«Γλώζε» ν Καβάθεο γηα ηελ Οι. Γνπθάθε,
«Ιζηνξία» γηα ηνλ Νη. Μέληειζνλ
Τηρ Ελένηρ Καλογεπά

Η Ολςμπία Δοςκάκη απαγγέλει ηο ποίημα ηος Καβάθη «Η Πόλιρ» ζηην εκδήλωζη ηος Pen
Americ an Center για ηα 150 σπόνια από ηη γέννηζη ηος Ποιηηή. Δεξιά, ο Νηάνιελ Μένηελζον.

ΝΔΑ ΤΟΡΚΗ. Η Διιελνακεξηθαλίδα βξαβεπκέλε εζνπνηόο Οιπκπία
Γνπθάθε θη o λεόηεξνο κεηαθξαζηήο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Π. Καβάθε, ν
Ακεξηθαλόο θιαζηθηζηήο, κειεηεηήο ηνπ Δπξηπίδε, Νηάληει Μέληειζνλ,
κίιεζαλ ζηνλ «Δζληθό Κήξπθα» ζηηο 15 Ννεκβξίνπ ελ όςεη ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπο ζηελ εθδήισζε γηα ηα 150 ρξόληα από ηε γέλλεζε ηνπ πνηεηή, πνπ
δηνξγάλσζε ην Pen American Center ζηηο 18 Ννεκβξίνπ ζην Σάνπλ Υνι ηεο
Νέαο Τόξθεο κε πξόηαζε ηνπ Ιδξύκαηνο «ηαύξνο Νηάξρνο» θαη ηε ρνξεγία
ηνπ ίδηνπ, θαζώο θαη ηνπ Ωλαζείνπ.
Σνπο ζπλδέεη ε αγάπε γηα ηνλ Καβάθε θαη ε ελ ιόγσ εθδήισζε δελ ζα ήηαλ ε
πξώηε πνηεηηθή ζπλεύξεζε, είπαλ ζηνλ «Δ.Κ.» ε Οιπκπία Γνπθάθε, πνπ
δίδαμε από ην 1965 ζην New School of Arts ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Καιώλ
Σερλώλ Tisch Νέαο Τόξθεο θαη ν θαζεγεηήο ζην Πξίλζηνλ θαη Bard College,
Νηάληει Μέληειζνλ.

