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spyros.karydakis@gmail.com 

Προσωπική ιστοσελίδα του συγγραφέα: www.analphabet.gr 

 

Το analphabet δεν είναι όνομα εκδοτικού οίκου ή εταιρείας, αλλά λογότυπο του συγ-

γραφέα. 

 

Στη φωτογραφία του εξωφύλλου: Ο Ρίλκε γύρω στα 1900, περίπου 25 χρονών. 

 

Το σχέδιο του τοξότη στο λογότυπο της τελευταίας σελίδας είναι του ζωγράφου, χαράκτη 

και σχεδιαστή αρχαιολογικών ευρημάτων Ανδρέα Κοντονή: 

www.andreaskontonis.com/home.html 

 

Σχεδιασμός — σελιδοποίηση: analphabet. 
 

 

© για το σχέδιο του τοξότη: Ανδρέας Κοντονής 

© για το βιβλίο: Σπύρος Καρυδάκης 
 
 
Το έργο αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα του, σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 
και τις κατά καιρούς τροποποιήσεις του. Δεν πωλείται, αλλά παρέχεται δωρεάν. Απαγορεύεται να 

πωληθεί απ’ οποιονδήποτε. 

http://www.analphabet.gr/
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Ο γερμανόφωνος Αυστριακός από την Πράγα Ράινερ Μαρία Ρίλκε, 1875-1926, 

θεωρείται σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές παγκόσμια. Η ποίησή του 

διαβάζεται από ανθρώπους κάθε γλώσσας και φυλής, επηρεάζοντάς τους στην 

οπτική τους για τον λόγο και την αίσθηση του κόσμου. Παρά το βάθος της και τη 

δυσκολία κατανόησής της, διαμορφώνει στο πνεύμα έναν χώρο εικόνων και εν-

νοιών που λειτουργεί εσαεί ως μεταλλακτικός ιστός της σκέψης του αναγνώστη. 

Ο ποιητικός λόγος του Ρ.Μ. Ρίλκε με απασχόλησε διακαώς ως κάλλος και 

ως μεταλλευτήριο ιδεών ήδη από την εφηβεία μου. Οι μεταφραστικές δοκιμές 

σε ποιήματά του, που επιχείρησα επανειλημμένα, με βοήθησαν να κατανοήσω 

θεμελιώδεις αλλά και ενίοτε αθέατες λειτουργίες του δινευόμενου νου. 

 

Σπύρος Καρυδάκης 

 

 

 

Ρίλκε, πίνακας αγνώστου. 
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Archäischer Torso Apollos 

 

Αρχαϊκός κορμός Απόλλωνος 
 

 

Δεν είδαμε τ’ ανήκουστο κεφάλι 

που των ματιών του ωρίμαζε τα μήλα. 

Μα σαν πολυέλαιος άναβε κι εκύλα 

ο κορμός του, όπου η ματιά του πάλι 

 

κρατιόταν κι άστραφτε. Αλλιώς η πλώρη 

δεν θα σε τύφλωνε του στήθους του, κι η στρέψη 

των μηρών του με γέλιο δεν θα ’χε στέψει 

το μέσον, όπου το φύλο εχώρει. 

 

Και κάτω από των ώμων την ευδεία 

πτώση, θα ’τανε πέτρα στρεβλή και κρύα 

και δεν θα έφρισσε σαν ζώου δέρμα, 

 

και να εκρύγνειται όπως αστέρι, θα είχε πάψει· 

γιατί ολόκληρος είν’ ένα βλέμμα. 

Τώρα η ζωή σου πρέπει ν’ αλλάξει. 

 

Παρίσι, πρώιμα το καλοκαίρι 1908 
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Gott im Mittelalter 

 

Θεός στον Μεσαίωνα 
 

 

Και τον είχαν λοιπόν τότε συλλάβει 

και τον θέλαν να υπάρξει και να ορίσει, 

και βάρη τού κρεμάσαν (πριν προλάβει 

στον ουράνιο δρόμο του να γυρίσει), 

 

τους πελώριους καθεδρικούς τους, 

φόρτο και μάζα. Κι έπρεπε μονάχα 

απ’ τους ασύνορους πάνω αριθμούς του 

σημαίνοντας να ολογυρνάει, τάχα 

 

ρολόγι κι οιωνός για τις δουλειές τους. 

