
"Ας περάσομε τώρα σέ άλλο �γραφέα. Καί παραθέτω τό κεί
μενο πού tγραψε ό φιλόλογος ι\[!J. Λαμπρόπουλος. 

Μιά·άποψη yιά τό ποιητικό του έρyο 
'Ο Πεντζίκης είναι ϊνας άπό τούς πιό άφοσιωμένους καί φιλόπο

νους 'Έλληνες συγγραφείς τού αίώνα μας. 'Όμως ό όγκος καί ό 
ρυθμός τών δημοσιευμάτων του, καθώς καί ή σχεδόν άπαγορευτική 
ίδιαιτερότητα τού δλου έργου του, λειτουργούν άνασταλτικά γιά 
κάθε άποτίμηση καί άνάγνωση. 'Έτσι, παρά τήν άναντίρρητη καί 
πολύπλευρη προσφορά του ατή λογοτεχνία μας, παραμένει μιά 
έπείγουσα, άν οχι καί ένοχη, έκκρεμότητα γιά τή νεοελληνική κριτική. 

Τήν τύχη αύτή τών ύπόλοιπων κειμένων συμμερίζονται καί τά 
ποιήματα τού Πεντζίκη, ίσως όμως οχι καί τόσο άδικαιολόγητα, ΚΙ 

αύτό γιά δυό λόγους: 
1) Τήν περιθωριακή παρουσία τους. Ή ποιητική παραγωγή του 

περιλαμβάνει τέσσερις σειρές (ή συλλογές) ποιημάτων: α) «Φωτο
γραφίες» (γράφτηκε τήν Κατοχή καί παραμένει άνέκδοτη), β) ((Είκό
νες» (περιλαμβάνει 9 ποιήματα γραμμένα άπό 21.9.1943 εως 
6.11.1943 καί κυκλοφόρησε τόν 'Απρίλη τού 1944), γ) 20 ποιήματα 
δημοσιευμένα ατό περιοδικό τής Θεσσαλονίκης ((Μορφές» (άπό τόν 
Αύγουστο 1950 ϊως τόν 'Οκτώβριο 1953) καί δ) (('Ανακομιδή» (14 
ποιήματα δημοσιευμένα ατό περιοδικό τής Θεσσαλονίκης <<Διαγώνι
ος» καί έκδομένα σέ άνάτυπο τό 1961)· τέλος έλάχιστες (3 κατά τή 
«Βιβλιογραφία», 1971, τής Σ. Σκοπετέα) άκόμα σποραδικές δημοσι
εύσεις. 

2) Τήν είδολογική άπροα6ιοριστία τους, πού έντάσσεται ατό γενι
κότερο φιλολογικό <(πρόβλημα τής κατάταξης» (Σκοπετέα) τών κει
μένων τού Πεντζίκη ατά παραδοσιακά λογοτεχνικά είδη. 

'Όπως βλέπουμε, σύμφωνα τουλάχιστον μέ τίς μαρτυρίες πού 
ύπάρχουν, ή ποίηση άπασχόλησε τό συγγραφέα σέ λίγες καί όρι
σμένες μόνο περιόδους τής δημιουργίας του, τής όποίας μάλιστα 
ίσως άττοτελεί τόν πιό κλειστό άπό τούς μορφικούς κύκλους της, 
άφού τό ποιητικό στοιχείο ποτέ δέν τής έλειψε. 

