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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. 

 

Το σχέδιο του τοξότη στο λογότυπο της τελευταίας σελίδας 

είναι του ζωγράφου, χαράκτη και σχεδιαστή αρχαιολογικών ευρημάτων Ανδρέα Κοντονή, 

www.andreaskontonis.com/home.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© για το έργο: Σπύρος Καρυδάκης 

 

 
Το έργο αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα του, σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 
και τις κατά καιρούς τροποποιήσεις του. Κατά τη θεληση του συγγραφέα δεν πωλείται, αλλά πα-
ρέχεται δωρεάν.  

http://www.analphabet.gr/


3 
 

Ο Στέφαν Γκεόργκε καβαφικός πριν τον Καβάφη 

ή ο Κ.Π. Καβάφης γκεοργκιανός 

 

 

 

Σπύρος Καρυδάκης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a n a l p h a b e t 
  



4 
 

Το παρακάτω κείμενο είναι προσαρτημένο στο 
ψηφιακό μας φυλλάδιο Στέφαν Γκεόργκε, 7 
ποιήματα ερωτικά + 1 για τον Νίτσε, μετά από 
κάποιες μεταφράσεις ποιημάτων του Γερμανού 
ποιητή. Εδώ το απομονώνουμε εδώ για ευκολία 
των αναγνωστών. 

 
 

 

 

 

 

 

Ο Γκεόργκε καβαφικός πριν τον Καβάφη 

ή ο Καβάφης γκεοργκιανός 
 

 

 

Μεταμοντερνισμός προ του μοντερνισμού 

Υπάρχει μια φανερή σχέση της δομής όσο και της εκφραστικής ανάμεσα 

στα ερωτικά και σε αρκετά από τα ιστορικά ποιήματα του Γκεόργκε και του 

Καβάφη, για την οποία θα πούμε εδώ λίγα λόγια. Το έργο του Καβάφη δυστυ-

χώς πάντοτε το αντιμετώπισαν οι μελετητές ως μια ιδιωτική ιδιορρυθμία, από τη 

στενά ελληνική σκοπιά, ή μηχανιστικά μέσω πραγματικών ή υποτιθέμενων διε-

θνών φιλολογικών επιρροών λεξιδίων και φράσεων («αυτή η λέξη κατάγεται 

από δω, εκείνη από κει»), δίχως να το συνδέσουν ιδεολογικά με τις κοσμογο-

νικές ιδεολογικές και κοινωνικές εξελίξεις της εποχής εκείνης στην Ευρώπη, 

και μάλιστα στη Γερμανία και στη Γαλλία. Για τις εξελίξεις αυτές που σίγουρα 

τις γνώριζε και πιθανόν τον επηρέασαν, μάλιστα σε σχέση με την ποίηση του 

Γκεόργκε, μιλάμε στη μελέτη μας «Α, του Στέφαν Γκεόργκε τι δόξα ήταν αυτή». 

Για την πιθανότητα επηρεασμού του Καβάφη από τον Γκεόργκε θα μπορούσε 

να γραφτεί εκτεταμένη μελέτη, εφόσον το έργο του Αλεξανδρινού και οι ιδέες 

του αποδεικνύουν ότι ήταν πάντοτε ενήμερος μα και ετοιμοπόλεμος απέναντι 

στις ευρωπαϊκές εξελίξεις στα ζητήματα της λογοτεχνίας όσο και του ερωτισμού. 

Ο δυνητικός επηρεασμός του Καβάφη από τον ριζοσπαστικό και πρωθύστερο 

μεταμοντερνισμό του Γκεόργκε, μάλιστα σε σχέση με μια καβαφικά επεξεργα-

σμένη εκδοχή της ιστορικής αίσθησης και της ομοερωτικής ελευθεριοτητας του 

Γερμανού, πιθανόν μέσω γαλλικών και αγγλικών μεταφράσεων του έργου του 

και δημοσιογραφικών περιγραφών του «κύκλου» του και των απόψεών του, 

δεν μπορεί να μελετηθεί εκτενώς εδώ. 

Εκείνο που μπορεί να ειπωθεί όσο πιο σύντομα γίνεται, είναι ότι και ο Κα-

βάφης και ο Γκεόργκε πολέμησαν με τα ίδια περίπου όπλα την τότε μοντερ-

νιστική επικαιρότητα, τη μαλαρμική και βαλερική κυριαρχία τής «πάση θυσία» 
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λέξης στην ποίηση, που κατέληξε με τον ντανταϊσμό και τον σουρεαλισμό στην 

κατ’ αρχάς θετικότατη τότε και ιστορικά απαραίτητη αναίρεση της ίδιας της 

γλωσσικής και νοηματικής δομής. Μάλιστα ο Γκεόργκε ξεκίνησε την πορεία 

του επηρεαζόμενος από τον μαλαρμισμό, για να του αντιτεθεί σύντομα συν-

θέτοντας την αποκλειστικά δική του ποιητική αντίληψη. 

