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Μοντερνισμός

1. «Η βούληση για το τέλος»: το πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

Μοντερνισμού

Το 1851, ο Τσαρλς Κίνγκσλυ (Charles Kingsley), κληρικός και δημοφιλής 

μυθιστοριογράφος –Προς τη Δύση (Westward Ho!), 1855, Τα βρέφη του νερού 

(The Water Babies), 1863– επισκέφτηκε τη Μεγάλη Έκθεση του Λονδίνου, 

που  είχε  ως  αντικείμενό  της  τη  βρετανική  και  ευρωπαϊκή  τεχνολογία.  Η 

επίσκεψη  αυτή  του  έδωσε  την  ευκαιρία  να  αποφανθεί  για  τα  υλικά 

επιτεύγματα του 19ου αιώνα: «Αν οι πρόγονοί μας σηκώνονταν σήμερα από 

τους  τάφους  τους»,  κήρυττε  στο  ποίμνιό  του  αργότερα,  «θα  έτειναν  να 

αναγνωρίσουν στα νοσοκομεία μας, στους σιδηροδρόμους μας, και σε όλες 

τις κατακτήσεις των φυσικών επιστημών μας την επιβεβαίωση της παλαιάς 

πίστης τους, την απόδειξη για τη βασιλεία του Θεού, την υλοποίηση όλων 

των θείων δώρων, πιο περίτρανη από ό,τι μπορούσαν ποτέ να φανταστούν». 

Από μια άποψη, ο Κίνγκσλυ είχε απόλυτο δίκιο να θεωρεί τον αιώνα αυτόν 

εποχή  ευμάρειας  και  εκπλήρωσης.  Ανάμεσα  στο  1800  και  το  1850  ο 

πληθυσμός  της  Ευρώπης  αυξήθηκε  από  180  σε  226  εκατομμύρια,  η 

βιομηχανική  παραγωγή  υπερτετραπλασιάστηκε,  αυξήθηκε  ο  μέσος  όρος 

ζωής,  ενώ  το  1832  η  Βρετανία  και  το  1848  η  Γαλλία  προχώρησαν  σε 

σημαντικές  πολιτικές  μεταρρυθμίσεις.  Τέτοιου είδους  τεκμήρια «προόδου» 

(λέξη-κλειδί για την εικόνα που είχε για τον εαυτό της η συγκεκριμένη γενιά) 

φαίνονταν να προκαλούν τον οιωνεί θρησκευτικό ενθουσιασμό του Κίνγκσλυ 
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και  ενίσχυαν άλλους,  όπως λ.χ.  τον ποιητή Σάμιουελ  Τέηλορ Κόλεριτζ,  ο 

οποίος, παρά την όλο και πιο ασκητική προσωπική του ζωή, εξακολουθούσε 

να αντικρίζει την ορμή και τα επιτεύγματα της αγγλικής εμπορικής τάξης «με 

τη βαθύτερη εντύπωση δέους και με εξαίσιο θαυμασμό».1

Πάντως, η ευφορία αυτή δεν έμελλε να ξεπεράσει τα όρια του 19ου αιώνα. 

Γύρω στα 1900, μια πιο αμυντική και απαισιόδοξη διάθεση είχε αρχίσει να 

εδραιώνεται μεταξύ των μέχρι πρότινος απολογητών της προόδου. Δεν ήταν 

μόνο  η  ολοένα  και  μεγαλύτερη  έμφαση  στην  αρνητική  επίδραση  που 

επέφεραν οι βιομηχανικές και τεχνολογικές αλλαγές στη φυσική και ηθική 

υπόσταση του έθνους, όπως αυτή αποτυπωνόταν πλέον σε έργα σαν το Στην 

ολοσκότεινη  Αγγλία  (In Darkest England)  και  το  Πέρα  μακριά  (Way Out, 

1890) του Γουίλιαμ Μπουθ (William Booth) ή το  Η ζωή και ο μόχθος των 

ανθρώπων στο Λονδίνο (Life and Labour of the People in London, 1889-1902) 

του  Τσαρλς  Μπουθ  (Charles Booth)· ακόμη  περισσότερο,  ο  ίδιος  ο 

φιλελεύθερος  χαρακτήρας  του  laissez-faire που  είχε  ενισχύσει  αυτές  τις 

αλλαγές  άρχιζε  να  φαίνεται  σε  πολλούς  σαν  μια  στυγνή,  πραγματικά 

καταπιεστική  μορφή  διακυβέρνησης.  Στην  πορεία,  οι  επικριτές  της 

βιομηχανικής  Αγγλίας  δικαιώθηκαν  για  τον  κυνισμό  με  τον  οποίο 

αντιμετώπιζαν τις αξίες της βικτωριανής κοινωνίας. Γιατί, πριν εκπνεύσει ο 

19ος  αιώνας,  τα  ιδανικά και  οι  ουτοπίες  που εξέθρεψαν τα  κινήματα του 

1789,  του 1830 και  του  1848 είχαν  υποκατασταθεί  από τον  υπολογιστικό 

πραγματισμό  των  διαδοχικών  φιλελεύθερων  ευρωπαϊκών  κυβερνήσεων, 

πολλές από τις οποίες επεδίωξαν να εδραιώσουν την πολιτική τους ηγεμονία 

μέσω  συμμαχιών  με  την  πιο  ευέλικτη  μερίδα  της  αριστοκρατίας  των 

γαιοκτημόνων  (παράδειγμα,  η  δημιουργία  κομμάτων,  όπως  των  Εθνικο-
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φιλελευθέρων στη Γερμανία). Αποτέλεσμα ήταν να γεννηθεί μια ηγετική ελίτ, 

οικονομικά  φιλελεύθερη  αλλά  πολιτικά  συντηρητική,  και  απολύτως 

προετοιμασμένη να εφαρμόσει τις τεχνικές του σύγχρονου κράτους, ώστε να 

συγκρατήσει εκείνες τις ομάδες που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την 

εξουσία της. Τα γεγονότα της παρισινής Κομμούνας του 1871, κατά τα οποία 

περισσότεροι από 30.000 εργάτες και στασιαστές στρατιώτες έχασαν τη ζωή 

τους μέσα σε μία «ματωμένη εβδομάδα», υπήρξαν μια όψη του αδίστακτου 

ντετερμινισμού που επέφερε η επανεγκαθίδρυση του φιλελευθερισμού· άλλη 

όψη αποτέλεσαν οι  αντιλαϊκοί  νόμοι  που προώθησε η εθνικο-φιλελεύθερη 

συμμαχία υπό τον Μπίσμαρκ στη Γερμανία ανάμεσα στο 1878 και το 1890. 

Σε μία όμως περίπτωση δοκιμάστηκε κατεξοχήν η ηθική ακεραιότητα του 

κρατικού  φιλελευθερισμού,  κι  αυτή  ήταν  η  υπόθεση  Ντρέυφους.  Με  την 

άδικη καταδίκη του σε ισόβια φυλάκιση το 1894, ο  εβραίος στρατιωτικός 

Ντρέυφους  υπήρξε  το  πιο  «επιφανές  θύμα»  της  Τρίτης  Γαλλικής 

Δημοκρατίας  (που  ιδρύθηκε  το  1875),  ενώ  η  δίκη  του  στάθηκε  η  πιο 

περίτρανη  απόδειξη  ότι  ένα  προοδευτικό  φιλελεύθερο  καθεστώς  ήταν 

απολύτως έτοιμο να ευθυγραμμιστεί με τα παραδοσιακά κέντρα εξουσίας του 

Στρατού, της Εκκλησίας και της Αριστοκρατίας, προκειμένου να προασπίσει 

τα συμφέροντά του. Έπειτα από έξι χρόνια φυλάκισης ο Ντρέυφους τελικά 

δικαιώθηκε,  μόνον όμως χάρη στην επίμονη κινητοποίηση του σοσιαλιστή 

βουλευτή Ζαν Ζωρές και του Νατουραλιστή συγγραφέα Εμίλ Ζολά. Το δριμύ 

«Κατηγορώ!» («J’accuse!») του τελευταίου, κείμενο πολεμικό, εφιστούσε την 

προσοχή στα διπλά μέτρα και σταθμά που επικρατούσαν εντός του γαλλικού 

έθνους, το οποίο μπορεί να επεδείκνυε υψηλά πολιτιστικά επιτεύγματα και 

πολιτική  ανοχή,  αλλά  εξακολουθούσε  (όπως  υποστήριζε  ο  Ζολά)  να 
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«εκμεταλλεύεται τον πατριωτισμό για να υπηρετεί το μίσος».2

Στο αποικιακό έδαφος πάντως η ηθική υποκρισία της φιλελεύθερης Δύσης 

ξεπέρασε κάθε όριο. Ανάμεσα στο 1830 και το 1900 κάθε μείζων ευρωπαϊκή 

δύναμη  άνοιγε  επεκτατικά  τα  πανιά  της:  η  Αγγλία  πρόσθεσε  στην  ήδη 

υπολογίσιμη αυτοκρατορίας της την Αίγυπτο (1882), την Κένυα (1890) και 

την  Ουγκάντα  (1894)·  η  Γαλλία  προσάρτησε  την  Αλγερία  (1848)  και  την 

Ινδοκίνα (1858)· η Ιταλία την Ερυθραία (1896)· το Βέλγιο το Κονγκό (1885) 

και η Πορτογαλία τη Μοζαμβίκη (1897). Ο τρόπος διακυβέρνησης αυτών των 

αποικιών έφερε στο φως τη ζοφερότερη πλευρά του φιλελεύθερου ήθους. Ο 

πρότερος λόγος περί δικαιωμάτων του ανθρώπου, ελευθερίας, αδελφοσύνης 

και ισότητας, η ρητορική που είχε, κοντολογίς, εμπνεύσει τον φιλελευθερισμό 

τον πρώτο καιρό,  άλλαζε  τώρα εστίαση στην αποικιακή της  αφήγηση και 

μιλούσε, παραδείγματος χάριν, όπως ο Τζων Μπάκαν (John Buchan), για «το 

καθήκον  του  λευκού»,  «τη  δωρεά  της  ευθύνης»,  και  «την  επίτευξη  του 

σκοπού» αναφορικά με τις αποικιοκρατικές δυνάμεις. Δεν ήταν βέβαια λίγοι 

εκείνοι που αναγνώριζαν πίσω από τη ρητορική συγκάλυψη τα οικονομικά 

συμφέροντα  και  τις  πολιτικές  σκοπιμότητες·  κι  αυτό  όχι  μόνο  χάρη  στις 

αναλύσεις  μιας  γενιάς  μαρξιστών,  όπως  η  Ρόζα  Λούξενμπουργκ  (Rosa 

Luxemburg) με τη «Συσσώρευση του κεφαλαίου» («Die Akkumulation der 

Kapitals»,1913), αλλά και σε έργα συγγραφέων όπως ο Ράντγιαρντ Κίπλινγκ 

(Rudyard Kipling) με τις συλλογές Μπαλάντες από τον θάλαμο ενός στρατώνα 

(Barrack Room Ballads,  1892)  και  Κιμ (Kim,  1901),  ο  Τζόζεφ  Κόνραντ 

(Joseph Konrad) με τα μυθιστορήματα Λόρδος Τζιμ (Lord Jim, 1900) και  Η 

καρδιά του σκότους (Heart of Darkness, 1902), που διέκριναν στην αποικιακή 

«αποστολή»  όχι  τόσο  το  ηρωικό  πνεύμα  (αν  και  αυτό  αποτελεί  ουσιώδη 
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συνιστώσα της  ιδεολογίας  του Κίπλινγκ)  όσο  την  εκμετάλλευση και  «τον 

δαίμονα της βίας και της απληστίας».3 

Ο  φιλελευθερισμός  και  οι  αξίες  με  τις  οποίες  συνδέθηκε,  ωφελιμισμός, 

ατομικό  οικονομικό συμφέρον και  επικράτηση του ισχυρότερου,  δέχτηκαν 

κριτική  σε  όλη  τη  διάρκεια  του  19ου  αιώνα.  Προσωπικότητες  τόσο 

διαφορετικές όσο ο Καρλάιλ και ο Ράσκιν στην Αγγλία, ο Μπωντλαίρ και ο 

Φλωμπέρ στη Γαλλία, αποδοκίμασαν τον βάρβαρο χαρακτήρα του και την 

απονεκρωτική  του  επίδραση  στη  δημιουργική  ζωή  του  ατόμου,  τα 

καταστρεπτικά  του  αποτελέσματα  (σύμφωνα  με  τα  υποβλητικά  λόγια  του 

Καρλάιλ)  «στις  πρωταρχικές,  αδιαμόρφωτες  δυνάμεις  και  ενέργειες  του 

ανθρώπου, τις μυστηριώδεις πηγές της Αγάπης, του Φόβου, του Θαυμασμού, 

του Ενθουσιασμού, της Ποίησης, της Θρησκείας». Μέχρι το τέλος του αιώνα, 

η  κριτική  αυτή  στάση  εστίασε  περισσότερο  στις  ηθικές  και  αυξανόμενες 

πολιτικές εντάσεις στο εσωτερικό της φιλελεύθερης αστικής παράδοσης. Το 

ενδιαφέρον αυτό είναι εμφανές στο έργο συγγραφέων όπως ο Ανατόλ Φρανς 

(Anatole France), για παράδειγμα στη μυθιστορηματική του σειρά Η ιστορία 

του καιρού μας (L’histoire Contemporaine, που εκδόθηκε στα 1896-1901), ή 

στα θεατρικά έργα του Καρλ Στερνχάιμ (Carl Sternheim), όπως ο  Πολίτης 

Σίπελ (Bürger Schippel, 1913), που σατιρίζει τον νεοπλουτισμό στη Γερμανία· 

αλλά και  στον  πιο  σημαντικό ίσως  δραματουργό με  κοινωνική συνείδηση 

πλάι στον Ίψεν και τον Μπρεχτ, τον ιρλανδό Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω (George 

Bernard Shaw). Στα πολυάριθμα έργα και προλόγους του, ο Σω δεν έπαψε να 

διακωμωδεί τη «δωρεάν χιλιετία» που προωθούσε η φιλελεύθερη ιδεολογία, 

ενώ  σε  έργα  όπως  τα  Ταγματάρχης  Μπάρμπαρα  (Major Barbara,  1905), 

Άνθρωπος και Υπεράνθρωπος (Man and Superman,  παίχτηκε το 1905),  Το 
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άλλο νησί του Τζων Μπουλ (John Bull’s Other Island, 1907) και Το σπίτι της  

ραγισμένης καρδιάς  (Heartbreak House, 1920) επικεντρώθηκε στα ζητήματα 

της  φτώχειας,  του  σοσιαλισμού,  του  εθνικισμού  και  της  γυναικείας 

χειραφέτησης,  ως δυνάμεων προορισμένων να πλήξουν την αλαζονεία της 

εδραιωμένης πολιτικής τάξης.4

Στην  Αγγλία,  ένας  κυρίως  συγγραφέας  προσπαθούσε  επίμονα  να 

ερμηνεύσει  τις  μετατοπίσεις  και  ανακατατάξεις  στο  εσωτερικό  της 

φιλελεύθερης στάσης: ο Ε.Μ. Φόρστερ (E.M. Forster). Γεννημένος το 1879, 

«στ’ απόνερα του βικτωριανού φιλελευθερισμού» (όπως σημείωνε αργότερα), 

ο  Φόρστερ ήξερε  πολύ καλά τις  αντοχές  και  τα όρια της  θεωρίας  που το 

laissez-faire είχε επιβάλει στη χώρα του από τις αρχές του 19ου αιώνα. Σε 

πολλά από τα μυθιστορήματά του, όπως στο  Πιο μακρύ ταξίδι (The Longest 

Journey, 1907) και στο Πέρασμα στην Ινδία (A Passage to India, 1924) αλλά 

και σε δοκίμιά του, ο Φόρστερ προσπάθησε να διερευνήσει το διπλό πρόσωπο 

του φιλελευθερισμού: το γεγονός, δηλαδή, ότι η θαυμαστή επιμονή του στην 

ελευθερία και στο δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού σε προσωπικό επίπεδο 

