
ποιητή χρησιμοποιεί συχνά τήν μεταφορά γιά νά δηλώσει έμφαντικότερα τήν βίωση 
τών καταστάσεων. ένw. άντίθετα. σπάνια συναντάμε στούς στίχους του ύφολογικούς 
ύπαινιγμούς. Άπό τήν όλλη μεριά πολλές άπό τίς άναπαραστάσεις της γραφής του 
χαρακτηρίζονται άπό συμβολισμούς (οί τροφές. τό φwς. τό διάτρητο κορμί) άλλά 
λειτουργικά έναρμονισμένους μέ τήν δλη δομή τοϋ ποιητικοϋ του λόγου. Μιά 
παρατήρηση τέλος πού θά εκανα είναι δτι στόν "Περιορισμένο Χwρο,, συναντάμε 
περιγραφικές έπαναλήψεις. πού δικαιολογοϋνται μέν άπό τήν έξωτερική στατικότητα 
τών καταστάσεων πού βιώνει ό ποιητής. άλλά πού τά σημαίνοντά τους είναι όμοειδη 
καί fιδη άπό πρίv κατακτημέvα γιά τόν άναγνώστη. 

ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΑΡΙΘΜΗΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

(μιά συζήτηση μέ τό Γιάννη) 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟΖΑΝΗΣ: Φαρμακεία 
Σημειώσεις, Άθήνα 1976, 16 σσ. 

Ή εννατη συλλογή τοϋ Ρ. περιλαμβάνει 6 
ποιήματα σέ έλεύθερο στίχο. Ό τίτλος 
της προέρχεται άπό τόν Πλατωνικό "Φαί
δρα», τόν διάλογο γιά «τό αίώvιο κάλλος 
της ίδέας». Τό κύριο θέμα, πού καθοδη
γεί τή σύλληψη (δηλαδή τή σύνθεση) ή 
ένοποιητική άρχή πού διέπει τήν όργάνω
ση τών ποιημάτων, είναι ή εννοια τοϋ 
χρόνου· αύτή πρέπει νά είναι καί τό ση
μείο άναφοράς κάθε μελέτης καί άποτί
μησης. Τό βιβλίο αύτό είναι μιά όλοκλη
ρωμένη σπουδή στό πρόβλημα της ίστο
ρικότητας (δρα καί της βιωσιμότητας) 
τοϋ λογοτεχνικού εργου. Θά έπισημάνω 
σέ διαδοχικά στάδια άνάλυσης τήν πολυ
πλοκότητα καί τή συνέπεια τής σπουδής. 
1) Φωνολογία: ή περίτεχνη διαχείριση τοϋ · 

φωνητικοu ύλικοϋ κάνει τήν μεγαλόφωνη 
άνάγνωση άπολαυστική καί άποκαλυπτι
κή. Ή εύρυθμία τοϋ λόγου, πού συνιστά 
τήν μουσική του άξία, θυμίζει δτι μονα
δική διάσταση τής μουσικής είναι ό χρό
νος. Κατανοούμε ετσι τήν διπλή aρθρω
ση τοϋ ποιήματος: γλωσσική καί μουσική, 
πού άνταποκρίνεται σέ δυό διαφορετικές 
άντιλήψεις γιά τό χρόνο: άντικειμενική 
(ίστς>ρία) καί · ύποκειμενική (έλευθερία). 
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'Αλέξης Ζήρας 

2) Λεξιλόγιο: Τό ρήμα, τό κύριο συστατι
κό της πρότασης (έπειδή άποδίδει τή 
χρονικότητά της) είναι καί στήν έπιλογή 
καί στήν χρήση, έξαιρετικά περιορισμένο. 
'Αποτέλεσμα: ό χρόνος άραιώνει. άδρα
νεί· άντί νά περιέχει τή δράση, άποδίδει 
τήν άτμόσφαιρα. 
3) Μορφολογία: ό Ενεστώς καί ό Μέλλων 
σπανίζουν, καί οί άλλεπάλληλοι παρατα
τικοί καί 'Αόριστοι άναδίδουν άι:ςαθόρι
στες μνήμες. Δυό χρονολογίες άπόμει
ναν στήν συνε(δηση: τό τώρα, καί τό 
τότε, πού τό προσδιορίζει. Τίς χωρίζει 
tομή άμετάκλητη. Τό ύποκείμενο δέν 
χρησιμοποιεί πιά τό α· ενικό πρόσωπο 
της προσωπικής άντωνυμίας -μόνο 
θυμάται: ή κρίση τοϋ χρόνου είναι κρίση 
ταυτότητας, κρίση τοϋ ποιητή. 
4) Σύνταξη: Ή συμπαγής κατασκευή των 
περιόδων προσπαθεί νά ύπερβεί τούς 
χρονικούς φραγμούς, τήν 'ίδια τήν πεπε
ρασμένη φύση της, χρησιμοποιώντας τά 
σχήματα τής έπανάληψης, τής έπαναφο
ρaς καί τής ελλειψης. Ή συρροή όμογε
νών καί όμοιότροπων κυρίων καί άναφο
ρικών προτάσεων, πολυσύνδετων καί άντι
θετικών σχημάτων, άπαλείφει τήν γραμ
μικότητα τής έξέλιξης καί ύποβάλλει τήν 
περιοδικότητα της άνακύκλησης καί τήν 
άκουστική έντύπωση τής φούγκας. Ή 

