
           O ποιητής Γιάννης Σκαρίµπας και οι «χαµηλές» φωνές του Μεσοπολέµου1 

 

Πρωτοποριακός πεζογράφος, ιδιότυπος ποιητής, υποτιµηµένος θεατρικός 

συγγραφέας, µαχητικός αρθρογράφος, υπερτιµηµένος ιστορικός, ο Γιάννης Σκαρίµπας 

αποτελεί τον έναν από τους τρεις µείζονες πεζογράφους της Γενιάς του 30 (µαζί µε τον 

Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη και τη Μέλπω Αξιώτη) που ανανέωσαν την πεζογραφία του 

µεσοπολέµου. Η κριτική αντιµετώπισε µε αµηχανία το έργο του και µε ελάχιστες 

εξαιρέσεις προσέλαβε την πεζογραφία του άλλοτε µε άκριτο ενθουσιασµό άλλοτε µε 

καχυποψία καλύπτοντας τις εγγενείς αδυναµίες της κάτω από ετικέτες που µάλλον 

αποκαλύπτουν το κριτικό status της εποχής παρά φωτίζουν την προσφορά του συγγραφέα.  

«Ιδιότυπος, αναρχικός, πρωτότυπος, µοναδικός» είναι κάποια από τα επίθετα που 

συνοδεύουν τον Σκαρίµπα από την πρώτη του εµφάνιση έως περίπου την προτελευταία 

δεκαετία του 20ού αιώνα. H άποψη ότι ο Σκαρίµπας αγνοήθηκε από την κριτική της 

εποχής του, δίχως να ευσταθεί απολύτως, συνετέλεσε κατά πολύ ώστε να παραγκωνισθεί 

το σηµαντικότερο µέρος του έργου του, η νεωτερική πεζογραφία του και η πρωτότυπη 

ποιητική του παραγωγή. Φυσικά σ’ αυτό συνέβαλαν και άλλες παράµετροι: το γεγονός ότι 

ο συγγραφέας έζησε όλη του τη ζωή στην επαρχία τηρώντας επιθετική στάση απέναντι στο 

κέντρο, η έξαρση της διαµάχης κέντρου-περιφέρειας, η εικονοκλαστική του φύση, το 

αντισυµβατικό του πνεύµα. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασµό µε την απαιτητική γραφή του 

ευθύνονται κατά πολύ για την έλλειψη συστηµατικής κριτικής ενασχόλησης µε το έργο 

του. 

Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ο Σκαρίµπας τάραξε το µεσοπολεµικό τέλµα µε τον πιο 

αποτελεσµατικό τρόπο, παρά το γεγονός ότι µε την εσωστρεφή και αυτοαναιρούµενη 

γραφή του δεν άνοιξε δρόµο για κανέναν άλλο λογοτέχνη. H διάσπαση του Εγώ, η 

ειρωνική του γλώσσα, η υψηλή αυτοαναφορικότητα της γραφής του είναι κάποια από τα 

στοιχεία της νεοτερικότητας του πεζού του λόγου. Η ειρωνική αµφιθυµία, ο κλαυσίγελως, 

η εξάρθρωση του λόγου και του µέτρου είναι κάποια από τα προσωπικά χαρακτηριστικά 

της εκ πρώτης όψεως παραδοσιακής του ποιητικής παραγωγής. Το µεταπολεµικό του έργο 

συχνά είναι εφάµιλλο του µεσοπολεµικού, δίχως όµως να ξαφνιάζει ούτε να αλλάζει το 

λογοτεχνικό τοπίο, καθώς η νεοτερικότητα αποτελεί πια µια εδραιωµένη κατάκτηση. Αλλά 

                                                
1	   	   Το παρόν κείµενο, βασισµένο στην έκδοση των ποιηµάτων του Σκαρίµπα από τις εκδόσεις Νεφέλη, 

διατηρεί, ιδίως στο δεύτερο µέρος του (σ. 8-13), την προφορικότητά του και δηµοσιεύεται εδώ δίχως 

περαιτέρω επεξεργασία. 



«ο ίλιγγος της πρωτοποριακής ακροβασίας» που προκάλεσε ο Σκαρίµπας τα χρόνια του 

µεσοπολέµου εξακολουθεί να είναι εξίσου δραστικός, καθώς, ενδεχοµένως, διανύουµε 

έναν άλλο µεσοπόλεµο.  

 «Πρωτότυπη»,2 «έξαλλη, σεισµική, βαθύτατα τραγική και τρελά ευτυχισµένη, 

τραχιά µα έξοχα διεγερτική της φαντασίας»,3 «ιδιότυπη»,4  «η πιο ολοκληρωµένη έκφραση 

της µεσοπολεµικής ατµόσφαιρας»,5 «ποίηση µε την σφραγίδα µιας ιδιοτυπίας και µιας 

άκρως αναγνωρίσιµης γραφής, κατεξοχήν ατµοσφαιρική, έντονα στο βάθος 

συναισθηµατική, χωρίς όµως ίχνος γλυκερότητας, φανταιζίστικη, ερωτική, αληθινή, 

αυστηρά προσωπική, γοητευτική, χαριτωµένη»,6 «ιδιόρρυθµη»7 «περίεργη και πιο 

νεωτερική απ’ όσο φαίνεται»8 είναι τα πιο χαρακτηριστικά εύσηµα που επέθεσε η κριτική, 

από το 1936 και εξής, στην ποίηση του Γιάννη Σκαρίµπα. Ωστόσο, «η ποίηση αυτού του 

ιδιόρρυθµου των γραµµάτων µας παραµένει σκανδαλωδώς ακάλυπτη από την κριτική»,9 

παρά το γεγονός ότι ευάριθµοι µελετητές έχουν συµβάλει  στην ολοένα και επαρκέστερη 

                                                
2 Π. Σπανδ.[ωνίδης], «Τα ποιήµατα του κ. Σκαρίµπα. Ουλαλούµ, Χαλκίδα 1936», περ. Μακεδονικές Ηµέρες 

[Θεσσαλονίκη], χρ. Δ΄, 9-10 (Οκτώβριος-Νοέµβριος 1936) 341. [Bλ. τώρα και στο βιβλίο Για τον Σκαρίµπα, 

Εισαγωγή-ανθολόγηση κειµένων-επιµέλεια Κατερίνα Κωστίου, Λευκωσία, «Αιγαίον», 1994, 134.] 
3 Κώστας Καρθαίος, «Γιάννης Σκαρίµπας, Εαυτούληδες»,  Ο Αιώνας µας, 5 (Ιούνιος 1950) 154. [Βλ. τώρα 

και στο βιβλίο Για τον Σκαρίµπα, ό.π., 154]. 
4 Βάσος Βαρίκας, Συγγραφείς και κείµενα, τ. Β΄, 1966-1998, Αθήνα, «Ερµής», 330. [Βλ. τώρα και στο βιβλίο 

Για τον Σκαρίµπα, ό.π., 203]. 
5 Στέφανος Ροζάνης, Οι πνευµατικοί προσανατολισµοί του Μεσοπολέµου και ο ποιητής Γιάννης Σκαρίµπας, 

Αθήνα, 1970, 36. 
6 Μανόλης Αναγνωστάκης, «Η “φανταιζίστικη” ποίηση και ο Γιάννης Σκαρίµπας», Τα συµπληρωµατικά. 

