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Η έδρα τσυ Κ.Π. Καβάφη τσυ Πανεπισrημίου τσυ Μίσιγκαν λαμβάνε

. 

ι τακτικά υλικό από αν
θρώπσυς πσυ ασχολούνται με τον ποιητή. Η ποικιλία αιπού τσυ υλικού είναι εντυπωσιακή. 
Εκτός από βιβλία, επισrημονικά δημοσιεύματα και δοκ(μια, περιλαμβάνει μεταφράσεις, λογο

τεχνικά κείμενα, απαγγελλίες, συνθέσεις λαϊκής και κλασικής μσυσικής, εικαστικές δημι.ουργCες, φω
τογραφίες, ταινίες, ιστοσελιδες και ό;n άλλο βάλει ο νους του αvθρώπσυ. Αυτό το φαινόμενο δημι
ουργικής σuνδιαλλαyής με τον ΠQΙ;ητή είναι καθεαιπό σuναρπασικό. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, καια
-γωγής, φύλου, τάξης και πεποίθησης καταπιάνονται με πάθος με τον Καβάφη, κι από το διάλογο αυ
τό επιθυμούν να προσφέρουν και σε άλλους κάποιο απόσταγμα γνώσης, αίσθησης, εμπεΙQίας ή καλ
λιτεχνίας. Δεν θα ήτ,αν υπερβολή να μιλήσουμε για μια ολόκληρη καβαφική βιοτεχνία που συναντά-
ται σε πολλές χώρες και γλώσσες. · 

· 

Το ερώτημα που θέτει ή έκταση αυτού του φαινομένου, το οποίο δεν είναι καθόλου πρόσφατο, α
φορά τα α(τια της απαράμιλλης διαθεσιμότητας του συγγραφέα. Πολλοί συγγραφείς είναι συγκλο
νιστικοί ή γοητευτικοί, λίγοι όμως είναι διαθέσιμοι σε πολλές ερμηνείες, πολύ δε περισσόιερο σε ε
πανειλημμένες χρήσεις. Για να πάρουμε ένα wWS παράδειγμα, τι είναι αιπό που εξακολουθεί να 
πείθει σοβαρούς γλωσσομα-
θείς πως ο Καβάφης χρειάζε
ται ακόμη καλύτερη απόδοση 
στα αγγλικά, με αποτέλεσμα 
να δημοσιεύνται τακτικά 
καινούριες μεταφράσεις του; 
Γιατί δεν είχαμε τσ iδιο πολ
λαπλό μεταφραστικό ενδια
φέρον για το απαιτητικό έf!ΥΟ 
ενός Παλαμά, Σεφέρη, Ελύτη 
ήΡίτσσυ

; 
Ενας λόγος ίσως είναι η οι

κουμενικότητα του ποιητή, το 
γεγονός δηλαδή πως δεν επι
κρατεί στο έργο του κάποιο 
εθνικό μέτρο (λαός, πατρίδα, 
γλώσσα, καταγωγή, Ρωμιο
σύνη, Αιγαίο) που λειτουργεί 
αποκλειστικά και απαγορευ
τικά. Στον καβαφικό κόσμο 
οι ταυτότητες είναι πορώδεις 
και εύπλάστeς, απότοκοι μί
ξης και μεταμόρφωσης. Συ
νήθως οι σημερινοί Ελληνες 
αντιλαμβάνονται την οικσυ-, 
μενικότητα σαν κάποιο εκπο
λιτιστικό μήνυμα που εκπέ
μπει ο ελληνισμός στην οι
κουμένη. Η οικουμενικότητα 
όμως του Καβάφη σuν(σιαιαι 
σε ένα θεμελιώδη προβλημα
τισμό για το ίδιο το διακύβευ
μα του ελληνισμού. 