Η Οζθαξηθή γηα ηελ ηαηλία «Κάησ από ηε ιάκςε ηνπ Φεγγαξηνύ (Moonstruck,
1987)» εζνπνηόο απάγγεηιε πνηήκαηα ην 2009 ζε εθδήισζε ηνπ 50ρξνλνπ
βξαβεπκέλνπ ζπγγξαθέα Μέληειζνλ, γηα ηελ έθδνζε ηεο δηθήο ηνπ
κεηάθξαζεο ζηελ Αγγιηθή όισλ ησλ πνηεκάησλ ηνπ Καβάθε, 40 ρξόληα κεηά
ηoπ Δληκνπλη Κίιη. Δίλαη ηα Αλαγλσξηζκέλα, Κξπκκέλα, Απνθεξπγκέλα θαη κεηαθξαζκέλα γηα πξώηε θνξά ζηα Αγγιηθά- Αηειή (Collected Poems, The
unfinished Poems By C. P. Cavafy Translated by Daniel Mendelsohn, Alfred
A. Knopf).
’ έλα θαθέ όπνπ ζπλνκηινύζαλ, απξόζκελα ε Γνπθάθε απάγγεηιε θη ν
Μέληειζνλ θαληάζηεθε ηνλ Καβάθε ζεαηξηθά. Θπκήζεθε απηό πνπ έιεγαλ νη
ζπλάδειθνη ηνπ Αιεμαλδξηλνύ πνηεηή: πσο ζπρλά ηνλ άθνπγαλ λα
πεγαηλνέξρεηαη κέζα ζην γξαθείν ηνπ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα βεκάηηδε
δηαβάδνληαο πνηήκαηά ηνπ.
«Δζληθόο Κήξπθαο»: Πόηε δηαβάζαηε Καβάθε ζηα Διιεληθά;
Μέληειζνλ: Νσξίο, ζηα είθνζί κνπ. Μάιηζηα λνκίδσ όηη πξσηνάθνπζα
Καβάθε ζηα Διιεληθά από ηελ Διιε Λακπέηε. Ο Καβάθεο είλαη βαζύηαηα
δξακαηηθόο πνηεηήο... ’ νπνηαδήπνηε γιώζζα είλαη αζπλήζηζηα γλώξηκνο.
Αιισζηε, απηό ηζρύεη γηα όινπο ηνπο Διιελεο πνηεηέο.
«Δ.Κ.»: Γηα ηνλ θαζέλα ζαο, ηη ζεκαίλεη ν Καβάθεο;
Γνπθάθε: Ο Καβάθεο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο ζηε δσή καο! πλεηδεηνπνηώ
όηαλ ηνλ δηαβάδσ ην λόεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ ρξόλνπ θαη ην δηάβα ηεο δηθήο κνπ
ηεο δσήο. Βιέπσ ηηο απνγνεηεύζεηο θαη ηηο δπλαηόηεξεο ζηηγκέο ηεο δσήο κνπ.
Βιέπσ θαη ηνλ αλζξσπηζκό κνπ.
«Δ.Κ.»: Δζηηάδνληαο ζηνλ Αλζξσπηζκό, κε ηελ Διιάδα θαη ηελ Κύπξν ζε
βαζεηά θξίζε, ζρεδόλ ππαξμηαθή, κηιήζηε καο γηα ζθέςεηο, αηζζήκαηα πνπ ζα
«επέζηξεθε» ζήκεξα ν Καβάθεο κέζα από ρξόλνπο θαη ηόπνπο όπσο ε
πνηεηηθή θαη πξαγκαηηθή «πόιε» ηνπ.
Μέληειζνλ: Ο Καβάθεο, όπσο θαίλεηαη από ην νμύ ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ
Ιζηνξία, θαη ιόγσ ηεο Αιεμάλδξεηαο -δεη κνλαρηθά ζε κηα πνιύ παιηά πόιεελδηαθέξεηαη γηα ην παξειζόλ... Δθθξάδεη ην βαζύ ζπλαίζζεκα πνπ νη
πνιηηηζκνί θη νη απηνθξαηνξίεο θνξπθώλνληαη θαη πέθηνπλ. Κη ελώ ηα ’ρεη δεη
όια θαίλεηαη λα παξακέλεη πνιύ ζπλδεδεκέλνο κε ην γεγνλόο όηη είλαη
Διιελαο. Δηζη βιέπνπκε ηε κία πιεπξά ηνπ Καβάθε, ηελ ειιεληθόηεηά ηνπ,
έλα «ζπλερέο». Καη ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό πνπ θάλεη απηή ηε ζύλδεζε.

