
6λη τήν ποιητική πού ό8ηγοuσε πρ6ς τ6 •φανταστικό ' �t8ος. 
""

τ6 
πρώτο σημιί8ι τοu έν8ιαφέροντ6ς του αύτοu €{ναι ιiκριβώς τ6 ιlρθρο 
γιιί τή Λιίμια. • Η ίστορLα τοu Μενίππου καί της Λάμιας φτιίνει, 
ιiλήθεια, �τ6ν Καβάφη, ιiπ6 τ6ν Keats, ιiλλά 8εLχνει ταυτόχρονα ότι 
δ ΚαβιΧφης ξαναβρηκε, σέ ίλληνικ6 περιβάλλον, ίνα θέμα πού ιiντα
ποκριν6ταν στ6 έν8ιαφέρον, τότε πολύ 8ια8ε8ομένο, γιά τό παράξενο 
χα( τό φανταστικό. •Η ιiνάγvωση τοu Φιλόστρατου, πού ε!χε rσως 
σιίν κ(νητ'ρο · τόν Keats -ήταv πολύ έρεθιστική γιά τόν ποιητή. •Ο 
Καβιίφης :Βηλώνει ότι προτιμάει, πιό πολύ ιiπό τή Λάμια τοu Keats, 
τή γuvαίχα-φί8ι τοu Φιλόaτρατου: << • Ωρα(αν γυναί)(α, ή8οvικήν, έρα
σμΕαv -ι;>ς τήν περιγράφει- τήv θέλομεv την Λαμίαv, ιiλλά ποu 
χα[ ποϋ θ� προσετίθετο μυστική, φαvταστιχή χροιά, έιίν είσέ8υε σχιά 
τοu φοβεpοϋ φάσματος τοu άποΕου δ •Ελληνικός μϋθος 8ιηγήθη τόν 
αιμοβόρο� !ρ

,
ωτα, τόν μετ:ιΧπσιοϋ�τα

. 
τόν 

_
θιίνατον εtς σαρχικ

.

�" ή8ο
νήv ... )). Κατα τίς προτιμησεις της εποχης του, βλέπει ,,,..Π(ν' Λιίμια 
σάν

. 
γuνα�α-βρυχ6λακα, όμοια μέ τ(ς πρωταγωνίστριε( τόσωv φαν

τα.στιχών �Βιηγημιίτων, όπως τήv Clarimonde, ή morte amoureuse τοϋ 
δμωvύμου: 8ιηγήματος τοϋ Gautier, ή δπο(α στό gνειρο · -ή στήν 
πρiχγματιχότητα- ξεγελάει χα( ξεμυαλίζει ίναν καλόγερο .. 'Από 
τήv ιlλλη .πλευρά, δ μάγος 'Απολλώνιος -προσφιλής στή θεοσοφιχή 
λογοτεχνία, __ γνωστός στόν Balzac χα( στόν Gautier, .ίνας ιiπό τούς 
πρωταγωvιστ.έ� τοϋ <<Πειρασμοϋ τοϋ •Αγίου 'Αντωνίοω)

. 
τομ F1a

ubert, θά μείνει, γιά πολλά χρόνια στήν ποίησή τοϋ Καβάφη, πού θά 
τοϋ ιiφr.ερώσει τέσσερα ποιήματα2s. 

28. Τρ(αι (•Σοφο( Βί προσι6ντων», 1896-1915, ιιΕrγι ίτιλιύταt)) 1897'-
.
1910-

1920, « • Απολλώνι�ς· δ Τuαινιύς iy P68(f)))) ιlναιι γν�στιΧ· ίν6ς τρ(;οu ποιήμαιτος 
ύπιίρχιι τ6 ιiνίχ&οτο σχι8(αισμαι στ6 • Αρχιίο. 

