
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟrΛΟΣ 

GUILDENSTERN: WHAT Α FINE PERSECUTION - ΤΟ ΒΕ' 
· J{EPT !NTRIGUED WITHOUT EVER QUITE\ENLIGHTEN}�D 

... (PAUSE) .. WE ΎΕ HAD ΝΟ .PR.ACTICE. 

ROSENCRANTZ: 'VE COULD 
. 
PLAr ΑΤ QUESTIONS.

, 
GUILD: WHAT GOOD WOULD ΤΗΑΤ DO� . . , ,,, 

ROSEN: PRACTICE! � 
GUILD: STATEMENT! ΟΝΕ - LOVE. 

Ό Σεψέρης καθ ιερ<ί>θηκε γιατί · άπό τό 1940 �Ι οι)\
fΗiτα l») , μόλις δέκα χρόνια· μετά την πρώτη του ποιητική 
lμψά.νιση , ψρόντιζε σέ τακτά �tσ.-στΎ1ματα νά. μάζ ενημερώ· 
νει γιά. την κατάσταση καl τήν έξέλιξη τών 'Απάντων το:ι. 
Ό Κα6ά.ψης επικράτησε , 'έπΈιοη τά. "Απαντά του τα.ύτιστη
Καν έπ ιοέξια. με τις προοωπικές του έπιλογέι; ��� . 1Ιοι.Υ�1σ.: 
τα7 1935) WJ,ί ολοι πεισ{}ηκαν δτι lγρ,αψε μbνο (154: ):· 
σΔτά.. Ό Σολωμ6ς, · άντίθετα , έπι6λήθηκε δταν ό Ιlολυλσ.ς, . 
κiνοντας τrιν πρύ)τη ΕΚΟΟCΠj CΑπά.ντων νεοέλληνα ·ιτοιητr,, 
τήν τιτλοφόρησε «'Γά. Εύρισκόμενα» (185!)) - 'κι lτσι &.
->�6ιια π ι στε1ουνε Π<�>ς εγpα.ψε καt 'άλλα. Ί-Ι ταξιΟέσια . τόϋ 
π oλu)/J. &π?.λλά.χθrικε εuκολα &πό τ� χ εφ6γραψα "rί.πονl. 
μονταζ δρους («σχεδιάσματα.», «άποσπά.σt.ι�τα.»), προκρίνον2 

. 
-tας πα.ραλλαγέι;;, ά.pιθμώντας συστ1111.α:':α. στίχων (δίttLς :ό 

. 1)π� r�p�θμ. 1, σελ. 263, εκο. Πολίτη), θεσπίζοντα
.
ς &.παi'� 

"{ελίες κα.t ι•.ελοποιΎ1σεις. J\H τον τρόπο αuτc ε'Κανε το Σο 
λωμ.ικό εργό α.μ.ετά:ψεπτα. «ι:Χ.ποσπά.σματ'Χ». · 

ΣΎ1μερα. ή τέχνη 0δλCικλr,pη θεωρείται συχνά. σά.'ν &.πό
σπασμα -- ά.πόσπασμα τής πρ6θε.σrις τοϋ οημιοupγοϋ, τ.vι; 

tοεατής μοpψής ·η τής πρώτης γpαψής τοϋ εργου, τή;; πσ.pά.-. 

2β 

, 

Ι · 

. ' 
ί 

&ση�, ή τοϋ πνεύψχ.-tος της έπσχ,ης. Tt σuνιστ& δμως τη·f' 
·φtοσπασματικότητα ένό� &.ποσπcίσ:μ4τος .... (δπως;, .. το τέ.μ,πλο1 
'Τ'� έκΚ.λησια-σtική τοιχογpα.ψίά;. ή� 6uζα�ινή εϊΚ:όνα)� ( Ή · 
&.πόσπα.σή :τοο; �ότε κα.θορ'ίζεtα.ι μόνον tατφw.χί. rπ μιεpιχό--· 
ηjτά. του; τότε είναι &.πλώς ενα. τμήμα. �π έτερόνομη λtt
τουργικότητ.ά του; τότε πpοσδtορ!ζετιu α1σθητικά.. Κι άν tl.U-· 
το ΠΟΙJ δ:.ποσπά.τα.t ονομάζεται «ό:.7:6σπα.σμα.>)) ί':Wζ λέγε-:� l·· 
κείνο., ά.πό · τό &ποίο &.πάrπ:α.τα.ι; . 

