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σnμειωσεις 

Κι Ε:τσι πηγαίναμε καί βουή κι άνθόσκονη σήκωναν οί μιλιές μας 
καί μας τύλιγαν 

ώσότου κέκλινεν ή ήμέρα 
χι Ε:χεί ανάμεσα σέ Φιλοθέη καί Χαλάνδρι μ' Ε:πνιξαν τά δάκρυα 

καί χωρίσαμε 
διέστην άπ' αuτών 
ό δρόμος μου Ε:στριβε γιά τό Arnager. 

Βύρων Λεοντάρης, «'Εν ytj άλμυpf!» 

Άνήμερα της Μεταμόρφωσης τοϋ Σωτήρα τοϋ 2014 ό Βύρων 
Λεοντάρης οιέστη άφ' ήμών παίρνοντας τόν δικό του δρόμο 
γιά τό Amager. Γι' αuτό καί τό παρόν τεϋχος των Σημειώσε
ων δέν ϊίναι τίποτε &.λλο παρά ενας φτωχός «Οβολός» κι ενα 
ελάχιστο άντιχάρισμα στόν &.νθρωπο πού καταστατικά, καθο
ριστικά, συστατικά καί συνθετικά γιά πάνω &πό 40 χρόνια 
λάμπρυνε άνεξίτηλα τίς σελίδες αuτοϋ τοϋ περιοδικοϋ μέ τόν 
κριτικό του στοχασμό καί τήν ποιητική του πράξη. 

Κάποια ερανίσματα άπό τά άρχεϊο του, έ:να κείμενο τοϋ 
Γιάννη Δάλλα καί Ε:να τοϋ Βασίλη Λαμπρόπουλου, καί έφτά 
ποιήματα γιά τόν Βύρωνα είναι τά ταπεινά μας κτερίσματα 
καί ή φτωχική μας φερνή. Μαζί μέ αuτά, κάποιες παλαιότερες 
κριτικές πού επιλέχθηκαν οχι άξιολογικά (ύπάρχουν άρκετά 
&.λλα σημαντικά κριτικά κείμενα', άνάμεσα στά, μάλλον, οχι 
καί πολλά πού γράφτηκαν γιά τό εργο του) &λλά, άπλώς, ύπα
κούοντας στήν «οίκονομία» τοϋ τεύχους καί στήν προσπάθεια 
νά καλυφθεί κατά τό δυνατόν δλο τό εδρος της, ετσι κι άλλιώς 
λιτης καί «Οίκονομικrjς», παραγωγής του. 
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«Λόγια πού λένε άλλά δέ μιλοϋν », γράφει ό 'ίδιος στό 
'Έως . .. 'Άν αύτό Ι.σχύει γιά τούς ανθρώπους πού θά πρέπει 
νά παλέψουν πολύ γιά νά όμιλοϋν ( νά έννοοϋν καί νά συν
όμιλοϋν) αύτό πού λένε, λέγοντας αύτό πού πιστεύουν καί 
πιστεύοντας αύτό πού λένε, σίγουρα 1.σχύει πολύ περισσότερο 

· (καί κατά κυριολεξία) γιά τά περιοδικά, μιας καί αύτά εχουν 
γραφή καί οχι φωνή. 

'Άν, λοιπόν, αύτή ή σελίδα μποροϋσε νά πάρει «ανθρώπι
νη λαλίτσα» γιά νά αποχαιρετήσει εναν ανθρωπο πού μέ τήν 
παρουσία του «όμόρφυνε τή μοίρα» έτούτου τοϋ περιοδικοϋ, 
δέν θά Ύ]ταν liλλη από τήν (έδω παραφρασμένη) φωνή ένός συ
ναδέλφου τοϋ Βύρων�, ποιητη τοϋ 13ου αl.ώνα, τοϋ Γεωργίου 
Άκροπολίτου: 

... εl καί τά σπλάγχνα τιτρώσκομ.αι 
καί καρδίαν σπαράττομαι, νεκρόν σέ καθορώσα 
άλλά τήν σήν ποίησιν δεξαμένη μεγαλύνω ... 

