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"Ενας άλλος Καβάφης

Ή Αυτοκρατορία του Χίτλερ

Προοχράτως
έκυκλοφόρησε ενα νέο βιβλίο του γνωστού
τις δυνατότητες διατηρήσεως της Αυτοκρατορίας τής Γερμανίας.'
Υπογραμμίζεται δτιό Χίτλερ δέν επεδίωξε μετά το
Βρετσννοΰ Καθηγητού Πανεπιστημίου και
'Ιστορικού κ. Mark Mazower, πού μας είναι περισσότερο
1933και την άνοδο του στην εξουσίανά ανάκτηση την αποικιακή
ΌγνωστόςΊστορικός,
φιλόλογος και λόγιος κ. Σαράντος L Καργάκος, γνωστός άπό τίς μovoγραq)ίες του περί τήςΈλλάδος κατά
αυτοκρατορία της Γερμανίας όπως αυτή είχε αρχίσει,
τακτικός συνεργάτης της «Εστίας» και αγαπητός φίλος,
νά
διαμορφώνεται
στην Αφρική και διεγράφετο προς υλοποίηση
τόν Μεσοπόλεμο και τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόκειται
ακάματος εργάτης του μολυβιού και.του χαρτιού (τα όποια και
στην Μέση Ανατολή άλλα άπωλέσθη κατά το 1918.
για το βιβλίο υπό τόν τίτλο: 'Η Αυτοκρατορία του
μόνα χρησιμοποιεί όταν γράψη) προσφέρει ήδη στους αναγνώστες
'Ο Χίτλερ δέν είχε σχεδιάσει την Αυτοκρατορία του στις λοιπές
Χίτλερ: Ναζιστική εξουσία στην κατοχική Ευρώπη
έναν νέο καρπό των κόπων του. Πρόκειται για το βιβλίο: Κ. Π. Καβάφης, (μτφρ. Κώστας Κουρεμένος, έκδ. Αλεξάνδρεια, σελ. 726.
ηπείρους. Είχε αποφάσισα νά άφήση ουσιαστικώςαλώβητη
ή νεώτερη αιγυπτιακή Σφίγγα (έκδ. 'Αρμός, σελ. 326, ευρω
την αποικιακή αυτοκρατορία της Βρεταννίας και νά
δεμένο, ευρω 43,98).
18).Όπως ο ϊδιος τονίζει στην Εισαγωγή του βιβλίου, «To βιβλίο
'Ο συγγραφεύς έγεννήθη στην Βρεταννία το 3958και
κινηθή προς κυριαρχία τής Ανατολικής Ευρώπης, συνεχίζοντας
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αυτό ήταν περίπου έτοιμο νά κυκλοφορηθεί το 2003,χρονιά κατά
το άρχαϊο επεκτατικό έργο των Τευτάνων' Ιπποτών.
έσπούδασε στα Πανεπιστήμιο τής 'Οξφόρδης, άπό το
. .κ*ϋ:;;;ν--'·Ξ";-ί:.:*
την όποια συμπληρώθηκαν 140χρόνια από τη γέννηση και 70 από
Στόχος του ήταν ή έξουθένωσις του Σλαβικού κόσμου, πού
όποιο έλαβε το πτυχίο του στην Κλασική Φιλολογία και
το θάνατο του ποιητή». 'Εν τούτοις, δέν είδε τότε το φως της *ημοσιότητος,
περιφρονούσε άλλο και έφοβειτο σοβαρώτατα."Ισως είχε
Φιλοσοφία κατά το 1981και το διδακτορικό του δίπλωμα
"Ϊ-Χ ν*:;χ;..·
καθώς άλλες μεγάλες εργασίες του συγγραφέως για την
ένστερνισθή την ρήση του Βρεταννοϋ γεωγράφου Χάλφορντ
στην'Ιστορία κατά το 1988,'Έλαβε επίσης πτυχίο μεταπτυχιακών
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Ιστορία των Αρχαίων Αθηνών (3 τόμοι) και.της Αρχαίας Σπάρτης
Μάκιντερ πού είχε δηλώσει κατά το 1904ότι: «Όποιος
σπουδών (ΜΑ) έπί των Διεθνών Σχέσεων
(2 τόμοι), αλλά κία άλλες πολλές μικρότερες οε έκταση όχι,όμως και
εξουσιάζει την Ανατολική Ευρώπη, διαφεντεύει την Κεντρική
άπό το αμερικανικο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins (3983).
