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Fragiski Abatzopoulou (Thessaloniki)
TΑ AΡΓΟΝΑΤΣΙΚΑ ΣΩΝ EΛΛΗΝΩΝ YΠΕΡΡΕΑΛΙΣΩΝ
H αλαβίσζε ηνπ αξραίνπ κχζνπ ζηελ πνίεζε ηνπ 20νχ αηψλα είλαη έλα απφ
ηα πην ζχλζεηα θαη δχζθνια πξνβιήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηε ζχγρξνλε
ινγνηερληθή ηζηνξία θαη θξηηηθή. Οη δπζθνιίεο νθείινληαη ζην φηη νη
κνληέξλνη αλέιαβαλ λα δψζνπλ ζε αηνκηθφ επίπεδν έλα λέν λφεκα θαη κηα
πξνζσπηθή εξκελεία ζε κχζνπο παιηνχο, αλαηξέπνληαο ηηο παξαδνζηαθέο
ρξήζεηο ηνπ κχζνπ σο κέξνπο κηαο θνηλά απνδεθηήο αθήγεζεο, ε νπνία
αλαβίσλε ζπκβνιηθά _ θαη ζπρλά δηαθνζκεηηθά _ ην αξραίν παξειζφλ, φπσο
ζπλέβε ζηελ πνίεζε ησλ παξλαζζηθψλ θαη ησλ ζπκβνιηζηψλ, κε θχξην
παξάδεηγκα ζηελ Διιάδα ηνλ Κσζηή Παιακά.
Eίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ε ρξήζε ησλ κχζσλ ζηε δηακφξθσζε κηαο
πξνζσπηθήο κπζνινγίαο ππήξμε έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ζην έξγν
ησλ θνξπθαίσλ πνηεηψλ ηνπ 20νχ αηψλα, φπσο ν T. S. Eliot, πνπ εηζήγαγε
ηελ πεξίθεκε ζεσξία ηεο «κπζηθήο κεζφδνπ». Ληγφηεξν δηεξεπλεκέλε είλαη ε
ρξήζε ησλ αξραίσλ κχζσλ ζηελ πνίεζε ησλ πξσηνπνξηαθψλ θαιιηηερληθψλ
θηλεκάησλ ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα, φπσο ν θνπηνπξηζκφο θαη ν
ππεξξεαιηζκφο, ε νπνία, θαηά ηε γλψκε κνπ παξνπζηάδεη εληειψο μερσξηζηφ
ελδηαθέξνλ. Eηδηθά ν κχζνο ησλ Aξγνλαπηψλ απνηειεί κνλαδηθφ παξάδεηγκα
γηα λα εμεηάζνπκε γεληθφηεξα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξραίσλ κχζσλ απφ
ηνπο θαιιηηέρλεο εθείλνπο νη νπνίνη δελ πεξηνξίζηεθαλ απιά ζηελ αλαλέσζε
ησλ εθθξαζηηθψλ ηνπο κέζσλ, αιιά, ζε αληίζεζε κε άιινπο κνληέξλνπο,
επηδφζεθαλ ζε πεηξακαηηζκνχο θαη πηνζέηεζαλ εληειψο πξσηφηππεο θαη
ξεμηθέιεπζεο ηερληθέο.
Eηδηθά γηα ηνπο ππεξξεαιηζηέο, θαη ηνπο άκεζνπο πξνδξφκνπο ηνπο, ν
αξγνλαπηηθφο κχζνο έγηλε, φπσο ζα πξνζπαζήζσ λα δείμσ, ζχκβνιν ηεο
δηθήο ηνπο θαιιηηερληθήο πξνζπάζεηαο θαη, αθφκε πεξηζζφηεξν, ηεο ίδηαο ηεο
πεξηπέηεηαο ηεο ηέρλεο ζε κηα επνρή κεγάισλ επαλαζηαηηθψλ αιιαγψλ.
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Θα μεθηλήζσ κε νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηα ηζηνξηθά θαη
πνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα. Σα θαιιηηερληθά πξσηνπνξηαθά θηλήκαηα
γελλήζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ζηελ Eπξψπε, σο αληίδξαζε ζηηο
κεγάιεο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη ζηε ζεακαηηθή πξφνδν ηεο επηζηήκεο θαη
ηεο ηερλνινγίαο. Σελ ίδηα επνρή παξαηεξνχκε κηα κεγάιε άλζεζε ηνπ
ελδηαθέξνληνο γηα ηε κπζηθή ζθέςε ζε δπν λένπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο,
ηελ εζλνινγία θαη ηελ ςπραλάιπζε.
