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Το θωρ και ηο ζκοηάδι ζηην ελληνική ποίηζη:Ελύηηρ-Καπςωηάκηρ
Γηα ηελ ηέρλε ηεο πνίεζεο ε ειιεληθή γιώζζα επεθύιαμε κηα από ηηο πην σξαίεο
έλλνηεο:ποίηζη=δημιοςπγία. Ωο ινγνηερληθό είδνο ηελ αληηπαξάζεζε, ζηνλ πεδό ιόγν, δειαδή
ζην είδνο εθείλν πνπ ζηεξείηαη ξπζκνύ. Αλ ινηπόλ ν πεδόο ιόγνο είλαη απηόο πνπ πεξπαηάεη
[πεδόο=la persona che cammina] κπνξνύκε θάιιηζηα λα ππνζέζνπκε όηη ν πνηεηηθόο ιόγνο
ρνξεύεη θαη, γηαηί όρη, ηξαγνπδάεη, όπσο ζα δνύκε ζήκεξα.
Η κεινπνηεκέλε ειιεληθή πνίεζε, θαηλόκελν κνλαδηθό, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα επξσπατθά
δεδνκέλα,έρεη πίζσ ηεο κηα παλάξραηε παξάδνζε: απηή ηεο έκκεηξεο απαγγειίαο ησλ νκεξηθώλ
ανηδώλ, ηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα αιιά θαη ηε κεινπνηεκέλε(αλ θαη δελ μέξνπκε πόηε) ηνπ
Δξσηόθξηηνπ(έξγν ηνπ 16νπ-17νπ αη.).Αθνινπζώληαο ηνλ ξπζκό ησλ ζηίρσλ, πνιινί κνπζηθνί
«ληύλνπλ» κε ήρνπο θαη θάλνπλ ηξαγνύδηα πνιιά από ηα πνηήκαηα όρη κόλν Διιήλσλ πνηεηώλ,
αιιά θαη μέλσλ πνπ κεηαθξάζηεθαλ ζηα ειιεληθά. Από απηνύο ηνπο ηειεπηαίνπο ν πην
κεινπνηεκέλνο είλαη ν Λόξθα. Σν απνηέιεζκα είλαη ε
πιαηηά δηάδνζε ηεο πνίεζεο, ε
«ζπλάληεζε» πνιιώλ πνηεηώλ καο κε έλα επξύ θνηλό αλζξώπσλ πνπ από κόλνη ηνπο ίζσο λα κε
ηνπο «ζπλαληνύζαλ» πνηέ. Σα ηξαγνύδηα-πνηήκαηα ζπλδέζεθαλ θαη ζπλδένληαη κε ηελ
θαζεκεξηλόηεηα αιιά θαη ηηο ηζηνξηθέο ζηηγκέο ηνπ ηόπνπ,ν θόζκνο ηα ηξαγνπδά ζηηο παξέεο, ζηηο
δηαδειώζεηο,ζηηο ραξέο, ζηηο ιύπεο, πνιιά κάιηζηα ηα βξίζθνπκε κεινπνηεκέλα από
πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ζπλζέηεο. Η πξνζπάζεηα θάπνησλ ζπλζεηώλ ζηέθεηαη κε επηηπρία, άιινη
μεζεθώλνπλ αληηξξήζεηο κε ηηο κνπζηθέο «εξκελείεο» ηνπ ύθνπο ησλ πνηεκάησλ πνπ κεινπνίεζαλ,
εληζρύνληαο ηε θσλή όζσλ εμαξρήο αληηηάρζεθαλ ζε απηή ηελ ηάζε ιέγνληαο όηη « θάζε πνίεκα
έρεη ην δηθό ηνπ ξπζκό θαη δελ ρξεηάδεηαη ε κνπζηθή γηα λα αλαδεηρζεί».
Παξόιεο ηηο αληηξξήζεηο όκσο ε ειιεληθή πνίεζε εμαθνινπζεί λα ηξνθνδνηεί ηε κνπζηθή αιιά θαη
άιιεο κνξθέο ηέρλεο ηειεπηαία, κε ηε δξακαηνπνίεζε πνηεκάησλ, κε ηε δεκηνπξγία βίληεν
βαζηζκέλσλ ζηε κεινπνηεκέλε πνίεζε.