ερχόταν  σε  σύγκρουση  με  την  αναλγησία  σε  επίπεδο  έθνους,  με 

αποκορύφωμα του ανένδοτου οικονομικού ορθολογισμού την «καπιταλιστική 

ζούγκλα»  της  σύγχρονης  κοινωνίας.  Ο  Φόρστερ  διερευνά  με  τον  πιο 

αποτελεσματικό τρόπο τις αντινομίες αυτές στο μυθιστόρημά του Επιστροφή 

στο Χάουαρντς Εντ  (Howards End,  1910), όπου πραγματεύεται την ένταση 

ανάμεσα  στον  επιχειρηματικό  καιροσκοπισμό  και  στην  πολιτιστική 

ευαισθησία της εδουαρδιανής κοινωνίας. Το μήνυμά του προς τις δύο αυτές 

κοινωνικές  ομάδες,  που  εκπροσωπούνται  από  τον  κύριο  Γουίλκοξ  και  τις 

αδελφές  Σλέγκελ  αντίστοιχα,  είναι  «μόνο  να  συνδεθούν»·  στο  όνομα  της 
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πολιτικής  ισορροπίας  και  του  εθνικού  συμφέροντος  (το  μυθιστόρημα 

γράφτηκε ενάντια στις επιπτώσεις της αυξανόμενης δύναμης της Γερμανίας), 

η  φιλελεύθερη  αστική  τάξη  οφείλει  να  συνδυάσει  τα  δύο  ειδοποιά 

χαρακτηριστικά της ιδεολογίας της:  τον ανθρωπισμό και  τον σεβασμό της 

απέναντι  στη  δημιουργική  πνοή,  με  τον  οικονομικό  και  επιχειρηματικό 

πραγματισμό. Το μυθιστόρημα του Φόρστερ προσπαθεί να προωθήσει έναν 

γάμο (στην κυριολεξία) ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες, που θα πρέπει όχι 

μόνο να υπερβούν τις διαφορές στο εσωτερικό της τάξης τους, αλλά και να 

αντισταθούν  «στη  διαρκή  ροή»,  «στην  παντοτινή  απουσία  σχήματος»  του 

σύγχρονου κόσμου, στον οποίο κυριαρχούν η ανεξέλεγκτη αστικοποίηση, η 

τεχνολογική πρόοδος και οι κοινωνικές ανακατατάξεις (που εκπροσωπούνται 

στο μυθιστόρημα από την κοινωνική αναρρίχηση του Λέοναρντ Μπαστ και 

από  τη  φεμινιστική  χειραφέτηση  της  Έλεν  Σλέγκελ).  Η  αισιοδοξία  του 

Φόρστερ,  πάντως,  δίνει  στο  τέλος  τη  θέση  της  σε  μια  εσχατολογική 

μελαγχολία,  καθώς,  παρότι  έχει  προχωρήσει  επιτυχώς  η  διαπροσωπική 

προσέγγιση, οι χαρακτήρες παρατηρούν «την κόκκινη σκόνη» που σκεπάζει 

σιγά-σιγά την οικογενειακή εστία: πρόκειται για συμβολισμό των ανηλεών 

εκείνων διαλυτικών δυνάμεων, ενάντια στις οποίες ακόμη και η παραδοσιακή 

ευθυγράμμιση με την οικογενειακή και εθνική βούληση αποδεικνύεται τελικά 

ανεπαρκής.5

Αυτό  που  ο  Φόρστερ  εντόπιζε  στο  Χόουαρντς  Εντ ήταν,  στην 

πραγματικότητα,  κάτι  περισσότερο  από  τη  χρεοκοπία  μιας  συγκεκριμένης 

πολιτικής  ιδεολογίας  ή  την  κρίση  στο  εσωτερικό  μιας  συγκεκριμένης 

κοινωνικής τάξης· ήταν η ανάδυση του σχήματος των κοινωνικών, πολιτικών 

και  οικονομικών  αλλαγών  που  μας  είναι  γνωστό  ως  Νεωτερικότητα. 
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Ασφαλώς, οι δυνάμεις που επισημαίνει στο μυθιστόρημά του ο Φόρστερ δεν 

είναι καινούργιες. Ήδη από τις αρχές του αιώνα γινόταν όλο και πιο φανερό 

ότι την παραδοσιακή αγροτική Ευρώπη αντικαθιστούσε ταχύτατα ένας νέος 

τύπος κοινωνίας,  που θεμελιωνόταν σε αστικές,  πλουραλιστικές και υλικές 

αξίες,  με  τον  ρυθμό  τον  οποίο  επέβαλλαν  οι  τεχνολογικές  μεταβολές. 

Ανάμεσα στο 1870 και το 1914, όλη αυτή η διαδικασία που ξεκίνησε από την 

Αγγλία εξαπλώθηκε στη Γαλλία, στο Βέλγιο, κι έπειτα στη Γερμανία και την 

Ιταλία, αποκτώντας ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική. Κατά την ίδια περίοδο 

οι μεταφορές βελτιώθηκαν θεαματικά χάρη στην εφεύρεση του ηλεκτρικού 

σιδηροδρόμου (1879) και της μηχανής εσωτερικής καύσης από τον Ντάιμλερ 

(Daimler)·  οι  δυνατότητες επικοινωνίας επεκτάθηκαν με την εφεύρεση του 

τηλεφώνου (1876) από τον Μπελ (Bell) και του ασυρμάτου (1896) από τον 

Μαρκόνι (Marconi)· και η βιομηχανική παραγωγή τέθηκε σε νέες βάσεις με 

την  υιοθέτηση  της  (αμερικανικής  επινόησης)  αλυσίδας  παραγωγής.  Ο 

κοινωνικός  αντίκτυπος  αυτών  των  νεωτερισμών  προκάλεσε  πλατιά 

περίσκεψη. Στη Γερμανία, ο Φέρντιναντ Τέννις στη μελέτη του Κοινότητα και  

κοινωνία (1887) περιέγραφε με ποιους τρόπους οι υλιστικές,  ατομικιστικές 

και ιδιοτελείς προτεραιότητες της θριαμβεύουσας καπιταλιστικής οικονομίας 

απειλούσαν  τις  πνευματικές  αξίες  της  προεπιχειρηματικής  Γερμανίας,  που 

βασίζονταν  στη  συναίνεση,  και  προωθούσαν  έναν  τύπο  κοινωνικής 

οργάνωσης «ασταθή και επιφανειακό», «ένα μηχανικό άθροισμα, ένα τεχνητό 

αποτέλεσμα». Στη Γαλλία, ο Εμίλ  Ντέρκχαιμ  (Émile Durkheim) υποστήριζε 

στη  μελέτη  του  Αυτοχειρία (Le Suicide,  1897)  ότι  η  νεωτερική  κοινωνία, 

καθώς δεν διαθέτει πλέον «καμία αρχή ελέγχου» ή κοινώς αποδεκτές αξίες, 

τείνει να παράγει πολίτες χωρίς ρίζες και προσανατολισμό («ανομικούς», τους 
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ονομάζει) που συνδέουν ολοένα και περισσότερο την αυτοεκτίμηση με την 

απόκτηση  υλικών  αγαθών,  και  αντιμετωπίζουν  τις  ξαφνικές  οικονομικές 

στερήσεις με απόγνωση και απελπισία. Παρόμοια πρόβλεψη έκανε και ο Μαξ 

Βέμπερ (Max Weber) στη μελέτη του Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα 

του καπιταλισμού (Die Protestanische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 

1905). Εκεί, παρουσιάζει με ποιον τρόπο η οικονομική ατομική πρωτοβουλία, 

η  οποία στο παρελθόν είχε συμβάλει θετικά στην κοινωνική χειραφέτηση, 

εκφυλίστηκε  σε  δογματικό  οικονομικό  ορθολογισμό  και  γραφειοκρατικό 

κρατισμό.  Όσοι  εγκλωβίστηκαν  σ’  αυτό  το  κενό,  «ειδικοί  χωρίς  πνεύμα, 

ηδονιστές χωρίς  καρδιά»,  καταλήφθηκαν από τη ρουτίνα και  τη μηχανική 

συνήθεια,  ανίκανοι  να  αποδράσουν  (κατά  την  περίφημη  μεταφορά  του 

Βέμπερ) από το «σιδερένιο κλουβί» που οι ίδιοι είχαν κατασκευάσει.6

Η καταγραφή των επιπτώσεων που είχαν οι  μεταβολές αυτές στο άτομο 

υπήρξε  ένα  από  τα  πιο  επιτακτικά  καθήκοντα  της  λογοτεχνίας  αυτής  της 

περιόδου. Οι γερμανοί συγγραφείς ιδιαίτερα, ζώντας σε μια χώρα που βίωνε 

τα  τραύματα  της  ραγδαίας  βιομηχανικής  και  τεχνολογικής  επέκτασης, 

γνώρισαν στο πετσί τους τις διαταραχές που ανακινούσε και στο προσωπικό 

επίπεδο η νεωτερικότητα. Αυτό είναι το θέμα του πρώτου μυθιστορήματος 

του Τόμας Μαν (Thomas Mann), Οι Μπούντενμπρουκ (Buddenbrooks, 1901), 

όπου περιγράφει  πώς μια άλλοτε ισχυρή και  στιβαρή οικογένεια εμπόρων 

χρεοκοπεί και αποσυντίθεται ηθικά, επειδή δεν μπορεί να προσαρμοστεί στην 

άπληστη και αλαζονική υλιστική ηθική που έχει πλέον επικρατήσει στη νέα 

Γερμανία. Μόνον όσοι, όπως η αναρριχώμενη οικογένεια των Χάγκενστρομ, 

είναι  ελεύθεροι  «από  τα  δεσμά  της  παράδοσης  και  τον  σεβασμό  στους 

προγόνους», μπορούν να ευδοκιμήσουν στον αδίστακτο κόσμο της σύγχρονης 
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αγοράς,  επαληθεύοντας  το  πνεύμα  του  κοινωνικού  δαρβινισμού  που 

επιτάσσει η εποχή. Ο ήρωας του Οι σημειώσεις του Μάλτε Λάουριντς Μπρίγκε 

(Aufzeichnunngen des Malte Laurids Brigge, 1910) του Ράινερ Μαρία Ρίλκε 

(Rainer Maria Rilke)  νιώθει  παρόμοια  αποξενωμένος  από  τον  σύγχρονο 

κόσμο. Στην προκειμένη περίπτωση, η κρίση της νεωτερικότητας εγγράφεται 

περισσότερο  στο  εσωτερικό  και  ψυχολογικό  πεδίο  παρά στο  κοινωνικό  ή 

πολιτισμικό.  Η εμπειρία της νεωτερικότητας παίρνει  στο μυθιστόρημα του 

Ρίλκε τη μορφή μιας καθαρής αποσάθρωσης, μιας εισβολής στις αισθήσεις, 

με τον θόρυβο της πόλης, την εξαθλίωση, την ταχύτητα, που φέρνουν τον 

Μπρίγκε (έναν δανό ποιητή που ζει στο Παρίσι) κοντά «στο απώτατο όριο 

του τρόμου» που κρύβεται κάτω από την επιφάνεια της ζωής στη σύγχρονη 

πόλη. Η αλλοίωση της συνείδησης που παρατηρούμε στον πρωταγωνιστή του 

μυθιστορήματος  του  Ρίλκε  εμφανίζεται  επίσης  και  στον  Λύκο  της  Στέπας 

(Steppenwolf, 1927) του Έρμαν Έσσε (Hermann Hesse), αλλά από μια επική 

προοπτική,  που  συνδέει  τη  συγκεκριμένη  πνευματική  διαμόρφωση  με  την 

κρίση εντός της ιστορίας της νεότερης εποχής, και με μια γενιά που έχει χάσει 

«την αίσθηση του εαυτού της, του αυτονόητου, κάθε ηθικής, έχει χάσει κάθε 

αίσθημα ασφάλειας και αθωότητας». Όπως ανακαλύπτει και ο Χάρυ Χάλλερ, 

ο  ήρωας  του  μυθιστορήματος,  ένας  εσωστρεφής,  ακοινώνητος  μοναχικός 

λύκος (Einzelgänger), ο ασφαλής κόσμος του παρελθόντος έχει πια χαθεί, και 

μαζί του όλοι εκείνοι οι κανόνες που μας επέτρεπαν να διακρίνουμε ανάμεσα 

στην πραγματικότητα και την ψευδαίσθηση, το φυσικό και το μεταφυσικό, 

την υγεία και την τρέλα. Αν πρόκειται να διατηρήσουμε αυτές τις διακρίσεις, 

καταλήγει  ο  Χάλλερ,  θα  πρέπει  να  προσαρμοστούμε  σε  ένα  πιο  σύνθετο 

«παιχνίδι», με κανόνες σκοτεινούς και σκοπό, τελικά, αδιευκρίνιστο.7
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Τα  μυθιστορήματα  αυτά  διαποτίζονται  από  μια  αναμφισβήτητα 

εσχατολογική διάθεση, «μια ολοένα και πιο έντονη ανησυχία», μια αίσθηση 

ότι οι εσωτερικές πιέσεις που συσσωρεύτηκαν στα χρόνια ανάμεσα στο 1870 

και το 1910, έψαχναν τώρα μια «βίαιη εκτόνωση», όπως σημείωνε ο Στέφαν 

Τσβάιχ (Stefan Zweig) στην αυτοβιογραφία του. Απόδειξη γι’ αυτό ήταν οι 

αυξανόμενες  διπλωματικές  εντάσεις  μεταξύ  των  μεγάλων  ευρωπαϊκών 

δυνάμεων, οι οποίες από το 1905 (όταν που σημειώθηκε η πρώτη Μαροκινή 

Κρίση) είχαν επιδοθεί σε αμοιβαίες προκλήσεις και επιδείξεις στρατιωτικής 

υπεροχής. Τα παιχνίδια ισχύος ανάμεσα στον άξονα Γερμανίας-Αυστρίας από 

τη μία πλευρά και Αγγλίας-Γαλλίας από την άλλη (της λεγόμενης  Entente 

Cordiale,  Εγκάρδιας  Συμμαχίας)  εξελίσσονταν  σε  στάση  ανοιχτής 

αντιπαράθεσης, το 1908 στη Βοσνία, το 1911 ξανά στο Μαρόκο, και τέλος το 

1914 στη Σερβία. Όλα αυτά διαδραματίζονται με υπόβαθρο την παρακμή της 

Αγγλίας, την επέκταση της Γερμανίας και την οικονομική και βιομηχανική 

της ισχύ· μ’ άλλα λόγια, με υπόβαθρο μια μείζονα αναμέτρηση του κύρους 

των εθνών αυτών ως παγκόσμιων δυνάμεων και εν μέσω σαφών ενδείξεων ότι 

ο εντεινόμενος ανταγωνισμός για τις αποικίες θα κατέληγε σε μια σκληρή και 

αγεφύρωτη σύγκρουση.8

Μια αίσθηση τέλους διαπερνά το σύνολο της προπολεμικής λογοτεχνίας, 

και είναι προφανής ακόμη και σε πιο παραδοσιακούς λογοτέχνες,  όπως οι 

άγγλοι  ποιητές Α.Ε. Χάουσμαν (A.E.  Housman) με τη συλλογή του  Ένας 

νεαρός  από  το  Σροπσάιρ  (A Shropshire Lad,  1896)  και  ο  Τόμας  Χάρντυ 

(Tomas Hardy) με το Σάτιρες της στιγμής, στίχοι και ονειροπολήσεις  (Satires 

of Circumstance,  Lyrics and Reveries,  1914),  αλλά  και  οι  ποιητές  της 

γεωργιανής  περιόδου  Έντουαρντ  Τόμας  (Edward Thomas)  και  Ρούπερτ 
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Μπρουκ (Rupert Brooke). Όλοι τους εκφράζουν μια λεπτή μελαγχολία, ένα 

είδος νοσταλγίας για μια «πατρίδα με χαμένο περιεχόμενο» που βρίσκεται 

μετέωρη κάπου πέρα από τη συνείδηση, μέσα σε αμυδρές αναμνήσεις του 

παρελθόντος. Όμως, εξίσου ευδιάκριτη είναι στο έργο τους και η παρουσία 

μιας  επικρεμάμενης  καταστροφής,  και  είναι  ακριβώς  αυτή  η  καταληκτική 

διάθεση που τους  συνδέει  με  το κύριο ρεύμα Μοντερνιστών συγγραφέων, 

όπως ο Ίταλο Σβέβο (Italo Svevo), ο Ρόμπερτ Μούζιλ (Robert Musil) και ο 

Τόμας Μαν. Ιδιαίτερα Ο θάνατος στη Βενετία (Der Tod in Venedig, 1912) του 

Μαν συλλαμβάνει με καίριο τρόπο το κλίμα της κρίσης εκείνης της περιόδου. 

