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Σπύρος Καρυδάκης 

 

Μουσική, λέξη, σκέψη: 

Η τέχνη ως έξις ποιητική μετά λόγου αληθούς 

 
 
Η ποίηση είναι λέξεις, όπως κι ένας εμπορικός κατάλογος, 
οι εφημερίδες και οι ανακοινώσεις των κομμάτων. Είναι ε-
πίσης μελωδία, μα κι ένας εμπορικός κατάλογος μπορεί να 
είναι καλογραμμένος. Τέλος είναι και νόημα, εφόσον τίποτε 
από τις διερμηνεύσεις του επιστητού, ακόμα και στο επί-
πεδο των απαρχών και της μύησης όπως σε ένα νεογέν-
νητο, δεν απάδει του λόγου και της δομικής διαδικασίας 
του, που είναι ο έστω ενστικτώδης συλλογισμός. Αλλά και 
ένας εμπορικός κατάλογος κατασκευάζεται με βάση λογικές 
αρχές και αιτούμενα ιδεών. 

Τι διαφοροποιεί, λοιπόν, την ποίηση από έναν εμπορικό 
κατάλογο; Αρχαίο ερώτημα και, στην συναπόθεση ψηγμάτων 
αποδείξεων μες στον χρόνο, στρωμάτων επιχειρημάτων, ε-
ρώτημα πολλαπλά απαντημένο και ολοένα επανεμφανιζό-
μενο αν όχι ως αναπάντητο, τουλάχιστον ως επιδεχόμενο 
παραδόξως πολλές νέες απαντήσεις, λες και η αλήθεια δεν 
είναι μία και απλή, μα ουσία η οποία διαπλάθεται σε πολλές 
διαφορετικές μεταξύ τους διαστάσεις του καιρού και του 
χώρου, όπως σε πολύφυλλο στομάχι μυρηκαστικού. Μουσι-
κή, λέξη και σκέψη, αυτό είναι κατά τη γνώμη του γράφο-
ντος το ζήτημα που θέτει το βιβλίο του Αλ. Λούντζη, Προ-
παγάνδα. Κάποια γράμματα για κάποια πράγματα. 
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Ο Αλ. Λούντζης μας προτείνει μια ποίηση η οποία, σε α-
ντίθεση με τη λυρική αλογία και την με κάθε τρόπο διαδη-
λούμενη πίστη στην τυχαιότητα της «έμπνευσης», όπως την 
προτείνει διαχρονικά μια μεγάλη ομάδα των ομοτέχνων του 
όσο και πολλών κριτικών, σηματοδοτείται από τη συναρ-
μονία μουσικής, λέξης και σκέψης. Ο Αριστοτέλης, στα Η-
θικά Νικομάχεια, διερευνώντας φιλοσοφικά τους τρόπους 
μέσω των οποίων «αληθεύει η ψυχή καταφατικά και απο-
φατικά» («ταύτα δ’ εστί τέχνη, επιστήμη, φρόνησις, σοφία, 
νους»), θέτει ως πρώτον τρόπο την τέχνη, και διαπιστώνει 
πρωταρχικά ότι «το επιστητόν», δηλαδή η ενδελεχής γνώση 
περί των όντων και της ύπαρξης, διαμορφώνεται «εξ ανάγ-
κης» — μια θέση την οποία μετέπειτα επεξεργάστηκαν ο 
Διαφωτισμός και, όχι πάντα επιτυχώς, ο Μαρξισμός. Απο-
δεικνύοντας κατόπιν ότι «το επιστητό είναι δυνατόν να δια-
γνωστεί και να διδαχτεί» («το επιστητόν μαθητόν»), κα-
ταλήγει, σε δική μας μετάφραση, ότι: 

 
Είναι η τέχνη στη γενικότητά της η δημιουργία, το κατασκευ-
άζειν και το θεωρείν οσαδήποτε είναι δυνατόν να γίνουν, και 
όσα είναι, και όσα δεν είναι, όπως κι αν είναι κατορθωτό να 
συντελεστούν τούτα, και των οποίων η απαρχή εναπόκειται στον 
ποιούντα αλλά όχι στο ποιούμενο· διότι η τέχνη δεν ανήκει 
ούτε στα εξ ανάγκης υπάρχοντα ή γεννώμενα όντα, ούτε στα 
κατά φύση· αλλά σ’ εκείνα έχει την απαρχή. Κι επειδή ποίηση 
και πράξη διαφέρουν, απαιτείται η τέχνη να είναι ποίηση και 
όχι πράξη. 

