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«Ο Καβάφης μας έδωσε το πρότυπο» 
Οι καθnγnτές σrο Μίσιγκαν Αρτ. Λεοντrί και Β. Λαμπρόπουλος μιλούν για τnν καβαφικn έκθεσn 

Του Νικοv ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 

• ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 1 Στ� σταυρο-
δραμι τηs α-

μερικανικήs και διεθνούs διανόη
σπs, στην πόλη του Αν Αρμπορ, ό
που βρίσκονται διάσπαρτα τα κτί
ρια του Πανεπιστημίου του Μίσι
γκαν, η ηλικίαs μόλιs πέντε μηνών 
Εδρα Καβάφη μετέχει στη ζωή αυ
τήs τπs πανεπιστημιούποληs. Εκεί 
εγκαινιάστηκε προ ημερών (βλέπε 
«Κ», 23.2.02) μία σύνθετη έκθεση 
για τον Καβάφη στο αρχαιολογικό 
μουσείο Kelsey, που, με τρόπο ε
ντυπωσιακό, επαναπροσδιορίζει τη 
σύγχρονη εικόνα του ποιητή. Είναι 
ένα σημείο αυψήs μιαs σειράs εκ
δηλώσεων γύρω από την Καβάφη 
ωs εμβληματικήs μορφήs του λόγου 
τns διασποράs. Εκθέσειs, ομιλίεs, 
συνέδριο, εκδόσειs, διάσπαρτεs 
στον χώρο αυτήs τηs ζωνταvήs και 
υψηλού επιπέδου πόληs και στον 
χρόνο του ακαδημαϊκού έτουs. Οι 
εκδηλώσειs πηγάζουν μέσα από τιs 
δραστηριότητεs τns Εδραs Καβάφη 
και απηχούν το πνεύμα τηs. 

«Ο Καβάφηs μάs έδωσε το πρότυ
πο», λέει η Αρτεμιs Λεοντή, καθη
γήτρια συγκριτικήs λογοτεχνίαs 
στο Μίσιγκαν και από τουs βασι
κούs συντελεστέs τήs καβαφικήs 
έκθεσηs. «Το "ελληνικό" τον ενδιέ
φερε ωs ιστορία και ωs γλώσσα, αλ
λά πάντα μέσα στον ευρύτερο ορί
ζοντα τns ανατολικήs Μεσογείου, 
όπου ερχόταν σε επαφή με πολλέs 
γλώσσεs, θρησκείεs και παραδό

σειs)) . 
Κατά κάποιον τρόπο, ο Καβάφns 

γίνεται το διεθvώs αποδεκτό όχημα 
για τη σύγχρονη πρόσληψη μίαs 
ερμπνείαs του ελληνικού πvεύμα
τοs. Δεν είναι τυχαία, άλλωστε, και 
η ονομασία τηs Εδραs Καβάφη, την 
οποία κατέχει ο καθηγητήs Βασί
ληs Λαμπρόπουλοs. «Ωs πανεπι
στημιακό πρόγραμμα, προσπαθού
με να συνδυάσουμε τουs τρειs το
μείs τns διδασκαλίαs, τηs έρευναs 
και τηs πολιτιστικήs δραστηριότη
ταs», εξηγεί ο ίδιοs. «Σκοποί δηλα
δή τηs Εδραs Καβάφη είναι να εκ
παιδεύσει τουs αυριανούs επιστή
μονεs, να προωθήσει την μελέτη 

Τσ Μσυσε/ο Ke/sey στο Αν Αρμπορ του Μ/σιγκαν (3ρ/σκεται στο κάμπους του Πανεπιστπμίου και στεγάζει τπν 
tκθεσπ Κα(Jάφπ. Ε/ναι tvα μσυσε/ο αρχαιολογ/ας με πολύτιμες συλλογtς, προερχόμενες κυρ/ως από τους 
πολπισμούς τπς Ανατολικής Μεσογε/ου. Το κτ/ριο ε/ναι του 1903 και ανήκει στπν αμερικανική παράδοσπ των 
Arts & Crαfts. 

του ελληνικού πολιτισμού και να 
συσπειρώσει ποικίλεs πολιτιστικέs 
δυνάμειs. Συνεπώs φιλοδοξία μαs 
είναι να οργανώσουμε εγχειρήματα 
που υπηρετούν ταυτόχρονα και 
τουs τρειs σκοπούs. As πάρουμε τιs 
φετινέs καβαφικέs δραστηριότη
τεs, που περιλαμβάνουν από εκθέ
σειs ώs συνέδρια κι από εκδόσειs 
μέχρι ομιλίεs. Εχουν και χαρακτήρα 
διδακτικό (διότι εισάγουν το κοινό 
στον κόσμο του Αλεξανδρινού) και 
ερευνητικό (διότι προτείνουν εvτε
λώs καινούργιεs προσεγγίσειs στο 
έργο του) και πολιτιστικό . (διότι 
συνδυάζουν πολλέs μορφέs καλλι
τεχνικήs έκφρασηs και επικοινω
νiαs). Με αυτό τον τρόπο παρου-

σιάζουμε ένα πιο συγκροτημένο, 
πιο σύνθετο έργο του οποίου τα 
στοιχεία συνδέονται μεταξύ τουs». 