Εκείνο που αντέταξαν στον κατά βάση γαλλικό, μοντερνισμό κι οι δυό τους, 

ήταν ένας με σύγχρονούς όρους πρωθύστερος μεταμοντερνισμός, ένας μετα-

μοντερνισμός προ του μοντερνισμού, αλματικό πέρασμα στο επέκεινα των τότε 

ερμηνειών περί οργάνωσης του ποιητικού λόγου. Ο μαλαρμικός-βαλερικός και 

υπερρεαλιστικός μοντερνισμός πρότειναν την ολοένα πιο αφηρημένη μεταλλαγή 

της λογικής καθουσίωσης και της σημασίας, που όμως κατέστησε εντέλει τον 

ποιητικό λόγο περισσότερο ένλογο από εκείνον της κλασικιστικής και συμβο-

λιστικής ποίησης του 19ου αιώνα, τον οποίο πολεμούσαν. Αυτό αποδείχτηκε 

από στοχαστές όπως ο Σαρτρ, ο Μπένγιαμιν, ο Αντόρνο, ο Μπαρτ και ο Φουκό 

— αναλυτικά, μα όχι πάντοτε και ιδιαιτέρως κριτικά, εφόσον κι οι πέντε βρί-

σκονταν κάτω από το άστρο της μοντερνιστικής μαγείας. 

 

 

Απελευθέρωση από την τυραννία της έννοιας και της σημασίας 

Είναι αλήθεια πάντως ότι ο Γκεόργκε δεν ακολούθησε αυτήν τη γραμμή 

παντού, μα περισσότερο στην ερωτική και τη λιγότερο «ιστορική» ή «ιδεοδια-

δηλωτική» ποίησή του, που είναι αποφορτισμένη από τον αποφατισμό ο οποίος 

ανήκει περισσότερο στον 18ο αιώνα και χαρακτηρίζει το υπόλοιπο έργο του. 

Στις μεταφράσεις μας, είναι φανερή η ελευθεριότητα στα ερωτικά ποιήματά του, 

ενώ η αποφατικότητα, εντούτοις συγκλονιστική, κυριαρχει στο ποίημά του για 

τον Νίτσε. Παντού όμως στην ώριμη ποίησή του η χρήση συχνά των επιθέτων 

και των ουσιαστικών χωρίς πτωτική κατάληξη, η μη-χρήση άρθρων, η εσωτερική 

εικόνα που συνδυάζεται με την εξωτερική μέσω μιας προγραμματικής άρνησης 

της δομημένης σύνταξης αλλά χωρίς τη διάλυση του λόγου στο επέκεινα μιας 

υπερρεαλιστικής αφαίρεσης, δίνουν στην τέχνη του έναν αέρα μεταμοντερνισμού. 

Ακόμα και η χρήση πεζού αρχικού στα ουσιαστικά που πρότεινε και εφάρ-

μοσε ο ίδιος κι οι οπαδοί του, δίνει μια ριζοσπαστική εικόνα απλότητας στον 

λόγο του. Για τη γερμανική γλώσσα είναι ιερός κανόνας η χρήση κεφαλαίου 

στα ουσιαστικά, πράγμα που δίνει στον γραπτό λόγο μια εικονολογία υπερβο-

λικού σημειολογικού φόρτου όσο και μεγαλοφροσύνης της μορφής. 

Οι Γκεόργκε — Καβάφης εφάρμοσαν, με κατά βάση ίδια μέσα, μια διαδικασία 

απαλλαγής από την τυραννία της έννοιας και της σημασίας. Παρ’ ότι άκρως 

αφιερωμένοι στην ποιητική διερεύνηση του υποκειμένου, στην πραγματικό-

τητα πολέμησαν το άχθος της γλωσσικής υπερδομολογίας και της αφαιρετικής 

περιέλιξης γύρω από το Εγώ, τα υποτιθέμενα ή υπαρκτά βάθη του, που τη 

θέλησε ο μοντερνισμός ως κατάδυση στο ασυνείδητο μα κατέληγε με ανησυ-

χαστική συχνότητα αναπότρεπτα στο αντίθετο, σε έναν λόγο όπου η λέξη και η 
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νόηση, κυριαρχώντας απολυταρχικά, μετέτρεπαν την ποίηση σε ένα ατελεύτητο κι 

οριζόντιο Υπερεγώ, ένα απειροστικό παζλ ναρκισσιστικών σημείων. 

