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ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Γ ΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦθΟΥΜΕ ΤΗ μον�οικότητα τοu Άν-: 
ορέα Μυλωνα. πρέπει πρώτα. νά τόν τοποθετήσουμε 

στά πλαίσια. της έλληνόγλωσσης φιλοσοφίας της περιό
οου 1964-2004. Στά χρόνια αύτά, ή φιλοσοφία στήν Έλ
λά:οα κυριαρχείται άπό τρείς τάσεις: μιά: μαρξιστιΚή, μιά: 
ύπαρξιστική καί μιά: θεολογική. "Ολες' τους εΙναι bαθιά: 
συντηρητικές κι lτσι οί άπόψεις τους συχνά: συγκλί�υν 
(π.χ. σέ θέματα έθνικης ταυτότητας) ένώ οί άντιπαρα
θέσεις σπανίζουν. Στά: φιλοσοφικά τμήματα, bιbλία καί 
συvέορια οί είοικοί συζητοuv σέ ήπιους τόνους μετριοπα
θείς θέσεις γιά τή σύμπνοια της κοινωνίας, τήy άγωνία 
τοu άνθρώπου, τήν άπειλή της τεχνολογίας, τίί:; ήθιΚές 
άξίες, τίς Προϋποθέσεις της έλευθερίας καί τό οντως ον. 
Ή οικτατορία lρχεται καί παρέρχεται, οικαιώματα κα
ταπατώνται καί κατακτώνται, πάντως ό στοχασμός οέν 
περνα. κρίση. 

Μέσα σέ αύτό τό κλίμα αύτά:ρκειας, οπου ή φιλοσοφία 
cιίσθά:νεται πώς έξcικολουθεί νά: έκπληροί ίκανοποιητικά: τήν 

λ ' , λ ' 'ζ ., ' κ cισικη αποστο η της, παρουσια ετcχι ενας μοναχικος στο-
χαστής πού τόν άπασχολεί κά:τι έντελώς διαφορετικό. 
'Ορμώμενος άπό τήν πεποίθηση οτι ή κρίση της άριστε
ρα.ς εΙναι κρίση (καΟ φιλοσοφική, ό Μυλωνα.ς οιερεuνα. τή 
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ουνατότητα μιriς- άριστερΎ)ς σκέψης πού νά είναι άριστερή. 
Τί θά σuνιστοuσε στόν ϋστερο είκοστό αίώνα μιάν άριστε
ρή φιλοσοφία; 

Όρισμένοι ·Έλληνες φιλόσοφοι έκτός Έλλάοος (οπως 
· ό. Καστοριάδης καί ό Ποuλαντζriς) άντιμετώπισαν τό ίοιο 

' f ' Ι < θ ' Ι Ι � Ι Ι ερωτημα επιφεροντι:χς, ο κιχ ενας με τον οικο του τροπο, 
μιά τομή στή ριζοσπαστική σκέψη μέ τό νά θέσουν έξαρ� · 
χης τό θέμα της άλλαγΎjς της κοινωνίας. Ό Μ�λωνriς οέν 
έπεχείρησε κάτι τέτοιο. Πολύ νωρίς ε()γαλε τό συμπέρα
σμα πώς ή προσπάθεια ήταν άκαρπη. .,Ως τά τέλη της 
οεκαετίας τοu 1960 εΙχε πειστεί, μαζί μέ τόν ρηξικέλευθο Δ ' 1 , , ' ' λ ' ' ' t uτικο στοχασμο, πως, τον εικοστο .του αχιστον αιωνα, η 
φιλοσοφία εΙναι θεμελιωοως άνεπαρκής. Τή σuγκεκριμέvη 
τούτη στιγμή οέν ε!ναι ουνατόν νά έπα.ναπροσοιοριστεί, οιότι 
ή άνεπάρκειά της χαρακτηρίζει τήν ίοια της τήν ταυτότη
τα. Τά γραφτά τοu Μuλωνα οιαρκως συγκρίνουν τή φιλο
σοφία μέ άλλες δραστηριότητες ώστε νά καταοείξουν α.ύτή 
τήν .καθοριστική πτώχευση. Ίοού μερικές τέτοιες συγκρί
σεις. 