Σήμερα τό &.πόσπασμα έίναι ή χρονολόγησ-ή -to:;· αό-· 
τόχαρα.κτηρlζεται σιωπηρά. (με την

· ciθέτηaη -tών ouo �Ημ�-· 
ft:i>ν στήν «Έ6οομά.οα» του Σεφέρη η με τό τελικό κ6μμ.;ι 
στο «Σκοτειw Τρυγόνι» -τ;οϋ Μάνου)� ή fJ.ητά (μέ τ& λδγ_ια 
«

�Ο '1Λάμ1φο�( θet με!vει :. ΑπΟΟπαψα.» .iί τον τίτλο τοu
Κήτς�1ΙrΡΕ.RΙΟΝ: Α FRAGMENT»). "'Οι.ιως π � ι ι), 
εtναι το &πόσπσ.σμα. (ή ποιό είναι. π ι ο 'ά.πόσπσ�σμα.) : 

. · τ� συμπίλημα Αίσχύλειων στίχων, που δ Σπ. Εύαyγελιiτος 
6&.ψτισε «Ψυχοστcr,σία.», δ « Πρσμηθεuς Δεσμ.ιί·τη;» (πού σω

θηκε χωρiζ τή συνέχ ε�α τ·Τις κοομογον�κ·Ιις τριλογία�) , ή τμ-,., 
λογCα τής </Ορέστειας» (πού σι�θγ1κε χωρίς τό σατυρικό 
της ορά.μα. « π ρωτεύς»)' ή το σα.τυρικο δρό'.μα.'-i{ύκλωΦ;»(ztού· 

σώθηκξ χωρ ις τήν τριλογία. τ:οο) ; "Αν δεχθοϋμε δτι σ:τήv 
τέχνη κάτι c11tοοπά.τ0-,ι (κα.ι κάτι &.πο-μένει) μεταθέ τ-ουi-... ε 
τ-t�ν τελειότητα. lκτός αtσΟητικ·ηι; κα.t ποσοτικοΤCοιοϋμε τΎ,ν 
πλQ:.στή οιά.σ-τα.ση τέχνης - 6ιώμσ.τος, περιγρά.ψοντας τό εp-· 
γο σά.ν περίσσευμα. μια.ς πφίσσεισ.ς. "A v θελ ήσcuμε νά. όp�
σουμε το ιiπόσπα.σtLα. μέ: μέτρο αύτο ΠΟU έλλείπει, οηλαΟΎj• 
ιιέ 6άση αuτο πού οέν εί·ισ.ι, τότε κσ.τα.λ+,γοuμε σ-:ήν cννοιο-· 
'λόγηση τής οια.cp0ρά.ς pητοϋ - ά.ρpήτου κα.l. στην ά.ντιτ.:,7.-pα..; 
6ολή μιχς uποΟετική<; «πρόθεσης» �οϋ σuγγρ�ψέα. με τCι tξί-· 
σόυ ·&.νυπ6στα.το 'Έργο της. 