Έτσι όμως η ποίηση απολλύει τη σημασία της ως τραγούδι, ως κόσμος της 

φωνής προ και πέραν του πεζού λόγου. Η ποίηση, όντας ελεύθερος ιχθύς Λό-

γου και μέλους που κολυμπάει όπως και η μουσική στην καρδιά του ασυνειδή-

του, ψαρευόμενος από το δίχτυ της συνείδησης και μορφοποιούμενος από τις 

δυνάμεις της αποκτά πια φτερά και ζει στον αέρα ως τραγούδι, αλλά αυτοκτονεί 

όταν υποχρεώνεται να μεταβληθεί σε αποκλειστικά ορθολογική κατασκευή. 

Και οι δυο, κι ο Γερμανός σε πολλά ποιήματά του κι ο Αλεξανδρινός σχεδόν 

σε όλα του, επεξεργάστηκαν έναν εσαεί σύγχρονο ποιητικό αντιλόγο προς το 

μοντερνιστικό αδιέξοδο επινοώντας μια ποίηση με τη δομή του «ρεπορτάζ»,1 

αποδίδοντας τη μυχιότητα των μαγικών όσο και απομαγευτικών δυνατοτήτων 

της λέξης όχι στο δυνατό ή πιθανό σημαινόμενο μα στην αίσθηση της επιτελε-

σμένης διάρκειας, στο πράγμα που έχει δομηθεί στέρεα μες στη διάδραση όσο 

και την αλληλοαναίρεση των ιστορικών μορφών, και ακριβώς γι’ αυτό μπορεί 

από την ίδια την κατηγορική φύση του να αμφισβητηθεί, να πολεμηθεί και να 

γκρεμιστεί. 

Στον μοντερνισμό η έννοια, η λέξη, το σημείο, παρουσιάζονται ακλόνητα, 

μη αμφισβητήσιμα, επενδυμένα με τον ολοκληρωτισμό της αιωνιότητας και 

έκθετα μονάχα στην πολλαπλότητα της ερμηνείας και τη διαφορικότητα των 

γευστικών επινεύσεων (η θετική δύναμη του μοντερνισμού είν’ αυτή η τελευ-

ταία λειτουργία). Αντίθετα, στον Γερμανό ποιητή και στον Έλληνα τα πάντα, 

μάλιστα τα ιστορικά φαινόμενα, γεγονότα και πρόσωπα, εμφανίζονται ως επί-

καιρα με τη νιτσεϊκή και προσωκρατική έννοια, κυριολεκτικώς ως εν δράση και 

διαρκή διάδραση Ιστορία, υποκείμενα στην άρνηση, την ερείπωση και την κατα-

στροφή, κι ακριβώς για τούτο, πάλι με τη νιτσεϊκή αίσθηση, μονίμως σύγχρονα. 

Ο Νίτσε απέδειξε ότι η διαρκής κυκλικότητα του εν-συγχρονισμού, η αιώνια 

επιστροφή στο εδώ και τώρα ως δομική επιδερμικότητα ακόμα και της πιο 

«βαθιάς» ψυχής μα και της ίδιας της Ιστορίας, πέραν της αντίληψης περί 

γραμμικότητας της εξέλιξης των εναλλασσόμενων μορφών, αποτελεί δυναμική 

της καθαρής θέασης επί των πράξεων και των επινοημάτων, καθώς αρνείται 

την απολυταρχία των ιδεών, τον ολοκληρωτικό ορθολογισμό του αιτίου και 

του αιτιατού όπως εφευρέθηκε στη Δυτική σκέψη από τον Καρτέσιο κι ύστερα, 

ως αστική μεσότητα μεταξύ των ακροτήτων και των ακρορειών της πραγμα-

τικότητας και ως καταναγκασμός μοναδικότητας στην ερμηνεία του πολιτισμι-

κού γίγνεσθαι. 

                                                 
1 Όπως είπε ο Παλαμάς για την καβαφική ποίηση, ότι είναι ένα «ρεπορταζ από την ιστορία», πι-

στεύοντας ότι την καταδικάζει, ενώ στην πραγματικότητα κατεδείκνυε παραστατικότατα, σε πρώτο 
επίπεδο, την ίδια την ουσιώδη υφή της. Ο Παλαμάς, διανοούμενος με τεράστια παιδεία και κρι-
τική δεξιότητα μοναδική στην ιστορία της νεοελληνικής διανόησης, μπορούσε να καταλάβει την αλή-
θεια για την καβαφική ποίηση αλλά, δεδομένου ότι τούτη αποτελούσε αναίρεση ή μάλλον ιστορική 
προσπέραση ολόκληρου του δικού του έργου, δεν ήταν διατεθειμένος να την αξιολογήσει θετικά. 
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Κατά τον Νίτσε, όπως απέδειξε ο Φουκό, ο ορθολογισμός της δομής στη 

