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Το	βιβλίο	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	Κ.Π.Καβάφης	είναι	από	τις	παλαιότερες	και	
εκτενέστερες	μονογραφίες	που	έχομε	για	τον	ποιητή	και	το	έργο	του.	Γράφτηκε	
το	1944	και	εκδόθηκε	το	1946,	ως	Δ΄	τόμος	στη	σειρά	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα.	
Ο	«Καβάφης»	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	προσέφερε	την	ευρύτερη	και	πληρέστε-
ρη	έως	τότε	εποπτεία	των	καβαφικών	σπουδών	και	την	πιο	νηφάλια	αντιμετώπι-
ση	των	συναφών	προβλημάτων.	Γι’	αυτό	και	διατηρεί,	μέχρι	σήμερα,	μέσα	στην	
ογκώδη	καβαφική	βιβλιογραφία,	όλη	τη	σημασία	του.	

Απαρτίζεται	από	τρία	μέρη,	με	«Προλεγόμενα»	και	«Επιλεγόμενα»,	που	εκθέ-
τουν	σε	άμεσο	λόγο	και	σε	τόνο	εξομολογητικό,	τη	σχέση	του	συγγραφέα	με	τον	
ποιητή	και	το	έργο	του.	Το	κύριο	μέρος	αντιστοιχεί	στη	συστηματική	έρευνα	και	
ανάλυση	των	δεδομένων,	χωρίς	ωστόσο	να	θυσιάζει	εντελώς	την	αμεσότητα	του	
ύφους.	Γιατί	–πρέπει	να	το	υπογραμμίσομε	–	ο	«Καβάφης»	του	Παναγιωτόπου-
λου	είναι	ένα	μνημείο	έντεχνου	λόγου1.	Θα	μεταφέρομε	εδώ	ένα	χαρακτηριστικό	
παράθεμα,	με	το	οποίο	κλείνει	το	πρώτο	(μικρό)	κεφάλαιο	των	«Προλεγομένων»:	

Σα	 να	 ήμαστε	 οι	 στερνοί	 ενός	 κόσμου	 ξαναβρίσκαμε	 τη	 φωνή	 μας	 στη	
φωνή	του	Καβάφη.	Έτσι	ο	ποιητής	δεν	πέθαινε,	ζωντάνευε	μέσα	μας.	Η	γεν ιά	

1.	 Σημειώνομε	 ενδεικτικά	 την	 ποιητική	 εικονοπλασία	 που	 χρησιμοποιεί	 με	 ασυνήθιστη	
συχνότητα·	 και	 την	 επιλογή	 του	 ομοδιηγητικού	 πρωτοπρόσωπου	 αφηγητή,	 τεχνική	 της	
αφηγηματικής	 πεζογραφίας,	 που	 μεταδίδει	 την	 εντύπωση	 της	 άμεσης	 συναισθηματικής	
εμπλοκής	του	μελετητή,	εντύπωση	που	ενισχύεται	με	πυκνούς	δείκτες	προφορικότητας:	«Εδώ	
δα»,	 «’Δω	 δα	 χάμου»,	 «Τώρα	 δα»,	 «ίσια	 ίσια»,	 κ.τ.ό.·	 κι	 ακόμη,	 τη	 ρητορική	 των	αντιθετικών	
σχημάτων:	«Και	το	παράδοξο	 ίσια-ίσια	είναι	τούτο:	ο	Παλαμάς,	ο	ασάλευτος,	ο	αταξίδευτος,	
[…]	με	την	αγιάτρευτη	νοσταλγία	της	ανοιχτής	φύσης,	αφήνει	στο	πέρασμά	του	τη	σύσμιχτη	βοή	
της	αγοράς·	κι	ο	Καβάφης,	ο	ακόλαστος	εραστής	του	πολυκίνητου	δρόμου,	αναδίνει	το	άρωμα	
της	κατασταλαγμένης	γαλήνης.	Ο	ένας	είναι	η	φωνή,	ο	άλλος	το	απόφωνο.	Ο	ένας	εκφράζει	το	
πλήθος,	ο	άλλος	μονότροπα	και	πεισματικά	τον	εαυτό	του.	Ο	ένας	είναι	ο	λόγος,	πολύχρωμος,	
βροντερόηχος,	 φανταχτερός,	 ασταμάτητος·	 ο	 άλλος	 η	 σιωπή».	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	 Τα	
πρόσωπα	και	 τα	κείμενα.	Δ΄	Κ.Π.Καβάφης,	 [α΄	 έκδ.	 1946],	β΄	 έκδοση,	Οι	Εκδόσεις	 των	Φίλων,	
Αθήνα	1982,	«Προλεγόμενα»,	σ.	9.

ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Γ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ

Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΤΟΥ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
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μας	ήταν	η	προορισμένη	να	τον	καταλάβε ι . 	Κανείς	δεν	ξέρει	πότε	θα	
ξανάρθει	μια	παρόμοια	γενιά.

Μια	τέτοια	ρητή	δήλωση	δημιουργεί	εύλογα	την	αναμονή	μιας	ανεπιφύλακτα	
θετικής	αντιμετώπισης	και	αποτίμησης	του	ποιητή	και	του	έργου	του,	αν	όχι	την	
εντύπωση	ότι	ο	συγγραφέας	της	μελέτης	στρατεύεται	εκ	προοιμίου	με	την	πλευ-
ρά	των	απολογητών	του	ποιητή,	στο	φιλολογικό	«Εμφύλιο»	που	ξέσπασε	μέσα	
στη	δεκαετία	του	1920	ανάμεσα	σε	οπαδούς	και	αντίμαχους	του	Καβάφη	(και	τον	
οποίο	τόσο	γλαφυρά	περιγράφει	ο	ίδιος	στα	«Προλεγόμενά»	του).	

Αναμφίβολα,	η	μονογραφία	για	τον	Καβάφη	είναι	ένα	έργο	γραμμένο	με	την	
ένταση	και	το	πάθος	που	ξεσήκωναν	άλλοτε	στην	κοινωνία	μας	τα	λογοτεχνικά	
ζητήματα2.	Μέσα	σ’	ένα	τέτοιο	κλίμα,	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	διατηρεί	γενικά	–	
παρά	τη	σχετική	απόκλιση	ανάμεσα	στην	αυστηρή	κρίση	για	τον	άνθρωπο	και	
στη	θετική	κρίση	για	το	έργο	–	μια	έντιμη	στάση,	που	δε	μεγιστοποιεί	ούτε	ελα-
χιστοποιεί	τις	αρετές	ή	τις	αδυναμίες	του	Καβάφη	ως	ανθρώπου	και	ως	τεχνίτη.	
Με	 μια	 ορθή	αίσθηση	 του	 μέτρου,	 καταφέρνει	 να	 ισοζυγίζει	 τη	 μέθεξη	και	 την	
αποστασιοποίηση,	εξ	 ίσου	στο	διάλογό	του	με	το	υπό	μελέτη	έργο	όσο	και	στο	
διάλογο	με	τους	κριτικούς	του	έργου.	Γι’	αυτό,	κι	ο	απολογισμός	της	κριτικογρα-
φίας	που	κάνει	στο	κεφάλαιο	«Ο	Καβάφης	και	οι	άλλοι»,	για	την	περίοδο	από	τις	
αρχές	ως	τα	μέσα	του	20ού	αιώνα	είναι	πολύτιμος·	γιατί	κατάφερε	να	δώσει,	μέσα	
σε	λίγες	σελίδες,	μια	πλήρη	εποπτεία	και	μια	σοβαρή	αποτίμηση	της	καβαφικής	
βιβλιογραφίας,	καταγράφοντας	όχι	μόνο	τις	σημαντικότερες	συμβολές	στην	ερ-
μηνεία	της	ποίησης	και	του	ποιητή,	αλλά	και	τις	πιο	ακραίες,	θετικές	και	αρνητι-
κές,	αποτιμήσεις	(συνοδευόμενες,	κι	αυτές	κι	εκείνες,	με	εκτεταμένα	παραθέματα). 
Εβδομήντα	χρόνια	μετά,	η	κρίση	του	για	το	πού	βρίσκονται	οι	συμβολές	που	θα	
έχουν	διάρκεια,	και	πού	οι	υπερβολές	θαυμασμού	ή	επίκρισης,	επιβεβαιώνεται.	
Ώστε,	η	κριτική	 της	κριτικής	που	επιχειρεί	ο	συγγραφέας	σ’	αυτό	 το	κεφάλαιο	