στερεοτυπία καί ή στατικότητα άποφεύ
γονται μέ τήν έπιτήδεια χρήση ίσοδυνα
μιών ( «ϋστερα δύστυχος κυματισμός καί 

ρήμαξε», «Καί aς μήν f/τανε νεpό/οϋτε 



ποτάμι οϋτε λίμνη Ι μόνο φαρμακωμένο 
άπό τά Βότανα fι τό κορμί της», «σύνθετος 
ό fιλιος πού θά έρχότανε τήν aλλη μέρα 
τό ϊδιο μακρινή καί άπροσπέλαστη!μέ τ' 
άστέρια της σβησμένα») -ενα πραγματικό 
παιχνίδι τοϋ νοήματος μέ τό χρόνο, πού 
έπιτρέπει στό νόημα νά έπιβιώνει ι<αί νά 
έπικοινωνεϊ. 
5) Σημασιολογία: έδώ ή πολυπληθέστερη 
κατηγορία ρημάτων είναι τά κινήσεως 
σημαντικά, δηλαδή τά κατ' έξοχήν ίστο
ρικά ρήματα. Ή λειτουργία τους είνα νά 
διαγείρουν άφηγηματικές προσδοκίες, 
πού ή δομή οϋτε τίς ίκανοποιεί οϋτε 
τίς δικαιώνει: ό χρόνος δέν άρκεί στήν 
άγωνία, δέν χωρά τήν έμπειρία τής ψυχής. 
6) Θεματολογία: Τό πρωταρχικό μοτίβο 
είναι τό νερό, γνώριμη κάί πανάρχαια, 
λαϊκή καί λόγια μεταφορά γιά τό χρόνο. 
Ό συνδυα σμός τής συνεχοϋς μνεrας 
του (κυριολεκτική «ροή») μέ τόν έσωτε
ρικό κυκλικό ρυθμό τών κειμένων θυμίζει 
τήν άνακύκληση γής�νεροϋ τοϋ Ξενο
φάνη. Ό χρόνος γίνεται άντιληπτός ώς 
άποuσία, ό χρόνος άνατρέφει τους άνεκ
πλήρωτους πόθους. 
7) Ποιητική: ό χρόνος είναι τά δρια τής 
έλευθερίας μας, "ή γλώσσα είναι τά δρια 
τοϋ κόσμου μας». Ή ποίηση άγωνίζεται 
νά ύπερβεί τή γραμμικότητα τοϋ σnμαί
νοντος, δηλαδή τή χρονικότητα τής γλώσ
σας, νά τήν άπαλλάξει άπό τούς κανονι
σμούς τής σήμανσης, νά κερδίσει τήν 
αύτοδυναμία της, νά αύτοπροσδιορισθεϊ. 
Αύτός ό προβληματισμός είναι τό κύριο 
θέμα τής συλλογής. Τήν αύθεντικότητά 
του πιστοποιεί ή άποφυγή συμβολισμών. 
πού θά δημιουργούσαν 1-ήν αύταπάτη τοϋ 
«Περιεχομένου» καί ή λειτουργική πα
ρουσία του ώς άρχής τής έσωτερικής 
όργάνωσης τών ποιημάτων. Ό προβλη
ματισμός έπαληθεύεται άπό τήν όργανική 
ένσωμάτωση τών δανείων άπό άλλα ποιη
τικά, φιλοσοφικά, ίστορικά κλπ. κείμενα. 
'Έτσι ό Ρ. έξαγοράζει τό παρελθόν τής 
ποίησής του (αύτό πού ά'ποκαλείται ποι
ητική παράδοση) σέ βαθμό πού δέν 
έπιβάλλει τόν φιλολογικό ύπομνηματισμό: 
κυριολεκτεί, δέν παραπέμπει. 

Ό Ρ. γράφει όλοκληρωμένα ποιήματα γιά 
τήν ποίηση (τό μόνο θέμα). συνεκτικές 
αύτοτελε'ϊς φόρμες πού άπαγορεύουν τήν 
τμηματική άνθολόγηση. Κάθε κείμενο 
εχει ώς πρώτο πεδίο άναφορό.ς τόν έαυ
τό του, δηλαδή διεκδικεί τήν δική του 
χρονική· άντίληψη. 'Όμως οί πολλαπλές 
παντοειδείς σχέσεις πού άναπτύσσοντάι 
μεταξύ τών ποιημάτων, διαμορφώνουν 
ενα. δεύτερο συνθετικό περιβάλλον άνα
φορό.ς, δπου κάθε ποίημα έντάσσεται άρ
μονικά. 'Έτσι όλόκληρη ή συλλογή, εμ
πρακτος συστηματικός στοχασμός πάνω 
στό πρόβλημα τής χρονικότητας τοϋ λο
γοτεχνικοϋ f:ργου. δικαιώνεται. γιατί δλα 
τά στοιχεία της ύπηρέτησαν τήν όμορφιά 
καί τήν άλήθεια της ποίησης. 
«Γέρνοντας τό δειλινό άνέθηκα!τά χρυ
σαφένια φύλλα άστερισμοί πού λάμπανε! 
κι aλλα μικρά μικρότατα/ατό σταυροδρόμι 
άναπάντεχα ό ϊδιος ποταμός!μαϋρο νερό 
δπου δέ γνώριζε τή μέραΓΥατερα δύστυ
χος κυματιaμός καί ρήμαξε». 

Βασίλης Λαμπρόπουλος 


