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Ό τ α ν οι εκδότες μου ζήτησαν να πάροο 

μέρος στην παρψσίαση του βιβλίου, το 

θεώρησα ως συνέχεια των συζητήσεων μας 

με το συγγραφέα το.υ, για το βιβλίο και το 

Νάνο Βαλαωρίτη, που συνεχίζεται αδιά

κοπα τα τελευταία πέντε χρόνια. Παρά

στεκα λοιπόν, όπως θα έλεγε ο Σικελιανός, 

στο χτίσιμο και την έκδοση αυτού του βι

βλίου και μπορούσα να καταθέσω τη μαρ

τυρία μου*. 

Επιτρέψτε μου όμως, μια και είμαι ο 

πρώτος ομιλητής, και παρόλο που οι πε-

* Ομιλία κατά την παρουσίαση του βι
βλίου, που οργάνωσαν οι εκδότες, στη Στοά 
του Βιβλίου, στις 10 Οκτωβρίου 2000. Οι 
άλλοι ομιλητές ήταν η φιλόλογος Ανθούλα 
Δανιήλ και ο ποιητής Ανδρέας Παγου-
λάτος. 

ρισσότεροι γνωρίζετε το βιβλίο, να αρχίσω 

με την τυπική παρουσίαση του. 

Στις 20 σελίδες των προλεγομένων ο 

αναγνώστης θα βρει την απολογία του συγ

γραφέα: το σκοπό της εργασίας, τη μέ

θοδο που ακολουθήθηκε, τη δομή του βι

βλίου, την ομολογία των οφειλών σε εκεί

νους που τον συνέδραμαν, με πρώτο τον 

ποιητή, ο οποίος με την επιστράτευση της 

μνήμης του και τις έρευνες του μπόρεσε να 

αναπληρώσει πολλά από εκείνα τα οποία 

προσφέρει συνήθως ένα πλήρες και κατα

ταγμένο αρχείο. Μια σύντομη παρουσίαση 

του βίου και του έργου του Νάνου Βαλαω

ρίτη, που παρεμβάλλεται, δικαιολογεί τη 

σκοπιμότητα του εγχειρήματος: καταγρα

φή του βίου και του έργου ενός δημιουρ

γού, που εγκαταστάθηκε σε πολλούς τό-
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πους, έγραψε και δημοσίευσε σε τρεις 

γλώσσες, κινήθηκε στους μεγάλους δρό

μους των πνευματικών αναζητήσεων του 

μεταπολεμικού κόσμου. 

Σε 50 σελίδες απλώνεται το Χρόνο-

λόγιο που ακολουθεί. Από τις πολλές προ

τάσεις που έχουν δοκιμαστεί γ ια τη σύν

ταξη χρονολογιών στα ελληνικά και ξένα 

γράμματα, επιλέχθηκαν οι αποτελεσματι

κές κατά το συγγραφέα μεθοδεύσεις για τη 

συνθετική και εντατική παρουσίαση του 

βίου και του έργου του Βαλαο>ρίτη. Τα 
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γεγονότα και οι συγγραφικές δοκιμές φω

τίζονται από σύγχρονες της μαρτυρίες, πει

στικότερα, ή καθρεφτίζονται στα μεταγε

νέστερα αυτοβιογραφικά και δοκιμιακά κεί

μενα του ποιητή, λιγότερο πειστικά ίσως, 

. αλλά με τη δική του μαρτυρία που αποτιμά 

το πόσο αυτά μέτρησαν στη ζωή του και 

στην πορεία του τη συγγραφική. Επιστο

λικές και δημοσιευμένες κρίσεις, για τον 

άνθρωπο και το έργο, ανθολογούνται στις 

σελίδες του χρονολογίου και οι σελίδες του 

χωρίζονται σε στήλες για να τις παρου- ' 

σιάσουν και να δείξουν σχηματικά το πα

ράλληλο και το διαφορετικό και να κρα

τήσουν αντικρυστή την καταγραφή των 

δημοσιεύσεων του ποιητή με τις κριτικές 

τους αποτιμήσεις τις συγχρονικές, αλλά 

και τις μεταγενέστερες. Ό λ α αυτά είναι 

εναργής ξενάγηση για το ταξίδι μας στο 

χώρο και το χρόνο, που ο ποιητής δοκι

μάζει τις δυνάμεις του στην περιπέτεια του 

βίου και δημιουργεί το έργο του. 

