ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ
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Μην ξεσνάηε
Βαδίζοςμε ζηην κόλαζη
Κοιηάζονηαρ λοςλούδια
(ΚΟΜΠΑΓΗΑΗ Η-Α, 1763-1827)

Σν παηδαγσγηθό εξέζηζκα γηα ηηο ζθέςεηο πνπ αθνινπζνύλ κνύ δόζεθε από κηα
έθδνζε κε γηαπσλέδηθα ρατθνύ.1 Καζώο δηάβαδα, ζθεθηόκνπλ πόζν ρξήζηκν ζα ήηαλ,
εηδηθά ζήκεξα, λα ηα δηδάζθνληαλ νη καζεηέο καο ζην ζρνιείν από ηξπθεξή ειηθία.
Πξάγκαηη, θαλέλα ίζσο άιιν πνηεηηθό είδνο, όπσο απηό πνπ γηα αηώλεο απνζηάρζεθε
ζηε ινγνηερληθή παξάδνζε ησλ ρσξώλ ηεο Άπσ Αλαηνιήο, δελ είλαη ηόζν παιηό θαη
ηαπηόρξνλα ηόζν επίθαηξν, ηόζν απέξηηην θαη καδί ηόζν ζύλζεην ζηελ ηέρλε ηνπ,
ηόζν «κηθξό» θαη ζπλάκα «κέγα». Γελ είλαη κόλν ην «άπεηξνλ-ειάρηζηνλ» απηήο ηεο
κηληκαιηζηηθήο ηέρλεο πνπ ιέεη με τα όσο πιο λίγα τα όσο πιο πολλά (απηό πνπ θάζε
πνηεηήο αλαδεηεί θαη παιεύεη κε ηελ έθθξαζε λα ην πεηύρεη), π.ρ.:
Κνξίηζηα
θπθηά ζηνπο νξπδώλεο
Μόλν ην ηξαγνύδη ηνπο
Δπζύ
(ΚΟΝΗΗ ΡΑΨΕΑΝ, 1654-1716, ζ. 37)
Κάηη ιεζκνλεκέλν
Γιάζηξα κ’ αλνηρηό ινπινύδη
Σνύηε ηελ αλνημηάηηθε κέξα
(ΜΑΑΟΚΑ ΗΚΗ, 1867-1902, ζ. 102)
Κνξπδαιιόο
Οιεκέξα ηξαγνπδάεη
Καη δε ζώλεηαη ε κέξα
(ΜΑΣΟΤΟ ΜΠΑΟΟ, 1644-1694, ζ. 26)
ηνίβα ηα μύια
Γηα ηε θσηηά
Πήξαλ λα βιαζηαίλνπλ
(ΝΟΕΑΒΑ ΜΠΟΝΣΟΟ, c. 1714, ζ. 36)
Αθνύζηε
Άλζξσπνη εθήκεξνη
Σελ εζπεξηλή θακπάλα
(ΚΟΜΠΑΓΗΑΗ Η-Α, 1763-1827, ζ. 61)