Παράλληλα τά έργα αύτού τού κύκλου μπορούν νά χαρακτηρι
σθούν ώς άσκήσεις (δίσημος ό δρος) έκφρασης καί ταυτόχρονα 
άπόπειρες διαφορισμού τού ποιητικού άπό τόν ποιητικισμό, χωρίς 
νά άπορριφθεί ό χαρακτήρας τού πεποιημένου. Πρώτα πρώτα 
καταργούνται δλα τά συμβατικά χαρακτηριστικά τής ποίησης: μέ
τρο, όμοιοκαταληξία, τομή, τονικότητα (δηλαδή μελωδία προφορι
κής άνάγνωσης), συχνά καί ή στροφική διαίρεση· άπομένει μόνο ό 
ρυθμός νά κινείται μεταξύ πεζολογικής άφήγησης καί έκκλησιαστι
κής άπαγγελίας. Αύτή ή διακοσμητική πτώχευση τής τέχνης λειτουρ
γεί διπλά: ό ποιητής άπαρνείται τούς πρόσθετους (i] παραδοσι
ακούς) χαρακτήρες τής ποίησης καί τά καθιερωμένα μέσα έπιβολής, 
καί ταυτόχρονα άπαρνείται τήν κοσμικότητα, τήν έπισημοποίηση 
τής τέχνης. Τό άλλόκοτο στοιχείο πού αίφνιδιάζει ατή δουλειά του 
είναι ή εύλαβική προσπάθεια νά άντικατασταθεί ένας κώδικας ρητο
ρικός, ό κώδικας τών διακριτικών ποιητικών στοιχείων, μέ ϊνα κώ
δικα θεματικό, τόν κώδικα τών οίκείων είκόνων καί άναφορών - νά 
περάσουμε δηλαδή άπό τόν έξωτερικό διάκοσμο ατόν έσωτερικό κό
σμο τού ποιήματος. 

'Η ποίηση λοιπόν τού Πεντζίκη είναι ποίηση πρωταρχικά θεματι
κή. Οίκοδομείται μέ στοιχεία περιγραφικά '1 άφηγηματικά, καί ή 
άνέλιξή της δέν είναι συνθετική, άλλά παρατακτική· δηλαδή τό ύλικό 
της, είτε είναι άναπαράσταοη τόπων καί είκόνων, ε'ίτε είναι γεγονότα 
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καί πρόσωπα, παρατίθεται κατά σειρά καί δημιουργεί ένα πίνακα, 
άκριβώς σάν αύτούς πού φτιάχνει ό ποιητής, χωρίς κύρια καί δευτε
ρεύοντα σημεία, δπου τά πάντα κανονίζει ή πρόθεση καί ή τάξη. Ή 
πρόθεση, ή βούληση τού δημιουργού, είναι ό αύστηρός ρυθμιστής 
τού έργου - γι' αύτό καί ή ποίηση τού Πεντζίκη δέν είναι μόνο θεμα
τική, άλλά καί συνειδητά ίδεολογική. Ό ποιητής άνοίγει τά καλοδι
ατηρημένα χειροποίητα κουτιά τής μνήμης του καί περιγράφει άνα
λυτικά τό περιεχόμενό τους, άνάγοντας τήν κυριολεξία τής παρου
σίας του ατή συμβολική (προσοχή: qχι ατό συμβολισμό· ό όρος είναι 
άνθρωπολογικός, όχι ψυχολογικός) τών λαϊκών άναθημάτων. Ό 
Πεντζίκης δέν είναι θρησκευτικός - καθόλου -, άλλά θρησκευόμενος 
ποιητής. Ή πληθωρική καί καταλυτική παρουσία τών πραγμάτων 
τού κόσμου τούτου στήν ποίηση (καί γενικά ατό έργο του) καί ό 
συχνός σχολιασμός τού φαινομένου αύτού άπό τόν ϊδιο έχει έρμη
νεύσει κατά μέγα μέρος τούς συνειδησιακούς μηχανισμούς τής δημι
ουργίας του. 