Σηµειώσεις κριτικής. Αθήνα, «Ερµής», 1985, 148. [Βλ. τώρα και στο βιβλίο Για τον Σκαρίµπα, ό.π., 212, 

216, 218]. 
7 Κώστας Στεργιόπουλος, «Η ιδιόρρυθµη ποίηση του Γιάννη Σκαρίµπα», Νέα Εποχή, 208 (Μάης-Ιούνης 

1991) 7-8. Βλ. τώρα και Περιδιαβάζοντας, τ. Δ΄, Αθήνα, «Κέδρος», 1996, 251-256. [Βλ. τώρα και στο βιβλίο 

Για τον Σκαρίµπα, ό.π., 219]. 
8 David Ricks, «Παράδοση και Πρωτοτυπία. Η περίπτωση του Σκαρίµπα», Η ελευθέρωση των µορφών. Η 

ελληνική ποίηση από τον έµµετρο στον ελεύθερο στίχο (1880-1940), επιµέλεια: Νάσος Βαγενάς, Ηράκλειο, 

Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1996, 175, 180. 
9	  Λίζυ Τσιριµώκου, «Χαρούµενο Ρέκβιεµ», Εσωτερική ταχύτητα. Δοκίµια για τη λογοτεχνία, Αθήνα, «Άγρα», 

2000, 366. 



διερεύνηση και αποτίµησή της, η συστηµατική µελέτη της ποίησής του περιµένει τον 

µελετητή της.10  

Από τους ποικίλους λόγους που θα µπορούσε κανείς να επικαλεστεί ως αιτίες 

αυτής της κριτικής διστακτικότητας ή και ραθυµίας, δύο είναι, κατά τη γνώµη µου, οι 

επικρατέστεροι: ο πρώτος έχει διατυπωθεί ήδη το 1972 από τον Ξενοφώντα Κοκόλη, όταν 

έγραφε ότι ο αναγνώστης που θα επιχειρούσε να εισχωρήσει στο ποιητικό σύµπαν του 

Σκαρίµπα, δίχως πριν να έχει οικειωθεί την πεζογραφία του, θα ένιωθε «αµηχανία» και 

«θα συνειδητοποιούσε την αδυναµία του να “µπει” στον ιδιόρρυθµο κόσµο των ποιηµάτων 

αυτών». Κι αυτό γιατί, «τα περισσότερα κείµενα στους Άπαντες στίχους είναι σαν 

κρύσταλλοι µυστηριώδεις ενός άλλου πλανήτη: µόνο αν έχεις γνωρίσει τον πλανήτη του 

Σκαρίµπα, θα χαρείς την περίπλοκη υφή των κρυστάλλων, θ’ αναγνωρίσεις σ’ αυτούς 

χαρακτηριστικά που είχες δει σε αναπεπταµένα τοπία».11 Το ενιαίο λογοτεχνικό σύµπαν 

του Σκαρίµπα, η δαιδαλώδης και σφιχτοδεµένη µυθολογία του είχε ήδη στερεωθεί στο 

πεζογραφικό του έργο πριν κάνει την εµφάνισή της η πρώτη του ποιητική συλλογή 

                                                
10 Για να περιοριστώ σε µελέτες που αφορούν αποκλειστικά ή στο µεγαλύτερο µέρος τους την ποίηση: η 

πρώιµα «υποψιασµένη» πρόσληψή της από τον Στέφανο Ροζάνη, η διασάφηση επιµέρους όψεών της από τον 

Ξ. Α. Κοκόλη (Άνθρωποι και µη: τα όρια της φαντασίας στο Σκαρίµπα. Μελέτες και Σηµειώµατα, 

Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2001) και τον Μανόλη Αναγνωστάκη (ό.π), η οξυδερκής της 

προσέγγιση από τον Κώστα Στεργιόπουλο (ό.π.), οι ευρηµατικές παρατηρήσεις του Ν. Δ. 

Τριανταφυλλόπουλου σε ποικίλες εργασίες του, η γόνιµη συγκριτολογική ανάγνωσή της από τον David 

Ricks (ό.π.), τη Λίζυ Τσιριµώκου (ό. π.), την Χριστίνα Ντουνιά («Απηχήσεις του Ε. Α. Πόες στο έργο του 

Γιάννη Σκαρίµπα», Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου για τον Γιάννη Σκαρίµπα, Χαλκίδα, «Διάµετρος», 

2007, 241-254) και την Ιωάννα Ναούµ («Το µακρύ (ροµαντικό) χέρι του Καραγκιόζη: αρλεκίνοι, 

νευρόσπαστα, χαρτονόµουτρα στο συρτό χορό του Σκαρίµπα», ό.π., 255-270), η επαρκέστατη 

γραµµατολογική της ένταξη από την Έλλη Φιλοκύπρου (Η Γενιά του Καρυωτάκη. Φεύγοντας τη µάστιγα του 

λόγου, Αθήνα, «Νεφέλη», 2009), αποτελούν µια εξαιρετική βάση εκκίνησης για τον µελλοντικό συστηµατικό 

µελετητή της.  

Από τις εργασίες των Κοκόλη, Ναούµ, Φιλοκύπρου (ό.π.) και Συµεών Γρ. Σταµπουλού (Πηγές της 

πεζογραφίας του Γιάννη Σκαρίµπα, ΣΩΒ, Αθήναι, 2006) αντλώ στοιχεία για την προσέγγιση του θέµατος του 

πιερότου στο δεύτερο (σ. 8-13), «προφορικό» τµήµα της διάλεξης. 
11	  Ξ. Α. Κοκόλης, «Άπαντες Στίχοι, 1936-1970, Γιάννη Σκαρίµπα», Διαγώνιος, 3 (Σεπτ.-Δεκ. 1972) 296-297. 