Στο κεντρικό μέρος του βιβλίου εκτεί

νεται η βιβλιογραφία του ποιητή. Πρώτα 

η εργογραφία σε 160 σελίδες, όπου κατα

γράφονται 34 αυτοτελείς εκδόσεις, τα βι

βλία και 429 συνεργασίες σε έντυπα ελλη

νικά, γαλλικά, αγγλικά, αμερικάνικα. Οι 

αυτοτελείς εκδόσεις χωρίζονται σε ποιή

ματα, πεζά και δοκίμια και καταγράφον

ται χρονολογική. Οι καταγραφές είναι πλή

ρεις: αναπαριστούν τον τίτλο, αναπαράγουν 

τον κολοφώνα και τον πίνακα περιεχομέ

νων και συμπληρώνουν την περιγραφή με 

την τοποχρονολογία, τον εκδότη, τις σε

λίδες και τις διαστάσεις του βιβλίου. Ακο

λουθούν για κάθε βιβλίο καταγραφές των 

κυριοτέρων κριτικών, θετικών και αρνη

τικών φυσικά, και οι περισσότερες από αυ

τές ανατυπώνονται. Και οι συνεργασίες, 

σε έντυπα χωρίζονται ειδολογικά: ποιήμα

τα, πεζά, θεατρικά, δοκίμια, μεταφράσεις, 

μεταφράσεις του σε ξένες γλώσσες, συνεν

τεύξεις. Η εσωτερική κατάταξη είναι πάν

τα χρονολογική. Έ ν α ς φόβος που γεννιέ

ται στον αναγνώστη, πώς θα συνδέσει τις 

προδημοσιεύσεις και τις αναδημοσιεύσεις 

των κειμένων με τις συλλογές, διασκεδά

ζεται γρήγορα με τα πολλά παραπεμπτικά 

και το ευρετήριο τίτλων των ποιημάτων, 

που δεν είναι το μόνο: ακολουθούν το ευρε

τήριο προσώπων, το ευρετήριο των περιο

δικών και των εφημερίδων, όπου εντοπί

στηκαν δημοσιεύματα. 

Η βιβλιογραφία του ποιητή, δηλαδή 

όσα γράφτηκαν γ ι ' αυτόν και το έργο του, 

απλώνεται σε 40 σελίδες στις οποίες κατα

γράφονται χρονολογικά 368 δημοσιεύματα. 

Ά φ η σ α τελευταία την αναφορά στο δώ-
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ρο του ποιητή και του συγγραφέα στους 

αναγνώστες αυτού του βιβλίου. Το ανθο

λόγιο των 60 σελίδων από το ποιητικό και 

δοκιμιακό ελληνόγλωσσο έργο του ποιητή, 

που επιτρέπει την άμεση κοινωνία στο 

έργο, ύστερα από την εξαντλητική του κα

ταγραφή και τον πολλαπλό φωτισμό, που 

προσφέρουν τα καταγραμμένα και ανθο

λογημένα κριτικά κείμενα. 

Συνολικά έχουμε στα χέρια μας ένα 

βιβλιογραφικό έργο, που ξεπερνά πολλές 

από τις προδιαγραφές της «ορθόδοξης» βι

βλιογραφίας και αγγίζει τα είδη της βιο

γραφίας και του ανθολογίου, χωρίς να χά

σει σε κανένα του σημείο τη 'στερεότητα 

της συνολικής και φερέγγυας καταγραφής 

και την ευκινησία του καλού εργαλείου, 

που εξασφαλίζει πολλαπλότητα προσεγγί

σεων στις θησαυρισμένες πληροφορίες. 

Στις παρουσιάσεις απογραφικών βι

βλίων, όπως το λαμπρό δείγμα που παρου

σιάζουμε, ακούγονται συνήθως, ως κοινοί 

τόποι, ο έπαινος της ακρίβειας των κατα

γραφών και η έκφραση θαυμασμού για το 

μόχθο που κατέβαλε ο συγγραφέας υπέρ 

των άλλων: ((άλλοις -υπηρετών αναλίσκο

μαι», επέγραφαν φιλάρεσκα οι παλαιότε

ροι. Επιτρέψτε μου να π ω ότι όλα αυτά 

τα κοινότυπα αδικούν τους συγγραφείς των 

καλών βιβλίων αυτού του τύπου. I I ακρί

βεια και η σχολαστική καταγραφή είναι 

συστατικά της φιλολογικής εργασίας και 

μαζί με την αγάπη για το ερμηνευόμενο 

έργο είναι όροι για τη φιλολογική προσέγ

γιση. Η φιλολογική ερμηνεία, φυσικά, 

είναι ο υψηλότερος αναβαθμός. Τα αυτο

νόητα αυτά ισχύουν και για τον έπαινο του 

μόχθου υπέρ των άλλων. Η προσπάθεια 

του εντοπισμού της ζητητέας ύλης και η 

πιστή καταγραφή της δεν είναι το μείζον. 

