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Το ΚΑΒΑΦΚΚΟ ΦΑJΙΝΟΜΕΝΟ 

του Βασίλη Λαμπρόπουλου 

ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ, Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΉΧΗΣΗ ΤΟΥ 
Κα6άφη οεν είναι καθόλου ούσκολο να 
ερμηνευθεί. Όλοι μας έχουμε μια αξιόπι
στη εξήγηση: πρόκειται για ποίηση κο
σμοπολιτικ ή, ειρωνική, πολυσήμαντη, 
αμφίθυμη, μεταμοντέρνα, διαχρονική 

λ ' λ ' ' κ π. - μια γραφη που μι α αμεσα στην 
' Α ' λ' λ ' 'λ ξ ' εποχη μας. υτα ιγο-πο υ ο οι τα ε-

ρουμε και οεν προκαλούν διαφωνίες. 
Α ' ' ' !'! ' 'Ι..' ' ποριες προκυπτουν οταν αρχιι..,ουν οι συγκρισεις: γιατι υεν ε-

χουν σήμερα ανάλογη απήχηση ο Σικελιανός, ο Σεφέρης, ο Ελύ
. της, ο Ρίτσος, ο Εμπειρίκος, ο Σινόπουλος και άλλοι επαρκώς με

ταφρασμένοι ποιητές; Όλοι (πια) συμφωνούμε πως ο Κα6άφης ή-
1..' ' '  Ι..' θ ' ' ' Ι..' λ ' ταν σπουυαιος, αρα η υιε νης επιτuχια του ειναι aικαιο ογημενη. 

Τ ' ' ' ' θ ' Ι..' ' "\"\' ι απεγιναν τοτε εκεινοι που επισης εωρουμε σπουυαιους αΛΛα η , ' ' ' π ' ' λ ' οποια τους απηχηση εχει εκπνευσει; ου σκα ωσε το πραγμα; 
Μια πρώτη απάντηση στο κα6αφικό ερώτημα οίνει ο Σεφέρης 

ο οποίος αφιέρωσε ολόκληρο ερμηνευτικό ποταμό στην εξουδετέ.;.; 
ρωση του μεγάλου του αντιπάλου. Δια6άζοντας τον Σμυρνιό (α
λήθεια, γιατί αποκαλούμε τον ένα «Αλεξανδρινό» όμως όχι τον άλ
λο «Σμυρνιό»;) παρατηρούμε ότι το έργο του ξεπεράστηκε γοργά, 
Οtότt έγραψε άρτια ποιήματα κι όχι ουναμικά, οιότι καλλιέργησε έ-

θ ' ' θ ' ' Ι..'' να μετpιοπα ες γουστο κι απο αρρυνε τον πεφαματισμο και υιοτι 
έtαλε ικανούς να γράψουν γι αυτόν χωρίς να εμπνεύσει αξιόλογους 
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'Ψ ' Μ θ λ ' ' θ ' ' να γρα ουν με αυτον. ια αν ο ογια οσων υιο ετησαν τον «τρο-
πο» του θα συνήγαγε απερίγραπτες μετριότητες. 

Η απήχηση του Ελύτη περιορίστηκε σε όσους πιστεύουν πως 
άξιον εστί. Αν αυτός ο ισχυρισμός δεν αφορά την ξένη αναγνώστρια 
(και γιατί να την αφορά;), η ποίησή του δεν την αγγίζει διότι μπο
ρεί να έχει μεγάλη ομορφιά, αλλά διαθέτει αισθητή ρηχότητα. Γυ-

' ' λ ' ' ζ ' ' ' ' ' μνα χορμια, γ αυχα νησια, εστα σκατα, γενναια στενα, ωραια 
παιδιά - δε διαφωνεί κανείς, σ.λλά προς τι; Κι ώς πότε; Πόσες φο-

, 1 1 � pι ξ 1 ξ 1 ' θ λλ 1 1 ρες αντεχ ει καν εις να οιαοασει ανα και ανα σε χα ε συ ογη οτι 
' 'i i λ ' ' ' '� απο την αΛΛη π ευρα τα πραγματα ειναι τα ιοια; 
Η μονοτονία του Εμπειρίχου είναι άλλου είδους. Εκείνος ταυτί

στηκε απολύτως με μια εκδοχή του υπερρεαλισμού η οποία ουσια- · 
στιχά δεν εξελίχθηκε. Έτσι η τεχνική του έμεινε αυτάρεσκα στά-

. 

σιμη, το ίδιο και η θεματική, χι ας μην αναφερθούμε στην προ6λη-
' Η θ ' ' ' ' ' ματιχη. εση του συγχεχριμενου ποιητη ειναι περισσοτερο στη 

γραμματολογία παρά στην ανθολογία - εκτός χι αν σκοπός είναι 
να σοκάρουμε τους επιγόνους του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου. 

Υπάρχει όμως και ο Ρίτσος, ο οποίος και εξελίχθηκε από συλ
λογή σε συλλογή και πολυσχιδές έργο παρήγαγε και μύθο με .�. 