ΑΛλος mθανός λόγος είναι 
η &ασπορικότητα του ποιη-

Από την 
1ίλεξάνδρεια 

,,,, 

στον κοσμο 

τή, δηλαδή η σuνει.δητη διασJιοριχή του�· Αντί να γίνει λογοτέχνηςtου τόπου και του λ6y· 
ΎΟΟ. tyι.νε λογΟΎQάφος του π6ροιΙ - του� χαι. τοu πεοαστιχού. ΠοΑλά Μνι:Qα wν &ιχ
διχησαν, αλλά με χάνενα δε\ι "((Μ(σιηχs. Παρφεινε διεΟΙtαQμtνος � 'liat. y� 
χωρ(ςQltα,χΟJQ{ς"6οtο,χ(Ι)Q(ς� 11\�ΜΟανmχτόςσε�� ΤQ{τος λ6yοςτης μόνα&κ11ς &αθεσψ6τηtας 100 ποιη't'Ι\ θα ιΙΠΟQΟΟΟι να είναι η tνιονη � 
και αμφιβολ(ιι τοu � τοv, ααtσεις Πό\ι ΟΟtε η δημοι'\Κή yλι6αια ΟΟtε η � ΠΟ(ηαfι � 
ναν. Στις �ες �ις ο νεοDJ,.ηνάς ποuιτι1ς (6χι όμως χαι η� :ιι:οu dUιιιστε 
δεν φιλοδόξησε να γίνει eθνική) δε\ι μας εmΤ.Q€πει χαμιά αβεβαιόι:ητα Ύtα w τι, πισmί.ει. χαι τι Φ
οθάνε'fαι. u ε€VΦ σωcmS και τι φτα(εt στον κ6σμο αvιό. Σιον �όμως συνανιάμε μ�α σιιχmα συμπάθεια Ύtα τα ανθρι6πι.να α&tξοδα, η οποια ωσθανdμααrε ότι. ΠQΟΟδ(bει �ια ωι. σια 
δΙ4Cά μας. Τέλ.ος, ο Καβάφης� την IOtOQ{a της� ως χ<δQο φ σιrιιf:ιμι1. και �αίΜ. &αχινησης �. δι.<ιμ4χης σ.ξ«bvκαι�1f.α\/dνων. � ανα
Α.αμβάνεταιπως,-rιανα��α.ξια,�να�ι�� 
φtλολοyωctς εχδόσεις, αφιε� � εφιιμεο(δων, 1Wθώς χαι.,"4& εfΙ)οος ουmοχοιη.. 
ση, από την εχαννεΑμαnκή tωςτην�. Κι. troιo Καβάφηςμόνος100 �€tαι 
ιWjQως,�ο(διοςτην�tαu�τοu,�τονκαβαφιομόχαι εmνοώνtας ένα λογοτέχνη για τις μελλονmdς ανθολογ(ες και ι.σtΟQ(ες. Φαινεται πως xatd wν χιο 
αvα.φcmκό ΤQόπο σ' αυτό το πεQ{uχνο πολιτισtl.κό προϊόν που αΊ'ΟQάtοομε χαι, με την σειφ μας, πουλάμε βρίσκουμε, παρά τη σαφή wu εμπορευματοποίηση, τη δυνατότητα να βάλουμε τη δικής μας 
σφραγίδα, να εξασκήσουμε τη δική μας τεχνική, να δημιουργήσουμε το δικό μας tf!'(O. Η διαθεσι
μότητα τσυ Καβάφη σε τόσες χρήσεις μάλλον οφεG..εται στην επωφελέστατη χρησιμότητα wu καβα
φ(ζειν. 

•Ο ΒασΟης Λαμπρ()ποvΑDς κσ:r:t,.eι την ιiδρά Νεοeλhινικών Σπουδών που φtqeι το 6νομα τοv Κ D. Καβdφιι στο Πανuιt· 

στήμw τοv Μfσιγκσ.v. Η έδρα δημιcυρyήθηκε το 20()() με τη yενναία vιwστήQΙξη τοv τοπικού l;i/Wttvtmκσύ /δQύματt;χ; Νεοελ· 

ληνικώv Σπουδών. 