2.	Χαρακτηριστική,	πάνω	σ’	αυτό,	είναι	η	συνολική	αποτίμηση	που	κάνει	εισαγωγικά	για	την	
ιδιόμορφη	περίπτωση	Καβάφη,	αποτίμηση	που	προαγγέλλει	 την	κατεύθυνση	και	 την	 ένταση	
της	συζήτησης	που	θα	ακολουθήσει:	«Ο	Καβάφης	λεηλατεί	ασταμάτητα	τη	γαλήνη	του	άλλου·	
τον	αναγκάζει	να	πάρει	μια	στάση	αντίκρυ	του,	να	γίνει	εχτρός	του	ή	φίλος.	Είναι	μια	φοβερή	
ιδιοσυγκρασία	που	δεν	ευνοεί	τους	συμβιβασμούς·	ξυπνάει	τη	συμπάθεια	ίσαμε	την	αφοσίωση	
και	 την	αντιπάθεια	 ίσαμε	 τη	χλεύη»	 (Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	Κ.Π.Καβάφης,	Αθήνα	1982,	ό.π.,	
σ.	10).	Θα	παρατηρήσομε	εδώ	ότι	αυτή	η	αίσθηση	δεν	προκύπτει	ως	συμπέρασμα	από	τη	με-
λέτη	 του	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	 για	 τον	 Καβάφη·	 ούτε	 από	 ιστορικές	 πληροφορίες,	 που,	
όπως	ο	ίδιος	ο	συγγραφέας	επισημαίνει,	δεν	είναι	επαρκείς	ούτε	βέβαιες.	Εικονογραφεί,	μάλ-
λον,	 τις	 αντιζηλίες	 και	 εμπάθειες	 που	 αναπτύχθηκαν	 μέσα	 στο	 μικρό	 κύκλο	 των	 λογίων	 της	
Αλεξάνδρειας	όπως	αποτυπώνονται	στην	κριτική	των	συγχρόνων	του	ποιητή,	ιδίως	του	Τίμου	
Μαλάνου	 (Ο	ποιητής	Κ.Π.Καβάφης.	Ο	άνθρωπος	και	 το	έργο	του,	Γκοβόστης,	Αθήνα	1933.	–	
Περί	Καβάφη,	Αθήνα	1935)	και	του	Γλαύκου	Αλιθέρση	(Το	πρόβλημα	του	Καβάφη,	Αλεξάνδρεια	
1934).	Ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	το	βλέπει	και	το	επισημαίνει.	Γράφει	για	το	βιβλίο	του	Μαλάνου	
ότι	«είναι	μια	έντιμη	πράξη,	που	πάει	να	γίνει	πράξη	εχθρότητας».	Για	τον	Αλιθέρση	σημειώνει	
ότι	 «ανήκει	 στη	 γενιά	 εκείνων	 που	 γνώρισαν	 από	 πολύ	 κοντά	 τον	Καβάφη	 και	 που	 δεν	 τον	
συμπάθησαν,	μήτε	μονάχα	τον	αντιπάθησαν	–	κάτι	περισσότερο,	τον	σιχάθηκαν»	(ό.π.,	σ.	27).

ΕΡΑΤΟΣθΕΝΗΣ Γ. ΚΑψΩΜΕΝΟΣ
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δεν	είναι	μόνο	ένα	υπόδειγμα	πνευματικής	εντιμότητας,	ιδιαίτερα	διδακτικό	και	
χρήσιμο	στην	ανάβαθη	εποχή	μας,	αλλά	και	μια	θετική	συμβολή	στην	ιστορία	της	
νεοελληνικής	κριτικής.

Η	μέθοδος	προσέγγισης

Η	μέθοδος	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	είναι	απαγωγική.	Ξεκινά	από	το	γενικό	και	
καθολικό,	για	να	πάει	στο	ειδικό	και	συγκεκριμένο:	από	γενικές	θεωρήσεις	της	
κοινωνίας	και	της	εποχής	στο	άτομο	του	ποιητή·	από	το	ιστορικό	πρόσωπο	του	
ποιητή	στο	έργο	του·	κι	από	τις	θεωρητικές	προκείμενες	του	μελετητή	στο	κείμενο	
και	 τα	σημασιακά	 του	περιεχόμενα.	Η	μεθοδολογία	αυτή	αποτυπώνεται	 χαρα-
κτηριστικά	στη	σειρά	των	μερών	και	των	κεφαλαίων:	Πρώτο	μέρος	Ο	άνθρωπος,	
Δεύτερο	μέρος	Η	ουσία	του	έργου,	Τρίτο	μέρος	Η	μορφή	του	έργου.	Στο	Πρώτο	
μέρος,	ιδιαίτερα	στα	κεφάλαια	«Η	εποχή»,	«Ο	ολόγυρα	κόσμος»,	«Το	άτομο	και	το	
ήθος»,	«Η	τέχνη	και	η	ζωή»,	μελετά	και	αναπλάθει	τα	συμφραζόμενα	της	εποχής	
και	 του	τόπου,	με	μια	ανοιχτή	προοπτική,	που	δεν	περιορίζεται	στα	αναγκαία.	
Οι	αναλύσεις	 του	 έχουν	 τη	σφραγίδα	 του	πνευματικού	ανθρώπου:	 την	καθολι-
κή	προβληματική	που	τροφοδοτεί	το	αυτόνομο	ενδιαφέρον	για	κάθε	φαινόμενο	
που	μελετά,	τη	στοχαστική	διείσδυση	σε	όλες	τις	διαστάσεις	του,	τους	ευρυμαθείς	
συσχετισμούς	με	τον	άνθρωπο	Καβάφη	και	το	έργο	του.	Μ’	αυτούς	τους	όρους,	
ο	συγγραφέας	μάς	δίνει	συνθετικές	θεωρήσεις	αξιοσπούδαστες	καθαυτές,	 τόσο	
στο	πεδίο	της	κοινωνικής	και	πολιτικής	ιστορίας	όσο	και	στο	πεδίο	των	πολιτισμι-
κών	φαινομένων,	της	κίνησης	των	ιδεών,	των	λογοτεχνικών	ρευμάτων3.	

Ο	συγγραφέας	αρχίζει	 το	πρώτο	μέρος	 (κεφ.	 «Τα	βιογραφικά.	Ο	άνθρωπος	
και	 το	 έργο»),	 θέτοντας	 το	 μεθοδολογικό	 πρόβλημα	 στις	 ευρύτερες	 διαστάσεις	
του,	που	–	όπως	προειδοποιεί	–	τροφοδοτούν	μια	διαμάχη	που	«δε	θα	σταματή-
σει	ποτέ».	Εισαγωγικά	εκθέτει	τις	δύο	αντίθετες	μεθοδολογικές	επιλογές	για	την	
ερμηνεία	ενός	ποιητικού	έργου.	«Οι	πρώτοι»,	γράφει,	«απομονώνουν	το	έργο	και	
το	μελετούν	σαν	ολοκληρωμένη,	αδιάσπαστη	και	αυτόνομη	ενότητα	[…].	Οι	δεύτε-
ροι	σκαλίζουν	το	υπέδαφος.	Βρίσκουν	τις	ρίζες	και	τις	παρακολουθούν	ακοίμητα	
στην	πορεία	τους	[…],	αναζητούν	πίσω	από	την	έκφραση	τον	άνθρωπο	που	εκ-
φράζεται.	Ανήκω	στους	δεύτερους».	

3.	Σημειώνομε	το	πανόραμα	των	ιστορικο-πολιτικών	γεγονότων	και	κοινωνικών	ζυμώσεων	στην	
Αίγυπτο	την	εποχή	της	διαμόρφωσης	του	Καβάφη	(τέλη	19ου	-	αρχές	20ού	αι.),	την	αφύπνιση	
του	 ντόπιου	 πληθυσμού	 και	 τη	 σύγκρουση	 με	 την	 αγγλική	 αποικιοκρατία·	 την	 κίνηση	 του	
εμπορίου	στο	τρίγωνο	Κωνσταντινούπολη	–	Αλεξάνδρεια	–	Λονδίνο	και	 τον	πρωταγωνιστικό	
ρόλο	των	Ελλήνων	εμπόρων	στην	ανάπτυξη	της	Αιγύπτου·	τη	συγκρότηση,	διάδοση	και	διεθνή	
διαλεκτική	 των	 λογοτεχνικών	 –	 καλλιτεχνικών	 ρευμάτων,	 του	 ρομαντισμού,	 του	 ρεαλισμού,	
του	συμβολισμού	αναλυτικότερα	(Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	Κ.Π.Καβάφης,	21982,	κεφ.	«Η	εποχή»,	
σ.	48-55).	Ιδιαίτερη	μνεία	αξίζει	η	προσφυής	–	πρόδρομη	σε	σχέση	με	τις	κυρίαρχες	απόψεις	της	
εποχής	–	«αναγνώριση»	του	19ου	αιώνα,	ως	δυναμικής	αφετηρίας	ιστορικών	εξελίξεων	σε	όλα	
τα	πεδία,	κοινωνικό,	τεχνολογικό,	πολιτισμικό	(«αιώνα	αρσενικό»,	τον	ονομάζει,	«όλο	σπόρους	
και	φύτρα,	αιώνα-πατέρα»,	ό.π.,	σ.	44-48).
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Όπως	δείχνει	το	παράθεμα,	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	κάνει	συνειδητά	την	επι-
λογή	του,	έχοντας	γνώση	των	συναφών	μεθοδολογικών	προβλημάτων	και	διχο-
γνωμιών.	Χαρακτηριστική	πάνω	σ’	αυτό	είναι	η	προτεραιότητα	που	αναγνωρίζει	
στην	ψυχαναλυτική	ερμηνεία	της	λογοτεχνίας,	η	οποία	στα	χρόνια	του	Μεσοπο-
λέμου	αντιπροσώπευε	μια	πρωτοποριακή	μέθοδο	ανάλυσης,	που,	παράλληλα	με	
τον	ιστορικό	υλισμό,	συνετέλεσε	στη	μετατόπιση	του	βάρους	από	το	κείμενο	σε	
εξωκειμενικούς	παράγοντες,	στο	δημιουργό	ή	στην	κοινωνία	που	τον	διαμόρφω-
σε.	Την	ψυχαναλυτική	μέθοδο	θα	αξιοποιήσει	ο	συγγραφέας	 ιδιαίτερα	στο	κεφ.	
«Ο	πρωταρχικός	Νάρκισσος»,	όπου	ανιχνεύει	τις	υποκειμενικές	προϋποθέσεις	της	
ποίησης	του	Καβάφη,	με	τη	διαμεσολάβηση	ειδικών	μελετών4.	

