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«Ποιητική» εμπνευσμένη από τον Εμέ Σεζέρ
Από

τον μεγάλο διανοητή Tns Μαρτινίκας,
μια5 απθ tis ριζοσπαστικοτερε5 φωνέ5 Tnsμεταμοντέρνα5
To δεύτερο τεύχο5 του
ποιητή κι εκφραστή Tns «νεγρότητας»,
αμερικανική5 noinons, TnsΤζόρι
περιοδικού
μεξένουε
και
τον Εμέ Σεζέρ (1913-2008), κι από τον οριομό
Γκράχαμ, n απόδοση 17 ποιημάτων του Ιταλού
που είχε δώσει για τον «ποιητή»,εμπνέεται το
νομπελίστα Εουτζένιο Μοντάλε Ka0cosκαι
ΕλληνεΒ ποιητέε, δοκίμια,
δεύτερο τεύχος Tns«Ποιητικήβ»(ΦθινόπωροΧειμώνα5
7 ποιημάτων του σπουδαίου, γιουγκοσλαβιKns
2008. Εκδόσε^ «Πατάκη»).
καταγωγή5,Αμερικανού Τσαρλ5 ZipiTs,και
KpiTiKcsκαι σχόλια
«Ο nomTns»,έγραφε ο Σεζέρ, «είναι αυτή n
n εμπνευσμένη απόδοση από τον Γιώργο
πολύ παλιά και ταυτόχρονα πολύ νέα ύπαρξη, Tns εποχή5 μα5 (Γ. Βέλτσο5,M. Σουλιώτη, A. Μπλάνα Tnsκλασικής noinTiKnsσύνθεσε «Ο
n πολύ απλή και πολύ σύνθετη, n οποία στα όρια Φωστιέρη5, Αλ. loapns, A. Μαρωνίτη, Γ. Βέη5, κλέφτης Tnsayanns και ο κλέφτη του ποιήμαtos»
Tnszconsανάμεσα οε όνειρο και πραγματικότητα,
του Ινδού ποιητήτου 11ου αιώνα, Bilhana.
Δ. Γραμμένο5, Β.Αμανατίδη5, X. Wappas,Η. Νικοπούλου,
μέρα και νύχτα, ανάμεσα σε απουσία
Στον χώρο των δοκιμίων, ξεχωρίζουν τα κείμενα
Γ. XavTzns,Γ.Χέλη5,M. Καλεώδη5,
και παρουσία, αναζητά και λαμβάνει μ' ένα N. Βιολάρη5, Π. Κολαΐτη,Στ. Πολενάκη5).
του Σεζέρ, του ZipiTsκι ακόμα του νομπελίστα
στιγμιαίο εσωτερικό κατακλυσμό το σύνθημα
Σέρβου συγγραφέα Ιβο Αντριτς,του Αμερικανού
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το δεύτερο μέρο5
pias Kpuipnsγνώση5 και δύναμη5».
του Μικρού Λυρικού Ανθολογίου, το οποίο υπογράφει ποιητή και δοκιμιογράφου Ντόναλντ
Αυτή την κρυφή γνώση και δύναμη, oncosαποτυπώνεται n Δήμητρα Χριστοδούλου, και περιλαμβάνει
Χολ. Κι από ελληνική5 πλευράς του Μιχάλη
otis ποιητικέ5 συνθέσει ή στα
Γκανά και του Θανάση Χατζόπουλου.
μεταφράσει ποιημάτων αρχαίων
δοκίμια Ελλήνων και ξένων ποιητών, επιχειρεί Ελλήνων λυρικών και τραγικών ποιητών.
Στις σελίδε5 Tnsκριτικής και των σχολίων, ο
να αναδείξει n «Ποιητική».
Από τον χώρο Tnsξένης noinans αυτή τη φορά Χρήστος Χρυσόπουλο5 επεξεργάζεται τη σχέση
Από ελληνική5 πλευρά5επιλέγει ποιητέ5,παλαιότεροι,
επιλέγεται n μετάφραση εμβληματικών ποιημάτωνποίησης και μεταφοράς και ο Δημήτρης Κόκορης
Ο ορισμοί του «ποιητή»από τον μεγάλο διανοητή
αλλά και νεότεροι που με το έργο
αναλύει πτυχές του σπουδαίου ποιητικού και εκφραστή της «νεγρότητας» Εμέ Σεζέρ (19132008)
Tns KopucpaiasΑμερικανίδα5 ποιήTpias
tous τροφοδοτούν tis αισθητικέ5 αναζητήσει
έργου της Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ.
Αν Σέξτον, n ανθολόγηση ποιημάτων
διαπερνά τα περιεχόμενα της «Ποιητικής»
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