Πνηεηηθά είδε πνιύ δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο, όπσο ε «αλζηζκέλε κπγδαιηά» ηνπ Γ.Γξνζίλε
(γξάθηεθε ην 1929) πνπ έγηλε θαληάδα, αιιά θαη πνηεηηθέο ζπλζέζεηο όπσο ην «Άμηνλ Δζηί» ηνπ
Ο.Διύηε, πνπ ν Θενδσξάθεο καο ην έδσζε σο κλεκεηώδεο νξαηόξην, γίλνληαη θηήκα όισλ ησλ
Διιήλσλ, αθόκα θη απηώλ πνπ δελ έρνπλ ηα εξγαιεία γηα ηελ «αλάιπζή ηνπο», παξόια απηά όκσο
ηα «ληώζνπλ», ζπιιακβάλνπλ ηα κελύκαηά ηνπο αλάινγα θαη κε ηηο πεξηζηάζεηο κε ηηο νπνίεο
ζπλδένπλ ηα ηξαγνύδηα-πνηήκαηα.
ηελ ίδηα αληίιεςε ζηεξίμακε θη εκείο ηελ πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ησλ κεινπνηεκέλσλ
πνηεκάησλ πνπ ζαο πξνηείλνπκε. Η κεηάθξαζή ηνπο έγηλε από κε εηδηθνύο, από αλζξώπνπο πνπ
δηαθέξνπλ ζην επίπεδν γλώζεο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, πνπ όκσο γλσξίδνπλ αξθεηά ηελ
ειιεληθή θνπιηνύξα θαη «ζπλαληήζεθαλ» κε ηα πνηήκαηα απηά ζηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ καο ή
κέζα από ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλαδεηήζεηο. Η εξγαζία ηεο νκάδαο είλαη ζπιινγηθή, κε ηελ έλλνηα
όηη ζπλαπνθαζίδνπκε ηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο θαη ηελ επηινγή ησλ κεηαθξάζεσλ πνπ ζα
αθνπζηνύλ. Η ζπιινγηθόηεηα όκσο ηεο δνπιεηάο καο δελ αλαηξεί ηελ αηνκηθόηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ
θάζε κεηαθξαζηή. Οη παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ αθνξνύζαλ ζηα ιάζε θαηαλόεζεο ησλ ειιεληθώλ
ελλνηώλ ρσξίο λα ζίγεηαη ε δηαθνξεηηθόηεηα ζηε ζύιιεςε, ζηελ εξκελεία θαη ζηελ αηζζεηηθή
κνξθή πνπ επέιεμε ν θάζε κεηαθξαζηήο.
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Από ηνπο δύν πνηεηέο επθνιόηεξνο κεηαθξαζηηθά ζεσξήζεθε ν Διύηεο, επαιεζεύνληαο
έηζη ηελ άπνςε Νάζνπ Βαγελά πνπ ζεσξεί ηε κνληέξλα πνίεζε πην θαηάιιειε γηα ηε δηδαζθαιία
ηεο λενειιεληθήο σο μέλεο. Η γεληθή κεηαθξαζηηθή γξακκή πνπ απζόξκεηα επεθξάηεζε είλαη απηή
ηεο πηζηόηεηαο ζην απζεληηθό θείκελν θαη κε ηελ έλλνηα απηή νη ζπγθεθξηκέλεο κεηαθξάζεηο
ιεηηνύξγεζαλ θη σο άζθεζε ζηε γιώζζα, ζηα ζπληαθηηθά ηεο θαη γξακκαηηθά θαηλόκελα. Σν
απνηέιεζκα όκσο λνκίδσ όηη καο πάεη αθόκα πην πέξα, θαζώο ε κεηάθξαζε απνθάιπςε βαζύηεξα
ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαζέλα από ηνπο «δξάζηεο», ζηνηρεία πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ
αληίιεςή ηνπ γηα ηνλ θόζκν, κε ηελ αηζζεηηθή, ηα εθόδηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ. Έηζη, ν ζηίρνο ηνπ
Διύηε «θαη ν θόζκνο ιηγνζηεύεη» [βι. Διύηεο-πνίεκα λ. 3], αιινύ κεηαθξάδεηαη κε ηελ εθόλα ηνπ
πιήζνπο πνπ ιηγνζηεύεη, ηεο απεξήκσζεο ηνπ ηνπίνπ από ηνπο αλζξώπνπο, ελώ αιινύ παίξλεη
ηελ πην αθεξεκέλε έλλνηα ηνπ θόζκνπ πνπ ζπξξηθλώλεηαη κέρξη ηελ εμαθάληζή ηνπ. «Σν γεηα
ζαο...» ζην ίδην πνίεκα κεηαθξάζηεθε από όινπο ζρεδόλ κε ηνλ ραηξεηηζκό ηνπ απνρσξηζκνύ σο
addio, αιιά ππήξμε θαη κηα πην αηζηόδνμε λόηα κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ ραηξεηηζκνύ ηεο ζπλάληεζεο
θαη κεηαθξάζηεθε σο ciao.