*

Πξσηνδεκνζηεύηεθε, ζε ζπληνκεπκέλε κνξθή, ζην πεξηνδ. Λυηόρ (Ρόδνπ), ηρ. 29 (Μάηνο 2009) 42. ηελ
παξνύζα επαπμεκέλε κνξθή (ππό δεκνζίεπζε ζην πεξηνδ. Φιλόλογορ Θεζ/θεο) έρνπλ γίλεη ζπκπιεξώζεηο
θαη κηθξέο αιιαγέο ζηε δηεπζέηεζε ησλ πνηεκάησλ.
1
Πξόθεηηαη γηα ηελ έθδνζε: Γηώξγνο Μπξνύληαο (κηθξ.), 91 Ιαπυνικά ποιήμαηα ζςν 1, Σν Ρνδαθηό,
Αζήλα 2004. Όιεο νη παξαπνκπέο γίλνληαη από ηελ παξαπάλσ έθδνζε κε αλαγξαθή ηνπ αξ. ζειίδαο.
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αιιά είλαη θαη θάηη αθόκε ζην είδνο απηό, πνπ ζήκεξα ίζσο απνθηά κηα «πξνζηηζέκελε»
αμία, κηα ζεκαζία ζρεδόλ επιηακηική, θαζώο αθνξά ηε ζρέζε καο κε ην πεξηβάιινλ
(εηδηθά κεηά ηελ πξόζθαηε θαηαζηξνθή ζηελ Ηαπσλία). Γελ είλαη εύθνιν, λνκίδσ, λα
βξνύκε ζηελ παγθόζκηα ινγνηερλία έλα αλάινγν πνπ λα πξνθαιεί ζηε ζθέςε ζρεδόλ
απηόκαηα ηνλ ραξαθηεξηζκό «οικολογοτεσνία», όπσο ζπκβαίλεη κε ηελ πνίεζε πνπ
θαιιηέξγεζαλ νη κάζηνξεο ηνπ ρατθνύ ζηα κέξε ηνπ Αλαηέιινληνο Ζιίνπ. Νά γηαηί
επέιεμα ηνλ ηίηιν «ζθέςεηο γηα κηα ππάζινη ινγνηερλία», γξάθνληαο γηα ηα ρατθνύ:
γηαηί ην είδνο απηό ελνθζαικίδεη ζηνλ ππξήλα ηνπ, θαη ζηελ πην νξγαληθή ηεο
δηάζηαζε, ηε ζρέζε αλζξώπνπ – θύζεο σο αδηάξξεθηε ζρέζε μέποςρ – όλος θαη, ζε
κηα θαζνιηθόηεξε πξννπηηθή, σο νξγαληθό δεύγκα ύληρ / θθοπάρ κέζα ζηελ
«θπθιηθή» ξνή ηνπ ρξόλνπ, ηνπ θνζκηθνύ ξπζκνύ.
Γίρσο ακθηβνιία, ε πνίεζε ησλ ρατθνύ «αποθεώνει» τη υύση· δύζθνια ζα
βξίζθακε άιιε πνπ λα αλαθέξεηαη ζην νηθνζύζηεκα κε ηόζν ζρνιαζηηθή επηκνλή θαη
εκκνλή ζηηο ιεπηνκέξεηεο. Σα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ είλαη ελδεηθηηθά όρη
κόλν ηεο πξνζήισζεο ζην κηθξό αιιά θαη ηνπ ηη κπνξεί λα απνθαιύςεη ε δεκηνπξγόο
θαληαζία, ην «ηξίην κάηη» ηνπ πνηεηή-κηθξνγξάθνπ από ηελ αλαηνκία απηή: έλα
νξγαληθό ζύζηεκα ζρεδόλ απηνλνκεκέλν (ζέισ λα πσ: αύηαξθεο), πνπ ιεηηνπξγεί
κε ηνπο λόκνπο ηεο σςναισθησίαρ, απνθαιύπηνληαο έλαλ θόζκν πνπ «ιάκπεη» κε
ήρνπο, «ερεί» κε ηξηδηζκνύο, «δσγξαθίδεη» νζκέο, «νζθξαίλεηαη» ρξώκαηα θ.ν.θ.
Σν πεζκέλν θύιιν
Κνηηάδσ λα γπξίδεη
ην θιαξί
Ά, κηα πεηαινύδα
(ΑΡΑΚΗΝΣΑ ΜΟΡΗΣΑΚΔ, 1473-1549, ζ. 21)
Σν ζθνηεηλό πέιαγν
Σν θάιεζκα ηνπ γιάξνπ
Άζπξν ζρεδόλ
(ΜΑΣΟΤΟ ΜΠΑΟΟ, 1644-1694, ζ. 22)
Φέγγνο αζηξαπήο
ην δόθν ιάκπεη
Φσλή εξσδηνύ
(ΜΑΣΟΤΟ ΜΠΑΟΟ, 1644-1694, ζ. 25)
Εσγξαθίδνληαο πεύθα
ην καβή νπξαλό
Απόςε ην θεγγάξη
(ΥΑΣ-ΣΟΡΗ ΡΑΝΣΔΣΟΤ, 1654-1707, ζ. 33)
Άξσκα δακαζθεληάο
ηεθαλώλεη
Σν θεγγάξη
(ΓΗΟΑ ΜΠΟΤΟΝ, 1716-1783, ζ. 49)
Ήζπρν
Μεο ζηνπο θέδξνπο
Ζιηνβξόρη
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(ΚΑΣΟΟ ΚΤΟΟΣΑΨ, ?, ζ. 94)
Αξγνζαιεύνπλε
ηελ νκίριε
Υξπζάλζεκα
(ΟΤΓΚΗΓΗΑΜΑ ΑΝΠΟΟ, 1647-1732, ζ. 97)
Αξγνβάδηζηε
ηα ρηνλνζθέπαζηα βνπλά
Υάλεηαη ε ερώ
(ΗΗΝΣΑ ΝΣΑΚΟΣΟΤ, c. 1885, ζ. 75)
Κόζκνο δξνζηάο
Όκσο θαη ζηηο δξνζνζηάιεο
Σζαθσκνί
(ΚΟΜΠΑΓΗΑΗ Η-Α, 1763-1827, ζ. 56)
Πάρλε ζηε βαηνκνπξηά
Αγθάζηα
Μπηεξό ιεπθό
(ΓΗΟΑ ΜΠΟΤΟΝ, 1716-1783, ζ. 46)
Ζ πύιε ηνπ λανύ
Με ην πνύζη
Αληίιαινο θπκάησλ
(ΣΑΚΑΡΑΨ ΚΗΚΑΚΟΤ, 1661-1707, ζ. 82)
Κνηηάδνληαο η’ άζηξα
Από η’ αξαηά ηεο θιώληα
Μόλε ε ηηηά
(ΜΗΟΤΡΑ ΣΟΡΑ, 1729-1780, ζ. 40)

