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Διακοπεί στην πραγματικότητα

Ηάνοιξηείναι η εποχή των ποιητών

ΔιάσημεςcurlrSoyeq,
βιογραφίεςκορυφαίων τοιητών
καισημαντικάπεριοδικά
μας ξαναβάζουν,
γιατα καπά,στοπαιχνίδιτης ποίησης
γήσεις», διαπιστώνοντας πως n ποίηση είναι
ΚΟΥΚΟΣμπορεί να μη φέρνει
Η «λευκή κόλλα
χαρτί» ως βασικό
την άνοιξη, φέρνει ωστόσο την ποίηση. τρόπος zcoris - τρόπος του είναι, στον βαθμό
κάλεομα και η χλευαστική ^U*
Και μαζί με αυτήν χιλιάδες σκέψεις
που «ζω και γράφω», oncos δήλωνε και n ίδια,
- απόκριση tou ποιητή
«αλλά ζω-γράφω και γράφω-ζω». Η απόλυτη
για το τι μπορεί, να απασχολεί έναν ποιητή
είναιτο |3ασικόμοτίβο
του Χάρη Βλαβιανού
και τι είναι αυτό που pas κάνει να επιστρέφουμε ταύτιση ζωής και ποιήσεως αποτυπώνεται
**
Στις «Διακοπές στην
απόλυτα και στην εξίσου πρόωρα χαμένη περίπτωση
διαρκώς crms noinans την περιοχή.
πραγματικότητα» είναι
(Αυτό που ήθελε πάνω απ' όλα να μάθει n Ανι
του Πάουλ Τσέλαν, ενός από τους
ακόμη πιο εμφανής
Σέίτον», σχολιάζουν σχετικά στο εισαγωγικό
κορυφαίους δημιουργούς Tns noinans, και
η λυτρωτική ε ipωνeiii
που κατοικοεδρεύει
στην ισορροπημένη βιογραφία του από τον
tous σημείωμα στην «Ποιητική» του Χάρη
στην κάρδια tu)v
Τζον Φέλστινερ με τον τίτλο «Paul Celan - Ποιητής,
Βλαβιανού (Φθινόπωρο-Χειμώνας 2008) ο Δημήτρης
ποιημάτων του, άλλοτε:
ΧΑΡΗΣ
επιζών, Εβραίος». Ο κορυφαίος Εβραίος
Αθηνάχης και n Ευτυχία Παναγιώτου,
σαν Κόπερψιλντ. άλλοτε
ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ
σαν τρύπια κάλτσα
ποιητής έζησε στο πετσί του την αγωνία ms
«ήταν το απλούστερο πράγμα στον κόσμο. Τι
«ΔΙΑΚΟΠΕΣ
του Λεμπόφσκι και
δημιουργικής συγχώνευσης noinans και ζωns
ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
χρειαζόμαστε για να ζήσουμε; Γιατί ζούμε
άλλοτε σαν ένα ζείδωρο
και Tns απόλυτης καταστροφής της ιστορίας,
για να έχουμε ανάγκη tous ανθρώπους και τα
λαit μοτίφ. Η «καλοδουλεμένη)»
(ΠΑΤΑΚΗΣ)
του έθνους του και της ζωής του. Δεν είναι
ποιητική
"πράγματα";». Πιθανόν σι ποιητές να χρειάζονται
αλαζονεία δεν είναι
τυχαίο ότι ο iSios εμπνεύστηκε βαθύτατα
μονάχα τη φωτιά (όπως υπογράμμιζε
εόώ τίποτε άλλο napa η ιδανική απάντηση
ο Τσβέταν Τοντόροφ στην εισαγωγή του για
από τη ρήση του Μπένγιαμιν για tous χαρακτήρεςατο αλλοτινό αίνιγματης Σφίγγας now
τη Ρωσίδα ποιήτρια Μαρίνα Τσβετάγιεβα) ή
του Κάφκα ως «αυτοί από τους οποίους
nHnu^Avmti tx\r**wA*«ς το κρυφό ερώτημα
v .,οιημα αρχίζει τώρα να
την ίδια τη ζωή, την οποία προσπαθούν να
αφαιρέθηκε n Γραφή». Κατι που επιβεβαιώνει
εξιστορεΓτον εαυτό του» και ο Χάρης
απόλυτα πως τελικά είμαστε «όντα
αδράξουν με τον πιο δημιουργικό και λακωνικό
Βλαβιανόςτο αφήνει να μιλήσω μονό του μέσα
εμμονών», όπως τονίζει και ο δικός μας ποιmns
τρόπο. Κάτι αντίστοιχο σου έρχεται στο
από αυτά τις εξαιρετικές ρωγμές-διακοπές.
Κι έτσι το γνώριμο, ειρωνικά τοπίο ενός Ρει
μυαλό όταν ανιχνεύεις την Τσβετάγιεβα μέσα
Γιάννης Βαρβέρης στο ολοκαίνουριο
Τζόουνς -που κοσμεί και το εξώφυλλομπορεί
«Poetix» του Ντίνου Γιώτη (καλοτάξιδο!).
από σημειώσεις, de profundus κείμενα και
και ^μετάμορφών ετο i αε νέα σκέψη»
αποσπάσματα του εξαιρετικού αυτοβιογραφικού Αλλά, μακάρι, «να γίνει n μαύρη φράση σου
το σύνθημα να φύγεις».
«Μια ζωή μέσα στη φωτιά - Εξομολο¬
Ενας

www.clipnews.gr

