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Δεκήηξεο Βιάρνο

Σε αλαδήηεζε ηεο απζεληηθήο ύπαξμεο1
«Μέζα ζηα ρείιε δε ρσξά
Δίλαη θξαπγή ζηελ εξεκηά.
Γηαηί δε γίλεηαη αιιηώο
Όηαλ παιεύεηο κε ην θσο»
.
Γηψξγνο Φξαληδνιάο

Πνιιά έρνπλ γξαθηεί γηα ηνλ Αιέμαλδξν Παπαδηακάληε θαη γηα ηνλ Νίθν
Γαβξηήι Πεληδίθε. Σν εξψηεκα πξνθχπηεη αβίαζηα: ηη ζα είρε λα πξνζζέζεη έλα
αθφκε θείκελν αλάκεζα ζηα ηφζα πνπ έρνπλ γξαθηεί απφ επαγγεικαηίεο θηινιφγνπο
αιιά θαη απφ θαλαηηθνχο αλαγλψζηεο ησλ δχν απηψλ ινγνηερλψλ; Γελ είκαη ζε ζέζε
λα απαληήζσ εγψ ζ’ απηφ ην εξψηεκα, απ’ φζν φκσο μέξσ, ε πξνζέγγηζε ησλ δχν
απηψλ δεκηνπξγψλ επηρεηξείηαη είηε απφ κηα θαζαξά θηινινγηθή νπηηθή ινγνηερληθήο
θξηηηθήο είηε απφ κηα κεηθηή θηινινγηθή-ζενινγηθή νπηηθή, κηα θαη νη δχν ζπγγξαθείο
έρνπλ έλαλ ζαθή Οξζφδνμν πξνζαλαηνιηζκφ. Σα θείκελα βέβαηα ηνπ Γηψξγνπ
Φξαληδνιά πξνζεγγίδνπλ ηνλ Παπαδηακάληε θαη ηνλ Πεληδίθε κε έλαλ δηαθνξεηηθφ –
πξνζσπηθφ ζα έιεγα – ηξφπν, φπσο ξεηά ην δηεπθξηλίδεη θη ν ίδηνο ζην εηζαγσγηθφ
ηνπ ζεκείσκα. Καζψο είλαη κνπζηθφο-ηξαγνπδνπνηφο θη φρη κφλν

θηιφινγνο, ν

Γηψξγνο Φξαληδνιάο πξνζεγγίδεη ην έξγν ησλ δχν απηψλ δεκηνπξγψλ θπξίσο κέζα
απφ ηελ εκπεηξία θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ κνπζηθνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ. Κη απηή είλαη ε
πξσηνηππία ησλ θεηκέλσλ ηνπ, ηα νπνία δελ πζηεξνχλ βέβαηα ζε θηινινγηθέο
αλαθνξέο νχηε θαη ζε ζενινγηθέο πξνεθηάζεηο. Γηαβάδνληαο ινηπφλ ηα θείκελά ηνπ
θαη απνδερφκελνο ηελ πξφζθιεζε ηφζν ηε δηθή ηνπ φζν θαη ηνπ Βαζίιε Ατβαιηψηε,
απνδέρηεθα θαη ηελ πξφθιεζε λα θαηαζέζσ θαη ηε δηθή κνπ αλάγλσζε, άιιε κηα
εξκελεία, δειαδή, δίπια ζηηο ππάξρνπζεο αλαγλψζεηο-εξκελείεο. Γηαηί θάζε
αλάγλσζε είλαη κηα εξκελεία πνπ δεκηνπξγεί ηα δηθά ηεο θείκελα. Γηεξκελείο
δηεξκελέσλ (εξκελέσλ εξκελείο) είλαη ζχκθσλα κε ηνλ πιαησληθφ Ίσλα νη ξαςσδνί
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πνπ εξκελεχνπλ ηα ιφγηα ησλ πνηεηψλ2. Όκσο φρη κφλν απηνί, αιιά θαη νη
αλαγλψζηεο θεηκέλσλ γίλνληαη δηεξκελείο δηεξκελέσλ, θαζψο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο
λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αθνκνηψζνπλ ηα θείκελα πνπ δηαβάδνπλ, νπζηαζηηθά ηα
δηεξκελεχνπλ θαη δεκηνπξγνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηα δηθά ηνπο θείκελα. Κη εγψ ινηπφλ,
κε αθνξκή ηα θείκελα ηνπ Γηψξγνπ Φξαληδνιά γηα ηνλ Παπαδηακάληε θαη ηνλ
Πεληδίθε, θαηαζέησ ηε δηθή κνπ αλάγλσζε-εξκελεία απφ ηελ πξννπηηθή φκσο ηεο
θηινζνθίαο ηνπ ππαξμηζκνχ (Υάηληεγθεξ) θαη ηεο αηζζεηηθήο κεηαθπζηθήο (Νίηζε)3.
Καη θπζηθά απηή ε θηινζνθηθή πξννπηηθή πνπ επηρεηξψ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε
ηε ζενινγηθή. Η επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηφο κνπ βέβαηα θξίλεηαη απφ ηνλ αλαγλψζηε.
Πξηλ φκσο πξνρσξήζσ ζα ήζεια λα δηεπθξηλίζσ ηηο δχν νπζηαζηηθέο παξακέηξνπο
ηεο δηθήο κνπ θηινζνθηθήο πξνζσπηθήο αλάγλσζεο πνπ δελ είλαη άιιεο απφ ηε
κσξία θαη ηελ απηζηία.

Μωξία – απηζηία
«Γηαηί λα ππάξρνπλ ηα όληα θη όρη ην ηίπνηε;». Μ’ απηήλ ηελ εξψηεζεζεκέιην, ην εξώηεκα όισλ ησλ αιεζηλώλ εξσηεκάησλ, αξρίδεη ην έξγν ηνπ
Υάηληεγθεξ Δηζαγσγή ζηε Μεηαθπζηθή4. «Γηαηί λα ππάξρνπλ ηα φληα θη φρη ην
ηίπνηε»; Απηή ε εξψηεζε ηδσκέλε απφ ηελ νπηηθή ελφο πηζηνχ απνηειεί κσξία. Γηα
ηνλ πηζηφ ε απάληεζε είλαη πξνθαλήο: «ηα φληα, ζην βαζκφ πνπ ηα ίδηα δελ είλαη
Θεφο, είλαη δεκηνπξγεκέλα απφ απηφλ. Ο ίδηνο ν