' 

. :n 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤ ΛΟΣ 

"Α ' β ' << vαL, μα Lα)) 

(Μιά άvάγνωση τοϋ Καβάφη) 

ατό Γρηγόρη 

Ε ΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚίΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ τοu Καβαφικοu μον

τερνισμοu ε!ναι ή ιiνυπαρξία της ύπόσχεσης της πληρότητας καί 

της παρουσίας πού σημα8εύει τή Ρομαντική γραφή έ8ώ καί 8ύο 

αίώνες. 
•Ολόκληρη ή νεοελληνική λογοτεχνία -τυπικά ρομαντική στήν κα

ταγωγή καί έξέλιξή της- έξακολουθεί νά παραμένει ιiναπόσπαστα 

8έσμια στό στοιχειακό αrτημα της ένσάρκωσης, 8ηλα8ή στή νοσταλ

γία της ιiναφορικότητας. Κάθε κείμενό της ύπόσχεται τήν έξο8ο 

πρός τόν κόσμο μέσα ιiπό τήν ταύτιση όνόματος χαί πράγματος, 

δηλαδή άπό τήν χρατυλιχή1 ούτοπ(α, χα( τελικά ύποκαθιστιΧ τήν 

άπώλεια τοu πράγματος μέ τήν (ύποθετιχή φυσικά) άξία τοu όνόμα

τος - τήν άλήθεια τοu έργου. Καί ή ύποκατάσταση παραμένει ό 

θεμελιώδης ((τρόπος>) της νεοελληνιχης τέχνης καί ζωης. 
· 

•Ο Καβάφης, σέ πείσμα τών κρατυλικών έpμηνειών στίς όπο'Lες 

άδιάχοπα τόν ύποβάλλει ή κριτική έπιδιώκοντας νά άναχαλύψει πί

σω άπό τά κείμενα τό βίωμα, τίς πηγές, τό δίδαγμα ή τήν ίστορία, 

παραμένει ό μόνος γλωσσοχεντρικός 'Έλληνας συγγραφέας. Τό έργο 

του, παρά τίς άλλεπάλληλες οίκειοποιήσεις πού ύφίσταται άπό τούς 

έξηγητές τοu ώραίου, κατορθώνει νά ύπενθυμίζει άδιάκοπα τήν αύ

θαιρετότ-rgα της γλώσσας καί τήν πληθωριστική οίχονομία πού διέ

πει τήν κυκλοφορία τοu σημείου. Θά διαβάσω τό ποίημα ((Μακριά)) 

(1914) γιά νά ύποστηpίξω, άνάμεσα στά άλλα ότι ό Σεφέρης άπλώς 

έπινόησε, ύπεράσπισε μιά κρατική θεωρία μιμήσεως γιά νά ύπερα

σπιστε'L τόν ΠαλαμιΧ (χαί συνακόλουθα τή νεοελληνική ποιητική πα

ράδοση) άπό τήν Καβαφική σημειολογία. 
Τό βασικό θέμα τοϋ Ρομαντισμοϋ εΙναι ή άπουσία ώς έλλειψη/ 

στέρηση χαί ώς άδυναμία/ άνιχανότητα: ή έλλειψη τοu "Αλλου καί ή 
άδυναμία γλωσσιχης έκφρασης. • Η μνήμη προσπαθε'L μάταια χαί 

άπελπισμένα νά άνακαλέσει τά πρόσωπα της άγάπης καί ταυτόχρο

να νά λησμονήσει τά πρόσωπα τοu θαυμασμοϋ γιά νά βρεί τή φωνή 

της, τήν μοναδικά 8ιχή της φωνή χα( νά μιλήσει. • Η άπώλεια εΙναι 

1. Κραιτuλιχ6ς:' Ο άναιφιρ6μι:νος στ6ν Πλαιτωνιχ6 Κραιτύλο. 



