
4 / 3 4 . Σαββατ:οκύρ1οκο 1 6-1 7 Φεβρουαρίου 2002 

ΛfJΞΗ ΜΑΤΙΑ 

Τnς Μικέλας Χαρτονλάρn 
mxartiί)do/nagr 

Θέμα προσέγyισnς 
Ζ ητούμενο σmν Αμερ1κή, ζητούμενο κα1 σm 

Ρωσiα. Πο1ος; Ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Είνα1 ε

ντυπωσ�ακό πως όλο κα1 πλαταίνει η εμβέλε1ά 

του α'{l<αλ1άζοντας κα1νούρ'{Ιο κάθε φορά κο1νό, έξω 
από τον φ�λολο'{Ικό περίγυρο. Τρε1ς εκθέσε1ς ε'{l<α1VΙά
ζοντα1 στις 21 Φεβρουαρίου στο Μίm'{l<αν προκεψέ

νου να εξο1κε1ωθεί το νεώτερο αμερ1καVΙκό κο1νό με 
τον κόσμο του Αλεξανδρ1νού. Μ1α πρωτοβουλία που 
υποστηρίχθηκε ομόφωνα από τις αρχές του μεγάλου, 

δημόσ�ου κα1 προοδευηκού Πανεπ1στημίου του Μίσ�
'{l<αν, την Ομογένε1α κα1 την νεοσύστατη Έδρα Καβά

φη. Πρόσωπα-κλε1δ1ά, ο αφετ1κός φ�λόλογος Βασίλης 

Λαμπρόπουλος, επικεφαλής της έδρας κα1 η ελληνί

στρ1α καθηγήτρ1α Άρτεμ1ς Λεοντή. Σε αντίστο�χο μή
κος κύματος κα1 01 ακαδημαϊκοί, λογοτεχVΙκοί κα1 ανα
γνωστ1κοί κύκλο� της Ρωσίας, που ανακήρυξαν «βΙ
βλίο της χροVΙάς 2001 » την «Ρωσ�κή Καβαφε1άδα». 
Μ1α έκδοση που συνδέε1 τα πο1ήματα κα1 την εργο

β1ογραφία του Καβάφη με δοκίμ1α κορυφαίων Ρώσων. 

Πρόσωπο-κλε1δί εδώ, η πρώτη μεταφράστρ1ά του στα 

ρωσ�κά (το 196 7), ΣόVΙα Ιλίνσκα'{Ια, καθηγήτρ1α στο 

Πανεπιστήμ10 Ιωαννίνων κα1 σύζυγος του Μήτσου Α

λεξανδρόπουλου. Το έργο της είχε τέτο1α απήχηση ώ
στε η Ακαδημία Επιστημών με το Ινστπούτο Σλαβ1κών 
κα1 ΒαλκαVΙκών Μελετών τής απένε1μαν μόλ1ς τον ύ
ψ1στο πανεπιστημ1ακό τίτλο της Ρωσίας. 

Μοντέρνος ή κλαcnκός, λο1πόν, ο Καβάφης; «Είνα1 
τόσο δ1αχροVΙκά μοντέρνος ώστε να γίνετα1 κλασ�κός. 

Δηλαδή, δεν είνα1 μονοδ1άστατος όπως ο Κάλβος ή ο 
Ελύτης αλλά πολλαπλός μέχρ1 ανηφάσεως», απαντά ο 

Β. Λαμπρόπουλος που έχει ανοίξει πόλεμο με αυτό 

που αποκαλεί ξεπερασμένες αντjλήψε1ς. Παράδε1γμα 
τα περί γλώσσας του Καβάφη: «Τα ελληVΙκά του Καβά

φη», λέε1, «δεν είνα1 η α1ώV1α ελληVΙκή γλώσσα κα1 τέ
το101 εθV1κ1στικοί ακκ1σμοί (αυτό είνα1 που λέε1 ο Ελύ

της στο "Άξ10ν Εστί" η "λαλ1ά που δεν ξέρε� από ψέ
μα"}. Αντίθετα η λαλ1ά του Καβάφη ευτυχώς "ξέρε� 

πολύ καλά από ψέμα" κα1 VΙ' αυτό δεν θα γίνε� ποτέ 

"εθVΙκή" κα1 VΙ' αυτό είνα1 κρπ1κή. Επε1δή μας βοηθά 
να κρατάμε τα μάτια μας ανο�χτά κα1 να μην πιστεύου
με ό,η μας κολακεύε1». Ο Καβάφης, λέε1 από τη μερ1ά 

της η Σ. Ιλίνσκα'{Ια, «είνα1 κλαmκός ως κληρονόμος 
μ1ας τεράστιας πολ1τισμικής παράδοσης την οποία ό
μως εννοεί να δ1ατηρήσε1 όχ1 σαν παραδομένο ατόφ10 

σώμα αλλά σαν έναν ζωντανό οργαVΙσμό που δέχετα1 

κα1νούρ'{Ιες εγγραφές. Είνα1 τόσο πολύπτυχος κα1 πο

-λυδ1άστατος ώστε "χωράε1" όλες ης προσεγγίσε1ς». 
Λαμπρόπουλος κα1 Ιλiνσκα'{\α ανήκουν σε δ1αφορε

ηκές σχολές κα1 προσεγγίζουν τον Καβάφη ο ένας με 
τη μεταμοντέρνα αντίληψη κα1 η άλλη με την 1στορ1-

κή- συ'{l<ριτολο'{Ική. Κα1 01 δύο όμως κατάφεραν να ε
'{l<αΙVΙάσουν νέα πεδία συζήτησης. 
Ιδού συνεπώς το μυσπκό. Αυτοί που εξακολουθούν 
να ανημετωπiζουν τον μεγάλο πο1ητή ως α1ώV1α, αε1-

θαλή, απαραβίαστη, σταθερή, τελ1κά όμιyς κλε1στή (ά

ρα απολ1θωμένn}, αξiα, φαίνετα1 πως θα βρεθούν έξω 
από την πα'{l<όσμ1α συζήτηση που έχε1 ανοίξε1 ο άλ

λος Καβάφης: Ο ανο1χτός σε νέες προσεγγίCιε1ς. 


