
Φέτος συμπληρώνονται 

150 χρόνια από 

τη γέννηση του μεγάλου 

Αλεξανδρινού 

και 80 από τον θάνατό του. 

Το υπουργείο Παιδείας 

έχει ανακηρύξει το 2013 

Ετος Καβάφη και το Ιδρυμα 

Ωνάση, στο οποίο έχει 

περιέλθει το πλήρες Αρχείο 

του ποιητή, σχεδιάζει 

εκδηλώσεις προς τιμήν 

του. «ΤΑ ΝΕΑ» ζήτησαν 

από τέσσερις κορυφαίους 

μελετητές του έργου του 

να απαντήσουν 
στο ερώτημα ... 

Εάν 
� 

οvνανrοvσα 
τον 

το 2013 ... 
ΓΡΑΦΟΥΝ 

Ο αμερικανός αρθρσyράφος Ντάνιελ 
Μέντελσον, ο αλΕξανδρινός 

συγγραφέας Αvτρέ Ασ�μάν, ο διεθνσύς 

φrίμnς νεοελλnνιστrίς Πίτερ Τζέφρ�ς 
και ο καθnynτrίς στο Πανεπιστrίμιο τον 

Μίσιγκαν Βασfλnς ΛαμπρόπονλΩς 

. ,,,, 

# • 



Α ν συναντούσα φέτος τον Κοβάφn θα τον 

κολnσπέριζα ευγενικά και θα συνέχιζα 

ταν δρόμο μου. Ξέρω πως αν πιάναμε 

συζιiτnσn τα μόνο που θα τον ενδιέφερε 

θα ιiταν να μάθει πόσοι φοιτnτές παρακολουθούν 

τα μαθιiματα τnς Εδρας Κ. Π. Καβάφn στο Πα

νεπιστιiμιο του Μίσιγκαν, ποιοι κριτικοί τον συζn

τούν στnν Αμερικιi, σε ποιον θα άξιζε να στείλει 

το πρόσφατο ποίnμά του και άλλα τέτοια που με 

κουράζουν. θα τον χαιρετούσα, λοιπόν, και θα 

τον προσπερνούσα. θα ιiθελα έτσι να σεβαστώ 
το γεγονός πως ο Καβάφnς άσο κι αν προέβαλε 

τα γραφτά του, αρνιiθnκε να συγκροτnθεί, να ενο
ποιnθεί, να γίνει όλον. 

Πρώτον, ορνιiθnκε να συγκροτnθεί σε συγγραφέα, 
να διαμορφώσει ενιαίο συγγροφικιi τουτότnτο. Αυ
τό φαίνεται προπάντων στnν αλλnλογραφία του, 

όπου δεν υπάρχει τίποτε το εξομολογnτικό, το αυτο

βιογραφικό. Το μόνο θέμα των επιστολών του είναι 

Παρέμεινε κοσμοπολίτης. 
Σε αmθεαn με 
τους ομοτέχνους του από 
τον Σόλωμό ώς τον Πατρίκιο 
κα1 m Δnμοvλά, δεν κατα
δέχmκε να γίνει εθνtκός 

n καριέρα του. Ο Κσβάφnς στάθπκε υπεράνω του 
λογοτεχνικού εγώ ακριβώς επειδιi τον οπασχάλnσε 

ο λογοτέχvπς / κολλιτέχνnς ως ρόλος, ως 

επινοπμένος εαυτός. � Δεύτερον, αρνιiθnκε να ουγκροτnθεί 

· /. 
σε έργο, να ολοκλnρωθεί, να κλείσει τα 

Ι' / γραφτά του ανάμεσα σε δύο εξώφυλλο. Γι' 
αυτό οδιαφάρnσε ονυποχώρπτα να εκδώσει 

συλλογri όχι μόνο στο ελλnνικά αλλά οκόμn και 

στα αγγλικά. Δεν έγινε άπαντα. 

Τρίτον, αρνιiθπκε να ουγκροτnθεί σε κάτι αμιγώς 

ουλλογικ6 που να περιλαμβάνει όλους μας. Αντί να 
γίνει πονελλιiνιος και πανανθρώπινος, παρέμεινε δι

ααπορικάς και κοσμοπολίτπς. Σε αντίθεσn με τους 

ομοτέχνους του από τον Σολωμό ώς τον Πατρίκιο 

και τπ Δπμουλά, δεν κατοδέχτnκε να γίνει εθνικός. 