Κάθε	 μέθοδος	 έχει	 τα	 πλεονεκτήματα	 και	 τα	 μειονεκτήματά	 της·	 μ’	 αυτά	
συναρτάται	η	εγκυρότητα	κι	η	εργαλειακή	αξία	της	και	όχι	βέβαια	με	τις	«μόδες»	
που	επιβάλλουν	στο	αναγνωστικό	κοινό	οι	εκάστοτε	σκοπιμότητες	της	«αγοράς».	
Στην	περίπτωσή	μας,	η	έρευνα	εστιάζεται	στο	ιστορικό	πρόσωπο	του	ποιητή	και	
μέσα	από	το	χαρακτήρα,	την	ψυχολογία	και	το	ήθος	του	επιχειρείται	η	ανάγνωση	
και	ερμηνεία	του	έργου.	Και	η	εικόνα	του	ποιητή	ανιχνεύεται	και	ανασυντίθεται	
από	δύο	πηγές:	μέσα	από	τη	σπουδή	των	ιστορικοκοινωνικών	δεδομένων	και	λο-
γοτεχνικών	συμφραζομένων	της	εποχής	και	του	τόπου·	και	μέσα	από	τις	μαρτυ-
ρίες	του	περιβάλλοντος	των	αλεξανδρινών	λογίων.	Οι	πρώτες	παρέχουν	έδαφος	
για	εύλογους	αλλά	όχι	κατ’	ανάγκη	τεκμηριωμένους	συσχετισμούς,	οι	δεύτερες	
προσφέρουν	πληροφορίες	που	δεν	είναι	απαλλαγμένες	από	υποκειμενικές	παρα-
μέτρους.	Ωστόσο,	ο	συγγραφέας	δεν	 είναι	ανυποψίαστος	για	τις	συνέπειες	 των	
επιλογών	του.	Και	φροντίζει	να	παρεμβαίνει	διορθωτικά,	κάθε	φορά	που	οι	επι-
λογές	αυτές	φαίνεται	να	οδηγούν	σε	αποκλίσεις	από	κάποια	αξιώματα	της	λογο-
τεχνικής	θεωρίας5.	Γράφει	σχετικά:	«Χρέος	σου	δεν	είναι	να	κρίνεις	τον	άνθρωπο.	

4.	Με	οδηγό	την	ψυχαναλυτική	προσέγγιση	του	Λάζαρου	Πηνιάτογλου	(Μελέτες	ψυχαναλυτικές	
και	άλλες	γύρω	στον	άνθρωπο,	την	κοινωνία	και	την	τέχνη,	«Αετός»,	Αθήνα	1943,	σ.	46-63),	ανι-
χνεύει	στο	«υπέδαφος»	του	υποσυνείδητου,	ειδικότερα,	στον	φροϋδικό	«βρεφικό	ναρκισσισμό,	
παρεπόμενο	της	 libido»,	τις	βαθύτερες	«αιτίες»,	που	ορίζουν	τη	μοναδικότητα	της	καβαφικής	
δημιουργίας.	
5.	Θεμελιώδες	αξίωμα	της	Θεωρίας	της	λογοτεχνίας,	που	αναβιώνει	στον	20όν	αιώνα,	ως	συνέ-
χεια	της	παράδοσης	της	αρχαίας	ποιητικής	και	ρητορικής,	είναι	η	αρχή	ότι	το	ποιητικό	έργο	απο-
τελεί	ένα	αύταρκες	σύμπαν	σημασίας	που	εμπεριέχει	τους	κώδικες	ανάγνωσής	του.	Η	απόκλιση,	
στην	περίπτωσή	μας,	είναι	οι	προτεραιότητες	στην	ερμηνευτική	διαδικασία.	Για	να	μελετήσομε	
τη	σχέση	ενός	έργου	με	τα	ιστορικά	και	πολιτισμικά	του	συμφραζόμενα,	αναγκαία	προϋπόθεση	
είναι	να	έχομε	ολοκληρώσει	τη	συστηματική	ανάλυση	του	κειμένου	και	την	ανάδειξη	και	σπουδή	
των	σημασιακών	κωδίκων,	που	ενυπάρχουν	στο	κείμενο	και	αποτελούν	τα	σίγουρα	κλειδιά	για	
την	κατανόηση	και	ερμηνεία	του.	Μέσα	σ’	αυτούς	τους	κώδικες	ενυπάρχει	συμπυκνωμένη	όλη	
η	γλωσσική,	λογοτεχνική,	κοινωνική	και	πνευματική	πείρα,	πάνω	στην	οποία	οικοδομήθηκε	το	
έργο:	οι	ποιητικοί	κώδικες	που	κληρονόμησε	από	την	παλιότερη	παράδοση,	τοπική	και	διεθνή,	
οι	 ιδεολογικοί	 κώδικες	 που	 απορρόφησε	 από	 το	 κοινωνικό	 περιβάλλον,	 άμεσο	 ή	 ευρύτερο,	
οι	 αξιακοί	 κώδικες	 που	 άντλησε	 από	 την	 πολιτισμική	 παράδοση	 του	 τόπου	 και	 της	 εποχής.	
Αυτοί	οι	κώδικες	θα	μας	οδηγήσουν	με	ασφάλεια	πού	να	ψάξομε	μέσα	στις	αχανείς	εκτάσεις	
της	κοινωνικής	και	πολιτισμικής	ιστορίας,	ποια	εξωκειμενικά	συμφραζόμενα	να	αναζητήσομε,	
συγχρονικά	και	διαχρονικά,	προκειμένου	να	ανασυνθέσομε	τη	σχέση	τού	υπό	μελέτη	έργου	με	
την	ιστορία,	την	κοινωνία,	την	πνευματική	παράδοση,	στην	οποία	ανήκει.	
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Μα	να	πάρεις	από	τούτον	 τα	στοιχεία	που	πληρέστερα	θα	σε	οδηγήσουν	στου	
έργου	την	κατανόηση.	Η	παράλληλη	έρευνα	ανθρώπου	και	έργου	γίνεται	συχνά	
ολότελ’	αντιπαθητική	μόνο	και	μόνο	γιατί	δεν	περιορίζεται	στ’	αρμόδια	σύνορα·	
γιατί	ξεστρατίζει	σε	αταίριαστες	κρισολογίες	του	ήθους,	εκεί	που	θ’	αρκούσε	του	
ήθους	η	προβολή	αντίκρυ	στο	έργο	σαν	ένας	πυρσός	αναμμένος	στη	νύχτα	του	
δάσους.	Ο	Καβάφης,	όσο	ελάχιστοι,	όχι	μονάχα	δείχνει	επιταχτική,	μα	και	πλουσι-
ότατα	δικαιολογεί	αυτή	τη	σύζευξη.	Ο	άνθρωπος	Καβάφης,	ο	ποιητής	Καβάφης,	
δεν	είναι	δυο	έννοιες	ξεχωριστές.	Είναι	μια	μονοκόμματη	εκδήλωση,	οργανωμένη	
με	αυστηρή	αιτιοκρατική	συνέπεια,	ένα	σύνολο	αδιάσπαστο»	(ό.π.,	σ.	35-36).	

