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Πώς ο Καβάφης έγινε από συγγραφέας πέδίο 
"\,.Το 1013 γ1ορτάστηκε σε όλο τον κό-
1'1/'σμο το Έτος Καβάφη. Ο εορτασjlόi; ή
ταν ο πλουσιότερος που έχει τιμήσει ποτέ 
τον συγγραφέα. Κάλυψε-πολλές χώρε(; και 
γλώσσες, και περιλάμβανε τα πάντα, από έν
θετα και συνaυλίες μέχρι παραστάσεις κι ε- · 
γκαtαστάσε1ς.'Ολες οι τέχνες, πάμπολλα πο
λυμέσα κα1 πολλές επιστήμες τίμησαν την 
επέτειο. 

Όμως ο περσινός εορτασμός δεν ήταν μό
νο ποσοτικά.εντυπωσιακός.Ήταν και ποιο

. τικά r:φωτοφανής. Σε προηγούμενους Κα
βαφiκούς εορτciσμούς η συγκομιδή ήταν κυ-

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ρίως φιλολογική. Γίνονταν πρώτες δημοσ1-
εύσεις, αποκαλύπτονταν πλευρές της'ζωής 
του, προτείνονταν νέες αναλύσεις των ποι
ημάτων. Το 2013 δεν έ'{ινε τίποτε από αυτά. 
Για να το πούμε χο:νδροειδώς, δεν μάθαμε 
σχεδόν τίποτε καινούργιο γ�α τον Καβάφη -
τον άνθρωπο, το έργο, την εrιοχή. Τότε, τι α
φορούσαν οι εκδηλώσεις που γίνονταν κά
θε μέρg. ανά τον κόσμq; 

. 
: 

Το συναρρ'αστικό γεγονός είναι πως εδώ 
και χρόνιο ο Καβάφης έπαψε να είναι Συγ
γραφέας" icι-έyινε πεδίο: Ο άνθρωπος και τα 
γραφτά. τού ξεπεράστηκαν. Φυσικά, πάντα 
θα μαθι;ιίvουμε κάτι καινούργιο γ�α m ζωή, 
τα χειp6γpαφα κα1 pιν εποχή το]}. Αλλά η_ση
μαντ� �Υtι στn� πρόσληψή του, rioυ έ
γινε σαψέcΠατn στον εορτασμό του 2013, εί
ν α ι.πως «Καβάφης» ονομάζετα1 πλέον ένα 
πεδίο πολιτιστική<;' δράσης ήου,φτάν�ι από 
το θέατρο στn ζωγραφική, από ·t.o χορό στο 
σχολείο κι από τη συναυλία στη δημοσιο
γραφία. Δεν είναι κάπο1ος που επιδ1ώκουρε 
να αναλύσουμε, είναι ιcάrι που θέλουμε να 
επεξεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε. 

Για να κάνουμε μια βέβηλη σύγκρ�ση, θυ
μnθείτε τον Σαίξπηρ. Πάντα κάπο1οι σχο
λ1αστές θα αναρωτιούνται (και καλά θα κά:- -
νουν) πο1ός ήταν, τι έκανε κ1 αν όντως έ
γραψε όσα έργα φέρουν το όνομά του, αλλά 
αυτό έΧει περ1θωριακή σημασία. Τώρα πια 
δεν υπάρχει Σαίξπηρ, υπάρχει ένα τεράστιο 
πεδίο «Σαίξπηρ», όπου τέχνες, ιδέες, αξίες, 
ανθολογίες1 επιστήμες και εταιρίες αλληλο
επιδρούν. · · ' 

Πέρσι λοιπόν φάνηκε καθαρά πως δεν υ
πaρχει Καβ,άφης αλλά ένα παγκόσμιο και 
διαρκώς διευρυνόμενο πεδίο. Ο Καβάφης έ
χει γ,ίνει ντίβα, απόθεμα, κεφάλα� ο, προϊόν; 
μάρκα, bran·d, copyright. Ο «Καβάφης» δεν 
πουλ1έται, rψuλάει. Παράγεται, καταναλώ-