Ή, ζηα παξαθάησ παξαδείγκαηα, όπνπ ην όινλ πεξηέρεηαη ζην κέξνο, ην κεγάιν
πξνζδηνξίδεηαη κέζα από ην κηθξό:
Σα κάηηα ηεο ρξπζόκπγαο
Καζξεθηίδνπλ
Βνπλά
(ΚΟΜΠΑΓΗΑΗ Η-Α, 1763-1827, ζ. 70)
πνπδαίνο
Αγλαληεύεη ηνπο ιόθνπο
Ο κηθξόο βάηξαρνο
(ΚΟΜΠΑΓΗΑΗ Η-Α, 1763-1827, ζ. 55)
Με
Με ιηώλεηο ηε κύγα
Πνπ ηξίβεη ηα ρέξηα ηεο
Σξίβεη ηα πόδηα ηεο
(ΚΟΜΠΑΓΗΑΗ Η-Α, 1763-1827, ζ. 54)
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Καη γηα ηνπο ςύιινπο
Ζ λύρηα καθξηά θαη κόλε
Δίλαη
(ΚΟΜΠΑΓΗΑΗ Η-Α, 1763-1827, ζ. 56)

Σν νξγαληθό απηό ζύζηεκα, νηθνζύζηεκα, παξόηη αύηαξθεο, δελ είλαη σζηόζν
αιιόηξην αιιά, όπσο αλαθέξακε, ζπλαθέο κε ηνλ θόζκν ηεο ανθπώπινηρ εμπειπίαρ·
γηα ηελ αθξίβεηα, ελζσκαηώλεη ηελ εκπεηξία απηή θαη ηελ «αληηθεηκεληθνπνηεί» –
όπσο ην ελλνεί ν Έιηνη: σο objective correlative, «αληηθεηκεληθή ζπζηνηρία»–, κέζσ
ηππηθώλ ζρεκάησλ ηνπ έληερλνπ ιόγνπ, όπσο ε κεηαθνξά, ν ππαηληγκόο, ε αιιεγνξία,
ε πξνζσπνπνίεζε θαη αλάινγα, κέρξη ηνπ ζεκείνπ νη δύν θόζκνη, ν θπζηθόο θαη ν
αλζξώπηλνο/ςπρηθόο, λα σςνταςτίζονται (ζε απηόλ ηνλ ζπληαπηηζκό, εμάιινπ, έρεη
ηε ξίδα ηνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ πνηεηηθνύ «ζπκβόινπ» ελ γέλεη). Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα:
Βξνληή
Φσλέο πληγκέλσλ
ε βνπιηαγκέλα πινία
(ΣΑΝ ΣΑΨΓΚΗ, ?, ζ. 84)
Αλνημηάηηθε βξνρή
Πεγαίλνπλ θνπβεληηάδνληαο
Φάζηλν ξηρηό, νκπξέια
(ΓΗΟΑ ΜΠΟΤΟΝ, 1716-1783, ζ. 41)
Από ηε ριόε ηνπ θάκπνπ
Σα ζάληαια
Αθόκε επσδηαζκέλα
(ΜΑΑΟΚΑ ΗΚΗ, 1867-1902, ζ. 103)
ηε βάξθα
Σν θσο ηνπ κηζνθέγγαξνπ
ηελ αγθαιηά κνπ
(ΣΑΝ ΣΑΨΓΚΗ, ζ. 83)
Κάησ από ηηο θεξαζηέο
Γελ ππάξρνπλ
Ξέλνη
(ΚΟΜΠΑΓΗΑΗ Η-Α, 1763-1827, ζ. 68)
ηνλ θαζξέθηε ηνπ λεξνύ
Γπζπηζηείο
Σελ ίδηα ζνπ ηελ όςε
(ΑΝΧΝΤΜΟΤ «ζελξύνπ»2, ζ. 80)
Πάςε ηδίηδηθα
Αζπξίδεη
Σν θεθάιη
(ΚΟΜΠΑΓΗΑΗ Η-Α, 1763-1827, ζ. 69)
2