Θεφο είλαη ν αδεκηνχξγεηνο

δεκηνπξγφο ηνπ θφζκνπ». Ωζηφζν, απηφ ην εξψηεκα πνπ απνηειεί κσξία γηα ηνλ
πηζηφ, απηφ ην ίδην εξψηεκα νδεγεί ην ζηνραζκφ ζην άικα. Δδψ άικα ζεκαίλεη
εγθαηάιεηςε ηεο αζθάιεηαο πνπ παξέρεη ε απφ ζπλήζεηα πίζηε, ε πξνζθνιιεκέλε
ζην ζξεζθεπηηθφ δφγκα. Άικα ζεκαίλεη ην εξσηάλ φρη απφ ζέζε κηαο ηζρπξήο
βεβαηφηεηαο αιιά απφ ζέζε εθθξεκφηεηαο πνπ είλαη εθηεζεηκέλε ζην κέγηζην
θίλδπλν. Άικα ζεκαίλεη ην εξσηάλ φρη απφ ζέζε κέγηζηεο ηζρχνο θαη πιεξφηεηνο,
αιιά απφ ζέζε έζραηεο αδπλακίαο θαη ζηέξεζεο. Απ’ απηφ ην άικα πάλσ απφ ηελ
άβπζζν εθπεγάδεη ε αιεζηλή πίζηε. Γηαηί δελ κπνξεί λα είλαη αιεζηλή εθείλε ε πίζηε
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πνπ δελ εθηίζεηαη αδηαιείπησο ζηε δπλαηφηεηα ηεο απηζηίαο. Γελ κπνξεί λα είλαη
αιεζηλή πίζηε ε επαλάπαπζε θαη ε αβαζάληζηε πξνζθφιιεζε ζην δφγκα ηεο
παξάδνζεο. Γελ κπνξεί ε αιεζηλή πίζηε λα είλαη θάηη άιιν εθηφο απφ θακίλη φπνπ ε
ζεξκνθξαζία δελ είλαη ε ζπλήζεο ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, αιιά κηα αζπλήζηζηα
πςειή ζεξκνθξαζία, φπνπ φια εθηίζεληαη ζηνλ έζραην θίλδπλν. Όκσο, φπνπ ππάξρεη
ν θίλδπλνο, εθεί βιαζηαίλεη θαη ε δπλαηφηεηα ηεο ζσηεξίαο (wo aber Gefahr ist,
wächst das Rettende auch…), καο ζπκίδεη ν Υέιληεξιηλ. Καη ε απηζηία ζηελ νπνία δελ
θνβάηαη λα εθηίζεηαη ν πηζηφο, αιιά θαη ε κσξία ηνπ εξσηάλ είλαη ζίγνπξα ν
έζραηνο θίλδπλνο.
Απφ απηή ινηπφλ ηελ αλνξζφδνμε πξννπηηθή ηεο αδηαιείπησο εθηεζεηκέλεο
ζηελ απηζηία πίζηεο θαη ηεο κσξίαο ηνπ εξσηάλ ζα επηρεηξήζσ λα εθθξάζσ ζθέςεηο
θαη αηζζήκαηα πνπ κνπ γελλήζεθαλ δηαβάδνληαο ηα θείκελα ηνπ θίινπ Γηψξγνπ
Φξαληδνιά γηα ηνλ Αιέμαλδξν Παπαδηακάληε θαη ηνλ Νίθν Γαβξηήι Πεληδίθε. Αο
κνπ ζπγρσξεζεί ινηπφλ ε απηζηία θαη ε κσξία απηήο ηεο πξνζσπηθήο αλάγλσζεο.
Αιιά δελ κπνξψ λα μεράζσ νχηε ην πξνζεισκέλν ζηελ αλνηρηή πιεγή ηνπ Υξηζηνχ
αγσληψδεο βιέκκα ηνπ άπηζηνπ Θσκά νχηε ηελ ηξπθεξή απνθαζηζηηθφηεηα κε ηελ
νπνία σζεί ην δάρηπιν ζηελ πιεγή ν ίδηνο ν Υξηζηφο ζηελ ειαηνγξαθία

ηνπ

Καξαβάηδην5. Οχηε πάιη κπνξψ λα απαξλεζψ ηε κσξία ηνπ ζηνραζηή Φξίληξηρ
Νίηζε, ηνπ θηινζφθνπ Μάξηηλ Υάηληεγθεξ θαη ηνπ πνηεηή Γηψξγνπ εθέξε, φηαλ
δηαβάδσ θείκελα θίισλ πνπ καο ζπλδένπλ εθιεθηηθέο ζπγγέλεηεο.
Γηαθνξεηηθέο νη αθεηεξίεο καο, δηαθνξεηηθέο νη δηαδξνκέο καο, φρη φκσο θαη
νη πεγέο ηεο αιεζηλήο δσήο γηα ηελ νπνία φινη δηςνχκε.
Σε αλαδήηεζε γηα ηελ απζεληηθή ύπαξμε
«Δγψ είκαη ηέθλν ηεο Οξζφδνμεο Αλαηνιηθήο Δθθιεζίαο», νκνινγεί ν
Παπαδηακάληεο. Σν ίδην νκνινγεί κε ην έξγν ηνπ – ινγνηερληθφ θαη εηθαζηηθφ – αιιά
θαη ηνλ πξνθνξηθφ ηνπ

ιφγν ζε θάζε επθαηξία

θη ν Πεληδίθεο. Η νκνινγία

επηβεβαηψλεη έλα γεγνλφο ζπλείδεζεο. Καη νη δπν ηνπο νκνινγνχλ φηη αλήθνπλ ζην
ζψκα ηεο Οξζφδνμεο Αλαηνιηθήο Δθθιεζίαο. Απηφ είλαη πξνθαλέο. Ωζηφζν πίζσ
απφ

ην

πξνθαλέο

θξχβεηαη

κηα

βαζηά

πλεπκαηηθή

δηεξγαζία.

Αο

ηελ

παξαθνινπζήζνπκε κε αθεηεξία κηα άιιε νκνινγία δηαθνξεηηθνχ χθνπο θαη
δηαθνξεηηθήο νπηηθήο. Απηή ε νκνινγία αλήθεη ζηνλ Γηψξγν εθέξε. Γξάθεη ινηπφλ
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Αλαθέξνκαη ζηε γλσζηή γηα ηελ σκφηεηα ηνπ χθνπο ηεο ειαηνγξαθία «ν άπηζηνο Θσκάο» ηνπ
Καξαβάηδην, έξγν ηνπ 1600-1601.

4
ν Έιιελαο πνηεηήο:

«… γελλήζεθα ζηελ ειιεληθή νξζόδνμε παξάδνζε.

ζηελ

παξάδνζε ησλ κεγάισλ Παηέξσλ ηεο Αλαηνιήο, απηή ήηαλ ε κνίξα κνπ. δελ ηε
δηάιεμα»6.
Παπαδηακάληεο, Πεληδίθεο θαη εθέξεο έρνπλ ζπλείδεζε φηη γελληνχληαη απφ
ηε κήηξα ελφο πνιηηηζκνχ, ηνπ ειιελνξζφδνμνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε,

ν

νπνίνο ηνπο πξνηθίδεη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζέαζεο ηνπ θφζκνπ, αιιά θαη ηνπ
εαπηνχ ηνπο κέζα ζ’ απηφλ ηνλ θφζκν. Κάζε πνιηηηζκφο είλαη έλαο ηξφπνο
θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ. Κάζε πνιηηηζκφο είλαη έλαο νξίδνληαο θαηαλόεζεο. Η
θαηαλφεζε απηή είλαη πξννληνινγηθή θαη
Σνπιάρηζηνλ απηφ ζπκβαίλεη ζίγνπξα

δελ ζπληειείηαη κέζα απφ έλλνηεο.