Τώρα βλ. Κοκόλης, ό.π., 149-152. Την ίδια  προϋπόθεση για την κατανόηση της συλλογής Ουλαλούµ είχε 

θέσει και ο Κ. Παράσχος το 1936 («Γιάννη Σκαρίµπα, Ουλαλούµ», Νέα Εστία, 1936, 1456). [Βλ. τώρα και 

στο βιβλίο Για τον Σκαρίµπα, ό.π., 136]. 



Ουλαλούµ (1936).12 Στις συλλογές διηγηµάτων Καϋµοί στο Γριπονήσι (1930) και Το Θείο 

τραγί (1933) και στο µυθιστόρηµα Μαριάµπας (1935) είχαν ήδη, σταδιακά, συγκροτηθεί οι 

θεµατικοί άξονες που στηρίζουν τον µυστηριώδη κόσµο του και τα βασικά στοιχεία του 

ύφους του: µια ευρύτατη clownerie µε απώτερη καταγωγή από τον Καραγκιόζη, η 

διολισθαίνουσα γυναίκα του Μεσοπολέµου, η αιώρηση µεταξύ φαντασίας και 

πραγµατικότητας, η υψηλή αυτοαναφορικότητα, η µελαγχολία, το αδιέξοδο της 

κοινωνικής συνύπαρξης, η έλξη της γραφής και η ταυτόχρονη άπωση απ’ αυτήν, η 

προδοσία της γλώσσας, η ειρωνεία, ο αυτοσαρκασµός. Η εξοικείωση µε τη µυθολογία του 

αποτελεί, αν όχι προϋπόθεση, τουλάχιστον την καλύτερη συνθήκη για την πρόσληψη ενός 

ποιητικού κόσµου, όπου η αποδιοργάνωση της γλώσσας και η υπονόµευση της λογικής 

φτάνουν σε οριακό βαθµό· και για την εντελέστερη κατανόηση της λειτουργίας µιας 

ποιητικής που «προεκτείνει σε οριακό σηµείο τον καρυωτακικό κλαυσίγελω και αιωρείται 

εκπληκτικά στην κόψη του σκώµµατος και του λυρισµού».13 

Ο δεύτερος λόγος που κράτησε το ποιητικό έργο έξω από το ερευνητικό πεδίο των 

µελετητών αφορά επίσης την πεζογραφία του και πιο συγκεκριµένα ίσως την 

κατασταλαγµένη και δικαιωµένη εκτίµηση της κριτικής ότι ο Σκαρίµπας είναι ο ένας από 

τους πέντε τεχνίτες που ανανέωσαν πραγµατικά τη δηµιουργική πεζογραφία µας.14 Το 

γεγονός ότι εµφανίστηκε στον χώρο της πεζογραφίας δυναµικά κατακτώντας πολύ 

γρήγορα ένα ύφος µε έκτυπα τα βασικά χαρακτηριστικά της νεοτερικότητας ήταν φυσικό 

να στρέψει την προσοχή των µελετητών στην πεζογραφία. Καθώς η ριζοσπαστικότητα του 

πεζογραφικού του έργου τον καθιέρωσε στη συνείδηση των νεότερων µελετητών ως 

σηµαντικό νεοτερικό πεζογράφο, το ποιητικό του έργο έµεινε στη σκιά της πεζογραφίας.  

Στην επισκίαση αυτή συνετέλεσε και το γεγονός ότι η ιδιοπροσωπία της ποίησής 

του συνθλίφτηκε κάτω από κρίσεις, οι οποίες, χωρίς να είναι ολότελα αστήρικτες, είχαν 

µάλλον µειωτικές συνδηλώσεις. Για παράδειγµα, εκτιµήσεις όπως «Γιάννης Σκαρίµπας: Ο 

καθυστερηµένος µεσοπόλεµος»15 ή η εκτίµηση ότι «ίσως µε τον Σκαρίµπα κλείνει και το 

                                                
12	   Είναι ευνόητο ότι αφήνω απέξω τα πρωτόλεια ποιήµατα του Σκαρίµπα, δηµοσιευµένα στην εφ. Της 

Χαλκίδας Εύβοια το 1914-1915. Βλ. Σπύρος Κοκκίνης, Τα αποκηρυγµένα ποιήµατα του Σκαρίµπα, Αθήνα, 

Φιλιππότης, 1991.  
13 Τσιριµώκου, ό.π., 366. 
14 Η εκτίµηση είναι του  Γ. Π. Σαββίδη, ο οποίος συναριθµεί τον Σκαρίµπα µε τον Στρατή Δούκα, τη Μέλπω 

Αξιώτη, το Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη και τον Κοσµά Πολίτη (Πάνω Νερά, Αθήνα, «Ερµής», 1973, 66.) 
15 Ροζάνης, ό.π., 24. 



τελευταίο κεφάλαιο της λεγόµενης παραδοσιακής ποίησης»16 συνέτειναν ώστε να µην 

εκδηλωθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ποιητικό του έργο. Τις παραπάνω συνθήκες 

υποβοήθησε και το γεγονός εξάλλου ότι η ανανέωση του ποιητικού λόγου, που υποσχόταν 

η Στροφή (1931), η οποία συντελέστηκε δραστικά µε το Μυθιστόρηµα (1935) του Γιώργου 

Σεφέρη και η εκκωφαντική εµφάνιση της Υψικαµίνου (1935) του Αντρέα Εµπειρίκου 

υπερκάλυψαν την ιδιαιτερότητα άλλων ποιητικών φωνών. 

Ασφαλώς δεν εγγράφεται στις αρµοδιότητες µιας διάλεξης η διεξοδική µελέτη της 

ποίησης του Σκαρίµπα. Ωστόσο, θεωρώ απαραίτητη µια απόπειρα αποτίµησης της 

νεοτερικότητας της ποιητικής του Σκαρίµπα σε σχέση µε το άρρηκτο ζεύγος 

µορφή/περιεχόµενο. Η αµηχανία που συχνά συνόδευσε την κριτική, όταν προσπάθησε να 

ταξινοµήσει το ποιητικό έργο του είναι απόρροια της ιδιότυπης νεοτερικότητάς του, η 

οποία αντιστέκεται σε οποιαδήποτε σχηµατοποίηση. Οι ταξιθετικοί χαρακτηρισµοί 

«παραδοσιακός ποιητής» ή, έστω, «επίγονος της ανανεωµένης παράδοσης», όπως ήδη 

αναφέρθηκε, στην περίπτωση του Σκαρίµπα είναι επισφαλείς, διότι, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, όχι µόνο το ίδιο το έργο του, αιρετικό, εικονοκλαστικό και δίχως ούτε 

προηγούµενο ούτε επόµενο, αντιστέκεται στην ταξινόµησή του, αλλά και γιατί ο 

νεοτερικός πεζογράφος είναι, συνάµα, βαθύτατα ειρωνικός ποιητής (ενδεχοµένως ο πιο 