Οι εμπειρίες που δοκιμάζει ο ήρωας Γκούσταβ φον Άσενμπαχ, από την ηθική 

και ερωτική αποσάθρωση μέχρι την ψυχολογική αυταπάτη, αποτελούν βέβαια 

συμπτώματα  της  προσωπικής  του  κρίσης,  αλλά  συνδέονται  από  τον 

συγγραφέα με το ανήσυχο και νοσηρό κλίμα που επικράτησε στη Ευρώπη 

κατά τα χρόνια της διπλωματικής αστάθειας και της «απειλής» που πλανιόταν 

πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο.9

Ανάμεσα στους συγγραφείς της νεότερης γενιάς, αυτή η «βούληση προς το 

τέλος», που ο Νίτσε είχε ορίσει ως ειδοποιό χαρακτηριστικό της Ευρώπης του 

τέλους του 19ου αιώνα, ήταν ακόμη πιο έντονη. Την αναγνωρίζει κανείς στο 

έργο  των  γερμανών  Εξπρεσσιονιστών,  που  καλλιεργούσαν  τη  δική  τους 

Untergangsstimmung (διάθεση παρακμής ή καταστροφής).  Κι ακόμη, είναι 

εμφανής στην ποίηση του νεαρού αυστριακού Γκέοργκ Τρακλ (Georg Trakl), 

στις συλλογές του  Ποιήματα (Gedichte, 1913) και  Ο Σεμπάστιαν στο όνειρο 

(Sebastian im Traum,  1914),  όπου  οι  ερμητικοί,  σχεδόν  υπερρεαλιστικοί 

στίχοι  του  υπαινίσσονται  διακριτικά  την  παρουσία  μιας  απροσδιόριστης 

απειλής που ελλοχεύει πίσω από τον φαινομενικό κόσμο της φύσης και των 
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πραγμάτων.  Αυτή  η  αίσθηση  επικείμενου  τέλους  εμφανίζεται  με  τρόπο 

περισσότερο ρητό στο ποίημα του Γιάκομπ βαν Χόντις (Jakob van Hoddis) 

«Το  τέλος  του  κόσμου»  («Weltende»,  1911),  όπου  με  παιγνιώδη  τρόπο 

αναγγέλλεται  ο  τραγικωμικός  θάνατος  του  αστικού  πολιτισμού,  και  στο 

σκληρό εσχατολογικό ποίημα του Γκέοργκ Χάιμ (Georg Heym) «Πόλεμος» 

(«Krieg», 1911), όπου μέσα σε μια αστική εικόνα που προκαλεί απόγνωση 

ορθώνεται  ο  Μολώχ,  ο  θεός  του  πολέμου,  ο  οποίος  «στέκει  μέσα  στο 

λυκόφως, πελώριος και άγνωστος,/ και συντρίβει το φεγγάρι μέσα στο μαύρο 

του χέρι». Οι ιταλοί Φουτουριστές υπήρξαν ακόμη πιο ξεκάθαροι: υιοθέτησαν 

ανοιχτά  τη  νιτσεϊκή  «βούληση  για  το  τέλος»,  καλωσορίζοντας  την 

καθαρτήρια πυρά του πολέμου, που μόνη αυτή, όπως πίστευαν, θα εξάγνιζε 

την  Ευρώπη  από  τις  αγκυλωτικές  συμβάσεις  της  ατροφικής  αστικής 

κουλτούρας.  Όπως  κήρυττε  ο  ηγέτης  των  Φουτουριστών  Φίλιππο  Τομάζο 

Μαρινέττι  (Filippo Tomaso Marinetti)  στο  ιδρυτικό  «Μανιφέστο  του 

Φουτουρισμού» («Manifesto del Futurismo», 1909), «θα υμνούμε τον πόλεμο 

–τη  μόνη  υγιεινή  του  κόσμου–  το  μιλιταρισμό,  τον  πατριωτισμό,  την 

καταστροφική χειρονομία του αναρχικού,  τις  ωραίες  ιδέες που αξίζουν να 

πεθάνεις  γι’  αυτές∗».  Και  συνέχιζε,  στο  «Τεχνικό  Μανιφέστο  της 

Φουτουριστικής  Λογοτεχνίας»  («Manifesto tecnico della Letteratura 

futurista»,  1912),  συγκρίνοντας  «ένα  χαράκωμα γεμάτο ξιφολόγχες  με  μια 

ορχήστρα κι ένα πολυβόλο με μια μοιραία γυναίκα∗», κατασκευάζοντας ένα 

αισθητικό παράδειγμα όπου η βία εξυψώνεται σε ερωτική φαντασίωση και η 

εσκεμμένη επιθετικότητα σε καλλιτεχνική πρακτική. Ίσως ακριβώς εδώ, στο 

τεχνοκρατικό προσχέδιο αντίγραφο του μέλλοντος όπως το αντιλαμβάνονται 
 Μαρινέττι,  «Η  ίδρυση  και  το  Μανιφέστο  του  Φουτουρισμού»,  στο  Κ.  Τίσνταλ,  Α.  Μποτσόλα, 
Φουτουρισμός, μτφ. Δημ. Κούρτοβικ, Αθήνα, Υποδομή, 1984, σελ. 227.
∗ Μαρινέττι, «Το τεχνικό μανιφέστο της Φουτουριστικής Λογοτεχνίας», ό.π., σελ. 137.
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οι Φουτουριστές, γραμμένο σχεδόν δυο χρόνια πριν από τον κατακλυσμό του 

Α΄ Παγκοσμίου πολέμου και μέσα στην πρώτη δεκαετία ενός αιώνα που θα 

επιχειρούσε να αποδυναμώσει με τον πιο στυγνό τρόπο τον αντίκτυπο της 

φιλελεύθερης  νεωτερικότητας,  ίσως  εδώ η  ενέργεια  και  η  καταστροφή,  η 

αναγέννηση  και  η  εκμηδένιση  συγχωνεύονται  στον  πιο  καταστροφικό 

μοντερνιστικό λόγο: τον παιγνιώδη μηδενισμό.10

2. Μοντερνισμός: μεταξύ πειραματισμού και παράδοσης

Η  νεωτερικότητα  προέταξε  τη  συναίσθηση  της  στιγμής,  και  πράγματι, 

καλλιέργησε ενσυνείδητα την επιτακτικότητα του παρόντος. Γι’ αυτό, δεν 

προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο χρόνος και η σχέση του με τη συνείδηση 

αποτέλεσαν το επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος στην περίοδο που 

εξετάζουμε.  Τέτοιας  υφής  ζητήματα  συναντούμε  στον  φιλοσοφικό 

στοχασμό  του  Βίλχελμ  Ντιλτάυ  (Ιδέες  γύρω  από  μια  περιγραφική  και  

αναλυτική ψυχολογία,  1894) και του Μπερξόν (Henry Bergson) (Ύλη και 

Μνήμη,  1896  και  Δημιουργός  Εξέλιξη,  1907),  αλλά  και  στις  επιστήμες, 

ειδικότερα  στη  φυσική  του  Ερνστ  Μαχ  (Ernst Mach)  (Συμβολή  στην 

ανάλυση των αισθήσεων, 1886) και του Αϊνστάιν (Albert Einstein) (Θεμέλια 

για μια γενική θεωρία της σχετικότητας, 1916). Όλοι οι παραπάνω τονίζουν 

τη  σημασία  της  προοπτικής,  την  οντολογία  του  υλικού  κόσμοι  η  οποία 

εγγράφεται εκεί, και την καθοριστική επενέργεια της υποκειμενικότητας, η 

οποία  συχνά  συναρτάται  με  μια  ανανεωμένη  σύλληψη  της  τρέχουσας 

χρονικότητας (του «τώρα»), συγχωνεύοντας παρελθόν και μέλλον σε μια 

διεργασία  όξυνσης  της  αντίληψης,  κατά  την  οποία  (σύμφωνα  με  την 

αινιγματική,  σχεδόν  μυστικιστική  έκφραση  του  Μπερξόν)  «η  συνείδησή 
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μας  συναιρεί  για  λογαριασμό  μας  ολόκληρες  περιόδους  της  εσωτερικής 

ιστορίας των πραγμάτων».11

Η λογοτεχνική κίνηση αυτής της περιόδου πήρε επίσης το όνομά της από 

την  έμφαση που  δόθηκε  στην  αμεσότητα  –αυτό  που  ο  Γουίνταμ  Λιούις 

(Wyndham Lewis) περιέγραψε αργότερα ως «φιλοσοφία του  ψυχολογικού 

χρόνου»–, και όχι, όπως συνέβη με τα προηγούμενα καλλιτεχνικά ρεύματα 

όπως  τον  Ρομαντισμό  και  τον  Ρεαλισμό,  από  κάποια  συγκεκριμένη 

αισθητική  θεωρία.  Ονομάστηκε  Μοντερνισμός.  Παρά  το  γεγονός  ότι  η 

έννοια του «μοντέρνου» συναντάται σε αρκετές μελέτες του πολιτισμού από 

τα τέλη του 19ου αιώνα, για παράδειγμα στο Άνθρωποι της σύγχρονης ρήξης 

(1883) του Γκέοργκ Μπράντες και στο Ζυγίζοντας το μοντέρνο (Bilanz der 

Moderne,  1904)  του  Σάμιουελ  Λουμπλίνσκι  (Samuel Lublinski),  ο 

«μοντερνισμός»  γίνεται  ευρύτερα  αποδεκτός  ως  αναγνωρίσιμος 

λογοτεχνικός  όρος  μόλις  στα  1920,  όταν  λογοτέχνες  και  κριτικοί  τον 

επιλέγουν  προκειμένου  να  περιγράψουν  έναν  νέο  τύπο  λογοτεχνίας  που 

εκπροσωπούσε όχι μόνο την αισθητική ανανέωση και καινοτομία, αλλά (για 

πολλούς) και τη σκοτεινότητα και «το οριστικό διαζύγιο της αναπτυγμένης 

σύγχρονης ποίησης από τα κανονικά μέτρα που θέτει η κοινή αντίληψη».12

Όμως το πνεύμα του Μοντερνισμού ήταν αισθητό πολύ νωρίτερα, τόσο 

στο έργο μεμονωμένων συγγραφέων, όσο και στην εικονοκλαστική ορμή 

μιας  γενιάς  νεότερων καλλιτεχνών,  πολλοί  από τους  οποίους  ανήκαν σε 

μικρότερα ριζοσπαστικά σχήματα που έμειναν στο σύνολό τους γνωστά ως 

Avant-Garde (Πρωτοπορίες). Η Avant-Garde εκδηλώθηκε σε ολόκληρη την 

Ευρώπη:  στη  Ρωσία  με  τον  Κονστρουκτιβισμό,  στην  Ιταλία  με  τον 

Φουτουρισμό, στη Γερμανία με τον Εξπρεσσιονισμό, στη Βρετανία με τον 
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Εικονισμό (Imagism) και τον Στροβιλισμό (Vorticism), στη Γαλλία και στο 

Βέλγιο με τον Υπερρεαλισμό, ενώ η κολλητική δραστικότητα του Νταντά 

πέρασε τα σύνορα της Ελβετίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας. Όλες αυτές 

οι ομάδες διέθεταν σοβαρό θεωρητικό υπόβαθρο και κοσμοπολιτισμό, αν 

και  διατηρούσαν  ταυτόχρονα  στοιχεία  της  εθνικής  καταγωγής  τους:  οι 

Κονστρουκτιβιστές  ήταν  προϊόν  της  Ρωσικής  Επανάστασης·  οι 

Εξπρεσσιονιστές  άντλησαν  από  τη  γερμανική  ρομαντική  παράδοση  του 

Märchen,  ενώ οι γάλλοι υπερρεαλιστές αναγνώρισαν την καταγωγή τους 

από τις ψυχολογικές εμμονές και τους φαντασιακούς κόσμους του Ζεράρ 

ντε  Νερβάλ  και  του  Λωτρεαμόν  (Comte de Lautréamont).  Εντούτοις, 

υπήρξαν σημαντικές οσμώσεις, που μας επιτρέπουν, σήμερα, να θεωρούμε 

τις  ομάδες  αυτές  ως  επιμέρους  συμβολές  στα  ευρύτερα  και  πολλαπλά 

φανερώματα του Μοντερνισμού. Μοιράζονταν, για παράδειγμα, την ασεβή 

και  προκλητική  στάση  απέναντι  στην  υψηλή  τέχνη  και  τον  επιδεικτικό 

καταναλωτισμό.  Το  σύνθημα  ήταν  «ξαφνιάστε  τους  αστούς»  (ή 

Bürgershreck – «ο τρόμος των αστών» στα γερμανικά), μια εικονοκλαστική 

στρατηγική  πρόκλησης,  σύγκρουσης  και  προσβολής,  που  είχε  τόσο 

κοινωνική διάσταση (που σύντομα θα γινόταν πολιτική), όσο και γλωσσική. 

Όπως  προειδοποιούσε  ο  γερμανός  Εξπρεσσιονιστής  Φέρντιναντ 

Χάρντεκοπφ (Ferninand Hardekopf) όσους αστούς αναγνώστες τολμούσαν 

να τον ακούσουν: «Ο ψυχισμός μας θα σας σκανδαλίσει. Το συντακτικό μας 

θα σας προκαλέσει ασφυξία. Θα παρακολουθούμε χαμογελώντας τη μεγάλη 

σας σύγχυση να απλώνεται, θα την παρατηρούμε αναλυτικά και με κακό 

προαίσθημα». Το γερμανο-ελβετικό κίνημα του Νταντά, που ιδρύθηκε το 

1916  από  τους  Χανς  Αρπ  (Hans Arp),  Τριστάν  Τζαρά  (Tristan Tzara), 
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Ούγκο Μπαλ (Hugo Ball) και Ρίχαρντ Χύλζενμπεκ (Richard Huelsenbeck), 

αποτέλεσε την κορύφωση αυτής της νοοτροπίας. Από την προνομιακή θέση 

του Cabaret Voltaire στη Ζυρίχη, η παρέα αυτή απομυθοποιούσε, σατίριζε, 

παρωδούσε και εξαπέλυε τις επιθέσεις της εναντίον επιφανών πολιτιστικών 

θεσμών  και  των  εκπροσώπων  τους.  Οι  Ντανταϊστές  επιζητούσαν  να 

προκαλέσουν και να συγκρουστούν,  να «καταστρέψουν τα συρτάρια του 

μυαλού  και  εκείνα  της  κοινωνικής  οργάνωσης,  να  σπείρουν  παντού  τη 

διαφθορά,  να  σύρουν  το  χέρι  του  παράδεισου  στην  κόλαση».  Όπως 

εξηγούσε ο Τζαρά, το Νταντά «δεν ήταν το ξεκίνημα μιας τέχνης, αλλά μιας 

αηδίας».  Χειρονομίες  οργής  ή  αποστροφής  με  συγκεκριμένους  στόχους 

συνόδευσαν την Πρωτοπορίας στο σύνολό της. Ο  Βασιλιάς Ουμπού  (Ubu 

Roi, 1896) του Αλφρέ Ζαρρύ (Alfred Jarry), μια προ-ντανταϊστική παρωδία 

του  Οιδίποδα  Τυράννου,  ανοίγει  με  το  επιφώνημα:  «Σκατά!».  Ανάλογη 

σκατολογική αθυροστομία συναντούμε στον Βάαλ (Baal, 1918, εκδ. 1922) 

του Μπρεχτ  (Bertold Brecht),  όπου η  οιωνεί  μυθολογική  αποθέωση του 

αισθησιασμού και της σωματικής διαφθοράς είναι σαφώς επηρεασμένη από 

τον  ευμετάβλητο  και  επιθετικό  αντικομφορμισμό  που  χαρακτήριζε  τη 

νοοτροπία της Πρωτοπορίας.13

Οι τακτικές  της Πρωτοπορίας μπορεί  να μοιάζουν μηδενιστικές·  όμως, 

στην  πραγματικότητα,  υπηρέτησαν  έναν  σκοπό  που  υπήρξε  σαφώς 

εποικοδομητικός:  τον  εντοπισμό  νέων  αυθεντικών  θεμελίων  για  την 

ευρωπαϊκή κουλτούρα. Οι δρόμοι που θα οδηγούσαν σε κάτι τέτοιο ήταν 

ποικίλοι.  Πολλοί,  κυρίως  στη  Γερμανία,  ακολούθησαν  τον  Νίτσε  στην 

επιστροφή προς μια ανανεωμένη αντίληψη για το πρωτόγονο και το ζωικό. 