ζε έλα πξψην, πξνθηινζνθηθφ ζηάδην. Η

θαηαλφεζε απηή πξνϋπάξρεη θάζε ελλνηαθήο ζχιιεςεο θαη θάζε κεηαγελέζηεξεο
εξκήλεπζεο. Απηή ε θαηαλόεζε αθνξά ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ

βιέκκαηνο. Γελ

δηαιέγνπκε ηελ πνιηηηζκηθή καο κήηξα. Οχηε ηνλ θφζκν κέζα ζηνλ νπνίν
γελληφκαζηε. Ρηρλόκαζηε ζηνλ θφζκν. Απηφ είλαη αλζξψπηλν. Σν φηη ξηρλόκαζηε κε ηε
γέλλεζή καο ζηνλ θφζκν δελ ζεκαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ππνβάζκηζε ηεο αμίαο
απηνχ ηνπ γεγνλφηνο. Οχηε ην ξίμηκν απηφ απφ θηινζνθηθή άπνςε ζεκαίλεη πηψζε
κε ηε ζενινγηθή έλλνηα ηεο ακαξηίαο. Ρηρλόκαζηε ζηνλ θφζκν ζεκαίλεη πσο είκαζηε
αλαγθαζκέλνη λα αλαιάβνπκε ηελ επζχλε ηεο χπαξμήο καο κέζα ζε έλαλ νξίδνληα
θαηαλόεζεο. Απηφο ν νξίδνληαο είλαη ν ηόπνο καο. Όιεο νη απζεληηθέο εξκελείεο
αλαδεηνχλ εθεί ηηο πεγέο ηνπο. Ωζηφζν, γηα ηελ αλάιεςε απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο
απζεληηθήο εξκελείαο ηεο χπαξμήο καο, είλαη αλάγθε λα βησζεί ν θφζκνο θαη
αλαπζεληηθά. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη απζεληηθή δσή ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ην
βχζηζκα ζηελ αλαπζεληηθή χπαξμε. Απφ ηελ έληαζε απηή κεηαμχ αλαπζεληηθήο θαη
απζεληηθήο χπαξμεο γελληέηαη ην αίζζεκα ηεο αλνηθεηόηεηαο, ην κφλν αίζζεκα πνπ
καο νδεγεί κε αζθάιεηα ζηελ αλαδήηεζε ηεο αιεζηλήο δσήο εληφο ηνπ θφζκνπ ηεο
ηζηνξίαο.
Ο θφζκνο ζηνλ νπνίν ξηρλόκαζηε είλαη ν εθάζηνηε ηζηνξηθφο ρξφλνο. Η κηθξή
θαη θησρή Διιάδα ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, πξηλ ηελ εζληθή
ηεο νινθιήξσζε, κε ηνπο αλζξψπνπο ηεο αθφκε ξηδσκέλνπο ζηε γε θαη ηελ
παξάδνζή ηνπο είλαη ν θφζκνο ηνπ Παπαδηακάληε (1851-1911). Ο θφζκνο ηεο
θηάζνπ θαη νη θησρνγεηηνληέο ηεο Αζήλαο. Καη θπζηθά ηα ηδενινγηθά ξεχκαηα ηεο
επνρήο, ν ξνκαληηζκφο θη ν εζληθηζκφο, αιιά θαη ηα ινγνηερληθά ξεχκαηα πνπ
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θηάλνπλ – φπσο κπνξνχζαλ ηφηε λα θηάζνπλ – απφ ην θέληξν ηεο Δπξψπεο ζηελ
απνκαθξπζκέλε ειιεληθή πεξηθέξεηά ηεο. Απηφο είλαη ν θφζκνο ηνπ Παπαδηακάληε.
Όρη φκσο κφλν απηφο.
Ο θφζκνο ηνπ Νίθνπ Γαβξηήι Πεληδίθε (1908-1993) είλαη ε κεγαιχηεξε θαη
ηξαπκαηηζκέλε Διιάδα πνπ έρεη βξεη ηελ εζληθή ηεο νινθιήξσζε χζηεξα απφ
πνιέκνπο (Βαιθαληθνί, Α΄ θαη

Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο) θαη ηξαγσδίεο

(Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, Δκθχιηνο). Ο θφζκνο ηνπ είλαη ε Θεζζαινλίθε θαη ε
Βφξεηα Διιάδα, νη εθθιεζηέο θαη ηα λεθξνηαθεία. Καη θπζηθά νη δσληαλνί άλζξσπνη
θαη ε θχζε. Αιιά ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν πνπ έρεη ξηρηεί ν Πεληδίθεο αλήθνπλ θαη ε
ζθνδξφηεηα αληηπαξάζεζεο ησλ πνιηηηθψλ ηδενινγηψλ ζηελ εκθπιηαθή θαη
κεηεκθπιηαθή Διιάδα, θαζψο θαη ην ξεχκα ηνπ κνληεξληζκνχ ζηε ινγνηερλία. Όια
απηά δηακνξθψλνπλ ηνλ θφζκν ηεο ηζηνξίαο εληφο ηεο νπνίαο έρεη ξηρηεί. Γελ ηνλ
δηάιεμε απηφλ ηνλ θφζκν ν Πεληδίθεο. Απηφο ηνπ έιαρε. Απηφο είλαη ν θφζκνο ηνπ.
Όρη φκσο κφλν απηφο.
Παπαδηακάληεο θαη Πεληδίθεο ληψζνπλ μέλνη, έρνπλ ξηρηεί