Μα ξάφνου στις στροφές του πήρε φόρα, 

κι ενώ όλοι στην τρομαγμένη χώρα 

 

με τη φωνή του εχάναν τις μιλιές τους, 

με μηχανή συντρίμμι αυτός ελάκα, 

σκαστός απ’ την ψηφιδωτή του πλάκα. 

 

Παρίσι γύρω στις 20 Ιούλη 1907 
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Herbsttag 

 

Μέρα φθινοπώρου 
 

 

Κύριε· είναι καιρός. Το καλοκαίρι ήταν μεγάλο. 

Ρίξε τους ίσκιους σου στα ηλιακά ρολόγια, 

και στα λιβάδια τον ανέμων σου τον σάλο. 

 

Οι στερνοί να τελειωθούνε πρόσταξε καρποί. 

Δώσ’ τους ακόμα με νοτιά δυο μέρες 

και σπρώξε τους στης πλήρωσης τις σφαίρες, 

και θήρευσε τη γλύκα τη στερνή μες στο βαρύ κρασί. 

 

Όποιος δεν έχει απόψε σπίτι, δεν θα οικοδομήσει 

ποτέ του. Κι ο μονάχος, μόνος του θ’ αναστενάζει, 

θα γράφει γράμματα μακριά, θα ξαγρυπνεί και θα διαβάζει, 

και στις αλέες αργός θ’ αδημονήσει 

καθώς ο άνεμος τα φύλλα θα ταράζει. 

 

Παρίσι, 21 Σεπτέμβρη 1902 
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Der Dichter 

 

Ο ποιητής 
 

 

Μακραίνεις από μένα ώρα. 

Το φεροκόπημά σου με πληγώνει. 

Μόνος· το στόμα τι να κάνω τώρα; 

Και τη μέρα; Και τη νύχτα που με ζώνει; 

 

Σπίτι δεν έχω κι ούτε αγαπημένη, 

δεν έχω τόπο για να ζήσω. 

Το κάθε πράγμα που του δίνομαι, πλουταίνει 

και σπάταλα με διώχνει πίσω. 

 

Meudon, χειμώνας 1905-6 
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Du Dunkelheit aus der ich stamme 

 

Ζόφε που μ’ έχεις γεννήσει 
 

 

Ζόφε, που μ’ έχεις γεννήσει, 

πιο πολύ κι από τη φλόγα σ’ έχω αγαπήσει 

όπου εκείνο τον κόσμο ορίζει 

—και στραφταλίζει— 

σαν ένας κύκλος ολόγυρά του 

και ψυχή δεν αγγίζει τα σύνορά του. 

 

Μα ο ζόφος τα ’χει όλα σαν Ένα, 

μορφές και φλόγες, θηρία κι εμένα, 

πώς όλα τα κλει, 

ανθρώπους κι ισχύ! 

Δυνάμεις άμετρες με ζυγώνουν. 

 

Πιστεύω στις νύχτες που με ζώνουν. 
 

Βερολίνο 

22 Σεπτέμβρη 1899 
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Schlußtück 

 

Επίλογος 
 

 

Μέγας ο Χάρος. 

Δικά του καθώς γελάνε 

τα στόματά μας. 

Όταν στα ενδότατα, νομίζουμε, είμαστε της ζωής, 

κινάει το κλάμα 

στα ενδότατά μας. 

 

1900-1901 
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Die zente Elegie 

 

Η δεκάτη ελεγεία 
 

 

Ας ήταν ν’ αναπέμψω κάποτε, στης έλλαμψης της τρομερής το έβγα, 

παννύχιον ύμνο και δοξαστικά στους αγγέλους που θα συναινούν. 