�JI εννοισ. .της: ά.πcισπα..σιJ.�τικότητ�ς ε1�� α.γvωσ�r; στις 



<Χλλες τέχνε� ..-· Κανει� · δέ σκiφτηκε να χαρακτηρισει '«,ά'Πίό.: 
�πασμα.» τήv «�Ημιτελή. Συμφωνία.» τοϋ Σοϋμπερτ, έπει8ή". 
r.εριλοψ.6ά.νει δύο (πρώ-i:α;) μέρη ,· η τή «Συμψωνlα. σέ: τρία. 
μipη»· 'toιj Στpα.6! νσΚυ. η τήν . 7 η Στ:ψ.ιφωνlα: (σέ- !ν<ι. μέp�) · . 
τοϋ Σ4.ιπέλιους. 'Ά ν .και ξέρουμε πω� δ Μ&.λερ· lγραφε .:μό� 
νο τό πρώτο μέρος τ'Υjς 10ης- Συμψωνιας, καί. πώι; δ · Μπά,< 
εsν πρ6λα6ε να συμπληρώσει τήν ά:χ.pοτελεύτια ψούγκαι ·τ')(ί 
eποuς τής ά.ντιστιξης , οί τόσες μάταιες πpοσπάΟειξς .πού. ε
γινα.ν . για τrιν όλοκλήpt7)σή τους &.πέοε;ιξαν τ·r,ν .Χνυπαρξία 
�ου· προ6λΊιμ(l;τος κσ.ι · τ� σκανδαλοθηρiα τοϋ έγχεψiιι.ι.q::ος. 
•Αν τα σχέδια τοϋ Ντα Βι\Ι't'σι Κ«t οι σποοοές του Ρον:τέν. 
εrνα.ι ιiποσπάαμα.τι;, �ότε Ποιά σχέση συνδέει τtς τpείς έΚ.f.ι?-· 
χές τοϋ πίνχκα. «Ό Χριστδς έκδιώκει τr.;ύς έμπόρους <iπό 
τό Ναό» η τίς δύο εκδοχές τοϋ πίνακα. «�Η ά.γαινία στrι Γc::
�ημα.νή» :τ;οϋ Γκρέκο; Και ποιο ά.'7tόσπcχq�α. (ά.ν οχι δλο .. tό 
eργο τους) μα.ς άψφαν δ Σ·εζά.ν και δ Π ιrκά.σσο;. . . 

.Σέ ποιό εργο ά.ποδ.Lδεται ό τίτ_λος «άπόσπασμ«:ι): σέ σ.ότό" 
πού έπι6ίω.σε λειψό χ ά.ρη στή σό:μπτωση η τήν πα.ριiοοqη ; σέ 
α•jτό τ.ΙJ� Ε.γκα.ταλε!q;θηκε ήμιτzλές ; ή σέ αύτό που έσκειJ· 
,μένα έ'με�νε/έγινε &νσλοκλήρωτο; Κι tiκόμα πιδ ειδικά, τ! 
ε_τνσ.(. παpα.λλαγή : ο,τι ά.ρεσε λιγότερο στ(,Ιν Πολυλά ά.πο 
τόν <ξΠ�ρψuρα» και στόν Γ. Μέγα από τό · «Γεφύρι tής "Αρ· 
τας»; δ1τί κατασκεύασε ώς τέτοιο δ Γ. Θέμελης σ�a «•ΗλιΙJ-· 
σκόπιο» ; ·η δ,τι παρά.ψραaε δ Έλύπίς σtόν «0rπ·,ιο τών Γε� 
ν�ίων»; ·π πρωτοοοuλία της ά.πόσπσ.σης, &tα.ν οέν 1 ά.νήκςι 
·στό θάνατο (Σέλλευ: «·ο θρίαμ6ος της ζωής», Μπύχνεp.:· 

•Λέντ�»), ά.ν1ικει στήν κριτική - ε!τε αύτή εlναι ή τρέλα· 

· (Χαίλντερλιν) , είτε ε!ναι ή φιλοσοψια (Χά.ιντεyγερ) , είτ� i; 
·ά.νθολόγηση ('Έλιοτ·: . Δυο χορικά. ά.πό τό «Βράχ�ι>)- κο:.t 
προκαλεί τ·ή 6ιογραψική ή τη μεταφυσική !ρμηνεlα 1"1.έ &· 
·δηλο αrτημα. τήν ά.ποκατά.σtαση ένός πρωτο-κc:φ.έν()υ. 
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. ":: . ._.Το «STEPIIEN HERO» ε!ναι &.πόd.tασμσ.. τGϋ χειρ6.