ζ’ απηφλ ηνλ

θφζκν, φπνπ ε ηζηνξία ηαπηίδεηαη κε ηελ επηθαηξφηεηα θαη ην γξήγνξν βεκαηηζκφ
κηαο πξνφδνπ πνπ δελ γλσξίδεη ηνλ πξννξηζκφ ηεο. Καη νη δπν ηνπο ληψζνπλ μέλνη ζ’
απηφλ ηνλ θφζκν. «Ξέλνη», ζα πεη «αλέζηηνη» θαη «αλεπίθαηξνη». Απηφ ην αίζζεκα
ηεο αλνηθεηόηεηαο, ην βίσκα ηεο αλεζηηόηεηαο, βαζαληζηηθφ θαηά ηα άιια, ηνπο θξαηά
σζηφζν ζε επαγξχπλεζε. Παπαδηακάληεο θαη Πεληδίθεο δελ βνιεχνληαη κε ηηο
επηθξαηνχζεο εξκελείεο ηνπ θφζκνπ πνπ ηηο επηβάιιεη ε ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα θαη
ε ηδενινγηθή αληηπαξάζεζε. Καζψο αζθπθηηνχλ ζ’ απηφλ ηνλ μέλν γη’ απηνχο θφζκν,
θαηαθεχγνπλ γηα λα αλαπλεχζνπλ ζηνλ νξίδνληα θαηαλόεζεο πνπ ηνπο αλνίγεη ε
Οξζνδνμία σο βησκέλε εκπεηξία. Δθεί ζα αλαδεηήζνπλ ηελ απζεληηθή ηνπο χπαξμε.
Απηφ ην αίζζεκα αλνηθεηόηεηαο θαη αλεζηηόηεηαο ζπλδέεηαη ζηελά κε ην
αίζζεκα ηεο απνηπρίαο. Καη ν Πεληδίθεο, γφλνο εχπνξεο αζηηθήο νηθφγελεηαο, αιιά
πνιχ πεξηζζφηεξν ν Παπαδηακάληεο, γηνο θησρνχ ηεξέα, βηψλνπλ ην αίζζεκα ηεο
απνηπρίαο κέζα ζε έλαλ θφζκν μέλν γη’ απηνχο. Ο πξψηνο κε ηζρπξή ηε θηινδνμία λα
γίλεη ινγνηέρλεο θηάλεη θάπνηε ζην ζεκείν λα νκνινγήζεη ζε ζπλέληεπμή ηνπ: «Πνηέ
δε ζα γίλσ ινγνηέρλεο.»7 Ο δεχηεξνο, κε κεγάιε ζπζηνιή ζε φ,ηη αθνξά ην
ινγνηερληθφ ηνπ ηαιέλην, ζην ζχληνκν απηνβηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα8 αλαθαιεί ζηε
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«Πνηέ δε ζα γίλσ ινγνηέρλεο…», πεξηνδηθφ Γηαβάδσ, ηρ. 11 , Μάξηηνο – Απξίιηνο 1978.
Α. Παπαδηακάληεο Απηνβηνγξαθνύκελνο, επηκ. Παλ. Μνπιιά, Αζήλα, εθδ. Δξκήο, 1974, ζει. ια΄- ιβ΄.
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κλήκε ηνπ κφλν ηηο αλνινθιήξσηεο ζπνπδέο ηνπ, ηε κφληκε πελία ηνπ, ηηο απνηπρίεο
ηεο δσήο ηνπ.
Σν αίζζεκα ηεο απνηπρίαο ζπγθινλίδεη ηφζν πνιχ ηελ χπαξμή καο πνπ καο
αλαγθάδεη λα ηε ινγαξηάζνπκε κε απζεληηθό ηξφπν, δειαδή πξνζσπηθά. Απηφο ν
ινγαξηαζκόο δελ κπνξεί λα γίλεη δηαθνξεηηθά παξά κφλνλ κέζα ζε έλαλ νξίδνληα
θαηαλόεζεο φπνπ απνθηά λφεκα ε ξηγκέλε ζηνλ θφζκν χπαξμε. Η κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν
απνθηεκέλε λνεκαηνδφηεζε νδεγεί ηελ χπαξμε απφ ηελ αλαπζεληηθόηεηα πνπ
ραξαθηεξίδεη ηνλ θφζκν ησλ πνιιώλ ζηελ απζεληηθόηεηα ηνπ πξνζψπνπ, ηελ
απζεληηθή ύπαξμε, πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ αιεζηλή δσή.
Σν αίζζεκα ηεο απνηπρίαο νδεγεί ζην άικα πάλσ απφ ηελ άβπζζν. Σν
παξάδνμν ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ είλαη ηφζν απηφ θαζαπηφ ην αίζζεκα ηεο
απνηπρίαο θαη ηεο αλεζηηφηεηαο φζν ε απνθάιπςε λέσλ δπλαηνηήησλ ιχηξσζεο κέζα
απφ απηή ηελ νδπλεξή εκπεηξία. Φπζηθά, γηα λα ζπκβεί απηφ, πξνυπνηίζεηαη ε
ελεξγνπνίεζε ελφο νξίδνληα θαηαλόεζεο ν νπνίνο κπνξεί λα δψζεη λφεκα ζηνλ πφλν.
Σφηε ε πιεγή ηεο απνηπρίαο κεηακνξθψλεηαη ζε πεγή δσήο. Σφηε ε απνηπρία θαη ε
ζπκθνξά κεηακνξθψλνπλ φρη κφλνλ ηνλ απνηπρεκέλν, αιιά θαη ηνπο άιινπο γχξσ
ηνπ. Ο απνηπρεκέλνο παξεγνξείηαη, ελψ ε ζπκθνξά ηνπ γίλεηαη γηα ηνπο άιινπο
επινγία. Καη ν Παπαδηάκαληεο θη ν Πεληδίθεο, βηψλνληαο

ηελ απνηπρία θαη

αλαδεηψληαο ηελ απζεληηθή χπαξμε κέζα ζηνλ νξίδνληα θαηαλόεζεο ηεο βησκέλεο
Οξζνδνμίαο θη φρη απιά ζηνπο εμσηεξηθνχο ηχπνπο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ δφγκαηνο,
θηάλνπλ ζην ζεκείν λα δεκηνπξγήζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο έξγν πνπ ιεηηνπξγεί
παξεγνξεηηθά θαη εκςπρσηηθά γηα φζνπο αλαδεηνχλ αλαςπρή ζ’ απηφ.
Σν αίζζεκα ηεο απνηπρίαο θαη ηεο αλεζηηφηεηαο νδεγεί ζην άικα πάλσ απφ
ηελ άβπζζν. Παξάμελε απηή ε κπζηηθή δχλακε πνπ πεγάδεη απφ ηελ έζραηε
αδπλακία. Απηή ε κπζηηθή δχλακε πνπ νδεγεί ζηελ αιεζηλή δσή. Καη «αιήζεηα» εδψ
ζεκαίλεη ηελ απνθάιπςε ηνπ άξξεηνπ θαη κπζηηθνύ ζεκειίνπ ηεο ίδηαο ηεο δσήο. Αιήζεηα είλαη απηφ πνπ αλαζχξεηαη απφ ηε ιεζκνληά (ηε ιήζε) θαη απν-θαιύπηεηαη
κπξνζηά ζηα κάηηα καο ζε νξηαθέο ζηηγκέο ηεο δσήο καο. Απηή ε εκπεηξία ηεο
απνθάιπςεο είλαη θαη ην αλεπηθνηλψλεην βίσκα ηεο αιεζηλήο δσήο. Σεο δηθήο καο
δσήο, φπσο απηή καο θαλεξψλεηαη κέζα ζηελ έζραηε αδπλακία καο. Μαο ην ζπκίδεη
απηφ θαη ν εθέξεο ζηνπο παξαθάησ ζηίρνπο9:
«Μαο έιεγαλ ζα ληθήζεηε όηαλ ππνηαρηείηε.
9

Γηψξγνο εθέξεο, Πνηήκαηα, «Ο θ. ηξαηήο Θαιαζζηλφο πεξηγξάθεη έλαλ άλζξσπν / 5. Άληξαο»,
εθδ. Ίθαξνο, 1985, ζ. 120-121.
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Τπνηαρηήθακε θαη βξήθακε ηε ζηάρηε.
Μαο έιεγαλ ζα ληθήζεηε όηαλ αγαπήζεηε.
Αγαπήζακε θαη βξήθακε ηε ζηάρηε.
Μαο έιεγαλ ζα ληθήζεηε όηαλ εγθαηαιείςεηε ηε δσή ζαο.
Δγθαηαιείςακε ηε δσή καο θαη βξήθακε ηε ζηάρηε…
Βξήθακε ηε ζηάρηε. Μέλεη λα μαλαβξνύκε ηε δσή καο, ηώξα πνπ δελ έρνπκε πηα
ηίπνηα.»
«Μέλεη λα μαλαβξνύκε ηε δσή καο, ηώξα πνπ δελ έρνπκε πηα ηίπνηα». Μαο
ιέεη ν εθέξεο. Κη ν Πεληδίθεο κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ζα ζπλφςηδε απηφλ ηνλ
πλεπκαηηθφ λφκν ζηε θξάζε ηνπ «άκα δελ πληγείο ν θαηαθιπζκόο θξαηάεη νιόθιεξν
βίν».
ην ζεκείν απηφ αο κνπ επηηξαπεί κηα παξέθβαζε. Ξέξσ πσο θαη ζηνλ
Παπαδηακάληε θαη ζηνλ Πεληδίθε θαη ζην θίιν κνπ ηνλ Γηψξγν Φξαληδνιά αξέζνπλ
νη παξεθβάζεηο πνπ καο επηηξέπνπλ λα πάξνπκε βαζηέο αλάζεο. Αλάζεο δσήο.
Έγξαςα ιίγν πην πάλσ φηη ην αίζζεκα ηεο απνηπρίαο νδεγεί ζην άικα πάλσ απφ ηελ
άβπζζν θαη ηφηε ε πιεγή ηεο απνηπρίαο κεηακνξθψλεηαη ζε πεγή δσήο. Θα θέξσ σο
παξάδεηγκα κηα ηζηνξία πνπ φηαλ ηελ άθνπζα κε ζπγθιφληζε, γηαηί θη απηφο πνπ κνπ
ηελ αθεγήζεθε ηε δνχζε έληνλα ζην ζψκα ηεο κλήκεο ηνπ.
Πξηλ έλα ρξφλν, Μεγάιε Δβδνκάδα ηνπ 2009,