Όπσο καο πιεξνθνξεί ν επηκειεηήο θαη κεηαθξαζηήο ηεο έθδνζεο, ηέηνηα πνηήκαηα, πνπ θαηέιπζαλ
ηνπο απζηεξνύο θαλόλεο ηνπ ρατθνύ, πξσηνέγξαςε ν ΚΑΡΑΗ ΔΝΡΤΟΤ, 1718-1790.
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αλ ην ρέξη ηνπ λεθξνύ κνπ θίινπ
Σξπθεξόο
Αθνπκπά ηνλ ώκν
Ο ήιηνο ηνπ θζηλνπώξνπ
(ΝΑΚΑΜΟΤΡΑ ΚΟΤΑΣΟ, γελλ. 1901, ζ. 77)

Ζ αληηθεηκεληθή απηή ζπζηνηρία, όπσο είπακε, κπνξεί θάπνηε λα εληαζεί ηόζν ώζηε
λα γίλεη σςνταςτισμόρ. Παξάδεηγκα:
Δίλαη
Δίκαη
Οη ληθάδεο
(ΚΟΜΠΑΓΗΑΗ Η-Α, 1763-1827, ζ. 60)
Κιείλσ κε δπν παξαδείγκαηα πνπ δείρλνπλ κε θαίξην ηξόπν, λνκίδσ, ηε ζπληαύηηζε
(ηε σύμ-πτυση) ηνπ θόζκνπ ηεο θύζεο κε ηνλ θόζκν ηνπ αλζξώπνπ γύξσ από ην
θνηλό πεπξσκέλν ακθνηέξσλ, πνπ είλαη ε θζνξά θαη, άξα, ε καηαηόηεηα, ην πεξαζηηθό
ηεο ύπαξμεο – ζέκα από ηα κείδνλα ηεο Πνίεζεο, καδί κε ηνλ έξσηα:
Σίπνηα ηίπνηα
Έξρεηαη
Πάεη, ιέεη ην ηζόθιη
Καη πάιη
Από ηνλ άδεην πάην
Σν θνπθάξη ηνπ
αξσκέλν από ην θύκα –θαη;
Κνηκάηαη
ζηελ άκκν, καπξίδεη ζηνλ ήιην
αζπξίδεη ζην θεγγάξη. Άζρεην
κε ηε ζάιαζζα
ή ό,ηη άιιν. Έξρεηαη
Πάεη, ράλεηαη ζην θύκα
Πάιη
(ΣΑΚΑΥΑΗ ΗΝΚΗΣΗ, 1901-1987, ζ. 105)
Σν ζάκβνο ησλ αλζώλ
Ληγόζηεςε
Καη πάεη
Σίπνηα δελ έκεηλε
Κη εγώ
Οθλόο
Έιησζα ην θνξκί κνπ
Μεο ζην ςηιόβξνρν ηνπ θόζκνπ
(ΟΝΟ-ΝΟ ΚΟΜΑΣΗ, 10νο αη., ζ. 17)
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