Ο Γκότφρητ Μπεν (Gottfried Benn) αναφέρθηκε σε αυτές τις πρωτόγονες 

17



και  ζωικές  δυνάμεις  στο  εκστατικό  του  δοκίμιο  «Αρχι-όραση» 

(«Urgesicht»,  1925),  όπου  περιέγραφε  τις  δικές  του  απόπειρες  να 

συγκεντρώσει  μέσω  του  τραγουδιού  τα  πρωταρχικά  κοιτάσματα  της 

ύπαρξής του: «κόλλησα το πρόσωπό μου σε μάσκες, ψηλάφισα τις ρουνικές 

γραφές,  βούτηξα  μες  στους  δαίμονες  με  τον  βίαιο  πόθο  του  ύπνου,  με 

μυθικά ορμέμφυτα, πριν από τη γλώσσα, με την ενστικτώδη απειλή των 

προϊστορικών αντανακλαστικών». Οι Εξπρεσσιονιστές ομότεχνοι του Μπεν 

φάνηκαν πιο συγκρατημένοι ως προς τις πριμιτιβιστικές διαθέσεις (οι οποίες 

οδήγησαν,  τελικά, τον Μπεν στο Εθνικοσοσιαλιστικό στρατόπεδο),  αλλά 

και εκείνοι διατήρησαν τον δικό τους μυστικισμό του εγώ. Συγκροτημένος 

μέσα από περιοδικά, όπως τα «Der Sturm» («Η θύελλα», 1910-1932) του 

Χέραλντ Βάλντεν (Herald Walden), «Die Aktion» («Η δράση», 1911-1932) 

του  Φραντς  Πφέμφερτ  (Franz Pfempfert)  και  «Die Weissen Blätter» 

(«Λευκά  φύλλα»,  1913-1921)  με  εκδότες  τους  Φραντς  Μπλάι  και  Ρενέ 

Σικελέ  (Franz Blei,  René  Schickelé),  ο  Εξπρεσσιονισμός  κατεχόταν  από 

έναν  έντονο  οραματισμό  που  είχε  για  φωνή  προτροπές  και  επικλήσεις. 

Όπως  διακήρυσσε  ο  ποιητής  Όττο  Φλάκε  (Otto Flake)  το  1915:  «Εμείς 

είμαστε  οι  μοντέρνοι:  εμείς  είμαστε  που  αναγνωρίζουμε  τα  ενεργά,  τα 

ζωικά,  τα  δυναμικά  γεγονότα  της  ζωής».  Εκείνο  που  ήλπιζαν 

Εξπρεσσιονιστές  όπως  οι  Ερνστ  Τόλλερ  (Ernst Toller),  Φραντς  Βέρφελ 

(Franz Werfel), Γκέοργκ Χάιμ και Γκέοργκ Κάιζερ (Georg Kaizer) ήταν να 

επιτύχουν μια ρήξη προς ένα νέο πολιτιστικό μέσο, ένα είδος τέχνης που θα 

επέτρεπε σε κάθε μορφή αισθήματος (πόνου, οραματισμού, απελπισίας ή 

εκστασιασμού) να εκφραστεί πέρα από τις δεσμεύσεις των καθιερωμένων 

μορφών και των ηθικών αναστολών. Το ζητούμενο ήταν να προσδιοριστεί 
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(«εκφραστεί») ο εξωτερικός κόσμος ως απόρροια του εσωτερικού κόσμου 

του ποιητή. Καθώς ισχυρίζεται και ο Κασιμίρ Έντσμιντ (Kasimir Edschmid) 

σε ένα από τα κεντρικά μανιφέστα του κινήματος:  «[ο Εξπρεσσιονιστής 

καλλιτέχνης]  δεν  βλέπει,  ενοράται.  Δεν  αναπαριστά,  βιώνει.  Δεν 

αναπαράγει,  δημιουργεί.  Δεν  αντλεί,  ερευνά.  Τώρα,  η  αλυσίδα  των 

γεγονότων  δεν  υπάρχει  πια:  εργοστάσια,  σπίτια,  αρρώστιες,  πόρνες, 

ταραχές, πείνα. Τώρα, υπάρχει μόνο η ενόρασή τους». 14

Λιγότερο  οραματικό,  αλλά  με  ανάλογη  έμφαση  στην  ανανέωση  που 

επιφέρει  το  άλογο  στοιχείο,  ήταν  το  αγγλικό  κίνημα  του  Στροβιλισμού· 

ηγετική  φυσιογνωμία  του  ήταν  ο  Γουίνταμ  Λιούις,  μια  χαρισματική 

προσωπικότητα,  χαρακτηριστική  του  εκλεκτικισμού  της  Πρωτοπορίας, 

μπορούσε να συνδυάζει  θεωρητικά μανιφέστα, φιλοσοφικές αναζητήσεις, 

ζωγραφική, σχέδιο και μυθιστοριογραφία (Ταρ [Tarr], 1918). Η κυριότερη, 

ωστόσο, συμβολή του Λιούις στη διαμόρφωση της αγγλικής Πρωτοπορίας, 

έγκειται στην έκδοση (σε συνεργασία με τον αμερικανό ποιητή Ezra Pound) 

του βραχύβιου περιοδικού «Blast» («Έκρηξη», 1914-1915). Εκεί, ο Λιούις 

άσκησε δριμεία κριτική στην κληρονομημένη παράδοση του 19ου αιώνα, 

και μάλιστα σε υβριστικούς συχνά τόνους, χωρίς να κάνει καμία εξαίρεση. 

«ΤΙΝΑΞΤΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ – τα χρόνια από το 1837 ως το 1900/ βλαστημήστε την 

Αβυσσαλέα ασυγχώρητη μεσαία  τάξη/  (επίσης  την  Αριστοκρατία  και  το 

Προλεταριάτο) ...  ΣΤΡΙΨΤΕ ΤΟ ΛΑΡΥΓΓΙ ΣΕ όλες τις άρρωστες επινοήσεις που 

γεννήθηκαν  με  την  προοδευτική  λευκή  ανάδυση».  Αντί  αυτής  της 

μικρόψυχης  αυταρέσκειας,  οι  Στροβιλιστές  προκρίνουν  μια  βιταλιστική 

φιλοσοφία,  στηριγμένη  εν  μέρει  στον  Μπερξόν,  εν  μέρει  στον  ιταλικό 

Φουτουρισμό, με επίκεντρο τη δίνη ή στρόβιλο («Vortex») ενός παρόντος 
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απογυμνωμένου από ψευδαισθήσεις  και  ιδανικά:  «επιθυμούμε να  έχουμε 

στο πλευρό μας το Παρελθόν και το Μέλλον», δήλωνε προγραμματικά ο 

Λιούις στο πρώτο τεύχος του «Blast» (Ιούνιος 1914), «το Παρελθόν για να 

σφουγγίζει  τη  μελαγχολία  μας,  και  το  Μέλλον  για  να  απορροφά  τη 

βασανιστική αισιοδοξία μας». Οι Στροβιλιστές καλούσαν σ’ αυτό το όραμα 

της  καθαρής  αμεσότητας  όλους  όσοι  αντιμετώπιζαν  με  φόβο  και 

ενθουσιασμό την  έλευση της  νεωτερικότητας.  Ως  κίνημα,  έσβησε  με  το 

ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου, στον οποίο μάλιστα σκοτώθηκε και 

ένας από τους βασικούς υποστηρικτές του, ο γάλλος γλύπτης Ανρί Γκωντιέ-

Μπζέσκα  (Henri Gaudier-Brzeska),  ο  οποίος  αναγκάστηκε  ίσως  να 

διαπιστώσει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η αποκαλυπτική πραγματικότητα 

του πολέμου συχνά προσφέρει πολύ λιγότερα απ’ ό,τι η θεωρία.15

Οι γάλλοι Υπερρεαλιστές, οι οποίοι ιδρύθηκαν ως ομάδα από τον Αντρέ 

Μπρετόν το 1924 και διαλύθηκαν λίγο μετά το 1930, δεν συμμερίζονταν 

την εκστατική διάθεση των γερμανών Εξπρεσσιονιστών ούτε την επιθετική 

αυταρέσκεια των άγγλων Στροβιλιστών, όμως αναζητούσαν εξίσου επίμονα 

να δώσουν μορφή στις δυναμικές διεργασίες του ατομικού ψυχισμού. Αν ο 

Νίτσε κυριάρχησε στη σκέψη των Εξπρεσσιονιστών (η παρουσία του είναι 

εμφανής στους ραψωδιακούς τόνους και στις ρητορικές υπερβολές, όπως 

και στον μηδενισμό που συχνά διαπερνά την κοσμοθεωρία τους), ο Φρόυντ 

(ο  αναλυτής  των  ονείρων  και  των  ανάλογων  επιφαινομένων  του 

ασυνειδήτου)  ήταν  εκείνος  που  προσέφερε  τις  θεμελιώδεις  ιδέες  του 

υπερρεαλιστικού προγράμματος. Η επίδρασή του είναι εμφανής στο πρώτο 

μανιφέστο  του  Υπερρεαλισμού,  το  1924,  όπου  ο  Μπρετόν  με  ειρωνική 

σοβαροφάνεια  επιχειρεί  να  συντάξει  το  λήμμα  της  υπερρεαλιστικής 
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αισθητικής: «ΣΟΥΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ, όνομα αρσ. Αυτοματισμός ψυχικός καθαρός με 

τον οποίο προτίθεται κανείς να εκφράσει είτε προφορικά είτε γραπτά, είτε 

με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, την πραγματική λειτουργία της σκέψης [...] 

με την απουσία κάθε ελέγχου απ’ τη λογική, έξω από κάθε προκατάληψη 

αισθητική ή ηθική∗». Οι Υπερρεαλιστές εξέφρασαν την πίστη τους «στην 

ανώτερη πραγματικότητα ορισμένων τύπων συσχετισμών αγνοημένων ως 

τώρα,  στην  παντοδυναμία  του  ονείρου,  στο  αδιάφορο  παιγνίδι  της 

σκέψης∗»,  μέσω  των  οποίων  ήλπιζαν  να  συμβάλλουν  (όπως  εξήγησε 

αργότερα ο ίδιος ο Μπρετόν) «στη μελλοντική μεταμόρφωση αυτών των 

δύο  φαινομενικά  αντιφατικών  καταστάσεων,  του  ονείρου  και  της 

πραγματικότητας,  σε  κάποιου  είδους  απόλυτη  πραγματικότητα,  σε  μια, 

τρόπος του λέγειν, υπερπραπραγματικότητα». Ο λογοτεχνικός αντίκτυπος 

αυτής  της  φιλοδοξίας  ποίκιλλε  κατά  περίπτωση.  Τα  μέλη  της 

υπερρεαλιστικής ομάδας, ο Μπρετόν, ο Λουί Αραγκόν (Louis Aragon), ο 

Πωλ Ελυάρ (Paul Eluard), ο Φιλίπ Σουπώ (Philippe Soupault) και ο Ρομπέρ 

Ντενός (Robert Desnos), πειραματίστηκαν με την ανάλυση του ονείρου, την 

ύπνωση, και την αυτόματη γραφή (écriture automatique). Οι αναζητήσεις 

αυτές  απέφεραν  πολλά  εφήμερα  καλλιτεχνήματα,  όπως  ποιήματα-

αντικείμενα,  κολάζ,  πόστερ,  καταλόγους  εκθέσεων·  αλλά  και  κορυφαία 

έργα, ποίηση σαν του Ελυάρ, με τις συλλογές  Η ζωή από την ανάποδη ή  

Ανθρώπινη πυραμίδα (Les dessous d’une vie ou La pyramide humaine) και 

Η πρωτεύουσα της οδύνης (Capitale de la douleur, και τα δύο του 1926)· ή 

την πιο ριζοσπαστική από τυπογραφική άποψη συλλογή  Μαγνητικά Πεδία 

(Champs Magnétiques, 1920) των Μπρετόν και Σουπώ. Η ποίηση αυτή, με 

 Αντρέ Μπρετόν, Μανιφέστο του Σουρρεαλισμού, μτφ. Ελ. Μοσχονά, Αθήνα, Δωδώνη, 1983, σελ. 29.
∗ Αντρέ Μπρετόν, ό.π.
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την ελλειπτική σύνταξή της και τις  απρόσμενες αντιπαραθέσεις  εικόνων, 

αναγκάζει τον αναγνώστη να συνδέσει περιοχές της εμπειρίας και όψεις του 

επιφαινόμενου  κόσμου  ασύνδετες  μέχρι  τότε.  Τέτοιου  είδους  τεχνικές 

χρησιμοποίησε και ο Μπρετόν στο μυθιστόρημά του Νατζά (Nadja, 1928), 

μια  σύνθεση  δημοσιογραφικού  ύφους  και  μυθοπλασίας  της  πόλης,  που 

περιστρέφεται  γύρω  από  την  ερωτική  εμμονή  του  συγγραφέα  με  μια 

άγνωστη· και επίσης, στην Αγριάδα (Le Chiendent, 1933) του Ρεϋμόν Κενώ 

(Raymond Queneau),  ένα  έργο  παιγνιώδους  μεταμυθοπλασίας  και 

υπαρξιακής  παρωδίας,  που  προσπαθεί  να  παράσχει  πρόσβαση  σε  μια 

«τρισδιάστατη πραγματικότητα», ωθώντας τον αναγνώστη να αναστείλει τις 

φιλοσοφικής και λογοτεχνικής φύσεως συμβάσεις.16

Πάνω απ’ όλα, οι  Υπερρεαλιστές επιδίωκαν να ανοίξουν έναν διάλογο 

ανάμεσα στις βαθύτερες διεργασίες του μυαλού και στον κόσμο. Ο Λουί 

Αραγκόν, ιδιαίτερα, επέμεινε στην υψηλή αποστολή του υπερρεαλιστικού 

προγράμματος: να δώσει καταφύγιο «σε μια έννοια του θαυμαστού που να 

πλημμυρίζει  την  καθημερινότητά μας» (1926).  Όπως σημείωνε και  στον 

πρόλογο του πιο γνωστού έργου του,  Ο χωρικός του Παρισιού (Le paysan 

de Paris,  1926):  «Μέρα  με  τη  μέρα  η  σύγχρονη  έννοια  της  ύπαρξης 

διαφοροποιείται  ανεπαίσθητα.  Μια  μυθολογία  πλέκεται  και  ξεπλέκεται». 

Για  να  εκτιμήσουμε  αυτή  τη  σύγχρονη  μυθολογία  (εδώ,  η  πόλη  του 

Παρισιού υφίσταται μια διαδικασία ραγδαίας τοπογραφικής μεταβολής), θα 

πρέπει να απαλλαγούμε από «εκείνους τους κόκκους της φαντασίας» που 

προσαρμόζουν το φανταστικό και το υπερρεαλιστικό στον ιδιωτικό κόσμο 

των  ονείρων,  και  μας  εμποδίζουν  να  αναγνωρίσουμε  τους  «θαυμαστούς 

κήπους των παράλογων σκέψεων, των προαισθημάτων, των εμμονών και 
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των  παραληρημάτων»,  που  αποτελούν  το  ειδοποιό  χαρακτηριστικό  της 

σύγχρονης εμπειρίας. Η έκκληση του Αραγκόν να καταργήσουμε τα όρια 

ανάμεσα  στο  ιδιωτικό  και  στο  δημόσιο  σε  μια  κοινή  οπτική,  βρήκε 

ανταπόκριση  σε  μια  από  τις  σημαντικότερες  παρουσίες  του 

υπερρεαλιστικού  κινήματος,  τον  Αντονέν  Αρτώ  (Antonin Artaud).  Στα 

σχέδιά  του  για  ένα  Θέατρο  της  Σκληρότητας  (όπως  διαμορφώθηκε  στη 

συνέχεια στο  Το θέατρο και το είδωλό του, 1938), ο Αρτώ επιζητούσε να 

αναπτύξει  μια  μέθοδο που  να  βασίζεται  στην  «ιδέα  της  κουλτούρας-σε-

δράση», μια δραματουργία που θα του επέτρεπε να καταργήσει τη διάκριση 

ανάμεσα στο τελετουργικό και στην πραγματικότητα, στο θέατρο και στον 

δρόμο.  Σ’  αυτό  το  πλαίσιο,  ηθοποιός  και  θεατής  μπορούσαν  εξίσου  να 

ακολουθήσουν «μια γλώσσα μεταξύ κίνησης και σκέψης», αφήνοντας το 

εαυτό τους σε ένα δράμα υπερβολής, σε μια απόπειρα να μετασχηματίσουν 

τις  μύχιες  επιθυμίες,  φαντασιώσεις  και  φοβίες  σε  δημόσιο  θέαμα.  Το 

αποτέλεσμα (υποστήριζε ο Αρτώ) θα ήταν ένα θέατρο που θα «επέτρεπε 

στο κοινό να απελευθερώσει μέσα του τις μαγικές ελευθερίες του ονείρου, 

τις οποίες μπορεί να αναγνωρίσει μόνον όταν αποτυπώνονται σ’ αυτές ο 

τρόμος και η σκληρότητα».17

Ο ριζοσπαστικός δυναμισμός της Πρωτοπορίας εκδηλώθηκε ακόμη πιο 

ξεκάθαρα στην υφή της γραφής τους. Όπως περιέγραφε ο Μαρινέττι στο 

Μανιφέστο του 1913, οι Φουτουριστές αποσκοπούσαν ούτε λίγο ούτε πολύ 

σε μια «τυπογραφική επανάσταση», που θα έδινε διέξοδο στον «ουσιώδη 

και συνθετικό λυρισμό, στην αχαλίνωτη φαντασία, σε λέξεις-εν-ελευθερία». 