 
Αφού διευκρινίσουμε ότι ο Αριστοτέλης όταν λέει τέχνη εν-
νοεί όλες τις «τέχνες», αρχιτεκτονική, ποίηση, ζωγραφική 
κ.λπ., και ότι με τη λέξη «ποίηση» εννοεί ό,τι σήμερα δι-
ομολογούμε γενικώς ως «δημιουργία», μπορούμε πλέον να 
δούμε σε αυτό το εξαιρετικά πυκνό απόσπασμα την πηγή 
των προβληματισμών φιλοσόφων και δημιουργών εδώ και 
δυόμισι χιλιετίες περί του νοήματος και της σημασίας της 
τέχνης. Θα ξεφεύγαμε από τους στόχους τούτου του κει-
μένου αν ερευνούσαμε καταλεπτώς τα πολλαπλά και διό-
λου ευνόητα θεωρητικά προβλήματα τα οποία το απόσπα-
σμα θέτει. Για παράδειγμα την έννοια της αριστοτελικής 



διάκρισης ότι η απαρχή της δημιουργίας, του κατασκευ-
άζειν και του θεωρείν το έργο τέχνης, ανάγεται στον ποιού-
ντα, τον δημιουργό, κι όχι στο ποιούμενο, στο έργο, ή επί-
σης τη βασική για κάθε τέχνη αντιδιαστολή δημιουργίας και 
πράξης. Εκείνο που κυρίως μας ενδιαφέρει στη μελέτη του 
βιβλίου του κ. Λούντζη, είναι η συμπερασματική ολοκλήρω-
ση του παραπάνω αποσπάσματος από τον Αριστοτέλη: ότι η 
τέχνη «είναι έξις ποιητική μετά λόγου αληθούς», ενώ η «α-
τεχνία», τουναντίον, «είναι η μετά λόγου ψευδούς ποιητική 
έξις». 

Αυτή η αποφθεγματική ρήση, η οποία φαίνεται εκ πρώ-
της όψεως λογοπαίγνιο, σημαίνει απλά ότι, για τον Αριστο-
τέλη, η έμπνευση και η ποιητική ορμή μορφοποιούνται από 
την ορθολογική διανοητική διαδικασία, από τον «αληθή λό-
γο», ενώ στην αντίθετη περίπτωση η δημιουργία δομείται 
με βάση το τυχάρπαστο μιας «λυρικής αλογίας». Δίλημμα 
που γέννησε στα νεότερα χρόνια δύο υποτίθεται αντιθετικές 
αντιλήψεις για τον ποιητικό λόγο, οι οποίες εκφράστηκαν από 
τις ατέλειωτες πολεμικές για τον Ρομαντισμό και τον Ιμπρεσ-
σιονισμό κατά τον 19ο αιώνα και για τον Υπερρεαλισμό ή 
γενικά τον Μοντερνισμό κατά τον 20ό. Διαμάχη ήδη παλαιά 
που δεν θα διεξαγόταν καν ή έστω θα ήταν λιγότερο στείρα 
εάν οι κριτικοί κι οι δημοσιογράφοι μελετούσαν περισσότε-
ρο τους φιλοσόφους, και εάν οι φιλόλογοι αφουγκράζονταν 
με λιγότερη έπαρση και εγωπάθεια εκείνους που τους ζυ-
μώνουν με μόχθο και τους ψήνουν το ψωμί, δηλαδή τους 
ίδιους τους δημιουργούς. 

Έτσι, αυτό που εντυπωσιάζει στην ποίηση του Αλ. Λούντζη, 
είναι η κατά πράξη απάντηση στην παραπάνω υποθετική 
αντίθεση, δηλαδή η διάπλαση του ποιητικού λόγου με βάση 
ένα άψογο αρμονικό σχέδιο, όπου η συμπαράθεση των μου-
σικών διαθλάσεων της γλώσσας και των «στοχαστικών 
προσαρμογών» του νου παίρνει τη μορφή φούγκας. Επίτη-
δες χρησιμοποιώ την καβαφική έκφραση «στοχαστικές προ-
σαρμογές», εφόσον ο Καβάφης εισηγήθηκε με επιτυχία στην 
Ελλάδα, μετά βεβαίως εν μέρει τον Σολωμό, μια τέχνη η 
οποία είναι «έξις ποιητική μετά λόγου αληθούς»,  έναν ποι-
ητικό λόγο όπου ο στοχασμός διυλιζόταν εντός της μου-
σικής χωρίς να απολύει την μορφή του και χωρίς να διαλύει 
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τη μελωδικότητα σε ακαδημαϊκά στείρους ή κοινότυπους 
ήχους — και ακριβώς για τούτην τη νίκη τού εξακοντίστηκε 
η κατηγορία της πεζολογίας από τους μη κατανοούντες την 
ποιητική μέθεξη, και ακόμα σήμερα γράφονται παιδαριώ-
δεις καταδικαστικές μελέτες για το έργο του, οι οποίες του 
αρνούνται ακόμα και την ιδιότητα του ποιητή. Είθε να μην 
πάθει το ίδιο και ο Λούντζης... 