. vεται, επιτελέίται, συντελείται. Τονχα�εβά-. 
·σαμε από το βάθρο και τον κάναμε χώρο δια
θtσιμο σε οικείοποίηση, αποδόμηση, συ_

ναpμολόγηση. Η κα_ινούργία πραγμqi:ικότη
τα του Καβαφικού έργου είναι το γεγονό_ς ό- · 
τι υπεύθυνοι δημιουργοί (αλλά και αγράμ
ματοι και τσαρλατάνοι) από πάμπολλους 
χώρους/κλάδους διαλέγονται με αυτό επι
λt;ιαικά και απρόβλεπτα (και συχνά θρασύ-, 
τατα). Ιj.υτό είναι αναμενόμενο, αφού είμα
στε όλοι μετα-μοντέρνοι, ακόμα' και όσοι ε
πιμ�ουνΊ1ως είναι μοντέρνοι; ελληνορθό
δ�οι, ετερόφυλοι, εκσuy:φq_νι.στές• ή αρι-

- στεροι 
ι 'Οίον φ 20QO βώσαμε το ό�ομα,του Κα

βάφη στη Νεοελλnνικi\Έδρα του Μίσιγκαν δ nΑλέ ' . ' ι'Ψ-_ ψαμε;.n_ως τα Καβαφ.ικά πράγματα άλ-

λαζάν τροχιά.:Ετσι, αντί να αρχίσουμε να. 
συλλέγουμε σπάνιο υλικό, αποφασίσαμε να 
δημιουργήσουμε καταστάσεις και περιβάλ
λοντα: που θα έβαζαν τον συγγραφέα σε ένα 
εvρύ πολιηστικό πλαίσι,ο. Για παράδειγμα, 
δώδεκα ολόκληρα χρόνια πριν το Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης συνδυάσει Καβαφικά 
ποιήματα και αρχαία αντικείμενα στην τρέ
χουσα έκθεσή του, το 2001 ηΈδρα Καβάφη 
έκανε μιαν απολύτως παρόμοια έκθεση στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο του Μίσιγκαν, σε 
συνεργασία με το Αρχείο Καβάφη/Σπουδα
στήρω Νέου Ελληνισμού, τοΊδρυμα Ωνάση 
και το Ε.ΑΙ.Α, και εξέδωσε έναν μοναδικό 
εικονογραφημένο κατάλογο όλων των εκθε
μάτων. Το 2005 αρχίσαμε την ιστοσελίδα 
«C.P. Caνafy Forum», όπου αναρτούμε τα
κτικά πρωτότυπες, αδημοσίευτες εργασίες. 
Και το 2011, δυο χρόνια πριν τοΈτος Καβά
φη, συνεργαστήκαμε με το θυγατρικό του Ω
νασείου στη Νέα Υόρκη και δημιουργήσα
με ένα ρεσιτάλ Καβαφικών τραγουδιών, α
πό 18 συνθέτες σε πέντε γλώσσες, το οποίο 
έχει δοθεί δώδεκα φορές στην Ευρώπη και 
στη Βόρεια και Νότια Αμερική. Για την Έ
δρα Καβάφη του Πανεπιστημίου του Μίσι
γκαν, ο «Καβάφης» είναι ένα πεδίο μουσεια
κό, διαδικτυακό, μουσικό, διδακτικό και 
πολλά άλλα. 

Η χρονιά που μόλις πέρασε έδειξε, με τις 
άπειρες ανά τον κόσμο εκδηλώσεις της, πως 

, ο_.Καβάφης»-γίνεται όλο καLπερισσότερο · 
'διαθέι;ημος, ως χώρος πqλιτισμικής, επι
στημονικής, ιδεολογικής, κ°'λλιτεχνικής 
δράσης. Ανήκει σε όλους και σε κανέναν. Αυ
τό δεν έχεiauμβεί με κανέναν άλλοΈλληvα 
συγγραφέα. Ούτε ο Σολωμός ούτε. ο Καζα
ντζάκης ούτε ο Σεφέρης ούτε κανείς άλλος έ-. 
yιναν συνονθύλευμα, σύμφυρμα, συμπίλημα. 
Μόνο ο Καβάφης διαχύθηκε παντού. Αυτό 
δεν σημαίνει βεβαίως πως το κατάφερε ο ί
διος. Κάθε άλλο. Το καταφέραμε εμείς, τα ζω
ηρά παιδιά της Σιδώνος που, όταν ακούμε 
Καβαφικούς στίχους να τονίζονται υπέρ το 
δέον, πεταγόμαστε και τα βάζουμε με τον ί
διο τον ποιητή.'Ολοι εμείς που περισσότερο 
Καβαφίζουμε παρά Καβαφολογούμε. Το κα
ταφέραμε εσείς ,που με διαβάζετε, ο Παντε
λήι;Πολυχρονίδης, εγώ και άλλοι πολλοί. 