Ξέρω πως κάποια ποιιiμοτά του τιτλοφορούνται 
• Τείχn., •Κεριά-, •Τα παράθυρα-, •Φωνές•., 

·Θερμοπύλες-, •Η πόλις•, •lθάκn•. Αλλά επίσnς 

θυμάμαι πως άλλα ποιιiμοτο έχουν στον τίτλο χρο

νολογίες όπως 162-150 π.Χ .. 200 π.Χ . . 31 π.Χ., 
50 μ.Χ., 400 μ.Χ., 595 μ.Χ., 628-655 μ.Χ. θα τα 
βγάλουμε κι αυτά συμβολικά, πανανθρώπινα, nθι

κοπλαστικά, σχολικά; Μάλλον δύσκολο ... (Αν νο

μίζετε πως ο Καβάφnς εξέφρασε τα προβλιiμοτά 
σας, τότε έχετε πολλά, πάρα πολλά). 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Αν όμως δεν τον διαβάσουμε σαν μέγα ποιπτιi, 
σαν κορυφαίο έργο και σαν πονανθρώπινπ αξία, 

τότε πώς να τον διαβάσουμε; Πόια ερμnνεία θα 

μπορούσε να αντισταθεί στπν αιαθπτικιi, μεταφυ

σικιi και πθικολογικιi βίο τπς ολοκλιiρωσπς και τπς 

ενότπτας; Τα τελευταία χρόνια με ενδιαφέρει ιδι
αίτερα μια μουσικιi ερμnνείο του Κοβάφn που τον 

προσεγγίζει όπως ένας μουσικός ερμnνεύει μια 

παρτιτούρα. θα μπορσύαα να τεκμnριώαω αυτιi 

τnν άποψn με παραδείγματα από πολλά είδn μου
σικιiς (ιδιαίτερα τπν τζαζ) αλλά θα περιοριστώ στnν 

κλασικιi μουαικιi που τπν ξέρω καλύτερα. 

Εδώ και λίγες δεκαετίες π μουσικολογία έχει ξε

περάσει το φετίχ του αυτοτελούς και αυτόνομου 

έργου (το οποίο υποτίθεται πως έχει μια οριστικιi 

μορφιi και υπαγορεύει μια οριστικιi εκτέλεσn) και 

έχει ανοιχτεί σε δύο προβλnματικές: πρώτα, το ότι 
πολλά έργα, από σονάτες ώς όπερες, υπάρχουν 

σε διαφορετικές εκδοχές, συχνά ασυμφιλίωτες, και 

ύστερα, το ότι μια εκτέλεσπ δεν αποκαθιστά αλλά 
συγκροτεί μοναδικά το έργο. Συγκρίνοντας δια
φορετικές εκτελέσεις τnς ·ίδιος• άριας ιi φούγκας 

βλέπουμε αμέσως πως όχι μόνο δεν πρόκειται για 

τπν ·ίδιο• άρια ιi φούγκα αλλά πως κάθε εκτέλεσπ 

συνιστά ένα καινούργιο έργο. 

Εχει, λοιπόν, μεγάλο ενδιαφέρον να ερμπνεύ

σουμε το καβαφικά ποίnμα όπως ο μουσικός ερ

μπνεύει ένα κομμάτι. Οι νότες από μόνες τους 

δεν συνιστούν το έργο, απλώς το απαρτίζουν. 

Προτείνουν πιθανότπτες κι επιζnτούν να πραγμα

τωθούν σε έργα μέσω τπς εκτέλεσnς. Ετσι και σι 
λέξεις στn σελίδα δεν συνιστούν ένα λογοτέχνnμο 

αλλά υπαινίσσονται δυνοτότnτες κι επιζnτούν να 

συγκροτnθούν σε ποίnμα μέσω τπς ερμπνείας. Η 

λογοτεχνικιi ερμnνεία μοιάζει πολύ με μια εκτέ
λεσn. Αυτό φαίνεται ακόμα καλύτερα όταν ένα 

κείμενο ερμπνεύεται σε απαγγελία, διδασκαλία, 
συζriτnσn, ανσκαίνωσn σε συνέδρια κ.λπ. Δεν 

εννοώ πως το ποίπμο στπ σελίδα είναι παρτιτούρα, 

αν και στnν περίπτωσπ του Καβάφπ συχνά είναι. 