Ότι	αυτό	που	λέει	το	εννοεί	επαληθεύεται	στην	πράξη.	Η	προβληματική	του	
αναπτύσσεται	μέσα	σ’	ένα	συνεχές	πηγαινέλα,	από	τα	ιστορικά,	κοινωνικά,	λο-
γοτεχνικά	συμφραζόμενα	στον	ποιητή	και	το	έργο	του,	και	πάλι	πίσω,	σπάζοντας	
τα	διαχωριστικά	ανάμεσα	στα	μέρη	και	στα	κεφάλαια	και	μαζί,	τον	κανόνα	της	
απαγωγικής	μεθόδου.	Ενδεικτικά,	το	κεφ.	«Η	Ειρωνεία»	του	τρίτου	μέρους	αρχίζει	
με	 τον	 εξής	προβληματισμό:	«Το	κεφάλαιο	 τούτο	θα	 έπρεπε	 ίσως	να	βρίσκεται	
στο	δεύτερο	μέρος	της	μελέτης,	εκεί	όπου	κρίνεται	η	ουσία	του	έργου»	(σ.	188).	
Νωρίτερα,	μιλώντας	για	τη	γλώσσα	του	Καβάφη	σημειώνει:	«στον	έντεχνο	λόγο	
η	έκφραση	δεν	είναι	κάτι	το	ιδιαίτερο,	είναι	ίσια	ίσια	κάτι	το	καίριο·	και	η	λέξη	
δεν	είναι	κάτι	μακρισμένο	και	ξεκολλημένο	από	το	περιεχόμενο	[…],	μα	ολωσδιό-
λου	αντίθετα,	κάτι	ομόζυγο,	ομόρροπο,	ταυτόσημο	με	το	περιεχόμενο,	ένα	κορμί	
γεμάτο	ψυχή	και	δεμένο	αδιάσπαστα	με	δαύτη»	(σ.	163).	Παρότι	ο	Ι.Μ.Παναγιω-
τόπουλος	γράφει	πριν	από	την	ακμή	και	διεθνή	διάδοση	της	σύγχρονης	θεωρίας	
της	λογοτεχνίας,	που	καθιέρωσε	αυτήν	την	αρχή,	παρότι	στα	χρόνια	που	γράφει	
(αρχή	της	δεκαετίας	του	1940)	η	διάκριση,	ακόμα	κι	η	αντιδιαστολή	μορφής-πε-
ριεχομένου	ήτανε	περίπου	αυτονόητη	−	και	σ’	αυτό	συνετέλεσε	ως	ένα	βαθμό	και	
η	μαρξιστική	θεωρία	της	λογοτεχνίας	(όπου	όμως	η	προβληματική	και,	συνεπώς,	
η	ορολογία	έχει	ένα	ειδικό	περιεχόμενο)	−	ο	συγγραφέας	εμφανίζεται	να	είναι	ένα	
βήμα	μπροστά	από	τις	τρέχουσες	αντιλήψεις,	μέτοχος	γνωστικών	κατακτήσεων	
που	ήταν,	ακόμα	τότε,	προνόμιο	κλειστών	κύκλων	γλωσσολόγων	και	θεωρητικών	
(ρώσοι	φορμαλιστές,	Σχολή	της	Πράγας).	Θα	ήταν	ενδιαφέρον	να	ερευνηθεί	αν	
οι	 απόψεις	 του	 οφείλονται	 σε	άμεση	 ενημέρωση	 (γνώση	 της	 σχετικής	 διεθνούς	
βιβλιογραφίας)	ή	σε	απευθείας	επαφή	με	τα	κείμενα	της	αρχαίας	ποιητικής,	που	
αποτέλεσαν	σημείο	αναφοράς	των	ρώσων	φορμαλιστών	(δεκαετία	του	1920)	και	
αφετηρία	για	 την	αναβίωση	της	λογοτεχνικής	θεωρίας	 (δεκαετίες	 του	1960	και	
1970).	Όπως	και	να	’χει,	οι	θεωρητικές	επιλογές	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	απο-
δεικνύονται	στην	πράξη	ανοιχτές,	συνδυαστικές	και	υλοποιούνται	όχι	με	μονομέ-
ρειες	αλλά	με	ανεξάρτητο	πνεύμα,	ευελιξία	και	αίσθηση	του	μέτρου.

Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΤΟΥ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ



58

Οι	άξονες	της	ερμηνείας	του	έργου

Μπαίνοντας	στα	καθέκαστα,	θα	σταθούμε	σε	ορισμένα	θέματα	από	τα	πιο	σημα-
ντικά.	Το	πρώτο	είναι	η	κρίση	του	συγγραφέα	για	τη	γλώσσα	του	Καβάφη·	το	δεύ-
τερο	για	την	ποιητική	του·	το	τρίτο	για	το	δραματικό	χαρακτήρα	του	έργου	του.	

Στο	τελευταίο	μέρος	του	βιβλίου	ο	συγγραφέας	μελετά	τη	μορφή	του	έργου,	
εστιάζοντας	στο	γλωσσικό	του	ιδίωμα	και	στις	πολλαπλές	συναρτήσεις	του	με	τη	
στιχουργία,	την	πεζολογία,	τους	κύριους	φορείς	του	νοήματος,	την	ειρωνεία,	την	
αίσθηση	του	περιττού.	Αρχίζει	με	μια	ταξινόμηση	των	ποιημάτων	του	Καβάφη,	
με	γνώμονα	τη	γλωσσική	μορφή.	Διακρίνει	ποιήματα	σε	δημοτική,	ποιήματα	σε	
καθαρεύουσα,	ποιήματα	σε	μεικτή	γλώσσα.	Και	αποφαίνεται	ότι	ο	Καβάφης	εί-
ναι	«από	καταγωγή	και	πεποίθηση	καθαρευουσιάνος»·	παραβιάζει	τους	κανόνες	
της	γλώσσας	αναμειγνύοντας	γλωσσικούς	τύπους	δημοτικής	και	καθαρεύουσας,	
ή	νοθεύοντας	την	Κοινή	Νέα	Ελληνική	με	ιδιωματισμούς.	Υπάρχει	μια	επικριτική	
διάθεση	σ’	αυτές	τις	παρατηρήσεις,	που	οφείλεται	στην	αγωνιστική	προσήλωση	
αυτής	της	γενιάς	στις	αρχές	του	εκπαιδευτικού	δημοτικισμού	και	στην	επικρατού-
σα	άποψη	ότι	σ’	αυτή	τη	φάση	η	λογοτεχνία	οφείλει	να	προσφέρει	υποδείγματα	
ορθής	χρήσης	της	δημοτικής.	Γι’	αυτό	και	η	επιχειρηματολογία	του	έχει	δύο	πό-
λους,	την	εγγενή	αδυναμία	της	καθαρεύουσας,	πλαστής	γλώσσας,	να	μεταδώσει	
τον	ψυχικό	κραδασμό	του	δημιουργού,	και	το	αίτημα	της	εσωτερικής	(μορφολογι-
κής,	φωνητικής,	συντακτικής)	συνέπειας	του	λόγου.	Η	κριτική	εκτονώνεται	στην	
επισήμανση	ότι	από	τον	Καβάφη	«δεν	έχομε	δικαίωμα	να	προσδοκούμε	γλωσσικά	
πρότυπα».	

Θα	περιοριστούμε	σε	δύο	σχόλια:	Το	πρώτο	είναι	ότι	η	απαίτηση	αυτή	εισά-
γει	 εξωποιητικά	 κριτήρια	 στην	 ποιητική	 δημιουργία.	Ο	 σκοπός	 της	 ποίησης	 δε	
θα	 μπορούσε	ούτε	 θα	 έπρεπε	 να	 έχει	 κριτήριο	 την	 ορθοέπεια	ή	 όποια	 γλωσσι-
κή	ορθοδοξία,	γιατί	αυτό	θα	στένευε	τη	δημιουργική	και	ανανεωτική	δυναμική	
της.	Στην	πολυτυπία	και	στην	ενσωμάτωση	γλωσσικών	μορφών	παλαιότερων	ή	
ιδιωματικών	κρύβεται	η	πλούσια	και	 ευρηματική	αξιοποίηση	μιας	θεμελιώδους	
ποιητικής	λειτουργίας,	που	είναι	η	συν[υπο]δήλωση6.	Το	δεύτερο	αφορά	την	κρί-
ση	 του	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	 ότι	 «παρ’	 όλη	 του	 την	 ποικιλία	 στην	 έκφραση,	
ο	Καβάφης	μένει	στο	βάθος	καθαρολόγος	αμετακίνητος	και	αμετάπειστος»	(ό.π.,	
164).	Το	ζήτημα	παρουσιάζει	ενδιαφέρον.	Ο	ποιητής,	όπως	δείχνει	μια	επιστολή	
του,	που	θα	δει	το	φως	της	δημοσιότητας	πολύ	αργότερα	(1987),	θεωρεί	την	ποιη-
τική	του	γλώσσα	ως	μια	από	τις	ομιλούμενες	εκδοχές	της	δημοτικής.	Σ’	αυτή	την	

