος για τη συλλεκτική δραστηριότητα’, Μετάφραση: Μπιτσώρης Βαγγέλης, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 2009, σελ. 7.
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[2] Βλέπε σχετικά, Γκανίδου Αρετή, ‘Πακιστάν’, Ποιητική συλλογή ‘Χαράζει ο άλλος μου εαυτός’, Εκδόσεις Μελάνι, Αθήνα, 2015, σελ. 26.
[3] Η ποίηση της Αρετής Γκανίδου εκ-ζητείται σε μία διαφορική ‘ικεσία’
για το ορατό και για το αόρατο, στις εκφάνσεις ενός ‘θεάτρου σκιών’, στις
αναπαραστάσεις της παύσης: παύση από το προσίδιο μηδέν.
[4] Βλέπε σχετικά, Γκανίδου Αρετή, ‘ΆΡΑΤΕ ΠΥΛΑΣ…ό.π., σελ. 10.
[5] Αναφέρεται στο: Αθανασίου Αθηνά, ‘Σκέψεις για την πολιτική του
πένθους: προς μια αντιεθνικιστική φεμινιστική πολιτική στην εποχή της
Αυτοκρατορίας’, στο: Αθανασίου Αθηνά, (επιμ.), ‘Ζωή στο όριο. Δοκίμια
για το σώμα, το φύλο και τη βιοπολιτική’, Εκδόσεις Εκκρεμές, Αθήνα,
2007, σελ. 231.
[6] Βλέπε σχετικά, Γκανίδου Αρετή, ‘Αθήνα, Ελένη, οδός Ευριπίδου…ό.π., σελ. 16-17.
[7] Βλέπε σχετικά, Γκανίδου Αρετή, ‘Μιγάδα φωνή…ό.π., σελ. 9.
[8] Βλέπε σχετικά, Γκανίδου Αρετή, ‘Μιγάδα φωνή…ό.π., σελ. 9.
[9] Βλέπε σχετικά, Γκανίδου Αρετή, ‘Το Πολυκέφαλο τέρας…ό.π., σελ.
8.
[10] Βλέπε σχετικά, Γκανίδου Αρετή, ‘Το Πολυκέφαλο τέρας…ό.π., σελ.
8.
[11] Βλέπε σχετικά, Ρίτσος Γιάννης, ‘Οι Γερόντισσες κι η θάλασσα’, Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα, 1989, σελ. 30.
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[12] Βλέπε σχετικά, Wagner Jan, ‘Στο Πηγάδι’, Ποιητική συλλογή ‘Το
σπουργίτι του Γκέρικε και άλλα ποιήματα΄, Μετάφραση-Σημειώσεις-Επίμετρο: Κουτσουρέλης Κώστας, Εκδόσεις Κίχλη, Αθήνα, 2018, σελ. 53-55.
Η ποίηση του Jan Wagner αθόρυβα δια-περνά τους ρυθμούς της ζωής,
προσδιορίζει ότι επιτελείται πίσω από το όνομα, συγκροτώντας εικόνες
φυγής από την μετρική κατανομή.
[13] Βλέπε σχετικά, Γκανίδου Αρετή, ‘Υφήλιος…ό.π., σελ. 27.
[14] Βλέπε σχετικά, Γκανίδου Αρετή, ‘Απολογία…ό.π., σελ. 46.
[15] Αναφέρεται στο: Νίτσε Φρήντριχ, ‘Περί αληθείας και ψεύδους υπό
εξωηθική έννοια’, Μετάφραση-Σημειώσεις-Επιλεγόμενα-Βιβλιογραφία:
Γιατζάκης Πέτρος, Επίμετρο: Νεχαμάς Αλέξανδρος, Εκδόσεις Εκκρεμές,
Ευμενείς Έλεγχοι, Αθήνα, 2009, σελ. 50.
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Jan Wagner: ‘Το σπουργίτι του Γκέρικε και άλλα
ποιήματα’