Ο Καβάφηs, που είναι ο πιο γvω
στόs Ελληναs ποιητήs στο εξωτερι
κό, γίνεται μία κοινή πατρίδα για έ
να διεθνέs κοινό μέσα από την ε
ρωτική του ποίηση, την ιστορική 
γνώση, το πολυπολιτισμικό στοι
χείο, τη δική του κοσμοπολιτική ε
μπειρία, τη λεπτή ειρωνεία και την 
υψηλή αισθητική. Είναι έναs «διε
θνήs» Ελληναs. «0 ποιητήs βρήκε 
τρόπουs να βιώνει ωs πλεονέκτημα 
τη διασπορική του θέση, δηλαδή τη 
θέση του και ωs Ελληνα εκτόs 
Ελλάδαs και ωs Ελληνα εντόs Αιγύ
πτου», λέει η Αρτεμιs Λεοντή. 

«Απευθύνθηκε έτσι σ' ένα διεθνέs 
κοινό, καλλιέργησε ξενόγλωσσουs 
αναγvώστεs, και βρήκε τρόπουs να 
διεισδύσει στο μελλοντικό κοινό, 
παρόλο που βγήκε καθαρά από μια 
συγκεκριμένη εποχή και καλλιέρ
γησε την ελληνική γλώσσα. Τέλοs, 
έγραψε ποιήματα γεμάτα γvώσειs 
μα επiσηs με την υπόσχεση τηs πε
ριπέτειαs, αίσθημα που συχνά λεί
πει από τον πανεπιστημιακό χώρο. 
Κι εμείs ακολουθούμε αυτό το πρό
τυπο, παρουσιάζονταs έναν Ελληνα 
ποιητή τηs Ανατολικήs Μεσογείου 
στο σύγχρονο πολύγλωσσο κοινό 
με τιs δικέs του διαφορετικέs παρα
δόσειs. Συνδυάζουμε αρχαιολογικά 
ευρήματα, φωτογραφίεs, χαρακτι-

Η καθηγήτρια Αρτεμις Λεοντή, 
φωτογραφnμtvn σε μία α/θουσα 
του Kelsey, οργάνωσε τπν tκθεσπ 
μαζί με m Lauren Τα/α/αy και τον 
Keith Tαylor. 

κά, απαγγελίεs, εκδόσειs, κ.λπ. Σκο
πόs μαs είναι να δώσουμε την εικό
να ενόs πολυσύνθετου κόσμου και 
ενόs ποιητή με ερεθιστικό και ελ
κυστικό τρόπο που αγγίζει επισκέ
πτεs έξω από τον πανεπιστημιακό 
χώρο χωρίs να θυσιάζει τιs αυστη
ρέs αρχέs τηs έρευναs - εκεί που 
συναντώνται η γνώση και η περι
πέτειω). 

Με την καλή συνεργασία αμερι
κανικών και ελληνικών ιδρυμάτων 
και φορέων, οι εκδηλώσειs Καβάφη 
συνεχίζονται ενώ η βασική έκθεση 
θα παραμείνει ανοικτή ώs τον 
Μάιο. Στιs 8 Μαρτίου, θα μιλήσει 
στο Αν Αρμπορ ο Αλέξανδροs Νε
χαμάs, καθηγητήs στο Πρίνστον, 
με θέμα «C.P. Caνafy: The Power of 
Art aηd the Afterlife of Iroηy». Το 
ΕΛΙΑ έχει εκδώσει έναν αφιερωμα
τικό τόμο για τον Καβάφη ειδικά 
για αυτέs τιs εκδηλώσειs, σε αγγλι
κή γλώσσα (υπάρχουν όμωs τα ποι
ήματα στα ελληνικά). 

«Θα θέλαμε και στο μέλλον να ε
πιτύχουμε παρόμοιεs συνθέσειs», 
καταλήγει ο Βασ. Λαμπρόπουλοs. 
«Απαιτούν περισσότερο κόπο αλλά 
αγγίζουν ένα μεγάλο κοινό, ειδικό 
και μη». 
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Ι Ιαιδεία)) ατιο τα τιαλιcί.. 

και τα νεα 
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