Μέρες τοϋ Μάη τοϋ 2015, ένώ τό ανοιξιάτικο αγέρι καί τό 
(πάντα παρόν) α'ίσθημα της απουσίας θρο"tζουν τίς λυπημένες 
σελίδες ... 

«σημ.» 

Άπό τό aρχεϊο του Βύρωνα Λεοντάρη 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

«-Τά λόyια τών ποιητών πού, οί ίδιοι άφήσαν 
aταφα άπό δειλίας η δόξας λύσσα 

η ξαφνικό χαμό, ε'ίμαστε· οuτε μνήμα 
πονετικής σιωπής μας δέχτηκε ούτε ποίημα. 

Θνητά καί καθημερινά καί γήινα 
έξω άπό τέχνη καί ζωή άπομείνα-

με aλυωτα στό μαρτύριο της σάπιας 
άθανασίας ... Πές στό Σαββίδη καί σέ κάποια 

yρα'tδια πού μας έχουν ταριχεύσει 
καιρός τό κρίμα τούτο νά τελέψει. 

.Άπό τά άρχεία τους έξω νά μας βγάλουν 
καί σέ πυρά έξαyνισμοϋ ας μάς βάλουν 

άνάπαυση νά βρούμε ... ». 

«Έκ περάτων» 

Η ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «Χάκναλ Τόρκαντ»1 τοϋ Βύρωνα Λε
οντάρη, ό τόπος δηλαδή, δπου τίς 8 Αύγούστου τοϋ 2014 ένα
ποτέθηκε ή «λήκυθος τοϋ κορμιού» καί ή «τέφρα τijς σκι
άς» του. Ή «λήκυθος» μέ τά παραφερνάλια τών «γραφικών 
του άποτuπωμ.άτων», τό Άρχείο του δηλαδή, παραδόθηκε στό 
ΕΛΙΑ. 'Ένα Άρχείο, σεμνά οίκο-νομημένο καί «Οlκονομικό», 
χωρίς κανένα περιττό «λίπος», σάν τή γραφή του, πού δέν 

1. Πόλη της Άyyλίας, δπου βρίσκεται ό τάφος τοϋ Λόρδου Βύρωνα. Περισ
σότερα στόν ύπομνηματισμό, έδω παρακάτω, τοϋ Μόνον διά της λύπης ... (Οί 
λέξεις σέ πλάγια χα( έντός είσαγωγιχών, θραύσματα άπό τόν ποιητικό χα( 
κριτικό λόγο τοϋ Β. Λ.). 
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Άπό τήν &ριστερή μελαγχολία 
' , ' , ' 

στην αναρχικη απογνωση 

ΑΠΕΣ ΟΙ ΠΑΙ_>ΑΓΡΑΦΟΙ προτείνουν μιά έρμηνευτική προσέπιση. 
Τό ποιητικό, δοκιμιακό καί κριτικό Ε:ργο τοϋ Βύρωνα Λεοντά
ρη αξίζει νά αναλυθεί στά πλαίσια της εuρύτερης θεματικής 
πού αποκαλείται «αριστερή μελαγχολία». Πρόκειται γιά 
τή μελαγχολία της αριστεράς από τήν επαύριο της Γαλλικής 
'Επανάστασης ώς τήν επαύριο τών πρόσφατων εξεγέρσεων 
σέ κεντρικές πλατείες τοϋ Άραβικοϋ καί Εuρω-Άμερικανικοϋ 
κόσμου, μιά μελαγχολία γιά τήν απογοητευτική (καί συχνά 
αυτοκαταστροφική) εξέλιξη της εξέγερσης πού εκρήγνυται 
αλλά γιά διάφορους λόγους, συχνά επενείς, αδυνατεί νά δι
αρκέσει. 

