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Ο προκείµενος τόµος αποτελεί ένα σύνολο βιογραφικών και κριτικών κειµένων
επιλεγµένων µε σκοπό την αξιοποίησή τους στα πλαίσια του µαθήµατος της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας, που διδάσκεται στην Έδρα των Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλολογικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου Βελιγραδίου, στο τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών. Σύµφωνα µε
το Αναλυτικό Πρόγραµµα, στο µάθηµα αυτό οι σέρβοι φοιτητές έρχονται σε επαφή µε τους
πιο σηµαντικούς νεοέλληνες λογοτέχνες που έδρασαν στη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα,
µελετώντας αντιπροσωπευτικά τους έργα.
Η ιδέα για τη δηµιουργία του τόµου προέκυψε ύστερα από αίτηµα των ίδιων των
φοιτητών, οι οποίοι, όταν τους ζητήθηκε να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για την
οργάνωση και διδασκαλία του µαθήµατος της νεοελληνικής λογοτεχνίας, πρότειναν την
ύπαρξη ενός συµβουλευτικού εργαλείου, που να τους βοηθά στην κατανόηση των
γραµµατολογικών συµφραζόµενων των λογοτεχνικών κειµένων. ∆εδοµένου ότι ένα
λογοτεχνικό έργο αναφέρεται -άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο φανερά- σε
εξωκειµενικά στοιχεία που µπορεί να παραπέµπουν στον πολιτικό και κοινωνικό χώρο, στη
ζωή του συγγραφέα, στη σύγχρονη ή την παλαιότερη λογοτεχνική παραγωγή, το αίτηµά τους
φάνηκε αρκετά λογικό. Οι σέρβοι φοιτητές, καθώς προέρχονται από ένα κοινωνικό και
πολιτισµικό περιβάλλον διαφορετικό από το ελληνικό, είναι φυσικό να δυσκολεύονται να
κατανοήσουν την πολυσηµία ενός νεοελληνικού λογοτεχνικού κειµένου. Γι’ αυτό και ένας
από τους βασικούς στόχους του µαθήµατος είναι να τους φέρει σε επαφή µε την ελληνική
κουλτούρα και τις αξίες της, µέσα όµως από την ανάπτυξη ενός γόνιµου διαλόγου
βασισµένου στην αρχή της αποδοχής της διαφορετικότητας.
Η παρούσα συλλογή κειµένων δε φιλοδοξεί να αντικαταστήσει την Ιστορία της
λογοτεχνίας στα αναγνώσµατα των φοιτητών, δεν προσφέρεται για αποστήθιση, ούτε έρχεται
να προσδώσει µνηµειακό χαρακτήρα σ’ ένα αποφευκτέο µάθηµα, που θα αντιµετώπιζε τη
λογοτεχνική δηµιουργία ως απολίθωµα του παρελθόντος. Θα έλεγα ότι ο ρόλος της είναι
περισσότερο συνοδευτικός της διδασκαλίας, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η ανάγνωση
και η ερµηνεία του λογοτεχνικού έργου ως προϊόντος µιας πολυδιάστατης ιστορικής και
κοινωνικής πραγµατικότητας, µε σεβασµό στη διαλεκτική σχέση που µπορεί να αναπτυχθεί
ανάµεσα στο συγγραφέα, το κείµενο και τον αναγνώστη. Βασικός στόχος της συλλογής είναι
να ενισχύσει την αναγνωστική εµπειρία των διδασκοµένων, την κριτική τους στάση, την
παραγωγή προσωπικού λόγου, να αποτελέσει έναυσµα για συζήτηση και άρθρωση
παρατηρήσεων, να χρησιµοποιηθεί για την εκπόνηση συνθετικών εργασιών ή να αξιοποιηθεί
κατ’ ιδίαν από τον φοιτητή. Να δώσει, τέλος, τη δυνατότητα επιλογής αποφεύγοντας κάθε τι
δογµατικό, να διευρύνει τη διδασκαλία και τη µάθηση αξιοποιώντας την τεχνολογία των
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αίσθηση της ποικιλίας, πάντα
µε άξονα την εκπαιδευτική λειτουργικότητα του εγχειρήµατος, έχουν επιλεγεί διάφορα είδη
κειµένων όπως βιογραφίες, άρθρα, επιφυλλίδες, συνεντεύξεις, συζητήσεις, αποσπάσµατα από
επιστηµονικές µελέτες. Τα κείµενα αντλήθηκαν κυρίως από το ∆ιαδίκτυο (βασική πηγή

αποτέλεσαν οι δικτυακοί τόποι των εφηµερίδων Το Βήµα, Τα Νέα και Ελευθεροτυπία) αλλά
και από τη σύγχρονη έντυπη βιβλιογραφία.
Επιλεγµένες σελίδες από τον ιστότοπο του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού στην αρχή
του τόµου συνθέτουν την πρώτη ενότητα, µια σύντοµη επισκόπηση της ελληνικής ιστορίας
και του ελληνικού πολιτισµού -µε έµφαση στη λογοτεχνική παραγωγή- από τη σύσταση του
νέου ελληνικού κράτους έως το τέλος του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου. Με την ιστορική
αυτή εισαγωγή, όπως θα τη χαρακτηρίζαµε, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν
απαντήσεις σε άµεσα και βασικά ερωτήµατα που γεννούν σε πρώτο επίπεδο τα
ιστορικοπολιτισµικά δεδοµένα που ορίζουν και παράγουν το λογοτεχνικό κείµενο.
Ακολουθούν τρεις µεγαλύτερες ενότητες που αποτελούν τον κύριο κορµό της συλλογής,
ξεκινώντας από τη λογοτεχνική γενιά του 1880 και καταλήγοντας στη γενιά του 1930. Για τη
δεύτερη ενότητα από αυτές, ένας πιο γενικός τίτλος (Λογοτεχνικές αναζητήσεις κατά τις
πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα) κρίθηκε απαραίτητος για να συµπεριληφθούν λογοτέχνες,
που δύσκολα θα µπορούσε να τους εντάξει κανείς σε µια λογοτεχνική γενιά, όπως π.χ. ο
Σικελιανός και ο Καζαντζάκης. Κάθε µεγάλη ενότητα περιλαµβάνει κείµενα που εισάγουν
τον διδασκόµενο στο λογοτεχνικό κλίµα της γενιάς ή της περιόδου, όπου εντάσσονται οι
ποιητές και οι πεζογράφοι που εξετάζουµε, οι οποίοι και παραθέτονται στη συνέχεια σε
ξεχωριστές υποενότητες. Τα κείµενα που αναφέρονται στους συγγραφείς επιλέχτηκαν µε
σκοπό να προσφέρουν βιογραφικές γνώσεις, να µεταφέρουν σύγχρονες ερµηνείες και
προβληµατισµούς γύρω από τη λογοτεχνική τους παραγωγή, να θέσουν ζητήµατα
αναγνωστικής ανταπόκρισης και πρόσληψης του έργου τους από τον σηµερινό κυρίως
αναγνώστη, να αποτελέσουν ένα “πολυφωνικό” σύνολο εκθέτοντας αντιτιθέµενες απόψεις
της κριτικής για το ίδιο λογοτεχνικό έργο. Ο τόµος εµπλουτίζεται επίσης µε φωτογραφίες που
παραθέτονται χωρίς επεξηγηµατικές λεζάντες, αλλά βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση µε τα
κείµενα που συνοδεύουν. Οι περισσότερες από αυτές αντλήθηκαν από τους δικτυακούς
τόπους του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού, ενώ άλλες
ανήκουν σε άρθρα που περιλαµβάνονται στη συλλογή. Χρήσιµες ηλεκτρονικές διευθύνσεις
για την ελληνική γλώσσα, τη λογοτεχνία και τον πολιτισµό ολοκληρώνουν τον τόµο.
Με βάση τα παραπάνω, είναι φανερό ότι σε ό,τι αφορά την οργάνωση του υλικού
επέλεξα µια “συγγραφοκεντρική” ταξινόµηση, ακολουθώντας αυστηρή χρονολογική σειρά.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την απουσία γυναικών λογοτεχνών από την περίοδο που
εξετάζουµε, οφείλεται στις δεσµεύσεις που επιβάλλει η περιοριστική φύση του µαθήµατος,
επικεντρωµένη στους πιο σηµαντικούς, ή τουλάχιστον στους πιο ονοµαστούς, νεοέλληνες
λογοτέχνες. Η αδυναµία αυτή, αν δηµιουργεί αίσθηµα µονοτονίας, αντισταθµίζεται από την
ποικιλία των επιλεγµένων κειµένων αλλά και από ένα επιπλέον στοιχείο. Στο τέλος κάθε
υποενότητας, εκτός από την προσθήκη βιβλιογραφικών αναφορών, προτείνω ηλεκτρονικές
διευθύνσεις και ηλεκτρονικά κείµενα που διατίθενται στο ∆ιαδίκτυο, δίνοντας στον
διδασκόµενο τη δυνατότητα να επισκεφτεί ιστότοπους αφιερωµένους στους λογοτέχνες που
περιλαµβάνονται στον τόµο, να διαβάσει άρθρα που θα του φανούν ενδιαφέροντα, να
αποκτήσει πρόσβαση σε οπτικό και ηχητικό υλικό, να αναζητήσει, να πληροφορηθεί. Αρχική
µου πρόθεση ήταν να παροτρύνω τον φοιτητή να κινηθεί σ’ ένα πολυµεσικό περιβάλλον, που
θα τον βοηθήσει να εξοικειωθεί µε νέες καταστάσεις µάθησης, να διευρύνει την εµπειρία της
ανάγνωσης κειµένων στην ελληνική γλώσσα (εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η καλλιέργεια
της ελληνικής γλώσσας αποτελεί έµµεσο και όχι άµεσο στόχο της διδασκαλίας του