ποιντοτινή: ό "Αλλος ε!νοιι όριστιχά άλλοu χοιί ό Τρόμος της •Επί-
8ροισης ματοιιώνει χάθε άπόπειροι 8ημιουργίοις. •Αντίθετοι, τό βοισιχό 
θίμα αύτοu τοu ποιήματος -χοιί τοu καλύτερου χοιβοιφιχοu έργου
ε{ναι ή άπουσία όχι �ς έλλειψη ή ά8υνοιμ(α, άλλά ώς 8ιοιφορά. • Η 
ιiπουσ(α 8έ βιώνεται ύπαρξιαχci (χοιθώς συμβαίνει άχόμοι χοιί στή 
θιολογ(α τών Lacan χοι( Derrida) άλλά γλωσσιχci. • Ε8ώ 8έν πρόκει
ται γιci τήν άποχώρηση τών θεών χοιί τήν άπώλειοι τοu κέντρου οϋ
τε γιci τήν άπελπιστιχci χαθυστιρημένη είσο8ο τοu συγγραφέα στή 
σκηνή της γραφi)ς �οιί τήν παρci8οση· πρόκειται ριζικά γιά τήν 
άπουσ(α σημοιινομένου. 

• Η μνήμη δέν μπορεί νά είπωθεί. γιατί ό λόγος ε!ναι ά8ύνοιτο νά 
τοιυτιστεί μέ τό άντιχε(μινό της. • Αφοu τό νόημα δέν συντίθεται 
ιiπό πρόσωπα χα( πράγμοιτα, άλλci άπό σημασίες·· άφοu άνοιλογεί 
-χωρίς νci άντιστοιχεί πρός τήν πριtγμοιτιχότητα· άφοu έλχύεται άπό 
Βιαφορές χα( 8έν προκύπτει άπό όμοιότητες - τό νόημα ε!ναι σύμ
βαση χα( 8έν ύπciρχει κάπου άντιχειμενιχά. Τό νοήμα ώς άνοιφορά, 
ώς άναπαρciστοιση τοu χόσμου, ώς μίμηση τοu πραγματιχοu παραμέ
νει ιiπρόσιτο ((μαχριci»: 8ιαφέρει χοιί 8ιαφέρεται. ' Η παρουσία τοu 
κόσμου μέσοι στό έργο 8ιαρχώς χα( άενάως άναβάλλεται. 

Ό όρ(ζοντας της άνθρώπινης έμπειρίας ε!ναι ή γλώσσα: ό,τι όνομά
ζεται ύπciρχει, χαί ύπάρχει άχριβώς δπως έχφέρεται: γλωσσικά. Γι 
οιύτό ή ποίηση προσπαθεί νά 8ιοιτυπώσει τά πράγματα χα( τά φαινό
μενοι μέ έναν τρόπο όριστιχό - νci τά όνομάσει, ώστε παρά τίς άλ
λεπciλληλες χαί άντίποιλες θεσμοθετήσεις τοu νοήματος, νά άποχτή
σουν μιci στοιθερή έγχυρότητοι χαί νά ύπάρξουν ( ώς κείμενο) μέ τρό
πο ιiναλλοίωτο. ' Η ί8ια ή μνήμη δέν μπορεί νά άποχαταστοιθεί για
τί 'πιiντα τό νόημα της γλώσσας μεταφέρεται μαχριά χαί τό ίδιο τό 
σημείο σciν lννοια, σάν άντιστοιχ(α σημαίνοντος-σημαινόμενου, πα
ραμένει ίδεαλιστιχό ίνδαλμα. • Η μετα-φορά τοu νοήματος σβήνει τή 
μνήμη χα( έχείνο πού μένει στήν ποίηση ώς θέμα ε!ναι αύτή ή με
ταφοριί. •Η ποίηση προσπαθεί νιί γράψει, ό,τι σβήνει ή γλώσσα. 