Οι  συμβάσεις  της  σελίδας  όφειλαν  να  αρθούν,  το  συντακτικό  να 

αποσυναρμοστεί,  τα  τυπογραφικά  στοιχεία  να  μετατοπιστούν,  ώστε  να 
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αφήσουν τη γραμμένη αράδα να σχηματίσει «μια αλυσίδα εξεικονισμένων 

αισθήσεων και αναλογιών» που θα παρακάμπτει τη διάκριση ανάμεσα στο 

κείμενο  ως  σημασιολογική  μονάδα  και  στο  κείμενο  ως  objet d’art 

(αντικείμενο  τέχνης).  Παρόμοια  κατεύθυνση  ακολούθησαν  και  οι 

Ντανταϊστές.  Από  την  αρχή,  οι  Τζαρά,  Χύλζενμπεκ  και  Αρπ 

εκμεταλλεύονταν  τις  δυνατότητες  της  γραφής  τους  συνδυάζοντας  (στις 

παραστάσεις τους στο Cabaret-Voltaire) τραγούδι, μίμηση, διαγγέλματα και 

στίχους  nonsense,  ώστε  να  παραχθεί  το  «ταυτόχρονο  ποίημα»  (poème 

simultané). Τα ποιήματα αυτά δεν προορίζονταν για δημοσίευση, το πνεύμα 

όμως της δουλειάς αυτής επανεμφανίστηκε στις μεταγενέστερες ποιητικές 

συλλογές  του  Αρπ  (Die Wolkenpumpe,  Der Vogel Selbdritt,  1920)  και 

επίσης, αν και με πιο δομημένο τρόπο, σε μεμονωμένα ποιήματα, όπως το 

«Τα  καραβάνια»  (  «Karawane»,  1917)  του  Ούγκο  Μπαλ  και  το  «Άννα 

Μπλούμε» («Anna Blume»,  1919)  του Κουρτ  Σβίτερς  (Kurt Schwitters). 

Ποιήματα  σαν  κι  αυτά  εκμεταλλεύονται  το  ελεύθερο  σημασιολογικό 

παιχνίδι  της γλώσσας,  επιτρέποντας στον αναγνώστη (όπως σημείωνε το 

1924 ο Σβίτερς) «να αξιολογήσει κάθε λέξη έναντι μιας άλλης λέξης, κάθε 

έννοια  έναντι  μιας  άλλης  έννοιας,  μέσα  στο  πλαίσιο  του  γλωσσικού 

συνειρμού».  Οι  διεργασίες  και  οι  τεχνικές  αυτής  της  στιχουργίας 

προεικόνιζαν  με  τρόπο  εντυπωσιακό  το  ρεύμα  της  «συγκεκριμένης 

ποίησης» (concrete poetry) που θα έγραφαν αργότερα μέσα στον ίδιο αιώνα 

ο  Ερνστ  Γιαντλ  (Ernst Jandl)  και  ο  Όιγκεν  Γκόμρινγκερ  (Eugen 

Gomringer).18

Η  Πρωτοπορία  εκπροσωπεί  την  πιο  ριζοσπαστική  και  την  πιο 

προοδευτική,  θα  έλεγε  κανείς,  πτέρυγα  του  Μοντερνισμού.  Ωστόσο,  ο 
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εικονοκλαστικός  δυναμισμός  των  έργων  της  είχε  περιορισμένη  μόνον 

επίδραση  στους  μείζονες  συγγραφείς  αυτής  της  περιόδου,  σ»  εκείνους 

δηλαδή που θεωρούνται σήμερα οι κύριοι εκφραστές του Μοντερνισμού, 

όπως η Βιρτζίνια Γουλφ (Virginia Wolf), ο Ντ.Χ. Λώρενς (D.H. Lawrence) 

και ο Γ.Μπ. Γέητς (W.B. Yeats) στην Αγγλία και την Ιρλανδία· ο Μαρσέλ 

Προυστ  (Marcel Proust)  και  ο  Αντρέ  Ζιντ  (André  Gide)  στη  Γαλλία·  ο 

Τόμας Μαν, ο Ρόμπερτ Μούζιλ και ο Φραντς Κάφκα (Franz Kafka) στη 

γερμανόφωνη  Ευρώπη·  και  ο  Ίταλο  Σβέβο  (Italo Svevo)  στην  Ιταλία. 

Παρότι οι συγγραφείς αυτοί έδειξαν να εντυπωσιάζονται από τον καινοτόμο 

χαρακτήρα  του  προγράμματος  της  Πρωτοπορίας,  και  να  εκτιμούν  την 

αναζωογονητική  της  επενέργεια,  ήταν  επίσης  πεπεισμένοι  ότι  είναι 

αναγκαίο να απορροφήσουν αυτή τη δυναμική μέσα στην παράδοση των 

αντίστοιχων λογοτεχνιών. Η Γουλφ, για παράδειγμα, από τους πρώτους που 

μίλησαν για τον Μοντερνισμό στην Αγγλία, όταν, το 1910, επισκέφτηκε στο 

Λονδίνο  μια  έκθεση  της  γαλλικής  μετα-ιμπρεσσιονιστικής  σχολής, 

εντυπωσιασμένη αναγνώρισε στα έργα αυτά την απόδειξη ότι στον Δυτικό 

κόσμο  «ο  ανθρώπινος  χαρακτήρας  [είχε]  αλλάξει».  Ωστόσο,  η  ίδια 

διατηρούσε ενδοιασμούς για την ευρύτερη επίδραση της επανάστασης της 

Πρωτοπορίας  «στα  ίδια  τα  θεμέλια  και  τους  κανόνες  της  λογοτεχνικής 

κοινότητας», και αποστασιοποιήθηκε από τις πιο ριζοσπαστικές εκδηλώσεις 

της.  Ο  Τ.Σ.  Έλιοτ  (T.S.  Eliot),  που  γεννήθηκε  στην  Αμερική  και 

πολιτογραφήθηκε  Βρετανός  το  1927,  τήρησε  εξίσου  αμφίρροπη  στάση 

απέναντι  στα  κινήματα  της  Πρωτοπορίας.  Αναγνώριζε  απερίφραστα  τις 

οφειλές  του  στον  Ζυλ  Λαφόργκ  (Jules Laforgue)  και  στον  Τριστάν 

Κορμπιέρ  (Tristan Corbière),  ηγετικούς  εκφραστές  του  κινήματος  του 
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γαλλικού  Συμβολισμού  (πρώιμης  έκφανσης  της  γαλλικής  Πρωτοπορίας), 

που  με  τον  ειρωνικό  αστικό  χαρακτήρα  και  τη  ζωηρή εικονοποιεία  της 

ποίησής  τους  επηρέασαν  τον  Έλιοτ  στην  πρώτη  ποιητική  συλλογή  που 

εξέδωσε με τον τίτλο  Ο Προύφροκ και άλλες παρατηρήσεις (Prufrock and 

Other Observations, 1917). Την ίδια στιγμή, εντούτοις, ο Έλιοτ, όπως και η 

Γουλφ,  είχε  συνειδητοποιήσει  την  ανάγκη  να  διοχετευτεί  αυτή  η 

ανατρεπτική  δυναμική  σε  μια  γόνιμη  σχέση  με  τις  ήδη  υπάρχουσες 

λογοτεχνικές  μορφές,  να  ενσωματωθεί  σε  ένα  ευρύτερο  σχέδιο.  Όπως 

υποστήριζε και στο σημαντικό του δοκίμιο «Η παράδοση και το ατομικό 

ταλέντο» («Tradition and Individual Talent», 1920), ένας συγγραφέας είναι 

αδύνατο να παραγάγει πρωτότυπο έργο «παρεκτός και αν ζει αυτό που δεν 

είναι απλώς το παρόν, αλλά η παρούσα στιγμή του παρελθόντος», αν ζει, 

δηλαδή,  μέσα  σ’  εκείνη  την  κοινή  κληρονομιά  γνώσεων  και  αξιών  που 

συνιστά την εκάστοτε κουλτούρα∗. Και, δίνοντας απερίφραστα μια κριτική 

απάντηση  σε  όσους  εκπροσώπους  της  Πρωτοπορίας  χλεύασαν  και 

διαπόμπευσαν  τα  επιτεύγματα  της  υψηλής  κουλτούρας,  ο  Έλιοτ 

αντιπροτείνει έναν μεγαλύτερο συντηρητισμό αλλά και ένα απλό μάθημα 

καλλιτεχνικής  σεμνότητας:  «[ο  ποιητής]  οφείλει  να  γνωρίζει  ότι  το 

ευρωπαϊκό πνεύμα, το πνεύμα της πατρίδας του –που εγκαίρως μαθαίνει ότι 

είναι πολύ σπουδαιότερο από το δικό του– είναι κάτι που αλλάζει, κι ότι η 

αλλαγή αυτή είναι μια εξέλιξη που δεν εγκαταλείπει τίποτε καθ’ οδόν, που 

δε  δίνει  σύνταξη  μήτε  στον  Shakespeare μήτε  στον  Όμηρο,  μήτε  στη 

βραχογραφία  των  σχεδιαστών  της  μαγδαλήνιας  εποχής∗».  Παρόμοια 

ζυγισμένη  ανάμεσα  στον  ριζοσπαστισμό  της  Πρωτοπορίας  και  τον 
 Τ.Σ. Έλιοτ, «Παράδοση και προσωπικό ταλέντο», στο Δοκίμια για την ποίηση και τη κριτική (1919-
1961 – Επιλογή), μτφ.-επιμ. Στ. Μπεκατώρος, Αθήνα, Ηριδανός, 1983, σελ. 106-107.
 Τ.Σ. Έλιοτ, ό.π., σελ. 99-100.
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συντηρητισμό της παράδοσης υπήρξε και η στάση του Τόμας Μαν. Όπως ο 

ίδιος  συχνά  παραδέχτηκε,  διαμορφώθηκε  πνευματικά  μέσα  στον  ύστερο 

Νεορομαντισμό του Βάγκνερ, του Σοπενχάουερ και του Νίτσε (και, ίσως, 

πιο συγκεκριμένα, από το  Jugendstil στο Μόναχο του  fin de siècle).  Και 

ωστόσο,  στο  πρώιμο  έργο  του,  κυρίως  στα  μυθιστορήματα  Οι 

Μπούντενμπρουκ (1901),  Τριστάν (Tristan)  και  Τόνιο  Κραίγκερ (Tonio 

Kröger,  1903  και  τα  δύο),  ο  Μαν  πραγματεύτηκε  το  ζήτημα  της 

καλλιτεχνικής ευαισθησίας με συμπάθεια μεν, αλλά, εντέλει,  με ειρωνική 

διάθεση, σχετικοποιώντας την πάντα απέναντι στις πιο σταθερές αξίες που 

προκύπτουν  από  την  οικογένεια,  ή  γενικότερα  από  τα  θετικά 

χαρακτηριστικά  της  αστικής  κοινωνίας,  όπως  η  υγεία  και  η 

κοινωνικότητα.19

Με δυο λόγια, στόχος των κυρίως Μοντερνιστών ήταν η απορρόφηση της 

καινοτομίας  από  τις  καθιερωμένες  λογοτεχνικές  λειτουργίες·  δεν 

αναζητούσαν την καταστροφή των λειτουργιών αυτών, αλλά τη διατήρηση 

των  ζωντανών  τους  στοιχείων  και  τον  εμπλουτισμό  των  λογοτεχνικών 

παραδόσεων.  Η ποίηση του ώριμου Έλιοτ,  όπως η Έρημη Χώρα (Waste 

Land, 1922), έδειξε πώς αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί. Εδώ, η μορφική 

ανατρεπτικότητα  της  Πρωτοπορίας  αξιοποιείται  μεν,  αλλά  μέσα  σε  ένα 

πλαίσιο  ευαίσθητο  απέναντι  στις  μυθικές  και  θρησκευτικές  δομές  που 

υποδηλώνουν  τη  ροή  της  ιστορίας.  Μια  ακόμη  πιο  εργώδη  προσπάθεια 

εκμετάλλευσης  των  τεχνικών  της  Πρωτοπορίας  για  τους  στόχους  του 

Μοντερνισμού δηλώνει  το επικό μυθιστόρημά  Οδυσσέας  (Ulysses,  1922) 

του Τζέημς Τζόυς. Ο Τζόυς αντλώντας τόσο από τη γαλλική παράδοση του 

Συμβολισμού  όσο  και  από  τα  γλωσσικά  παιχνίδια  του  Νταντά  και  του 
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Απολλιναίρ,  παρήγαγε  ένα  σύνθετο  κείμενο  με  συχνές  εναλλαγές  της 

οπτικής  γωνίας  και  τυπογραφική  όψη  που  θα  φαινόταν  οικεία  σε 

οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Πρωτοπορίας. Ωστόσο, ο Τζόυς δίνει ενότητα 

στο έργο του, πλαισιώνοντας αυτές τις ποικίλες τεχνικές με μια ευρύτερη 

αφήγηση προσαρμοσμένη από την αρχαία ελληνική Οδύσσεια, και μάλιστα 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι επιμέρους λεπτομέρειες του μυθιστορήματος να 

μπορούν  ανά  πάσα  στιγμή  να  συσχετιστούν  με  το  ευρύτερο  σχήμα  του 

έπους.  Με ανάλογο τρόπο,  ο  Κάφκα έκανε  χρήση πολλών τεχνικών και 

θεμάτων από τους γερμανούς Εξπρεσσιονιστές, από τους οποίους άντλησε 

όχι  μόνο  τον  αλληγορικό  τρόπο  που  οι  ίδιοι  προτιμούσαν,  αλλά  και  το 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για τις εμμονές της ανθρώπινης φύσης και για τις 

ψυχικές  επιπτώσεις  της  σύγκρουσης  των  γενεών.  Όλα  αυτά  αποτελούν 

θέματα  του  έργου  του  Κάφκα,  κυρίως  στα  αφήγηματά  του  «Η 

μεταμόρφωση»  («Die Verwandlung»,  1915),  «Η  δίκη» («Der Prozess», 

1916)  και  «Ο  βιρτουόζος  της  πείνας» («Ein Hungerkünstler»,  1922). 