rpαφ,όu ·πού lκαψε. δ Τζοt}ς :η :τ:οϋ .. ·τέλ�εuτ�ίοτ> μέρ,οος tP1J. 
;; Ποpτρ·αίτο τοϋ καλλιτέχνη ... »:; ΊΙ:εlσα.γωγή «Φά.ουσ't'> τού 
JΗ.γκνερ είναι ά.Πόσπα.σμα. τής δμώνuμης συμφωνίας, πο·) 
οΕ.ν · εγραφa, fι ή είσα.γωγή -.Ρωμαϊκδ Καρνα.οάλι» του 
:Μπερλιδζ ε!ναι άπ6σπα.σμ.α μιάς άλλης οπερας ()ίπεν6ενοuτcι 
Τσελλίνίj , πού έγραψε ; Καlι τέλός τ.άντων: ποιές είνσ.� 

οι ·: έλά.χ ιστες ( καl οί μέγισ�ες )" . διαστά.σει� ,� ένος ·&πο .. 

σπ�σματος; 'Από ποϋ άρχίζει τό «FINNΈGANS νvΑ� 
ΚΕ».; . Τί νόημα μποροσν να. lχουν π�ά. αuτες; οί διακρί-

. κpiσεις,. μετά τήν οργανωμένη τυχαιότητα τών «PHILO-· 
SOPHICAL INVESTIGATIONS» τοϋ Βιττγκενστάί:ν και 
της ά.λεατορικής «MUSIC Ο�, GHANGES» τοϋ CAGE; 

Το t�bν:o πού έν�ιαφ�ρ;ει είναι � &:τcοοπασμα-τ;ικότητα (τοG 
Πα.ρ9ενών�, της Περσέπολης, του �Ανγκόρ, της ... Σα.vτορί

νης), ώς_ σύyχ:ρ.ονη καλλιτεχνική ποιότητα, ή &ποί� γοητεό

ει με �ήν ά.προσο:ιορ:ισtία :τ;η,ς και έπιτ,ρέπει 'τlς φuγδ�ντρες. 
ά.ναγωγές πού τbσο Χ:Ρ_ειά,ζ1εται ή ά.να.σφο:.λής α.ισθήτική νο
σταλγία. Μιλώντα.ς γιά. «κq.ι,μά.τιά κι ά.�cίv:ματα.» θετικ�
ποιοΟμε τήν &.πουσ!α, ο;ίνουμ.ε θέμα �ήν πpοοδακία, σφετε
ριζόμσ.;στε :tίς πρ_οθ'εσμί·ες, ζψ11-ιμε τή χ&.?η στον έκκλησισ..q_J,ό. 
Μια 6ρ_σ.ιοιιΧ τής Τετραλόγίας, μια πλευρά της Ζωοψόρ�υ,. 
εvα. CANTO, κεpaίζουν σε άξία καl φαντασία στά. μ�τια 
μας, καθώς προεά.λλονται περισσότερο πάνω στο cpάσμrι.. τ�ς 
πρακτικά. ιiνέφικτης .&.κεραίωσ·f,ς τους, παρά στο φόντο τοϋ 
γlνους καί. τής παρά.οοσης, δπου κατευθύνον�α.ι . 