οε κόπο, έκυριάρχησαν στην
Ένδοχώρα."Οποιος εξουσιάζει την Κεντρική Ενδοχώρα,
Σήμερα είναι Καθηγητής τής'ϊστορίας ατό Πανεπιστήμιο
προσπάθεια του. Και ο Καβάφης Κολούμπια τής Νέας'Υόρκης. Προηγουμένως έδίδαξε
διαφέντευα to Παγκόσμιο Νησί. Και όποιος εξουσιάζει
ανέμενε ύπομονητικά.
το Παγκόσμιο Νησί, διαφεντεύει τόν Κόσμο» (σελ 3).
ύπό ποικίλες ιδιότητες στα Πανεπιστήμια Birkbeck, του
Τώρα έχομε στα χέρια μας το
'Ο Χίτλερ έσχεδίασε έξ αρχής την κατάκτηση τής Ανατολικής
Λονδίνου, του Σάσσεξ, καθώς και στα Πανεπιστήμιο
βιβλίο, αποτέλεσμα πολλών
Ευρώπης, ποτ')ούτως η άλλως κατά την αντίληψη του
Πρίνστον. Παραλλήλως προς την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία
ερευνητικών προσπαθειών
κατοικείτο άπό «ύπανθρώπους». Σλάβους και άλλους λαούς.
του αρθρογραφεί τακτικά αε εφημερίδες τής Βρετσννίας,
., —j,
και φιλολογικού κόπου.
Τα στρατόπεδα συγκεντρώσειος έόημιουργήθηκαν για
όπως 6 «independent», η των ΗΠΑ, όπως οί «Financial
jRcgbu
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Έκεϊνος πού 0α οπεύση ^^^^3ML. ^
τους κατοίκους της Ανατολικής Ευρώπης, κυρίως τους Πολωνούς
Times». To βάρος τής μέχρι σήμερα επιστημονικής
και Πολωνοεβραίους, άλλο και κάποιους' Εβραίους
έρεύνηςτου έχει έστιασθή στην Έλλάδα.Έχει γράψει
k^
σκέψη «Ά! ενα ακόμη βιβλίο
τής Γερ}ΐανίας."Οτανάρχισε η κλιμάκοκπςτου πολέμου, μετά
τα βιβλία: Greece and the Inter-War Economic Crisis
για τόν Καβάφη», 0α έχη
το 1942.και οί γερμανικές δυνάμεις καθηλώθηκαν εντός του
(1992,ελλ. μτφρ. Ή Ελλάδα και η οικονομική κρίση του
κάμει μεγάλο λάθος. Ό κ.
σοβιετικούεδάφους, τα στρατόπεδα Πολλαπλασιάσθηκαν
Μεσοπολέμου, έκδ. Μορφοηικό'Ίδρνμα Εθνικής Τραπέζης,
Καργάκος δέν αναπαράγει
2W2), Inside Hitler's Greece: The experience of occupation
κοσμίου γίγνεσθαι, καθώς αφέθη ελεύθερο το πεδίο για την και άρχισε η εφαρμογή της «Τελικής Λύσεως».Ή κλιμάκωσις
τα δσα συχνά λέγονται και
της βίας δέν ήταν προβλεπόμενη, αλλά αποτελούσε την
e
1941-44(1993,ελλ. μτφρ. Στην Ελλάδα του Χίτλερ, εισβολή στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα τόσο των ΗΠΑ
γράφονται για τόν μεγάλο
έκδ. Αλεξάνδρεια 1994),Dark Continent: Europe's
δσο και τής ΕΣΣΔ. θά ήταν δυνατόν τα δύο βιβλία νά θεωρηθούν
αναγκαία συνέπεια τής πολεμικής συρράξεως.
Αλεξανδρινό ποιητή. Επεχείρησε Twentieth Century (1998, ελλ. μτφρ. Σκοτεινή "Ηπειρος,
'Ο συγγραφεύς τονίζει ότι ο Χίτλερ έσχεδίασε την κατάκτηση
ώς μέρη τής αυτής επιστημονικήςθεωρήσεως τής
μια νέα θεώρηση εκ
έκδ. Αλεξάνδρεια 200!), The Balkans: A short History συγχρόνου Ευρωπαϊκής 'Ιστορίας και ώς μια απόπειρα
τής Ανατολικής Ευρώπης με πρότυπο την αντίληψη
του μηδενός, με βάση αυτήν
(2000, ελλ. μτφρ. Τα Βαλκάνια, έκδ. Πατάκης 2002), ερμηνείας του σημερινού κόσμου μας.