µαθήµατος), να ενισχύσει την κριτική του προσέγγιση στο λογοτεχνικό φαινόµενο. Μια
πρώτη επαφή µε τα θετικά αποτελέσµατα της παιδαγωγικής αξιοποίησης των νέων
τεχνολογιών είχα την τύχη να αποκτήσω, µαζί µε άλλους συναδέλφους, κατά τη διάρκεια
σεµιναρίου στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέµβριο του 2002 µε
αντικείµενο την αξιοποίηση της πληροφορικής και επικοινωνιακής τεχνολογίας στη
διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας.
Η προσθήκη των ηλεκτρονικών διευθύνσεων και κειµένων αξιοποιεί και συγχρόνως
τακτοποιεί το διάσπαρτο υλικό που διατίθεται από το ελληνικό ∆ιαδίκτυο για τους
λογοτέχνες που περιλαµβάνονται σ’ αυτή τη συλλογή και είναι αποτέλεσµα πολύωρης
παραµονής και επίµονης αναζήτησης στον Παγκόσµιο Ιστό. Ο αναγνώστης βέβαια θα
διαπιστώσει µια άνιση κατανοµή του ηλεκτρονικού υλικού κατά συγγραφέα, αλλά αυτό
οφείλεται δυστυχώς στη νοοτροπία των ελληνικών δικτυακών τόπων που επιµένουν στην
προβολή του έργου κυρίως των “τρανταχτών” ονοµάτων της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Νοµίζω πάντως ότι αυτό δε µειώνει την αξία του εγχειρήµατος, που φαίνεται να αποδίδει
τους πρώτους καρπούς. Ήδη σε σχέση µε τον κατάλογο των ηλεκτρονικών κειµένων, οι
φοιτητές έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προθυµία να αναλάβουν την παρουσίαση
κειµένων της επιλογής τους, δίνοντας έτσι το ερέθισµα για ουσιαστικές συζητήσεις επί του
περιεχοµένου των παρουσιάσεών τους, µε τον διδάσκοντα να αναλαµβάνει έναν ρόλο
περισσότερο διαµεσολαβητικό. Θεωρώ ότι η εµπλοκή τους σε µια τέτοιου είδους
δραστηριότητα µπορεί να αποδειχθεί πολύ εποικοδοµητική για τη διδασκαλία της
νεοελληνικής λογοτεχνίας σε µη ελληνόφωνους φοιτητές, µε την έννοια ότι συµβάλλει µέσα
από διαφορετική εκπαιδευτική στρατηγική στην επίτευξη της εύθραυστης ισοτιµίας στην
αναγνωστική διαδικασία στο βαθµό που οι φοιτητές αυτοί προέρχονται από διαφορετικό
κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον.
Ο τόµος φυσικά δεν καλύπτει χρονικά όλη την περίοδο που εξετάζουµε στο µάθηµα
της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Θα πρέπει κάποια στιγµή να συνοδευτεί από έναν δεύτερο,
που να αναφέρεται στην περίοδο από την ακµή του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού µέχρι την
πρώτη Αθηναϊκή Σχολή, και κυρίως από έναν τρίτο µε αντικείµενο τη µεταπολεµική και
σύγχρονη νεοελληνική λογοτεχνία, για την οποία και το ενδιαφέρον των φοιτητών είναι
µεγάλο και το πληροφοριακό υλικό που προσφέρεται στο ∆ιαδίκτυο είναι πλούσιο και µπορεί
κάλλιστα να αξιοποιηθεί. Μέχρι λοιπόν τη δηµιουργία αυτών των τόµων θα αρκεστούµε στην
παρούσα συλλογή κειµένων, η οποία θα δοθεί στους φοιτητές σε έντυπη µορφή αλλά και σε
ψηφιακή (σε CD-ROM) για την άµεση πρόσβαση στα ηλεκτρονικά κείµενα και διευθύνσεις.

Ο επιµελητής του τόµου: Νίκος ∆ιονυσόπουλος
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3.1. ΠΟΙΗΤΕΣ

3.1.1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ (1863-1933)

Κ. Π. Καβάφης: Λυρικός και στοχαστικός, προηγήθηκε της εποχής του 1
Η διασηµότερη εικόνα του Κ.Π. Καβάφη είναι εκείνη που µας παρέδωσε στα 1919 ο
Ε.Μ. Φόρστερ. Περιγράφει τον ποιητή ως «έναν Έλληνα κύριο µε ψαθάκι, που στέκει
απολύτως ακίνητος σε ελαφρήν απόκλιση προς το σύµπαν». Ο Καβάφης ήταν τη χρονιά
εκείνη 57 ετών. Εξακολουθούσε να εργάζεται στην ελεγχόµενη από τους Άγγλους Υπηρεσία
Αρδεύσεων του αιγυπτιακού κράτους, και ζούσε συντηρητικό και µονήρη βίο στο διαµέρισµά
του της οδού Λέψιους 10, στο κέντρο της Αλεξάνδρειας. Πολύ κοντά βρισκόταν το Ελληνικό
Νοσοκοµείο και η oρθόδοξη εκκλησία του Αγίου Σάββα. Εξίσου κοντά και τα πορνεία της
περιοχής. «Πού θα µπορούσα να ζήσω καλύτερα;», συνήθιζε να λέει. «Κάτω από µένα ο
οίκος ανοχής θεραπεύει τις ανάγκες της σάρκας. Κι εκεί είναι η εκκλησία όπου συγχωρούνται
οι αµαρτίες. Και παρακάτω το νοσοκοµείο, όπου πεθαίνουµε». Εκεί, πράγµατι, πέθανε στις
29 Απριλίου του 1933, ηµέρα των γενεθλίων του. Ήταν ακριβώς εβδοµήντα χρόνων.

1

Παρατίθεται το οµότιτλο άρθρο του ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου, βιβλιογράφου και ποιητή, που
δηµοσιεύτηκε στις 22-11-1999 στην εφηµερίδα Τα Νέα, βλ.:
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16598&m=N18&aa=1.
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Προερχόταν από άλλοτε εύπορη και πολυµελή οικογένεια, που αποδεκατίστηκε
σύντοµα. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια στις 17/29 Απριλίου του 1863. Ήταν το ένατο και
τελευταίο παιδί του Πέτρου-Ιωάννη Καβάφη και της Χαρίκλειας, το γένος Γεωργάκη
Φωτιάδη από την Πόλη. Η γέννηση του ποιητή βρήκε την οικογένεια σε περίοδο οικονοµικής
και κοινωνικής ακµής. Ο πατέρας του διατηρούσε την επιχείρηση «Καβάφης και Σία»,
εµπορευόταν µπαµπάκι (οι συνεκφερόµενες από τους Αιγυπτιώτες λέξεις «βάµβαξ-άναξ»
µαρτυρούσαν την προτίµηση των Ελλήνων παροίκων για το κερδοφόρο αυτό εµπόριο) αλλά,
όταν πέθανε το 1870, φαίνεται ότι δεν άφησε επαρκή περιουσία για να συντηρηθεί
αξιοπρεπώς η Χαρίκλεια και τα παιδιά της, τα περισσότερα από τα οποία ήταν ανήλικα. Η
Χαρίκλεια διέλυσε το σπιτικό της στην Αλεξάνδρεια και κατέφυγε στην Αγγλία, όπου θα είχε
την υποστήριξη των συγγενών του άντρα της και όπου θα µπορούσαν ευκολότερα να βρουν
εργασία οι µεγαλύτεροι γιοι της. Εγκαταστάθηκαν στο Λίβερπουλ και στη συνέχεια στο
Λονδίνο. Για τα συνολικώς πέντε χρόνια της παραµονής του νεαρού ποιητή στην Αγγλία, δεν
διαθέτουµε εξακριβωµένες πληροφορίες. Θα πρέπει να παρακολούθησε σχολικά µαθήµατα
και να καλλιέργησε την αγγλική γλώσσα, στην οποία θα γράψει αργότερα διάφορα άρθρα και
ηµερολογιακές σηµειώσεις. Στα 1877 η Χαρίκλεια επιστρέφει µε τα παιδιά της στην
Αλεξάνδρεια, αλλά θα εγκαταλείψουν εκ νέου την πόλη, λόγω πολιτικών γεγονότων. Στα
χρόνια αυτά ο Καβάφης εγγράφεται στο Λύκειο «Ερµής» του Κωνσταντίνου Παπαζή και θα
συναντήσει εκεί τους µετέπειτα στενούς φίλους του: τον άτυχο Μικέ Ράλλη (πέθανε το 1889
και ο ποιητής έχει κρατήσει ηµερολόγιο για την αρρώστια και τον θάνατό του) και τον
Στέφανο Σκυλίτση. Όταν στα 1882 ξεσπάει η εξέγερση του Άραµπι, ο αγγλικός στόλος
πολιορκεί και βοµβαρδίζει την Αλεξάνδρεια. Η Χαρίκλεια και τα παιδιά, όπως και όλοι οι
ξένοι που ζουν στην πόλη, θα πάρουν και πάλι τον δρόµο της φυγής. Θα καταφύγουν στον
Γεωργάκη Φωτιάδη στην Κωνσταντινούπολη όπου, κατά µεταγενέστερη µαρτυρία της Ρίκας
Σεγκοπούλου, εκδηλώθηκαν για πρώτη φορά οι οµοφυλοφιλικές τάσεις του ποιητή, µε τον
εξάδερφό του Γ. Ψύλλιαρη. Το χρονολογικώς πρώτο κείµενο που σώζεται στο Αρχείο του
ποιητή, γραµµένο αγγλικά υπό τον βαρύγδουπο τίτλο «Κωνσταντινουπολιάς. Ένα έπος»,
είναι ακριβώς το ηµερολόγιο του ταξιδιού προς την Πόλη.
Επιστρέφοντας στην Αλεξάνδρεια το 1885, ο Καβάφης θα προσπαθήσει να
απασχοληθεί, ανεπιτυχώς, σε διάφορες εργασίες. Μεταξύ άλλων, την εποχή εκείνη διαθέτει
κάρτα εισόδου στο Χρηµατιστήριο ως δηµοσιογράφος της εφηµερίδας «Τηλέγραφος».
Προσλαµβάνεται τελικώς το 1892 στην Υπηρεσία Αρδεύσεων και θα εργαστεί εκεί για 30
συναπτά χρόνια. «Τι τον έκανε να µείνει σ’ αυτή την υπηρεσία, δεν το γνωρίζουµε», γράφει ο
Τσίρκας. «Ίσως να ήθελε ένα µικρό και σταθερό µισθό από µια δουλειά χωρίς απαιτήσεις,
ώστε να του αφήνει χρόνο για την ποίηση». Στο µεταξύ έχει αρχίσει στο οικογενειακό του
περιβάλλον σειρά θανάτων, που θα συνεχιστεί και στα επόµενα χρόνια. «Πένθη της
οικογένειας, χωρισµοί, / αισθήµατα δικών µου, αισθήµατα / των πεθαµένων τόσο λίγο
εκτιµηθέντα», θα γράψει αργότερα στο ποίηµα «Απ’ τες εννιά». Σε διάστηµα περίπου είκοσι
ετών, πεθαίνουν: ο αδερφός του Πέτρος-Ιωάννης, ο παππούς του Γεωργάκης Φωτιάδης και ο
εξάδερφός του Γ. Ψύλλιαρης στην Πόλη, η πολυαγαπηµένη µητέρα του Χαρίκλεια (για την
αρρώστια και τον θάνατό της υπάρχει άλλο ηµερολόγιο του ποιητή), τα αδέρφια του
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Γεώργιος, Αριστείδης, Αλέξανδρος, Παύλος και, τέλος, ο Τζων, που πρώτος µετέφρασε σε
ανύποπτο χρόνο ποιήµατα του Καβάφη σε αγγλική γλώσσα. Προς το τέλος του 1907 ο
ποιητής εγκαθίσταται στο διαµέρισµα του δευτέρου ορόφου της οδού Λέψιους 10. Η ζωή του
πια δένεται, και σε µεγάλο βαθµό ταυτίζεται, µε την ιστορία και την καθηµερινότητα της
Αλεξάνδρειας. Οι δηµόσιες εµφανίσεις του είναι λιγοστές και οι µετακινήσεις του από την
πόλη ελάχιστες, για την ακρίβεια τα σύντοµα ταξίδια του στην Αθήνα.
Έρχεται για πρώτη φορά στην ελληνική πρωτεύουσα το 1901. Έχει ήδη µια
δεκαπενταετή παρουσία στην ποίηση, µε δηµοσιεύσεις σε περιοδικά του περιφερειακού
ελληνισµού (το πρώτο του ποίηµα «Βακχικόν» εµφανίζεται στο περιοδικό Έσπερος της
Λειψίας το 1886), σε ετήσιες εκδόσεις ηµερολογίων και σε αθηναϊκά έντυπα. Στην παραγωγή
του αυτής της περιόδου ανιχνεύονται ορισµένες ιδιαιτερότητες, αλλά τίποτε δεν
προοιωνίζεται τη µετέπειτα εξέλιξή του. Στο ηµερολόγιο αυτού του πρώτου αθηναϊκού
ταξιδιού του καταγράφονται χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες από την πρωτεύουσα της εποχής
εκείνης και είναι άκρως ενδιαφέρουσα η οπτική µέσα από την οποία βλέπει τα δηµόσια
κτίρια, τους δρόµους, τους ανθρώπους και τις συνήθειες της καθηµερινής ζωής. Η θετικότερη
γνωριµία που κάνει στην Αθήνα είναι µε τον Γρηγόριο Ξενόπουλο, ο οποίος θα γράψει, δυο
χρόνια αργότερα, το περιβόητο άρθρο του για τον ποιητή στα «Παναθήναια», άρθρο που δεν
καθιέρωσε τον Καβάφη, όπως συχνά λέγεται, αλλά απέκτησε εκ των υστέρων ιστορική
σηµασία.2 Εν τω µεταξύ στην Αλεξάνδρεια κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα
αναπτύσσεται έντονη πνευµατική κίνηση. Αρχίζουν να κυκλοφορούν λογοτεχνικά περιοδικά,
εκδίδονται ελληνικά βιβλία, πολλά από τα οποία είναι πρώτες εκδόσεις έργων Αθηναίων
συγγραφέων, δηµιουργείται αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ Αλεξάνδρειας και Αθήνας. Τα
ποιήµατα του Καβάφη γίνονται δεκτά άλλοτε µε ενθουσιασµό, κυρίως από τους νέους, και
άλλοτε µε δυσµενή σχόλια και διαµαρτυρίες. Τα στοιχεία που ξενίζουν και ενοχλούν είναι
πολλά: η µεικτή γλώσσα του, που δε συµµορφώνεται µε τις προσταγές του άκρατου
δηµοτικισµού («καραγκιόζη της δηµοτικής», τον απεκάλεσε ο Ψυχάρης), η καινοφανής
θεµατολογία του, ο έντονος και απροκάλυπτος ηδονισµός, που γρήγορα θα τον µιµηθούν
ελάσσονες ποιητές του µεσοπολέµου, και ακόµη η εντελώς ιδιότυπη εκδοτική συµπεριφορά
του. Ανατυπώνει από τα περιοδικά ή τυπώνει αυτοτελώς µεµονωµένα ποιήµατα και τα
µοιράζει σε φίλους και θαυµαστές, εντός και εκτός Αλεξάνδρειας, κρατώντας µε λογιστική
σχολαστικότητα καταλόγους διανοµής. Με τον καιρό, τα µονόφυλλα αυτά αποτελούν
«συλλογές», κάποτε µε ελαφρώς παραλλαγµένο περιεχόµενο και µε ιδιόχειρες προσθήκες και
διορθώσεις του σε στίχους.
Η φήµη του συνεχώς ανεβαίνει. Ο θρύλος ενός περίεργου ποιητή, ο οποίος ζει ανάµεσα
σε παλαιικά έπιπλα υπό το φως των κεριών, εξαπλώνεται διαρκώς. Ο ίδιος ο Καβάφης, µα
και το διαµέρισµα όπου ζει, αρχίζουν να αποτελούν αξιοθέατα της Αλεξάνδρειας. Οι
επισκέπτες στην οδό Λέψιους πληθαίνουν. Εκτός από τους Αλεξανδρινούς νέους που τον
2