ειρωνικός ποιητής της νεοελληνικής λογοτεχνίας µετά τον Καβάφη). Η χρήση 

παραδοσιακών στιχουργικών µέσων γίνεται, στην περίπτωσή του, τις περισσότερες φορές 

µε στόχο την ειρωνεία. Η κατ’ επίφασιν παραδοσιακή φόρµα των ποιηµάτων του 

δηµιουργεί έντονο ειρωνικό χάσµα είτε µε την εσωτερική αταξία του ποιητικού 

υποκειµένου είτε µε τη διάλυση της γλώσσας σε όλα τα επίπεδα (φωνολογία, µορφολογία, 

σύνταξη). Η φαινοµενική «κανονικότητα» του στίχου γίνεται θύλακας που στεγάζει 

θέµατα µε έντονη τη σφραγίδα του ροµαντισµού, αλλά διυλισµένα από τη µοντέρνα του 

αίσθηση, µέσα από µια γλώσσα προσωπική, «αναρχική», ακόµα και εξαρθρωµένη. 

Κανένας άλλος ποιητής δεν χειρίστηκε το λόγο µε τόση «ασέλγεια». Γι’ αυτό και η γραφή 

του είναι απολύτως αναγνωρίσιµη. 

Όπως εύστοχα επεσήµανε ο Κώστας Στεργιόπουλος, η ανανέωση που έφερνε η 

ποίηση του Σκαρίµπα «δε βρίσκεται τόσο στην ανανέωση της µορφής όσο στην οπτική 

γωνία, στη διατάραξη των λογικών συνειρµών, στο φανταιζίστικο χρώµα, στο γκροτέσκο 

και την παραµόρφωση του πραγµατικού, καθώς διχάζει την πραγµατικότητα στο 

πραγµατικό και το ως πραγµατικό θεωρούµενο και διχάζεται και η ίδια. Σα να εµφανίζει 

                                                
16 Αναγνωστάκης, ό.π., 141 [212]. 



µια φάρσα αντί για δράµα και δράµα αντί για φάρσα ή σάµπως να παίζει και µε τα  ίδια 

του τα αισθήµατα, στηρίζοντας συχνά το ποίηµα σε υποθετικά δεδοµένα, ενώ πίσω απ’ το 

σαρκασµό, την ειρωνεία και τη µιµική του κλόουν ακούγεται ο µεσοπολεµικός 

συναισθηµατισµός, όσος δεν πρόφτασε να γίνει κλαυσίγελως».17 Σ’ αυτή την οπτική γωνία 

την αλλόκοτη και τη λοξή έγκειται και η «δύναµη έλξεως, που όσο κι αν προσπαθήσεις, 

είναι αδύνατο να της αντισταθείς», την οποία επισηµαίνει ο Αντρέας Καραντώνης, 

χαρακτηρίζοντας εύστοχα την ανοίκεια µατιά του Σκαρίµπα ως «µαεστρία του 

ενστικτώδους παραλόγου, που µε τα χρόνια και το συγγραφικό δούλεµα, έγινε αυτό που 

λένε οι Γάλλοι “µετιέ”, χωρίς να πάψει να είναι και ζωντανή έκφραση µιας βαθύτερα 

εσωτερικής ζωής, συνταραγµένης, αξεδίψαστης, απροσάρµοστης, ονειροπόλας και 

παραισθητικής».18  

Η µάλλον παραδοσιακή µορφή και η χρήση οµοιοκαταληξίας δεν είναι, ασφαλώς, 

αρκετά τεκµήρια της παραδοσιακής ταυτότητας του ποιητικού λόγου. Οι αποκλίσεις από 

την κανονικότητα των παραπάνω χαρακτηριστικών και η σύγχρονη αίσθηση στην 

επεξεργασία του θέµατος που µαρτυρούν κατακερµατισµένο ψυχισµό, ειρωνική πρόσληψη 

του κόσµου και ανατρεπτική στάση απέναντι σε ό,τι συνιστά αυτό που καταχρηστικά 

ονοµάζουµε πραγµατικότητα είναι ασφαλέστερα κριτήρια για την προσέγγιση της 

νεοτερικότητας του Σκαρίµπα. Εξάλλου, ό, τι δηµιουργεί την ιδιοτυπία του ύφους του δεν 

έγκειται στα παραπάνω βασικά χαρακτηριστικά της στιχουργίας του, αλλά σε δύο άλλες 

καθοριστικές παραµέτρους, στενά συνδεδεµένες µεταξύ τους:  

α) Στην ειρωνική επεξεργασία θεµάτων που είτε αποτελούν κοινούς λογοτεχνικούς τόπους 

του µεσοπολέµου, είτε προέρχονται από το ευρωπαϊκό λογοτεχνικό εργαστήριο, όπως ο 

ποιητής το προσλάµβανε κυρίως µέσα από τον τύπο της εποχής.  

β) Στην συµπεριφορά του απέναντι στη γλώσσα, η οποία υπαγορεύεται από την 

προηγούµενη παράµετρο: συναρµογή λέξεων από διάφορα γλωσσικά επίπεδα µε στόχο 

την ειρωνεία, παραποίηση της φωνολογίας, της µορφολογίας και της σύνταξης. Ο 

Σκαρίµπας συστηµατικά και προγραµµατικά αντιτάσσεται «στον ειρµό, στην επιµέλεια και 

στην τάξη» του λόγου, κατορθώνοντας, παρ’ όλα αυτά ή ίσως χάρη σ’ αυτή την 

αντίσταση, να αποδώσει και τις πιο λεπτές αποχρώσεις του νοήµατος·  

Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι µια από τις βασικότερες έγνοιες του Σκαρίµπα όσον 

αφορά την πρόζα του (πολύ περισσότερο τον ποιητικό του λόγο) είναι ο ρυθµός. Όταν ο 

                                                
17  Στεργιόπουλος, ό.π., 7. 
18 Α. Καραντώνης, περ. Ραδιοτηλεόραση, 1054 , 9-15 Σεπτεµβρίου 1970. 



Σεφέρης ονοµάζει «τζαζ του Ευρίπου»,19 τον ρυθµό της πρόζας του Σκαρίµπα στο 

µυθιστόρηµα Το Βατερλώ δυο γελοίων (1959), ασφαλώς εντοπίζει ένα βασικό κλειδί της 

σκαριµπικής γλώσσας, το οποίο είχαν ήδη παρατηρήσει, µε λιγότερη ίσως ακριβολογία, οι 

περισσότεροι κριτικοί της πεζογραφίας του. Παράλληλα, ένας από τους οξυδερκέστερους 

κριτικούς του Μεσοπολέµου, ο Πέτρος Σπανδωνίδης, κρίνοντας την πρώτη ποιητική 

συλλογή του Σκαρίµπα παρατηρεί ότι «ο ποιητής Σκαρίµπας δεσµεύεται εξ ολοκλήρου 

από τον πεζογράφο και ο πεζογράφος προεκτείνεται στα ποιήµατα εις πείσµα των στίχων. 