Γηα ηνπο εζλνιφγνπο, ηνλ Άγγιν James Frazer θαη ηνπο Γάιινπο Marcel
Mauss θαη Lucien Lévy-Bruhl νη κχζνη ησλ πξσηφγνλσλ έγηλαλ έλα πεδίν
έξεπλαο κε κεγάιεο πξνεθηάζεηο θαη ζπλέπεηεο ζηελ αληίιεςε γηα ηνλ
άλζξσπν θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ. Αληίζηνηρα γηα ηνλ Freud νη αξραίνη κχζνη,
θαη εηδηθφηεξα απηφο ηνπ Οηδίπνδα, έγηλαλ θιεηδί γηα ηελ εμεξεχλεζε ηνπ
αζπλείδεηνπ, ελψ ν καζεηήο ηνπ Carl Young αζρνιήζεθε κε ηελ αλάδεημε
ησλ ζπκβνιηθψλ ζεκαζηψλ ηνπο θαη αλέπηπμε κηα ζεσξία γηα ηνπο
αξρεηππηθνχο κχζνπο.
Σνλ αξγνλαπηηθφ κχζν, θαη' εμνρήλ αξρεηππηθφ, είρε ήδε ρξεζηκνπνηήζεη
κεηαθνξηθά ν Νίηζε ζηελ Χανμύιεκδ επζζηήιδ γηα λα εθθξάζεη ηνλ αγψλα
ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ: «Καη ηψξα, κεηά απφ ηφζν δξφκν πνπ δηαλχζακε,
εκείο, νη Αξγνλαχηεο ηνπ ηδεψδνπο, πην ηνικεξνί ίζσο απφ φηη ζα απαηηνχζε
ε ζχλεζε, ζπρλά ζαιαζζνπληγκέλνη θαη θαηαπνληηζκέλνη, αιιά κε πγεία
θαιχηεξε απφ απηήλ πνπ ζα καο επέηξεπαλ, επηθίλδπλα εχξσζηνη _ κε κηα
πγεία πάληα θαηλνχξγηα _ καο θαίλεηαη φηη έρνπκε κπξνζηά καο, σο
αληακνηβή, κηαλ άγλσζηε ρψξα, πνπ θαλείο αθφκε δελ έρεη δεη ηα ζχλνξα
ηεο…»
Ζ αλαθάιπςε απηήο ηεο άγλσζηεο ρψξαο ζα γηλφηαλ ν ζηφρνο ησλ
θαιιηηερληθψλ πξσηνπνξηαθψλ θηλεκάησλ, θαη ν αξγνλαπηηθφο κχζνο ζα
εμέθξαδε ηδεσδψο ην εγρείξεκά ηνπο.
Μέζα ζ' απηφ αθξηβσο ην πλεχκα βξίζθνπκε αλαθνξέο ζηνλ αξγνλαπηηθφ
κχζν ήδε ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1910 ζηνλ Γάιιν πνηεηή Guillaume
Apollinaire, πξφδξνκν θαη θίιν ησλ ππεξξεαιηζηψλ. «Αξγνλαχηεο»
νλνκαδφηαλ ην πεξηνδηθφ ηνπ Camille Lemercier d'Erm ζην νπνίν ν
Apollinaire δεκνζίεπζε πνηήκαηα ην 1910. Ο ίδηνο, ηελ επφκελε ρξνληά,
εμέδσζε ην πεξίθεκν πνίεκά ηνπ «Bestiare»1 ή «Cortège d’ Orphée». Δίλαη
γλσζηφ φηη ν Apollinaire ζεσξνχζε φηη ην φλνκά ηνπ – γηνο ηνπ Απφιισλαηνλ ζπλέδεε ζπκβνιηθά κε ηνλ Οξθέα. ην πνίεκα απηφ, ηα δψα πνπ
αθνινπζνχλ καγεκέλα ηνλ Οξθέα, πιαηζηψλνπλ κηα ηειεηή κχεζεο
κπζηηθηζηηθνχ ραξαθηήξα.
Πξσηαξρηθή ζεκαζία απέθηεζε ν αξγνλαπηηθφο κχζνο γηα ηνλ Ηηαιφ
δσγξάθν Giorgio de Chirico, θίιν θαη πξνζηαηεπφκελν ηνπ Apollinaire, φπσο
1

Δηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν κχζσλ κε ζέκα ηα δψα.