(Σηµ. του επιµ.) Βλ. το συγκεκριµένο άρθρο στην ιστοσελίδα του περιοδικού Περίπλους, τεύχος 36
(1993): http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Periplous/36/5.html. Το ίδιο κείµενο και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=2121.
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επισκέπτονται τακτικά, ανακυκλώνοντας φιλολογικά κουτσοµπολιά και τροφοδοτώντας
ανούσιες αντιπαραθέσεις, θα περάσουν κατά διαστήµατα από το διαµέρισµά του ο Ε.Μ.
Φόρστερ, ο φουτουριστής Φιλίππο Τοµµάζο Μαρινέττι, ο Αντρέ Μωρουά, ο Νίκος
Καζαντζάκης, ο Γ. ∆. Κοροµηλάς, ο Κώστας Ουράνης, η Μυρτιώτισσα. Στα χρόνια αυτά, η
ειρωνεία που κυριαρχεί σε πολλά ποιήµατά του επαληθεύεται από την πραγµατικότητα: µε
µεσολάβηση του τότε υπουργού Γ. Χαριτάκη, ο οποίος παλαιότερα είχε γράψει στην
Αλεξάνδρεια µιαν αξιόλογη µελέτη για τον ποιητή, του απονέµεται από τον δικτάτορα
Πάγκαλο το παράσηµο του Φοίνικος. Βραβεύεται ένας ποιητής που υµνούσε τα γυµνά
σώµατα, από έναν δικτάτορα που µέτραγε το µήκος της φούστας στις γυναίκες! Φίλοι της
καβαφικής ποίησης (κάποτε και άκριτοι θαυµαστές) µιµούνται τους ποιητικούς του τρόπους,
ενώ οι αντίπαλοί του παρωδούν κάθε του ποίηµα, συχνά µε άπρεπα υπονοούµενα. Για να
υποστηρίξει αποτελεσµατικότερα το έργο του, όταν κλείνουν τα αλεξανδρινά περιοδικά Νέα
Ζωή και Γράµµατα, ο Καβάφης αισθάνεται την ανάγκη ενός προσωπικού εντύπου. Τον
∆εκέµβριο του 1926 κυκλοφορεί το περιοδικό Αλεξανδρινή Τέχνη. Ο ποιητής δεν αναφέρεται
στις σελίδες του ως εκδότης ή διευθυντής, αλλά κατά τον Τσίρκα το περιοδικό «ουσιαστικά
όχι µόνο διευθύνεται, αλλά και στηρίζεται οικονοµικά» από τον Καβάφη. Σήµερα
γνωρίζουµε ότι τα περισσότερα από τα ανυπόγραφα σχόλια επικαιρότητας που υπάρχουν σε
κάθε τεύχος της «Αλεξανδρινής Τέχνης» είναι γραµµένα διά χειρός Καβάφη.
Από το 1930 ο ποιητής αρχίζει να έχει ενοχλήσεις στον λάρυγγα. Τελική διάγνωση:
καρκίνος. Την άνοιξη του 1932, έπειτα από σύσταση των γιατρών του, έρχεται για τελευταία
φορά στην Αθήνα. Η υποδοχή που του επιφύλαξαν φίλοι και θαυµαστές ήταν εντυπωσιακή
και επιστεγάστηκε µε το αφιέρωµα του περιοδικού Ο Κύκλος του Απόστολου Μελαχρινού, το
πρώτο ουσιαστικό αφιέρωµα στο έργο του. Ποιητές και συγγραφείς της πρωτεύουσας τον
γνωρίζουν για πρώτη φορά από κοντά. Οι εντυπώσεις που αποκοµίζουν είναι αντιφατικές.
Νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό και υφίσταται τραχειοτοµία. Χωρίς φωνή πια, γράφει
λέξεις σε µικρά χαρτιά για να επικοινωνεί µε τους επισκέπτες του. Καταβεβληµένος,
αποσύρεται για ανάρρωση σε ξενοδοχείο της Κηφισιάς. Ύστερα από µέρες, µε
προστατευτικό κασκόλ γύρω από τον λαιµό του, θα επισκεφτεί το εργαστήρι του γλύπτη
Μιχάλη Τόµπρου, όπου θα φωτογραφηθεί για µια προτοµή, που δεν έγινε ποτέ. Είναι οι
τελευταίες φωτογραφίες της ζωής του. Ο Γ. Κ. Κατσίµπαλης, που τον συνάντησε εκείνες τις
ηµέρες, τον περιγράφει στον Σεφέρη ως «ένα παραδοξότατο γερόντιο» που κάθε τόσο έβηχε
«και ξεφύσαγε σα φυσητήρι µέσα από τη µετάλλινη σωλήνα του». Η τελική εντύπωση του
παλαµολάτρη Κατσίµπαλη είναι χαρακτηριστική: «∆υο παµπόνηρα και σπάνιας
διεισδυτικότητας µάτια, µε µια γλυκύτητα στο κάτω µέρος του προσώπου, ολόγυρα στο
στόµα και στο πηγούνι. ∆ε µοιάζει καθόλου µε ό,τι σκίτσο, φωτογραφία κ.λπ. έχεις δει ώς
σήµερα. Φυσιογνωµία από τις πιο ενδιαφέρουσες κι εντυπωσιακές». Οι αθηναϊκές
εφηµερίδες της εποχής παρακολουθούν µε ενδιαφέρον τις εδώ κινήσεις του και γράφουν
άρθρα για τον άνθρωπο και το έργο του. Όταν αναχωρεί για την Αλεξάνδρεια, τον
κατευοδώνουν στον Πειραιά πολλά γνωστά ονόµατα της λογοτεχνίας. Παρά ταύτα, η
πρόσληψη της ποίησής του από τη γενιά του ’30 παραµένει εντυπωσιακά αντιφατική και
εκτείνεται από την πλήρη άρνηση έως την επιφυλακτική αποδοχή και την ανεπιφύλακτη