ηηο ζπδεηήζεηο είρακε, κεηαμύ άιισλ, ηελ επθαηξία λα δνύκε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο
γιώζζαο. Γηα παξάδεηγκα καο πξνβιεκάηηζε ν ξόινο ηνπ ξήκαηνο «ζέιεη» ζηνλ Διύηε θαη ηνλ
Καξπσηάθε: Σν «ζέιεη» καδί κε ην απαξέκθαην «δύζεη» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειώζεη ηνλ
κέιινληα ηνπ ξήκαηνο, κνξθή αξραηόηεξε από ηε ζεκεξηλή ζην ζηίρν «ηνλ ήιην πνπ γηα πάληα
ζέιεη δύζεη» [βι. Καξπσηάθεο-πνίεκα λ.1] . ηνλ ζηίρν ηνπ Διύηε «γηα λα γπξίζεη ν ήιηνο ζέιεη
δνπιεηά πνιιή» [βι.Διύηεο-πνίεκα λ. 8], κπνξεί λα ζεσξεζεί απξόζσπν(=ρξεηάδεηαη) ή θαη
πξνζσπηθό(=απαηηεί) κε ππνθείκελν ηνλ ήιην. Δληνπίζακε επίζεο ηελ επηβίσζε αξραηειιεληθώλ
θαηαιήμεσλ ζε νξηζκέλα νπζηαζηηθά ζηνλ Καξπσηάθε [πνίεζιρ, θύζιρ πνίεκα λ.2, ηξαπέδηρ
πνίεκα 7], θπξίσο ζηα ζεκεία πνπ ν πνηεηήο γίλεηαη εηξσληθόο. Πξνβιεκαηηζηήθακε γηα ηελ
απόδνζε ζηα ηηαιηθά ηνπ λενινγηζκνύ ηνπ Διύηε «ήιηνο –Ηλιάηοπαρ» [πνίεκα λ. 6] θη εληνπίζακε
ηα δάλεηα ηεο δηθήο ηνπ γιώζζαο από ηελ εθθιεζηαζηηθή πνίεζε «πόδο αμάπανηο θαη Άξιον
Εζηί» [πνίεκα λ. 7].
ζα αλαθέξζεθαλ είλαη κηθξά δείγκαηα ηνπ πόζν απνθαιππηηθή ζηάζεθε ε εκπεηξία ηεο
ζπλεξγαζίαο καο ζε απηέο ηηο κεηαθξάζεηο θαη ραηξόκαζηε πνπ δε ζηακαηά ζηε ζεκεξηλή εκέξα,
αιιά ζα ζπλερηζηεί κε δύν αθόκε παξνπζηάζεηο ζηηο 16 Απξηιίνπ θαη 14 Μάε.
Πξηλ κηιήζνπκε γηα ηνλ θαζέλα από ηνπο πνηεηέο καο, δηεπθξηλίδνπκε πξνθαηαβνιηθά πσο
επηιέμακε δύν πνηεηέο ζηελ ηέρλε ησλ νπνίσλ απνηππώλεηαη ε ζθνηεηλή πιεπξά ηεο αλζξώπηλεο
ςπρήο (Καξπσηάθεο) θαη ην αληίζεηό ηεο: ε θσηεηλή ηεο πιεπξά, ην δηνλπζηαθό ηεο πλεύκα
(Διύηεο). Ο ηίηινο ηνπ ζεκεξηλνύ καο καζήκαηνο ήηαλ ν ηίηινο πνπ ν θαζεγεηήο Γεκήηξεο
Μαξσλίηεο επέιεμε γηα κηα δηάιεμή ηνπ ζην παλεπηζηήκην Κξήηεο, όηαλ ήκνπλ θνηηήηξηα εθεί, ζηε
Φηινζνθηθή ρνιή.