Τό ποιητικό άντίκρισμα αύτών τών διαδικασιών συμπυκνώνεται 
ατά έξαιρετικά ρωμαλέα ούσιαστικά, πού δίνουν τόν κύριο τόνο ατά 
ποιήματα. Παρόλο πού δέν είναι διαθέσιμη οϋτε ή ύπομονή τού 
'Ηλία Πετρόπουλου ούτε ό τεχνικός έξοπλισμός τής στατιστικής 
ύφολογίας, μπορούμε μέ έμπειρική άσφάλεια νά πούμε δτι, σέ άντί
θεση μέ τό κοινό καί άπλό ρήμα, πού παίζει ρόλο συνεκτικού δε
σμού, τό άλλεπάλληλο ούσιαστικό είναι ό βαθύτερος είρμός τής 
σκέψης, καθώς κατονομάζει εύχές, ξόρκια καί τάματα τού ποιητή, 
καί στήνει τόν κόσμο ατά άνθρώπινα μέτρα. Τό ούσιαστικό άποκτά 
γνωστική άξία, καθώς άποκαλύπτει τά στοιχεία τού κόσμου καί lτσι 
ή λέξη ξανακερδίζει τή βαρύτητα τού όνόματος ή άλήθεια δέν είναι 
οί σχέσεις τών πραγμάτων, άλλά ή κρυφή ένότητά τους. Ή ποίηση 
φτιάχνεται γιά τούς νομιναλιστές. 

Στίς (τρείς γνωστές) ποιητικές σειρές τού Πεντζίκη έκτυλίσσεται τό 
προσωπικό δράμα ένός ίδεολογικού βιοπορισμού πού έπιποθεί 
πέρα άπό τήν (άνά)γνωση τήν άφή. Ή βαναυσότητα πρός τήν 
παραδοσιακή ποίηση, πού έμφανίζεται ώς πεζολογία καί έγκεφαλι
κότητα, εlναι ή συμβολική καταστροφή τών βιβλίων πού διαβάστη
καν (έδώ ή έπίδοση τού Πεντζίκη είναι μοναδική σέ όγκο καί ποιότη
τα) πρίν ύπάρξει τό σώμα. 

Ό πολλαπλά χρήσιμος πρόλογος τής πρώτης συλλογής είναι 
άπόλογος αύτής τής αύτοκριτικής καί ή άντικατάσταση τού γραπτού 
μέ τό γραφόμενα λόγο. Οί ((Είκόνες» σχηματίζονται μέ τή συσσωρευ
τική παράθεση έννοιών, συνήθως μία κατά στίχο, όπου τό πράγμα 
καί τό νόημα, ή ψορφή» καί τό (<περιεχόμενο», διεκδικούν τήν άπο
κλειστικότητα τού βιώματος. Οί lννοιες παράγονται ή μιά άπό τήν 
άλλη διαδοχiκά, προαιρετικά - οχι άναγκαστικά, μέ ρυθμό πού μαρ
κάρεται μέ τίς σιωπές ατό τέλος τών στίχων. Νομίζει κανείς πώς ό 
Καρντιγιάκ τού Χόφμαν μετράει τά κοσμήματά του, καθώς οί λέξεις 
σαφείς, γι' αύτό άπρόσωπες, παρεuλαύνουν σοβαρές καί μόνες, 
ξένες μεταξύ τους. 

Στήν (άτιτλοφόρητη) σειρά ποιημάτων πού φιλοξένησε τό περι
οδικό ((Μορφές», ή προσπάθεια lχει διαφοpοποιηθεί. Μετά τίς 
(άνέκδοτες) ((Φωτογραφίες», τίς ((Είκόνες», και τήν (<Πραγματογνω
σία» («Κείμενο σέ συνέχεια» πού δημοσιεύτηκε έπίσης στίς «Μορ
φές», άπό τόν 'Ιούνιο 1949 wς τό Μάρτιο 1950) [ή παράθεση τών 
τίτλων συνοψίζει μία όλόκληρη πνευματική πορεία], έχει έπέλθει μιά 
συμφιλίωση τού προσώπου μέ τή γνώση του καί f]δη άνοίγει μιά 
περίοδος έμπιστοσύνης πρός τήν τάξη τού κόσμου. 'Όπως παρα-
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τηρεί σωστά ό Ντίνος Χριστιανόπουλος: « Ένώ πρίν πολλά θέματα 
μεγάλης ποικιλίας δημιουργούσαν ένα μωσαϊκό, άπό τό όποίο 
lπρεπε νά έξαχθεί fνα νόημα, τώρα ένα μονάχα θέμα άπλώνεται σέ 
όλόκληρο τό ποίημα, συνυφασμένο μέ διάφορες μικρολεπτομέρειες, 
πού τού δίνουν κάποια πλαστικότητα». 