6.	Συνδήλωση	(υποδήλωση,	συνυποδήλωση,	συμπαραδήλωση	κ.λπ.)	ονομάζεται	η	δυνατότητα	
ανάπτυξης	 δεύτερων	 –	 παράλληλων	 ή/και	 επάλληλων	 –	 υπαινικτικών	 σημασιών,	 κοντά	 στην	
κύρια	(κυριολεκτική)	σημασία.	«Discours	connotatif»	(λόγο	συνδήλωσης)	αποκαλούν	την	ποίηση	
οι	θιασώτες	 της	Σχολής	Hjelmslev	–	Barthes,	αναγορεύοντας	αυτή	 την	 ιδιότητα	σε	κατεξοχήν	
διακριτικό	 του	ποιητικού	λόγου.	Βλ.,	 λ.χ.,	Ε.Γ.Καψωμένος,	Ποιητική	ή	«περί	 του	πώς	δει	 των	
ποιημάτων	ακούειν».	Θεωρία	και	μέθοδοι	ανάλυσης	των	ποιητικών	κειμένων,	Πατάκης,	Αθήνα	
2005,	σ.	78-80	και	104-105.	
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επιστολή,	γραμμένη	το	Σεπτέμβριο	του	1906,	σημειώνει	με	έμφαση:	«η	ζωντανή	
ελληνική	γλώσσα	[...]	πρέπει	να	βγει	με	θάρρος	και	να	παρουσιασθεί	σ’	όλες	τες	
σχέσεις	του	βίου.	Βέβαια	είναι	ατύχημα	που	αυτή	η	ζωντανή	ελληνική	γλώσσα,	
που	είπα,	δεν	είναι	όλως	διόλου	η	ίδια	για	όλους	τους	δημοτικιστάς	[…].	Μερικοί	
–	από	τους	οποίους	είμαι	κι	εγώ	–	διστάζουν	να	θυσιάσουν	ολόκληρη	την	καθα-
ρεύουσα	[…]	και	είναι	πρόθυμοι	να	παραδεχθούν	όχι	μόνο	λέξεις	(στη	γνήσιά	τους	
μορφή)	της	αρχαίας,	αλλά	και	γραμματικούς	τύπους,	όταν	οι	λέξεις	και	οι	τύποι	
αυτοί	τους	φαίνονται	ή	που	πέρασαν	στην	ομιλία	των	πόλεων	ή	που	συντείνουν	
εις	τον	πλουτισμό	και	εις	τον	ωραϊσμό	του	ελληνικού	λόγου	[…].	Εμείς	δε	τώρα	
επιστρέφοντες	στη	δημοτική	γλώσσα	είμεθα	προσκυνηταί,	προσκυνηταί	ευλαβείς	
και	 συγκινημένοι,	 που	 μπαίνουν	 μες	 σε	 τέμενος,	 και	 θα	 βγάλομε,	 βέβαια,	 όλα	
τ’	άτεχνα	στολίδια	και	τα	περιττά	ντύματα	που	το	ασχημίζουν,	αλλά	χωρίς	βία	και	
χωρίς	προκαταλήψεις,	μην	τύχει	και	δεν	δούμε	και	μες	στο	σωρό	απορρίψουμε	–	οι	
ανόητοι	–	καμμιά	μαλαματένια	λήκυθο	ή	κανένα	κιβώτιο	από	λαμπρό	σεντέφι»7.	

Το	άλλο	χαρακτηριστικό	που	αναγνωρίζει	στην	ποιητική	γλώσσα	του	Καβάφη	
ο	συγγραφέας	είναι	η	πεζολογία.	Όπως	γράφει,	η	ποίησή	του	είναι	η	«πεζολογι-
κότερη	της	νεοελληνικής	λογοτεχνίας».	Επιχειρώντας	να	εξηγήσει	το	φαινόμενο,	
συγκομίζει	 μια	 σειρά	 εύλογα	 επιχειρήματα.	 Αρχίζει	 από	 τα	 συμφραζόμενα	 της	
εποχής,	κοινωνικά	και	πνευματικά.	Και	σημειώνει	ότι	ο	ποιητής	ζει	σε	οικογενει-
ακό	και	κοινωνικό	περιβάλλον	εμπόρων,	που	είναι	άνθρωποι	συντηρητικοί	και	
πρακτικοί·	και	αυτό	διαμορφώνει	το	γλωσσικό	του	αισθητήριο	στην	κατεύθυνση	
της	πεζής,	λιτής	και	ακριβολόγας	έκφρασης.	Ανάλογα	φαινόμενα	διαπιστώνει	στο	
πεδίο	των	ιδεών.	Επισημαίνει	την	παρακμή	της	μεταφυσικής	και	τη	διάδοση	του	
υλισμού,	το	παραμέρισμα	του	ανορθολογικού	στοιχείου	και	την	ισχυροποίηση	του	
ρασιοναλισμού.	Επιπλέον,	υποδεικνύει	την	τότε	αρχόμενη	τάση	της	κατάργησης	
των	ορίων	ανάμεσα	στον	ποιητικό	και	στον	πεζό	τύπο	γραφής·	εξέλιξη	που	δικαι-
ώνει	τις	επιλογές	του	Καβάφη.	Τέλος,	εξετάζει	τους	υποκειμενικούς	παράγοντες	
και	αποφαίνεται	ότι	η	φύση	του	Καβάφη	είναι	περισσότερο	τραγική	παρά	λυρι-
κή	κι	αυτό	τον	ωθεί	στο	μεταχείρισμα	της	καθημερινής	λεπτομέρειας8.	Όλα	αυτά	
τα	συσχετίζει	με	ομόλογα	φαινόμενα	στο	πεδίο	της	τέχνης	και	των	λογοτεχνικών	
κινημάτων:	την	παρακμή	του	ρομαντισμού	και	την	ανάδυση	του	ποιητικού	ρεαλι-
σμού,	που	ευνοεί	τη	στροφή	στην	καθημερινή	ζωή	και	στην	αλήθεια	της.	

7.	Το	κείμενο	αυτό,	που	διασώζει	ο	Γ.Π.Σαββίδης,	στα	Μικρά	καβαφικά,	Β΄	(Ερμής,	Αθήνα	1987),		
και	παραθέτουν	οι	Δ.	Δασκαλόπουλος	και	Μ.	Στασινοπούλου,	Ο	βίος	και	το	έργο	του	Καβάφη,	
Αθήνα	2013,	σ.	60-61,	είναι	απάντηση	σε	επιστολή	της	εξαδέλφης	του	Μαρίκας	Τσαλίκη,	από	την	
Πόλη,	που	τον	καλεί	να	σχολιάσει	το	«μαλλιαρό»	προσκλητήριο	γάμου,	που	της	έστειλε	η	κόρη	
του	Φώτη	Φωτιάδη.	Σ’	αυτό	αναφέρεται	ο	Καβάφης,	όταν	γράφει	ότι	η	δημοτική	«πρέπει	να	βγει	
με	θάρρος	και	να	παρουσιασθεί	σ’	όλες	τες	σχέσεις	του	βίου».	
8.	Υπάρχει	όμως,	όπως	λέει,	κάποια	αιτία	πολύ	βαθύτερη,	που	τον	«σπρώχνει	σχεδόν	μανιασμέ-
να	προς	την	καθημερινότητα».	Είναι,	εξηγεί,	η	βουλιμία	του	Καβάφη	να	ξαναζεί	την	ηδονή	που	
έζησε	στο	παρελθόν,	μεταφέροντάς	την	ακέρια	στο	χώρο	του	συναισθήματος	και	της	νόησης.	
Χάρη	σε	μια	ρωμαλέα	αναπαραστατική	δύναμη	και	μια	εξαίρετη	παρατηρητικότητα,	«την	πα-
ρατηρητικότητα	ενός	πεζογράφου»	(το	κρατούμε	αυτό)	ζωντανεύει,	μέσω	της	καθημερινής	λε-
πτομέρειας	και	της	σκηνοθετικής	λειτουργίας,	«γυμνά	και	ολόσωμα	την	πράξη»	(ό.π.,	σ.	178-179).	
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Πράγματι,	ο	ρεαλισμός	είναι	το	τελικό	στάδιο	της	καβαφικής	ποιητικής,	όπου	
η	εκφραστική	ωριμότητα	του	ποιητή	συνδέεται	με	τολμηρές	καινοτομίες.	Σ’	αυτή	
τη	φάση	και	κατ’	εξοχήν	στα	ιστορικά	του	ποιήματα	βρίσκουν	πλήρη	αντιστοιχία	
οι	οξυδερκείς	παρατηρήσεις	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	για	τη	ρεαλιστική	γραφή	
του	Καβάφη:	προσγείωση	στη	λεπτομέρεια	της	καθημερινής	ζωής,	λιτή	ακριβολο-
γία	και	αίσθηση	του	περιττού,	που	τα	συναρτά	με	την	προτεραιότητα	των	κύρι-
ων	φορέων	του	νοήματος,	ουσιαστικού	και	ρήματος,	και	την	περιορισμένη	χρήση	
του	επιθέτου·	και	πάνω	απ’	όλα,	την	ευτυχή	σύμπτωση	μορφής	−	νοήματος	στην	
καίρια	έκφραση,	που	έρχεται	σε	πλήρη	αντιστοιχία	με	το	αντικείμενο	αναφοράς.