Ταυτόχρονα αξίζει να συζητηθεί ένα πε
ρίεργο φαινόμενο, που ο φετινός πανηγυρι
κός εορτασμός δεν επηρέασε καθόλου. Από 
τη μια μεριά, ο Ι<αβάφης έχει μια μείζονα 
παγκόσμια παρουσία, μεταξύ συγγραφέων, 
καλλιτεχνών και μέσων μαζικής ενημέρω
σης. Από την άλλη, έχει μια ασήμαντη πα-

. γκόσμια παρουσία, μεταξύ επιστημόνων 
που ασχολούνται με τα καίρια θέματα που 
έθεσε. Εδώ και δεκαετίες ο Καβάφης απου
σι6ζει από τη μη ελληνόγλωσση επιστημο
νική βιβλιοyραφία. Το παγκόσμιο ερευνητι
κό ενδιαφέρον για το έργο του παραμένει 

-ΠΕριΒωριακό. Ακόμα και η επιστημονική συ-. 
γκομιδή τού περσίνού εορταστικού έτ9υςfι
ταν'nολύ περιορισμένη. . 

Αυτό είναι ένα ανησυχητικό θέμα, που κα
νεί(

.
Ι(:αβαφ<J:λόγος δεν τόλμησε ποτέ να συ

ζητήσει. Ο Καβάφης συνιστά ένα ευρύτατο 
πολιτιστικό πεδίο, αλλά δυστυχώς χωρίς ε
πιστημονικό βάθος, κι αυτό είναι προβλη, 
ματιι<ό. Τι αποθαρρύνει επιίρανείς καθηγη
τές να άσχοληθούν με τον συγγραφέα; Γιατί 
μόνον ελάχιστοι ξένοι ερευνητές ενδιαφέ
ρονται για το έργο τού; Γιατί το Αρχείο Κα-

βάφη προσελκύει μόνο Αθηναϊκά λεωφορεία 
και όχι παγκόσμια πανεπιστήμια; Το πνεu
ματιi<ό τίμημα της εκλαtκευσης είναι υψηλό, 
και κάποτε ανεπανόρθωτο. 

Πάντως, αναμφίβολα, έχουμε να κάνουμε 
με μια.καινούργια κατάσταση. Ο Καβάφης 
έχει γίνει συγγραφέας του 21ου αιώνα, α
κριβώς επειδή δεν είναι πανανθρώπινος. Ας 
είμαστε ειλικρινείς, οι λεγόμενοι παναν
θρώπινοι δημιουργοί μάς τελείωσαν την δε
καετία του 1930.'Ηδη πριν τον δεύτερο πό
λεμο, κάθε τι πανανθρώπινο είχε χρεοκο
πήσει. Ο Καβάφης είναι οικουμενικός, κι εί
;αι οικουμενικός.επειδή είναι απαράμιλλα ε
πιτόπιος. Ο νέος της Σιδώνος και ο νέος της 
παραλίας δεν θα πεταγόταν και δεν θα γδυ
νόταν πουθενά αλλού, παρά μόνο σε εκείνο 
το μοναδικό μέρος. Κι αυτό είναι μια βασική 
διάσταση του μεταμοντέρνου «εξαίφνης> 
που.λέει - αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να 
ήμουν πουθενά αλλού παρά μόνο εδώ μαζί 
σου. Αυτό το «εξαίφνης» σού αποκαλύπτε
ται χωρίς να αποκαλύπτει_τίποτε, επειδή δεν 
υπάρχει τίποτε να αποκαλύψει. Δεν υπάρ
χει κάτι πέραν, μόνο η επιτόπια έκρηξη του 
απόλύτου παρόντος. 