Ή φιλοσοφία οέν έπαρκεί νά συλλά()ει τήν έπανάστα
ση, τή μοναοική έκείνη έκρηξη πού οιαρρηγνύει τή γραμ
μική ίστορίcι καί οιεκοικεί τό άκcιριαίο, άνυπότακτο οικcχίωμα 
στήν έλευθερία. Εύρύτερι:χ ή φιλοσοφία οέν έπαρκεϊ νά συλ
λάGει τό bίωμα, τήν άνεπανάληπτη γνησιότητα της άνθρώ
πινης στιγμi)ς. Ή πρώτη ε!ναι θεωρία, άποψη άφ' ύψηλοu, 
γενίκευση, ένω ή οεύτερη εΙναι έξατομίκευση, άχεφαγ<!>γητη 
έ:κφανση, άναλαμπή πού οέν ύπάγεται σέ κανόνες. ·Άς μή · 

bαυκαλίζεται λοιπόν· ή φιλοσοφία. πώς κάποτε θά συμπέ
σει μέ τήν ίστορία. 

'Εξίσου άνεπαρ�ής άποοεικνύεται κα.ί ή έ:κφρα.ση της 
φιλοσοφίας-, αύτή τή φορά άπέναντι στή γραφή καί τή 
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γλώσσα. Τό φιλοσοφικό σύστημα άοuνατεί νά σuλλά�ει τό 
άνέκφραστο, νά πεί τό άνείπωτο, κι αύτό φαίνεται κάθε φορά 
πού πάει νά άποοώσει (θεμα.τίζοντα.ς καί πραγματοποιώ
ντας) έκεϊνο πού δέν λέγεται. 'Εξίσου ομως άδυνατεί νά 
συλλάbει τό λόγο, τή γλώσσα οχι ώς κωδική έκφραση, άλλά 
ώς γλωσσικότητα, ώς προϋπόθεση της ίδιας της σκέψης. 
"Αν καί δί�ει τήν έντύπωση της πληρέστερης διατύπωσης, 
ή φιλοσοφία εΙνι:χι καταδικασμένη σέ ;χφι:χσίι:χ. 

Αίτία εΙναι_ πώς, άντί νά άποδεχθεί οτι έχει άπολέσει τήν 
ένότητα, έπιζητεί χιμαιρικά τήν όλότητα.. Τό ολον εΙναι 
όλοκληρωτικό: φιλοδοξεί νά σuλλάbει καί νά έγκλωbίσει. 
'Α ντίθετι:χ, ή ένότητα συνιστri τήν άπόλυτη ταυτότητα, τή 
συμφιλίωση των άντιθέσεων σέ μιά άρμονική σύγκρουση, 
τή σύνθεση γ λώσσα.ς κα.ί άντικειμένου; σκέψης καί κόσμου. 
Ή φιλοσοφία μπορεί νά όλοκληρώνει, ομως πλέον δέν ένο
ποιεϊ άφοu τεχνητως μόνον ποιεί καί ψευοως μόνο συνθέ; 
τει. 

Αύτή ή ύπερούσια ένότητα πού διαφεύγει της φιλόσο
φίας χωρίς κάν έκείνη νά τό γνωρίζει πραγματώνεται σέ εναν 
άλλο χωρο, έκείνον της πανάρχαιας άντιπ�λου του. Μόνη 
ή ποίηση κάτορθώνει ο,τι ή φιλοσοφία άπλως· νοσταλγε�, 
διότι μόνον έκεί τό άρρητο ()ρίσκει έκφραση, τό bίωμι:χ μορφή, 
ή ένότητι:χ άρτίωση. Κάποια σπουδαία ποιήματα έπι:χρκοuν 
γιά νά άποκαλύψοuν, καί μάλιστα &κόμη νά όρίσοuν, τή 
bαθύτ�ρη ούσία των πραγμάτων. 

. 