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θαη γηα ηνλ αδειθφ ηνπ, κνπζηθφ θαη ζπγγξαθέα Alberto Savinio. Ο De
Chirico είρε γελλεζεί ζην Βφιν, ζηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν, ζηα κέξε απφ φπνπ
απέπιεπζε ε Αξγψ. Μεηά απφ ζπνπδέο ζην Μφλαρν, φπνπ είρε δερζεί ηελ
επίδξαζε ηνπ Nietzsche θαη ηνπ Schopenhauer, έδεζε ζην Παξίζη, φπνπ ζα
αλαδεηθλπφηαλ ζε θπξίαξρε κνξθή ηεο κνλέξλαο ηέρλεο. Σν 1918 ν αδειθφο
ηνπ Alberto Savinio, είρε δψζεη ζην εκεξνιφγηφ ηνπ απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ
πνιέκνπ ηνλ ηίηιν «Ζ αλαρψξζε ηνπ Αξγνλαχηε». Σν 1921 ν De Chirico
δσγξάθηζε ηνλ δηάζεκν πίλαθά ηνπ «Ζ αλαρψξεζε ησλ Αξγνλαπηψλ», πνπ
αλήθεη ζηε «κεηαθπζηθή» πεξίνδν ηεο ηέρλεο ηνπ: ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ
πίλαθα απεηθνλίδνληαη δπν άλδξεο γπκλνί, ν έλαο αλεκίδεη ιάβαξν, ν άιινο
έλαλ καλδχα ή παλί, ελψ δεμηά θάζεηαη έλαο άλδξαο κε ριακχδα, ζαλ αξραίνο
θηιφζνθνο· ζην βάζνο θαίλεηαη ε ζάιαζζα θαη έλα θαξάβη. Δδψ ε πξννπηηθή
ηεο αλαρψξεζεο κνηάδεη λα ζπκβνιίδεη ηελ επνίσλε πξννπηηθή κηαο
ζσηήξηαο πλεπκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Σνλ αξγνλαπηηθφ κχζν ηνλ μαλαβξίζθνπκε ην 1919 ζε έλα απφ ηα πξψηκα
πνηήκαηα ηνπ ζεκαληηθνχ Γάιινπ ππεξξεαιηζηή πνηεηή Robert Desnos, «Le
fard des Argonautes» (Σν βάξνο ησλ Αξγνλαπηψλ), πνπ αθνχγεηαη ζηα
γαιιηθά θαη ζαλ «Φάξνο ησλ Αξγνλαπηψλ». Σν πνίεκα, γξακκέλν ζε
παξαδνζηαθή κνξθή, ζε αιεμαλδξηλνχο νκνηνθαηάιεθηνπο ζηίρνπο, εθθξάδεη
πιήξσο ηε ζεκαζία πνπ ζα απνθηνχζε ν κχζνο γηα ηνπο πξσηνπφξνπο
θαιιηηέρλεο. ην ηέινο ηνπ πνηήκαηνο, πέξα απφ ηνπο κπζηθνχο ήξσεο, ν
κχζνο δηεπξχλεηαη ζε νηθνπκεληθφ φζν θαη άκεζα πξνθεηηθφ επίπεδν κε ηελ
αλαθνξά ζε έλαλ γεξν-Ηζξαειίηε, πνπ ζα νδεγνχζε ην έζλνο ηνπ ζε καχξεο
ζιηβεξέο ζάιαζζεο – ν Desnos ήηαλ εβξαίνο.
Απηφ αθξηβψο ην πλεχκα ηεο ηνικεξήο θαη επηθίλδπλεο αλαδήηεζεο ζα
εμέθξαδε ν αξγνλαπηηθφο κχζνο γηα ην ππεξξεαιηζηηθφ θίλεκα πνπ
ζπγθξνηήζεθε ζηε Γαιιία απφ κηα νκάδα πνηεηψλ θαη δσγξάθσλ γχξσ απφ
ηνλ Αληξέ Μπξεηφλ ην 1924.
Σν ελδηαθέξνλ ησλ ππεξξεαιηζηψλ γηα ηε κπζηθή ζθέςε, θάησ απφ ηνλ
δηπιφ αζηεξηζκφ ηεο εζλνινγίαο θαη ηεο ςπραλάιπζεο, δηαπηζηψλεηαη άκεζα
απφ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ζηα ηξία ζεκαληηθφηεξα πεξηνδηθά ηνπ
θηλήκαηνο: La révolution surréaliste, Le surréalisme au service de la
revolution, Minotaure. Αθφκε πην ζπζηεκαηηθφ ελδηαθέξνλ δείρλνπλ
νξηζκέλνη ζπγγξαθείο πνπ απνζρίζζεθαλ απφ ην θίλεκα, θαη εηδηθφηεξα ν
André Bataille, εθδφηεο ηνπ πεξηνδηθνχ Documents (1929), θαη (Acéphale)
1936, ν νπνίνο, ζην πεξίθεκν College de sociologie πνπ ίδξπζε ην 1936, καδί
κε ηνπο Michel Leiris θαη Roger Caillois, επερείξεζε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ
κηα λέα εξκελεία ησλ κχζσλ, κε ηε ζπκκεηνρή δηαλννχκελσλ απφ
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δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο, φπσο νη Julien Βenda, Drieu la Rochelle θαη
Walter Benjamin.2
O Breton θαη νη θίινη ηνπ είραλ δηδαρζεί πνιιά απφ ηνλ Apollinaire θαη
ηνλ De Chirico, ηνπο νπνίνπο ζεσξνχζαλ δαζθάινπο ηνπο. Γη’ απηνχο ν
αξγνλαπηηθφο κχζνο εμέθξαδε ην ίδην ην πλεχκα ηεο ηνικεξήο θαη
επηθίλδπλεο αλαδήηεζεο, αιιά θαη θάηη πεξηζζφηεξν, ην ηαμίδη πξνο ηε
κχεζε, δειαδή ηε δηαδηθαζία κηαο αλαγέλλεζεο, πνπ δίλεη άιιε ζπκβνιηθή
ζεκαζία ζην πέξαζκα κέζα απφ ηηο πκπιεγάδεο. πσο παξαηεξεί ν Alain
Moreau: «Μπνξεί θαλείο λα ππνζεζεη φηη ν Απνιιψληνο ζεσξεί φιν ην ηαμίδη
ησλ Αξγνλαπηψλ ζηελ θνηιηά ηεο Αξγψο ζαλ ηελ ηζηνξία κηαο θχεζεο. Ζ
ηειηθή απνβίβαζε ζηνλ Παγαζεηηθφ είλαη ε γέλλα θαη ε αλαγέλλεζε ησλ
εξψσλ. Σν θαξάβη Αξγψ γελλά ηνπο Αξγνλαχηεο φπσο ην άινγν ηεο Σξνίαο
ηνπ Αραηνχο πνιεκηζηέο».3
Ζ ίδηα ε ζεσξία θαη ε πξαθηηθή ησλ ππεξξεαιηζηψλ, βαζηζκέλε ζηε
ζεσξία ηνπ θξνυδηθνχ αζπλείδεηνπ, πξνυπέζεηε κηα κπεηηθή δηαδηθαζία:
δσγξάθνη θαη πνηεηέο θαινχληαλ λα εηζρσξήζνπλ ζην βάζνο ηνπ εαπηνχ θαη
λα απνθαιχςνπλ ηε βαζχηεξε, αζέαηε πιεπξά ηνπ, απηήλ πνπ απέθξππηε θαη
απνζησπνχζε ε πνιηηηθή ηνπ νξζνινγηζκνχ, ηελ νπνία ζπλέδεαλ κε ηελ
θπξηαξρία ηεο αζηηθήο ηδενινγίαο.
Μέζα ζηελ επαλαζηαηηθή πξννπηηθή ηνπο, πνπ απνζθνπνχζε αθξηβψο
ζηελ αλαηξνπή απηήο ηεο ηδενινγίαο, νη ππεξξεαιηζηέο πηνζέηεζαλ
ξεμηθέιεπζεο ηερληθέο ηφζν ζηε δσγξαθηθή φζν θαη ζηελ πνίεζε: ε ηερληθή
ηνπ «θνιιάδ», ε «απηφκαηε γξαθή» θαη ε ρξήζε ησλ ειεχζεξσλ ζπλεηξκψλ
ήζαλ γη’ απηνχο δξφκνη πνπ νδεγνχζαλ ζηε δηεξεχλεζε ηνπ αζπλείδεηνπ. Ο
ζηφρνο ηνπο, πνπ μεπεξλνχζε ηα ζηελά πιαίζηα ηεο ηέρλεο, απέβιεπε ζηελ
επαλαζηαηηθνπνίεζε ηεο ζθέςεο θαη ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ αλζξψπνπ απφ
ηηο αζηηθέο ζπκβαηηθφηεηεο θαη ηελ θαηαπίεζε ηεο επηζπκίαο. Γη’ απηφ
αθξηβψο νη θεηκεληθέο πξαθηηθέο ησλ ππεξξεαιηζηψλ επλννχζαλ νηηδήπνηε
κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη αλαηξεπηηθά θαη λα ππνλνκεχζεη ηηο αηζζεηηθέο
ζπλήζεηεο: ηνικεξέο κεηαθνξέο, ινγνπαίγληα, παξσδία, γθξνηέζθν, καχξν
ρηνχκνξ.4 Με ηνλ ηξφπν απηφ δηάβαζαλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ θαη ηνπο
αξραίνπο κχζνπο, επηρεηξψληαο νπζαζηηθά ηελ επαλεξκελεία θαη ηελ
επαλαγξαθή ηνπο ζε έλα δηαθνξεηηθφ πιαίζην θνζκναληίιεςεο, ζηνπο
αληίπνδεο ηνπ δπηηθνχ νξζνινγηζκνχ.

2

3

4

Βι. Ν. Λντδίδε, O ιύεμξ ημο Mζκώηαονμο ζηδκ πνςημπμνία ημο ιεζμπμθέιμο, Nεθέιε, Aζήλα,
1988.
A. Moreau, Le mythe de Jason et Médée: le va-nu-pied de la sorcière, Les Belles Lettres, collection "Vérité des mythes", Παξίζη, 2006, 118.
Βι. ζρεηηθά ζην Surréalisme et pratiques textuelles, (επηκ. E. Rubio) Phénix Editions, Παξίζη,
2002.