Ο Καπςωηάκηρ γελλήζεθε ζηελ Σξίπνιε ην 1896 θαη ε δσή ηνπ ζπκπίπηεη κε ηελ πεξίνδν
πνπ ε Διιάδα δεη ηελ έμαςε ηεο «Μεγάιεο Ιδέαο» θαη ιίγν αξγόηεξα ηε δηάςεπζή ηεο κε ηελ
ηξαγηθή θαηάιεμε ηεο Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθήο ηνπ 1922 θαη ην πξνζθπγηθό θύκα ησλ Διιήλσλ
ηεο Ισλίαο πνπ θαηαθιύδεη ηελ κεηξνπνιηηηθή Διιάδα. Νσξίηεξα ν πνηεηήο είρε απνθύγεη ηε
ζπκκεηνρή ζηνλ πξώην παγθόζκην πόιεκν θαη ηηο απόςεηο ηνπ γη΄απηόλ εμέθξαζε ζην
αληηκηιηηαξηζηηθό πνίεκα ν Μιχαλιός. Γλώξηζε ηελ ειιεληθή επαξρία κε ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ σο
δεκόζηνο ππάιιεινο, ηε κειαγρνιηθή δσή ησλ νπνίσλ πεξηέγξαςε ζην απηνζαξθαζηηθό πνίεκα
δημόσιοι υπάλληλοι.
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Δημόζιοι Υπάλληλοι

Impiegati statali

Οη ππάιιεινη όινη ιηώλνπλ θαη ηειεηώλνπλ
ζαλ ζηήιεο δπν δπν κεο ζηα γξαθεία.
(Ηιεθηξνιόγνη ζα΄λαη ε Πνιηηεία
Κη ν Θάλαηνο, πνπ ηνπο αλαλεώλνπλ)....

I travets si consumano e si scaricano
come pile, a due a due dentro gli uffici.
(Da elettricisti per sostituirli,
fungeranno la Morte ed il Governo)…
traduzione dal greco: Filippomaria Pontani

Θα ήηαλ όκσο ιάζνο λα ζεσξήζνπκε απηνβηνβξαθηθή ηελ πνίεζε ηνπ Καξπσηάθε. Η ηέρλε
ηνπ απνηειεί κηα θαηάδπζε ζηελ άβπζζν ηεο αλζξώπηλεο ςπρήο θαη θπξηαξρείηαη από ηε
βαζαληζηηθή λνζηαιγία ελόο ηδαληθνύ πνπ πνηέ δελ νξίδεηαη κε ζαθήλεηα. Ο ζάλαηνο είλαη παξώλ
ζηα πεξηζζόηεξα πνηήκαηα, καδί κε ηνλ απηνζαξθαζκό γηα ηελ αδπλακία ηνπ λα βξεη κηα δηέμνδν
θαη ηελ εηξσλεία γηα ηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο θαη ηελ ππνθξηζία πνπ ηνλ πεξηζηνηρίδνπλ. «Κάζε
πξαγκαηηθόηεο κνύ είλαη απνθξνπζηηθή» δειώλεη απεξίθξαζηα θη απηό εθθξάδεη ε ηδηόηππε
δεθηηθή αιιά ηξπθεξή πνηεηηθή ηνπ γιώζζα, κε ζπλέπεηα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύληνκεο δσήο
ηνπ πνπ ηειεηώλεη κε ηελ απηνθηνλία ηνπ ζηελ Πξέβεδα ηνλ Ινύιην ηνπ 1928. Από ηνλ ζαξθαζκό
ηνπ δε γιηηώλεη νύηε ε κνξθή ηεο γπλαίθαο, ραξαθηεξηζηηθόο ν ζηίρνο ηνπ ηειεπηαίνπ πνηήκαηνο
πνπ αλαθέξνπκε ζηε ζεκεξηλή καο παξνπζίαζε:
...Θάλαηνο νη γπλαίθεο π΄αγαπηνύληαη
θαζώο λα θαζαξίδαλε θξεκκύδηα...