133

παραδοχή. Θα χρειαστεί να περάσουν αρκετά χρόνια για να µεταστραφούν οι αρνητές του. Η
υγεία του επιδεινώνεται συνεχώς και στις αρχές Απριλίου 1933 µεταφέρεται από τον Αλέκο
και τη Ρίκα Σεγκοπούλου (ο Σεγκόπουλος είχε οριστεί γενικός κληρονόµος του, βάσει
διαθήκης του 1923) στο Ελληνικό Νοσοκοµείο της Αλεξάνδρειας, όπου και θα πεθάνει στις
29 Απριλίου. Σύσσωµος ο αθηναϊκός Τύπος αναγγέλλει τον θάνατό του µε συγκίνηση,
δίνοντας όµως µεγαλύτερη δηµοσιότητα και περισσότερο χώρο στην ειδησεογραφία για τον
θάνατο της ελληνικής καταγωγής Γαλλίδας ποιήτριας κόµισσας ντε Νοάιγ, που πέθανε την
ίδιαν ηµέρα. Όπως έγραψε ο Γ.Π. Σαββίδης, «στις 29 Απριλίου 1933 (ηµέρα των γενεθλίων
του) ο κύριος Κωστής Πέτρου Φωτιάδης Καβάφης, χάρη σε µια εκπληκτική συνέπεια της
Μοίρας απέναντι στον ακριβέστερο εξόριστο άρχοντα του ελληνικού λόγου, έκλεισε στην
γενέτειρά του τον εβδοµηντάχρονο κύκλο της επίγειας ζωής του, και πέρασε στον κύκλο της
αιωνιότητας: έγινε, οριστικά, ο Καβάφης».
Η περίπτωσή του είναι µοναδική στα νεοελληνικά γράµµατα. Ξεκίνησε ως µέτριος
Φαναριώτης, πέρασε από τον παρνασσισµό και τον συµβολισµό, για να καταλήξει σ’ έναν
εκπληκτικής ευστοχίας και ήθους ρεαλισµό. Τα ποιήµατά του, λυρικά και δραµατικά κατά
βάση, έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Στους στίχους του κυκλοφορεί ένας ολόκληρος
λαός επώνυµων και ανώνυµων προσώπων, φυσιογνωµίες ιστορικές και ψευδοϊστορικές,
µορφές της µυθολογίας, µα και της σύγχρονής του Αλεξάνδρειας. Τα περιστατικά που µας
αφηγείται βρίσκονται στο περιθώριο της επίσηµης Ιστορίας. Προτιµά να κινείται
περισσότερο στις περιοχές του ελληνιστικού κόσµου και στις πολιτικές και θρησκευτικές
ίντριγκες του Βυζαντίου, παρά στην αρχαιοελληνική κοινωνία. Το σύνολο του έργου του (τα
154 ποιήµατα του «Κανόνα», τα «Κρυµµένα», τα «Αποκηρυγµένα», και τα πεζά του κείµενα)
υποβάλλουν τη φυλετική συνοχή και συνείδηση ολόκληρου του ελληνικού κόσµου. Ο Γ. Π.
Σαββίδης, στον οποίον οφείλει πολλά η καβαφική φιλολογία, δήλωνε το 1963 ότι µπορούµε
ανεπιφύλακτα να ονοµάσουµε τον Καβάφη εθνικό ποιητή. Στην ποίησή του συγκλίνουν και
συγχωνεύονται µε µοναδικό τρόπο ποικίλα ρεύµατα, ενώ ταυτόχρονα διαγράφεται καθαρά το
πρόσωπο του ελληνικού µοντερνισµού. Όπως συµβαίνει µε όλους τους µείζονες ποιητές, ο
Καβάφης προηγήθηκε της εποχής του και, όπως έχει παρατηρηθεί, «µίλησε για τον έρωτα και
τον θάνατο, για τη βία και τη µέθη της εξουσίας, για τον πολιτικό οπορτουνισµό και τη
διάψευση των µεγάλων ιδανικών». Είναι ο πρώτος Έλληνας ποιητής µε τόση µεγάλη
απήχηση στο εξωτερικό, σχεδόν σε όλες τις γλώσσες. Είναι, επιπλέον, ο µοναδικός µέχρι
στιγµής σύγχρονος Έλληνας ποιητής, που έχει επηρεάσει σε τέτοια έκταση και µε τόση
διάρκεια νεώτερους ξένους ποιητές σε πολλές χώρες. Η φωνή του ακούγεται καθαρά και σε
ολόκληρη τη µεταπολεµική ελληνική ποίηση, η οποία, µετά τον Καβάφη, γράφεται
διαφορετικά στην Ελλάδα.
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«Ο Καβάφης µεταγγίζει στον ποιητικό
του λόγο τα αισθήµατα του εγκλεισµού,
του αποκλεισµού, της µοναξιάς» 3

Την ίδια εποχή (την πρώτη δεκαετία του
20 αιώνα) που ο Παλαµάς κατεργάζεται
ποιητικά την ιδέα της ενότητας και της
ανασύστασης του ελληνικού πολιτισµού,
εξυψώνοντας τον ποιητή και την ποίηση σε
απρόσιτες -στους κοινούς ανθρώπους- σφαίρες, ο Καβάφης µεταγγίζει στον ποιητικό του
ου

λόγο τα αισθήµατα του εγκλεισµού, του αποκλεισµού, της µοναξιάς, της µονοτονίας, του
αδιεξόδου και της σωµατικής φθοράς: «Τείχη» (1897), «Οι ψυχές των γερόντων» (1901),
«Τα παράθυρα» (1903), «Τρώες» (1905), «Μονοτονία» (1908), «Η πόλις» (1910).
Κατ’ αναλογία, τα πρόσωπα που δρουν στα ποιήµατα του Καβάφη είναι κατά κανόνα
στερηµένα από υψηλά οράµατα. Πρόκειται, στις περισσότερες περιπτώσεις, για ανθρώπους
απατηµένους, εγκλωβισµένους στο παρόν, οι οποίοι προσµένουν καρτερικά -χωρίς ελπίδα και
δύναµη να αντιδράσουν- την επόµενη καταστροφή. Αυτό βεβαίως δε σηµαίνει ότι έχουµε να
κάνουµε µε επίπεδους χαρακτήρες. Αντίθετα, η επίγνωση του αδιεξόδου, οι ταλαντεύσεις και
οι αµφιβολίες τους προσδίδουν στους καβαφικούς ήρωες δραµατικό βάθος και τους
καθιστούν εξαιρετικά περίπλοκους.
Η κριτική διακρίνει, ως γνωστόν, τα ποιήµατα του Καβάφη (στην παραγµατικότητα η
διάκριση γίνεται από τον ίδιο τον Καβάφη), µε βάση τη θεµατική τους, σε τρεις κατηγορίες:
φιλοσοφικά, ιστορικά, ερωτικά. Το σχήµα της καβαφικής ποίησης συµπληρώνεται µε µιαν
επίσης γενικά αποδεκτή -από την καβαφική κριτική- περιοδολόγηση: α. ροµαντική περίοδος
(1882-1891/94), β. παρνασσική και συµβολιστική περίοδος (1891/94-1899/1904), γ. περίοδος
του ποιητικού ρεαλισµού (1903-1933). Τα ταξινοµικά αυτά σχήµατα, µε τα οποία επιχειρείται
η τακτοποίηση του καβαφικού έργου και η τοποθέτησή του (ειδικά για το δεύτερο) κατά
µήκος ενός χρονικού ανύσµατος, είναι και χρήσιµα και εύχρηστα, µε την προϋπόθεση όµως
ότι δεν εξαφανίζουν από την οπτική µας τη συγχρονική διάσταση του έργου· την ενότητα
δηλαδή και τις επικαλύψεις των περιοχών και των περιόδων του.
Με βάση πάντως το δεύτερο σχήµα, θα µπορούσε να παρατηρηθεί ότι, κατά την πρώτη
περίοδο, ο Καβάφης φαίνεται εγκλωβισµένος στους ποιητικούς, εκφραστικούς και
θεµατικούς τρόπους του αθηναϊκού ροµαντισµού. Η παρουσία ποιητών όπως οι ∆.