• Η ποίηση γράφει όνομάζοντας: ((lνα σαπφείρινο μοιβί)), · Δέν περι
γρcίφει, 3ίν ιiπειχον(ζει - προσποιθεί νά χοιτοιστήσει ίνοι σταθερό 
σύμποιν σημοισιών τήν αίσθητιχή 8ομή. Τό πόσο μπορεί νά έπιτύχει 
(χαι( τό πόσο λ(γο έξοιρτιiται αύτό ιiπό τίς προσπάθειές της) έξετά
ζιται ατό ιiριστουργηματιχό ((Οί •Εχθροί)) . Πάντως σκοπό έχει νά 
8ημιουργήσει άπό ίνα χι(μενο -ποίημα άποτυπώνον-iοις φευγαλέοι 
(έφόσον . �ύθα(ρετ.οι χοιί δημόσιοι) νοήμοιτοι μέ τρόπο άχοιριαίό. ι ο 
ίχανός ποιητής 8έ θυμίiτοιι - ιiντ(θετοι ξεχ:νίi. Κοιί τοuτο τό ποίημα 
εtναι Ινοι ύπό8ειγμοι λήθης. 

Μιιί οιtσθητιχή (άχόμα χοι( φορμαλιστική) προσέγγισή του θά 
άποπειρίiτο νά έξηγήσει πόσο έπιτυχημένα θυμίiτοιι χα( πώς τά 
σποιριίγματα της μνήμης .διασώζοντοιι χοιί μετουσιώνονται σέ τέχνη. 
• Ομως τό πο(ημοι δέν ε!νοιι οιύτοπαθές. Κα( άν φαινομενικά μιλίi γιιί · 

τή μνήμη, στήν προιγμοιτιχότητοι περιγράφει μιά διαδικασία λήθης 

όπου τό μακριά δέν έρχεται κοντά άλλά άναγνωpίζεται σάν τέτοιο 
�αί ένσωμοιτώνεται όργανιχά στό έργο σάν συστατική προϋπόθεση 

τοu νοήματος: ή άναβολή τijς παρουσίας, ή άνυπαρξία σημαινομένου, 

έπιτρέπουν τή γραφή (χαί τήν έρμηνείοι). Γράφω θά πεί γράφω γιά 

έχείνο πού ε!ναι μακριά (χαί χάρις στό γεγονός ότι ε'ίναι μακριά), 

γράφω γιατί ό χρόνος ώς ίστορίοι χοιί ή γλώσσα ώς θεσμός σβήνουν 

τό παρελθόν μου. Γράφω θά πεί ξεχνώ, δηλαδή θυμοuμαι ένάντια 

στόν χρόνο καί τή θεσμικότητα. 
•Η λήθη ε'ίναι διπλή: άφορα τό άντιχείμενο τijς ίδιωτικijς μνήμης 

(πού μόνο ώς χαμένο μπορεί νά άπο-χατοισταθεί) καί τήν ποιητική 

παράδοση πού �ληρονομεί ό ποιητής. Δέν ξεχν& μόνο τήν έμπειpία 

του γιά νά βρεί ένα οιύθεντικά προσωπικό ύφος [Κοιί άν ό Σεφέρης, 

παρά τίς έπιμελέστοιτες --'-Κοtί καθαρά φιλολογικijς ύφijς- προσπά

θειές του νά τό κρύψει, ύπijρξε μαζί μέ τόν Παλαμ& ό συγγραφέας 
ι θ / θ f Ι Ι t / t 'θ ο' 

πού ποτέ δέν απελευ ερω ηκε απο τις αναγνωσεις του, αντι ετα. 

Καβάφης παραμένει καί έδώ πρότυπο ( πρός λήθη βέβαια ... ) έρμη

νευτικijς έγρήγορσης χαί δύναμης]. •Ο Καβάφης γνωρίζει πώς μόνο 

όταν βρεθοuν μακριά ή άνάμνηση τοu πάθους κα.ί ό θαυμασμός τών 

προγόνων, δηλαδή τών άριστουργημάτων, θά μπορέσει νά (άπο)καλέ: 
σει τά πράγματα μέ νέα, πειστικά όνόματα. Καί ένώ ή κpιτικη 

προσπαθεί μάταιοι νά άποιντήσει στό σκηνοθετημένο έpώτημα.: ((Αύ

γουστος ήταν;)) οιύτός ξεχν& τόν κόσμο κοιί άνοικοιλύπτει τή γλώσσα, 

τή μόνη άλήθειοι: (( "Α ναί, μαβιά)), 
. Στρατηγικά σκηνοθετημένη ε!νοιι όλη ή διάρθρωση τοu ποιήματος: 

