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Από τονΌμηρο ως τον Καβάφηκαι τονΧειμώνα
Οι

προκείμενεςεπανεκδόσειςκαι συναθροίσεις,
αλλά και ο διαβλεπόμενος
σχεδιασμός της σειράς «Γραφή και
ανάγνωση»(ΕκδόσειςΠατάκη),που εγκαινιάστηκε
ήδη με τέσσεραβιβλία-για τον Σολωμό,
τον Καβάφη,τον Σεφέρη,τον Ελύτη-συν ακόμα
ένα,άλληςόμως εκδοτικήςταυτότητας,για
τον Χειμώνα(ΕκδόσειςΚέδρος),δείχνουν νομίζω
δύο πράγματα ως προς τις προοπτικές

τρέχεταιαπό την πολυετήπροσωπικήδοκιμασία
του στοχαστή,φαίνεταιιδιαίτεραn σημαντική
συμβολήτου Μαρωνίτηως προς τη διερεύνηση
της ποιητικής αρχαιογνωσίας του
αλεξανδρινού.To κατά πώς δηλαδή ο Καβάφης
διάβασε,προσέλαβεκι έπειτα ενσωμάτωσε
την αρχαία και την ελληνιστική ποίηση
στην δική του ποιητική φωνή και αντίληψη,
για την ανθρώπινηκαι την ιστορικήμοίρα.Και
τούτομε δεδομένοβέβαιαότι αυτέςοι παραδόσεις
ΤΟΥΑΛΕΞΗΖΗΡΑ
αποτέλεσαντις διαπλαοτικέςαφορμέςγια
να πάρει n δημιουργικήτου φαντασίατο περίφημο
του συγγραφέατους, του Δ.Ν.Μαρωνίτη.Περισσότερο
σχήμα του αφηγηματικούδιδακτισμού
από το εμφανές,δηλαδήτου απολογισμού
και του αισθητισμού,στηνκατάτην κοινή παραδοχή
μιας μακρόχρονηςαναγνωστικήςθητείας
της κριτικής ωριμότερηπερίοδο του
που άρχισεστα δυσκίνητααλλάκαι γόνιμα
έργου του.Όταν δηλαδήάλλαξεστηνκυριολεξία
χρόνια της δικτατορίαςτων συνταγματαρχών,
n σκηνοθετικήκαι n κοσμοθεωρητικήτου
νομίζω on to σύνολο τούτων των αποσπασματικών
αντίληψημε την τακτικήτης ειρωνικήςδημιουργίας
μονογραφιώνμάς δείχνειότιμέσες
έντεχνων αποστάσεων ανάμεσαστο
άκρεςn βασικήθεματικήτου κριτικούέχει
είμαικαι στο είναι.Ανάμεσαστο εγώ και στην
πια ολοκληρωθείή έχει σχεδόν φέρειτον κύκλο
περσόναή τις περσόνεςτου. Κάτιπου προκάλεσε
της. Ταέργα με τα οποία συναναστράφηκε,
την έκρηξημιας βραδυφλεγούςθρυαλλίδας
με τα οποία έστησεόλα αυτά τα χρόνιαμια
στο πεδίο του ελληνικούμεσοπολεμικού
προσωπική και ενίοτε πρωτότυπη από την
ποιητικούσυμβολισμού,
με συνέπειεςοι οποίες
πλευράτης οπτικήςγωνίας της συζήτηση(λχ.
φάνηκαν αρκετάαργότερα,στα έργα της πρώτης
n συνύφανσηπολιτικήςκαι ποιητικήςηθικής
μεταπολεμικής γενιάς. Και, πράγματι, n
στηνποίησητου πρώιμουμεταπολέμουή, επίσης,
σκηνοθετική και σκηνογραφική τεχνική του
n χρησιμοποίησητου αρχαιοελληνικού
Καβάφη,εφαρμοσμένητόσο στα ιστορικά-φιλοσοφικά
μύθου στον νεώτερο λυρισμό),και στα οποία
όσο και στα ερωτικά του ποιήματα,
εντέλειεπιστρέφεισυνεχώς,είναιδιακριτάμέσα
προέβαλλεμε σαφήνειαένα από τα αιτήματα
στο πεδίο της σύγχρονης ελληνικήςλογοτεχνίας
της μοντερνιστικήςαισθητικής.Εδώ, στην δημιουργέ
- ιδιαίτατατης ποίησης.