Από τα στεντόρεια της καρδιάς σφυριά κανένα 

ας μη χτυπούσε σε αμφίβολες, τραχιές ή ασθενικές χορδές. 

Τη ρέουσα όψη μου πιο ακτινοβόλα ας έκανα, 

ας άνθιζε ο αδιόρατος λυγμός μου. 

Ω πώς θα σας αγαπήσω ύστερα θλιμμένες νύχτες. 

Και πώς δεν σας υποδέχτηκα απαρηγόρητες αδελφές γονατισμένος, 

πώς και δεν δόθηκα πιο ενδοτικός ακόμα στα λυτά 

μαλλιά σας. Εμείς, οι άσωτοι των πόνων. 

Πώς στοχαζόμασταν στη θλιβερή τους διάρκεια, 

μπορεί και για να μην τελειώνουν. Κι όμως είν’ εκείνες 

το αειθαλλές μας φύλλωμα, η σκοτεινή περιπλοκάδα, 

μία των εποχών του μυστικού έτους — όχι 

εποχή μονάχα — είναι τόπος, οικισμός, στρατόπεδο, έδαφος και κατοικία. 

 

Αλήθεια, πόσο ξένα είναι τα σοκάκια αλίμονο της Πόλης-Θλίψη, 

όπου στην κίβδηλη σιωπή, την καμωμένη από τύρβη, 

σκληρά, από το καλούπι του κενού το εκμαγείο επαίρεται: 

το πομπώδες το μνημείο, ο χρυσωμένος ήχος. 

Ω, πώς το παζάρι τους αόρατος άγγελος θα τους τσαλαπατούσε, 

την παρηγοριά που η εκκλησία τους οριοθετεί, η ετοιματζίδικη, 

παστρικούλα και κλειστή κι απογοητευμένη όπως ταχυδρομείο την Κυριακή. 

Έξω όμως πάντα στροβιλίζονται οι κύκλοι του πανηγυριού. 

Αιώρες της ελευθερίας! Δύτες κι αγύρτες με τον καταχθόνιο ζήλο! 

Και της ψιμυθιωμένης τύχης εικόνες μες στο σκοπευτήρι 

που αναπηδούν και ηχούν σαν τενεκές 

όταν τους πετυχαίνει ο πιο επιδέξιος. Από επιδοκιμασία σε σύμπτωση 

τρικλίζει παρακάτω, γιατί παράγκες στη σειρά κάθε παράδοξο διαλαλώντας, 

παφλάζουνε και τυμπανίζουν. Μα για ενήλικες 

υπάρχει κάτι ιδιαίτερο να δούνε, πώς το αργύριο ανατομικά αυξαίνει, 

κι όχι για τέρψη μόνο: του χρήματος το γεννητικό μόριο, 

όλα, το παράδειγμα, το πράγμα γενικά, αυτό διδάσκει 
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και καρπίζει…… 

…… Ω μα λίγο παραπέρα 

πίσω από τον στερνό τον φράχτη, τον σκεπασμένο με αφίσες του «Αθάνατον», 

κείνης της μπίρας της πικρής, που φαίνεται γλυκιά στους πότες 

σαν μασουλίζουν πάντα φρέσκιες εκτονώσεις…… 

όμοια από τη ράχη πίσω της σανίδας όλ’ αυτά είναι πραγματικά. 

Παιδιά παίζουν, εραστές κρατούν ένας τον άλλον — σοβαρά, παράμερα, 

στο φτωχικό χορτάρι, και σκυλιά πράττουν όπως το θέλει η φύση. 

Ακόμα πιο μακριά τραβάει ο νέος, ίσως και ν’ αγαπά 

μια νεαρή Οδύνη…… Πίσωθέ της έρχεται στα λιβάδια. Εκείνη λέει: 

—Μακριά. Εκεί έξω κατοικούμε…… 

Πού; Κι ο νέος 

ακολουθεί. Τον συγκινεί η κοψιά της. Ώμοι, λαιμός — ίσως 

είναι από από λαμπρή γενιά. Μα την αφήνει, πισωστρέφει, 

γυρνά και γνέφει…… Τι μπορεί να γίνει; Είναι μια Οδύνη. 