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Ζ εμέηαζε ηνπ αξγνλαπηηθνχ κχζνπ ζην έξγν ησλ δπν θνξπθαίσλ
Διιήλσλ ππεξξεαιηζηψλ, ηνπ Αλδξέα Δκπεηξίθνπ θαη ηνπ Νίθνπ
Δγγνλφπνπινπ, καο δίλεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αηξεηηθήο
αλάγλσζεο θαη επαλαγξαθήο ελφο αξραίνπ κχζνπ. Tν ειιεληθφ παξάδεηγκα
απνθηά πξνζζεην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηνικεξφηεηά ηνπ, εάλ ιάβνπκε ππφςε
ην ηζηνξηθφ πιαίζην ζηελ Eιιάδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '30 _ φηαλ
πξσηνεκθαλίδνληαη νη δπν πνηεηέο _, θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο κεηαμηθήο
δηθηαηνξίαο, ε αλαθνξά ζε νηηδήπνηε είρε ζρέζε κε ηελ ειιεληθή αξραηφηεηα
απνηεινχζε πξάμε θνξηηζκέλε ηδενινγηθά θαη απνθηνχζε πξφζζεηε
ζεκαζία, θαζψο νη κχζνη απνηεινχζαλ θνκκάηη ηεο εζληθήο θιεξνλνκηάο,
ελψ ην αίηεκα γηα κηα ηέρλε εζληθή, δεκέλε κε ηελ παξάδνζε, δελ ίζρπε κφλν
γηα ηε ζπληεξεηηθή αιιά θαη ηελ πξννδεπηηθή παξάηαμε, ηελ νπνία
εθπξνζσπνχζαλ πνηεηέο φπσο ν Γηψξγνο εθέξεο θαη ν Οδπζζέαο Διχηεο.
Eίλαη αμηνζεκείσην φηη εηδηθά ν αξγνλαπηηθφο κχζνο ζηελ πνίεζε ηνπ
Eκπεηξίθνπ θαη ηνπ Eγγνλφπνπινπ κνηάδεη λα είλαη ε απάληεζε ζηνλ
θιαζηθίδνληα κνληεξληζκφ ηνπ εθέξε. Ζ πξνζέγγηζή ηνπο κνηάδεη κε ηε
δηθή ηνπ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε έλα ζεκείν, απηφ ηεο ηαχηηζεο ηεο
πεξηπέηεηαο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ κε ην ηαμίδη ηεο Aξγψο _ κηα ηδέα ήδε
παξνχζα ζην κπζηζηφξεκα Aνβώ ηνπ Γηψξγνπ Θενηνθά, ελφο απφ ηνπο
επηθαλέζηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο γεληαο ηνπ '30. Καηά ηα άιια νη δπν
ππεξξεαιηζηέο πξνηείλνπλ ηε δηθή ηνπο δηαθνξεηηθή θαη έληνλα πξνζσπηθή
αλάγλσζε θαη επαλαγξαθή ηνπ κχζνπ.
Eλα πξψην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη θαη νη δπφ εκπλένληαη φρη απφ ηελ
πεξηπέηεηα ηνπ Iάζσλα θαη ηεο Mήδεηαο, αιιά απφ ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο,
ηνπο εκίζενπο θαη ήξσεο πνπ έηξεμαλ λα ζπλδξάκνπλ ηνλ Ηάζσλα ζηνλ
επηθίλδπλν άζιν ηνπ. Αλάκεζα ζηνπο άιινπο «πνληνπφξνπο» δείρλνπλ
πξνηίκεζε ζηνλ Οξθέα, ηνλ Ζξαθιή, ηνλ Κάζηνξα θαη Πνιπδεχθε.
O πξψηνο πνπ «μαλαγξάθεη» ηνλ αξγνλαπηηθφ κχζν είλαη ν Nίθνο
Eγγνλφπνπινο, ν νπνίνο κνηάδεη λα γλσξίδεη θαιά ηα Ανβμκαοηζηά ηνπ
Aπνιιψληνπ, αιιά θαη ηα νξθηθά Ανβμκαοηζηά. Aπηφ δείρλεη φρη κφλν ην
πνηεηηθφ αιιά θαη ην δσγξαθηθφ έξγν ηνπ. Oη ζπλερείο αλαθνξέο ηνπ ζηνλ
Oξθέα, θαζαξά απηναλαθνξηθνχ ραξαθηήξα, θαη νη απεηθνλίζεηο ηνπ Oξθέα
ζε κεγάιν αξηζκφ πηλάθσλ, καο ππνβάιινπλ ηε ζθέςε φηη ν Eγγνλφπνπινο
ελδηαθεξφηαλ γηα ηε κπζηηθηζηηθή-νξθηθή πιεπξά ηνπ κχζνπ, θαη ηνλ
«δηάβαδε» σο κπεηηθή δηαδηθαζία, φπσο είρε θάλεη παιαηφηεξα ν Άγγεινο
ηθειηαλφο ζην πεξίθεκν πνίεκά ηνπ «Σν ηξαγνχδη ησλ Αξγνλαπηψλ», απφ
ηελ κεγάιε πνηεηηθή ηνπ ζχλζεζε Πάζπα ηςκ Δθθήκςκ (1918). Eθεί ν κχζνο
πξνζιάκβαλε θαζαξά κπεηηθφ ραξαθηήξα θαη απνηεινχζε ραξαθηεξηζηηθφ
δείγκα ηνπ ζηθειηαληθνχ ζπγθξεηηζκνχ, ζηνλ νπνίν ν Oξθέαο, φπσο θαη ν
Xξηζηφο, έπαηδαλ πξσηεχνληα ξφιν.