3

Αποσπάσµατα από τη µελέτη του Π. Βουτουρή, «Λογοτεχνικές αναζητήσεις», στο Ιστορία της
Ελλάδος του 20ού αιώνα, ό.π. (βλ. σηµ. 30).
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Βαλαβάνης, Σπ. Βασιλειάδης, Ι. Καρασούτσας, ∆. Παπαρρηγόπουλος, είναι κάτι
περισσότερο από εµφανής:
Εάν η γη καλύπτεται µε σκότος, µη
φοβείσαι.
Μη ό,τι είναι έρεβος νόµιζε διαρκές.
Φίλε, πλησίων ηδονών, ανθών, κοιλάδων είσαι.
Θάρρει, και βάδισον εµπρός. Ιδού το
λυκαυγές!
(«Ο ποιητής», Αποκηρυγµένα, 1886)
Η επαφή του ωστόσο, γύρω στα 1892, µε τον ευρωπαϊκό παρνασσισµό και το
συµβολισµό θα συµβάλει ώστε να υπερβεί την κενή ρητορεία, την εξωστρέφεια και το
ροµαντικό στόµφο. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου γράφονται ορισµένα από τα πιο
γνωστά καβαφικά ποιήµατα: «Κεριά», «Ένας γέρος», «Τείχη», «Τα παράθυρα»,
«Περιµένοντας τους βαρβάρους», «Che fece… il gran rifiuto». Ό,τι χαρακτηρίζει τα
ποιήµατα αυτής της περιόδου είναι η στροφή προς το εσωτερικό -«µια έφοδος στο σκοτάδι»,
όπως ονοµάστηκε- η οποία αποτελεί και την απαρχή µιας επίµονης αναζήτησης στα ενδότερα
στρώµατα ενός συνειδητοποιηµένου ποιητικού εγώ.
Στις αρχές του αιώνα σηµειώνεται η δεύτερη τοµή, η οποία σηµατοδοτεί και την
αφετηρία του καβαφικού ρεαλισµού. Πρόκειται για την ώριµη περίοδο του Καβάφη, η οποία
διαρκεί ως το θάνατό του. Σηµαντικά δείγµατα αυτής της περιόδου είναι τα ποιήµατα: «∆ύο
νέοι, 23 έως 24 ετών», «Ωραία λουλούδια κι άσπρα ως ταίριαζαν πολύ», «Ρωτούσε για την
ποιότητα», «Μέρες του 1908», «Μύρης· Αλεξάνδρεια του 340 µ.Χ.», «Εν µεγάλη Ελληνική
αποικία, 200 π.Χ.», «Εν πορεία προς την Σινώπην», «Ας φρόντιζαν», «Στα 200 π.Χ.», «Εις τα
περίχωρα της Αντιόχειας». Σταθµός στην πορεία προς την ποιητική ωριµότητα θεωρήθηκε,
επίσης από την κριτική, το 1911 και εν συνεχεία το 1917/18, όταν ο Καβάφης ελευθερωµένος από κάθε είδους εξωτερικές δεσµεύσεις- αποτολµά την οµολογία της
οµοφυλοφιλίας του και φθάνει σε έναν απροκάλυπτο και τολµηρό ερωτικό λόγο· την
αποτύπωση µιας ερωτικής σχέσης απαλλαγµένης από κάθε συναλλαγή ή υπολογισµό: µιαν
απογύµνωση -µε άλλα λόγια- του ερωτικού σώµατος και συγχρόνως µιαν απογύµνωση του
ποιητικού λόγου από τα µεταφορικά και παραβολικά του φορτία:
Μέσα στα καπηλειά και τα
χαµαιτυπεία
της Βηρυτού κυλιέµαι. Μες σ’ ευτελή
κραιπάλη
διάγω ποταπώς. Το µόνο που µε σώζει
σαν εµορφιά διαρκής, σαν άρωµα που
επάνω
στη σάρκα µου έχει µείνει, είναι που
είχα δυο χρόνια
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δικό µου τον Ταµίδη, τον πιο εξαίσιο
νέο,
δικό µου όχι για σπίτι ή για έπαυλι
στον Νείλο.
(«Μέσα στα καπηλειά», 1926)
Ο ποιητικός «ρεαλισµός» (ο όρος χρησιµοποιείται, ήδη από το 1917, από τον
Βρισιµιτζάκη και εν συνεχεία, το 1932, πιο συστηµατικά από τον Άγρα) αφορά κυρίως αυτή
τη διπλή απογύµνωση, αλλά συγχρόνως και την αίσθηση -ερωτική σε ορισµένες περιπτώσειςτης ιστορίας. Εξάλλου, η ποιητική εµπειρία, το ερωτικό βίωµα, και η (ιστορική) µνήµη,
διαπλέκονται σε έναν ενιαίο κύκλο.
Ειδικότερα, η σχέση του καβαφικού έργου µε την ιστορία απασχόλησε σηµαντικό
µέρος της κριτικής. Από την ψυχαναλυτική προσέγγιση του Τίµου Μαλάνου (η οποία
θεώρησε την προβολή της ιστορίας ως ενσυνείδητη επιλογή του Καβάφη, προκειµένου να
αποκρύψει τη σεξουαλική ετεροδοξία του), ως το Σεφέρη, ο οποίος προσεγγίζει το ζήτηµα
της ιστορικής σκηνοθεσίας των καβαφικών ποιηµάτων χρησιµοποιώντας ως κλειδί τον όρο
«αντικειµενική συστοιχία» του T. S. Eliot. Ο ποιητής -γράφει ο Σεφέρης- προκειµένου να
εκφράσει τη συγκίνησή του, εφευρίσκει µια «σκηνοθεσία καταστάσεων, ένα πλαίσιο
γεγονότων» στο οποίο τοποθετεί τους ήρωές του. Έτσι και ο Καβάφης -πάντα κατά το
Σεφέρη- εφαρµόζει επίµονα αυτή τη µέθοδο, χρησιµοποιεί αυτό το «µέσον» προκειµένου να
αποφύγει την απλαισίωτη έκφραση της συγκίνησης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το
θεωρητικό σχήµα µε τα «τρία κλειδιά», που διατυπώνει στα 1958 ο Τσίρκας: πρώτο κλειδί
της καβαφικής ιστορικής µεθόδου είναι «η λόγια πηγή, το ιστορικό γεγονός», δεύτερο κλειδί
«το σύγχρονο, το πραγµατικό γεγονός», και τρίτο «τα βιώµατα του ποιητή, το ψυχικό
γεγονός». Η αρµονική, ταυτόχρονη, λειτουργία των τριών κλειδιών προσδίδει στο καβαφικό
ποίηµα το βάθος: «βάθος χρόνου, βάθος οράµατος, βάθος σκέψης, βάθος συγκίνησης». Στα
πιο πρόσφατα χρόνια, ο Γ. ∆άλλας (1974) επιχειρεί µια «χαρτογράφηση» της ιστορικής
εµπειρίας του Καβάφη και προεκτείνει την ιστορικότητα και σε άλλες αισθητικές κατηγορίες
και περιοχές του καβαφικού έργου. Τέλος, στα 1983 ο ∆. Ν. Μαρωνίτης διακρίνει τον
«ιστορικό» καβάφη από το «µυθολογικό» και «προϊστορικό», και προτείνει την κλίµακα
«προϊστορία - µυθολογία - ιστορία» ως δείκτη της ποιητικής πορείας και εξέλιξής του.
Ο Καβάφης έχει οριστικά καταξιωθεί σήµερα ως ένας από τους σηµαντικότερους παγκοσµίως- ποιητές του 20ου αιώνα. Το έργο του αποδεικνύεται εξαιρετικά ανθεκτικό στο
χρόνο και, µ’ αυτή την έννοια, κλασικό. Αξίζει, ωστόσο, να σηµειωθεί η αργοπορηµένη
ανταπόκριση και πρόσληψη του έργου του από την κριτική -συγκριτικά, βεβαίως, µε άλλους
σύγχρονους αθηναίους οµοτέχνους του. Η αργοπορία αυτή πρέπει να οφείλεται ασφαλώς
στον αιρετικό και ιδιότυπο χαρακτήρα του έργου, αλλά -ενδεχοµένως- και στην εκδοτική
τακτική που ακολούθησε ο ίδιος ο Καβάφης. Είναι γνωστό ότι ο Αλεξανδρινός απέφυγε να
εκδώσει, όσο ζούσε, το σύνολο του ποιητικού του έργου. Αντίθετα, τα ποιήµατά του
κυκλοφορούσαν σε ιδιωτικές εκδόσεις («µονόφυλλα», «τεύχη», «συλλογές»). Η πρώτη
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συγκεντρωτική έκδοση της αναγνωρισµένης καβαφικής ποίησης πραγµατοποιήθηκε το 1935.
Σήµερα κυκλοφορούν έγκυρες εκδόσεις των «αναγνωρισµένων», «ανέκδοτων» και
«αποκηρυγµένων» ποιηµάτων του Καβάφη (µε τη φιλολογική επιµέλεια του Γ. Π. Σαββίδη),
ενώ αναµένεται η έκδοση των «ατελών» ποιηµάτων που βρέθηκαν στο αρχείο του.

Ήξερε ο Καβάφης ελληνικά;

Ο Καβάφης δεν µπορούσε να υποτάξει τις καλλιτεχνικές-ποιητικές εκφραστικές του
ανάγκες σε ένα «γλωσσικό µοντέλο» 4
Το ερώτηµα: «ήξερε ο Καβάφης ελληνικά;» το προκάλεσε η διαβόητη για το
δογµατισµό της απόφανση του Σεφέρη για τους «τρεις ποιητές µας», Σολωµό, Κάλβο και
Καβάφη, που «δεν ήξεραν ελληνικά».
Σε µια πρόσφατη µελέτη µου για τη γλώσσα του Σολωµού παρατηρούσα ότι η
προκλητική αυτή παρέµβαση του Σεφέρη συνεξέφραζε, την ιστορική εκείνη στιγµή
(1936/37), «τη νέα προσπάθεια για την επίσηµη, εκ των άνω, επιβολή της νέας, “δηµοτικής”,
“εθνικής” κοινής µε τη Νεοελληνική Γραµµατική (1941) του Μ. Τριανταφυλλίδη, της οποίας
προπαγανδιστής και πάτρωνας ήταν ακριβώς ο ανώτατος πολιτικός προϊστάµενος (και) του
Σεφέρη: ο Ι. Μεταξάς».
Ο Καβάφης και οι άλλοι δύο συγκατηγορούµενοί του στο έκτακτο γλωσσοδικείο του
Σεφέρη είχαν, παρά τις µεγάλες διαφορές µεταξύ τους, ένα κοινό γνώρισµα: ήταν και οι τρεις
Έλληνες της ∆ιασποράς, που είχαν περάσει όλη τη ζωή τους, όπως π.χ. και ο Κοραής, έξω
από την Ελλάδα, σ’ ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον, ήταν και οι τρεις πολύγλωσσοι και είχαν
την εξαιρετική τύχη να µην πάνε ποτέ σ’ ελληνικό σχολείο -και εποµένως δεν ήταν καθόλου
προδιατεθειµένοι να ξαπλώσουν, µετά θάνατον και παρά τη θέλησή τους, στη
«δηµοτικιστική» κλίνη του Μεταξά, του Σεφέρη, του Τριανταφυλλίδη ή οποιουδήποτε άλλου
“Προκρούστη” της γλωσσικής «εθνικής ενότητας».
Θα συνοψίσω εδώ, προκαταβολικά, τα πορίσµατα µιας συστηµατικότερης µελέτης για τη
γλώσσα (της ποίησης) του Καβάφη:
α) Το γλωσσικό µίγµα των ελλήνων εµπόρων της ∆ιασποράς αποτελούσε τη βάση της
γλώσσας του Καβάφη.
β) Η ποιητική γλώσσα του Καβάφη αποτελεί ένα µίγµα, του οποίου βασικό υλικό είναι η
µητρική του γλώσσα και η γλώσσα που µιλιόταν στο άµεσο κοινωνικό του περιβάλλον· σ’
αυτό έχουν προσµιχθεί γλωσσικά στοιχεία που έχουν αντληθεί από τους αρχαίους και τους
µεσαιωνικούς έλληνες συγγραφείς, που διάβαζε ο Καβάφης.
4