 

Μονάχα οι νεαροί νεκροί στην πρώτη κατάσταση 

της άχρονης γαλήνης, σαν σβήνουν οι συνήθειες, 

εκείνοι την ακολουθούν μ’ αγάπη. Και τις κόρες 

προϋπαντεί και τις κάνει φίλες της. Τους δείχνει σιγανά 

το έχει της: μαργαριτάρια του πένθους και τους φίνους 

πέπλους της καρτερίας. — Με τους νέους 

βαδίζει σιωπώντας. 

 

Αλλά εκεί που κατοικούνε, στην κοιλάδα, μια από τις πρεσβύτερες Οδύνη 

αναλαβαίνει τον νέο, κι όταν αυτός ρωτά: —Ήμασταν, 

λέει, μεγάλο γένος μια φορά εμείς οι Οδύνες. Οι πατέρες 

δουλεύαν τα ορυχεία πέρα στη μεγάλη οροσειρά. Σ’ ανθρώπους 

βρίσκεις κάποτε ένα ξεμυτερό κομμάτι πανάρχαιου Πόνου 

ή, από παλιό ηφαίστειο, οξειδωμένη κι απολιθωμένη Οργή. 

Ναι, από δω κρατιούνται. Άλλοτε ήμασταν πλούσιοι. 

 

Και τον κατευθύνει ανάλαφρα μες από τις εκτεταμένες γαίες των Οδυρμών, 

του δείχνει τους κίονες των ναών ή τα χαλάσματα 

κείνων των κάστρων, απ’ όπου μια φορά οι αρχόντισσες Οδύνες 

σοφά κυβερνούσανε τη χώρα. Και του δείχνει τα υψηλά 

Δακρυόδεντρα και λιβάδια θαλλερής Μελαγχολίας, 

—ζωντανοί μόνο σαν ήπια φυλλωσιά την ξέρουν— 

δείχνει τα ζώα του Πένθους καθώς βόσκουν, — και να: 

τρομάζει ένα πουλί, φτεροκοπάει ξυστά στ’ ανάβλεμμά τους πέρα, 

γραπτή εικόνα της ξεμοναχιασμένης του κραυγής. — 

Βράδυ, τον οδηγεί στους τύμβους των παλαιών 

από το γένος των Οδυρμών, στις Σίβυλλες και στους Προφήτες. 



12 
 

Μα πέφτει η νύχτα, γι’ αυτό βραδύτερα οδοιπορούν 

κι ύστερα πάνωθε σαν τη Σελήνη, 

ακρίτας πάνω απ’ όλα το Επιτύμβιο. Αδελφικό μ’ αυτό στον Νείλο, 

η έξοχη Σφίγγα: — όψη της βουβαμένης 

κάμαρας. 

Και απορούν με τη στεφανηφόρα κεφαλή, που για πάντα, 

έθεσε σιωπηλά 

των ανθρώπων το πρόσωπο στη ζυγαριά των άστρων. 

 

Σκοτισμένη από τον άωρο χάρο η ματιά 

να το συλλάβει δεν μπορεί. Μα η θέαση Εκείνης 

κάτω από του Ψεντ τον κύκλο, φέρνει σε πανικό την κουκουβάγια. 

Και τούτη, ψαύοντας μόλις πέρα ώς πέρα σ’ αργή αφαίρεση το μάγουλο, 

την ωριμότατη καμπύλωση, 

σημειώνει απαλά στη νέα 

νεκρικήν ακοή, πάνω σ’ ένα διπλανοιγμένο φύλλο, 

το άφατο διάγραμμα. 

 

Και πιο ψηλά τ’ αστέρια. Καινούργια. Τ’ άστρα της χώρας του Πόνου. 