Ιστορία συνταίριασε - αυτός γιατί δεν 6ρήκε κοινό, όταν μάλιστα 
. 

Ρ 1 1 1 1 1 0 λ ' 1 λ ' ορηχε τ:οσους μεταφραστες rιε τοσες χωρες; ι ογοι ειναι του α-π 1 , , , θ rι ' 'ii χιστον τρεις. ρωτον, η ποιηση του παντα υμι"'ει χαποιον αΛΛο -
Παλαμά, Σεφέρη, Ελύτη, Κα6άφη, Μαγιακόφσκι, Μπλοκ, Λόρ
κα χι άλλους πολλούς. Διαρκώς μιμείται (ίσως ανιδιοτελώς, δεν έ- ., 
χει σημασία) κάποιον του σιναφιού, κι αυτό στη μετάφραση είναι :ϊ! 
ακόμη εμφανέστερο. Δεύτερο, ο Ρίτσος 6ρήχε πολυάριθμους θαυ- ':'( 

' ' ' ' ' ' ' . :;; μαστες αλλα οχι χριτιχοuς, κι ισως η μεγαλη κuκλοψορια του στα ';i 
χρόνια της Χούντας να τον έ6λαψε μακροπρόθεσμα, διότι ενθάρρυ- ··�� 
νε μια θυμική ανάγνωση. Οι μελετητές οεν ασχολήθηκαν αρκετά ·:� 
με το έργο του χι έτσι δε συγκροτήθηκε σώμα φιλολογικής γνώ- ,�] 
σης γύρω από αυτό. Δεν ξέρω ποιος είναι ο τρίτος λόγος, ήθελα .:� 
πάντως να σημειώσω την ύπαρξή του αφού γνωρίζω πως υπάρ- :� 
χουν πολλοί. ::1 ' Ισως, μόνο ένας ποιητής της Γενιάς του t30 είχε πολλές πιθα- �] 
νότητ:ς να tρει �πήχηση παρόμοι� με του Κα�άφ�, χι αυτός �φυ-;� γε α.πο την Ελλαοα. το 1937 και συντομα η ποιηση του ανεσταλη.i�� 
Ούτε 6οήθησε το γεγονός πως ο ελληνικός μοντερνισμός αρνήθηκε::� ·� ·:� 
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�: 
J ,-. και τον Θεόοωρο Ν τόρρο και τον Καρυωτάκη. 
r; �-· Για να μιλήσουμε πιο θεωρητικά, το ζήτημα οεν είναι ο Κα6ά-
� φης αλλά η Κική Δημουλά (το όνομα 6ε6αίως είναι τυχαίο, θα 
;-- μπορούσε να είναι του Διονύση Σα66όπουλου ή του Αλέκου Φα-

σιανού): η Δημουλά που οια6άζεται, που 6ρα6εύεται, που εκλέγε
ται, που μελοποιείται, που φωτογραφίζεται (όλα πράγματα που θα 
επιδοκίμαζε ο Κα6άφης), η Δημουλά της εθνικής μοναξιάς και 
περηφάνειας γιατί οε συναντά παγκόσμιο ενδιαφέρον; Θα κατανο
ήσουμε λοιπόν πολύ ακρι6έστερα το διαρκές ενοιαφέρον για τον 
Κα6άφη αν το συγκρίνουμε με την τύχη όσων άλλων μεταφρά
στηκαν και. ή δεν προσέχτηκαν καθόλου (όπως ο Σινόπουλος) ή 
προσέχτηκαν για κάποιο διάστημα και παραμερίστηκαν (όπως ο 
Σικελιανός). Το 6ασικό ερώτημα που απασχόλησε τον Αλεξανδρι
νό είναι πώς μπορεί κανείς να γίνει καλός ποιητής χωρίς να γίνει 
δημοφιλής, πώς μπορεί να γράψει αξιόλογα ποιήματα που οεν ε
πωφελούνται του γοήτρου της ποιήσεως. Γι' αυτό επιδόθηκε στον 

' π λ ' ' συστηματικο απο- α αμισμο τη<; ποιησης. 
Από τέτοιες συγκρίσεις με άλλ�υς συγγραφείς (παρά από τον 

αυτοτελή θαυμασμό για. έναν αυτόνομο δημιουργό) προκύπτει και ο 
αποφασιστικός ρόλος των συνθηκών πρόσληψης και οιάοοσης. Α
πό τι εκδοτικούς οίκους κυκλοφόρησαν οι μεταφράσεις; (Έφτασαν · 
τα 6ι6λία σε 6ι6λιοπωλεία και 6ι6λιοθήκες ή έμειναν στις αποθή
κες των τυπογράφων;) Σε ποια περιοδικά παρουσιάστηκαν; (Δη-