Πολύ σημαντικότερη είναι η επιτυχημένη 

προσπάθεια του βιβλιογράφου να περάσει 

στη θέση του αναγνώστη και του χρήστη 

του καλού εργαλείου, που ετοιμάζει, και 

να διατάξει την ύλη, που κατέγραψε, με λο

γισμό και φαντασία, ώστε να δίνει στο 

χρήστη πολλές δυνατότητες για δημιουρ

γικούς συνδυασμούς και πολλαπλές προ

σβάσεις στις θησαυρισμένες πληροφορίες, 

για τη ζωή και το καταγραφόμενο έργο 

των δημιουργών, αλλά και στις αντιδρά

σεις που προξένησε στην κοινωνία του, 

στους συγκαιρινούς και τους' μεταγενέ

στερους. Εδώ η αδρότητα της κατάταξης, 

η σύνδεση των ομοίων και ο συσχετισμός 

των συγγενών στοιχείων, είναι οι αγωγοί, 

που πρέπει να εξασφαλιστούν υπέρ του 

αναγνώστη και του χρήστη του βιβλίου. 

Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά ανά

μεσα στο καλό εργαλείο και στο μέτριο και 

κάποτε παραπλανητικό. 

Τώρα που τελειώνω τα λίγα λόγια που 

έγραψα για να σας παρουσιάσω το βιβλίο, 

επιτρέψτε μου να π ω , ότι όταν τα ετοί

μαζα, ξαναδιάβασα ολόκληρο το βιβλίο και 

παρακολούθησα μέσα από τις σελίδες του 

την περιπέτεια του ποιητή και του έργου 

του: Από τη λατρεία του Καβάφη και τη 

γνωριμία του Σεφέρη, που του ενίσχυσε 

την αυτοπεποίθηση, το πέρασμα από τον 

μοντερνισμό στον υπερρεαλισμό, τον νεο-

υπερρεαλισμό και τα κινήματα της πρωτο

πορίας. Από την αποσιώπηση, τις δίκαιες 

επισημάνσεις αλλά και την εχθρότητα των 

ελληνικών λογοτεχνικών συντηρητικοί κύ

κλων και τις αδυναμίες κατανόησης, ώς την 

«εισβολή» με τα μαχητικά περιοδικά των 

πρωτοποριακών και τελικά την αποδοχή, 

τη διάδοση και τη μελέτη του έργου του. 

Μέσα από τις κωδικοποιημένες καταγρα

φές του βιβλίου, βγαίνουν οι αντιθέσεις και 

οι διαφορετικές αποτιμήσεις, που ζωντα

νεύουν στα αναδημοσιευόμενα κείμενα, με 

εξασφαλισμένη την αξιοπιστία, καθώς η 

ανάγνωση των στοιχείων είναι προσωπική 

και αδιαμεσολάβητη, όπως δεν συμβαίνει 

με μια διήγηση γραμμένη από ένα βιο

γράφο ή γραμματολόγο. Βεβαίως ,η απο

σπασματικότητα των στοιχείων κάνει συ

χνά δύσκολες τις συνθέσεις και η παρακο

λούθηση της πορείας του δημιουργού, του 

έργου του και των λογοτεχνικών και ιδεο

λογικών ρευμάτων, είναι ελλειπτική. 

Εσείς μπορείτε βέβαια 'να μειδιάτε, 

θεωρώντας ότι αυτή η ανάγνο>ση μπορεί 

να αγγίζει τα όρια της επαγγελματικής 
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διαστροφής. Έτσι έκανα κι εγώ με τους 

φίλους μου, 25 χρόνια πριν, όταν ο δάσκα

λος μας Κωνσταντίνος Θ. Δημαράς έγραφε 

σε επιφυλλίδα του, ότι διαβάζοντας την 

εργογραφία του Μανουήλ Γεδεών «επέρασε 

ένα εξαίσιο απόγευμα». Αν διαβάσετε το 

βιβλίο, που παρουσιάζουμε, ολόκληρο, ίσως 

να τον δικαιώσετε, όπως κι εγώ, και να 

αποδώσετε χάρη στον Δημήτρη Σκλαβε

νίτη που μας το χάρισε. 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ! Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 