άρχίζει μιλώντας γιά τήν άδυναμία τοϋ νά μιλήσει κανείς καί γιά τό 

θάμπωμα τijς μνήμης, γιά νά φθάσει σέ μιά δριμεία διαδοχή προτά-
" ι 'ζ ι ' ι ι " t 

σεων χωρίς ρημοι, οπου εορτοι ετοιι το ουσιοιστικο - το ονομοι ως 

ούσίοι. "Αν ή άρχή διαπνέεται άπό άμφιβολίοι κοιί φόβο, ή κατάληξη 

καταφάσκει δυναμικά τή γλώσσα χοιί τήν τέχνη, τήν ίδιοι τή δημι

ουργία, όπως έποιληθεύετοιι. άπό τήν ύπαρξη τοu έργου μπροστά 

μας. ι ο άναγνώστης δέν πληροφορείται γιά τήν ύφή της συγκεκριμέ

νης άνάμνησης τίποτε περισσότερο άπό όσοι ήξερε πρίν τήν άνάγνω

ση. "Ομως στό τέλος γνωρίζει τό ποίημα ένα κείμενο χωρίς κέντρο 

άνοιφορίiς ή ίεράρχηση άξιών, χοιί γι• οιύτό άνοιχτό σέ πολλαπλές 

συσχετίσεις χαί έρμηνείες. 
·Ο Καβάφης άγάπησε πραγματικά τήν ποίηση γιατί έμπιστεύτηκε 

μέ γνήσια καχυποψία. τή γλώσσα - άπ�δειξη ή στίξη του. Αύτή ή 
άγάπη μαρτυρείται παραδειγματικά στό μικρό αύτό σχόλιο στήν 

άναφοριχότητα. •Εκείνο πού ζητείται δέν ε'ίναι ή καταγωγή τijς μνή

μης ή ή άναβίωση τijς έμπειρίας, άλλά ή δύναμη της γλώσσας ν� 
έχφέρει τόν κόσμο όνομάζοντοις τά πράγματα. ' Η μνήμη δέν μπορει 

νά είπωθεί χαί ή έμπειρία δέν μπορεί νά άποδοθεί γιατί έξαλείφον

ται άπό τήν έγχοσμιότητα τοϋ κόσμου. "Ομως ή τέχνη τοu λόγου 



ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ 

κρίνοντας τίς ί'8ιες τίς προϋποθέσεις της μπορεί νά βρεί τό 8ιχό της 
λόγο χαί νά άντιτάξει τό ώραίο στό χρόνο, τό έργο στήν ίστορ(α. 
' Η τέχνη 8έν έχει ώς θέμα τόν έαυτό της άλλά τ(ς προϋποθέσεις 
της χαλλιτεχνιχότητας. 

ΔΙΑΒΑΖΩ 
ΔΕΚΑΠΕΝθΗΜΕΡΗ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Συνεργάζονται: 
λ. "λργuριοu-Γ. Βtλτάος-
κ. ΓεωργόuΟόnοuλος-Κ. Κοuλοuφάκος-
Μ. Πλωρίτης -Δ. Ραuτόnοuλος-Β. ΡαφQηλίδης 

Έnlσης οl: 
Δ. Γκιώνης-Στ. Ίωσήφ-Π. Κοuνενάκη
λ. Κuριαζάνος - Β. Παγκοuρtλης-
Ελ. Παμπούκη -Ν. Χατζιδάκι κ.δ. 

Κuκλοφορεi τήν 1 η Δεκεμβρiοu και κάθε δεύτερη 
Τετάρτη. 