πού είχε διαμορφώσει ο 'ίδιος βάσει αναγνωσμάτων περί
την φορά αποκλειστικώς
κατακτήσεως των Ινδιών ύπό τής Βρεταννίας. Και καθώς
After the war was over: Reconstructing the family, Nation
Στα νέο βιβλίο, πού μας απασχολεί σήμερα, ο συγγραφεύςτής
υποστηρίξει
την ποίηση του ανδρός και
ότι ο Χίτλερ επεχείρησενά θεμελίωση Γερμανική ακολουθούσε το αγγλικό πρότυπο, ένώ ταυτοχρόνως
and State in Greece, 1943-60(2000,συλλογ, eayaaia, ελλ.
δευτερευόντως το δικό του
μτφρ. Μετά τόν Πόλεμο, έκδ, Ά)α:ξάνδρεια 2003),Salonica,
Αυτοκρατορία (Ράιχ) με μεγάλη ταχύτητα και με δέν απειλούσε την αποικιακή αυτοκρατορία της Βρεταννίας,
ένστικτο για τόν ποιητή. To φιλολογικό και ανθρωπιστικό ένστικτο
δέν κατέστη ποτέ δυνατόν νά κατανόηση ο Χίτλερ
City of Ghosts (2004,ελλ. μτφρ. θεσσαλονίκη, Πόλη διαδικασίες πού 0α έξησφάλιζαν στην Γερμανία όχι ftovov
του συγγραφέως επιτρέπει αυτήν την προσέγγιση. Και τα πορίσματα των Φαντασμάτων, έκδ. Αλεξάνδρεια 2006).
τόν απαραίτητο «ζωτικό χώρο», αλλά και τίς αναγκαίες γιατί η Βρεταννία δέν θέλησε νά συνεργασθή μαζί του. Ή
ποε προσφέρει, στον αναγνώστη είναι εξαιρετικά πειστικά
"Οπως καθίσταται ευκόλως αντιληπτό, ο Βρεταννός πρώτες ύλες για την άνθηση της και ανάδειξη της σέ παγκόσμιασυνεργασία μεταξύ Βρεταννίας και ΕΣΣΔ έφάνη στον Χίτλερ
σχεδόν τερατώδης και οπωσδήποτε ακατανόητη, καθώς
και ενδιαφέροντα.
Ιστορικός έχει εστιάσει την ερευνά του στην πατρίδα μας,
δύναμη και γενικό ρυθμιστή τής τύχης της υφηλίου. To
του έφαίνετο ότι η άντίληψις των Αγγλων περί «υπεροχής
To βασικό επιχείρημα του κ. Καργάκου, δεινού γνωστού του
με εξαιρετικά ενδιαφέροντα πορίσματα μελέτης. Σέ όλα τα όραμα της εθνικής αναδιοργανώσεως και τής εθνικής ολοκληρώσεως
αρχαίου λόγου, είναι. Οτι ο Καβάφης αποτελεί την κορύφωση της
έργα του είναι έντονη η ένασχόλησιςμε το ζήτημα τής ισορροπίας
της Γερμανίας και του I ερμανικού Λαού αποτελούσε της λευκής φυλής», όπως έβίωναν αυτήν στίς 'Ινδίες
έναντι
και αυτών των μαχαραγιάδων, δέν άπεϊχε ούσιαιττικώς
δυνάμεων είτε μεταξύ κρατών είτε μεταξύ κομμάτοχν
την τελική έκφραση των αντιλήψεων του 19ου
Αλεξανδρινής Σχολής ποιήσεως. Και τούτο όχι απλώς με την έννοια
αιώνος πού είχαν οδηγήσει διαδοχικά στην γερμανική ένοποίηαηκαίτήν
άπό τίς αντιλήψεις περί Γερμανών «υπεράνθρωπων»
εντός του αυτού κράτους είτε μεταξύ άλλων φορέων ισχύος.'
της καταγωγής του, άλλο διότι κατά την γνώμη του 6 Καβάφης ανήκει
και περί τής υποστάσεως ώς «ύπανθρώπων» των
Επί του αύτοϋ περίπου ζητήματος εστιάζεται,και.
Αυτοκρατορία τής περίοδοι; 1871-1958.
Μετά
είλικρινώς και ουσιωδώς ατούς Αλεξανδρινούς. Τα ποιήματα του
το νέο βιβλίο του Καθηγητού Mazower. Στα βιβλίο του
την ήττα του 19!Β και την Συνθήκη των Βερσαλλιών, ή Ισραηλιτών, των Σλάβων και των λαών των λοιπών ηπείρων
άνέτως εντασσόμενα αε μια μετάφραση της Παλατινής Ανθολογίας
Σκοτεινή"Ηπειρος
είχε
υποστηρίξει
ότι
η
έπικράτησις
τής
Γερμανία
εκλήθη
νά
ξεπεράση
την
νέα
κατάσταση
καινά
πού
δέν άνηκαν στην λευκή φυλή. Και δέν κατενόησε
ίσως 0α ήταν δυνατόν νά ξεγελάσουν κάποιον φιλόλογο περί του
επίσης ποτέ πώς επήλθε η ήττα κατά το 1945.