Δίλαη ινηπόλ ζαξδόληνο, πνιύ θηινζνθηθόο - δείηε ην πνίεκά ηνπ
«Πεξηκέλνληαο ηνπο Βαξβάξνπο». Αθόκε όκσο θαη ζε πην πξνζσπηθά
πνηήκαηα, γηα λα αλαθεξζώ ζηελ Οιπκπία. Καη ζ’ απηά ππάξρεη βαζύ
ζπλαίζζεκα, πνπ είλαη όκσο θαη θηινζνθηθό. Κη απηό ην ζπλαληάκε ζηελ
θξίζε πνπ δηεξρόκαζηε, ζηε δσή, ζηηο ρώξεο καο. Γη’ απηό λνκίδσ όηη είλαη
έλαο πνηεηήο πνπ όινη πξέπεη λα δηαβάδνπκε, ζήκεξα κάιηζηα πεξηζζόηεξν
από θάζε άιινλ... Δίρα γξάςεη γηα ην «New Yorker», κέζα από ην
«Πεξηκέλνληαο ηνπο Βαξβάξνπο» γηα ην θιείζηκν ηεο θπβέξλεζεο, κία άιιε
πνιηηηθή θξίζε, πξάγκαηα πνπ είρε δεη ν Καβάθεο...
«Δ.Κ.»: Αξα θαη ζηε γεληθόηεξε θξίζε πνπ δηέξρνληαη νη ΗΠΑ, ε Δπξώπε, ν
Γπηηθόο θόζκνο.
Νη. Μέληειζνλ: ...Ο Καβάθεο ήηαλ ζπλεζηζκέλνο ζηηο πηώζεηο θαη ζηελ
παξαθκή βαζεηά κέζα ζηελ Ιζηνξία. Ηηαλ ην ζέκα ηνπ ζε πνιιά πνηήκαηα.
Μηιάεη γηα ηηο απηνθξαηνξίεο πνπ απνζπληίζεληαη, ην ηέινο ησλ πξαγκάησλ.
Τπάξρεη πάληα κηα αίζζεζε ζπληέιεηαο ηνπ Κόζκνπ ζηνλ Καβάθε.
Δλδηαθέξεηαη γηα ηα εξείπηα πξηλ από ηελ ίδηα ηελ πηώζε ηνπ θιαζζηθνύ
πνιηηηζκνύ, γηα ην ηέινο ηνπ Βπδαληίνπ...Ηηαλ... βαζύο αλαγλώζηεο ηεο
Ιζηνξίαο ν Καβάθεο!
«Δ.Κ»: Ωζηόζν, είλαη πάληα δσληαλή ε γξαθή ηνπ.
Γνπθάθε: Απηό είλαη αιήζεηα! Δηδηθά ηα κεζάλπρηα... Θπκάκαη έλα κηθξό
πνίεκα ηνπ Λόξθα... Λέεη: ην πνίεκα, ην ηξαγνύδη, ε εηθόλα είλαη λεξό πνπ
ηξαβάκε από ην πεγάδη ησλ αλζξώπσλ θαη πξέπεη λα ηνπο επηζηξέθεηαη ζε κηα
θνύπα από νκνξθηά πνπ πίλνληαο από απηό ζα γλσξίδνπλ ηνλ εαπηό ηνπο!
Απηό ζπκβαίλεη όηαλ δηαβάδεηο ηνλ Καβάθε! Μαζαίλεηο... όρη κόλνλ ηνλ εαπηό
ζνπ αιιά θαη ηνλ θόζκν θαη ηνλ ρξόλν πνπ δεηο.
Μέληειζνλ: Δίλαη έλα πνιύ όκνξθν πνίεκα θαη καο εθθξάδεη, εηδηθόηεξα ζηνλ
Καβάθε. Γηαηί ην πεγάδη κέζα από ην νπνίν αληιεί ν Καβάθεο είλαη ην
ειιεληθό πεγάδη!... Καη καο ην επηζηξέθεη κέζα ζε κηα θνύπα νιηθήο
νκνξθηάο! Ωζηόζν ...θαη ζηα ηζηνξηθά θαη ζηα πξνζσπηθά πνηήκαηα, ε έιμε
ηνπ είλαη ην ηέινο ησλ πξαγκάησλ. Κάπνηνο είρε πεη -θαη ζα επρόκνπλ λα
ήκνπλ εγώ απηόο- όηη ν Καβάθεο δελ είλαη ν πνηεηήο ηεο εξσηηθήο ζρέζεο.
Δίλαη ν πνηεηήο πνπ αξρίδεη λα γξάθεη όηαλ ν εξαζηήο θεύγεη. Μα θη εδώ
αθόκε δελ είλαη αξλεηηθόο...
«Δ.Κ.»: Σν ηέινο αλαπόθεπθην θη ε αξρή πεξηκέλεη. Σν βιέπνπκε θαη ζηελ
ειιεληθή ηζηνξία. Βιέπεηε ζε πνηήκαηα ηνπ Καβάθε... αλάζηαζε...;

Μέληειζνλ: ε ιίγα ζξεζθεπηηθά πνηήκαηα, λαη. Ννκίδσ όηη ν Καβάθεο δελ
έβιεπε ηελ Δθθιεζία παζεηηθά. Δύξηζθε κάιινλ αλαθνύθηζε (ζ.ζ. είλαη
αθξηβώο ε ιέμε πνπ ζέιεη λα πεη θαη ε Γνπθάθε). Σν πνίεκα «ηελ Δθθιεζία»
-θη άιια γηα ηελ Οξζνδνμία- λνκίδσ όηη ζήκαηλε θάηη κνλαδηθά θαηλνύξγην.
Αιιά πάληα ζα ππάξρεη κηα αξρή ζηνλ Καβάθε! «Οη Βάξβαξνη» πάιη: Η
πηώζε, θαη ζην ηέινο... ην αζηείν! Διπίδνπλ πσο ζα ‘ξζνπλ νη βάξβαξνη!...
Σππηθόο Καβάθεο! Ο ίδηνο έγξαςε ζην εκεξνιόγηό ηνπ πσο ήηαλ έλα
αηζηόδνμν πνίεκα! Πνπ καο θάλεη λα ηνλ θνηηάκε όπσο ν Δ.Μ. Φόξζηεξ «λα
ζηέθεηαη ζε ειαθξά απόθιηζε πξνο ην ζύκπαλ».
• Ο Νηάληει Μέληειζνλ είλαη επίζεο θξηηηθόο ηνπ «New York Review of
Books»
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