Οί τρέχουσες συζητήσεις γιά τή μελαγχολία πού διακα
τέχει τήν αριστερά τοϋ 21ου αίώνα εχουν δύο αφετηρίες 
στόν πρώιμο 20ό αLώνα. Ή πρώτη είναι ή γνωστή διάκριση 
πού κάνει ό Φρόυντ στή σύντομη μελέτη του «Πένθος καί 
μελαγχολία» (1917) μεταξύ δύο αντιδράσεων πού προκαλεί 
ή απώλεια ένός πεφιλημένου ύλικοϋ η αυλου αντικειμένου, 
δπως ένός ατόμου (π.χ. μιας αγαπημένης) η ένός ίδανικοϋ 
(π.χ. της επανάστασης). Ή διαφορά τους είναι πώς μέ τό 
πένθος θρηνοϋμε τήν απώλεια του αντικειμένου αλλά τελι
κά τήν ξεπερνοϋμε καί ή ζωή μας ξαναβρίσκει εναν κανονικό 
ρυθμό, ένω μέ τή μελαγχολία δέν ξεπερνοϋμε ποτέ τό τραϋμα 
της απώλειας τό όποίο εξακολουθεί νά μας πονά. Μέ τό πέν
θος ή απώλεια βαθμιαία ξεπερνιέται καί ό πόνος γιατρεύεται 
επειδή τό απολεσθέν αντικείμενο θεωρείται όριστικά χαμέ
νο. Σέ αντίθεση μέ αuτή τήν ύγιη αντίδραση, ή μελαγχολία, 
κατά τόν Φρόυντ, είναι ή παθολογική αδυναμία νά θρηνήσου
με ή όποία έσωτερικεύει δ,τι χάθηκε καί αντιστέκεται στόν 
αποχωρισμό. 
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Ό Βάλτερ Μπένγιαμιν τιτλοφόρησε τό Cι.λλο άφετηριακό 
κείμενο αuτης της προβληματικής «Άριστερή μελαγχολία» 

. (1931). Στή βιβλιοκρισία αuτή ύποστηρίζει πώς ή μελαγχολία 
οέν συνιστά ιατρικό πρόβλημα πού χρήζει θεραπείας άλλά 
άφορά τήν κατάσταση τοϋ άστοϋ ποι ητη στή νεωτερική εποχή 
δταν βιώνει τραυματικά τήν κοινωνική πραγματικότητα καί 
βρίσκει στήριγμα στήν τέχνη, καί άντί νά ύποστηρίζει ενεργά 
τήν εργατική τάξη άσχολεϊται μέ οικουμενικά θέματα. Ή 
συγκεκριμένη μελαγχολία είναι ή μοιρολατρία τοϋ λυρισμοϋ 
καί ή ώραιοπάθεια τοϋ ριζοσπαστισμοϋ πού παρηγοροϋνται 
γιά τήν άδράνειά τους μέ δήθεν προοδευτικά ποιήματα. Ό 
Μπένγιαμιν καταδικάζει ειδικά τήν άριστερή μέλαγχολία 
γιά νά ύπερασπιστεί μιάν έ:ναλλακτική μελαγχολία, «κριτι
κή», έ:πειδή σέ δλο του τό εργο διεξάγει πόλεμο κατά τοϋ 
τραγικοϋ (καί κάθε τί έλληνικοϋ) στό όποίο άντιπαραθέτει 
τή μελαγχολία τοϋ Γερμανικοϋ 17ου καί τοϋ Γαλλικοϋ 19ου 
αιώνα οί όποίες δείχνουν πώς τά έ:ρείπια της παρακμής καί 
της καταστροφής ύπόσχονται τόν τελικό θρίαμβο της ϋψιστης, 

. βιβλικής τάξης. 
·Υπάρχουν δύο εuρύτερες παράμετροι της παλαιότερης 

μελαγχολικης προβληματικης τίς όποίες ό χώρος (η, γιά νά τό 
ποϋμε μελαγχολικά, ό χρόνος) δέν έπιτρέπει νά συζητηθοϋν 
έδω άλλά επιβάλλεται νά ληφθοϋν ύπ' οψιν. Ή μία είναι 
ή δλη τέχνη τοϋ Γερμανικόϋ Ρομαντισμοϋ - ό Βέρθερος, ό 
Κλάιστ, ό Φρήντριχ, ό Σοϋμπερτ. Ή Cι.λλη είναι ή μελαγχολία 
των 'Εβραίων διανοουμένων των άρχων τοϋ 20οϋ αιώνα των 
όποίων οί γονείς τους πέτυχαν νά άφομοιωθοϋν κοινωνικο
πολιτιστικά άλλά οί 'ίδιοι αισθάνθηκαν πνευματικά άνέστιοι 
καί κατέφυγαν σέ δύο εσχατολογίες της κρι τικης σκέψης - τόν 
Μεσσιανισμό (Μπένγιαμιν, Σόλεμ, Μπλόχ, Άντόρνο, Πανόφ
σκυ) η τόν Κομμουνισμό (Λούκατς, Τρότσκυ, Λάνταουερ, Τόλ
λερ). 