Παραθέτουµε επιφυλλίδα του Γ. Βελουδή που δηµοσιεύτηκε στις 13-04-2003 στην εφηµερίδα Το
Βήµα,
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13837&m=B63&aa=2&cookie=.
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γ) Το γλωσσικό αυτό µίγµα υποστηρίζεται θεωρητικά από την αντίληψη του Καβάφη για τη
συνέχεια της ελληνικής γλώσσας -µια αντίληψη που εκτείνεται σ’ ολόκληρη την ελληνική
ιστορία.
δ) Ο Καβάφης έµεινε συνειδητά αµέτοχος στο «γλωσσικό αγώνα» που πυροδότησε το Ταξίδι
(1888) του Ψυχάρη -σ’ αντίθεση µε τους Έλληνες της «εµπορικής» ∆ιασποράς Π. Βλαστό
και Α. Πάλλη· ταυτόχρονα, δεν πήρε µέρος στους (ψευτο-)εθνικούς αγώνες, που
συγκλόνισαν την Ελλάδα της εποχής του: ο Καβάφης ήταν και στα «εθνικά» ζητήµατα, όπως
και στην ποίησή του, ένας «κριτικός ρεαλιστής».
ε) Ο Καβάφης δεν µπορούσε να υποτάξει τις καλλιτεχνικές-ποιητικές εκφραστικές του
ανάγκες σε ένα «γλωσσικό µοντέλο» -ούτε του Κοραή, του Κόντου ή του Ψυχάρη.
Ένα υποτιθέµενο γλωσσικό «λάθος», η χρήση του «λανθασµένου» λαϊκού τύπου της
προστακτικής επέστρεφε στο οµότιτλο ποιητικό µικρογράφηµα του Καβάφη
(1904/1909/1912), που προξένησε τόση αµηχανία στους µελετητές του, µπορεί να ερµηνευτεί
ως ένα αριστοτεχνικό εκφραστικό µέσο της ποιητικής του: Ο Καβάφης ήξερε, βέβαια, και τον
ορθό τύπο της προστακτικής επίστρεφε, επέλεξε όµως, µ’ εξαιρετική ποιητική ευφυΐα, το
λαϊκό επέστρεφε, για να εκφράσει, και «φωνητικά», την έννοια της «επανάληψης». Η
κεντρική, για το συντοµότατο αυτό ποίηµά του, έννοια αυτή εκφράζεται όχι µόνο µε πολλούς
γλωσσικούς δείκτες (συχνά, πάλι, όταν... όταν), αλλά και µε την επανάληψη, και µάλιστα το
διπλασιασµό, των τεσσάρων φωνηέντων (ε) του τίτλου στο «εσωτερικό» του ποιήµατος:
επέστρεφε και παίρνε µε.
Ο Καβάφης ήξερε την (αρχαία, µεσαιωνική και νέα) ελληνική γλώσσα, όπως άλλωστε
και τη µετρική, πολύ καλύτερα από το Σεφέρη και τους άλλους πτυχιούχους της Νοµικής:
σαν επιστήµονας γλωσσολόγος.
Τα γλωσσικά ενδιαφέροντά του επέδειξε ο Καβάφης µε την κριτική του παρέµβαση
στο έργο δύο (νεο)ελληνιστών, του άγγλου J. Blackie (1891) και του γάλλου Η. Pernot
(1918), ενώ τη γλωσσολογική του ιδιοφυΐα απέδειξε µ’ ένα µικρό αλλά πρωτότυπο
«ετυµολογικό» άρθρο του για την ορθογράφηση του ονόµατος «Χρίστος» (Χρίστος και όχι
Χρήστος, 1901). Ο Καβάφης τεκµηριώνει, πειστικά και οριστικά, την ορθή γραφή του
ονόµατος «Χρίστος», ετυµολογώντας το από το αρχαίο επίθετο «Χριστός». Τα ερµηνευτικά
του επιχειρήµατα τα αντλεί ο Καβάφης µε εκπληκτική ευστροφία από αρχαία και νεότερα
παραδείγµατα, για να καταλήξει στο διπλό συµπέρασµα ότι ο παρατονισµός του ονόµατος
(Χρίστος>χριστός) εξηγείται πρώτον µεν από τον κανόνα µετακίνησης του τόνου από τη
λήγουσα στην παραλήγουσα, σε αρχαία επίθετα, όταν γίνονται κύρια ονόµατα, «και δεύτερον
µε την ευσεβή συνήθειαν να διαφέρη κατά τύπον από του θείου επιθέτου».
Με τη δεύτερη αυτή παρατήρησή του ο Καβάφης υποδεικνύει, χάρη στις µαρτυρηµένες
ανθρωπολογικές του µελέτες, ένα γλωσσικό φαινόµενο άγνωστο ακόµα και σε πολλούς πανεπιστηµιακούς- γλωσσολόγους: την ανάγκη για τη διάκριση ανάµεσα στο «βέβηλο» και
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τον «ιερό» τύπο µιας λέξης. Στα «ονοµατολογικά» παραδείγµατα του Καβάφη µπορούµε να
προσθέσουµε την αντιπαράθεση του «βέβηλου» Σταύρος στο «ιερό» σταυρός.
Πάνω στην ίδια διάκριση «ιερό» vs. «βέβηλο» στηρίζονται όχι µόνο οι χριστιανικές
λέξεις-ταµπού ύδωρ-νερό, άρτος-ψωµί, οίνος-κρασί κ.ά., αλλά και η αρχαία,
«ειδωλολατρική», απαγόρευση της ονοµατοθεσίας των θνητών µε τα ονόµατα των θεών τους.
Η µεταγενέστερη παραλαβή των πρώην «ιερών» αυτών ονοµάτων (Ερµής, Άρτεµις, Αθηνά,
Αφροδίτη κ.ά.) από τους χριστιανούς σήµαινε, εννοείται, και τη «βεβήλωση», την
αποϊέρωση, των αρχαίων θεϊκών ονοµάτων.

Ο Καβάφης και ο αναγνώστης 5
Σήµερα, ο ποιητής Κ. Π. Καβάφης δεν έχει αναγνώστες-αρνητές. Στο δεύτερο, κυρίως,
µισό του 20ού αιώνα κέρδισε την καθολική αποδοχή. Παράλληλα, η λογική των προσµετρήσεων
και των κατατάξεων τον συµπεριλαµβάνει στους πέντε έξι ποιητές παγκόσµιας εµβέλειας και
ακτινοβολίας.
Πρόκειται, φυσικά, για την πιο περίεργη και σπάνια περίπτωση Έλληνα ποιητή. Από
τότε που τον πρωτοπαρουσίασε στο ανυποψίαστο αθηναϊκό κοινό ο Γρηγόριος Ξενόπουλος,
κύλησαν µέχρι σήµερα εκατό ολόκληρα χρόνια. Σ’ αυτά τα χρόνια, τριάντα προθανάτια και
εβδοµήντα µεταθανάτια, η ποίηση του Καβάφη πέρασε από ποικίλες, θετικές και αρνητικές,
διακυµάνσεις και αποτιµήσεις. Όλες αυτές έχουν, σχεδόν καθολικά, καταγραφεί από τις
συνοπτικές σχηµατοποιήσεις και εκτιµήσεις της γραµµατολογικής λογικής και των
βιβλιογραφικών καταγραφών.
Πάντως, ακόµα και σήµερα, παρ’ όλο το βιβλιογραφικό πληθωρισµό και τη σωρεία
άρθρων και µελετών, ένα ειδικό θέµα και πρόβληµα εξακολουθεί να παραµένει κάπως ρευστό
και συγκεχυµένο. Θέλω να πω ότι παραµένει δύσκολο µάλλον πρόβληµα να
προσδιορισθούν χρονικά δύο επίµαχα σηµεία. Το πρώτο: πότε αρχίζει η καβαφική ποίηση
να εισβάλλει συστηµατικά και περισσότερο πληθωρικά στην αθηναϊκή ποιητική αγορά και
να γίνεται πιο ανεπιφύλακτα αποδεκτή από το ελλαδικό ποιητικό και κριτικό κατεστηµένο; Το
δεύτερο σηµείο: πότε ο ποιητικός λόγος του Καβάφη φθάνει στο κορυφαίο επίπεδο της
καθολικής αποδοχής και κατάφασης και της ουσιαστικότερης γνωριµίας και υποδοχής από
ευρύτερα στρώµατα αναγνωστών;
Σ’ αυτό το διπλό πρόβληµα, οι ποικίλες µέχρι σήµερα βιβλιογραφικές και ευρύτερες
καταγραφές και µελέτες µάς βοηθούν σηµαντικά. Μπορεί δηλαδή κανείς να καταγράψει τους
5