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Aπηήλ αθξηβψο ηελ κπεηηθή δηάζηαζε έρνπλ θαη νη αλαθνξέο ηνπ
Eγγνλφπνπινπ ζην ηαμίδη ηεο Aξγψο. Oη πεξηζζφηεξεο θαη πην ελδηαθέξνπζεο
βξίζθνληαη ζηα πνηήκαηα «Tν θαξάβη ηνπ δάζνπο» απφ ηελ πξψηε ζπιινγή
ηνπ Mδκ μιζθείηε εζξ ημκ μδδβόκ (1938), «εβάρ ν ζαιαζζηλφο», θαη
«Aθξηβψο φπσο…» απφ ηελ δεχηεξε ζπιινγή ηνπ Tα ηθεζδμηύιααθα ηδξ
ζζςπήξ (1939), θαη ζην πνίεκα «H εξσηηθή πιεθηάλε» απφ ηε ζπιινγή H
επζζηνμθή ηςκ πμοθζώκ (1946).
ην «θαξάβη ηνπ δάζνπο» βξίζθνπκε κηα ππφκλεζε ηεο Αξγψο, θαξαβηνχ
«απφ νμία/κε θνππηά απφ έιαην» ζηα Αξγνλαπηηθά ηνπ Οξθέα. ην πνίεκα
«εβάρ ν ζαιαζζηλφο», πάιη έλα θαξάβη ιεηηνπξγεί σο ζπκβνιηζκφο ηεο
πνίεζεο:
«θη ελψ καίλεηαη γχξσ κνπ ε θαηαηγίδα / θαη ζθεπάδεη / ην θαηάζηξσκα /
ηνπ έξκνπ/θαξαβηνχ κνπ / ε αγξηεκέλε ζαιαζζα / κε ηα πφδηα / γπκλά /
ζθαξθαιψλσ / ζην ην ςειφ θαηάξηη/θαη θξαηψ ζθηρηά / κεζα ζηα ρέξηα / έλα
πνηήξη / απφ κπιέ γπαιί.»
Ο πνληνπφξνο πνηεηήο κέζα ζην θαξάβη παιεχεη κε ηελ θαηαηγίδα. Tν
κπιε πνηήξη αλαθαιεί κπεηηθή ηειεηνπξγία.
ην πνίεκα «Ζ εξσηηθή πιεθηάλε» νη επαλαζηαηεκέλνη πνηεηέο, πνπ
ραξαθηεξίδνληαη βξπθφιαθεο (vampires), εηνηκάδνπλ θαηλνχξγην θαξάβη:
ζίκσζ’ εδψ θνληά ζην παξαζχξη
θαη παξακέξηζε ηνπο ζθνηεηλνχο ηνπο βαξείο κπεξληέδεο
θχηηα
νη βξπθνιαθεο εθηάμαλ
ζην αθξνγπάιη
εθεί ζην μχιηλν ζπηηάθη φπνπ θαηψθεη
έλαο αξραίνο ζεφο
ηρζπνηξφθνο
θη αθνχ ρπζήθαλε κέζα ζηνπο θξχθηνπο αξζαλάδεο
ζθαξηά θαηλνχξγηα εζθαξθηζηήθαλε λα ζηήζνπλ
γηα λαλ ηα ξίμνπλε ζηε ζάιαζζα
λα θχγνπλ.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε αλαθνξά ζηνλ ηρξπνηξφθν ζεφ, ηνλ Οξθέα.
ηελ πνίεζε ηνπ Δγγνλφπνπινπ ην κπζνινγηθφ ζηνηρείν, κε κνξθή
νλνκάησλ ή ζπκβφισλ, ζπρλα είλαη έκκεζν, θαη ρξεζεκνπνηείηαη σο δείθηεο
ζεκαζηνινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ πνηήκαηνο: νλφκαηα κπζηθψλ κνξθψλ
απφ ηα αξγνλαπηηθά φπσο ηνπ Οξθέα, ηνπ Iάζσλα, ηεο Mήδεηαο, ηεο
Δπξηδίθεο, ηεο Iππνιχηεο, θέξλνπλ ζην θείκελν ηηο ζεκαζίεο ηνπο θαη
γίλνληαη θιεηδηά λνεκαηνδφηεζεο γηα ηνλ αλαγλψζηε.