Στόν αtώνα μας ό δρος «άριστερή μελαγχολία» χρησιμο
ποιείται γενικότερα γιά διάφορες έ:κδοχές τοϋ Μεταμαρξισμοϋ 
(Νέγκρι, Μπαντιού, Άγκάμπεν, Ζίζεκ, Νανσύ) οί όποίες φαί
νεται νά διεκδικοϋν κάποια άπόλυτη πολιτική συνέπεια 
καί ηθική καθαρότητα. Μετά τόν μαρασμό τών μεγάλων 
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άφηγήσεων πού τήν δικαίωναν (δπως ή ίστορική νομοτέλεια, 
ή κοινωνική ένότητα, ή φιλοσοφική έ:γκυρότητα καί ή πολιτι
κή άποτελεσματικότητα), ή άριστερά μελαγχολεί καί βρίσκει 
καταφύγιο σέ μιά αισθητική της ήττοπάθειας καί συνακόλου
θα μιά άποκήρυξη της (μάταιης) δράσης η μιά άποθέωση της 
( τρομοκρατικης) πράξης. Αuτή ή στάση, ή όποία εκφράζεται 
κατ' έξοχήν στή «θεωρητική» σκέψη, εξηγεί τό μέγα ενδιαφέρον 
της σημερινης άριστεράς γιά τραυματικά θέματα δπως ή έ:θνική 
γενοκτονία, ή πολιτική έκτόπιση, ή οικονομική προσφυγιά, ή 
κοινωνική περιθωριοποίηση καί ή μνήμη δλων αuτών, καθώς 
καί ή εμφαση στό μεσσιανικό μή εισέτι, στήν έπερχόμενη καί 

διαρκώς καθυστερούμενη καταλυτική λύτρωση. Ίπάρχουν 
μάλιστα μελετητές πού ισχυρίζονται πώς ήδη άπό τόν ϋστερο 
Μάρξ, aν τά μείζονα ίστορικά γεγονότα πρωτοεμφανίζονται 
σάν τραγωδία, επαναλαμβάνονται οχι σάν φάρσα άλλά σάν 
μελόδραμα (δηλαδή «Μεσοπόλεμος», δπως θά ελεγε ό Λεο
ντάρης). 

Πρόκειται γιά �αρκισσισμό η σκεπτικισμό; αuταρέσκεια η 
αuτοκριτική; Μήπως ό θρυμματισμένος κόσμος τοϋ ϋστερου 
Καστοριάδη Ε:χει περιπέσει στήν όντική μελαγχολία τοϋ πρώι
μου Χάιντεγγερ; Στοχαστές άπό τόν Ράσελ Τζακόμπι καί τόν 
Ντέιβιντ Γκρός, τήν Γουέντι Μπράουν καί τήν Τζούντιθ Μπάτ
λερ, ώς τόν Κώστα Δουζί να καί τόν Κωνσταντίνο Τσουκαλά 
εχουν ρητά άποδοκιμάσει αuτή τήν πολιτική κοσμοθεωρία γιά 
τήν παθητικότητά της, επικαλούμενοι τήν άνάγκη γιά άριστερή 
έγρήγορση καί διαρκη άγωνιστικότητα. Άπό τήν Cι.λλη μεριά, 
μόλις Cι.ρχισαν οί πανηγυρισμοί της ελπιδοφόρας εκλογικης νί
κης τοϋ Σύριζα, άμέσως άκούστηκαν οί πρώτες μελαγχολικές 
επισημάνσεις γιά τήν κυβερνητική πορεία του. 