άνακαταλάβη την θέση της στην παγκόσμιο σκηνή. To γεγονός
χώρου και του πνεύματος της δημιουργίας των.Όπιος τονίζει «ο μεγάλος δημοκρατίας και του κοινοβουλευτικού φιλελευθέρου καθεστώτος
όμως ότι το όραμα της άνορθώσειος ανέλαβε νά υλοποίησηTo βιβλίο είναι εκτενές, περισπούδαστο και μετριοπαθές.
στην Ευρώπη δέν απετέλεσε αναγκαιότητα των
Αλεξανδρινός εμφανίστηκε όχι στα χρόνια τωνΛαγιδτον άλλα
ο Χίτλερ και.μάλιστα σια του ιδεολογικού δημιουργήματοςT) αναγνώστης πρέπει νά έπανέλθη πάλιν και πάλιν σέ
εξελίξεων άλλο τνγ(άα πολιτική συνέπεια και σύμπτωση
σια χρόνια των Χεδιβων». 'Ο 'Ελληνιστικός κόσμος είναι το πεδίο
μερικά κεηχχλαιακαι οε κάποιες σελίδες για νά συλλογισθή
αντιλήψεων και επιθυμιών μεταξύ ηγετών και λαών τής Γηραιάς
του, του 'ΕΟνικοσοοιαλιατικοΰΚόμματος, έδημιούργησε
δράσεως και αισθητικής κσταξιώσεως του Καβάφη. *Η θεατρικότητα
Ηπείρου. Στα νέο βιβλίο:'Η Αυτοκρατορία του Χίτλερ
πολλά προβλήματα. Και τούτο διότι η ύλοποίησις τα προβλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. To τελευταίο
πολλών ποιημάτων του δέν απέχει από την σκηνοθεσία των γλυπτικών
του οράματος ανετέθη σέ μειοψηφία πιστών και στενών συνεργατών'του
κεφάλαιο περιλάμβανα τίς αποτιμήσεις των συνεπειών του
καταδεικνύει έπί τη βάσει σοβαράς έρεύνης και επιχειρημάτων
έργων της Ελληνιστικής Έποχής,.δπου ακόμη και το συναίσθημα
Χίτλερ^ εντός στενών πλαισίων πολιτικής Πολέμου και τής ήττας τής Γερμανίας το 1945έπί της θέσεως
την όλι]ιδεολογία πού έκρύπτετο πίσω άπό τόν Β'
αποτυπώνεται με υπερβολή.
της Ευρώπης στην παγκόσμιο σκηνή. 'Η ήττα του 1945
Παγκόσμιο Πόλεμο άπό γερμανικής πλευράς και υποστηρίζειπροοπτικής πού επρόκειτο νά διαμορφχυθή.
11έρα όμως από αυτήν την «ειδολογική»αποτίμηση της ποιήσεως
ότι το ναυάγιο αυτής της Ιδέας και οί συνέπειες του
'Εν τούτοις, υποστηρίζει ο Καθηγητής Mazower. ο πόλεμος ήταν βαρύτερη άπό έκείνην του 1918.Διότι ο κόσμος του
του Καβάφη, πού θεμελιώνεται tu: την μελέτη της θεματολογίας του
Πολέμου, κυρύος ο διχασμός της Ευρώπης σέ ελεύθερη Δυτική μετέβαλε:όλες τίς προοπτικές. Και τούτο, διότι η βαθμιαία Μεταπολέμου έμοιράσθη πλέον μεταξύ ΗΠΑ καίΣοβιετικής'Ενώσεως,
και με την ιδιαίτερη ανάδειξη του μείζονος έκτος'Ελλάδος'Ελληνισμού,
αν και ταχύτατη κλιμάκωσις τής βίας έναντι των καταλαμβανόμενων
με την Ευρώπη ώς πεδίο συγκρούσεως μεταξύ
και σέ δορυφόρο τής Σοβιετικής'Ενώσεως Ανατολική,
ο συγγραφεύς παρατηρεί ότι ο Καβάφης πρέπει νά προσεγγίζεται
των κατά τόν Ψυχρό Πόλεμο και μετά ταύτα.