'Έτσι όφείλουμε νά μή λησμονοuμε πώς άνά πriσα στιγ
μή ό Μυλωνriς γράφει· συνειδητά καί. άπερίφρα.dτι:χ μετά τό 
τέλος της φιλοσοφίας, ή ·τουλάχιστον μετά τή χρεωκοπία 
της φιλοσοφίας οπως τή μάθαμε κι:χί τήν ένστερνιστήκα
με, μετά τήν έκπτωο-η της σκέψης άπό .τήν ύψηλή. της 
λειτουργία. Τόσο ή έπα\ιάσταση οσο κα.ί ή φιλοσοφία της 
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έποχΎ)ς μας πρόοωσαν τίς καλύτερες έλπίοες μας μέ τό νά 
' •t ' • - • λ' ' γινοuν εc;,οuσια, ιερατειο, αντιπο ιτευση, μεταcpυσικη, πα-

ρανομία. 
Βλέπουμε λοιπόν· οτι ό Μυλωνaς κινείται στά πλαίσια 

της προ6ληματtκrjς τριών κορυφαίων φιλοσόφων τοu είκο
στοu αίώνα - τοu Χάιντεγγεp, τοίi Βιτγκενστάιν καί τοίi 
'Αντόρνο. Πιστεύει καί αύτός μαζί τους πώς ζοuμε πέρα 
άπό τήν κρίση τrjς φιλοσοφίας, πώς ούσιαστικά ή φιλοσο
φία έκλεισε τόν κύκλο της, τουλάχιστον τόν μεταφυσικό 
έκείνο κύκλο πού άνοιξε μέ τόν Διαφωτισμό. Ή cpιλοσο-

. φία εχει έμπράγματα καί δημόσια ξεπεραστεί άπό μιά σει
ρά φαινομένων πού έχουν καταγγείλει τήν ένδειά της. Πότε 
ομως σuνέ6η ή όδυνηρή ρήξη τrjς φιλοσοφίας μέ τήν άν
θηρά παράδοσή της; 

· 'Όπως καί οί κορυφαίοι του συνομιλητές, ό Μυλωνίiς 
στέκεται δί6ουλος άπέναντι σέ αύτό τό έρώτημα. Μερικές 
φορές φαίνεται νά πιστεύει πώς τό τέλος άρχίζει μέ τούς 
χεγκελιανούς (άλλά οχι μέ τόν ίδιο τόν Χέγκελ), δηλαδή 
μέ τή συμπλήρωση τοu ίδεαλιστικοίi προτάγματος. Κι aλλες 
φορές ίσχυρίζεται πώς ή πτώση εΙναι προκλασική καί άνά
γεται στό τέλος τrjς προσωκρατικrjς έρευνας. 'Από τή 
στιγμή πού νοείν καί είναι διaκρίθηκαν," ό χωρισμός σκέ
ψης καί 6ίου παραμένει άναπόοραστος. Ή πρώτη έξήγη
ση εχει περισσότερο ίστορικό, ένw ή δεύτερη περίπου γνω
σιολογικό χαρακτήρα. 

Είτε 6άλουμε τό οριο στόν πρώιμο πέμπτο αίώνα είτε 
στόν μέσο δέκατο ένατο, ενα θεωρείται 6έ6αιο, Πώς κά.
πο-tε ύπrjρξε μιά φιλοσοφική σκέψη ίκανή οχι νά όρίζει ή 
νά περιγράφει άλλά νά συναποτελεί τίς δύο · ϋψιστες, κατά 
τόν Μυλωνa, ποιότητες τrjς ϋπαρξης: τό έξαίcpνης καί τό 
πέραν. Τό πρώτο εΙναι τό άπόλυτο τώρα - ή έπανάσταση 
πού έμπεριέχει τόν κριτικό της, τό 6ίωμα πού ένσωματώ-
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νει τήν άρθρωσή του, ή ένσάρκωση πού συνυπογράφει τήν
. 