Αυτό δεν σημαίνει πως ο καθένας μας πα
ράγει τον Καβάφη που του αρέσει. Κάθε άλ
λο. Όλοι λειτουργούμε μέσα σε κώδικες και 
σε κανόνες.'Εχω διαβάοει, έχω δει, έχω α
κούσει Ιιολλές Καβαφlζουσες δημιουργίες 
που.θεώρησα aηαράδεκτες και με εξόργι
σαν. Αλλά δεν ξεχνώ πως τα κριτήριά μου 
. δεν έχουν να κάνουν.με το ποιός ήταν ο Κα
βάφης ή τι λένε τα γραφτά του. Αναφέρονται 
σε προσωπικά μου τελείως άσχετα συμφρα
ζόμενα, όπως ο Άλφρεντ Μπρέντελ, ο Βλα
ντιμίρ Λένσκυ, ο Νικόλαος Κάλας, οι Joy 
Dίνίsίοη, ο Ανδρέας Μυλωνάς, ο Πάουντ, ο 

Μάλερ, ο Γρηγόρης Τζουσδάνης, το cΠάμε 
μια βόλτα στο φεγγάρι., ο Φουκώ, ο Νισν 
Κάρλο του Βέρντι κα.ι υπεράνω όλων π Άρ
τεμις Λεοντή. 

Φυσικά και έχω φανατικές απόψε1ς για το 
ποιάl<αβαφική ερμηνεία αξίζει και πσιά εί
ναι για πέταμα, και την εκφράζω με πεποί
θηση στον καθένα, όμως ξέρω καλά πως αυ
τές οι απόψεις μου δεν βασίζονται ούτε στον 
«Καβάφη• ούτε στον .εαυτό μου. Βασίζονται 
στο υποκείμενο cΒασ!λης Λαμπρόπουλος., 
το οποίο είναι κατασκεύασμα διαφόρων λό
γων εξουσίας, βίας, έρωτα. εξέγερσης, 1iΟυ
τότητας, __ιe.ιλ ίας, επιστήμης. Εγώ φτιάχνω 
τον •Καβάφη• μου. όπως άλλοι φτιάχνουν 
τον «Λαμπρόπουλό• τους, που με τη σειρό 
του φτιάχνει έναν άλλο «ΚαβάφJ;lJο. 

Τελειώνω, τονίζοντας πως αυτό το άρθρο 
δεν προτείνει απολύτως τίποτε καινούργιο. 
Δεν πρωτοτυπεί. Απλώς περιγράφει κάt1 
που έχει ήδη συμβεί. Κάνει έναν απολογι
σμό του Έτους Καβάφη, συνοψίζοντας κά
ποιες μείζονες τάσεις της καινούργιας προ
σέγγισης στον ποιηrι:ή. Ο εορτασμός του 
2013 έδειξε πως ο Καβάφης του 21"" αιώνα 
γίνεται όλο και περισσότερο πεδίο και πολύ 
λιγότερο Συγγραφέας. Το κέρδος είναι πως 
τώρα δεν ανήκει σε κανέναν. Το διακύβευμα 
είναι πως τον διεκδικούν όλοι. Φροντίσαε 
λοιπόν κι εσείς να τον διεκδικήσετε για λο
γαριασμό σαι;. Μην αφήσετε-να τον ιc:c'ινοι:ιν 

έργο, φύλο, αριστούργημα, έθνος, σύμβολο. 
δίδαγμα, πρόσωπο, Αρχείο . 

Ο Βασfλnς Λαμπρόπουλος κατέχει mν Νεο
ελλnνικι1 Έδpα ΚΠ. Καβάφn σrο Πανεmσrfι
μιο του Μίσιγκαν; όπου διδάσκει σrα Jpfιμα
τα Κλασικι1ς και Σvγκριrικής Φιλολογίας 

Το πρόσφατο, πολυσέλιδο αφιέρωμα 
των «Αναγνώσεων», τώρα και σε βιβλίο 
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