…Morte le donne che fanno l’ amore
Come se mondassero cipolle….
Traduzione dal greco: Filippomaria Pontani

Παξά ην πξσηνπνξηαθό ηνπο πεξηερόκελν, νη ζηίρνη ηνπ Καξπσηάθε βαζίδνληαη ζηελ
παξαδνζηαθή θόξκα ηεο νκνηνθαηαιεμίαο (ζπλήζσο ελδεθαζύιιαβα ηεηξάζηηρα κε πιερηή ή
ζηαπξσηή νκνηνθαηαιεμία) θαη ε γιώζζα ηνπ είλαη ε δεκνηηθή κε πηνζέηεζε ζηνηρείσλ ηεο
θαζαξεύνπζαο θπξίσο όηαλ ην πεξηερόκελν γίλεηαη εηξσληθό.
Μεηά ηελ απηνθηνλία ηνπ Καξπσηάθε θαη γηα κηα δεθαεηία πεξίπνπ έρνπκε ην θαηλόκελν
ελόο ξεύκαηνο πνηεηηθήο δεκηνπξγίαο επεξεαζκέλεο από ηελ θαξπσηαθηθή απαηζηνδνμία πνπ
νλνκάζηεθε «θαξπσηαθηζκόο», πνπ όκσο δελ έρεη λα παξνπζηάζεη έξγα κε ηδηαίηεξε αμία. Δμάιινπ
επηδξάζεηο ηνπ Καξπσηάθε, πνπ όκσο δελ εκπίπηνπλ ζην ξεύκα πνπ αλαθέξακε, ζα βξνύκε θαη
ζηνπο επόκελνπο πνηεηέο πνπ ζα δηαπξαγκαηεπηνύκε, ζηνλ Μαλόιε Αλαγλσζηάθε θαη ζηνλ
Καββαδία.
Πνιιά ρξόληα κεηά ην ζάλαηό ηνπ ν «ηδαληθόο απηόρεηξαο» ηεο Πξέβεδαο εμαθνινπζεί λα
γνεηεύεη όρη κόλν ηνπο κνπζηθνύο πνπ ηνλ κεινπνηνύλ, αιιά θαη ηνπο λένπο πνπ ηνλ δηαβάδνπλ,
ίζσο γηαηί ζηελ ηξαγηθόηεηα ησλ ζηίρσλ ηνπ αλαγλσξίδνπλ ηε δηθή ηνπο πξαγκαηηθόηεηα.
επγογπαθία







Ο Πόλνο ηνπ Αλζξώπνπ θαη ηωλ Πξακάηωλ (1919)
Νεπελζή (1921)
Ειεγεία θαη Σάηηξεο (1927)
Τειεπηαία πνηήκαηα (1928) [Αηζηνδνμία, Όηαλ θαηέβνπκε ηε ζθάια..., Πξέβεδα]
Αλέθδνηα πνηήκαηα
Μεηαθξάζεηο
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Σα γεγνλόηα πνπ κεζνιάβεζαλ κέρξη ηελ εκθάληζε ηνπ δεύηεξνπ πνηεηή πνπ ζα καο
απαζρνιήζεη ζήκεξα, ζεκάδεςαλ ηελ θνηλσλία θη έδσζαλ λέα ζεκαηνινγία θαη θαηλνύξγηα
εθθξαζηηθά κέζα ζηελ ηέρλε γεληθά θαη ζηελ πνίεζε εηδηθόηεξα. Η έληαζε ησλ ηζηνξηθώλ ζηηγκώλ,
όπσο ηηο έδεζε Ο Ελύηηρ (γελλήζεθε ην 1911 ζην Ηξάθιεην), νδήγεζαλ ηε δηθή ηνπ πνίεζε, όπσο
πξνθύπηεη από κηα πξώηε αλάγλσζε ηνπιάρηζηνλ, ζηνλ αληίπνδα. Ο πνηεηήο έδεζε όια απηά πνπ
δελ έδεζε ν Καξπσηάθεο, ην δεύηεξν παγθόζκην πόιεκν, δύν δηθηαηνξίεο ζηελ Διιάδα ην 1936 θαη
ην 1967, πνιέκεζε ζην αιβαληθό κέησπν, γλώξηζε ηηο ζπλέπεηεο ηεο Καηνρήο θαη ηνπ
αδειθνθηόλνπ πνιέκνπ, έδεζε ηηο δηεζλείο αλαθαηάμεηο θαη ηηο επαλαζηάζεηο ηεο επηζηήκεο, όπσο
ε θαηάθηεζε ηεο ζειήλεο. ην ρώξν ηεο ηέρλεο γλώξηζε ηνλ ππεξξεαιηζκό από ηνλ νπνίν
επεξεάζηεθε, ρσξίο λα ηνλ πηνζεηήζεη νινθιεξσηηθά. Η δηθή ηνπ πνηεηηθή ηνπ πξόηαζε πεξηέρεη
κηα λέα αλάγλσζε ηεο νξζνδνμίαο, ηεο ιατθήο παξάδνζεο αιιά θαη ηεο αξραηνειιεληθήο
θιεξνλνκηάο θαη κεηαηξέπεη ζε ζηνηρείν ζεηηθό ηελ νδύλε, ην θόβν, ηελ απειπηζία.