ίστορία της. Τ ό έξαίφνης συνιστa τήν αύτόνομ η καί άσύ
γκριτη μοναδικότητα στόχου, στάσης, στίξης, στάσιμου. Τό 
δεύτερο εΙ ναι ή έτερότητα της ταυτότητας, τό ίδιο πού 
νομιμοποιείται μόνο ώς άλλο. Τό πέραν εΙναι ή έτεροτοπία 
πού καθίστa τήν ούσία ούνατή. Κάποτε, κάπου, σέ τόπο 
καί χρόνο πού μaς διαφεύγουν άπολύτως, ή σκέψη συνέ-
6αινε καί τό άρρητο έγραφε, διότι δέν .εΙχαν άνάγκη κατη
γοριών. Αύτή ήταν ή πρώτη φιλQσοcpία. Ό Μuλωνaς πέ-

' ' . ' ' ' ' 'Τ ' • ρασε καπου τριαντα χρονια επιμενοντας πως ηταν και η 
μόνη καί έξηγώντας πώς, παρ' ολη τή γοητεία π-ού άσκοuν," . 
έννοιες άντίστασης καί παρά6ασης οχι άπλwς δέν άμcpισ6η_; 
τοuν άλλά τελικά έπι6ε6αιώνουν. Αύτό ήταν τό πικρότερο 
μάθημα τοu '68. 

. 

Τί έφταιξε γιά. τή χρεωκοπία καί τή σημερινή ένδεια τrjς 
ένδοξης φιλοσοφίας; 'Εδώ δέν έχουμε άρκtτό χώρο γιά νά 
έμ6αθύνουμε στό ζήτημα. Περιοριζόμαστε

. 
νά σημειώσο�-

, ' θ ' ' ' ,. ii ' • Πλ ' ' λ με πως οι πι ανοι υπαιτιοι ειναι ΠΟΛΛΟι: ο ατων, η α-
τινιχή γραμματική, ό οuτικός ούμανισμός, τό έλληνικό κρά
τος, ή μουσική τοu Νίτσε καί τό 1917 εΙναι μόνο λίγοι άπό 
αύτούς. Σέ ολα τοuτα, ομως, ύπεισέρχεται μιά φριχτή ύπο
ψία. Μήπως φταίει ό άρχέγονος διχασμός τοu οντος άΠό 
τόν όποϊο πηγάζει ή άνθρώπινη έλευθερία; Μήπως δηλα
δή ή πρώτη φιλοσοφία δέν ύπΎ)ρξε ποτέ καί δέν άποτέλεσε 
παρά κά.ποιο ονειρο ένός 'Ηρακλείτου χαί των οποιων άπογό
νων του; Τί έφταιξαν τά λατινιχά άν οέν έπάρκεσαν τά έλ-
λ ' ΕΤ � ' λ• ' ' λ θ ' � ' ' ηνικα; ιναι υυσχο ο να τον παρακο ου ησουμε οιοτι σε 
αύτές τίς σκοτεινές άτρα.πούς ό Μυλωνaς 6άδισε μόνος. 

Πέραν πάντως τwν πιθανών αίτίων, έκείνο πού κάνει τά 
πράγματα έξαιρετικά άντιφάτικά εΙναι πώς, καί μετά τήν 
έκπνοή της φιλοσοφίας, έξακολουθοuμε νά φιλοσοφοuμε. 

. 'Ακόμα καί οσοt παραδεχόμαστε τήν άναξιοπtστία τοu έγ-

7 



σημειώσεις 61 

χειρήματος, οέν τό έγκαταλείπουμε. Ή άναζήτηση μιaς 
cιριστερης φιλοσοφίας έγείρ"ει ενα bασικότερο πρόbλημα: σέ 
τί χρησιμεύει άκόμη ή φιλοσοφία; Ό Μυλωνriς άνάλωσε 
σχεδόν ολο τό δημοσιευμένο έργο του προσπαθώντας νά 
' ' ' '  ' '� ξ αντιμετωπισει αυτο το παραοο ο. 