επηζθεθηήθακε ην ρσξηφ

Μειάο ή αιιηψο ηάηηζηα πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ Καζηνξηά. Δίλαη ην ρσξηφ φπνπ
ζθνηψζεθε ν Παχινο Μειάο (1870-1904). Δπηζθεθηήθακε ινηπφλ ην ζπίηη φπνπ
άθεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή ε επγεληθή απηή κνξθή ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα θαη
κηιήζακε κε ηνλ θπξ-Γηψξγν, ηδηνθηήηε ηνπ ζπηηηνχ θαη εγγνλφ ηεο γπλαίθαο πνπ ζηα
ρέξηα ηεο μεςχρεζε ν Παχινο Μειάο. Ο θπξ-Γηψξγνο – κεγάια κάηηα, πξφζσπν
νξγσκέλν απφ ηε ζθιεξή δνπιεηά θη απφ ηα ρξφληα – αλάκεζα ζηα άιια καο είπε θαη
πφζν ζθιεξά δνθηκάζηεθε ν ηφπνο ηνπ φρη κφλν ζηα ρξφληα ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα
αιιά θαη ηνπ Δκθχιηνπ πνιέκνπ (1946-1949). Μαο δηεγήζεθε ινηπφλ ηελ παξαθάησ
ηζηνξία πνπ δηαδξακαηίζηεθε κεο ζηνλ εκθχιην. Αληηγξάθσ απφ κλήκεο ηα ιφγηα
ηνπ:
«Σα κέξε καο ζηνλ εκθύιην
θνύλησλαλ ηόηε

ήηαλ θαηαθύγην αληαξηώλ. ηα γύξσ βνπλά

νη κάρεο κεηαμύ ηνπ εζληθνύ ζηξαηνύ θαη ησλ αληαξηώλ ηνπ

δεκνθξαηηθνύ ζηξαηνύ. Αδέξθηα ζθνηώλνληαλ κεηαμύ ηνπο. Θπκάκαη αθόκα, παηδάθη
ήκνπλ, δεκέλνπο πάλσ ζηα κνπιάξηα ηνπο ζθνησκέλνπο. Σα ρέξηα θαη ηα πόδηα ησλ
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ζθνησκέλσλ πώο θξέκνληαλ

αξηζηεξά θαη δεμηά

πάλσ ζηα κνπιάξηα πνπ ηνπο

θόξησλαλ. Αηέιεησηα θνξηώκαηα ζθνησκέλσλ δεκέλα πάλσ ζηα κνπιάξηα. Μηα κέξα
ινηπόλ κπήθε ζην ρσξηό ν εζληθόο ζηξαηόο θαη ν δηνηθεηήο κάδεςε όιν ην ρσξηό ζηελ
πιαηεία. Κη όηαλ καδεύηεθαλ όινη ηνπο είπε: «Όπνηνο έρεη παηδί, αδεξθό, άληξα ζηνλ
εζληθό ζηξαηό λα πάεη δεμηά. Όπνηνο έρεη δηθό ηνπ άλζξσπν κε ηνπο αληάξηεο λα
πεξάζεη αξηζηεξά.» Έλαο γέξνο ηόηε βγήθε κπξνζηά θαη είπε ζην δηνηθεηή: «Δγώ θύξηε
δηνηθεηά έρσ δπν παηδηά. Σν έλα είλαη κε ηνλ εζληθό ζηξαηό, ην άιιν κε ηνπο αληάξηεο.
Δγώ πνύ λα πάσ;» Δπηθξάηεζε ζησπή… Ο δηνηθεηήο ζηελ αξρή έκεηλε άθσλνο…
Έπεηηα είπε: «Φύγεηε όινη! Πεγαίλεηε ζηα ζπίηηα ζαο!». Απηόο ν γέξνο κε ηα δπν παηδηά
έζσζε ην ρσξηό. Μαο έζσζε όινπο.»
Απηή ε ηζηνξία κε ζπγθιφληζε. Μα πψο είλαη δπλαηφλ ν πην άηπρνο απφ φινπο
λα γίλεη ε αηηία γηα ηε ζσηεξία ησλ άιισλ; Πψο είλαη δπλαηφλ ε ζπκθνξά ηνπ
απνηπρεκέλνπ λα γίλεη επινγία γηα ηνπο ζπρσξηαλνχο ηνπ; Πνηνη πλεπκαηηθνί λφκνη
ιεηηνχξγεζαλ θαη νδήγεζαλ ζ’ απηφ ην πέξα απφ θάζε ινγηθή κε αλακελφκελν
απνηέιεζκα;
Σφηε ζπκήζεθα πσο απηή ε πξαγκαηηθή ηζηνξία είρε πξνυπάξμεη σο κχζνο.
Θπκήζεθα ηνλ Οηδίπνδα, ηνλ πην ζπθνξηαζκέλν επί γεο άλζξσπν. Σνλ πην έμππλν
απφ φινπο. Απηφλ πνπ έιπζε ην αίληγκα ηεο θίγγαο θαη ιχηξσζε ηε Θήβα. Απηφλ
πνπ ξίρηεθε ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπ ζηνλ θφζκν θαη ζε κηα κνίξα πνπ δελ ηαίξηαδε κε ην
θηιάλζξσπν θη επγεληθφ ηνπ ραξαθηήξα. Απηφο ινηπφλ ν επθπήο-δπζηπρηζκέλνο,
δησγκέλνο απφ ηνλ ηφπν ηνπ θαη πεξηθξνλεκέλνο, βξίζθεη θαηαθχγην ζηελ Αζήλα
ζχκθσλα κε ηνλ Οηδίπνδα επί Κνινλώ ηνπ νθνθιή. Η ηαθή ηνπ ζηε γε ηεο Αηηηθήο,
φπσο φξηδε ν ρξεζκφο, ζα πξφζθεξε πξνζηαζία ζηνπο Αζελαίνπο. Ο πην επθπήοαπνηπρεκέλνο, ν πην δπζηπρηζκέλνο-ζνθφο επξφθεηην λα γίλεη ε ζσηεξία γηα ηνπο
άιινπο. Η ζπκθνξά ηνπ ήηαλ ε επινγία ηνπο.
Σν αίζζεκα ηεο απνηπρίαο νδεγεί ζην άικα πάλσ απφ ηελ άβπζζν θαη ηφηε ε
πιεγή ηεο απνηπρίαο κεηακνξθψλεηαη ζε πεγή δσήο. Τπάξρνπλ, θαίλεηαη, θάπνηνη
κπζηηθνί πλεπκαηηθνί λφκνη πνπ ιεηηνπξγνχλ αζφξπβα, θαη ηφηε ε απνηπρία νδεγεί
ηνλ «απνηπρεκέλν» ζηελ απζεληηθή ύπαξμε, ζηελ αιεζηλή δσή θαη εκςπρψλεη θαη
ηνπο άιινπο ζηε δηθή ηνπο πνξεία αλαδήηεζεο λνήκαηνο. Πξνυπφζεζε, βέβαηα, είλαη
ε αλαθνξά ζε έλαλ νξίδνληα θαηαλόεζεο πνπ ρνξεγεί θαη ην λφεκα αιιά θαη ηε ράξε
πνπ κεηακνξθψλεη ηε θιφγα ζε δξνζηά. Έρσ ηελ αίζζεζε, δηαβάδνληαο ηα θείκελα
ηνπ Γηψξγνπ Φξαληδνιά, φηη θαη ν Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο θη ν Νίθνο Γαβξηήι
Πεληδίθεο κε ην έξγν ηνπο καο έδεημαλ ηε κπζηηθή δηεξγαζία πνπ κεηακνξθψλεη ηε
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θιφγα ζε δξνζηά. Μαο έδεημαλ ην θακίλη πνπ δξνζίδεη. Καη καο ην έδεημαλ απηφ
έρνληαο σο αθεηεξία ηα πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ, γηαηί ζ’ απηά ζπλάληεζαλ ηελ
νκνξθηά.
Η ζπλάληεζε κε ηελ νκνξθηά
«Πξνζεύρνκαη ζηα πξάγκαηα γηα λα κε δώθνπλ δσή»10. Απηή ε θξάζε απφ ηε
ζπλέληεπμε ηνπ Πεληδίθε επαλαθέξεη ην ζηνραζκφ καο ζηελ αξρή ηνπ θχθινπ
θαηαλφεζεο ηεο απζεληηθήο χπαξμεο. Γείμακε πην πάλσ φηη ξηγκέλνη θαζψο είκαζηε
ζ’ απηφλ ηνλ θφζκν είκαζηε αλαγθαζκέλνη, βηψλνληαο ηελ αλαπζεληηθόηεηα ηεο
χπαξμεο, λα αλαδεηήζνπκε ηελ έμνδν ζηελ απζεληηθή ύπαξμε, ηελ αιεζηλή δσή. Η
ζθέςε καο πξέπεη λα βαδίζεη πάιη ζηνλ ίδην θχθιν θαηαλφεζεο, αθνινπζψληαο απηή
ηε θνξά ηα πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ. Καη ν Παπαδηακάληεο θη ν Πεληδίθεο, φπσο
δείρλεη ζηα θείκελά ηνπ ν Γηψξγνο Φξαληδνιάο, πεξηέβαιαλ κε αγάπε ηα πξάγκαηα
ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ. Έζηξεςαλ ην βιέκκα ηνπο ζ’ απηά κ’ έλαλ αζπλήζηζην ηξφπν,
πξνθεηκέλνπ απηά ηα ίδηα ηα πξάγκαηα