Εντούτοις, αυτή η θεματογραφία και η ίδια η προ-υπερρεαλιστική ματιά του 

Κάφκα αποκτούν στο δικό του έργο ένα βάθος που σπάνια συναντά κανείς 

στον Εξπρεσσιονισμό. Αυτό οφείλεται τόσο στην προσωπική ένταση με την 

οποία  επεξεργάζεται  τα  θέματά  του  (που  πηγάζει  από  φυλετικούς, 

ψυχολογικούς  και  οικογενειακούς  παράγοντες)  όσο και  στην  αξιοποίηση 

της  καββαλιστικής  παράδοσης,  το  πνευματικό  βάθος  της  οποίας  του 

επέτρεπε  –όπως  εύστοχα  παρατήρησε  ο  ομότεχνος  και  φίλος  του  Μαξ 

Μπροντ (Max Brod)– να μεταφράζει την εξατομικευμένη περίπτωση «στο 

αιώνιο, στο μεταφυσικό». Στο έργο κύριων εκφραστών του Μοντερνισμού, 

όπως  ο  Κάφκα  και  ο  Τζόυς,  οι  κραδασμοί  και  οι  προκλήσεις  της 
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νεωτερικότητας καταγράφονται αλλά και, ταυτόχρονα, υπερβαίνονται και 

αφομοιώνονται σε αισθητικά σύνολα και ευρύτερα σχήματα σημασιών, τα 

οποία  αποδεικνύονται,  εντέλει,  ικανά  να  συλλάβουν  αυτό  το  νέο 

«μεταβαλλόμενο, άγνωστο και απροσδιόριστο πνεύμα, όσο αποκλίνον και 

σύνθετο κι αν δείχνει», επίτευγμα που, σύμφωνα με τη Γουλφ τουλάχιστον, 

υπήρξε το κορυφαίο του Μοντερνιστικού ήθους.20

3. Η λογοτεχνία της αισθητικής ανανέωσης: Συμβολισμός και 

Παρακμή (decadence)

 Ακόμη και τη στιγμή του μεγαλύτερου θριάμβου της, η αισθητική του 

Ρεαλισμού-Νατουραλισμού  αντιμετώπισε  αντιδράσεις.  Όπως  σημείωνε  ο 

άγγλος  κριτικός  Άρθουρ  Σίμονς  (Arthur Symons),  οι  αντιδράασεις 

οφείλονταν στη δουλική προσήλωση στην «εξωτερική πραγματικότητα» και 

στην άκριτη αποδοχή των μη-διαμεσολαβημένων δεδομένων του κόσμου 

πέρα από το υποκείμενο. Στη Γαλλία, ο Μπωντλαίρ, διέγραψε τον Ρεαλισμό 

ως «μια λέξη, ένα σύνθημα, ένα  επεισόδιο», ακόμη και ο Φλωμπέρ, του 

οποίου  τη  Μαντάμ  Μποβαρύ (1857)  χαιρέτισαν  πολλοί  ως  ένα  από  τα 

μεγαλύτερα  ρεαλιστικά  μυθιστορήματα  του  αιώνα,  τον  απέρριψε  ως 

«υλιστικό»  και  λαϊκιστικό.  Στα  κατοπινά  του  έργα  –στο  μυθιστόρημα 

Σαλαμπώ (Salammbô,  1862),  στη  δραματική  αφήγηση  Ο  πειρασμός  του 

Αγίου Αντωνίου (La temptation de Saint Antoine, 1874), και στα αφηγήματα 

«Ο θρύλος  του Αγίου Ιουλιανού του Φιλόξενου» («La légende de Saint 

Julien d’Hospitalier»)  και  «Ηρωδιάς» («Hérodias»,  1877 και  τα  δύο)–  ο 
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Φλωμπέρ απομακρύνθηκε από το πρότερο ρεαλιστικό του ύφος προς ένα 

ύφος πιο αισθησιακό και συνάμα πιο βίαιο· προς μια αισθητική, δηλαδή, 

που  συνδύαζε  τους  δύο  τρόπους,  συμφύροντας  τα  όριά  τους  μέσω  της 

φαντασίας  και  της  παραβολής.  Η νέα αυτή  κατεύθυνση της  γραφής του 

Φλωμπέρ είναι εμφανής στη  Σαλαμπώ, όπου η αφήγηση αποτελείται από 

μια σειρά βίαιων και εξωτικών tableaux (εικόνων), που τοποθετούνται γύρω 

από το ιστορικό μελόδραμα της Εξέγερσης των Μισθοφόρων εναντίον της 

Καρχηδόνας (αμέσως μετά τον πρώτο Καρχηδονιακό Πόλεμο).  Παρά τις 

ιστορικές λεπτομέρειες, ωστόσο, το πραγματικό θέμα του μυθιστορήματος 

είναι τα τεράστια πάθη που ενσαρκώνει η Σαλαμπώ και οι άνδρες που την 

πλησιάζουν.  Ανάλογο  αισθησιασμό  εντοπίζουμε  και  στον  Πειρασμό  του 

Αγίου  Αντωνίου και  στα  αφηγήματα  που  εκδόθηκαν  με  τον  τίτλο  Τρεις 

ιστορίες  (Trois contes). Και τα δύο έργα μας παρασύρουν σ’ έναν κόσμο 

λαγνείας, βίας και αχαλίνωτης εγωπάθειας, και αποκαλύπτουν μια ιδιότυπη 

μακάβρια έφεση προς την αισθητικοποίηση του πόνου και του θανάτου.21

Το  ύστερο  έργο  του  Φλωμπέρ  εντάσσεται  στον  κύριο  κορμό  ενός 

καλλιτεχνικού  κινήματος,  που  έμεινε  γνωστό  ως  Ρομαντική  Παρακμή 

(Decadence).  Οι  συγγραφείς  που  το  ακολούθησαν  θέλησαν  να 

εξερευνήσουν τα πεδία εκείνα της εμπειρίας, απαγορευμένα, περιθωριακά 

και  εξωτικά,  που  όχι  μόνον  είχαν  αγνοηθεί  από  τους  περισσότερους 

Ρεαλιστές, αλλά είχαν κατηγορηματικά αποκλειστεί από τους εκδότες και 

τα έντυπα της συντηρητικής Γαλλίας. Όπως ανακάλυπταν ο Μπωντλαίρ και 

ο Φλωμπέρ το 1866 (τη χρονιά που και οι δύο δικάστηκαν για προσβολή 

της δημοσίας αιδούς), τα ηθικο-δικονομικά όρια της ποιητικής ελευθερίας 

ήταν  στην  πραγματικότητα  πολύ  στενά.  Η  γραφή  που  παραμέριζε  τις 
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συμβατικότητες του λογοτεχνικού γούστου εξωθούνταν στον σκιώδη κόσμο 

της ιδιωτικής διακίνησης και των παράνομων εκδόσεων. Τέτοια υπήρξε και 

η περίπτωση ενός από τα θεμελιώδη κείμενα της Ρομαντικής Παρακμής, 

των  Τραγουδιών  του  Μαλντορόρ (Chansons de Maldoror,  γραμμένων 

μεταξύ 1868 και 1869 και δημοσιευμένων το 1874) του εικοσιδυάχρονου 

Λωτρεαμόν (Compte de Lautréamont, λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Isidore 

Ducasse).  Η  συλλογή  αποτελείται  από  έξι  μακροσκελή  cantos που 

εξιστορούν λεπτομερώς το επικό πικαρικό ταξίδι του ήρωα σ’ έναν κόσμο 

αμαρτίας και διαστροφών, από τον βαμπιρισμό ως τη διακόρευση. Ο τόνος 

παραπέμπει  σε  μια  διαρκή  παραίσθηση,  ενώ το  κείμενο  κινείται  σε  μια 

περιοχή  ανάμεσα  στον  μύθο  και  την  προσωπική  φαντασίωση,  καθώς 

περιγράφεται  το  όραμα  «ενός  ανθρώπου  που  μέσα  στην  ανοησία  του 

διαστρέφει με κάθε δυνατό μέσο άλλες ψυχές». Με τον υψηλό αισθησιασμό 

τους  και  τη  μακάβρια  φαντασία  τους,  Τα  τραγούδια  του  Μαλντορόρ 

προκάλεσαν  επιδεικτικά  τις  αστικές  συνήθειες  από  ηθική  και  αισθητική 

άποψη. Όμως, η μεγαλύτερη πρόκληση για τη δημόσια ευαισθησία προήλθε 

από τον πιο ριζοσπαστικό εκπρόσωπο των καταραμένων ποιητών (ποιητών 

της  παρακμής  που  πήραν  το  όνομά  τους  από  ένα  τόμο  δοκιμίων  που 

εξέδωσε  το  1884  ο  Πωλ  Βερλαίν):  πρόκειται  για  τον  Αρθούρο  Ρεμπώ 

(Arthur Rimbaud). Ακόμη πιο νέος από τον Λωτρεαμόν, ο Ρεμπώ συνέθεσε 

το  έργο  του  γύρω  από  την  αδιάλειπτη  αντιπαράθεση  με  τα  ήθη  μιας 

πολιτιστικά  χρεοκοπημένης,  όπως  ο  ίδιος  θεωρούσε,  και  ατροφικής 

κοινωνίας. Τα σημαντικότερα έργα του,  Το μεθυσμένο καράβι (Le bâteau 

ivre,  1871),  οι  Εκλάμψεις (Illuminations,  γραμμένες  στα  1872  και 

δημοσιευμένες μόλις το 1886) και το Μια εποχή στην Κόλαση (Une saison 
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en enfer, 1873), εκφράζουν μια υμνητική, σχεδόν ενορατική σχέση με την 

πραγματικότητα.  Σε  μια  περίφημη  επιστολή  του,  γραμμένη  το  1871,  ο 

Ρεμπώ  ανακοινώνει  τη  φιλοδοξία  του  «να  φτάσει  στο  άγνωστο 

αποπροσανατολίζοντας  όλες  τις  αισθήσεις».  Πράγματι,  το  έργο  του 

αντανακλά ακριβώς αυτό τον στόχο: εκτενείς αφηγήσεις γραμμένες κυρίως 

σε ελεύθερο στίχο συνδυάζουν το θρησκευτικό, το μυθικό, το υπερφυσικό 

στοιχείο  με  μια βλάσφημη (κάποτε χυδαία)  εικονογραφία της  μοντέρνας 

πόλης. Από την αρχή ως το τέλος, ο Ρεμπώ δεν προσφέρει στον αναγνώστη 

ούτε μία σαφή ιδέα για το υποκείμενο εκφοράς του λόγου:  δεν υπάρχει 

λυρικό  «εγώ»  ούτε  σαφής  θέση  λόγου,  αλλά  μια  ποικιλία  φωνών  που 

ανταποκρίνονται με πόνο, θυμό ή ενθουσιασμό στις ανάγκες «μιας ψυχής 

σχεδόν  νεκρής  απέναντι  στην  καλοσύνη,  που  όταν  το  φως  προβάλλει 

σηκώνει πένθιμα κρέπια». Κι όμως ο διαβόητος αμοραλισμός του ποιητικού 

οράματος στον Ρεμπώ (εικόνα που ενισχύθηκε από τη δική του αισθητική 

αυτοσκηνοθεσία στις μποέμ ομάδες του Παρισιού) συνέβαλε μάλλον στην 

απόκρυψη μιας βαθύτερης αίσθησης αμαρτίας και πόθου για λύτρωση που, 

επίσης, μπορεί να διακρίνει κανείς στο έργο του, ιδιαίτερα στο Μια εποχή 

στην κόλαση. Στη συγκεκριμένη συλλογή οι γεμάτες έκσταση ενοράσεις των 

Εκλάμψεων παραχωρούν τη θέση τους σε μια επώδυνη ενδοσκόπηση και 

εξομολόγηση, σαν ο ποιητής να συλλέγει τους τελευταίους πια καρπούς, 

ψυχικούς και ηθικούς, από ένα ταξίδι  που πέρασε μέσα από τις ψυχικές 

διαταραχές και την εμπειρία του κακού. Κούραση και απόγνωση είναι τα 

κεντρικά  θέματα  εδώ,  και  ένας  καινούργιος  τόνος  νευροπάθειας:  «Η 

αδυναμία μου, η σκληρότητα του κόσμου. Έλεος, Κύριε, κρύψε με, κακή 
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είν’ η διαγωγή μου!- Κρύβομαι. Φανερώνομαι. Είν’ η φωτιά φουντώνοντας 

με τους κολασμένους της πάλι∗».22

Ο Ρεμπώ έθεσε τον ποιητή (με τα λόγια του σύγχρονού του Νίτσε) «πέραν 

του καλού και του κακού», θεωρώντας τον ως κάτοικο ενός κόσμου όπου 

όλα  μπορούν  να  δοκιμάζονται  και  όλα  να  συγχωρούνται,  χάριν  μιας 

βαθύτερης διείσδυσης σ’ εκείνες τις περιοχές που βρίσκονται πέρα από τη 

λογική  συναίσθηση  και  την  ηθική  αποδοχή.  Το  παράδειγμα  του  Ρεμπώ 

ακολούθησαν  πολλοί  άλλοι  ποιητές  της  Παρακμής.  Τα  παραμύθια  του 

Μπαρμπέ Ντ’ Ωρβιγύ (Barbey d’Aurevilly), Οι διαβολικοί (Les diaboliques, 

1874),  μεταξύ  αστυνομικής  μυθοπλασίας  και  τρόμου,  περιγράφουν 

αιμομίκτες  ιερείς  και  ξόρκια·  ενώ τα  Σκληρά παραμύθια  (Contes Cruels, 

1883)  του  Βιγιέ  ντελ’  Ιλ-Αντάμ  (Villers de l’Isle-Adam)  και  ακόμη 

περισσότερο το αινιγματικό του έργο Άξελ (Axël, 1890) προβάλλουν πλήθος 

διαστροφές,  σκοτεινές  και  λιγότερο  σκοτεινές.  Όμως,  το  έργο  που 

μετέτρεψε την Παρακμή σε συνειδητή και  αναγνωρίσιμη στάση ήταν το 

μυθιστόρημα του Ζορίς-Καρλ Υσμάν  Ανάποδα  (À  Rebours,  1884).  Εκεί, 

εγκαταλείπουμε  πια  τη  νεανική  κουλτούρα  του  δρόμου,  όπως  τη 

γνωρίζουμε από την ποίηση του Ρεμπώ με τον κόσμο των περιθωριακών, 

των εγκληματιών και του λούμπεν-προλεταριάτου, για να περάσουμε στην 

αριστοκρατική  αυτοπεποίθηση,  όπως  την  ενσαρκώνει  μια  κεντρική 

φυσιογνωμία του  fin de siècle στην Ευρώπη: ο δανδής. Εδώ, η Παρακμή, 

χωρίς να χάνει την αμοραλιστική και ηδονιστική της διάσταση, παύει να 

συνιστά  απλώς  και  μόνο  κριτική  στην  αστική  ηθική:  δημιουργεί  την 

υποκατάστασή  της,  προτείνοντας  ένα  αντίπαλο  ήθος  που  διαθέτει 

αυτεπίγνωση, ένα ήθος που αντιτίθεται στον Ωφελιμισμό, ο οποίος υπήρξε 
 Arthur Rimbaud, Μια εποχή στην κόλαση, μτφ. Νίκος Σπάνιας, Θεσσαλονίκη, 1962, σελ. 39.
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τόσο προσφιλής στο προοδευτικό φιλελεύθερο πνεύμα. Αντιπροτείνει την 

ενδοσκόπηση, το κυνήγι του αισθησιασμού, που έχει ως απώτερο στόχο όχι 

τα υλικά αγαθά ή την κοινωνική ανέλιξη,  αλλά το να αιχμαλωτίσει  «τις 

λόγιες  φαντασιώσεις,  τους  περίπλοκους  εφιάλτες,  τα  λεπταίσθητα  και 

δυσοίωνα  οράματα».  Ο  αριστοκρατικής  καταγωγής  ήρωας  του 

μυθιστορήματος, Ντεζ Εσέντ, πάσχει από την αρρώστια του αιώνα (mal du 

siècle), τον συνδυασμό πλήξης και κορεσμού που ο Μπωντλαίρ και όσοι 

τον  ακολούθησαν  ονόμασαν  ennui (ανία).  Θύμα  της  υπεραναπτυγμένης 

ευαισθησίας  του,  ενός  πνεύματος  που  «δονείται,  οξύνεται  και  αγγίζει 

σχεδόν την  ενόραση από νεύρωση»,  ο  ήρωας του  Υσμάν προσπαθεί  να 

απαλλαγεί  από  τις  κοινότοπες  ασχολίες  του  συρμού  στα  τέλη  του  19ου 

αιώνα, επιδιδόμενος στη συστηματική καλλιέργεια των αισθήσεων με την 

αρωγή εξωτικών φυτών, σκληρών ποτών, αλλόκοτων κατοικιδίων και μιας 

μυστικιστικής βιβλιοθήκης. Στον κόσμο του Ντεζ Εσέντ η φύση και η τέχνη 

έχουν αλλάξει θέσεις, η φαντασία υποκαθιστά την πραγματικότητα, και οι 

ηθικές  επιταγές  αναθεωρούνται  ή  παρακάμπτονται  από  έναν  επίμονο 

ατομικισμό  που  δεν  αποδέχεται  κανενός  είδους  εξωτερικό  έλεγχο  στην 

άσκηση των προνομιακών του δικαιωμάτων.23

Η Παρακμή αναδείχθηκε σε κυρίαρχη αισθητική του  fin de siècle στην 

Ευρώπη.  Ο  Άρθουρ  Σίμονς  την  αποκαλούσε  «η  νέα,  ωραία  και 

ενδιαφέρουσα ασθένεια».  Ο Βερλαίν  ήταν ο  πρώτος  που χρησιμοποίησε 

ποιητικά τον όρο, στο ποίημα «Languor» (1884, από τον τόμο  Παλιά και  

πρόσφατα [Jadis et Naguère]), ενώ ο Γκωτιέ έδωσε τον πληρέστερο ορισμό 

του στον  περίφημο πρόλογό του (γραμμένο το  1868)  στα  μπωντλαιρικά 

Άνθη του  κακού  (Fleurs du mal),  όπου  περιγράφει  την  Παρακμή  ως  το 
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«αναπόφευκτο αλλά μοιραίο  χαρακτηριστικό εκείνων των λαών και  των 

πολιτισμών, όπου η τεχνολογία έχει αντικαταστήσει τη φυσική ζωή και έχει 

ανασύρει ανάμεσα στους ανθρώπους τις σκοτεινές επιθυμίες». Η μελέτη του 

Ουώλτερ  Πέητερ  (Walter Pater)  για  την  τέχνη  στην  αναγέννηση  Η 

Αναγέννηση (The Renaissance, 1873) έγινε locus classicus για την αγγλική 

Παρακμή. Εκεί, στον επίλογο της μελέτης του, ο Πέητερ υποστήριξε ότι το 

άτομο θα πρέπει να κόψει τους δεσμούς με τη συνήθεια, αλλά κάτι τέτοιο 

είναι εφικτό μόνο αν παραμείνει ευαίσθητο στις στιγμές που περικλείουν το 

«υψηλότερο  και  καθαρότερο  σημείο  συμπύκνωσης  των  ζωτικών  μας 

δυνάμεων∗». Σ’ αυτές τις στιγμές της οξυμένης ευαισθησίας, το πνεύμα και 

τα συναισθήματα μετασχηματίζονται, ανάγονται σε ένα υψηλότερο επίπεδο. 