Ή προσπάθεtά του έδειξε οτι, κι άν έξέλειπε ή φιλοσο
φία, διαρκεί ή άναγκαιότητα τοu φιλοσοφείν. Μπορεί πλέον 
ή φιλοσοφία,· οπως άλλωστε καί ή τέχνη, νά μήν κινητο
πο.ιεϊ τίς μάζες' ομως ό φιλοσοφικός στοχασμός θυμίζει οτι 
ύπάρχουν καθεστώτα, καί μάλιστα μέ δικαιοδοσία μεγαλύτερη 
άπό έκείνη πού οί άντιστασιακές μας · ούτοπίες παραδέχο
νται (νομίζοντας πώς άπειλοuν ένώ στήν πραγματικότητα 
συνανήκουν). 'Έδειξε έπίσης οτι ό φιλοοσοφικός στοχασμός 
έπιμένει πώς, πέραν τοu κρατοuντος ίδίου καί αύτοu, πλή: 
ρους καί σώζοντος' καθώς καί ολων έκείνων πού τό πολε
μοuν, ύπάρχει κάτι άλλο πού δέν τό χαλιναγωγεί κανείς 
όρισμός, δέν τό όρίζει καμιά γλώσσα καί δέν τό συστημα
τοποιεί καμιά γνώση. Αύτό τό πέραν καί τοu κρατοuντος 
καί της άμφισbήτησής του παίρνει τίς πρωτεϊκές μορφές 
τοu έκτός. Ό Μυλωνaς άναφέρεται διαρκώς σέ τέτοιες 

· μορφές. 
'Εκτός τοu κόμματος έπιbιώνει τό πάθος της συντρο

φικότητας, της έξέγερσης, της συλλογικης δύναμης πού 
δέν ύπακούει σέ «γραμμές» · οϋτε ύπάγεται σέ όργανώσεις. 
'Εκτός τηc;. ίδεολογίας ύψώνεται τό αίτημα της έλεύθερης 
σκέψης μέ ολες τίς άντιδικίες καί άντιφάσεtς της καθώς 
άρνέϊταt νά γίνει κοσμοθεωρία. 'Εκτός τοu νόμου άντιστέ
κεται τό νόημα της δικαιοσύνης πού δέν έγγράφεται σέ 
κρατικές, θρησκευτικές καί άλλες καταγραφές της -ί)θικης 
άλλά 6ρίσκει στήν παρά6αση τήν πεμπουσiα της διεκδίκη
σής του. 'Εκτός τοu κώδικα λειτουργεί ή παραφωνία καί 
ό παραλογισμός πού άρνοuνται λογικές προϋποθέσεις καί 
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συνέπ·ειες, bραχυκυκλώνοντας κάθε άπόπειρα μονοσήμαντης 
έπικοινωνίας. 'Εκτός Π)ς έρμηνείας άνθεί ή κριτική έκείνη 
μέθεξη πού δέν μεταφράζει τό ποίημα σέ σημασίες οuτε τό 
γενεαλογεϊ. σέ έπιδράσεις άλλά τό διατηρεί. άναφομοίωτο στή· 
ρηματική του άμεσότητα. 'Εκτός της αίσθητικης συντε
λείται ή τέχνη ή όποία δέν συρρικνώνεται σέ τελειότητα, 
δέν καταγράφεται σέ ίστορίες οϋτε άνθολογεϊται σέ άριστουρ
γήματα. 'Εκτός της έσχατολογίας ένεργεϊ τό ούτοπικό 
οραμα πού δέν εΙναι διατεθειμένο νά άναbάλει ΟUΊε νά έtcεν.., 
�' 'λλ' ' - ' '�' ' . 'λ . ' ουσει α α απαιτει το αουνατο στο ανεπανα ηπ't'ο παρον. 
'Εκτός τοu συστήματος δρα μιά διaφωpά _καί διαφωνία Πού_ 
δέν συνιστ(i έναλλακτική λύση, οuτε κάν άπόρριψη, άλλά 
μιά ύπέρτατη, άναπόδοτη άρνηση, κάτι σάν τό τέλος συμ
φωνίας τοu Μάλερ πού ψάχνει ποu νά άκουμπήσει καί δέν 
6ρίσκει. 