λα απνηειέζνπλ ηελ αθεηεξία γηα ηελ

αλαδήηεζε ηεο αιεζηλήο δσήο. Σα πξάγκαηα έηζη απνθηνχλ λόεκα. Η απνθάιπςε ηνπ
θφζκνπ ησλ πξαγκάησλ ζα είλαη ην αξρηκήδεην ζεκείν ζηήξημεο γηα ηελ αλαδήηεζε
ηεο αιεζηλήο δσήο. Καη πάιη, θπζηθά, λα ζπκίζνπκε φηη απηή ε απνθάιπςε
ζπληειείηαη κέζα ζηνλ νξίδνληα θαηαλόεζεο ηνπ νξζφδνμνπ βηψκαηνο.
Η απζεληηθή ζπλάληεζε κε ηα πξάγκαηα είλαη κηα ζπγθινληζηηθή εκπεηξία.
Απηφ θαίλεηαη ζηηο πεξηγξαθέο ηνπ Παπαδηακάληε θαη ηνπ Πεληδίθε, είηε απηέο
αλαθέξνληαη ζην θπζηθφ θφζκν είηε ζηα έξγα ησλ αλζξψπσλ. Απζεληηθή ζπλάληεζε
κε ηα πξάγκαηα δελ ζεκαίλεη ην λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα σο απιά παξεπξηζθόκελα
όληα θαη λα ηα πξνζπεξλνχκε σο αδηάθνξα θαη ζπλεζηζκέλα. Η απζεληηθή ζπλάληεζε
κε ηα πξάγκαηα είλαη κηα ζρέζε ελδηαθέξνληνο. Σα πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ καο είλαη
ην αιθαβεηάξη καο, νη νδνδείθηεο καο. πιιαβίδνληάο ηα βξίζθνπκε ην δξφκν γηα ηελ
απζεληηθή χπαξμε. Κξαηψληαο ηηο αηζζήζεηο πξνζεισκέλεο ζ’ απηά θαη
απνκαθξχλνληαο ην ζπλαηζζεκαηηζκφ πνπ πξνθαιεί ηαξαρή ζηελ ςπρή, καο
απνθαιχπηεηαη ζηε ζρέζε καο απηή ν θφζκνο ησλ πξαγκάησλ σο έλαο θφζκνο
πιήξεο λνήκαηνο. Δλφο λνήκαηνο πνπ δίλεη δσή. «Πξνζεύρνκαη ζηα πξάγκαηα γηα λα
κε δώθνπλ δσή», φπσο ιέεη θη ν Πεληδίθεο. Απηφ καο ζπκίδεη θαη ν Υέιληεξιηλ, κε
γλσζηέο ηηο ρξηζηηαληθέο αλαθνξέο ηνπ, φηαλ βάδεη ζηα ρείιε ηνπ σθξάηε ην ζηίρν:
10

Νίθνπ Γαβξηήι Πεληδίθε, «Πξνζεχρνκαη ζηα πξάγκαηα γηα λα κε δψθνπλ δσή», πεξηνδηθφ Σέηαξην,
Ινχληνο 1985.
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«Όπνηνο ην πην βαζύ ζηνράζηεθε, ό,ηη πην δσληαλό ’λαη αγαπά.»11. Αθφκε θαη ε
θαηεμνρήλ αξρεηππηθή κνξθή ηνπ ζηνραζηή σθξάηε, ζην απνζπαζκαηηθφ απηφ
πνίεκα «σθξάηεο θαη Αιθηβηάδεο», ληψζεη ηελ αλάγθε λα βξεη ηελ αλάπαπζε ζηελ
νκνξθηά ηνπ δσληαλνχ θφζκνπ θη φρη ζηε ζθέςε ή ηηο ηδέεο.
ηα πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ ηεο θχζεο θαη ζηα έξγα ησλ αλζξψπσλ δηαθξίλνπλ
Παπαδηακάληεο θαη Πεληδίθεο έλαλ εζσηεξηθφ ξπζκφ, κηα αθαλή αξκνλία, ζηελ
νπνία κεηέρεη θαη ν άλζξσπνο, αλ θπζηθά κάζεη λα αθνχεη ην ιφγν απηψλ ησλ
πξαγκάησλ πέξα θαη καθξηά απφ θάζε εζηθνινγία, ηδενινγήκαηα θαη πξνζπνίεζε. Η
ξπζκηθή επαλάιεςε ζηνλ θφζκν ηεο θχζεο, αθφκε θαη ε πξνθιεηηθή αηαμία θαη ε
αηέιεηα πνπ παξαηεξείηαη ζην θφζκν ηεο αλζξψπηλεο δεκηνπξγίαο, απηά είλαη πνπ
αλνίγνπλ ην βιέκκα πνπ μέξεη λα ηα αγθαιηάδεη ζε κηα άιιε ζέαζε ηνπ θφζκνπ θαη
ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο εληφο απηνχ ηνπ θφζκνπ. Ο θφζκνο ησλ πξαγκάησλ δελ
είλαη ηίπνηε άιιν απφ παξαπνκπή πνπ δείρλεη έλα άξξεην λόεκα. Απηή ε κνπζηθή ηνπ
θφζκνπ ησλ πξαγκάησλ ρξεηάδεηαη φκσο θαη ην θαηάιιειν απηί γηα λα ηελ αθνχζεη.
πγθινληζηηθή είλαη ε ζπλάληεζε κε ηελ νκνξθηά ηνπ θφζκνπ. Μαο ην
ζπκίδεη απηφ ν Ρίιθε ζηελ πξψηε ειεγεία ηνπ Νηνπίλν:
«Γηαηί ην Χξαίν δελ είλαη ηίπνηε άιιν
παξά ε κόιηο πνπ αληέρνπκε Αξρή ηνπ Σξνκεξνύ
θαη ην ζαπκάδνπκε ηόζν, γηαηί απηό, αλέκειν, κήηε πνπ λνηάδεηαη
λα καο ζπληξίςεη.»12
[Denn das schöne ist nichts
als des Schrecklichen Anfang, den wir
bewundern es so, weil es gelassen verschmäht
uns zu zerstören…]