έσήμανε το τέλος της κυριαρχίας τής Ευρώπης έπί του παγλαών μετέβαλε ουσιωδώς τα δεδομένα και
και ώς προβληματική προσωπικότης, ευρισκομένη στα όρια
τής μανιοκαταθλιπτικής ψυχιόσεως άλλο χωρίς νά ανήκη οε αυτό το ¦ψυχικό
σύνδρομο. Ό Καβάφης δέν ήταν ασθενής άλλο στα όρια της
ασθενείας. Και αν είχε δεχθή ποτέ νά κάμη ψυχανάλυση, κατά τόν
κ. Καργάκο, "ίσιος0α είχε διαγνωαθή σέ αυτόν άνεπίλυπτο οιδιπόδειο
σύνδρομο και λανθάνουσα αίμομεικτική τάσις προς την μητέρα
5Τ δού λοιπόν εισήλθαμε πλέον στό Νέον Γνωστοί λυρικοί καλλιτέχνες δέν έδίσταζαν το «φόξ τρότ Τουταγχσμών» άπό κάποια «τρόμος» του τίτλου είναι ο τρόμος ενώπιον
του. 'I I γοητευτική Χαρίκλεια Καβάφη επηρέασε καθοριστικά τόν
νά εμφανισθούν και στην όπερέττα
ΑΈτος,
έπέρασε η πε:ρίοδος των
όπερέττα τής μόδας τότε! Πρόκειται γ^ά
του γήρατος, του θανάτου, τής λήθης.
γυιό της και έσφράγιοε την ζωή του. 'Η παρουσία της απέκλεισε γι'
Εορτών και όλοι προσγειώνονται και πάλιν εφ' όσον ήταν δυνατόν νά ανταποκριθούν εξαιρετική εργασία πού μαρτυρεί την 'Ο ήρωας ευρίσκει την λύτρωση των φόβων
αυτόν προφανώς κάθε απόπειρα ερωτικού σκιρτήματος προς το
του στον έρωτα ύπό το σεληνόφως,
στην τρέχουσα πραγματικότητα. Τα
στις πολλαπλές απαιτήσεις του αγάπη του συγγραφέως για το αντικείμενο
αντίθετο φύλο κιii οδήγησε ακόμη και στην ποιητική μονομέρεια του
ποικίλα προβλήματα, τα γενικά και εκείνα μουσικού αύτοΰ είδους, πού επιβάλλει
του και τόν τεράστιο κόπο του για την ρομαντικά άλλα και απολύτως προσγειωμένα.
Καβάφιη.'Η γυναίκα απουσιάζει άπό τόν κόσμο του, πλην μερικών
Στό βάθος τής ιστορίας ο αναγνώστης
γνώση κλασικού τραγουδιού, χορού και συγκέντρωση των μαρτυριών.
μορφών όπως η "Αννα Κομνηνή, η Άννα Δαλασηνή. η Κρατηαίκλεια. πού ταλανίζουν ένα έκαστον έξ ημών, επιστρέφουν
επιθετικά,
όπως
και
οί
καθημερινές
W.
G.
Sebald.
Οί
δακτύλιοι
του
Κρόνου
0α παρακολούθηση το λυκόφως τής
παραλλήλως ικανότητα ηθοποιού και
Αλλά αυτές σι μορφές είναι υπεράνθρωπες και ο ποιητής τίς
φωνή ισχυρή για την εκφώνηση των διαλόγων. (μτφρ. Γιάννης Καλιφατίδης, έκδ. περιόδου Γκορμπατσώφ, την ζωή στην μετασοβιετική
διαδηλώσεις στό κέντρο της Αθήνας.
θαυμάζει έτσι Οπως τις παρουσιάζει για τα «ανδροπρεπή» χαρίσματα
To βιβλίο του κ. Πατέρα δέν είναι "Αγρα, σελ. 352,ευρω 21).Ό Βαυαρός συγγραφεύς
Μόνη λύσις για την ψυχική μας υγεία είναι
Ρωσία και τι'χννέα γενεά της
τους.'(.) ίδιος έχαρακτήρισε την άποικπα της Γυναίκας άπό την
η διαμόρφωσις τρόπων φυγής, έστω και αν αυστηρή μελέτη έπί του θέματος, άλλο
(1944-200!)έζησε ένα μεγάλο μέρος χώρας αυτής πού έχει χάσει κάθε προσανατολισμό
τέχνη του ώς ουνειδητή επιλογή για νά διαπιστωθή εάν είναι δυνατόν
δέν είναι εύκολη η αυτούσια φυγή εκ τής μια συλλογή μαρτυριών γεμάτη αγάπη
της ζωής ταυ στην Αγγλία. Στό μυθιστόρημα
και επιδιώκει μόνον την ευζωία
«ν« γίνει Τέχνη άπό την οποία λεύτει τελείως η Γυναίκα».