«Επιτυχία  στη  ζωή  σημαίνει  το  να  καούμε,  σε  μια  κατάσταση  μόνιμης 

έκστασης, από αυτή την άγρια και συνάμα τόσο πολύτιμη φωτιά∗», αίτημα 

που  προσυπέγραψε  μια  ολόκληρη  γενιά,  από  τον  Άλτζερνον  Τσαρλς 

Σουίνμπερν  (Algernon Charles Swinburne)  μέχρι  τον  Όσκαρ  Ουάιλντ 

(Oscar Wilde).  Ο  τελευταίος  μάλιστα  αποτέλεσε  το  ζωντανότερο 

παράδειγμα αυτής της νέας ευαισθησίας, κάτι που κατόρθωσε όχι τόσο στα 

θεατρικά του Η βεντάλια της λαίδης Γουίντερμηρ (Lady Windermere’s  fan, 

1892),  Μια γυναίκα χωρίς σημασία (A woman of no importance, 1893) και 

Η σημασία του να είναι κανείς σοβαρός (The importance of being ernest, 

1895), όπου με περιπαιχτική διάθεση σαρκάζει την αριστοκρατική κοινωνία 

για τα διπλά μέτρα και σταθμά της, την υποκρισία της και τη ρηχή αντίληψη 

των αξιών, όσο στο μοναδικό του μυθιστόρημα, Το Πορτρέτο του Ντόριαν  

Γκραίη (The Picture of Dorian Gray,  1890).  Ο  ήρωάς  του  πασχίζει  να 

 Walter Pater, «Συμπέρασμα», μτφ. Β. Χατζηβασιλείου, περ. Ποίηση, τχ. 12 (1998), σελ. 257.
∗ Walter Pater, ό.π.
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ανακόψει  τη  φθορά  της  ηλικίας  με  μαγικά  αλλά  και  ανήθικα  μέσα· 

αποτυγχάνει,  όμως,  σωματικά  εξαντλημένος  και  ηθικά  μεταμελημένος. 

Παρά την παραδόξως απαισιόδοξη και κάπως ηθικολογική κατάληξή του, 

το μυθιστόρημα του Ουάιλντ αφιερώνει πολλές σελίδες στην εξύμνηση ενός 

«νέου ηδονισμού», επιμένοντας, συχνά με κέφι, σε λεπτομέρειες γύρω από 

την κουλτούρα του σώματος και τη λατρεία της νεότητας που βρίσκονταν 

στο επίκεντρο της Ρομαντικής Παρακμής. Ο ίδιος ο Ουάιλντ γνώρισε τη 

δόξα  χάρη  στα  θεατρικά  του  έργα  και  τη  δυσφήμηση  εξαιτίας  της 

προσωπικής του ζωής. Ωστόσο, τα σπάνια θεωρητικά του αποφθέγματα για 

την  τέχνη  είναι  εξίσου  σπουδαία,  γιατί  με  αυτά  έρχεται  σε  ρήξη  με  τα 

αισθητικά αιτήματα του Ρεαλισμού-Νατουραλισμού, αλλά και με ολόκληρη 

την  παράδοση  που  επέμενε  να  αποτιμά  την  τέχνη  με  ηθικά  κριτήρια. 

Αντιστρέφοντας  αυτή  την  παγιωμένη  εξίσωση  («η  ηθική  της  τέχνης 

συνίσταται στην τέλεια χρήση ενός ατελούς μέσου»), ο Ουάιλντ διατύπωσε 

με επιγραμματικό τρόπο τις αρχές του αισθητισμού, που καθοδηγούσε την 

προσωπική του στάση, ενώ ταυτόχρονα άνοιξε τον δρόμο για συγγραφείς 

όπως ο Ντ.Χ. Λώρενς, ο Αντρέ Ζιντ και ο Τόμας Μαν. Αυτοί με τη σειρά 

τους, ως εκπρόσωποι του κύριου ρεύματος Μοντερνισμού, θα υιοθετούσαν 

λίγο  αργότερα ανάλογες  απόψεις  ως  αφετηρία  για  να  διερευνήσουν  στο 

έργο τους την επώδυνη (αλλά συχνά λυτρωτική) σχέση ανάμεσα στην ηθική 

υπέρβαση και στην προσωπική ολοκλήρωση, την οποία είχε περιγράψει, μια 

γενιά νωρίτερα, ο Όσκαρ Ουάιλντ.24

Η  απόσταση  ανάμεσα  στην  παρακμή  του  Υσμάν  και  στην  αιθέρια 

πνευματικότητα των Συμβολιστών ποιητών, κυρίως μάλιστα του φωτεινού 

τους  άστρου,  Στεφάν  Μαλλαρμέ,  μπορεί  να  φαίνεται  μεγάλη.  Ωστόσο, 
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υπήρχαν  στην  πραγματικότητα  σημαντικές  συγγένειες:  και  οι  δύο  αυτές 

λογοτεχνικές  ομάδες  αντιμετώπισαν  την  αισθητική  τους  αποστολή  με 

θρησκευτική  σχεδόν  ευλάβεια. και  οι  δύο  θεώρησαν  τον  κόσμο  των 

φαινομένων  ως  καθαρή  προέκταση  του  προσλαμβάνοντος  υποκειμένου· 

τέλος, και οι δύο σχολές πρέσβευαν ότι η προσωπική εμπειρία οφείλει να 

αποσπαστεί από τη συνήθεια και τη σύμβαση. Ο Συμβολισμός είχε τις ρίζες 

του στην Παρνασσική Σχολή, ποιητική ομάδα συσπειρωμένη γύρω από την 

αινιγματική  προσωπικότητα  του  Λεκόντ  ντε  Λιλ  (Leconte de Lisle),  η 

προτροπή του οποίου για μια «τέχνη για την τέχνη» («l’art pour l’art») έγινε 

σύνθημα γι’  αυτή την ποιητική γενιά.  Οι  Παρνασσιστές  δημοσίευαν την 

ποίησή  τους  στο  περιοδικό  «Le Parnasse Contemporain»  («Σύγχρονος 

Παρνασσός»,  τρεις  τόμοι,  1866,  1871  και  1876  αντίστοιχα),  όπου 

εξέφραζαν την αριστοκρατική τους απαξίωση για την κοινότοπη θεματική 

και τις αστικές δυσχέρειες που ερευνούσαν οι Ρεαλιστές, αλλά και για την 

υψηλόφωνη  και  κάποτε  δακρύβρεχτη  ρητορική  ορισμένων  γάλλων 

Ρομαντικών,  όπως  ο  Ουγκώ  και  ο  Λαμαρτίνος.  Η  επιμονή  των 

Παρνασσιστών στη μορφική αυστηρότητα και την εκφραστική καθαρότητα 

έκανε το εγχείρημά τους συγγενές με εκείνο των Συμβολιστών, που επίσης 

προσπαθούσαν  να  απομακρύνουν  την  ποίηση  από  την  κοινοτοπία  της 

καθημερινότητας  και  τις  τακτικές  της  λογοτεχνικής  αγοράς.  Οι 

Συμβολιστές,  όμως,  προχώρησαν  περισσότερο  προσδίδοντας  στην 

παρνασσική αισθητική ένα σκοτεινό βάθος. Οι ποιητές του Συμβολισμού, 

όπως  ο  Μαλλαρμέ,  χρησιμοποίησαν  συχνά  εικόνες  κρυπτικές  και 

αποκρυφιστικές,  οι  οποίες  όμως  (ακριβώς  λόγω  της  ερμηνευτικής  τους 

δυσκολίας) μπορούσαν να λειτουργήσουν ως δείκτες υψηλότερων επιπέδων 
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της  ύπαρξης  και  της  συνείδησης.  Ο  ελληνικής  καταγωγής  ποιητής  και 

κριτικός Ζαν Μορεάς (Jean Moréas, λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Ιωάννη 

Παπαδιαμαντόπουλου)  συνόψισε  προγραμματικά  τα  χαρακτηριστικά  της 

συμβολιστικής  ποίησης  στο  «Λογοτεχνικό  Μανιφέστο  της  Σχολής  του 

Συμβολισμού»∗ που εκδόθηκε το 1886· όμως,  ο Μαλλαρμέ ήταν εκείνος 

που όπλισε το κίνημα με τη θεωρητική του δικαίωση. Στις επιστολές και 

στα δοκίμιά του, ο Μαλλαρμέ υποστήριζε ότι το συμβολιστικό ποίημα θα 

έπρεπε  να  καλλιεργεί  τη  συνδήλωση  και  όχι  τη  δήλωση,  θα  έπρεπε  να 

«υπαινίσσεται  απλώς  τα  πράγματα»,  με  στόχο  να  συλλάβει  τον  άσπιλο 

κόσμο εκείνο που βρίσκεται πέρα από τη γλώσσα, και που τα μυστικά του 

έχουν  εκδηλωθεί  στη  μουσική,  αλλά  ποτέ  πριν  στη  λογοτεχνία.  O 

Μαλλαρμέ  καλούσε  τον  ποιητή  να  κινηθεί  ακριβώς  σ’  αυτή  τη  ρευστή 

περιοχή  της  αδιαμεσολάβητης  σημασιοδότησης  και  να  δημιουργήσει  το 

ιδανικό  κείμενο,  όπου  (και  εδώ  βρίσκεται  το  παράδοξο  που  διέπει  τη 

συμβολιστική αισθητική) «όλα θα είναι δισταγμός, μεταθέσεις των μερών 

[της σύνθεσης], οι μεταβολές και οι σχέσεις τους – όλα θα συμβάλλουν σε 

ένα ρυθμικό σύνολο, που θα είναι η ίδια η σιωπή του ποιήματος».25 

Η  ίδια  η  ποιητική  παραγωγή  του  Μαλλαρμέ  υπήρξε  λιγοστή  –  τα 

σημαντικότερα  έργα  του  είναι  Το απομεσήμερο  ενός  Φαύνου (1876),  τα 

Διάφορα Σονέτα όπου συμπεριλαμβάνεται το περίφημο «Το αγνό, ζωντανό 

και όμορφο σήμερα» («Le vierge,  le vivace et le bel aujourd’hui», 1885), 

και «Η ζαριά» («Un Coup de dés», 1897). Ακριβώς όμως ο μικρός αριθμός 

των γραπτών του επιβεβαιώνει την εκλεκτικότητά του, και την επιθυμία του 

να εκλεπτύνει την ποιητική γλώσσα, ώστε να μπορεί να καταγράφει «την 

 Βλ. A. France, J. Moréas, P. Bourde, Τα πρώτα όπλα του Συμβολισμού, μτφ. Έκτ. Πανταζής, Αθήνα, 
«Γνώση», 1983, σελ. 41-49.
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εικόνα που πηγάζει από τις ονειροπολήσεις, όπως γεννιούνται μέσα μας από 

τα  πράγματα».  Το  έργο  του  Μαλλαρμέ,  ελλειπτικό  στη  μορφή  και 

σημασιολογικά  πολυσθενές,  μπορεί  να  γίνει  καλύτερα  κατανοητό  ως  το 

ποιητικό  ανάλογο  του  φιλοσοφικού  ιδεαλισμού.  Οι  πνευματικές 

καταστάσεις που ζωντανεύει στους στίχους του (όπως, για παράδειγμα, στο 

«Απομεσήμερο  ενός  Φαύνου»)  είναι  οι  απολήξεις  των  αξεδιάλυτων 

διεργασιών  της  μνήμης  και  του  ονείρου,  σχήματα  μιας  νεφελώδους 

οντολογίας  στο  διάμεσο  της  ανάμνησης  και  της  επιθυμίας,  της 

πραγματικότητας και της αυτό-εκπλήρωσης. Είναι, με δυο λόγια, όπως οι 

νύμφες  και  ο  φυσικός  κόσμος  που  περιβάλλουν  τον  φαύνο,  αιώνιοι 

εκπρόσωποι  «της  φανερής,  ατρικύμιστης  περίτεχνης  πνοής  της 

έμπνευσης∗».26

Ο  Μαλλαρμέ  στάθηκε  κεντρικός  άξονας  για  την  ανάπτυξη  του 

Συμβολισμού,  μια  ηγετική  φυσιογνωμία  που  παρέμεινε  αδιαφιλονίκητη 

τόσο  εξαιτίας  της  απαράμιλλης  ποιότητας  των  στίχων  του  όσο  και  της 

επιβλητικής του προσωπικότητας. Άλλοι σημαντικοί Συμβολιστές ποιητές 

ήταν ο Λεκόντ ντε Λιλ (Αρχαία ποιήματα [Poèmes antiques], 1852), ο Πωλ 

Βερλαίν  (Ερωτικές  γιορτές  [Les fêtes galantes],  1869,  και  Φρονιμάδα 

[Sagesse],  1881), ο Τριστάν Κορμπιέρ (Κίτρινοι έρωτες  [Amours jaunes], 

1873),  ο  Ζυλ  Λαφόργκ  (Θρήνοι  [Les Complaintes],  1885)  και  ο  Μωρίς 

Μαίτερλινκ  ( Maurice Maeterlinck,  Πελλέας  και  Μελισσάνθη  [Pelléas et 

Mélisande], 1892). Το ποιητικό τους ιδίωμα είναι ευρύ, και κυμαίνεται από 

την υστερο-ρομαντική μέθη που διαπερνά τη δραματουργία του Μαίτερλινκ 

μέχρι  τα  μικροσκοπικά  διαλογικά  έργα  του  Βερλαίν,  έτσι  όπως 

ζωντανεύουν με ακαθόριστη μελαγχολία τις φευγαλέες στιγμές –στο ποίημα 
 Stéphane Mallarmé, Ποίηση και μουσική, επιλογή Αλέξης Ζήρας, Αθήνα, Πλέθρον, 1983, σελ. 77.
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«Φεγγαρόφως («Clair de lune»), για παράδειγμα. Στους στιβαρότερους και 

πιο  καθομιλούμενους  στίχους  του  Κορμπιέρ  και  του  Λαφόργκ, 

συνδυάζονται η χρήση της αργκό, η παιγνιώδης ειρωνεία και η πολυφωνική 

κειμενικότητα  –φανερή,  λ.χ.,  στους  Θρήνους  του  Λαφόργκ–  για  να 

δημιουργήσουν  ορισμένα  από  τα  πρώτα  δείγματα  ελεύθερου  στίχου 

(αποδεσμευμένου  από  μετρικούς  κανόνες  και  ομοιοκαταληξία)  στη 

μοντέρνα  ποίηση,  και  να  επιτρέψουν  στο  συμβολιστικό  ιδίωμα  να 

αποκτήσει τη δική του ξεχωριστή Μοντερνιστική φωνή.