Εννοώ πως ο ερμnνευτιiς του πσιιiματας αξίζει 

να το ερμπνεύσει όπως ο μουσικός ερμnνεύει 

ένα κομμάτι. 
Η αναλογία μουσικιiς και λογοτεχνικιiς εκτέλεσπς 

μάς βοnθά να απελευθερωθούμε από το φετίχ του 
κειμένου και τnν αγιοποίnσn του συγγραφέα, και 

να αντιλnφθούμε πως τόσο π μουσικιi όσο και n 

λογοτεχνικιi ερμnνεία (όπως άλλωστε και π μελο

ποίnσπ) δεν αποδίδουν ένα έργο, δεν επεξπγούν 
το βάθος και το πλάτος του, αλλά το δπμιουργούν 

εκ νέου, το φτιάχνουν εξ nρχιiς. Εργο από μόνο 
του δεν υφίσταται. 

Αυτό φαίνεται θαυμάσια στπν περίπτωαπ του Κα

βάφn, ο οποίος συνιστά πλέον ένα ολόκλnρο πο

λιτιστικό μόρφωμα. Χάρις στnν ερμπνευτικri τους 

κυκλοφορία και κατανάλωαn, τα γραφτά του δεν 

αποτελούν κλειστό έργο αλλά ανοιχτά άθροισμα 

(με τn φιλοσοφικr\ έννοια του όρου). Για να πάρου
με ένα απλό παράδειγμα, το •Περιμένοντας τους 
Βαρβάρους• δεν υπάρχει σαν αυτόνομο ποίnμα 

αλλά ως συμnίλnμο όλων των ποιπτικών, πεζογρα

φικών, εικαστικών, θεατρικών, δnμοαιογροφικών, 

φωτογραφικών, μουσικών, κινnματογραφικών και 

άλλων χριiσεων και παραλλαγών του. Αποτελείται 

από όλες τις τροποποιιiαεις, οικειοποιr\σεις, κακο

ποιrlσεις και παρανοrlσεις που έχει υποστεί. 

Πολύ πριν επέλθουν ο θάνατος του συγγραφέα, π 

χρεοκοnία τnς τέχνnς και το τέλος του έθνους, ο 
Καβάφnς αποφάσισε πως δεν ιiθελε να καταντιiαει 

ούτε συγγραφέας ούτε τέχνn και προπάντων ούτε 

έθνος. Ηθελε να αναχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο 

- πεδίο, διαπίδυσπ, μόρφωμα, αμάλγαμα, πολιτιστι

κό φαινόμενο. Αρνιiθπκε να γίνει μνnμείο, απολί

θωμα, •πεπρωμένο•. Εγινε ερμnνευτικr\ συνεύρεσn 

τεχνών, τεχνικών, τεχνασμάτων, τεχνολογιών. Ο 
Καβάφnς τnς ερμnνευτικr\ς αυνεύρεαnς δεν υφί

σταται πουθενά αλλά ενσαρκώνεται παντού κάθε 

φορά που τον παίζουμε, που τον εκτελούμε. Είναι 

ένας εκρπκτικός και εκκωφαντικός ερωτισμός, 

το ακαριαίο σnμείο όπου ο πιανίστας και το πιάνο 
γίνονται σώμα/ έργο. 

Οπως θα έλεγε αφοριστικά ο ποιnτιiς, ο ίδιος δεν 
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υπιiρξε ούτε Καβάφnς ούτε καβαφίζων - υπιiρξε 

καβαφικός. 
Ετσι και ο δικός μου Καβάφnς είναι κάπως σαν 

τον Μπιζέ του Νίτσε, τον Μπετόβεν του Αντόρνο, 
τον Σοπέν του Σαρτρ, τον Μπαρακέ του Φουκό, 

τον. Σούμαν του Ντελέζ, τον Κρένεκ του Καβέλ, 
τον Βάγκνερ του Μπαντιού και εύλογα τον Σαν Ρα 

του Γ ουργουριi. 

Τώρα που το ξανασκέφτομαι, νομίζω πως αν αυ

ναντιiσω σr\μερα τον Καβάφn θα τον καλέσω στο 

Πανεπιστιiμιό μας να συμμετάσχει σε εκδιiλωσn 

για το έργο του. θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς 

nαίζει αυτ6ςτον ·Καβάφn•. 

Ο Β. Λαμπρόποuλος είναι κάτοχος της Νεοελληνικής 

Εδρας Κ. Π. Καβάφη, τακτικός καθηγητfις Κλασικής 

και Συyκρmκής Φιλολογίας στο Πανεπισrήμιο του 

Μίσιγκαν 

ΠΕΑΙΟΝ ΑΡΕΩΣ 
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