Η κατάρα της ποίησης, και τούτο πολεμούσε ο Αριστο-
τέλης όσο κι ο Καβάφης, και τούτο αρνείται επιτυχώς το βι-
βλίο του Λούντζη, είναι ο υπερβολικός «ψυχολογισμός», το 
αδιαμόρφωτο συναίσθημα το οποίο αποτυγχάνει να γίνει 
εμμελής λόγος. Ο Μερλό Ποντί σε φαινομενολογικά του κεί-
μενα διατύπωσε τη σκέψη ότι δεν υπάρχει αίσθημα, από-
τύπωμα της αισθητηριακής αντίληψης, τόσο γυμνό ώστε να 
μη συνοδεύεται από κάποιο συναίσθημα. Αλλά όπως κατά-
δεικνύει ο Σάρτρ, στην ψυχή του ποιητή, του πεζογράφου, 
κατά τη στιγμή της καλλιτεχνικής δημιουργίας τα αισθήματα 
όσο και τα συναισθήματα επανιδρύονται από πραγματικά σε 
φανταστικά, από εικόνες που είδε ο ίδιος ή συναισθήματα 
που ένιωσε — σε φαντασιακό Είναι, το οποίο επαναδιορ-
γανώνεται μέσω της γλώσσας της προϋπάρχουσας αλλά και 
ολοένα ανασυντασσόμενης από καθέκαστον δημιουργό. Η 
ποίηση, η γλώσσα, η ίδια η φύση, ακόμα κι ο Θεός, βρίσκο-
νται «εν καταστάσει» προς τον ποιητή, όπως λέγει ο Σαρτρ, 
δηλαδή κατά τον αφηρημένο χρόνο της καλλιτεχνικής δη-
μιουργίας παύουν να υπάρχουν (όσο κι όπως υπάρχουν), 
αλλά εν μέρει αποκαλύπτονται και εν μέρει δημιουργούνται 
φαντασιακά «μέσα στην αλήθειά τους» — ιδού ξανά το αρι-
στοτελικό πρόταγμα της αλήθειας. 

Επειδή όμως, κατά τον φιλόσοφο, το έργο τέχνης είναι 
πάντα ανολοκλήρωτο εφόσον χρειάζεται τον θεατή, τον α-
ναγνώστη εντός της ψυχής και της συνείδησης του οποίου 
μέλλει να ολοκληρωθεί, για τούτο η ποίηση είναι μια «έκ-
κληση» του καλλιτέχνη προς τον Άλλο σε συμμετοχή στην 
ολοκλήρωση του έργου. Από την άλλη μεριά, ο μέτριος 
καλλιτέχνης, όσο κι ο μέτριος αναγνώστης κι ο μέτριος κρι-
τικός, σύμφωνα με τον Σαρτρ, απαιτούν από το έργο τέ-
χνης να παρουσιάσει έναν πραγματικό βοσκό, ερωτευμένο, 
λουλούδι ή σκύλο, ή ένα πραγματικό συναίσθημα θλίψης, 



ελπίδας, πόνου. Ο καλός όμως καλλιτέχνης όσο και ο ώ-
ριμος αναγνώστης και κριτικός γνωρίζουν ότι ο βοσκός, το 
λουλούδι, ο έρωτας, πρέπει να επανοντολογηθούν ως φαντα-
σιακά όντα από πραγματικά, ώστε να γίνουν ακριβώς αλη-
θινά ως τέχνη στην ψυχή και του δημιουργού και του ανα-
γνώστη. Ο Χάιντεγκερ, στην ίδια πορεία στοχασμών περί 
του έργου τέχνης, αφού θυμίζει τις προσωκρατικές συλ-
λήψεις για την αυτοαπόκρυψη των όντων («φύσις κρύ-
πτεσθαι φιλεί» κατά τον Ηράκλειτο), υποστηρίζει ότι έργο του 
δημιουργού είναι να τα βοηθήσει να αναδυθούν φωτιζοντάς 
τα μέσω της ομορφιάς: «Η ομορφιά είναι ένας τρόπος ύ-
παρξης της αλήθειας ως μη-κρυπτότητας». 

Κι εδώ κατά τη γνώμη μου βρίσκονται τόσο το νόημα 
όσο και η αξία του βιβλίου του Αλ. Λούντζη. Με τις δυνά-
μεις του που θα αξιολογηθούν από αρμοδιότερους ημών, 
ελπίζω σωστά, μας ξαναθυμίζει το διακύβευμα της ποίησης 
από την εποχή του Αριστοτέλη μέχρι σήμερα, την καλή ζα-
ριά που, με τον τρόπο τον οποίο επιχειρήσαμε να περιγρά-
ψουμε, μπορεί να δώσει τόσο η κλασική τέχνη όσο και ο 
πλέον άκρος Μοντερνισμός: μουσική και στοχασμός, φαντασία 
και αλήθεια, γλώσσα και νους, σκέψη και ομορφιά — όχι 
«μετά λόγου ψευδούς ποιητική έξις», αλλά «έξις ποιητική 
μετά λόγου αληθούς», μέσω της οποίας «αληθεύει η ψυχή». 
Και μόνο γι’ αυτό, η Προπαγάνδα του Αλ. Λούντζη αξίζει να 
γίνουμε… φερέφωνά της, και να αποκτήσει έναν χώρο στη 
σκέψη μας κι ενδεχομένως στην ψυχή μας. 
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