Οι	τολμηρές	καινοτομίες	του	Καβάφη,	σε	συνδυασμό	με	τη	διεθνή	καθιέρωση	
που	 γνώρισε	 το	 έργο	 του	στις	 τελευταίες	 δεκαετίες,	 ευνόησαν	μια	σύγχυση	ως	
προς	την	κατεύθυνση	και	το	χαρακτήρα	της	συνεισφοράς	του.	Η	σύγχυση	έγκειται	
στο	ότι	–	ερήμην	της	λογοτεχνικής	θεωρίας	–	οι	καινοτομίες	του	Καβάφη	ταυτί-
στηκαν	στη	συνείδηση	του	φιλολογικού	κοινού	με	το	μοντερνισμό	του	20ού	αι.	Κι	
αυτό	αποτελεί	διπλή	παρεξήγηση	και	ως	προς	το	περιεχόμενο	του	ευρωπαϊκού	
μοντερνισμού	και	ως	προς	το	είδος	της	συμβολής	του	Καβάφη	στο	πεδίο	της	ποιη-
τικής·	μια	παρεξήγηση	δυσεξήγητη,	καθώς	αγνοεί	εντελώς	τα	τεκμηριωμένα	πορί-
σματα	της	ειδικής	γραμματολογικής	έρευνας,	σύμφωνα	με	την	οποία	η	σπουδαία	
συμβολή	του	Καβάφη	είναι	στην	κατεύθυνση	της	ανανέωσης	του	ποιητικού	λόγου	
και	όχι	του	μοντερνισμού.	Το	θέμα	έχει	λύσει	με	σοφή	ακρίβεια,	εδώ	και	τριάντα	
χρόνια,	ο	Κώστας	Στεργιόπουλος,	που	ταξινομεί	τον	Καβάφη	στην	Ανανεωμένη	
παράδοση,	με	βάση	το	τριμερές	τυπολογικό	σχήμα:	Παράδοση	–	Ανανέωση	–	Μο-
ντερνισμός9.	Το	καλλιτεχνικό	κίνημα	του	Μοντερνισμού,	με	την	ειδική	σημασία	
του	όρου,	στοχεύει	στην	ανατροπή	του	καθιερωμένου	σημασιοδοτικού	συστήμα-
τος	(στη	γλώσσα,	την	ποίηση	και	τις	τέχνες)	και	την	καθιέρωση	μιας	διαφορετικής	
όρασης	του	κόσμου,	αντίθετης	προς	τη	ρασιοναλιστική	αντίληψη	των	πραγμάτων.	
Και	το	επιδιώκει	με	την	αποδιάρθρωση	της	συνταγματικής	οργάνωσης	του	κειμέ-
νου	και	με	τη	μετάθεση	του	μηχανισμού	«σημείωσης»	στον	παραδειγματικό	άξο-
να,	που,	επειδή	δεν	δεσμεύεται	από	την	εμπειρική	λογική,	επηρεάζει	σε	ποικίλους	
βαθμούς	την	αναγνωσιμότητα	του	κειμένου,	φτάνοντας	ως	την	ακραία	επιλογή	
της	μη-σημασίας	(υπερρεαλιστική	αυτόματη	γραφή).

Οι	καινοτομίες	του	Καβάφη,	αντίθετα,	δε	θίγουν	το	συνταγματικό	άξονα,	δε	
συμπίπτουν	με	την	αποδιάρθρωση	του	λόγου	και	δε	συναντώνται	με	καμιά	από	
τις	διαβαθμίσεις,	που	συνιστούν	τις	ποικίλες	εκδοχές	του	ποιητικού	μοντερνισμού.	

Η	ανανεωτική	βούληση	του	Καβάφη	έχει	άλλη	κατεύθυνση	απ’	αυτήν	του	μο-
ντερνισμού.	Την	υπέδειξε	και	την	τεκμηρίωσε	πειστικά	ο	Γιάννης	Δάλλας	με	τη	
διατριβή	του,	Ο	Καβάφης	και	η	δεύτερη	σοφιστική	 (Στιγμή,	Αθήνα	1984),	όπου	
εξετάζει	το	πρώιμο	ενδιαφέρον	του	ποιητή	για	τους	σοφιστές	και	τα	λογοτεχνικά	

9.	 Βλ.	 την	 εισαγωγική	 γραμματολογική	 μελέτη	 του	 στον	 τόμο:	 Κώστας	 Στεργιόπουλος,	
Η	ανανεωμένη	παράδοση.	Η	ελληνική	ποίηση.	Ανθολογία	–	Γραμματολογία,	Σοκόλης,	Αθήνα	
1980,	σ.	15-59.	
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είδη	της	ύστερης	αρχαιότητας,	όπως	διαμορφώθηκαν	μέσα	στην	παράδοση	της	
Δεύτερης	σοφιστικής	(Γνώμες,	Θέσεις,	Εκφράσεις,	Χρείες,	Παραινέσεις,	Επιγρα-
φές,	Επιγράμματα,	Επιτύμβια,	Εγκώμια).	Και	μέσα	από	τη	συγκριτική	μελέτη	των	
κειμένων	αποδεικνύει	ότι	τα	«φιλοσοφικά	ποιήματα»	του	Καβάφη	αποτελούν	δο-
κιμές	αναβίωσης	αυτών	των	ειδών.	

Η	θεματική	της	ποίησης	του	Καβάφη	και	η	σχέση	της	με	τον	αρχαίο	κόσμο,	ιδι-
αίτερα	με	την	Ελληνιστική	και	Ρωμαϊκή	περίοδο,	αποτελεί	ένα	προνομιακό	ερευ-
νητικό	αντικείμενο	μέσα	στην	καβαφική	βιβλιογραφία.	Ανάμεσα	στους	μελετητές,	
ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	είναι	ένας	από	τους	πρώτους	που	μίλησαν	διεξοδικά	γι’	
αυτή	τη	σχέση	και,	ειδικότερα,	για	το	συγκεκριμένο	ζήτημα,	ότι	τα	λογοτεχνικά	
είδη	της	ύστερης	αρχαιότητας	χρησίμεψαν	ως	πρότυπα	για	τον	Καβάφη.	Aνάμε-
σα	 στις	 συνθετικές	 θεωρήσεις	 που	 μας	 δίνει,	 ανιχνεύοντας	 τις	 ιστορικές	 προϋ-
ποθέσεις	της	τέχνης	του	Καβάφη,	ξεχωριστή	θέση	κατέχει	η	χαρτογράφηση	της	
ποιητικής	και	ρητορικής	παράδοσης	κατά	την	ύστερη	αρχαιότητα,	ιδιαίτερα	την	
Ελληνιστική	και	Ρωμαϊκή	περίοδο,	ανάμεσα	στο	400	π.Χ.	και	το	400	μ.Χ.,	σύμ-
φωνα	με	τη	δική	του	οριοθέτηση	(ό.π.,	σ.	62-67).	Όπως	επισημαίνει,	πρόκειται	για	
μια	παραγωγή	που	δεν	είναι	μόνο	παράδοση	καλλιέργειας	έντεχνου	λόγου	αλλά	
και	φιλοσοφικής	θεωρίας,	στη	διπλή,	κοσμοθεωρητική	και	βιοθεωρητική	της	δι-
άσταση.	Για	το	ειδικό	θέμα	σημειώνει:	«Μα	το	σταθερό	κέντρο	που	ολόγυρά	του	
πηγαινοέρχεται	ο	συγκινημένος	του	στοχασμός	είναι	η	φοβερή	εκείνη	από	πολλές	
πλευρές	μεταβατική	εποχή	του	χαλασμού	και	του	όρθρου.	Ο	Καβάφης	τοποθετεί	
το	σύγχρονο	αίσθημά	του	μέσα	στο	κλίμα	της	ελληνιστικής	και	της	ελληνορωμαϊ-
κής	Αλεξάνδρειας,	μέσα	στο	κλίμα	του	πνευματικού	βίου	της	ελληνικής	Ανατολής.	
Η	αλεξανδρινή	ποίηση	τού	είναι	στοργικά	αγαπημένη.	«Οι	επιγραμματοποιοί	της	
Παλατινής	Ανθολογίας	του	Κεφαλά,	αυτοί	οι	καλαίσθητοι	τεχνουργοί	των	λιγό-
στιχων	συνθεμάτων	 […]	 του	στέκονται	 συχνά	δυσκολοπλησίαστα	υποδείγματα.	
Μα	είναι	και	πιστός	και	άπιστος	σύγκαιρα	μαθητής	τους.	Του	λείπει	η	χάρη	τους,	
δε	φαίνεται	κιόλας	καθόλου	να	τη	νοιάζεται	[…].	Του	λείπει	από	την	άλλη	μεριά,	
κι	η	αφροντισιά	τους	κι	η	αλαφράδα	τους,	γιατί	ο	Καβάφης	με	σοβαρότητα	και	
με	σύψυχο	δέος	αντικρίζει	 την	τραγική	ουσία	του	ανθρώπου.	 […]	Τα	ποιήματα	
του	Καβάφη	που	 είτε	 με	 τα	 εξωτερικά	 τους	 γνωρίσματα	 είτε	 με	 την	 εσωτερική	
τους	διάρθρωση	τον	τοποθετούν	πλάι	στους	επιγραμματοποιούς	της	Παλατινής	
Ανθολογίας	αποτελούν	ένα	κύκλο.	Μα	παράλληλα	αναπτύσσονται	άλλοι	κύκλοι,	
ορθοδοξότερα	καβαφικοί,	αποκαλυπτικότεροι	του	εσωτερικού	κλίματος	του	ποι-
ητικού	του	λόγου.	Οι	επιγραμματοποιοί	της	Παλατινής	Ανθολογίας αντιπροσω-
πεύουν	τον	ελάσσονα	τόνο.	Είναι,	καθώς	θα	λέγαμε	σήμερα,	‘κοσμικοί’,	αγαπούν	
την	πολιτεία,	[…]	τραγουδούν	αυτές	τις	μικρές	μα	και	τόσο	αγαπημένες	χαρές	της	
ζωής	–	ολάκερη	τη	ματαιότητα,	που	νοιώθουμε	τόσο	συχνά	πως	είναι	ο	μόνος	μας	
θησαυρός.	Αυτή	τη	ματαιότητα	υπερασπίζεται	απελπισμένα	και	η	ποίηση	του	Κα-
βάφη.	Μα	με	πόσες	υποβλητικές	προεχτάσεις,	με	τί	σφοδρές	αναγωγές	στο	‘κύριο	
θέμα’,	σ’	αυτή	την	άφθαρτη	ανθρώπινη	ύπαρξη,	που	ξεπερνά	τους	καιρούς	και	
τους	τόπους!»	(ό.π.,	σ.	62-63,	64-65).	
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Ξαναγυρίζομε	στον	ποιητικό	ρεαλισμό	και	τις	σχετικές	διαπιστώσεις	του	Ι.Μ.
Παναγιωτόπουλου,	για	να	συμφωνήσομε	ότι	ισχύουν	αλλά	κυρίως	για	τα	ιστορι-
κά	ποιήματα	της	ώριμης	περιόδου,	μετά	το	1911.	Στα	κείμενα	αυτά	ανιχνεύονται,	
πιο	 συγκεκριμένα,	 προωθημένες	 τεχνικές	 της	 αφηγηματικής	 πεζογραφίας,	 που	
δικαιώνουν	την	παρατήρηση	του	συγγραφέα	ότι	ο	Καβάφης	διαθέτει	την	παρα-
τηρητικότητα	ενός	πεζογράφου.	Χάρη	σ’	αυτή	την	ιδιότητα,	οι	αφηγηματικές	τε-
χνικές	που	εφαρμόζει	στην	ποίησή	του	θα	μπορούσε	κάλλιστα	να	είναι	ευρήματα	
του	ποιητή,	μέσα	από	το	επίμοχθο	δούλεμα	του	στίχου,	εάν	δεν	είχαμε	ενδείξεις	
ενός	διακειμενικού	διαλόγου	με	υψηλά	πρότυπα	αφηγηματικής	τέχνης.	Μια	τέ-
τοια	εξόχως	ενδιαφέρουσα	ένδειξη	είναι	η	πληροφορία	του	Ι.Α.Σαρεγιάννη	–	που	
μνημονεύει	και	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	–	ότι	ο	Καβάφης	διάβαζε	τον	Proust,	τον	
οποίο,	όπως	γράφει,	«θαύμαζε	πολύ»10.	Για	τις	τεχνικές	αυτές,	που	χαρακτηρίζουν	
την	ποιητική	του	Καβάφη	και	οι	οποίες	αντιπροσωπεύουν	πρωτοποριακές	κατα-
κτήσεις	 της	αφηγηματικής	πεζογραφίας,	 έχομε	μιλήσει	άλλοτε	διεξοδικά,	 χωρίς	
να	 τις	 συσχετίσομε	 ειδικά	με	 επίδραση	 του	Marcel	 Proust11.	 Συγκεκριμένα,	 δια-
πιστώσαμε	 ότι	 η	ποίηση	 του	Καβάφη	σφραγίζεται	 από	 την	προτεραιότητα	 της	
αφήγησης	λόγων	έναντι	της	αφήγησης	πράξεων.	Η	αφήγηση	λόγων	παίρνει	διά-
φορες	ομοειδείς	συντακτικές	και	αφηγηματικές	μορφές,	ανάμεσα	στις	οποίες	οι	
στατιστικά	επικρατέστερες	και	ποιοτικά	χαρακτηριστικές	 είναι	ο	άμεσος	λόγος 
και	ο	ελεύθερος	πλάγιος	λόγος.	Ο	άμεσος	λόγος	αντιπροσωπεύει	την	πιο	αμιγή	
μορφή	αναφερόμενου	λόγου,	χωρίς	αφηγηματική	μεσολάβηση	ή	συντακτική	εξάρ-
τηση.	Ορισμένες	απ’	αυτές	τις	τεχνικές	έχουν	σημεία	επαφής	με	την	παράδοση	της	
αρχαίας	ρητορικής,	ιδιαίτερα	με	τα	ρητορικά	γυμνάσματα,	και	συνιστούν	ευνοϊ-
κή	προϋπόθεση	για	τη	μεταφορά	σχημάτων	από	τα	αντίστοιχα	λογοτεχνικά	είδη	
της	μεταγενέστερης	αρχαιότητας	(εκφράσεις,	επιγράμματα,	επιτύμβια,	ρητορικές	
ασκήσεις),	που	βασίζονται	στον	άμεσο	λόγο.	Μ’	αυτό	τον	προσανατολισμό,	ο	Κα-
βάφης	 επικαιροποιεί	 το	πνεύμα	της	αρχαίας	Σοφιστικής,	 δίνει	 την	 έμφαση	στη	
διανοητική	λειτουργία	και	στη	διανοητική	συγκίνηση.	Kαι	επιχειρεί	μια	τολμηρή	
ανανέωση	της	ποιητικής	γραφής	με	τα	μέσα	της	αφηγηματικής	πεζογραφίας.	Έτσι,	
ξαναπιάνει	 το	 νήμα	 μιας	 μακράς	 καλολογικής	 παράδοσης	 και	 αποκαθιστά	 τη	
διαχρονική	συνέχεια	των	αρχαίων	λογοτεχνικών	ειδών.	Κι	όλα	αυτά	μαζί	συνθέ-