' ' ' ' ' "Ί."Ί. � ' μοσιευτηκα.ν κριτικες σε εγκυρα εντυπα η σε εΛΛαοοστρεφειc; εκ-
δόσεις;) Πώς συσχετίστηκαν με την τρέχουσα εικόνα του ελληνι
σμού στον κόσμο; (Θεωρήθηκε ότι εκφράζουν κάποιο πανάρχαιο 
ελληνικό πνεύμα ή μια κριτική ματιά προς μεταφυσ�κές πα.ραοό
σεις ;) Με ποιούς ξένους ομότεχνους συγκρtθηκαν οι έλληνες ποιη
τές; (Η ταύτιση Σεφέρη-Έλιοτ, Ελύτη-Ελιάρ ή Ρίτσου-Νερού
ντα. οεν 6οήθησε τις τύχες τους, όταν οι επιφανείς ξένοι άρχισαν να 
θαμπώνουν.) Και το πιο σημαντικό απ' όλα - τι είοους κριτικοί έ
γραψαν για κάθε συγγραφέα; Γιατί, αν ο ένας προσείλκυσε αγγλο-

' λ 1 ' "Ί."Ί. 1 θ 1 τραφεις πα αιομοντερνιστες, ο αΛΛος ευα.ισ ητους αριστερους, ο 
τρίτος αντιπολιτικούς υπερρεαλιστές και όλοι τους κλασικούς φι-λ λ 1 1 λ 

'"Ί. "Ί. 1 "Ί. "Ί. . 1 1 ο ογους και νεορομαντικους φι εΛΛηνες, τοτε τα. εΛΛηνικα ποιη-
ματα πεpιφpάχθηχα.ν α.νεπα.νόρθωτα. σε α.νuπέpbλητa στεγανά χαι 
οεν είχαν περιθώρια. μακρόχρονης κυκλοφορίας. 
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Είναι εντυπωσιακή η αντίθεση όλων των ανωτέρω περιπτώσε
ων με εκείνη του Κα6άφη, η οποία εξακολουθεί να προσελκύει 
σχολιαστές κάθε καταγωγής, γλώσσας, παιδείας, πεποίθησης, 

λ ' λ ' ' ' 'Ε ' Ρ Ρλ' ' σχο ης, φι οσοφιας η ταυτοτητας. να προσφατο οιο ιο που ε-
μπρακτα αποτυπώνει την οικουμενικότητα του Κα6άφη είναι η δί
γλωσση εικονογραφημένη ανθολογία η Ιθάκες τι σημαίνουν (επιμέ- · 
λεια Άρτεμις Λεοντή, Laureen Ε. Talalay και Keith Taylor) που ε
ξέδωσε το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, με αφορμή 
τη μεγάλη εξάμηνη έκθεση Καbά.φη που οργάνωσε το 2002 η Έ
όρα Νεοελληνικών Σπουδών Κ Π. Καβάφη του Πανεπιστημίου του 
Μίσιγκαν. Άνθρωποι κάθε πνευματικής, καλλιτεχνικής και προ
σωπικής τοποθέτησης συνεργάστηκαν στην ανθολογία και αν είχε 
τον αναγκαίο χώρο η έκδοση, θα μπορούσε άνετα να έχει φιλοξενή
σει τετραπλάσιο αριθμό συνεργατών. Για κανένα άλλο έλληνα λο
γοτέχνη δεν θα ήταν αυτό δυνατό. Κι αυτό το ενδιαφέρον δεν είναι 
μουσειακό, όιότι πρόκειται για κείμενα γραμμένα στον αιώνα μας, 
ειδικά. γι' αυτή την έκδοση. 

Η περίπτωση Καbά.φη (καθώς και η παράλληλη εκείνη του 
μαέστρου Δημήτρη Μητρόπουλου, που επίσης διαρκεί) συνιστά 
πολιτιστικό φαινόμενο. Είναι η σπάνια εκείνη ιστορική συγκυρία ό
που συγγραφείς (συμπεριλαμbανομένου του Κωνσταντίνου), μετα
φραστές, κριτικοί, εκδότες, επιμελητές, αναγνώστες και άλλοι 
πολλοί με απρόσμενες κατα6ολές και ιδιότητες δια6άζουν ένα έργο 
ανοιχτά, ρηξικέλευθα, αμφισ6ητησιακά. - όχι ως ολοκληρωμένο 
μνημείο (λογοτεχνικό αριστούργημα), αλλά ως ανελισσόμενο έργο -·� τέχνης που προσκαλεί τη συμμετοχή πολλών δυνάμεων, προσωπι- ':! 
κών και θεσμικών. Το μέγα δίδαγμα της συνταρακτικής περίπτω- '' 
σης Κα6ά.φη, η οποία οεν παύει να μας σκανδαλίζει με τη μοναοι- 1 

.. :;;1 
κότητά. της, δεν είναι ο Κα6άφης. (Ας μην 6αυκαλιζόμαστε.) Ο ·.:., 

Καbάφης είμαστε όλοι εμείς - μη Καbαφίζοντες, μη Κα6αφολο- :;j 
γούντες, αλλά πάντα Καbαφικοί. 

� 

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος κατέχει την 'Εορα Νεοελληνικών Σπουδών Κ Π. Κα- .:� 
βάφη στο Πανεπιστήμιο του Μίσι-γχαν. :� 

1 