Τέλος στήν «'Ανακομιδή» κάθε τάξη f.φει καταργηθεί. Τό ποίημα 
δέν lχει άρχή, μέση καί τέλος: μπορεί νά προεκταθεί, νά έμπλουτι
σθεί, νά σχολιασθεί. 'Ένας άκανόνιστος συνειρμός άνακομίζει καί 
συρράπτει έννοιες καί γεγονότα, παρελθόν καί παρόν, πρόσωπα καί 
πράγματα, δημιουργώντας όχι ενα αίσθητικό άντικείμενο, ενα ποί
ημα, άλλά μάλλον ένα ποιητικό ίστό, δπου συνυφαίνονται καί οί 
δικές μας άντιδpάσεις στήν άνάγνωση. Πραγματικά, ή γραφή τού 
Πεντζίκη έπιστρέφει στήν άποσπασματικότητα τών «Είκόνων», άλλά 
τώρα εύνοεί τή συμμετοχή τού άναγνώστη μέ τήν οίκειότητα, τήν 
άπλότητα, καί προπαντός τή χαλαρότητά της. Μέσα σέ ένα κλίμα 
κοινωνίας (i], γιά νά μεταχειριστούμε ένα τίτλο τής συλλογής, «'Εν
ορίας») ό ποιητής διαβεβαιώνει: «Ξέρω δτι δέ γίνομαι κατανοητός», 
καί ζητεί άπό μάς νά κάνουμε τή γλώσσα του καταληπτ'καί τό έργο 
ύπαρκτό. Ή θεματική εύρυχωρία είναι άπεριόριστη, τά έρμηνευτικά 
περιθωρία μεγάλα· τό ποιήμα περιστρέφεται. 

Βέβαια γιά νά όλοκληρωθεί ή μελέτη τής ποίησης τού Πεντζίκη 
πρέπει νά γίνει ή κατάλληλη lνταξή της ατό μεγάλο καί πολυσχιδές 
lpγo του, καί νά συσχετισθεί μέ τίς χρονικά παράλληλες φάσεις τής 
δημιουργίας του. 'Επειδή δμως γιά τήν έργα σία αύτή λείπει ή άναγ
καία φι_λολογική καί κριτική ύποδομή, θά περιοριστούμε σέ μιά σύν
τομη έπισκόπηση τών βασιJ<ύJν της χαρακτήρων. 

είπαμε δτι είναι ποίηση θεματική, ίδεολογική καί πεζολογική. Οί 
θεματικοί της άξονες είναι τρείς: τά πράγματα τού κόσμου, ό Θεός 
καί ό χρόνος οί κύριες έπιδράσεις πού συμβάλλουν στήν διαπρα
γμάτευσή· τους είναι άντίστοιχα ό ύπερρεαλισμός, ή βυζαντινή 
γραμματεία καί ό Τζέιμς Τζόις. 