Όπως εξηγεί ο Σπανδωνίδης, αυτό σηµαίνει κατ’ ουσίαν ότι στο Ουλαλούµ πρόκειται για 

µια στιχουργηµένη σκαριµπική πεζογραφία, όπου τα πράγµατα µας εµφανίζονται µέσ’ από 

το πρίσµα του  λ ο ξ ο ύ  και του  α λ λ ό κ ο τ  ο υ  πίσω από τα οποία κρύβεται µια 

θλιµµένη ψυχή.»20 Αυτό «το πρίσµα του λοξού και του αλλόκοτου», σε συνδυασµό µε την 

«ειρωνική αλλά και χαριτωµένη», όπως τη χαρακτηρίζει, γλώσσα οδηγεί τον Μανόλη 

Αναγνωστάκη να χαρακτηρίσει τον Σκαρίµπα «φανταιζίστ», µε τη διαφορά ότι «δεν 

µαθήτεψε, ασφαλώς, συνειδητά στους φανταιζίστ. Δεν “επηρεάστηκε”. Δεν πήγε ο ίδιος 

προς το ιδίωµα. Το ανέσυρε από µέσα του σαν φυσικό καρπό της ιδιοτυπίας του και της 

λοξής του µατιάς και του έδωσε προσωπικές διαστάσεις».21  

Αλλά ποια είναι η ιδιαιτερότητα του Σκαρίµπα όσον αφορά τη θεµατική 

επεξεργασία της ποιητικής πρώτης ύλης σε σχέση µε τους συνοδοιπόρους του; 

Εξετάζοντας συστηµατικά την ποίηση των κυριότερων εκπροσώπων του 

µετασυµβολισµού (ή νεοσυµβολισµού ή νεοροµαντισµού), στους οποίους εντάσσει και τον 

Σκαρίµπα (µαζί µε τους Τέλλο Άγρα, Ρώµο Φιλύρα, Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, Μαρία 

Πολυδούρη, Κώστα Ουράνη και Κ. Γ. Καρυωτάκη), η έρευνα έχει παρατηρήσει εύστοχα 

ότι οι ποιητές αυτοί «άδοξοι και αυτοκατραστροφικοί» «κοµίζουν στην ελληνική ποίηση 

την αίσθηση του ακατόρθωτου και του ατελέσφορου, την έλλειψη αυτάρκειας» 

δηµιουργώντας «µια ποιητική άβολη, επώδυνη, νεωτερική».22 Έχω την αίσθηση ότι η αξία 

του λιγότερου αυτοκαταστροφικού, χάρη στον αυτοσαρκασµό του, Σκαρίµπα έγκειται 

ίσως όχι τόσο στα σηµεία επαφής µε τους συγκαιρινούς του (σύγκρουση µε τον κοινωνικό 

περίγυρο, αιώρηση µεταξύ ονείρου και πραγµατικότητας, απογοήτευση λόγω της 

αναποτελεσµατικής φύσης του λόγου και του ρυθµού), όσο στην κατεξοχήν ειδοποιό 
                                                
19 Γ. Π. Σαββίδης, «Γιώργος Σεφέρης-Γιάννης Σκαρίµπας: Μια άγνωστη σχέση», Βήµα της Κυριακής, 

27.9.87. 
20 Σπανδωνίδης, ό.π., 341 [134]. 
21 Αναγνωστάκης, ό.π., 148 [217]. 
22 Φιλοκύπρου, ό.π., 271-272. 



διαφορά της ποιητικής του: στην ειρωνεία.23 Μοναδικός «µαιτρ του φάλτσου», ο αιρετικός 

Χαλκιδαίος, εκφράζει τη συγκρουσιακή σχέση του µε την πραγµατικότητα, εξωτερική και 

εσωτερική, συµπεριλαµβανοµένου και του ποιητικού του λόγου, και συνάµα ξεπερνάει τα 

αδιέξοδά του µε ένα «φάλτσο»: το έργο του.  

Αλλά ας επανέλθουµε στη Γενιά των Νέο ή Μετα-συµβολιστών στην οποία ανήκει 

ο Σκαρίµπας, προεξάρχων της οποίας υπήρξε ο Κ. Γ. Καρυωτάκης. Βασική θεµατική της 

Γενιάς αυτής υπήρξε η αναζήτηση της ταυτότητας του µεσοπολεµικού ανθρώπου, ο οποίος 

δέσµιος των αδιεξόδων του, βιώνει µια διπλή εξορία τόσο από την πραγµατικότητα την 

οποία διαρκώς επικρίνει όσο και από ένα αλλού το οποίο επιθυµεί αλλά είναι αδύνατον να 

προσπελάσει. Το τοπίο που δεσπόζει στην Γενιά αυτή είναι το εσωτερικό τοπίο, το οποίο, 

διαχρονικό και πανανθρώπινο, διασώζει το αποτύπωµα της ανθρώπινης ψυχής πάνω στον 

κόσµο των πραγµάτων. Το αδιέξοδο των κοινωνικών συµβάσεων, η µοναξιά, η φυγή, η 

φθορά, η απώλεια, το ανέφικτο του έρωτα, το πεπερασµένο της ανθρώπινης φύσης, 

συνιστούν κάποια βασικά θέµατα της ποίησής τους. Η αντίθεσή τους προς την κοινωνία 

συχνά εκφράζεται µε σπασµένους ρυθµούς και παραφωνίες, ενώ η ένταση της φωνής τους 

παραµένει πάντα χαµηλή. Ο ποιητικός λόγος αποδεικνύεται ατελέσφορος λόγω της 

δέσµευσής του από τις λέξεις οι οποίες αδυνατούν να συλλάβουν το εύρος της 

πραγµατικότητας αλλά και της φαντασίας. Η γλώσσα, προδοτική από τη φύση της, 

παρεµποδίζει αυτό τον οποίο είναι προορισµένη να πραγµατώνει: την επικοινωνία. 

Ακατάλληλη να συλλάβει το βάθος των νοηµάτων, εποµένως, η γλώσσα είναι αδύνατον να 

αποδώσει τις λεπτές αποχρώσεις των ποιητικών συλλήψεων. Μένει έτσι ο ποιητικός λόγος 

διαρκώς στο µεταίχµιο, µεταξύ ρητού και άρρητου, µεταξύ διατύπωσης και σιωπής, αλλά 

και ο ποιητής έρµαιο της αναπόφευκτης υποτέλειάς του στην αναγκαιότητα του λόγου. 