Η Οδύνη αργά τα ονοματίζει: —Εδώ, 

βλέπε: τον Ιππέα, τη Ράβδο, και τον πληρέστερον αστερισμό εκείνον 

τον λένε Στέφανο των Καρπών. Πιο μακριά κατά τον Πόλο: 

Κούνια, Οδός, η Καιομένη Βίβλος, Παράθυρο και Κούκλα. 

Αλλά στον ουρανό του Νότου, διαυγές όπως στο εσώτερο 

χεριού που ευλογάει, το ακτινοβόλο «Μ» 

οπου σημαίνει τις Μητέρες. 

 

Μα πρέπει ο νεκρός να συνεχίσει, και σιωπώντας η πρεσβύτερη τον φέρνει 

Οδύνη μέχρι το φαράγγι 

όπου στο σεληνόφωτο λάμπει 

η Πηγή της Χαράς. Με δέος 

την ονομάζει: —Στους ανθρώπους 

είν’ ένας χείμαρρος που παρασέρνει. — 

 

Στέκεται στης οροσειράς τα πόδια 

κι εκεί τον αγκαλιάζει κλαίγοντας. 

 

Μονάχος ανεβαίνει πέρα στα όρη του πανάρχαιου Πόνου. 

και πια το βήμα του δεν αντηχεί από την άηχη Μοίρα. 

 

Αλλ’ αν εγείρανε για μας οι ατέρμονα νεκροί ένα Σύμβολο, 

κοίτα, θα δείχνανε ίσως τα κρεμάμενα άνθη της άφυλλης 

φουντουκιάς, ή πάλι 
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θα νοούσαν τη βροχή, που πέφτει στο σκοτεινό βασίλειο της Γης την άνοιξη. 

 

 

Κι εμείς, συλλογιζόμενοι την ανερχόμενη 

ευτυχία, τη συγκίνηση θα αισθανόμασταν 

όπου σχεδόν σε σύγχυση μας φέρνει 

όταν ένα κάτι Ευτυχισμένο πέφτει.1 

                                                
1 Μόνο μια παρατήρηση σε αυτό το εξαιρετικά βαθύ ποίημα, με τα πλήθος σύμβολα: όσον αφορά 

τον στίχο στο τέλος, για τα «κρεμάμενα άνθη της άφυλλης / φουντουκιάς». Η φουντουκιά έχει άνθη 

θηλυκά πολύ μικρά, και αρσενικά μακριά σαν σταφυλάκια, που ανθούν νωρίς την άνοιξη, πολύ 

πριν βγουν τα φύλλα. Στις ευρωπαϊκές βόρειες χώρες τα λουλούδια αυτά προβάλλουν μες στο 

χιόνι. Έτσι, τα άνθη της φουντουκιάς, καθώς και η «βροχή, που πέφτει στο σκοτεινό βασίλειο της 

Γης την άνοιξη», σε αυτό το ποίημα που μιλάει για τον πρόωρο και ηθελημένο θάνατο ενός νέου 

του οποίου ο ως τώρα βίος, οι έρωτες και οι σκέψεις περιγράφηκαν στις προηγούμενες 9 ελεγείες, 

συμβολίζουν την αναγέννηση της ζωής, καθώς ανθίζει ακριβώς στο τοπίο της κορύφωσης του 

άκρου θανάτου. Για την ερωτική πράξη Ουρανού και Γης η οποία γεννά τη ζωή και συμβολοποι-

είται από τη βροχή-σπέρμα, βλέπε την ανάλυση του ατελούς ποιήματος «Ελλάδα» στο τεύχος μας 

για τον Φρίντριχ Χέλντερλιν, ποιητή που έχει επηρεάσει αποφασιστικά τον Ρίλκε. 

Έτσι, ο νέος που μεταβαίνει ηθελημένα από τη ζωή στον θάνατο, που πέφτει ευτυχισμένος και 

γαλήνιος, δημιουργεί στην ψυχή μας όχι πόνο, μα την άνοδο μιας ανάτασης η οποία μας μεταδίδει 

την ευτυχία και τη γαλήνη του πρόωρου νεκρού κατά τη στιγμή του περάσματός του στην ανυ-

παρξία, καθώς «πια το βήμα του δεν αντηχεί από την άηχη Μοίρα». 