της έντεχνης απόστασηςαπόστασης
Διακριτά,με την έννοια ότι αποτελούν τα
μεταξύ - ου είμαι και του είναι, άγνωστη εν
οδόσημαή ορόσημαενός βαθύτερου πεδίου
πολλοίς στους περισσότερους ποιητές του
της ρητορικήςτης, απ' όπου κύριομέληματου
πρώιμου μεσοπ λέμου,εντοπίζεταικυρίως το
Μαρωνίτη είναι n αναζήτηση και κάρπωση
κρίσιμοσημείοαμφισβήτησηςτου παλαιολυρικού
της διανοητικήςσυγκίνησης,όχι των έργων
συμβολισμού.
συνολικάαλλάμιας συνομοταξίαςορισμένων
Την ίδια προσοχήμας όμως χρειάζεταικαι n
ποιημάτων. Αυτή είναι n προσλαμβάνουσα
εμπλουτισμένηεπανέκδοσητης μονογραφίας
γραμμή του, n οποία συνδέει τις γραφές που
του Μαρωνίτηγια την Πεζογραφίατου Γιώργου
τον παρακίνησαννα γράψει, και αυτή είναι
Χειμώνα, μια μελέτη του έργου και μια
που τον συνδέει με φαινομενικά διαφορετικούς
Χωρίς τίτλο
σπουδή του δημιουργούκαθώς ενσωματώνεται
ποιητές,όπως ο Σολωμός,ο Καβάφης,ο
στο έργο,με τη φωνή, τον τόνο και τη σκηνοθεσία
Σεφέρης,ο Ελύτης,ο Ρίτσος- για να μείνω οε
που επιβάλλειο' αυτό και στην ανάγνωση
μερικούςμείζονες.Κιαυτόόσο αν φαίνεταιμεταγενέστερα,
φυγάδα Εριχ Άουερμπαχ,που βρέθηκεαναγκασμένος
τικές δουλείες και οι προκαθορισμοίτους. Ο
του. Δεν υπάρχει αμφιβολίαότι εξαρχής
ιδίως σε μερικέςαπό τις εβδομαδιαίες
να παραμείνει αρκετά στην Κωνστανηνούπολη,
τύπος της ανοιχτής κριτικής που συνάδει με
τα λιγοσέλιδαυβριδικάκείμεναπου δημοσίευσε
επιφυλλίδες του στο Βήμα, πως έχει
λόγω του 2ου ΠαγκόσμιουΠόλεμου την εκφραστικήτόλμη,πιστεύω ότι στην περίπτωση
ο Χειμώνας,από τον νεανικό και αιρετικό
στρέψειτο ενδιαφέροντου οε νεώτεραεδώδιμα
και της εσπευσμένης απόδρασης του
του έχει σχέσημε την έντονη πολιτική
για τα μέτρα της εποχής Πεισίστρατοως
του ποιητικού μας προσκήνιου, οε άλλες
από m ναζιστικήΓερμανία.Ελεύθερος,αλλά
του εμπλοκήμετάτο '60 και ιδίως μετά το '67.
τον όψιμο Εχθρό του ποιητή,του έδωσαν μια
πραμάτειεςπου δείχνουν ίσως mo γινωμένες
χωρίς τα βιβλίααναφοράςπου θα ήθελεπαρέα
Τότεείχε μια βιωματικήσυνάφειαμε ποιητές
θέση ανάδελφουστο πεδίο της μεταπολεμικής
από τα συστατικάτων τωρινών αδιεξόδωνκαι
στοτραπέζιτου.Την ευρηματικότητατων αναγωγώνκαι διανοούμενουςτης γενιάςτου,από m Θεσσαλονίκη
λογοτεχνίας:σποραδικάδιευκρινίσιμεςοι πηγές
των ονείρωνμας,n σκόπευσητου πιστεύωπαραμένει
του Άουερμπαχοε θέματατης λογοτεχνικής
και την Αθήνα, τον Αναγνωστάκη,
του και ακόμαmo ακαθόριστεςοι επιδράσεις
n ίδια.Άλλωστε,n εικόνατης ελληνικής
ιστορίαςκαι της ιστορίαςτων πολιτισμών τον Σινόπουλο,τον Αργυρίου,τον Κοτζιά,τον
που άσκησε,μάλλονκαι ευλόγως οε ποιητές
ποίησηςεδώ και μισό περίπου αιώνα δεν
(ανάμεσατους n υφολογική σύγκριση
Πατρίκιοκαι άλλους,αναθερμαίνονταςκαι τα
νεώτερουςτου napa οε πεζογράφους.Αυτή
έχειαλλάξεικαι πολύ,γλωσσικάκαι τεχνικά.Η
ανάμεσαστην ΠαλαιάΔιαθήκηκαι στην ομηρική δικά του λυρικά νεανικά κοιτάσματα,που για
n αδιόρατη στην ουσία διαφορά μεταξύ
θλίψηγια το μέγα ανεκπλήρωτο,του ουρανού
Οδύσσεια),
ευρηματικότηταπου οφείλεται
λίγο φάνηκαν στα Νέα Ελληνικάτων Ηρακλή
πρόζας που αναπτύσσεταιως ρυθμός της ανθρώπινης
και της γης, του σώματοςκαι της φαντασίας.