Παραθέτουµε απόσπασµα από το βιβλίο του Νικήτα Παρίση, Κ. Π. Καβάφης - Σχόλια σε ποιητικά
κείµενα. ∆οκίµιο ερµηνευτικής ανάγνωσης, εκδ. Μεταίχµιο, Αθήνα 2003, σσ. 20-28 (εδώ παραλείπονται
οι υποσηµειώσεις του βιβλίου).
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διαδοχικούς σταθµούς, καθώς και τους αναβαθµούς µιας δύσκολης κλίµακας που ανέβηκε
σταδιακά η ποίηση του Καβάφη µέχρι να φθάσει στην τελική της δικαίωση και αποδοχή.
Συγκεκριµένα, θα µπορούσε κανείς, µε πολύ αδρές γραµµές και σχηµατοποιήσεις, να
επισηµάνει, έστω και αυτοερωτώµενος, τα ακόλουθα στοιχεία:
α) η τελευταία προθανάτια 15ετία (1918-1933) του ποιητή δεν είναι µήπως η κρισιµότερη φάση
για την εισβολή του Καβάφη στην ποιητική αγορά της Αθήνας και για µια πρώτη, έστω και
ασταθή, καθιέρωσή του στο κάπως ευρύτερο φιλότεχνο κοινό;
β) ο θάνατος του ποιητή, στις 29 Απριλίου του 1933, δεν προσφέρει µια ευκαιρία για µια
πρώτη µεταθανάτια αποτίµηση της ποίησής του και για το πρώτο ουσιαστικό αφιέρωµα
αθηναϊκού περιοδικού;
γ) η περιώνυµη έκδοση του καβαφικού Κανόνα στα 1935, η γνωστή ως έκδοση Καλµούχου, παρ’
όλα τα σφάλµατα που της καταµαρτυρούν και το πληθωρικό εκτυπωτικό µπαρόκ, δεν
προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό, έστω και σε περιορισµένη κλίµακα, το πρώτο
συγκεντρωτικό corpus της καβαφικής ποίησης;
δ) η πρώτη ελλαδική έκδοση του καβαφικού Κανόνα από τον Ίκαρο στα 1948 δε συντελεί στην
ουσιαστικότερη διάδοση του ποιητή σε ευρύτερα στρώµατα αναγνωστών;
ε) η περιώνυµη µελέτη του Στρατή Τσίρκα Ο Καβάφης και η εποχή του στα 1958, µε τις όποιες
υπερβολές και ακρότητες, δεν εγκαινιάζει µιαν αλλαγή στη στάση της αριστερής κριτικής και
διανόησης απέναντι στον Αλεξανδρινό και δεν αποτελεί µια ουσιαστική αφετηρία ή και σταθµό
για τις καβαφικές µελέτες;
στ) το ισχυρό ξάφνιασµα που προκάλεσε το 1963 το αφιέρωµα του περιοδικού Επιθεώρηση
Τέχνης δεν υποδηλώνει µια σχεδόν ολική µεταστροφή της επίσηµης τότε Αριστεράς απέναντι
στην καβαφική ποίηση και δεν οριστικοποιεί την αποδοχή ενός παρακµία ποιητή από
αναγνώστες προσανατολισµένους σε άλλης ιδεολογίας κείµενα;
ζ) εξάλλου, η δίτοµη µικρόσχηµη και πολύ χρηστική έκδοση που επιµελήθηκε ο Γ. Π.
Σαββίδης πριν από 40 χρόνια, δεν είναι το καταληκτικό γεγονός που εγγράφει οριστικά τον
Καβάφη στις αναγνωστικές προτιµήσεις του ελληνικού κοινού;
Βέβαια, για το γράφοντα το θέµα ή και το πρόβληµα της αναγνωστικής υποδοχής και
εξάπλωσης του Καβάφη εξετάζεται εδώ µάλλον παρένθετα και µε πολύ στενή γραµµατολογική
και βιβλιογραφική όραση. Πρόθεσή µου δεν είναι να εµπλακώ στο χαοτικό εύρος της
καβαφικής βιβλιογραφίας. Βρίσκω δηλαδή ότι για τα µέτρα και τις προδιαγραφές αυτής της
εργασίας, θα είχε πολύ µεγαλύτερο ενδιαφέρον ένα άλλο θέµα: αυτό δηλαδή που είναι
περισσότερο παροντικό και συσχετίζει πιο άµεσα τον ποιητή Καβάφη µε το σύγχρονο
αναγνώστη.
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Πώς λειτουργεί, λοιπόν, η καβαφική ποίηση για το σύγχρονο αναγνώστη; ή και
αντίστροφα: ο σύγχρονος αναγνώστης, όχι βέβαια ο ειδικός αλλά αυτός που ανήκει στην
έστω αναγνωστική µειοψηφία των εραστών της ποίησης, τι αποκοµίζει από την επαφή του µε το
λόγο του ποιητή;
Η καβαφική ποιητική ρητορική, µε συγκρατηµένο τεχνοτροπικά βηµατισµό και µε µιαν
αριστοκρατικά φροντισµένη ένδυση γλωσσικής λιτότητας, δε δηµιουργεί τον άµεσο και τον
επιφανειακό αναγνωστικό ενθουσιασµό. Ο Καβάφης δεν είναι ο ποιητής της λυρικής αιθρίας
και της ρητορικής έξαρσης· ούτε ο ποιητής που προκαλεί την εύκολη συναισθηµατική διέγερση ή
και διάχυση. Η ποίησή του δε δονεί τις εύκρουστες και τις πάνω χορδές της ψυχής. ∆ε σκορπίζει
τον αναγνώστη ούτε τον κάνει να πάλλεται αστόχαστα και απερίσκεπτα. Τον συγκρατεί σε µια
προκαθορισµένη και σταδιακά ανελισσόµενη ένταση στοχαστικής ευστάθειας. ∆εν εισβάλλει
απότοµα και άµεσα στην ψυχική ενδοχώρα του αναγνώστη. Τον συνεπαίρνει σταδιακά µε µια
διαδικασία έντεχνα σκηνοθετηµένης και αργόσυρτης ή και υπόκωφης υποβολής. Ακόµα και
στα κάπως πιο γκρίζα ποιήµατα, σ’ αυτά που εγγράφεται ο έγκλειστος, ο ηττηµένος και ο
δαπανηµένος άνθρωπος, ο αναγνώστης δε βουλιάζει στο µαύρο χρώµα· δεν αισθάνεται να τον
πνίγει ο κλοιός µιας συναισθηµατικής-ψυχικής ασφυξίας. Ο ηττηµένος στον Καβάφη διατηρεί
µιαν αξιοπρέπεια ή ακόµα και κάποια καύχηση.
Τι, λοιπόν, φουσκώνει στην ψυχή και τη σκέψη του σύγχρονου αναγνώστη που διαβάζει
το λόγο του Καβάφη; Πρώτα πρώτα η αποδοχή του ποιητή· αποδοχή χωρίς ερωτηµατικά και
επιφυλάξεις. Ο λόγος, καταρχήν, του ποιητή δεν του φαίνεται ανοίκειος. Καθώς δεν είναι
ποιητικά τραγουδιστικός ούτε έντονα και κακόηχα ρυθµικός, ο αναγνώστης τον νιώθει πιο πολύ
ως µια οικεία φθεγγόµενη φωνή που το ήθος της του θυµίζει τον κυµατισµό και το ηχόχρωµα
ενός φροντισµένου καθηµερινού λόγου. Ίσως αυτός να είναι ένας από τους λόγους που η
ποίηση του Καβάφη δηµιουργεί, τις περισσότερες τουλάχιστον φορές, αναγνωστική
οικειότητα, καθώς και την αίσθηση µιας άµεσης ή και αυτόµατης αποδοχής.
∆εν είναι όµως µόνο αυτή η σχέση αναγνωστικής οικειότητας. Ίσως, µάλιστα, αν την
αξιολογούσαµε βαθύτερα, θα βρίσκαµε ότι µάλλον είναι µια σχέση «ακουστικής» περισσότερο
αίσθησης, έστω κι αν αυτό το άκουσµα του ποιητικού λόγου το νιώθουµε κυρίως εσωτερικά.
Μ’ ένα λόγο: η αναγνωστική-ακουστική οικειότητα στέκεται πάντα λίγο πριν από την
εισχώρηση και τη διείσδυση του αναγνώστη στο νοηµατικό βάθος του ποιητικού κειµένου.
Αυτονόητο, βέβαια, ότι είναι κάτι το ιδιαίτερα σηµαντικό. Το να αναπτύσσεται δηλαδή η
αίσθηση µιας οικειότητας µε ένα κείµενο αποβαίνει στοιχείο και γεγονός ξεχωριστά
υποβοηθητικό: ο αναγνώστης νιώθει, καταρχήν, φίλιο και όχι απωθητικά αιχµηρό το έδαφος
της λογοτεχνικής γραφής. Αυτό, ακριβώς, τον κάνει να προχωρεί στην πιο λεπτοµερειακή
ανίχνευση του ποιητικού τοπίου.
Μια αναγκαία όµως διευκρίνιση, για να µην παρερµηνευθούν τα πράγµατα. Το να
νιώθω αναγνωστικά-ακουστικά ένα λόγο οικείο και φιλικό, αυτό δε σηµαίνει πάντα ότι ο
συγκεκριµένος λόγος είναι και νοηµατικά ανοικτός, αντιληπτικά µαλακός και κατανοητικά
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εύπεπτος. Κι αυτό φαίνεται καθαρά στην περίπτωση του Καβάφη. Πρόκειται δηλαδή για
ποιητικό λόγο που δεν ερεθίζει τόσο το εύκολο συναίσθηµα και τις πρωτογενείς ψυχικές
αντιδράσεις του αναγνώστη. Πιο πολύ, στο στάδιο της µετα-αναγνωστικής διεργασίας, ο
καβαφικός λόγος διεγείρει τη στοχαστική διάθεση. Ο αναγνώστης, για τα πιο σηµαντικά
τουλάχιστον ποιήµατα, πιο πολύ σκέφτεται αυτό που διάβασε και λιγότερο το αισθάνεται ως
µια κατάσταση εσωτερικής-ψυχικής διέγερσης. Μια τέτοια διαπίστωση µας οδηγεί σε ένα
µάλλον σωστό συµπέρασµα: το καβαφικό ποίηµα, για να αλωθεί ως συνολικό κειµενικό
νόηµα, προϋποθέτει να µη µείνει ο αναγνώστης στη λεκτική επιφάνεια της ποιητικής γραφής,
αλλά να διεισδύσει στο βάθος και στο βυθό του κειµένου. Αυτή δηλαδή η ποίηση
χρειάζεται να αναγνωσθεί µε µια ιδιαίτερα στοχαζόµενη αναγνωστική πρόθεση.
Τα πράγµατα, βέβαια, γίνονται πολύ πιο δύσκολα για τα λεγόµενα ιστορικά ποιήµατα
του Καβάφη. Τα κείµενα αυτά έχουν πάνω τους ένα φορτίο από υπαινικτικές συνήθως
αναφορές σε πρόσωπα και πράγµατα, που χρονικά ανήκουν σ’ ένα µακρινό τότε. Η ανάγνωσή
τους χρειάζεται και κάτι άλλο: να ανασύρει δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο, ο αναγνώστης αυτή
την ιστορική επένδυση της ποιητικής γραφής και να αναζητήσει τη λεπτή και την καίρια
ποιητικά στιγµή που η ιστορική σκηνοθεσία µεταστοιχειώνεται σταδιακά σε αυτόνοµο κειµενικό
νόηµα· δηλαδή σε µετα-ιστορικό στοχασµό και ποιητική ιδεολογία.
Αν, όµως, τα επενδυµένα στο ποίηµα ιστορικά στοιχεία είναι θολά ή και σκοτεινά για
τον αναγνώστη, τα πράγµατα (στην ουσία το ποιητικό κείµενο) γίνονται πολύ πιο δύσκολα.
Θέλω να πω ότι, σε µια τέτοια περίπτωση, δυσχεραίνεται ή και δεν αναπτύσσεται µια άµεση
συνοµιλητική σχέση ανάµεσα στο κείµενο και τον αναγνώστη. ∆ηµιουργείται κατάσταση
αναγνωστικής αµηχανίας, εµπλοκής ή και αδιεξόδου. Συµβαίνει δηλαδή ο µέσος αναγνώστης
να µην µπορεί να δει τα ιστορικά πρόσωπα, πραγµατικά ή επινοηµένα, ως σύµβολα που