Η

ποιητική συλλογή του Γερμανού ποιητή Jan Wagner με τον

τίτλο ‘Το σπουργίτι του Γκέρικε και άλλα ποιήματα’, στη δόκιμη μετάφραση και στο κατατοπιστικό επίμετρο του Κώστα

Κουτσουρέλη, αποτελεί μία συλλογή ευρύτητας σκέψης, εκεί όπου η
μετάβαση από το ποίημα σε ποίημα συντελείται με τους όρους μίας ιδιαίτερης όσο και ‘παιγνιώδους’ διάθεσης. Το ποιητικό πράττειν του
βραβευμένου Jan Wagner, περιλαμβάνει την ‘υλικότητα’ του μερικού
και την προσδιοριστικότητα του σφαιρικού, προσιδιάζοντας σε μία ποίηση της ‘αναμόχλευσης’ οικείων ιστοριών.
Η αφήγηση ‘ρέει’ προς το παρόν συγκροτώντας παράλληλα εικόνες από ένα παρελθόν που ανα-καλείται προτρεπτικά, άμεσα, δοτικά
ως προς αυτό που θέλει να σημάνει: την ‘ευφορία’ της στιγμής. Υπό
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αυτό το πρίσμα, η ποιητική γραφή αποφεύγει να προσφέρει διαρκείς
και ασφαλείς αποκρίσεις, αποδίδοντας και αφήνοντας τα πράγματα ανοιχτά, με μία διάθεση σκωπτική, εκεί όπου συναρθρώνονται η επίκληση στο ‘τετριμμένο’ και η συγγνωστή προσέγγιση ενός γίγνεσθαι
που μεταβάλλεται, που δύναται να ‘επανεπινοηθεί’ στην ίδια την μαρτυρία του. Από το μίκρο και στο μάκρο-στοιχείο, η απόσταση και η διεπαφή τονίζονται διαμέσου της λέξης, της γλώσσας που ‘ενσαρκώνεται’ στο περιβάλλον της, που ‘ενοικεί’ σε ‘περάσματα’ μνήμης και υποψίας.
Όπως αναφέρει ο Κώστας Κουτσουρέλης στο επίμετρο του:
«Ξεκινώντας από την παρατήρηση του ελάχιστου, του αθέατου ως
πριν, αυτό το ελάχιστο και το αθέατο το μεγεθύνει, το διογκώνει απρόσμενα κάτω από τον αφηγηματικό του φακό». Το ελάχιστο[1] ως μείζον καθίσταται όψη όπου, διαμέσου της ποίησης του Jan Wagner,
προσλαμβάνει την δυναμική η οποία, φυγόκεντρα, κινείται προς πολλές κατευθύνσεις, δια-ρρηγνύοντας τους όρους και τις εκφάνσεις της
‘αποτροπής’. Γράφει ο ποιητής στο ποίημα του που τιτλοφορείται «κυδώνια»: «εκείνα κι ο πελτές τους, στα φαρδουλά τα βάζα τους, αραδιαστά στα ράφια για τις ημέρες τις θαμπές, στων ημερών το υπόγειο, εκεί
όπου λάμπαν, λάμπουν».[2] Η ποίηση υπενθυμίζει, πέρα από βαρύγδουπες φόρμες, την υποβόσκουσα διάθεση που ”λάμπει” ωσάν ‘κυδώνι’ στον καιρό του.
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_____
[1] Βλέπε σχετικά, Wagner Jan, ‘Το σπουργίτι του Γκέρικε και άλλα ποιήματα’, Μετάφραση-Σημειώσεις-Επίμετρο: Κουτσουρέλης Κώστας, Εκδόσεις Κίχλη, Αθήνα, 2018, σελ. 75.
[2] Βλέπε σχετικά, Wagner Jan, ‘κυδώνια…ό.π., σελ. 25.
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