Η πνίεζε ηνπ Διύηε πιεκκπξηζκέλε κε θσο, αληηπξνζσπεύεη ηε δηνλπζηαθή αληίιεςε ηεο
δσήο θαη πκλεί, κεξηθέο θνξέο κε κηα θαηλνκεληθή αζσόηεηα, ηελ ειιεληθή θύζε θαη ηνπο
αλζξώπνπο ηεο, ηδηαίηεξα ηε γπλαίθα. Δίλαη επίζεο γεκάηε από εηθόλεο ηεο θαληαζίαο ηνπ κε
εμσηηθά όληα αιιά, θπξίσο, από εηθόλεο ηνπ Αηγαίνπ, ησλ ειιεληθώλ λεζηώλ. Ίζσο γη΄απηό δελ
έιεηςαλ θαη νη θξηηηθέο γηα «εζληθηζκό γεκάην ηνπξηζηηθή γξαθηθόηεηα θαη αηζηνδνμία». Μνξθνινγηθά
παξνπζηάδεη κεγαιύηεξε πνηθηιία από απηήλ ηνπ Καξπσηάθε. Πεξηιακβάλεη από κηθξά πνηήκαηα
κε δίζηηρεο ή ηεηξάζηηρεο ζηξνθέο θη νκνηνθαηαιεμία κέρξη κεγάιεο πνηεηηθέο ζπλζέζεηο κε
πνιύπινθε δνκή, όπσο ην Άξιον Εστί. Γηα ην Άξιον Εστί ζα άμηδε λα δηαηεζεί έλα νιόθιεξν
κάζεκα γηα ηνλ κνξθνινγηθό θαη ιεμηινγηθό ηνπ πινύην, γηα ην πιήζνο ησλ λνεκάησλ θαη ησλ
κελπκάησλ ηνπ. Πεξηνξηδόκαζηε κόλν ζην λα πνύκε όηη ζπλδπάδεη πεδό θαη πνηεηηθό ιόγν θη έρεη
σο πξόηππν, ηνπο ύκλνπο ηεο νξζόδνμεο εθθιεζίαο αιιά θαη ηε δνκή ηεο αξραηνειιεληθήο
ηξαγσδίαο. Γεληθά ε γιώζζα ηνπ Διύηε είλαη θαηλνκεληθά απιή, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα εμαηξεηηθά
πξνζεγκέλε, πνιύ πινύζηα θαη πνιιέο θνξέο δεκηνπξγηθή γεκάηε από δηθνύο ηνπ λενινγηζκνύο.
Οη ζηίρνη ηνπ ζηα Πάθη (Άμηνλ Δζηί) εθθξάδνπλ ηελ ππεξεθάλεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε
βαξηά θιεξνλνκηά ηεο γιώζζαο ηνπ.
Σε γιώζζα κνύ έδσθαλ ειιεληθή·
Σν ζπίηη θησρηθό ζηηο ακκνπδηέο ηνπ Οκήξνπ.
Μνλάρε έγλνηα ε γιώζζα κνπ ζηηο ακκνπδηέο
ηνπ Οκήξνπ

Lingua mi diedero greca,
povera casa sui lidi d’ Omero.