εκφράζουν συγκεκριµένες θέσεις και στάσεις στη ζωή.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, που ο ποιητικός λόγος είναι βαρύς και φορτωµένος µε
πρόσωπα-σύµβολα, ο αναγνώστης χρειάζεται τη συνδροµή του ερµηνευτή. Στην ουσία,
βέβαια, το ίδιο το ποίηµα χρειάζεται το λόγο της ερµηνείας. Αυτό και µόνο καταδείχνει το
αυτονόητο: ότι δηλαδή η ποίηση γενικά (και ειδικά πολλά ποιήµατα του Καβάφη) εγγενώς
περιέχει και προβάλλει από µόνη της το αίτηµα του ερµηνευτικού σχολιασµού. Θέλω να πω ότι ο
διαµεσολαβητικός ρόλος της ερµηνείας δε συνιστά αναγνωστική εκζήτηση ή πολυτέλεια, αλλά
ανάγκη που απορρέει από το λόγο και τη λογική του ποιητικού κειµένου.
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Η παγκοσµιότητα της ποίησης του Καβάφη 6
Κανένας ίσως έλληνας ποιητής δεν υπήρξε τόσο καλός κριτικός αναγνώστης του έργου
του όσο ο Καβάφης. Η φράση «ο Καβάφης είναι ποιητής του µέλλοντος», την οποία
διοχέτευε εντέχνως στο ευρύτερο κοινό µέσω του στενού περιβάλλοντος των θαυµαστών του,
υπαγορευόταν, είναι φανερό, λιγότερο από µαταιοδοξία και περισσότερο από την επίγνωση
ότι θα ερχόταν µια εποχή που η ασύµβατη µε τα ποιητικά δεδοµένα του καιρού του ποίησή
του θα επιβαλλόταν ως µεγάλη ποίηση, όχι µόνο µέσα στο περιορισµένο νεοελληνικό
πλαίσιο. Ο Καβάφης γνώριζε ότι ο ποιητικός του λόγος, που µε τόσο κόπο και µε τόση τέχνη
είχε διαπλάσει µέσα από την αναχώνευση ποικίλων στοιχείων των ποιητικών τεχνοτροπιών
του 19ου αιώνα και της αρχαίας ελληνικής εποχής, θα γινόταν, παρά την ιδιοτυπία του, όχι
µόνο δεκτός στον ποιητικό κανόνα αλλά και θα διαµόρφωνε τον κανόνα περισσότερο απ’
όσο συνήθως τον διαµορφώνει ένα έργο που έρχεται να προστεθεί σ’ αυτόν. Αυτά σκέφτεται
κανείς όταν παρατηρεί το µέγεθος της διεθνούς απήχησης του Καβάφη σήµερα. Βιβλία για
την ποίησή του τυπώνονται σε διάφορες γλώσσες· διεθνή συνέδρια διοργανώνονται σε
διάφορες χώρες· µελέτες µε τίτλους όπως «Ωντεν και Καβάφης», «Ουνγκαρέττι και
Καβάφης», «Πλάτεν και Καβάφης» δηµοσιεύονται σε διεθνή περιοδικά· τα ποιήµατά του
παρέχουν το θεµατικό υλικό σε έργα µειζόνων ζωγράφων και µουσουργών· διδάσκονται σε
τµήµατα όχι µόνο νεοελληνικών σπουδών αλλά και συγκριτικής φιλολογίας των ξένων
πανεπιστηµίων.
Η σηµερινή απήχηση της καβαφικής ποίησης τόσο στους Έλληνες όσο και στους
ξένους αναγνώστες της, αποκτά τις διαστάσεις φαινοµένου, όταν σκεφτούµε ότι ο Καβάφης,
που είναι ένας χρονικά παλαιός ποιητής, δεν διαβάζεται ως ένας ποιητής που είχε ξεχαστεί
και που ανακαλύπτεται εκ νέου. Ως προς τους Έλληνες, η µελέτη της αναγνωστικής του
τύχης δείχνει ότι διαφορετικά από εκείνη του νεότερού του Σικελιανού -ο οποίος, έπειτα από
µια περίοδο αναγνωστικής παραµέλησης, φαίνεται να επανεκτιµάται, και δικαίως, σήµερα,
όµως ως παλαιός ποιητής- η γοητεία της ποίησης του Καβάφη, από την εποχή του θανάτου
του (1933) έως σήµερα, παρουσιάζει µιαν ανοδική πορεία, και ότι ο Καβάφης διαβάζεται και
σήµερα -για την ακρίβεια, σήµερα διαβάζεται περισσότερο- µε την αµεσότητα µε την οποία
διαβάζεται ένας σηµερινός ποιητής. Το ίδιο θα λέγαµε και για την απήχησή του στους ξένους
αναγνώστες, η οποία στο επίπεδο του ευρύτερου κοινού γίνεται αισθητή από τη δεκαετία του
1960 και εξής. Ο ποιητής που γράφει τα ποιήµατά του στο τέλος του 19ου και στις αρχές του
20ού αιώνα διαβάζεται ως ποιητής και µάλιστα χαρακτηριστικός του τέλους του 20ού αιώνα.
Ένα από τα στοιχεία που το αποδεικνύουν αυτό, από τα πλέον δηλωτικά του
φαινοµένου το οποίο προσπαθώ να περιγράψω, µας το παρέχει η µελέτη της παρωδίας της
καβαφικής ποίησης. Η διασκεδαστική και εξαίρετα σχολιασµένη συναγωγή που εξέδωσε
6
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πέρυσι ο ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος µε τον τίτλο Παρωδίες καβαφικών ποιηµάτων (εκδόσεις
Πατάκη) αποτελείται από 170 ελληνικές (γιατί υπάρχουν και ξενόγλωσσες) παρωδίες που
εµφανίστηκαν σε χρονικό διάστηµα ογδόντα ετών (1917-1997). Ο αριθµός, όπως δηλώνει ο
επιµελητής της έκδοσης, είναι χαρακτηριστικός, όχι εξαντλητικός. Ο ∆ασκαλόπουλος
παρατηρεί ότι το πλήθος των παρωδιών της καβαφικής ποίησης αποτελεί «ένα πολύ
ενδιαφέρον και αδιερεύνητο κεφάλαιο της καβαφικής φιλολογίας, παρόµοιο του οποίου δεν
θα συναντήσουµε να υπάρχει, σε τόσην έκταση και διάρκεια, γύρω από το έργο κανενός
άλλου νεοέλληνα λογοτέχνη». Και πράγµατι, η διάρκεια της διάθεσης για παρώδηση του
καβαφικού ποιητικού τρόπου είναι κάτι περισσότερο από αξιοσηµείωτη, αν λάβουµε υπόψη
το γεγονός ότι η παρωδιακή διάθεση, όπως το δείχνει η µελέτη της παρωδίας, είναι
περισσότερο ισχυρή την εποχή που εµφανίζονται τα παρωδούµενα έργα. Αλλά δεν είναι µόνο
η διάρκεια. Είναι και το γεγονός ότι στο βιβλίο του ∆ασκαλόπουλου ο αριθµός των παρωδιών
µε το πέρασµα του χρόνου αντί να µειώνεται, όπως θα ήταν φυσικό, αυξάνεται, πράγµα που
ασφαλώς συµβαίνει και µε τον πραγµατικό αριθµό των καβαφικών παρωδιών: ενώ για τα
πρώτα πενήντα χρόνια από την εµφάνιση της πρώτης παρωδίας καβαφικού ποιήµατος (19171966) το βιβλίο περιέχει 73 παρωδίες, από το 1970 ως το 1997, δηλαδή για ένα διάστηµα 27
ετών, οι παρωδίες είναι 97.
Ο ∆ασκαλόπουλος διευκρινίζει ότι συγκροτεί τη συναγωγή του µε παρωδίες κατά τον
συνήθη ορισµό της παρωδίας ως κωµικής µίµησης ενός έργου, και όχι µε την ευρύτερη
έννοια του όρου, που περιλαµβάνει και την υπέρβαση της κωµικής µίµησης και
προσδιορίζεται ως επανάληψη µε διαφορά: όχι µόνο περιπαικτική και ευτράπελη αλλά και
οµόλογη και εµπλουτιστική· που περιλαµβάνει δηλαδή και έργα τα οποία χαρακτηρίζονται µε
τη φράση a la maniere de. Για τα ποιήµατα αυτά, τα γραµµένα «µε τον τρόπο του Καβάφη»,
αλλά και για τα ποιήµατα µε θέµα τον ίδιο τον Καβάφη, ο ∆ασκαλόπουλος ετοιµάζει µια
δεύτερη συναγωγή, η οποία πιστεύω πως θα δείξει ότι η απήχηση της καβαφικής ποίησης
στους έλληνες ποιητές, από την εποχή του θανάτου του Καβάφη ως σήµερα, ακολουθεί και
αυτή µιαν αύξουσα πορεία.
Λέω «στους έλληνες ποιητές», γιατί η τύχη του καβαφικού έργου στο εξωτερικό είναι
ένα άλλο µεγάλο κεφάλαιο της καβαφικής φιλολογίας, το οποίο µόλις τον τελευταίο καιρό
έχει αρχίσει να ερευνάται συστηµατικότερα. ∆εν αναφέροµαι τόσο στην υποδοχή του
Καβάφη από το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, κύριο τεκµήριο της οποίας είναι οι αθρόες για
τα εµπορικά δεδοµένα της ποίησης πωλήσεις των καβαφικών µεταφράσεων. Εννοώ κυρίως
την απήχηση του Καβάφη στους ξενόγλωσσους οµοτέχνους του, η οποία είναι πολύ
µεγαλύτερη απ’ ό,τι θα µπορούσε κανείς να φανταστεί. Αυτό δείχνουν τα πορίσµατα ενός
ερευνητικού προγράµµατος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ο σκοπός του οποίου ήταν να
καταγράψει την «παρουσία» του Καβάφη στο έργο ξένων ποιητών: να συγκεντρώσει
ποιήµατα που έχουν γραφεί κατά µίµηση, κατ’ επίδραση, σε συνοµιλία µε την ποίηση του
Καβάφη, ή που έχουν ως θέµα τον ίδιο τον Καβάφη. Παρ’ ότι η έρευνα περιορίστηκε σε
είκοσι µόνο χώρες, επιβεβαίωσε αυτό που είπαµε στην αρχή: ότι ο Καβάφης διαβάζεται
σήµερα, ακόµη και µέσα από µετάφραση, ως ένας σηµερινός ποιητής. Επιβεβαίωσε, ακόµη,
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ότι ο Καβάφης έχει αποκτήσει το κύρος και την αίγλη ενός παγκόσµιου ποιητή. Έδειξε,
τέλος, ότι η γοητεία της καβαφικής ποίησης έχει προκαλέσει τη δηµιουργία ενός πλήθους
ξένων ποιηµάτων, τα οποία λόγω της σχέσης τους µε το καβαφικό έργο, αλλά και της
συγκινησιακής έντασης αυτής της σχέσης, αποτελούν (µαζί µε τα αντίστοιχα ελληνικά) µιαν
ιδιότυπη κατηγορία ποιηµάτων, τα οποία θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε «καβαφογενή».
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Ελληνικής

Γλώσσας·
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http://www.archive.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=40.

150

24. Μάρη, Θεοδοσοπούλου, «Αλεξανδρινού αναδιφήσεις» (Ένα “πανοπτικόν” των πρόσφατων
καβαφικών εκδόσεων), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 18-01-2004),
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