Σν θαξάβη γηα ηνλ Δγγνλφπνπιν εκθαλίδεηαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
θαιιηηερληθήο κχεζεο: «γηα λ’ αξκαηψζνπλε θαξάβη, λ’ αλνηρηνχλ, λα
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θχγνπλε», γξάθεη ζηελ αξρή ηεο ζεκαληηθφηεξεο πνηεηηθήο ηνπ ζχλζεζεο
Mπμθζαάν (1944). Tν θαξάβη είλαη ην κέζν πνπ νδεγεί ζηελ πξαγκάησζε ηνπ
αλζξψπνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ θαιιηηέρλε, θαη ην ηαμίδη είλαη πάληα ε
πεξηπέηεηα πνπ ζπγθεληξψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο επαλάζηαζεο ζε φινπο
ηνπο ηνκείο, πξνζσπηθφ, εξσηηθφ, θνηλσληθφ, θαιιηηερληθφ. Eίλαη
ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηα πνηήκαηα απηά ν πνηεηήο δηαιέγεηαη φρη κφλν κε ηνλ
Aπνιιψλην αιιά θαη κε ηνλ ηθειηαλφ. Mηα αθφκε επαλαγξαθή ηνπ κχζνπ
βξίζθνπκε ζην πνίεκά ηνπ «ηνπο θίινπο ησλ πφιεσλ», απφ ηελ ηειεπηαία
ζπιινγή ηνπ ηδκ ημζθάδα ιε ημοξ νμδώκεξ (1978), φπνπ κηιά γηα ηελ
θαηαδίσμε ησλ πνληνπφξσλ, κε ηνπο νπνίνπο ηαπηίδεη ηνπο επαλαζηάηεο
θαιιηηέρλεο.
ηε δσγξαθηθή ηνπ Δγγνλφπνπινπ, εθηφο απφ ηνπο πνιπάξηζκνπο πίλαθεο
κε ην ζέκα ηνπ Oξθέα, ν Eγγνλφπνπινο έρεη δσγξαθίζεη έλαλ πίλαθα κε ζέκα
ηελ Aξγψ, ελψ ην 1970 θηινηέρλεζε ηνλ πίλαθα «Iάζσλ θαη Mήδεηα». ’
απηφλ παξηζηάλεηαη ε Mήδεηα λα θξαηά κηα ιάκπα. Tν γπάιηλν κέξνο ηεο
βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ θεθαιηνχ ηεο εξσίδαο θαη κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε
φηη ζπκβνιίδεη ηε γλψζε θαη ην θσο αιιά θαη ηηο καγηθέο γλψζεηο ηεο
Mήδεηαο πνπ ηζνδπλακνχλ κε ηελ ηέρλε ηνπ πνηεηή.
Έλα αθφκε πξφζσπν ηνπ αξγνλαπηηθνχ κχζνπ, ηελ ακαδφλα Ηππνιχηε,
βξίζθνπκε ζην πνίεκα ζηξηο. Eδψ «άγξηνη θη αηκνβφξνη Αιβαλνί» (ίζσο απφ
ηελ Αθκπαλία ή Αιβαλία ηνπ Καπθάζνπ) ζθνηψλνπλ ηνλ «θπλνθέθαιν»
εξαζηή ηεο Ηππνιχηεο. Ζ Ηππνιχηε ίζσο λα είλαη απιά έλα εξσηηθφ πξφζσπν,
ίζσο φκσο ε αλαθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν κπζηθφ πξφζσπν επηηπγράλεη λα
αλαθαιέζεη ζηνλ αλαγλψζηε ηελ αηέξκνλε βία, ζην κχζν φζν θαη ζηε δσή,
πνπ ηνλίδεηαη θαη απφ ηε κνξθή ηνπ Αηγππηηαθνχ ζηξη, ζενχ ηεο δσήο θαη
ηνπ ζαλάηνπ.
ηνλ Aλδξέα Eκπεηξίθν ν αξγνλαπηηθφο κχζνο έδσζε ηνλ ηίηιν ζε έλα
απφ ηα ηνικεξφηεξα θείκελά ηνπ, ην πεδνγξάθεκά ηνπ Ανβώ ή πθμοξ
αενμζηάημο, πνπ έγξαςε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1944 θαη δεκνζίεπζε γηα πξψηε
θνξά ζε ζπλέρεηεο ζην πεξηνδηθφ Πάθζ ην 1964-65, παξαιείπνληαο νξηζκέλεο
ηνικεξέο εξσηηθέο ζθελέο, ελψ ε νινθιεξσκέλε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ, ρσξίο
παξαιείςεηο, δεκνζηεχηεθε ην 1980, πνιιά ρξφληα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ
πνηεηή. Πξφθεηηαη γηα έλα θείκελν ζην νπνίν εκπιέθεηαη ε πξνζσπηθή
κπζνινγία ηνπ πνηεηή κε ηελ άθξαηε επηζπκία γηα ηε ζεμνπαιηθή
απειεπζέξσζε.5 O πξσηαγσληζηήο ηνπ αθεγήκαηνο θαζεγεηήο Πέληξν
Ρακίξεζ νλεηξεχεηαη φηη βξίζθεηαη ζην θαξάβη Αξγψ, πνπ εηνηκάδεηαη λα
απνπιεχζεη, ιίγν πξηλ ηελ πηήζε ελφο αεξνζηάηνπ πνπ θέξεη ην ίδην φλνκα.