Χαρακτηρίσαμε τήν ποίηση ίδεολογική, γιατί ή κατασκευή της είναι 
άπόλυτα προγραμματική καί έλεγχόμενη. 'Όσο γιά τή μετακαβαφική 
πεζολογία της, αύτή δέν έκδηλώνεται μόνο μέ τήν όλοσχερή κατάρ
γηση τών ποιητικών συμβάσεων, άλλά καί μέ μεγάλα τμήματα «κα
θαρού» πεζού λόγου παρατάγμένα σέ στίχους. 'Όμως τό ποίημα 
τού Πεντζίκη δέν έχει ώς δομική μονάδα τή λέξη η τό σύμπλεγμα 
λέξεων, άλλά τή φράση. Γι' αύτό ή ποίησή του είναι καί έννοιολογική. 
Πίσω άπό τή ρεαλιστική άκρίβεια τών λέξεων λανθάνει τό άφαιρε
τικό σχόλιο τής πρότασης ό άναγνώστης παρακινείται νά ύποθέσει 
«τί έννοεί», fι άκόμα νά έννοήσει κάτι ό ίδιος. Τό ποίημα τελειώνει 
έξω, πέρα άπό τό ποίημα, ατή σύλληψη fι στήν είσπραξή του. 

Ό Πεντζίκης έχει τήν προσωπική, άκέραιη ήθική του, καί αύτή 
έπιβάλλει καί στίς καταστάσεις πού άναπτύσσονται μέσα ατό λόγο 
του. Δέν ύπάpχει έμφαση, δέν ύπάρχει ίεράρχηση, δέν ύπάρχει προ
τεραιότητα ή προτίμηση - Υσως οuτε κάν άξιολόγηση. 'Όλα τά 
γλωσσικά στοιχεία συνυπάρχουν καί συν-εννοούνται ίσότιμα (έξαί
ρεση άποτελεί ή εύρωστία τού ούσιαστικού, πού κι αύτή βαθμιαία 
ύποχωρεί)· οί προτάσεις είναι μικρές, μέ άπλή δομή - κύριες, άνα
φορικές καί όνοματικές ατή συντριπτική πλειοψηφία τους περνούν 
μέ τή σειρά άπό τό μυαλό σάν στιγμιότυπα, μέ σκοπό όχι νά ύπο
βάλλουν, άλλά νά ύπάρξουν στήν αίφνίδια αύτάρκειά τους, καθώς 
ξεπηδούν άπό τά συρτάρια, τά κουτιά καί τούς φακέλους τού συγ
γραφέα. 

Νομίζω δτι τελικά τά ποιήματα τού Πεντζίκη μπορούν νά έρμη
νευθούν μόνο σάν μεταφράσεις. Μιά βαθιά ποιητική φύση, πού κυ-
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ρίως άναλώθηκε στήν καλλιέργεια τού πεζού λόγου [ δέν τόν ταυτί
ζουμε μέ τήν πεζογραφία] προσπάθησε σέ συγκεκριμένες φάσεις τής 
δημιουργικής της πορείας (οί όποίες όρίζονται άπό τήν περίοδο 
1940-60) νά μεταφράσει σέ ένα προσωπικό γλωσσικό καί ποιητικό 
ίδίωμα πεζογραφικούς τρόπους καταγραφής μιάς έντονης (πότε 
άσυμφιλίωτης, πότε άσκητικής) έyκοσμιότητας. 'Η συμπεριφορά 
αύτή tχει έκτυπα θρησκευτική προέλευση καί λειτουργία (θά λέγαμε: 
προορισμό)· άρχισε μέ τό ίσοκράτημα τών <<Είκόνων» καί έφτασε 
στήν κοινωνία καί τά μελίσματα τής «'Ανακομιδής». Δέ θά προεκτα
θούμε σέ βιογραφικές είκοτολογίες γιά τό βιωματικό φορτίο πού 
άναντίρρητα κατέχουν οί τέσσερις συλλογές τού Πεντζίκη καί ή σι
ωπή 16 χρόνων πού διαδέχθηκε τήν τελευταία τους θά σημει
ώσουμε μόνο δτι καί σέ αύτές ή άνήσυχη συνείδηση τού άξιου τε
χνίτη πειραματίστηκε τολμηρά μέ τήν άντοχή τού Λόγου ατό λόγο 
πέρα άπό γένη, νόμους καί κανόνες. 

ιfj. Λαμπρόπουλος 
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