αυτό, πού είναι ταυτοχρόνιος και ένα και την οικονομική καταξίωση.
Στην θεατρικότητα εστιάζεται περισσότερο ο κ. Καργάκος προκειμένουπόλεως. Παραμένει όμως η νοερή φ;υγή, για το αντικείμενο. Καταγράφει κατ'
πάντοτε τρόπος θαυμάσιος για νά λησμονή
έτος τις όπερέττες πού έπαίχΟηκαν στην οδοιπορικό στην ανατολική ακτή τής
--Χρήστος Παπαδημητρίον, 'Ημιτελής
περί του περιβάλλοντος εντός του οποίου έδρασε ο Καβάφης.
κανείς τα τρέχοντα έστω και για λίγο. Αθηνα, άπό θιάσους ελευθέρου θεάτρου.Αγγλίας, στίς κομητείες του Νόρφολκ και εκτέλεση (έκδ. A. A. Λιβάνης, σελ. 247,
' Η Of-ατρικότι|ς αυτή έχαρακτήριζε και την κατοικία του και τίς
Και αρωγός στην νοερή φυγή είναι φυσικά
Δέν
περιλαμβάνει
τα
έργα
πού
παρουσιάσθηκαν
του
Σάφφολκ,
το τοπίο και.οί ιστορίες πού ευρω 15)."Ενα ενδιαφέρον ελληνικό θρίλλερ
διαλέξεις του πού έδινε με αντικείμενο την Βυζαντινή κυρίως'Ιστορία.
πάντοτε οι καλοί μας φίλοι, τα βιβλία.
άπό την'Εθνική Λυρική αναδύονται άπό τα
γραμμένο στην συνταγή των αγγλοσαξονικών
την επιμελημένη !ΐέχρις έκζητήσεως έ|^)άνισή του, τόν λόγο του
Σκηνή κατά το διάστημα του αιώνος πού ερειπωμένα αρχοντικά
-Χαρίλαος Πατέρας, 100 χρόνια
αναλόγων. Την δράση πυροδοτεί
πού διατηρούσε ενσυνείδητος κάποιες Ιδιότυπες κωνσταντινουπολίτικες
η εύρεση μέσα σέ ένα παλαιό ρολόι του
Ελληνικής Ώπερέττας, 1908-2008(έκδ. έρευνα, διότι έθεώρησε ότι υπάρχει πλήρης
πού συναντώνται
εκφράσεις, άλλο και την ίδια την ποίηση του.'Η θεατρικότητα
Συλλογές-Άργΰρης
Βουρνάς,
σελ.
566,
και
λεπτομερής
καταγραφή
σέ
έτερο
στην
περιοχή
συνθέτουν
!8ου
αιώνος μιας παρτιτούρας του Μότσαρτ
του Καβάφη είχε ταυτοχρόνως το πάθος της προβολής και διακρίσεως,
ευρω 45). Για την νοερή φυγή, πού συνιστούμε,
βιβλίο (M. A. Ράπτη. Επίτομη Ιστορία
το βάθος για την
και μιας επιστολής
αλλά ίσχυρίιχτο ότι του αρκούσε το «πρώτο σκαλί». Στην
το βιβλίο αυτό πράγματι ενδείκνυται.
με την υπογραφή
του 'Ελληνικου Μελοδράματος και τής εξιστόρησηπολλώνγεγονότων
πραγματικότητα διεκδικούσε το ανώτατο, το έσχατο, άλλα η έμφυτη
του Γιόχαν I
Κοπιώδης έρευνα πολλών ετών Εθνικής Λυρικής Σκηνής. 1HBH-19Η8).Ό
και την αναζήτηση
δειλία και έπιφυλακτικότης του δέν του επέτρεπε νά διεκδίκηση
έδωσε ήδη τους πλουσίους καρπούς της. συγγραφεύς επεσήμανε τα έργα πού
των ριζών τής
Σεμπάστιαν Μπαχ.
αυτήν την κορυφαία θέση πού επιθυμούσε.
Ό συγγραφεύς είναι ο γνωστός χειρουργός έπαίχθηκαν άπό τίς εφημερίδες και επεδίωξε
Αλλά
τα
δύο αυτά I
ανθρώπινης εξουσίας.