�Από τον καιρό πού δ Ρομαντισμός, ά.να.γκασμένος νcl. 
ι)περ6εί τlς ύψηλες Ποιοτικές clπα.ιτ·�σεις ποu εθεσε μέ ":Υιν 
κριτική του, εlσήγα.γε το &πόσπασμα ώς ποιητικό είδος («Ci
πομεινά.ρι θciυμαστδ έpμι&� κα.l μεγαλείου>�) ' ή απουσία. ε
"(ιΥε αύτόνομη . αlσθητική-cf.ξία {ΝCκη Σαμοθράκης) , 1ι cl..tέ-
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:λeια -προήχθη σέ ά.γωνtcι και ή lλλειψη ά.πόκtησε �ερ6α
:ttκό περιε�μενο. �ο ναός της Φtγά.λεtας �γκατα.λείφθηκ.ε 

δριστι-Χ:ά προς οψελο;. τών άρχα.ιολογικών σ.vασχαtfώΥ. �l{ 
1-θεμελtrίJοης κλασική ά.ντι&ιιτική σχέση τη� τσ.υτδτηt� πρό; 
·τή οιαψορ� μεtα.σχηματ!σtηχ.ε σtή θιφ.ελιώδη ρομαντική ;�σ.� 
.ρ!�πληρωματική σχέση τοϋ μέρους 7tpό� τό ολο. Τό νεικ<ϊς 

.. με�αξύ ύπο�εtμέvων. tJ.tτατρά.πηκε σέ ά.σύιιΠτωτη ;ψιλότη;ο/- : 
.μεταξιj ύποκειμένου �ι cίVtι'Κιειμένου κΟΟμου, 

κα
ι ή"ζ�rifr( 

.τής ·άρμονίας σέ δρμή έλευθεριοι� . .... Αν τώρα ή μονά.δα 6ιω
aης,και στ�θμισης τ.οϋ !'όσμου· ε!ναι ,τό ρομαν�χ.ό �άf)ο�, r'jύ 
.z,π.ιζητ:εϊ ή �pι�λλα.ξίσ. τΟΙ) ν� ύπαχθε:! στή tJ.υqτικ:Υ

l 
,και κο

ρυ:ραία τάξη τοϋ · &.συνεχ�uς &.πείρου, τότε τό μόνd &Πόσ1ι.α.' ·• 
cμα ε!ναι τά χέρια τής �Αψροοίτης, πού χάθηκαν στη �Ιηλc. 
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· ΝΙΚΟΣ· 'ΚΑΛΤΑΜΠΑΝΟΣ ·· · .· 
. '. .," 

Η ΑΠσΣΠΑΣΜΑΤ•LΚC>ΤΗΊΆ TC>Y ΚΕΙΜΕΝ()Υ 

.ΚΑΙ TC> ΥΦΟΣ. T·C>Y ΑΠC>ΣΠΑΣΜΑΤC>Σ .J 

' �λν και .YJ λογοτεχνία θέλει νά . διεκδικεί, . χι7.pη :στή�ι . 
, . ,. . �� ) 'όπεpοχή τοϋ σ·ιιμα!νοντος, τήν πραηJ.ατικοτητα ενος (JΛΟΚ .η-

ρωτικοίj λόγου1 λόγου· δ · δπό!ος' έΠιζψeί-τήv έpμηνε!α γι«· vά 
Έ�ι6ε6α�ώνετα.ι μέσα. άπ� α.uτό πού δέν έpμηνεύεται, Χι· :α.ρσ. 
"δέν περιορίζεται, ώστόσο δΕ. μποpεί τελικά παρ� νά λει
.τουργε! ώς ή μερικότητα της γλώσσα,ς. Τό κείμενο τίθετσ.� 

·πiντα. <JJς «άποσπασμα.τι'Κότητα», άψοϋ ή αuτά.ρκειά. του έκ;. 