Δυτική φιλοσοφία όσο και στην ιστορική θεωρία αποκρύπτει το χάος του τυ-

χαίου κόσμου, την καταστασιακότητα στην περιδίνιση των προσώπων και των 

γεγονότων, που η σημειολογική αναλογία τους δεν είναι η μεταφυσική του 

Λόγου, μα οι «σχέσεις εξουσίας» μεταξύ ανθρώπων α κ ρ ι β ώ ς όπως και με-

ταξύ φυσικών φαινομένων, ο αέναος πόλεμος των απομαγευμένων στοιχειακών 

κατηγοριών, που εγκαθιδρύουν μέσω της ισχύος και της τυχαιότητας την 

πραγματικότητα πολλαπλά, πολλαπλή και ολοένα κυμαινόμενη από την αλή-

θεια ως την αμφισβήτηση και το ψεύδος. Αυτό, δηλαδή, που ο Ηράκλειτος και 

η προσωκρατική φιλοσοφία είχαν ήδη καταδείξει μια για πάντα ως ουσία της 

ανθρώπινης εμπειρίας, ήταν ό,τι ο Νίτσε παρουσίασε με σύγχρονη φιλοσοφική 

γλώσσα. 

 

 

Η ποιητικότητα ομηρικών προσώπων και πράξεων  

Έτσι, και ο Γκεόργκε και ο Καβάφης κατέληξαν σε έναν ιστορισμό όπου κυ-

ριαρχούσε το κάλλος των μεθύστερων εξιδανικεύσεων και η περιγραφικότητα 

τραγικών ή αν θέλετε ομηρικών πράξεων προσώπων που αρνούνται την ουσία 

της δομημένης πραγματικής ή φαντασιακής τους ταυτότητας προς όφελος του 

γέλιου και του κλάματος, της αισθησιακής κοινοτοπίας και της θλίψης. Η επι-

φάνεια των ψυχών ως έσχατο βάθος, το ανακάλεσμά τους ενώπιον εποχών και 

καταστάσεων, σερβίρεται κι από τους δύο σκοπίμως ως κανόνας της Ιστορίας, 

ενώ οι ίδιοι υποδεικνύουν υποδορείως ότι όλα τούτα δεν είναι παρά τα εξω-

τερικά στοιχεία ενός δράματος, όπου δεν μπορείς να συμμετάσχεις ούτε ως 

φίλος ούτε ως εχθρός, αλλά απλά να παρακολουθήσεις σαν δεμένος τη δια-

δοχή των σκηνών. 

Όμως, κι αυτό είναι η πλεκτάνη της ποίησής τους, δεν μπορείς να παρα-

μείνεις μπρος σε αυτά τα μικροδράματα μόνο «πολιτισμένος», σκεπτόμενος και 

κριτικά αποφασίζων — το άπαν των ζητουμένων για τη Δυτική τέχνη από την 

Αναγέννηση κι ύστερα, που πήρε μορφή καταιγίδας από το τέλος του 19ου 

αιώνα. Όπως στα ομηρικά ποιήματα, όπως στην αρχαία Τραγωδία ή στον Σέξπιρ, 

μπορείς να γελάσεις, να κλάψεις, να σηκώσεις ενδεχομένως το μπαστούνι 

ενάντια σε ηθοποιούς και δραματουργό. Αλλά οπωσδήποτε και να διδαχθείς. 

Αυτό είναι καλό, κι αποτελεί μιαν αθέατη αιτία της μαγείας των δύο ποι-

ητών — διότι με πολύ νου φορτώθηκε η ποίηση, ιδιαίτερα από τις αρχές του 

20ού αιώνα και μετά, λες και οφείλει να μοιάζει με δοκίμιο σεβάσμιου καθη-

γητού ή με διδακτορικό ενός μάνατζερ· πολύ προσπάθησε να πείσει, πολύ 

αγωνίστηκε για την αλήθεια. Πολλές λέξεις με «σημασία», πολύς διανοούμενος 

Λόγος. — Εξοβελίστηκε το πρόσωπο του ανθρώπου, η εικόνα, η «περιγραφι-

κότητα»,  ως αμαρτήματα ενώπιον της σοφίας των απροσδιόνυσων κριτικών, 

που αυτοδιορίστηκαν ως πραγματικοί Δημιουργοί στη θέση των λειτουργών της 

Τέχνης όσο και ως μοναδικοί αναγνώστες στη θέση του κοινού. Λες και ο 

Όμηρος κι ο Σέξπιρ κακώς εποίησαν πρόσωπα και μύθους, λες κι έπρεπε να 
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έβαζαν απλά στη σειρά ασκήσεις συντακτικού και εκθέσεις ιδεών: Να γράφουν 

«λόγια με νόημα». 
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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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