στηνεκ των πραγμάτωναποδέσμευσητου από
και ΡένουΑποστολίδη.
ανάσας και ποίησης που αναπτύσσεται
Προφανώς, πρώτη αρχή υπήρξε n αρχαία
την εργαστηριακή ανάγνωση, μου θύμισαν
Καικαλά λοιπόν τα ομηρικά,αλλάτα άλλα,
λογοτεχνία,τα ομηρικά έπη (εκεί, πράγματι
κάμποσες φορές οι ερμηνευτικέςδοκιμέςτου
τα ττιοδιασκορπισμένατης νέας ελληνικήςλογοτεχνίας ως αφήγησηχωρίς ωστόσοτις ανάλογες
συντακτικές δεσμεύσεις, ερευνάται από τον
αναδύεταιn αίσθηση ενός φιλολογικού corpus), Μαρωνίτηστην αρχαίαγραμματεία.Με τούτο
Υποθέτω,γι' αυτάδημιουργήθηκεn
Μαρωνίτησ' αυτό το βιβλίο,οε μια σειρά διαδοχικών
νομίζωόμως -και κλίνω προς το ότι δεν
δεν θέλω να κάνω βεβιασμένεςσύγκρισης,αλλά
«Γραφήκαι ανάγνωση»,για να συναντηθούν
σπουδών τ^·
ντως, ουσιαστικά
λαθεύω-πως τα πρώτα σχόλιατου Μαρωνίτη
απλώς να πω ότι n σύγχρονηελληνικήλογοτεχνία
ας πούμε οι στεγασμένοικαι οι άστεγοιως τώρα
στονΌμηρο δεν ακολουθούν την ίδια ερμηνευτική
έγινεγι' αυτόν,κατά συνείδησηή κατά
λάρητες.Γιατην ώρα λοιπόνυπάρχουντέσσερις όλεςσι κατά καιρούςοιι^ ϋές του στον Χειμώνα,
αν τις προσέξουμε δομικά',μοιάζουν να
διαδικασίαμε τα ύστερα.Σταπρώτα είναι
πως τα έφερε n ζωή, ένα ιδιότυπο πεδίο
συν μία αθροίσειςμελετών. Οι πρώτες
παρών ο περίφρονπςφιλόλογος,σταάλλα,
άσκησης της αναγνωστικής του εμπειρίας,
τέσσερις έγιναν από τα κατάκαιρούςμελετήματα αποτελούνπαραλλαγέςτης μιας και μόνης του
σκόπευσης,γιατί κι αυτός,όπως άλλωστεκαι ο
τα κατοπινά και κοντινά, μας συντροφεύειο
ίσως μια «αποκλεισμένηΚωνσταντινούπολη»
που έγραψε για τον Διονύσιο Σολωμό,
Χειμώναςστα γραπτά του, επιστρέφεικυκλικά
απαλλαγμένοςαπό το βραχνά της απόλυτης
τον καιρότης χούντας,ένα φίλτροπου άλλαξε
τον Κ.Π.Καβάφη,τον ΓιώργοΣεφέρη και τον
στα ίδια ερμηνευτικάμοτίβα που ορίζουν και
επιβεβαίωσης αναγνώστης, αυτός που έχει
εντέλει την ερμηνευτική τακτική του ακόμα
ΟδυσσέαΕλύτη. Νομίζω όμως πως για την
αφήσειστηνάκρη το υποδεκάμετροκαι τα πανεπιστημιακά
και στα της Ιλιάδας και της Οδύσσειας*.
Δεν
ώρα πρέπει να σταθούμειδιαίτεραστη δεύτερη την προσωπικήσχέσητου αναγνώστη:σια δίπολα
λόγοςκαι ζωή, ακρόασηκαι γραφή.
στερεότυπα. Η «στροφή» του
λέω ότι αδιαφόρησεγια τις «νεόκοπες»κειμενικές
άθροιση,στοτομίδιογια τον Καβάφη,όπως
Μαρωνίτη,όσονομιμοποιούμαστε
να την ονομάσουμε και διακειμενικέςθεωρίες, αλλά το βέβαιο και α' αυτήν για τον Γιώργο Χειμώνα. Στο
έτσι, μοιάζειπερίπου με αυτήν του
είναι ότι δεν τον προσέλκυσανοι συμβαπρώτο, ένα είδος μονογραφίαςπου όμως δια¬
Ο Αλέξης Ζήρας είναι κριτικός λογοτεχνίας
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