πγθινληζηηθή είλαη ε ζπλάληεζε κε ηελ νκνξθηά. Μαο ην ζπκίδεη απηφ θη ν
Γηψξγνο Φξαληδνιάο ζηνπο ζηίρνπο απφ ην αλέθδνην ηξαγνχδη ηνπ «Φηιί ηεο
ηξηαληαθπιιηάο». Αληηγξάθσ ηξεηο ζηξνθέο απφ ην αγαπεκέλν κνπ απηφ ηξαγνχδη:
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Ο ζηίρνο απηφο ηνπ Υέιληεξιηλ απφ ην πνίεκα «σθξάηεο θαη Αιθηβηάδεο»: «Wer das tiefste gedacht,
liebt das Lebendigste…». Βι. Friedrich Hölderlin, Gedichte 1784-1800, "Sokrates und Alcibiades".
Διιεληθή κεηάθξαζε Άξε Γηθηαίνπ, Φξήληξηρ Υέιληεξιηλ, Πάηκνο θαη 30 άιια πνηήκαηα, Αζήλα
1994, εθδ. Αηγφθεξσο, ζ. 59.
12
Rilke, Οη Διεγεηέο ηνπ Νηνπίλν, κηθ. Γ. Γθφηζε, εθδ. Γέθπξεο, ζ. 27.
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’ έλα θισλί ηεο ξνδσληάο
Φηιί ηεο ηξηαληαθπιιηάο
’ έλα αγθαζάθη κπιέρηεθα
Καη θνίηα πώο κπεξδεύηεθα
Φειά κε ζηέιλεη θαη καθξηά
Δίλαη θσλή από βαζηά
ηα κάηηα είλαη ραιαζκόο
Καη θάζε κέξα παηδεκόο
Μέζα ζηα ρείιε δε ρσξά
Δίλαη θξαπγή ζηελ εξεκηά
Γηαηί δε γίλεηαη αιιηώο
Όηαλ παιεύεηο κε ην θσο
πγθινληζηηθή ε ζπλάληεζε κε ηελ νκνξθηά ηνπ θφζκνπ. Η αθνξκή κπνξεί
λα θαίλεηαη αζήκαληε, έλα ηίπνηε, έλα αγθαζάθη ηξηαληαθπιιηάο, φκσο… Όκσο απφ
απηφ ην ηίπνηε αξρίδνπλ φια φζα ελδηαθέξνπλ κηα απζεληηθή χπαξμε. Απφ απηφ ην
ηίπνηε αξρίδεη ν δξφκνο πνπ καο ζηέιλεη ςειά θαη καθξηά. «Γηαηί δε γίλεηαη αιιηώο /
όηαλ παιεύεηο κε ην θσο». Καη ε ζπλάληεζε κε ηελ νκνξθηά, νδπλεξή θαη ιπηξσηηθή
ζπλάκα, νδεγεί ζην θσο. Σν μέξνπλ απηφ φζνη αλακεηξηνχληαη καδί ηεο.
Καη ν Παπαδηακάληεο θαη ν Πεληδίθεο αλακεηξηνχληαη κε ηελ νκνξθηά ηνπ
θφζκνπ, φπσο καο δείρλεη θη ν Γηψξγνο Φξαληδνιάο ζηα απνζπάζκαηα απφ ην έξγν
ηνπο πνπ εχζηνρα επηιέγεη. Παξαπέκπσ ράξηλ παξαδείγκαηνο ζηα απνζπάζκαηα απφ
ηα δηεγήκαηα ηνπ Παπαδηακάληε Λακπξηάηηθνο Φάιηεο θαη Τπό ηελ Βαζηιηθήλ Γξπλ,
πνπ ζα ζπλαληήζεηε παξαθάησ ζηα θείκελα «Φσλή αύξαο ιεπηήο» θαη ην «Κακίλη
πνπ δξνζίδεη» αληίζηνηρα. Η πεξηγξαθή ηνπ δεηιηλνχ ζην Λακπξηάηηθν Φάιηε καο
κεηαθέξεη ηε ζπγθινληζηηθή εκπεηξία πνπ βηψλεη ν Παπαδηακάληεο κπξνζηά ζην
δεηλόλ (ηξνκεξφ – ζαπκαζηφ - αλνίθεην) απηφ ζέακα ηεο νκνξθηάο ηνπ ήιηνπ πνπ
δχεη. Αιιά θαη ζην δηήγεκά ηνπ Τπό ηελ Βαζηιηθήλ Γξπλ ε αηζζεζηαθή πεξηγξαθή ηνπ
δέληξνπ σο πνζεηήο γπλαίθαο απνθαιχπηεη πφζν αλππεξάζπηζηνο έλησζε απηφο
κπξνζηά ζηελ νκνξθηά ηνπ θφζκνπ. Αληηγξάθσ κεξηθνχο ζηίρνπο απφ ην φλεηξν ηνπ
αθεγεηή Παπαδηακάληε: «Μνπ εθάλε όηη ην δέληξνλ –έζσδνλ θαζ’ ύπλνλ ηελ έλλνηαλ
ηνπ δέληξνπ- κηθξόλ θαηά κηθξόλ κεηέβαιιελ όςηλ, είδνο θαη κνξθήλ. Δίο κίαλ ζηηγκήλ
ε ξίδα ηνπ κνπ εθάλε σο δύν σξαίαη εύηνξλνη θλήκαη, θνιιεκέλαη ε κία επάλσ εηο ηελ
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άιιελ, είηα θαη’ νιίγνλ εμεθόιιεζαλ θη ερσξίζζεζαλ εηο δύν . ν θνξκόο κνύ εθάλε όηη
δηεπιάζζεην θαη εκνξθνύην εηο νζθύλ, εηο θνηιίαλ θαη ζηέξλνλ, κε δύν θόιπνπο
γιαθπξνύο, πξνέρνληαο . νη δύν πακκέγηζηνη θιάδνη κνύ εθάλεζαλ σο δύν βξαρίνλεο,
ρείξεο νξεγόκελαη εηο ην άπεηξνλ, είηα θαηεξρόκελαη ζπγθαηαβαηηθώο πξνο ηελ γελ, εθ’
εο εγώ εθείκελ . θαη ην βαζύθαηνλ, αεηζαιέο θύιισκα, κνπ εθάλε σο θόκε πινπζία
θόξεο, αλαδεδεκέλε πξνο η’ άλσ, είηα ιπνκέλε, θπκαηίδνπζα, ραιαξνπκέλε πξνο ηα
θάησ… Δμύπλεζα έληξνκνο, θη έθπγνλ….» .
«Δμύπλεζα έληξνκνο, θη έθπγνλ….» Η ζπλάληεζε κε ηελ νκνξθηά είλαη
θάηη ηξνκεξφ. Ο Παπαδηακάληεο ην μέξεη θαιά απηφ, φπσο θη ν Πεληδίθεο άιισζηε.
«…ην Χξαίν δελ είλαη ηίπνηε άιιν /