La lingua mi fu l’ unica cura sui lidi d’ Omero.

Traduzione dal greco Filippomaria Pontani
Οη ζηίρνη απηνί ηνπ Διύηε γίλνληαη ν αληίιαινο ησλ απόςεσλ ηνπ εθέξε γηα ηε γιώζζα,
πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ αληερεί ηηο ζθέςεηο ηνπ νισκνύ, αιιά θαη όισλ ησλ Διιήλσλ από ηελ
πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο θαηνρήο θαη κεηά.
Με ηνλ πινύην απηήο ηεο γιώζζαο πνπ πξνζπαζεί λα ηνλ αμηνπνηήζεη ζην αθέξαην, κάο
«θνηλσλεί» ην ζηνραζκό ηνπ γηα η΄αλζξώπηλα, ηνλ έξσηα αιιά θαη ηνλ πόιεκν θαη ηελ ηπξαλλία
ησλ δηαθόξσλ εμνπζηώλ. Η θπξίαξρε, από κηα πξώηε αλάγλσζε, αηζηνδνμία ηνπ δελ κέλεη
ακόιπληε από θάπνηα ςήγκαηα κειαγρνιηθνύ αλαζηνραζκνύ: «άθεζα ηελ θαξδηά κνπ ράκσ ζαλ
ην θνρύιη κεο ζηελ άκκν»...αιιά «θαλείο δε βξήθε ην θνρύιη» καο ιέεη ζην πξώην πνίεκα πνπ ζαο
παξνπζηάδνπκε. κσο, όπσο είπακε θαη ζηελ αξρή, ζηελ πνηεηηθή θνζκνζεσξία ηνπ Διύηε ην
θαθό ηξνθνδνηεί ηε δύλακε όζσλ παιεύνπλ γηα λα ην κεηαηξέςνπλ ζην αληίζεηό ηνπ. Πάιη ζην
Άξιον Εστί ιέεη ραξαθηεξηζηηθά :«γηα λα γπξίζεη ν ήιηνο ζέιεη δνπιεηά πνιιή. Θέιεη λεθξνί ρηιηάδεο
λα΄λαη ζηνπο ηξνρνύο, ζέιεη θη νη δσληαλνί λα δίλνπλ ην αίκα ηνπο», ε ζηγνπξηά ηεο επηζηξνθήο ηνπ
ήιηνπ όκσο είλαη πνπ θηλεηνπνηεί ηελ ύπαξμή καο θαη δελ ηελ αθήλεη λα πέζεη ζηελ παξαίηεζε.
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Η ηέρλε ηνπ Διύηε εθηόο από ην όηη απνζεζαπξίδεη αηώλεο πνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο
ειιεληθήο γιώζζαο, ηαπηόρξνλα αλαλεώλεη θαη δίλεη λέα πλνή ζηελ ειιεληθή πνίεζε. Η δηεζλήο
αλαγλώξηζε ηνπ έξγνπ ηνπ επηζθξαγίζηεθε κε ηελ απνλνκή ηνπ βξαβείνπ Νόκπει, ην 1979.
Γελ αλαθεξζήθακε θαζόινπ ζηηο άιιεο πιεπξέο ηνπ πλεπκαηηθνύ έξγνπ ησλ δύν πνηεηώλ
(κεηαθξάζεηο, πεδνγξαθηθό θαη δνθηκηαθό έξγν), γηαηί ηα όξηα ηνπ ρξόλνπ δελ καο ην επηηξέπνπλ.
θνπόο καο ήηαλ λα αλαδείμνπκε ην πνηεηηθό ηνπο έξγν θαη λα δώζνπκε ην εξέζηζκα ζε όπνηνλ
ζέιεζεη λα μαλαζθύςεη ζην έξγν ηνπο. Γηα ηε θαηλνκεληθή αληίζεζε ηνπο επαλαιακβάλνπκε
πεξίπνπ ηα όζα είπε θη ν θαζεγεηήο Μαξσλίηεο κηιώληαο γη΄απηνύο: «ε πνηεηηθή ηνπο καηηά, ηόζν
δηαθνξεηηθή ζε πνιιά ζεκεία, είλαη απόιπηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ειιεληθή ηέρλε όζν ε κέξα θαη ε
λύρηα κε ηε δσή καο».
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