5
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πμζδηζηή. Γνθίκηα, Άγξα, Aζήλα, 2001.
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κσο ν Pακίξεζ, παξάιιεια κε ηα επηζηεκνληθά ηνπ ελδηαθέξνληα, πνπ ηνλ
ζηξιεθνπλ πξνο ηελ πηήζε ηνπ αεξφζηαηνπ, ηξέθεη θαη αηκνκηθηηθά
αηζζήκαηα γηα ηελ θφξε ηνπ, πνπ έρεη εξσηεπζεί έλαλ κηγάδα. O επηζηήκσλ
θαη νξζνινγηζηήο Pακίξεζ είλαη δέζκηνο ησλ ελζηίθησλ θαη ησλ παζψλ ηνπ,
θαη εχθνια πεξλά ην θαηψθιη ηνπ απφιπηνπ αλνξζνινγηζκνχ.
Ο Ρακίξεζ, ν νπνίνο νλεηξεχεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ σο Αξγνλαχηε, αιιά θαη
σο ζεφ Πάλα, βαζηθά εθπξνζσπεί ηελ δηπιή θαηάζηαζε ζπλείδεζεο θαη
αζπλείδεηνπ πνπ βηψλνπλ ζπλερψο νη άλζξσπνη, κέζα ζην πέιαγνο ηεο
αλεμέιεγθηεο εξσηηθήο επηζπκίαο. Χζηφζν νη Αξγνλαχηεο, ζχκθσλα κε ηα
ιφγηα ηνπ Eκπεηξίθνπ, είλαη νη «λνζηαιγνί θαη πιαζηνπξγνί ηνπ κέιινληφο
ησλ», είλαη εθείλνη πνπ θαηνξζψλνπλ λα πξαγκαηψζνπλ ηε γηγαληηαία
δεκηνπξγηθή πξνζπάζεηα ηεο γλψζεο ηνπ εαπηνχ. Ο δπζηπρήο Pακίξεζ
απνηπγράλεη ζηνλ αγψλα ηεο απηνγλσζίαο θαη αθήλεη λα ηνλ θπξηεχζεη ην
πάζνο _ ζθνηψλεη ηελ θφξε ηνπ θαη ηνλ εξαζηή ηεο _ φκσο ε Aξγψ, ην
αεξφζηαην, μεθηλά ζξηακβηθά ην ηαμίδη ηεο. ην θείκελν απηφ κπνξνχκε λα
αλαγλσξίζνπκε κηα επαλαγξαθή ηνπ κχζνπ σο αγψλα γηα ιχηξσζε κέζσ ηεο
ηέρλεο, ζην πιαίζην ελφο θξνυδηθνχ, εξσηηθνχ Mεζζηαληζκνχ.
Eιπίδσ πσο απηή ε πεξηδηάβαζε ζηα αξγνλαπηηθά ησλ ππεξξεαιηζηψλ
έδεημε θάηη πνπ έρεη ζρέζε θπξίσο κε ηελ αγσλία ησλ θαιηηερλψλ ησλ
πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ 20νχ αηψλα _ θαη ηνλ πνιπκέησπν αγψλα ηνπο κε ηελ
παξάδνζε ελφο πνιηηηζκνχ ζε θξίζε. κσο ην γεγνλφο φηη νη πην αθξαηθλείο
αλάκεζά ηνπο δηάιεμαλ λα ηαμηδέςνπλ κε ηελ Aξγψ, θαη λα μαλαγξάςνπλ ην
κχζν ηεο, καο δείρλεη θάηη γηα ηελ ίδηα ηελ νπζία απηνχ ηνπ κχζνπ πνπ
απνδείρζεθε ν πην πνιπδηάζηαηνο θαη ν πην δηαρξνληθφο κεηά απφ ην ηαμίδη
ηνπ Oδπζζέα, θαη ίζσο πην επίθαηξνο: ηα καγηθά θίιηξα κηαο «βάξβαξεο»
ηέρλεο παξακέλνπλ ίζσο ηα κφλα κέζα ζεξαπείαο ελφο πνιηηηζκνχ πνπ
ζπλερψο αλαθπθιψλεη ηα κνηίβα ηεο ηεξήο ή βέβειεο πεξηέξγεηαο, ηεο
θαηάθηεζεο, ηεο πξνδνζίαο θαη ηεο ηηκσξίαο.