Ανάµεσα στους ποιητές αυτούς που αιωρούνται µεταξύ πραγµατικότητας και 

φαντασίας και παλινδροµούν ανάµεσα στην ανάγνωση του εξωτερικού κόσµου και την 

ενδοσκόπηση, ο Σκαρίµπας προτείνει µε την ποιητική του µια άλλη θέαση της ίδιας 

πραγµατικότητας. Η αιώρηση και η ταλάντευση µεταξύ γήινου και υπερβατικού, το 

ανικανοποίητο και η οδύνη που απορρέει από την επαφή µε το πραγµατικό σε όλους του 

ποιητές αυτής της γενιάς, στον Σκαρίµπα διυλίζονται µέσα από το πρίσµα της έως 

αυτοσαρκασµού ειρωνείας.  

 

                                                
23	   Πρβλ. Κατερίνα Κωστίου, Η Ποιητική της Ανατροπής. Σάτιρα, Ειρωνεία, Παρωδία Χιούµορ στο 

πεζογραφικό έργο του Γιάννη Σκαρίµπα, µέρος Γ΄, Ανέκδοτη Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1995. 



Ο καλύτερος τρόπος για να διαπιστώσει κανείς αυτή τη διαφορά στην προσέγγιση 

της ποιητικής ύλης είναι να αναγνώσει από κοντά οµόθεµα ποιήµατα αναζητώντας τις 

µεταµορφώσεις των κοινών µοτίβων και τις λεκτικές τους αποτυπώσεις. Για τις ανάγκες 

της σηµερινής διάλεξης έχω επιλέξει ένα θέµα που αποτελεί κοινό τόπο του µεσοπολέµου 

και έλκει την καταγωγή του από τον ροµαντισµό: τον πιερόττο. Ο πιερότος και οι ποικίλες 

µεταµορφώσεις του αντανακλούν την αντίληψη του Μπερξόν για το γέλιο το οποίο 

συνδέεται µε τον κλόουν που ταλαντεύεται ανάµεσα στην τέχνη και τη ζωή. Η µηχανική 

ακαµψία του σώµατος συµπαρασύρει τη νόηση και τις αισθήσεις. Ξεκινώντας από τη 

γελοιότητα της δυσµορφίας, την παραµόρφωση, την υπερβολή και τον αυτοµατισµό ο Μ. 

φτάνει στον φορµαλιστικό ορισµό του κωµικού ως «ζωντανό επιστρωµένο µε µηχανικό». 

Στο τέλος του 19ου αιώνα ο Μ. θεώρησε ότι η υλικότητα του σώµατος γίνεται κωµική όταν 

αµφισβητεί το ηθικό µέρος του ανθρώπου και βάσισε το κωµικό στην αρχή της 

επανάληψης η οποία παραπέµπει στην αρχετυπική µορφή του κλόουν που µε τη δυσκίνητη 

επανάληψή του µετατρέπεται από άνθρωπο σε ανδρείκελο. Το όλο θέµα σχετίζεται µε τις 

διπολικές έννοιες ταυτότητα/διαφορά ή πρωτότυπο/αντίγραφο. Αυτό που κλονίζεται εν 

τέλει είναι η παραδοσιακή έννοια του εαυτού ως αυθεντικής ενότητας. Κοινός τόπος που 

επανέρχεται εµµονικά είναι η σκηνή της πτώσης, που προκαλεί τον κλαυσίγελω, το 

«δακρυόεν γελάν», απόρροια του µπωντλαιρικού «απόλυτου κωµικού», η χιουµοριστική 

απόσταση που επιτρέπει να γελάει κανείς µε το πάθηµά του. Η αντίληψη του Σκαρίµπα 

φαίνεται ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην θεωρία του Μπερξόν: 

 

Το ANIMUS RERUM, είναι ένας …σπάγγος—παρανοιών, απροσεξιών ή 

συµπτώσεων—εκάτερον των άκρων του οποίου, το τραβά από ένα ή περισσότερα ζώα! 

Τέτοια «ζώα» είµαστε όλοι—αδιάφορο αν RES –(πράγµα) ή άνθρωποι […] Πλειοψηφούν 

όµως σ’ αυτά, οι αφαιρεµένοι, οι ποιητές και οι Σοφοί. (Τα πουλιά µε το λάστιχο, Αφοί 

Περγάµαλη, Χαλκίδα 1978, 26). 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ένας βασικός τόπος της ποιητικής αυτής της γενιάς είναι η 

αναζήτηση ταυτότητας. Εκβολή αυτής της αναζήτησης είναι οι ποικίλες µεταµορφώσεις 

αυτής της δεσπόζουσας φιγούρας, του κλόουν ή πιερότου, που συµβολοποιεί, παράλληλα, 

την αιώρηση της ανθρώπινης φύσης µεταξύ φανταστικού και πραγµατικού. Εκδοχή του 

ροµαντικού ήρωα και του λαϊκού θεάτρου, ο κλόουν αποτελεί, επιπλέον, το αλληγορικό 

ισοδύναµο της ποιητικής πράξης. Πίσω από την ηρωική ή αντιηρωική µορφή του 

διαγράφεται αυτάρεσκα το προσωπείο του δηµιουργού. Επιπλέον, ο κλόουν στην αυγή του 



20ού αιώνα θα ταυτιστεί µε το κοινό χάρη στο οποίο υπάρχει. Η χθόνια και δαιµονική 

µυθική καταγωγή του θα τον οδηγήσει να ενστερνιστεί το προσωπείο του πλάνητα, του 

flaneur, ο οποίος στην εποχή που απαιτεί τη θυσία της ατοµικότητας θα γίνει δεσπόζουσα 

µορφή αντιήρωα. Έχοντας διανύσει µια τεράστια διαδροµή από τον Φαρµακέα στο 

Συµπόσιον του Πλάτωνος έως τις µέρες µας, ο κλόουν, πάγια φιγούρα της δυτικής 

λογοτεχνίας από τον Σαίξπηρ και εξής, θα αποβεί ο αίρων τα αµαρτίας του κόσµου και 

συνάµα το αγαπηµένο ποιητικό προσωπείο του Μεσοπολέµου, το οποίο µέσα από µια 

ευρύτατη κλίµακα µεταµορφώσεων θα εκφράσει τη θέση του δηµιουργού µέσα στην 

πραγµατικότητα, τη µετέωρη θέση του ανάµεσα στο φανταστικό και στο πραγµατικό, τη 

σχέση του µε το δηµιούργηµά του και εποµένως µε τον εαυτό του.  