Βασ. Λαμπρόπουλος 

οποΑιτηr; 
μηνιαία tπιθεώρηση 

Κtκροποι; 2, · Αθήνα (Πλlικα) 

Κυκλοφορεί προσεχώς 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑ1'ΡΟ1ΔΗΣ 
Μέ είσιτήριο έπιστροφfις 

πεζογραφήματα 

ΚΑΚΟΠΑΙΔΕΙΑ 

�ι 
Γράφει ό 

Κωστης .Παπαγιώργης 

Οί λογοκλόποι 

π ΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΑΤΤΟ 
ΛΟΓΟΚΛΟΠΙΑ άπό τήν ό

ποία οϋτε ό Πλάτωνας έξαιρεί
ται οϋτε ό Σα(ξπηρ, ή χαθημερι
νή γλωσσική συμπεριφορά 8ια
μορφώνεται άσχώντας μανιω8ώς 

_ μιά τέχνη πού τά πρώτα μυστι
κά της άρχι�ε νά τά μαθα(νει 
άπό τή νήπια κιόλας ήλιχ(α. Τ ό 
παι8ί ci.ρχ(ζει νά ψελλίζει κλέ
βοντας λέξεις. 'Εχτός ci.πό τά 
ύποβλητιχά μονοσύλλαβα χα( 8ι
σύλλαβα πού τοϋ 8ωρ(ζονται πι
εστικά, τό πνεϋμα του σκληρα
γωγείται μαζεύοντας ήχους, ψ(
χουλα 8ηλα8ή πού πέφτουν χρου
νη8όν άπό τήν τράπεζα των 
μεγάλων. Τι εtνίχι μιά λέξη; Μιά 
φράση; "Ενα σχοιν( μέ κόμπους 
πού τοϋ 8(νει τήν εύχαιρ(α νά 
ci.ναρριχηθεί -ποu άλλοϋ;- στόν 
έναρθρο χόσμο της γλώσσας. 
'Αφοϋ δλα ό8ηγοuν ψηλά, έξ 
άπαλών όνύχων χαταλαβα(νει δτι 
πρέπει νά κλέψει γιά νά ζήσει 
χα( νά άνέλθει. 

Μίχρο( χα( μεγάλοι κλέβουν. 
Συχνά χωρ(ς χαμιά προφύλαξη, 
χωρ(ς κανένα αίσθημα ντροπ1jς. 
Κι' αύτό γιατ( 8έν πρόκειται 

γιά μιά πράξη παράνομη. "Αν ό 
κοινός λογοκλόπος 8ιαφέρει ριζι
κά εtναι γιατ(, μολονότι χάνει 
8ιχό του ένα χ.ομμάτι της γλώσ
σας, 8έν τό στερεί άπό κανέναν. 
Μιά λέξη μπορεί νά άνήχει σέ 
δλους, μιά έκφραση μπορεί νά 
έχει ταυτόχρονα έχατομμύρια '
ι8ιοχ.τ1jτες. Δέν ύπάρχει άτομιχή 
ί8ιοχτησία στά μέσα παραγωγi)ς 
τοϋ νοήματος. "Ολα άνήχουν σέ 
δλους χατά τόν_φυσιχότερο τρό
πο. 

Αύτός άλλωστε εtναι ό κανό
νας τοu παιχνι8ιοϋ πού λέγεται 
συνεννόηση: καθένας πα(ρνει άπό 
τήν τράπεζα τοϋ νοήματος ίνα 
μικρό ή μεγάλο λεξικό -άνάλογα 
μέ τή μόρφωση χα( τό Ινστιχτό 
του- χα( μέ αύτό χινιt τ(ς ση
μασίες .. Μπορεί έτσι νά τρυγάει 
τά στόματα των άλλων ( δσο χα( 
τή γραφή τους) χωρ(ς χαμιά τύ
ψη. ' Η χοινοχτημοσύνη της γλώσ
σας έπι τρέπει στόν καθένα νά 
γίνεται λογο-συλλέχτης. 

' Η έπιθυμία πού έμπνέει αύτή 
τήν όρεξη 8έν εtναι κανένα πα
ράλογο πάθος άσκοπου πλουτι
σμοu. 'Αντίθετα πρόκειται γιά 