Συνοπτικά τό φιλοσοφείν ώς άδύνατη φιλοσοφία δέν λύν_tι 
καμιά άπορία, δέν προσφέρει κάτοψη, δέν έρμηνεύει άδιέξό- · 

δα, οuτε ομως καί πcιpάιτείται. 'Αποτελεί. μιά άσκηση στή'J . 
άπροθυμία γιά σύγκλιση, συναίνεση� συγκατά6αση τίς όΊtοίες 
έπιζητοuν ή γοητεία καί τοu ίδιου καί τοu έτέρου; Ό 
Μυλωνriς · εΤναι άφοσιωμένος στήν άλλότρια φιλοσοφί�, έκείνη 
πού άποδέχεται τήν άλλοτpίωσή της γιά νά τήν ύπονομεύάει 
έκ των ένδον. 

ΕΙ ναι προφανές πώς, άπό τήν άποψη της ίστορίας της 
φιλοσοφίας, τό έργο τοu Μυλωνα, συμμετέχει στή μεγάλη 
κίνηση της άρνητικης διαλεκτικης πού προέκυψε σέ πολ
λές δυτικές χώρες κdτά τή δεκαετία 1965-75 ώς ϋστατος 
άποχαιρετισμός. στή μεταφυσική. 'Αριστεροί χαϊντεπερια
νοί (Ντερριντά, Βάτιμο), δεξιοί άντορνιανοί (Τσόντι, Φράνκ) 
κcχί πολιτικοποιημένοι 6ιτγκενσταί'νιανοί (Ρόρτυ, Ρώλς) .είναι 
οί γνήσιοι συνομιλητές του. Ή χρησιμότητα της άρνητι
κης διαλεκτικης, έγκειται στό οτι κρατεί έπίκαφη τήν ήθική 
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άκερcχιότητcχ της άτελέσφορης,. άδιcχ.λλcχξίcχς, τήν πολιτική 
άνcχγκcχιότητcχ ιrijς άπόλυτης άρνησης - τό πρότcχγμcχ, μέ 
άλλcχ λόγιcχ, της κριτικης λίγο πρίν κcχί μετά τό 1790 μέ 
τά έρωτήμcχτά ·του άλλά δίχως κcχμιά άπό τίς μοιρcχίες 
άπcχvτήσεις του. 

Άφοu ή διcχλεκτική cχύ.τή έχει πλήρη έπίγνωση της 
άπολεσθείσης όλότητος, είνcχt ύποχρεωμέvη γιά λόγους 
στοιχειώδους συνέπειcχς vά άvτιστcχθεί στή μετcχφuσική 
χωρίς vά έπιδιώξει μιά άλλη όλότητcχ, χωρίς κάν νά συ
γκροτήσει ολοv. ·Όπως πρώτοι τό διcχισθάνθηκcχν οί πρώιμοι 
Γερμcχvοί Ρομcχvτικοί, όφείλει νά πcχρcχμείvει άποσπcχσμcχ
τική. Ό Μυλωνας υίοθετεί έξcχρχ1)ς κcχί άπcχρά6cχτα cχύτή 
τή στάση, καί γι' αύτό δέv κάνει φιλοσοφίrϊ, οπως τόσοι 
.γύρω του: καλλιεργεί τόv φιλοσοφικό στοχασμό. Κcχί 
μάλιστα, τόv πάει στά οριά του: τόν χάνει σύρριζα. άπο
σπασματικό ώστε νά τόν προφυλάξει άπό bεbαιότητες. Τά ' ' �' ' λ ' κειμενα του υεν προσφερουν φι οσοφια - διαπράττουν 
στοχασμό. Ό Μυλωνας εΤναι ό μόνος Νεοέλληνας στο
χαστής στό εργο τοu όποίου ίδέες καί λόγος, εννοιες καί 
γλώσσα, έπιχείρημα καί εκφραση δέν διακρίνονται. 'Η ίδια 
ή γρ�φ