Στα ποιήµατα της φωτοτυπίας («Πιερότος» του Ρώµου Φιλύρα, «Ανδρείκελα του 

Κ. Γ. Καρυωτάκη, και «Εαυτούληδες», «Πιερότος», «Αρλεκίνος» του Σκαρίµπα) η βασική 

ιδέα που υποστασιώνει τη θεµατική είναι η σχέση ανθρώπου και κλόουν. [Ανάγνωση] Ο 

πιερότος του Φιλύρα, γεννηµένος το πολλαπλώς κρίσιµο έτος 1922, µε τη διφορούµενη 

φύση του, ανθρώπινη και συµβολική, εκφράζει και θεµατοποιεί την αιώρηση του 

µεσοπολεµικού ανθρώπου µεταξύ φαντασίας και πραγµατικότητας. Από την αρχή ο 

αναγνώστης γίνεται µέτοχος της παλινδροµικής κίνησης µεταξύ του ποιητικού εγώ, 

εκβολή ενός συλλογικού υποκειµένου, ενός «εµείς» που προσδιορίζει την ανθρώπινη 

κατάσταση και του «αυτός» που συµβολίζει το εµείς και συνιστά µια τυχαία ύπαρξη µέσα 

σε έναν ασύνδετο κόσµο. Ο πιερότος, ταυτόσηµος µε τον ποιητή, θλιµµένος αλλά και 

ειρωνικός µαζί, βιώνει την αντίφαση του ποιητή ο οποίος αιωρείται µεταξύ ύπαρξης και 

ανυπαρξίας, µεταξύ οδύνης και επιθυµίας να βγει από την οδύνη, µεταξύ ταύτισης µε τους 

άλλους αλλά και απόστασης από αυτούς, καθώς µε την ευαισθησία του ως νοητικού όντος 

αίρεται πάνω από την υποκρισία του µέσου ανθρώπου. Γίνεται έτσι ο πιερότος µια 

µετωνυµία του ποιητή, ενός όντος που ζώντας σε έναν οριακό χώρο, ελεύθερος από 

κοινωνικές συµβάσεις και γι’ αυτό κριτικός και ειρωνικός αλλά και, ταυτόχρονα δέσµιος 

των πεπερασµένων του ορίων, είναι καταδικασµένος να ζει, όπως κι εκείνος µεταξύ 

πραγµατικότητας και φαντασίας. 

Γεννηµένα έναν χρόνο αργότερα, το 1923 και δηµοσιευµένα στο περιοδικό Νέα 

Ζωή µαζί µε το ποίηµα «Τάφοι», τα «Ανδρείκελα» του Καρυωτάκη, συνιστούν κι αυτά µια 

µεταφορά. [Ανάγνωση] Αιωρούµενα µεταξύ ύπαρξης και ανυπαρξίας συνιστούν µια 

µετωνυµία των ποιητών της άδοξης Γενιάς του 20. Έρµαια της ανθρώπινης κακίας, 

παιχνίδι στα χέρια µιας σκοτεινής Μοίρας, «πλασµένα από χαρτί και δισταγµό», τα 

καρυωτακικά ανδείκελα έναν µόνο δεσµό διατηρούν µε τα ανθρώπινα: τον πόνο. Έχοντας 



κόψει τις γέφυρες που οδηγούν προς «τον άλλο», εξόριστος σε µια ουτοπική δυστοπία 

µακριά από τον µεσοπολεµικό κυκεώνα, ο ποιητής γυρεύει καταφύγιο στην ποίηση, η 

οποία όµως δεν θα καταφέρει να τον λυτρώσει. Καταδικασµένος να ζει στο µεταίχµιο, 

µεταξύ µιας πραγµατικότητας που τον εµπαίζει και της φαντασίας, που όµως οδηγεί σε µια 

ατελέσφορη ποιητική διαδικασία, ο ποιητής θα καθρεφτίσει για ακόµη µια φορά την οδύνη 

του στην τραγική µορφή του πιερότου. Όπως ο πιερότος έτσι κι ο ποιητής αδυνατεί να 

ενταχθεί πλήρως στην πραγµατικότητα, αλλά και σπαράζεται από την ίδια του τη φύση. 

Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η γενεαλογία του ανδρείκελου στο έργο του Σκαρίµπα 

αποτελεί έναν σύνθετο και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα άξονα της γενικότερης ποιητικής του 

τόσο του ποιητικού όσο και του πεζογραφικού του έργου. Αρλεκίνοι, πιερότοι, κούκλες, 

ανδρείκελα, ροµπότ, ίσκιοι, συνιστούν έναν µαγικό πληθυσµό ο οποίος υπερβαίνει την 

µεταφορική λειτουργία που έχει στο έργο των ποιητικών «χαµηλών φωνών» του 

µεσοπολέµου και λειτουργεί κυριολεκτικά και καταλυτικά όσον αφορά την πραγµάτωση 

της σκαριµπικής µυθολογίας. Ο πιερότος ανάγεται σε αρχετυπικό σκαριµπικό αντιήρωα 

και οι ποικίλες του εκφάνσεις διοχετεύονται σε όλα τα έργα του συγγραφέα 

αποτυπώνοντας, ιδίως στην ποίησή του, τη σχέση του µε το έργο του και αντανακλώντας 

καλειδοσκοπικά τη συγγραφική του υπόσταση. Άλλοτε πάλι, κυρίως στο πεζογραφικό του 

έργο, η υπόστασή του συνδέεται µε την υπονοµευτική λειτουργία της σάτιρας: εκούσια 

έκπτωτος και γι’ αυτό αρχαγγελικά ωραίος, ανατρεπτικός και προκλητικός για κάθε 

εφησυχασµένη συνείδηση ο σκαριµπικός πιερότος, µεταµορφωµένος και πολυώνυµος, 

εγκάτοικος µιας ευρύτατης clownerie, ως αρλεκίνος, πιερότος, κλόουν, καµπούρης, 

βοϊδάγγελος, καραγκιόζης, µαιτρ της γκάφας και εσαεί παιγνιδίζων, ανατρέπει τη 

συνηθισµένη βολική τάξη, αποκαλύπτοντας τη γελοιότητα της κοινωνίας και της 

συµβατικότητα της ανθρώπινης συµπεριφοράς.  