δηλώνεται στη ουνα.τότητά του να. σuμπλ ηρώνετα.ι θιαpκώς. 
·"Ετσι κά.θz &.νά.γνωση ποu ψιλοδοξa! ν� ιiποκ.cιτcι..στήσει τά 
ποιη1ικά συμψpα.ζόμεγα των σολωμικG>ν σπαρα.yμ.ά.των, w·� 
·στε νά φανερώσει τό νόημά τους σέ μιcΧ.ν άναγνωpί?ιμη μοp

·ψή, μπορεί νά μας χαρίζει θαυμάσιες <ψεtαψυσικές>) εκοό
σεις, οπως, a,ς ποϋμε, τοϋ Λ. Π . , καί νά γυρεύει τά χα.μένα 
τε-σρ6..οια, ποu 6έ6αια δέ χlι.θψ..αν παcέ, άφοϋ 61pίσ".-<.οvcαι -rορο

�εκτικά διαφυλαγμένα μέσα στό- έργο. 'Όταν κα.νεlς έπι: 
χειpεί νά. άποκρuπτογρ�ψήσει τή φύση τοϋ κόσμου, οηλα.
·δή τό «νόημά>> του, ποu άγαπ&,· νά κpύ6ετσ .. ι στίς λέξεις η τίς 

π.ροτ&:σεις η τά κείμενα. τοϋ ποιη:τη, ε!ναι άναγκασμένrχ; Υ� 
μυθολογΎ1σει πρώτα. τήν &.πουσίσ. κα.ι ϋστεpα νά. την πrφι· Ιγρά.φzι. 'Έτσι ή ίστορία της εύρωπαϊκής κριτικής γίνε�α.ι η 

π. εριπέτεια τής &.πι

.

bθησης n. li; άρι

.

στοτελικής «Ιlοιη·ttκήρ) 
και ή Μίμηση μίμηση της γλώσσας τοϋ Θ�οϋ. 

cH Τψολογια δμως · &να.γνωρίζει στη ρομαντική &.γω� 
ν!α γιά το «άλλο» τήν περιδεή &μηχα.νία. μπροστά σ�ή μορ-
φική έντέλεια. τοϋ· «&πο�ά.σμα.τος». cπ ύπέpοα.σή της, το οι 
-κό της μ�. illσ. λόγια «σώμα», έξοcντλείται στην εμπειρικ _ή 



ά.νά.λυση τής ·φόσηι;·των �Ρ��ωv που μ4ρ-Wp·ιt.γιά. τή λ0-
γοτεχνtκ6τητά τους� ·ο,τι ά.πόμειvε ειπωμένο �- iιπορετ �σ. 
ε!νσ.ι μt"σ6, ά.φοϋ παραοίοετσ.ι δργανωμένο και προκαλ�ι uέ 
ά.νάγνωση: ή ά.ποσπα�ι.α.τικότητα. της lκφp11Jσης qτό .Σσλω-. . . . 
μό ε!νσ.ι ή ά.ποτυχια. τών δλόκληρων ποιηt..ι.άτων του κι οχι 

. οι _σ.ιοi)η:τικά. ώριμες, τις πιο πολλές ψοpiς, �ήμι-νελιείς» πρσ.γ,-
. μα.τώσεtς τ'ου. 'Γό πρό6λημσ. Πού οο�ιμασε νά. λ1σει μέ .τόy 

τρδπQ του crτ;η Κέρκυρα οέν ήτσ.ν v& ψτιάξ.ει γλώσσα, ·&J..λ& 
νά. μάθει τή γραμματική τών ά.νύπαρκτων (γι� αύτό και τά 
ά.ποστcάσμα.τα) συμ6άσεων της έλλφικης λογοτεχνlας. ro 
νόστος τής έλληνιΚi'jς ποίησης γιά. τήν έκφραστική προσπά� 
θεια τοϋ Σολωμού &.νάγεται στήν άουνα1.ιία του νά χρ1jσt� 
μεύσεί ώς ύπCιοειγμα προσφέροντας στούς άλλους τήν ηευ
Ι}ερ!α. της παρέκκλισης. ·-π πληpότΥιτα τοϋ κα6αφικοϋ λόγου . 
Gι�σκεδάζει μέ .. τό σολωμ.ικό σύνδρομο ·�ης λογο�εχνlας μ�,. 
rιατι ύπάρχει πίσω της ή ρητορική γραιφ.α.τικη της Παλ<Ι..· 
τινης �Ανθολογίας. 
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