1
ή του φιλοσοφεί: στοχάζεται άλλότροπα τήν &φα

ντη ενοτητα. 
Τό άποτέλεσμα εΤναι πέραν πάσης περιγραφ1)ς. Κανείς �' ,, Ι ψ Ι .λλ Ι 'Η ' .υεν εχει γρα ει τετοια ε ηνιχα. αποσπασματικότητα 

των κειμένων ... του οέν εγχειται στό οτι οέν τελείωσαν η 
εμειναν μισά άλλά στό οτι άγχομαχοuν πρός μιά άνέφικτη 
όλοκλήρωση. Νά .τό πώ άλλιώς: κάθε δεύτερη ή τό πολύ 
τρίτη ·Πρόταση, άρχίζει ούσιαστιχά ενα άλλο κείμενο. Καί 1 "'"\ "\ "'"\ "\ κ Ι θ Ι � 1 Ι μετα αΛΛΟ Κι αΛΛΟ. α ε μιcχ-ουο προτcχσεις ξεχινα ενα γρcχ-
φ-tό πού δέν πάει πουθενά κι έτσι έγκαταλείπεται γιά νά 
δώσει τή θέση του σέ ενα άλλο, μέ τήν άπέλπιδη προο
πτική κάποιας όλοκλήρωσης. Κανένας συλλογισμός καί 
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κcχμιά παράγραφος δέν bρίσχουν τόν προορισμό τους. Δια-
6άζουμε ενα γραφτό πού συνίσταται άπό τίς άρχές πολ
λών κειμένων τά όποϊα δέν εύοδώθηχαν, άπό πολλές κα
τευθύνσεις πού δέν έγιναν δρόμοι. Κι αύτή ή περιπλάνηση 
μαρτυρεί τή συνέπειά τους. 

'Ιδού ενά παράδειγμα διαλεγμένο κυριολεκτικά στήν τύχη. 
Τό κείμενο «Τό σώμα τοu ποιητη» (Σημειώσεις τ. 8, Μάιος 
1976) άρχίζει ώς έξης (άκριbής άντιγραφή): 

Αύτοαναγνωρίζεται, κρατώντας ώς τρόπcχιο τό νέο 
πρόσωπο καί τόν στίχο, ό έρωτας κι ο,τι καλό τοu 
κόσμου. Ή δυνατότητα τοu όνεφευόμενου στήν αύ
τοερμ ηνεία ·του, κατcχνοεϊται μέσα άπό τήν άδυναμία 
τοu όνειρευόμενου στό νά ά.ναπαραστήσει τήν έρμη
νεία πού διάλεξε: 'Όριο πρός τήν άρρώστια καθώς καί 
ή άρνηση της άναπαράστασης τοu όνείρου. Οί αίθριες , 
μορφές, έμεινcχν ά.ταξίδευτες μέσα στά οωμάτια σέ μι�' 
πικρή σωκρατική συγκράτηση. Τήν ώρα πού ήμα
dταν στή γιορτή ήταν t>αθειά ή έρήμωση γιά μιά 
γιορτήν άλλοu. Βέbcχια οί ποιητές της γενιας μου 
έχουν σπασμένο γυαλί χωμένο στό σώμα. 

'Εκεί πού κανείς περιμένει λογική ά.νάπτυξη, συναντa 
πλήρη σύγχυση. 'Αντί νά άποκομίσει συμπεράσματα, έστω 
καί δυσνόητα, σκοντάφτει στήν ά.κατάσχετη ά6ε6αιότητα. 
Κάθε πρόταση άποπειρaται νά ά.ρχίσει σωστά, νά 6ρεϊ τόν 
πιό άκριt>η τρόπο γιά νά συλλάbει τό ζήτημα. 'Αλλά πώς 
μπορεί νά τά καταφέρει οταν τό ζήτημα εΤναι ή ίδια ή 
άνεπάρκεια κάθε άρχης, τό άνερμάτιστο κάθε άφετηρίας; 
Πώς νά κλείσει τά μάτια καί νά προχωρήσει; Ξαναρχίζει 
λοι7:όν μιά άκόμη φορά. 'Ώσπου κάποτε κουράζεται καί 
σταματCi. 

1 1  