10.	«Δανείστηκε	από	τον	κ.	Αναστασιάδη	τον	δεύτερο	τόμο	του	Du côté de Guermantes	του	Proust	
που	θαύμαζε	πολύ,	αν	κρίνω	από	τους	επαίνους	που	μου	έκανε»:	Ι.Α.Σαρεγιάνης,	«Σχόλια	στον	
Καβάφη»,	Τα	Νέα	Γράμματα,	χρ.	Ζ ,́	Μάρτης	1944,	σ.	134	(=	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	Κ.Π.Καβάφης,	
1982,	σ.	70,	υποσημ.	67).
11.	Ε.Γ.Καψωμένος,	«Ο	άμεσος	λόγος	στην	ποίηση	του	Καβάφη»,	Μνήμη	Παναγιώτη	Μουλλά.	Νε-
οελληνική	λογοτεχνία	και	κριτική.	Από	τον	Διαφωτισμό	έως	σήμερα.	Πρακτικά	ΙΓ΄	Διεθνούς	Επι-
στημονικής	Συνάντησης	(3-6	Νοεμβρίου	2011),	Α.Π.Θ.	Τμήμα	Φιλολογίας	–	Τομέας	Μεσαιωνικών	
και	Νέων	Ελληνικών	Σπουδών,	Εκδόσεις	Σοκόλη	–	Κουλεδάκη,	Αθήνα	2014,	σ.	644-655·	επίσης,	
«Ο	ελεύθερος	πλάγιος	λόγος	στην	ποίηση	του	Καβάφη»,	Convegno	Internationale:	Costantino	P.	
Kavafis.	70	anni	dalla	morte	e	140	dalla	nascita	(Napoli,	28-29	novembre	2003),	περ.	Ιταλοελληνικά.	
Rivista di cultura grecomoderna,	τ.	IX,	Napoli	2008,	σ.	37-58.	–	Τα	μυστικά	της	Τέχνης	του	Καβάφη.	
Ποιητική	γραφή	–	Συνθεσιακές	τεχνικές	–	Ανάλυση	κειμένων,	Ακτίς,	2014,	σ.	84-85.
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τουν	 μια	 σημαίνουσα	 ισοτοπία,	 που	 διαπερνά	 ολόκληρο	 το	 έργο	 του	Καβάφη:	
αναπαριστούν	ένα	πολιτισμό	που	υπήρξε	κατά	κύριο	λόγο	πολιτισμός	καλλιέρ-
γειας	του	λόγου,	δηλαδή	κατ’	εξοχήν	πνευματικός	πολιτισμός.	