Τό πολυσχιδές εργο τοϋ Λεοντάρη μέ τόν ριζοσπαστικό 
του στοχασμό πάνω σέ θεμελιώδεις άνθρωπιστικές άρχές 
καί άνθρώπινες άξίες μπορεί έδώ νά φανεί άκόμα μιά φορά 
άμείλικτο στήν κριτική του συνέπεια έπειδή διέγραψε μιά τρο
χιά cΧΠό τή μελαγχολία τών έ:λασσόνων ΠΟLητών στήν άπελπισία 
τών μειζόνων στοχασμών. Στήν περίπτωσή του δέν πρόκειται 
μόνο γιά ύπαρξιακή μελαγχολία ( τοϋ ερωτα, της πόλης, τοϋ 
μέλλοντος) οuτε μόνο γιά ποιητική (της όμοιοκαταληξίας, τοϋ 
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σωσία, τοϋ παραθέματος) &.λλά έπίσης καί γιά μιά αναρχική 
άπόγνωση - κάτι πού έδώ καί τρείς αιώνες τό συναντάμε 
σπάνια, δμως πολύ δραματικά στό θέατρο (Θάνατος τοϋ 
Νταντόν τοϋ Μπύχνερ, .f\ντιyόνη τοϋ Άλεξάνδρου, Οί πληβείοι 
προβάρουν τήν έξέyεpση τοϋ Γκράς, Μαρά/Σάντ τοϋ Βάις, 
Τό μπαλκόνι τοϋ Ζενέ) καί στόν κινηματογράφο (Γιαντσό, 
Ταβιάνι, Μπερτολούτσι, Γκοντάρ, Φάσμπιντερ). Πρόκειται 
γιά τήν μετεπαναστατική απελπισία γιά τήν απώλεια της 
έξέγερσης καί τή θρησκευτική αύτομαστίγωση γιά τήν εκλειψη 
της άμαρτίας. Ό Λεοντάρης δέν μιλάει γιά δσα &πέτυχαν 
&.λλά γιά δσα αποδείχτηκαν &.δύνατα. Σέ αuτό τόν κόσμο 
οίαδήποτε αντίσταση αύταπατάται, καί ή δποια ακεραιότητα 
φαίνεται πόζα. Τόσο στόν Κοριολανό τοϋ Σαίξπηρ (1606-9) 
δσο καί στόν Κοριολανό τοϋ Μπρέχτ (1951-53) ή έξέγερση 
δέν είναι κάν παράσταση (θέατρο, ύπόδυση), είναι μιά πρόβα 
παράστασης πού ποτέ δέν μπορεί νά πάει πέρα &.πό τήν 1 η 
σκηνή της τραγωδίας. 

Ό Μανόλης Άναγνωστάκης Ε:γραψε κάποια ποιήματα 
&.ριστερης μελαγχολίας άλλά στό εργο του γιά κάθε 'Εποχή 
ύπ'Υjρχε κάποια Συνέχεια καί τελικά έ:νας Στόχος. Ό Βύρων 
Λεοντάρης, οντας ποιητής Μόνον διά τής λύπης, ήρθε 'Εκ πε
ράτων, διαβίωσε 'Εν yfj άλμυρ� καί έλυπείτο "Έως θανάτου 
καθώς στά 82 μακρά χρόνια της ζωής του ή μία έπαναστατική 
άπελπισία όδηγοϋσε &.ναπόφευκτα στήν έπόμενη. Τό εργο 
του, δπου κάθε λέξη εχει τή θέση της καί κάθε κατάθεση τήν 
αντίθεσή της, παραμένει διαλεκτικά &.διάλλακτο, καί &.ξίζει 
νά τό άντιμετωπίσουμε στό σταυροδρόμι τών &.διεξόδων πού 
βρεθήκαμε. 

Πώς βρήκε τή δύναμη νά έπιζήσει πάνω στά έρείπια κάθε 
όράματος καί νά αμφισβητήσει καί τό έπόμενο; Μέ τό νά 
έμπιστεύεται καί νά αφουγκράζεται τούς αφοσιωμένους 
συντρόφους. Παρά τήν άναρχική του άπόγνωση, ό Βύρων 
Λεοντάρης δέν εχασε ποτέ τήν πίστη του στούς φίλους του. 
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