Βλ. για το θέμα το σημαίνον ποίημα του Άγγελου Σικελιανού «Η αυτοκτονία του Ατζεσιβάνο», 

Λυρικός Βίος, τόμ. Ε΄, Ίκαρος, σ. 40: 

Γιατί μονάχα εκείνοι π’ αγαπάνε 

τη ζωή στη μυστική της πρώτη αξία, 

μπορούν και να θερίσουνε μονάχοι 

της ύπαρξής τους το μεγάλο αστάχυ,  

που γέρνει πια, με θείαν αταραξία! 

Εδώ όμως, η παραδοχή της αθανασίας προσδίδει μια θρησκευτική οπτική στο ποίημα, ενώ δηλώ-

νεται καθαρά ότι ο θάνατος του νεαρού Ατζεσιβάνο, μαθητή του Βούδα, συμβαίνει μέσω αυτοκτο-

νίας. Ενώ ο θάνατος του νεαρού στο ποίημα του Ρίλκε είναι μεν ηθελημένος αλλά δεν δηλώνεται 

πώς επέρχεται, μέσω αυτοχειρίας, συμμετοχής σε πόλεμο ή απλά σ υ μ β α ί ν ε ι ως εύλογο από-

τέλεσμα της ως τώρα ζωής του. Όπως και να έγινε, είναι η κορύφωση ενός βίου γεμάτου έρωτα, 

άσκηση, γνώση και φως, και δεν σφραγίζεται από τη θρησκευτική έννοια της αθανασίας και της 

ανάστασης. Οι νεκροί είναι «ατέρμονα νεκροί», δεν θα αναστηθούν ποτέ. Όμως κάποιοι σαν τον 

νεαρό ήρωα του Ρίλκε, θα μας βοηθήσουν να αναγεννηθούμε εμείς εν ζωή. 
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Βιβλία που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν ψηφιακά στην ιστοσελίδα του 

Σπύρου Καρυδάκη, www.analphabet.gr: 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

— Προσωπογραφίες, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Ερωτοκυνηγός, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Αυτό που σπάει, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

ΔΟΚΙΜΙΑ 

— Καυτό μέλι. Αρχαία ελληνικά ερωτικά ποιήματα από άντρες για άντρες· αρχαίο κεί-

μενο, μετάφραση και ερωτολογικά σχόλια, αυτοέκδοση, analphabet, Αθήνα 2013. 

— Γνωμολόγιο, συλλογή σκέψεων, αυτοέκδοση, analphabet, Αθήνα 2014. 

ΠΕΖΑ 

— Ο ένας με μαχαίρι, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 1997, analphabet 2018. 

— Η Νύχτα των Ονομάτων, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2000, analphabet 2018. 

— Να δούμε ποιος θα φαγωθεί, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2005, analphabet 2018. 

— Thérion, μυθιστόρημα, Εμπειρία Εκδοτική 2010, analphabet 2018. 

— Η μεγάλη μετανάστευση των δέντρων, 10 αφηγήματα, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 

2018. 

— Ελληνική Ιστορία, μυθιστορία, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

 

Βιβλία του Σ. Καρυδάκη από τις εκδόσεις Πάπυρος: 

— Γυναικόκαστρο, αφήγημα, Πάπυρος 2014. 

— Άσε με να σε δέρνω κάπου-κάπου, νουβέλα, Καστανιώτης 2003, Πάπυρος 2017. 

 

http://www.analphabet.gr/
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Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Κ Α Ρ Υ Δ Α Κ Η Σ 

a n a l p h a b e t 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Τ ΟΥ  Λ Υ Κ ΟΦΩ Τ ΟΣ Κ ΑΙ  Τ ΟΥ  Λ Υ Κ ΑΥ Γ ΟΥ Σ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