Το	σημαντικότερο	από	τα	φαινόμενα,	που	συνδέονται	με	τους	αφηγηματικούς	
τρόπους	(εγκλίσεις)	και	τη	«φωνή»	του	αφηγητή	είναι	ο	ελεύθερος	πλάγιος	λό-
γος.	Ο	ελεύθερος	πλάγιος	λόγος	του	Καβάφη	είναι,	κατά	βάση,	λόγος	διφωνικός 
και	διαλογικός.	Συγκρούονται	μέσα	σ’	αυτόν	δύο	προοπτικές	και	δύο	αξιολογί-
ες.	Είναι,	μ’	άλλα	λόγια,	το	προνομιακό	πεδίο	για	την	άσκηση	της	τεχνικής,	που	
ο	Μπαχτίν	αποκάλεσε	«εσωτερική	διαλογοποίηση».	Πρόκειται	για	την	πιο	έντε-
χνη	εκδοχή	της	αφήγησης	λόγων,	που	ο	Καβάφης	χειρίζεται	με	αριστοτεχνικό	τρό-
πο.	Μ’	αυτή	την	τεχνική	συγκροτούνται	ορισμένα	από	τα	πιο	σημαντικά	ποιήματα	
της	ωριμότητας.	Με	την	τεχνική	της	«εσωτερικής	διαλογοποίησης»	ο	ποιητής	ανα-
τέμνει	την	ανθρώπινη	ψυχή	και	φανερώνει,	με	τρόπο	έμμεσο	και	υπαινικτικό,	τις	
αφανείς	ψυχικές	συγκρούσεις	και	τα	τραγικά	αδιέξοδα	του	ήρωα	και	της	κοινωνί-
ας	στην	οποία	ζει.	Εδώ	βρίσκεται	ένα	άλλο	διακριτικό	γνώρισμα	του	Καβάφη,	που	
συνιστά	τον	πυρήνα	της	ανθρωπολογίας	του.	Ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	αφιερώνει	
το	2ο	μέρος	του	βιβλίου	του	στην	«ουσία	του	έργου»	του	Καβάφη.	Εκεί	επανέρ-
χεται	συχνά	στο	πρόβλημα	του	τραγικού	και	σχολιάζει	επιδοκιμαστικά	τους	προ-
ηγούμενους	μελετητές,	που	μιλούν	για	τον	δραματικό	χαρακτήρα	ή	το	 τραγικό	
περιεχόμενο	της	ποίησης	του	Καβάφη.	Σ’	αυτή	τη	διαπίστωση	φαίνεται	να	συγκλί-
νουν	πολλοί	μελετητές,	αλλά	χωρίς	να	προχωρούν	σε	σαφή	διάκριση	δραματικού	
–	τραγικού,	ούτε	σε	επαρκή	ανάλυση	του	τραγικού	ως	συνθεσιακής	τεχνικής	και	
ως	συστήματος	αξιών.	Από	τους	παλιότερους	μελετητές,	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	
είναι	ένας	απ’	τους	πρώτους	που	έδωσαν	στο	ζήτημα	αυτό	τη	δέουσα	σημασία.	
Με	τη	διαφορά	ότι,	συνεπής	προς	την	ψυχαναλυτική	προοπτική	που	επέλεξε,	ξε-
κινά	από	την	πάγια	θέση	ότι	ο	ποιητής	και	το	έργο	του	είναι	ένα	και	το	αυτό,	δεν	
ξεχωρίζει	τον	ενδοκειμενικό	αφηγητή	από	το	 ιστορικό	πρόσωπο	του	Καβάφη12.	
Συχνά,	μιλώντας	για	το	τραγικό	αναφέρεται	στον	Καβάφη	και	στις	συνθήκες	του	
βίου	του.	Γράφει:	«Για	τούτο	μπορούμε	να	είμαστε	βέβαιοι	πως	δυο	στοιχεία	ση-
μαδεύουν	κυριότατα	το	πρόσωπο	του	Καβάφη:	η	συνείδηση	της	τραγικής	ουσίας	
του	βίου	και	η	υπερτροφία	του	εγκεφαλικού	στοιχείου.	Το	δεύτερο	είναι	κιόλας	
ένα	μέσο	άμυνας	ενάντια	στον	εαυτό	του	και	στους	άλλους	ανθρώπους.	Το	πρώτο	
είναι	μια	έκφραση	του	συμπλέγματος	της	κατωτερότητας	καθαρά	ατομικής	ση-
μασίας,	ένα	δείγμα	του	αγώνα	με	τον	εαυτό	του	μονάχα.	Κι	από	την	άποψη	τούτη	
ο	 Καβάφης	 στάθηκε,	 ανάμεσα	 στ’	 άλλα,	 κι	 ένας	 τραγικός	 αυτοτιμωρούμενος»	
(ό.π.,	σ.	130).	

12.	Ο	μελετητής	που,	μετά	τον	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο,	έκαμε	το	πρόβλημα	επίκεντρο	της	ερμη-
νευτικής	του	προσέγγισης	(εστιάζοντας	στα	ποιητικά	κείμενα	εκείνος)	είναι	ο	Γιώργος	Θέμελης.	
Βλ.	«Το	σχήμα	πολιορκίας	στην	ποίηση	του	Καβάφη»,	εφημ.	Καθημερινή,	22	και	23	Νοεμβρίου	
1963.	Του	ιδίου,	Η	ποίηση	του	Καβάφη.	Διαστάσεις	και	όρια,	εκδ.	Κωνσταντινίδη,	Θεσσαλονίκη	
1970,	σ.	15-43,	και	Η	διδασκαλία	των	Νέων	Ελληνικών,	εκδ.	Κωνσταντινίδη,	Θεσσαλονίκη	1973,	
τ.	1,	σ.	216	κ.ε.	

Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΤΟΥ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ



64

Όντας	αναρμόδιοι	για	το	ιστορικό	πρόσωπο	του	ποιητή,	βεβαιώνομε	ότι	οι	πα-
ρατηρήσεις	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	ευστοχούν	σε	σημαντικό	βαθμό	για	τους	
ενδοκειμενικούς	ήρωες.	Παραμένει,	ωστόσο,	ανοιχτό	το	πεδίο	για	μια	αναλυτική	
έρευνα	στα	ποιητικά	κείμενα,	προκειμένου	να	αποσαφηνιστεί	ποια	είναι	τα	συ-
στατικά	στοιχεία	που	συνθέτουν	την	αντίληψη	του	τραγικού	και	ποια	θέση	αυτή	
κατέχει	μέσα	στην	καβαφική	ανθρωπολογία.	Αλλά	αυτό	είναι	ένα	χωριστό	θέμα.

R é s u m é

Dans	une	période	précoce	des	études	cavafiennes,	l’ouvrage	de	I.M.	Panaiotopoulos,	
C.P.	Cavafy	 (1946)	est	une	des	études	 les	plus	étendues	et	 les	plus	remarquables.	 Il	
se	constitue	de	trois	parties:	I.	L’homme,	II.	La	substance	de	l’œuvre	[lire:	le contenu 
semantique	de	l’œuvre],	III.	La	forme	de	l’œuvre,	structuration	indicative	de	son	choix	
méthodologique.	Sa	méthode	d’analyse	se	refère	à	la	théorie	psychanalytique,	qu’il	a	
appliquée	pour	 interpréter	 les	présuppositions	subjectives	de	 la	création	poétique	de	
Cavafy	(chapitre:	“Le	Narcisse	primordial”).	L’étude	suit	une	procédure	systématique,	
du	général	au	concret,	de	l’époque	et	la	société	à	l’individu	historique	du	poète,	de	l’in-
dividu	du	poète	à	l’œuvre	poétique.	

Nous	 citons	 ici,	 les	 contributions	 interpretatives	 de	 cette	 étude	 les	 plus	 remar-
quables.	C’est,	d’abord,	le	panorama	du	contexte	historique	et	sociale	de	la	poésie	de	
Cavafy.	C’est,	puis,	ses	observations	sur	le	caractère	quasi	prosaïque	de	l’écriture	poé-
tique	de	Cavafy.	C’est,	en	plus,	la	dialectique	du	poète	avec	les	écoles	du	romantisme,	
parnassisme	et	symbolisme	et	l’influence	que	chacune	d’eux	a	exercé	successivement	à	
l’ecriture	poétique	de	Cavafy;	et	surtout,	les	traits	distinctifs	de	la	poétique	cavafienne	
par	rapport	aux	courants	littéraires	européens.	Dans	ce	domaine,	une	mention	particu-
lière	mérite	le	maniement	différent	de	l’histoire	comme	facteur	du	système	sémantique	
dans	la	poésie	cavafienne.	

I.M.	Panaiotopoulos	a	été	un	des	premiers	chercheurs	qui	ont	étudié	attentivement	
les	relations	de	la	poésie	de	Cavafy	avec	la	littérature	de	l’antiquité	tardive	(période	
hellénistique	et	romaïque).	Dans	ce	cadre,	il	a	exprimé	l’hypothèse	que	Cavafy	se	ser-
vait	comme	modèle	les	epigrammes	de	l’Anthologia	Palatina,	dans	son	effort	de	faire	
ressusciter	les	genres	littéraires	de	l’antiquité.

Une	contribution	importante	parmi	les	autres	est	qu’il	a	distingué	nettement	la	poé-
sie	 tragique	de	 la	poésie	 lyrique;	et	qu’il	a	qualifié	 la	poésie	de	Cavafy	comme	une	
“poésie	tragique”.	

En	conclusion,	la	critique	de	la	critique	que	l’auteur	a	accomplit	par	son	dialogue	
avec	les	essais	sur	Cavafy	de	la	bibliographie	précédente,	constitue	une	contribution	
considérable	à	l’histoire	de	la	critique	néohellénique.	

ΕΡΑΤΟΣθΕΝΗΣ Γ. ΚΑψΩΜΕΝΟΣ
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Το κριτικό έργο του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου αποτελεί 
σπάνιο δείγμα του τρόπου, με τον οποίο διαμορφώνε-
ται, εξελίσσεται και μετακενώνεται η κριτική σκέψη. Και 
τούτο για τους εξής λόγους: πρώτον, επειδή, αυτοδί-
δακτος στην κυριολεξία, θήτευσε εξ απαλών ονύχων, 
από την ηλικία των δεκατεσσάρων μόλις ετών, στον 
κριτικό προβληματισμό και μέσω της κριτικής μυήθηκε 
σταδιακά στα της τέχνης· δεύτερον, επειδή ασχολήθη-
κε με πολλά είδη του κριτικού λόγου, από έφεση προς 
τα γράμματα αλλά και από βιοποριστικές ανάγκες κι-
νούμενος· και τρίτον, διότι με την πάροδο των ετών και 
έπειτα από πολύμοχθο φιλολογικό έργο αξιοποίησε 
την κριτική σκευή του, μεταφέροντας παραγωγικά τους 
καρπούς της ακόμη και στα λογοτεχνικά δημιουργήμα-
τά του. Ο Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος ανδρώθηκε ως κριτι-
κός και μέσω αυτής της ιδιότητάς του προσέγγισε την 
πρωτογενή πνευματική δημιουργία.
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