To πλέο\ΜΛ'διαψέοονστοιχείο τής μελέτης του κ. Καργάκου είναι ο
όγκολόγος, πού σέ στιγμές ανάπαυλας
νά εϋρη και τίς θεατρικές κριτικές 'Η αίσθησητου εφήμερου
έγγραφα αποτελούν
ισχυρισμός ότι ο Καβάΐ) ης δέν ήταν πράγματι ομοφυλόφιλος η αν
πού είχαν όημοαιευθή τότε, ώστε νά προσφέρη κάθε ανθρώπινης i
το κλειδί για ένα μυστικό
ασχολείται
με
την
συλλογή
ποικίλων
αυτό συνέβαινε, ήταν μάλλον λανθάνων ομοφυλόφιλος, κατά φαντασίαν,
φυλασσόμενο I
στον σημερινέ) αναγνώστη την δημιουργίας και κατακτήσεως, η αδυσώπητη
στοιχείων πού ενημερώνουν για τους
'I οτε όμως, πώς δικαιολογείται όλη η σκοτεινή ατμόσφαιρα
τρόπους αναψυχής των Αθηναίων/Έτσι
εικόνα τής θεατρικής επιδόσεως τής
ροή του χρόνου, η καταστροφή πού πάντοτεέπί αιώνες, το όποιο
των ποιημάτων του πού θεωρούνται.ότι εκφράζουν αυτήν την τάση
πρό ολίγων ετών εξέδωσε τα βιβλία: Τα εποχής. To βιβλίο προσφέρει επίσης πληροφορίεςεμφωλεύει στην δημιουργία είναι θέματα θέτει αε κίνδυνο τόν ]
του; Κατά τόν κ. Καργάκο, το πρόβλημα του Καβάφη ήταν μάλλον
θέατρα των Αθηνών και η ίατορία τους.
για τους διαφόρους θιάσους,
πού απασχολούσαν πολύ έντονα τόν συγγράφει
ήρωα και την αγαπημένη
ο εθισμός στα οϊνόπνε υμα ή/και σέ παραισΟησιογόνες ουσίες. Αυτή
πολλοί των οποίων είχαν ώς μόνο στόχο
του /Έξυπνα γραμμένο μυθιστόρημα
1835-1920(Συλλογές 1997) και Κινηματογράφοι
t και πανεπιστημιακά καθηγητή, πού
η νέα άποψη θεμελιώνεται άριστα με παρατιθε|ΐένους στίχους άπό
την παρουσίαση όπερέττας, τόν χρόνο έχάθη προώρως άπό τροχαίο δυστύχημα.
με ταχείς ρυθμούς και ανάγλυφη την αγάπη
των Αθηνών, 1896-2006(Συλλογές.
πολλά ποιήματα, Ή οημερινή κοινωνία γνωρίζει και έχει έξοικειωθή
- Βλαντιμίρ Μακάνιν, Τρόμος (μτφρ. του συγγραφέως για την κλασική μουσική.
2007). Τώρα στό νέο και πολυσέλιδο συγκροτήσεως των και τα μέλη των, την
με την έκφραση της όμοφυλοςϋλίας, άλλο οί σκοτεινές στιγμές του
βιβλίο του προσεγγίζει ένα άλλο θέμα, μουσική κατάρτιση των και τις παραστάσεις Αλεξάνδρα Ίωαννίδου. έκδ. Καστανιώτη,
- Ελένη Β. Πίππα, To μεγάλο μυστικό
Καβάφη δέν μοιάζουν καθόλου προς κάθε έκςρραση αυτής τής συμπέσω,
σελ. 432. ευρω 20). Ό συγγραφεύς είναι
(έκδ. Ίωλκός, σελ. 448, ευρω 20). Μια
αρκετά λησμονημένο άπό το κοινό
των. Βασικό στοιχείο τής γοητείας
Όράς. Αντιθέτως ο παραληρηματικός τόνος τής ποιήσεώς του,
του βιβλίου είναι και ή εικονογράφησες
και τα θέατρα. Πρόκειται για την όπερέττα,
Ρώσος γεννημένος κοντά στα Ουράλια το ιστορία απλή και ταυτοχρόνως περίπλοκη
αί δισταγμοί του όπως έκιρράζονται οε πολλά ποιήματα, το σκοτεινό
«είδος μικτόν άλλο νόμιμον», πού του, μαρτυρία και αυτή μιας εποχής, καθώς 1937.To συγγραφικό του έργο ανεδείχθη
όσο και οί ανθρώπινες σχέσεις. To μεγάλο
περιβάλλον αντικατοπτρίζουν ενδεχομένως τους χώρους ατούς
μυστικό είναι η καταγωγή του
συνδυάζει το λυρικό θέατρο προς την
αποτελείται κυρίως άπό εξώφυλλα
κυρίως μετά την πτώση του Κομμουνιστικού
όποιους κατέφευγε για νά αναζήτηση τα ναρκωτικά, είτε χασίς είτε
πρόζα. Ελαφρά πάντοτε σέ θέμα, ή όπε~ άπό παρτιτούρες των πλέον γνωστών
καθεστώτος στην πατρίδα του, όταν ήρωα πού δέν είναι γιος αγρότη τής περιοχής
και' όπιο η κοκαΐνη, τίς οίδε; Καίοί ένοχες και η αίσθησις τής ταπεινώσεως
τραγουδιών κάθε όπερέττας, πού είχαν κατηργήθη ή λογοκρισία. Στό βιβλίο του
ρέττα έγνώρισε
Λαρίσης άλλο ένας μικρός τσιγγάνος.