παξά ε κόιηο πνπ αληέρνπκε Αξρή ηνπ

Σξνκεξνύ…», νκνινγεί θαη ν Ρίιθε. Καη απηή ε έθζεζε ζην δεηλόλ ηεο νκνξθηάο
απεηιεί λα καο ζπληξίςεη. Όκσο ζπληξηβή δελ ζεκαίλεη εδψ ηελ εθκεδέληζε. πληξηβή
δελ ζεκαίλεη εδψ ην ζάλαην. Η ζπληξηβή αλνίγεη ην βιέκκα ζε θάηη Άιιν. ε θάηη
Άιιν πνπ κεηακνξθψλεη ηελ χπαξμε. Η ζπληξηβή γηα έλα ρξηζηηαλφ πνπ βηψλεη ην
ζάλαην θαη ηελ Αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνχ νδεγεί ζηε κεηακφξθσζε θαη έρεη αλαγσγηθφ
ραξαθηήξα. Άγεη άλσ. Απηφ ζεκαίλεη άιισζηε «κεηακόξθσζε». Η ζπληξηβή ελψπηνλ
ηεο νκνξθηάο ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ – ζπληξηβή πνπ βηψλεηαη κέζα ζηνλ νξίδνληα
θαηαλόεζεο ηεο Οξζνδνμίαο – είλαη ε πξνυπφζεζε ηεο κεηακφξθσζεο. Απηφ ην
αίζζεκα απνθνκίδσ, δηαβάδνληαο ηα θείκελα ηνπ Γηψξγνπ Φξαληδνιά γηα ηελ
αλακέηξεζε ηνπ Παπαδηακάληε θαη ηνπ Πεληδίθε κε ηελ νκνξθηά ηνπ θφζκνπ. Αο
ζπγρσξεζεί ε κσξία κνπ γηα ηελ αλάγλσζε απηή. Αιιά απηή ηε κσξία ηε ζηεξίδεη ε
πίζηε κνπ ζηελ νκνξθηά.
Μηιψληαο γηα ηελ νκνξθηά ησλ πξαγκάησλ απηνχ ηνπ θφζκνπ

θαη ηνλ

αλαγσγηθφ ηεο ραξαθηήξα επηζηξέςακε ζηηο ειιεληθέο απαξρέο, ζηνλ Πιάησλα. Η
κεηάβαζε φκσο δελ γίλεηαη απεπζείαο αιιά κέζα απφ ηνπο Παηέξεο ηεο Οξζφδνμεο
Αλαηνιηθήο Δθθιεζίαο. Απηφ δελ πξέπεη λα ην μερλάκε, φηαλ κηινχκε γηα ηνλ
Παπαδηακάληε θαη ηνλ Πεληδίθε. ην πιαησληθφ πκπόζην θαη ηνλ Φαίδξν ν έξσο
νδεγεί ην βιέκκα ηνπ θηινζφθνπ απφ ηελ νκνξθηά ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ ζηελ
αιήζεηα ηνπ πλεπκαηηθνχ. Αλαγσγηθόο ν έξσο ινηπφλ ζηνλ Πιάησλα, φπσο άιισζηε
αλαγσγηθή είλαη θαη ε νκνξθηά ησλ πξαγκάησλ ζηνλ Παπαδηακάληε θαη ηνλ
Πεληδίθε. Γη’

απηνχο αλαγσγηθή είλαη ε νκνξθηά ησλ πξαγκάησλ, αθνχ έρεη

πξνεγεζεί ε θάζαξζε ησλ αηζζήζεσλ. Κάζαξζε ησλ αηζζήζεσλ ζεκαίλεη ιεηηνπξγία
ησλ αηζζήζεσλ κέζα ζηνλ νξίδνληα θαηαλόεζεο ηεο Οξζνδνμίαο. «Καζαξζῶκελ ηὰο
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αἰζζήζεηο θαὶ ὀςόκεζα…», φπσο πξνηξέπεη ν Άγηνο Ισάλλεο ν Γακαζθελφο. Κη
απηφ ην γλσξίδνπλ θαιά θαη ν Παπαδηακάληεο θη ν Πεληδίθεο.

Επίινγνο
Η κσξία ηνπ εξσηάλ θαη ε απηζηία σο δπλαηφηεηα εθ λένπ αλαθάιπςεο ηεο πίζηεο
νδήγεζε ζ’ απηήλ ηελ αλαγλσζηηθή πεξηπέηεηα. Ο Παπαδηακάληεο δελ είλαη
«θνζκνθαιφγεξνο», φπσο ηνλ απνθαινχλ ζπλήζσο, αιιά θη ν Πεληδίθεο δελ είλαη
«ηξειάθηαο» θη αο ην πξνζππνγξάθεη θη ν ίδηνο13. Καη ν Παπαδηακάληεο θη ν
Πεληδίθεο κε ην έξγν ηνπο – ηδηφξξπζκν φπσο θαη ε δσή ηνπο – δείρλνπλ ηη ζεκαίλεη
απζεληηθή χπαξμε κέζα ζηνλ νξίδνληα θαηαλόεζεο ηνπ νξζφδνμνπ βηψκαηνο.
Ξάλζε, 19 Φεβξνπαξίνπ 2010
Γεκήηξεο Βιάρνο
Φηιφινγνο
ΜSc Ιζηνξίαο Υσξψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ

Ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία
Γελ ήζεια λα θνξηψζσ ην θείκελν κε πνιιέο ππνζεκεηψζεηο. Γελ ζα
ηαίξηαδαλ άιισζηε θαη κε ην χθνο απηνχ ηνπ βηβιίνπ. Ωζηφζν, γηα ηνλ αλαγλψζηε
πνπ ζα ήζειε λα ζπλερίζεη ην δηάινγν κε ηα θείκελα, παξαζέησ θάπνηα βηβιηνγξαθία,
πνπ δελ θηινδνμεί λα είλαη εμαληιεηηθή, είλαη φκσο ελδεηθηηθή ηεο δηθήο κνπ
αλάγλσζεο.
Μάξηηλ Υάηληεγγεξ, Δίλαη θαη Υξόλνο, πξφινγνο-κεηάθξαζε-ζρφιηα Γηάλλε
Σδαβάξα, ηφκνη Α΄θαη Β΄, εθδφζεηο «Γσδψλε», Αζήλα 1978.
Μάξηηλ

Υάηληεγθεξ,

Δηζαγσγή

ζηε

Μεηαθπζηθή,

εηζαγσγή-κεηάθξαζε-

επηιεγφκελα Υξήζηνπ Μαιεβίηζε, εθδ. Γσδψλε, 1990.
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