Από την ευρύτατη αυτή πινακοθήκη που περιλαµβάνει τα συγγραφικά πορτρέτα 

του Σκαρίµπα («Αρλεκίνος», «Πιερότος», «Εαυτούληδες») έχω επιλέξει την πιο σύνθετη 

ίσως εκδοχή της λειτουργίας του πιερότου, αυτή που συνοψίζει τους «λοξούς εαυτούς» 

του συγγραφικού εγώ. [Ακρόαση από το CD του Διονύση Τσακνή] Το ποίηµα 

«Εαυτούληδες» αναπνέει στην ατµόσφαιρα της ροµαντικής ειρωνείας από όπου κατάγεται 

ο διχασµός του καλλιτεχνικού υποκειµένου και στην φροϋδική αντίληψη για το χιούµορ. 

Σύµφωνα µε τον τελευταίο ο  ναρκισσιστικός διχασµός του εγώ, ανάλογα µε τη 

συγκρότηση του υποκειµένου, άλλοτε εκβάλλει στη περιοχή του spleen ή στην παθολογία 

της µανίας, άλλοτε σε ένα γέλιο σκοτεινό και σαρδόνιο που επαναθέτει τα ταπεινά όρια 

της ανθρώπινης κατάστασης. 



 

Η γενεαλογία στην οποία ανήκει το ποίηµα προέρχεται από τον ευρωπαϊκό 

ροµαντισµό, από τον µπωντλαιρικό «Εαυτόν τιµωρούµενος» και τις Μαριονέτες του 

Κleist. Ο αυτοπαρωδιακής υφής θίασος αποτελείται από τους στίχους του ποιητή οι οποίοι 

«αλήτες, µουζικάντες µεθυσµένοι και φάλτσοι … παλιάτσοι» χρίζουν τον ποιητή µαέστρο 

τους και παρελαύνουν στην πόλη οδηγώντας τον στη δόξα διά της αυτογελοιοποίησης. H 

καλλιτεχνική συνείδηση διχασµένη σε εαυτούς που συνοψίζουν έναν «µαιτρ του 

φάλτσου», εαυτούς που αποτελούνται από λάθη και γκάφες, έναν σκαριµπικό τόπο που 

ταυτίζεται µε το εσκεµµένο ψεύδος της καλλιτεχνικής δηµιουργίας,  καθρεφτίζεται εντός 

τους και µεταστρέφει µέσω της καταλυτικής αυτοειρωνείας του, την πτώση σε ανάταση 

και αισθητική απόλαυση. Ο διχασµός και η πτώση αποτυπώνονται και στον οριακά 

τσαλακωµένο ρυθµό του ποιήµατος. 

Αλλά η σκαριµπική ειρωνεία, ευρηµατική και πρωτεϊκή δεν σταµατά στους 

«εαυτούληδες». Μετεξέλιξή τους, η γυναίκα-βιόλα και οι κινητάνθρωποι, κοινώς ροµπότ, 

που θέτουν ερωτήµατα για τα όρια της ανθρώπινης φύσης και οι γοητευτικοί βοϊδάγγελοι, 

όπως αποτυπώνονται σε ποικίλα του έργα, των οποίων µια χαρακτηριστική εκδοχή 

στεγάζεται στο ποίηµα της φωτοτυπίας. Πρόκειται για το ποίηµα που µε τον ουδέτερο 

τίτλο «Πρόλογος» προτάσσεται των άλλων στην τρίτη και τελευταία συλλογή του 

Σκαρίµπα µε τον τίτλο «Βοϊδάγγελοι». Σε αντίθεση µε τους «ωραίους αγγέλους, δούλους 

ξιφλουλκηµένους και πιστούς» που ακολουθούν τον Κύριο, οι «βοϊδάγγελοι», «αντάρτες» 

τώρα, «ως πριν κορόιδα», έχοντας απολέσει τον φόβο και την λογική από την οποία 

απορρέει, εξεγερµένοι και ερωτικοί, συνιστούν άλλη µια  µεταµόρφωση του  κλόουν, 

προ(σ)καλώντας τον αναγνώστη να αναρωτηθεί ακόµη και για τις πιο αδιαµφισβήτητες 

βεβαιότητές του. 

 

Είµαι—το ξέρω—λογικός. Ω δεν µιλάω. 

Σαν λάµψει η µέρα σβω το φως µου. 

Αν ιδώ ένα φύλλο πούπεσε—εντός µου 

λέω: είδα ένα φύλλο πούπεσε και …πάω. 

 

Τόσο πολύ: Προσέχω. Τ’ όντι  

δεν έχω αντίρρηση καµιά. Χαρά µου  

νάναι τα δυο διπλό απ’ το ένα. Νοερά µου:  

πως είναι στρόγγυλοι –επιµένω οι οριζόντοι. 



 

Τρελός εγώ; Αστείο! Και στίχους  

φτιάχνω, και πάω πατώντας· ούτε λόγος  

ότι όπως στρίβει ο δρόµος, αναλόγως  

στρίβω να µη σκουντάψω πα στους τοίχους… 

 

θα διαδηλώσει το ποιητικό εγώ στο ποίηµα µε τον εύγλωττο τίτλο «Τρελός;», το οποίο 

δυναµιτίζει την καθιερωµένη λογική µέσα από την οπτική του τρελού, συγγενή πρώτου 

βαθµού του πιερότου, µε µακρά θητεία στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία. 
 

Μέσα από την αναπόφευκτη εστίασή µας σε ένα συγκεκριµένο θέµα της ποιητικής 

του µεσοπολέµου, ελπίζω να έγινε φανερό πως παρά την κοινή µυθολογία της οποίας 

στοιχεία συγκροτούν το έργο λίγο-πολύ όλων των συγγραφέων µιας εποχής, άλλα 

καινοφανή και άλλα κληρονοµηµένα από παλαιότερες εποχές και µεταµορφωµένα, είναι ο 

τρόπος µε τον οποίο µεταµορφώνεται αυτή η µυθολογία µέσα από την δαιµονική ιδιοφυία 

του Σκαρίµπα και, κυρίως, η ιδιοτροπία της ειρωνικής γλώσσας του, που σφραγίζουν το 

ύφος του. Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ο Σκαρίµπας, αιρετικός και ιδιόρρυθµος (µε την 

κυριολεκτική σηµασία του όρου), απέδωσε µε τον πιο δραστικό τρόπο τη σπασµωδικότητα 

και τη διάλυση της ταυτότητας του µεσοπολεµικού ανθρώπου και της αισθητικής του· και 

γι’ αυτό παραµένει πάντα επίκαιρα και τελεσίδικα µοναδικός κάθε φορά που ο άνθρωπος 

έρχεται αντιµέτωπος µε το µείζον ερώτηµα «ποιος είµαι;».  

 

  Κατερίνα Κωστίου 

Πανεπιστήµιο Πατρών 

 