και του «ξανακυλίσματος» συνάδουν περισσότερο προς τόν
μεγάλες δόξες καταστή δημοφιλή και συνεπώς έζητοΰντο
αυτό. πού έχει μεταφρασΟή Με αποτέλεσμα η καταγωγή του νά
εθισμό προς τα ναρκωτικά παρά προς τίς ομοφυλοφιλικές σχέσεις,
στην Ευρώπη
άπό το μουαικόφιλο κοινό. Πολλά
εν προκειμένω έπηρεάση Ολη την ζωή του, έστω και αν
σι οποίες στην Αίγυπτο των Χεδιβων οπωσδήποτε ήταν περισσότερο
τραγούδια άπό όπερέττες είχαν κυριολεκτικώς
άπό τα μέσα του
απ' ευθείας εκ τής κανείς δέν ομολογεί αυτό το μυστικό.'Η
άπενοχοποιημένες παρ' on στην Ευρώπη πού διατηρούσε ακόμη
19ου αιώνος μέχρι
μπεϊ στην ζωή των καθημερινών
ρωσικής, ο ήρωας
προσπάθεια αρχικώς
την Βικτωριανή ηθική.
είναι ένας άνδρας
τόν Β' Παγκόσμιο
ανθρώπων και έτραγουδώντο άπό
νά ξεπεράση την καταγωγή
"Οποια και αν ήσαν τα προβλήματα τής προσωπικότητος του Καβάφη,όκ.
όλες τίς κοινωνικές τάξεις. Ή μουσική
τής τρίτης ηλικίας
του και εν
Πόλεμο.
Καργάκος διακηρύσσει ότιήποίησίςτουιιπήρξε πολύ σημαντική.
πού αρνείται νά «παραδοΟη»
συνεχεία νά συμβιβασθή
Μετά περιέπεσε
των έργων παρακολουθούσε την εποχή.
μεγάλη.'Ο χρόνος έχει καθιερώσει αυτήν, ενώ υπάρχουν
αε λήθη, και την "Ετσι κατά τόν Μεσοπόλεμο εισήλθε στην
στον χρόνο.
με αυτήν και
ακόμη πολλά περιθώρια για την μελέτη της. Ό χώρος δέν επιτρέπει
νά την αποκάλυψη
απόλαυση πού όπερέττα και το «φόξ τρότ», με αποτέλεσμα
'Εξακολουθεί νά αγαπά
νά έκταΟοίΐμε και στα πολύ ενδιαφέροντα πού περιλαμβάνει το βιβλίο
δημοσίως όταν έχη
προσφέρει στό
την ζωή, τίς γυναίκες,
νά συνδυάζονται ποικίλα στοιχεία
για t ην «ίοτορική» ποίηση του Καβάφη και την μετάθεση στον
κοινό ανέλαβαν
επικαιρότητος αε κάποια έργα. θά άναφέρωμε
φθάσει οε υψηλά
το φεγγάρι
κττορικό χρόνο της προοωπικής πράγματι κότητος του ποιητή.'Ίσως
νά δώσουν τα αμερικανικά «μιούζικαλ».
ενδεικτικά ότι περί τα μέσα τής και τόν έρωτα, όπως Οταν ήταν νέος και
αξιώματα συνθέτουν
aunt Ομως i ελικα νά είναι το οτοιχεΐο τής μεγάλης γοητείας του.
To είδος υπήρξε εξαιρετικά δημοφιλές
δεκαετίας του 1920 φαίνεται ότι έκαμε δέν δέχεται νά καθηλωθή πρό τής οθόνης
τόν καμβά τής άφηγήσεως.
στην χώρα μας άπό τής εισαγωγής του. μεγάλη επιτυχία στό αθηναϊκό κοινό και της τηλεοράσεως Οπως οί φίλοι του. Ό
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