Η επίδραση του  Συμβολιστικού  ιδιώματος  στην  ευρωπαϊκή λογοτεχνία 

υπήρξε  τεράστια.  Στην  Αγγλία  ο  Σουίνμπερν  έγραψε  τα  Ποιήματα  και  

Μπαλάντες (τρεις τόμοι, 1866, 1878, και 1889 αντίστοιχα) καλλιεργώντας 

ένα ποιητικό ύφος άτονο και μελαγχολικό, αλλά συνάμα και προκλητικό σε 

ό,τι  αφορά τα βικτωριανά ταμπού γύρω από τη σεξουαλικότητα και τον 

θάνατο· ενώ, ο Πέητερ επεξεργάστηκε περαιτέρω το συμβολιστικό  credo, 

που είχε διατυπώσει στην Αναγέννηση, με το Μάριος ο Επικούριος (Marius 

the Epicurean,  1885), ένα μυθιστόρημα μαθητείας του οποίου ο ρωμαίος 

ήρωας  αγωνίζεται  να  κατακτήσει  «τον  ύψιστο  στόχο:  την  ανέφελη  και 

δεκτική ψυχή», στόχος που αποτελούσε, για τον Πέητερ, terminus ad quem 

κάθε  πνευματικού  εγχειρήματος.  Εξίσου  πεπεισμένος  για  τις  μυστικές 

δυνάμεις της στιγμής ήταν και ο τσέχος ποιητής Ότοκαρ Μπρέζινα (Otokar 

Březina),  όπως  φαίνεται  από  τη  συλλογή  του  Μυστηριώδεις  εκτάσεις  

(Tajemné  dálky,  1895),  αλλά  και  ο  Τζέραρντ  Μάνλεϋ  Χόπκινς  (Gerard 

Manley Hopkins)  με  το  χαρακτηριστικό  ποίημά  του  «Το  ναυάγιο  του 

Ντόυτσλαντ» («The Wreck of the Deutschland», 1875). Ο ιησουΐτης ιερέας 

μπορεί να μην συμμεριζόταν συνολικά τον γαλλικό Συμβολισμό, ωστόσο 
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στη θεωρία του για το εσωτερικό τοπίο (inscape) αναπτύσσει έναν λόγο περί 

ποιητικής έμπνευσης ανάλογο με τις ιδέες των Συμβολιστών (και αργότερα, 

του  Τζόυς)  περί  ενόρασης.  Όπως  και  οι  Συμβολιστές,  ο  Χόπκινς 

αναγνώρισε στην εξυψωμένη συνείδηση την ίδια  «πλαστική δύναμη που 

κατορθώνει να αντισταθεί και να υπερβεί τα εμπόδια και τους περιορισμούς 

της ύλης», και εντέλει οδηγεί στην απόσταξη της εμπειρίας σε μια και μόνη 

εικόνα ή σύμβολο. Το γεγονός ότι ο Χόπκινς έβλεπε σε αυτή την ένταση 

της εμπειρίας την απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού αποδεικνύει απλώς τη 

σχέση του με το γαλλικό κίνημα, πολλοί από τους εκπροσώπους του οποίου 

(όπως ο Υσμάν) επρόκειτο να ανακαλύψουν κάποιας μορφής θρησκευτική 

κλίση προς το τέλος της λογοτεχνικής τους σταδιοδρομίας.27 

Στην  Ιταλία,  τη  Γερμανία,  την  Ισπανία  και  τη  Ρωσία,  ο  Συμβολισμός 

αλληλεπέδρασε με τις αντίστοιχες εθνικές λογοτεχνίες για να δημιουργήσει 

μια  χαρακτηριστική  έκφανση  πρώιμου  Μοντερνισμού.  Στη  Ρωσία,  ο 

Συμβολισμός  υπήρξε  το  δεσπόζον  λογοτεχνικό  ρεύμα  μεταξύ  1890  και 

1910, με κύριους εκπροσώπους τον Αλεξάντρ Μπλοκ (Alexandr Blok) με 

τους  Στίχους για τη Δεσποσύνη Ομορφιά (Stikhi o prekrasnoy dame, 1904) 

και  τον  Αντρέι  Μπέλυ  (Andrey Bely)  με  τις  συλλογές  Στάχτες και 

Τεφροδόχος (Pepel και Urna, 1909). Στους πρώιμους στίχους του ο Μπλοκ, 

ο  οποίος  περιέγραψε  τις  καταβολές  της  αισθητικής  του  στο  «Για  τη 

σημερινή κατάσταση του ρωσικού Συμβολισμού» (1910), άντλησε από τη 

μυστικιστική  ενέργεια  της  γαλλικής  παράδοσης,  αναμιγνύοντας  την 

ατμοσφαιρική διάθεση ποιητών όπως ο Μαλλαρμέ και ο Βερλαίν με την 

παραδοσιακή για τους Ρώσους εξύμνηση της θεοποιημένης θηλυκότητας. 

Αργότερα, στο περίφημο ποίημά του «Οι Δώδεκα» («Dvenadtsat», 1918), 
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όπου μια ομάδα ρώσων επαναστατών παραλληλίζεται με τους μαθητές του 

Χριστού, ο οραματικός Συμβολισμός του Μπλοκ αγγίζει  την ένταση του 

πολιτικού  μεσσιανισμού,  καθώς  το  ποίημα  μεταστοιχειώνει  την 

Επανάσταση  σε  γεγονός  πνευματικής  αναγέννησης.  Η  Ισπανία  και  η 

Πορτογαλία  είχαν  επίσης  τους  αυτόχθονες  Συμβολιστές  τους,  τον 

Γκουστάβο Αντόλφο Μπέκερ (Gustavo Adolfo Bécquer) με τους  Στίχους 

(Verse, 1871) και τον Φερνάντο Πεσσόα (Fernando Pessoa) αντιστοίχως. Η 

ποίηση του Πεσσόα, ιδιαίτερα, οδήγησε τον Συμβολισμό στην περιοχή του 

κατεξοχήν  Μοντερνισμού,  καθώς  εκμεταλλεύτηκε  τις  πολλαπλές 

συγγραφικές  περσόνες,  τους  ετερώνυμους  συγγραφικούς  εαυτούς,  για  να 

εκφράσει  ποικίλες  όψεις  της  ενδοσκόπησης  και  του  στωικισμού  που 

χαρακτήριζαν τη γραφή του. Στην Ιταλία, ο Γκαμπριέλε Ντ’ Αννούντσιο 

(Gabriele D’ Annunzio) εξέδωσε ποιητικές συλλογές: Πρώτη Άνοιξη (Primo 

Vere,  1789)  και  Ποιητικό  ιντερμέτζο (Intermezzo di rime,  1883),  και 

μυθιστορήματα: Η ηδονή (Il Piacere, 1889) και Ο θρίαμβος του θανάτου (Il 

trionfo della morte, 1895), όπου συνδύαζε το συμβολιστικό ενδιαφέρον για 

το  χρώμα  και  τη  μουσική  με  τη  δίψα  για  ακραίο  αισθησιασμό  της 

Παρακμής.  Γρήγορα,  όμως,  έδωσε  στην  ενδοσκοπική  του  διάθεση  πιο 

ισχυρή φωνή, και σε επόμενα έργα του, όπως η Αλκυόνη (Alcione, 1904) και 

η ανολοκλήρωτη σειρά  Ύμνοι στον ουρανό, στη θάλασσα, στη στεριά και  

στους ήρωες (Laudi del cielo del mare della terra et degli eroi), ήρθε σε 

επαφή  με  τον  νιτσεϊκό  βιταλισμό,  με  αποτέλεσμα  ο  αισθησιασμός  της 

γραφής  του  να  αποκτήσει  μια  περισσότερο  αρρενωπή  πόζα.  Την  ίδια 

μετάβαση πραγματοποίησε και ο σουηδός ποιητής Βέρνερ φον Χάιντενσταμ 

(Verner von Heidenstam) με τις συλλογές Ποιήματα (Dikter, 1895) και Νέα 
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ποιήματα  (Nya  Dikter,  1915),  αλλά  και  ο  γερμανός  ποιητής  Στέφαν 

Γκέοργκε (Stefan George). Ο τελευταίος, ιδιαίτερα, που υπήρξε θαυμαστής 

του  Μαλλαρμέ,  υπέβαλε  τη  συμβολιστική  παράδοση  σε  αυστηρότερη 

πειθαρχία,  έτσι  ώστε  οι  σφιχτές  μετρικές  φόρμες  να  σμίγουν  με  μια 

εξύμνηση των αξιών της ιεραρχίας και της τάξης. Τέτοιες αξίες αναδύονται 

στον  Έβδομο  δακτύλιο (Der siebente Ring,  1907)  και  στο  Άστρο  της 

ενώσεως (Der Stern des Bundes,  1913).  Ο  Γκέοργκε  εμφανίζεται  στα 

ποιήματα αυτά ως οιωνεί μεσσιανική μορφή, ο εκλεκτός, ο διδάσκαλος που 

«σπάει  τις  αλυσίδες,  καθαρίζει  τα  χαλάσματα/  Επιβάλλει  την  τάξη,  και 

φέρνει πίσω τους κατατρεγμένους/ Στο αιώνιο κράτος της δικαιοσύνης». Με 

την  ποίηση  αυτή  πλησιάζουμε  το  τέλος  της  στιγμής  του  Συμβολισμού· 

γεννημένοι  στον  αστερισμό  του  νιτσεϊκού  υπερανθρώπου,  οι  στίχοι  του 

Γκέοργκε  προσπαθούν  να  υπερβούν  τον  υπερτροφικό  αισθητισμό  της 

γαλλικής σχολής, υποκαθιστώντας τη νεφελώδη της διάχυση με ένα νέο, 

περισσότερο  γερμανικό  ήθος,  θεμελιωμένο  στον  σεβασμό  για  τη 

χαρισματική προσωπικότητα, στην αυτοπειθαρχία και στο πνευματικό και 

σωματικό  σφρίγος,  με  άλλα  λόγια,  σε  αξίες  που  ταλαντεύονται  μεταξύ 

νεοκλασικισμού και τελετουργικής ιεροτελεστίας.28

4. Καρδιές του σκότους: ο εαυτός ως άλλος

 Πίσω από  την  ποιητική του  Συμβολισμού  κρύβεται  η  πεποίθηση ότι  η 

ατομική ταυτότητα είναι διασπασμένη και ασυνεχής και ότι ο εαυτός αποτελεί 

έναν  τόπο  όπου  συναντώνται  αντικρουόμενες  επιθυμίες  και  πνευματικές 

αντιφάσεις.  Ο  Συμβολιστής  ποιητής  Ζυλ  Λαφόργκ,  για  παράδειγμα, 

περιγράφει  το  ποιητικό  υποκείμενο  –στο  πρώτο  από  τα  ποιήματά  του 
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«Κυριακές»  («Dimanches»,  1887)–  ως  «ένα  φτωχό,  χλομό  κι  ασήμαντο 

πλάσμα/ που δεν πιστεύει στον Εαυτό του παρά μόνο στις στιγμές που έχουν 

χαθεί». Ο σύγχρονός του, Αρθούρος Ρεμπώ, εκφράζει με ακόμη μεγαλύτερη 

ένταση το ίδιο αίσθημα σε επιστολή τού 1871, όπου δηλώνει: «είναι λάθος να 

λέει κάποιος: σκέφτομαι. Θα έπρεπε να λέει: ο εαυτός μου με σκέφτεται. Το 

εγώ  είναι  ένας  άλλος»  (κατά  λέξη:  «je est un autre»).  Τέτοιου  είδους 

αισθήματα συμμερίζονταν πολλοί Μοντερνιστές,  μεταξύ των οποίων και  ο 

Ντ.Χ.  Λώρενς.  Στα  1914,  προειδοποιεί  τους  αναγνώστες  του  ότι  η 

συγκροτημένη προσωπικότητα είναι μια έννοια που δεν έχει πια καμία ισχύ. 

σε μια επιστολή του (που και η ίδια η γραμματική της αντικατοπτρίζει τον 

ψυχικό σχετικισμό του Λώρενς) διαβάζουμε: «μην ψάχνετε στο μυθιστόρημά 

μου για το παλιό και συγκροτημένο “εγώ” των χαρακτήρων.  Υπάρχει  ένα 

άλλο “εγώ”, στη δράση του οποίου το υποκείμενο δεν είναι αναγνωρίσιμο, 

[ένα “εγώ”] που περνά μέσα από αλλοτροπικές καταστάσεις, θα λέγαμε, για 

τις οποίες απαιτείται πολύ βαθύτερο κριτήριο από αυτό που είχαμε ως τώρα 

συνηθίσει  να  διαθέτουμε,  για  να  ανακαλύψει  ότι  αυτές  οι  καταστάσεις 

ανήκουν στο ίδιο ριζικά αναλλοίωτο και μοναδικό στοιχείο».29

Η  πίστη  των  συγγραφέων  στην  πολλαπλότητα  και  τη  σύνθετη  υφή  της 

ταυτότητας  του  υποκειμένου  ενισχύθηκε  από πλήθος  φιλοσοφικές  έρευνες 

γύρω από τη φύση και τις διεργασίες του ασυνειδήτου. Ήδη από το 1869 ο 

Έντουαρντ φον Χάρτμαν (Eduard von Hartmann) είχε εκδώσει τη Φιλοσοφία 

του  ασυνειδήτου (Die Philosophie des Unbewussten)  που  επηρέασε  τους 

συγγραφείς  σε  ολόκληρη  την  Ευρώπη.  Όμως  τη  μεγαλύτερη  επίδραση 

άσκησε το έργο του Νίτσε και του Φρόυντ. Παρά τη ριζικά διαφορετική τους 

προοπτική (υπαρξιακή-φιλοσοφική του πρώτου, ψυχαναλυτική-επιστημονική 

44



του δεύτερου) και οι δύο υποστήριξαν την ύπαρξη ενός σκοτεινότερου εαυτού 

που έχει απομείνει μέσα στην ανθρώπινη ψυχή («του πρότερου ανθρώπου», 

κατά  τον  Νίτσε),  του  οποίου  οι  διονυσιακές  δυνάμεις,  περίσσιες  και 

αδιαχώριστες, ανήκουν στη σφαίρα «του ονείρου και της μέθης». Ο Φρόυντ, 

σαν  να  επιζητούσε  να  τονίσει  την  ετερότητα  αυτών  των  δυνάμεων,  τις 

ομαδοποίησε δίνοντάς τους το όνομα «das Es» (το  Id, κατά λέξη: το Αυτό) 

ταυτίζοντάς τις με το «σκοτεινό, απροσπέλαστο κομμάτι της προσωπικότητάς 

μας». Όπως υποστήριξε ο Φρόυντ, το κομμάτι αυτό προσεγγίζεται μόνο μέσα 

από μεταφορές ή αναλογίες:  «το ονομάζουμε χάος,  ένα καζάνι με έντονες 

συγκινήσεις που κοχλάζουν [...] είναι γεμάτο με δυνάμεις που πηγάζουν από 

τα ένστικτα, αλλά δεν έχει οργάνωση, δεν παράγει κοινή βούληση, παρά μόνο 

έναν αγώνα για την ικανοποίηση των ενστίκτων που υπόκεινται στον έλεγχο 

της αρχής της ηδονής».30

Η  γνώση  ότι  το  υποκείμενο  είναι  διασπασμένο  και  από  ηθική  άποψη 

αμφιλεγόμενο  σφραγίζει  την  πεζογραφία  πολλών  από  τους  μείζονες 

συγγραφείς της Μοντερνιστικής περιόδου, από τον Τζόζεφ Κόνραντ μέχρι τον 

Φραντς Κάφκα, τον Λουίτζι Πιραντέλλο (Luigi Pirandello) και τον Ρόμπερτ 

Μούζιλ. Ως θέμα εμφανίζεται αρκετά νωρίς, ήδη από το 1886, στο δημοφιλές 

μυθιστόρημα του Ρόμπερτ  Λιούις  Στήβενσον (Robert Luis Stevenson)  Δρ. 

Τζέκιλ και Κος Χάιντ (The  Strange  Case  of  Dr  Jekyll  and Mr Hyde).  Το 

μοτίβο της διχασμένης προσωπικότητας ήταν οικείο στους συγγραφείς του 

γερμανικού ρομαντικού Märchen, όπως ο Τηκ και ο Χόφμαν, οι οποίοι είχαν 

χρησιμοποιήσει  το  τέχνασμα  του  Doppelgänger (σωσία)  για  να  δώσουν 

συγκεκριμένη  μορφή  στη  διπλή  προσωπικότητα  από  την  οποία  έπασχαν 

συχνά οι ήρωές τους. Ο Στήβενσον διατηρεί το τέχνασμα αυτό, διαθλώντας το 
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μέσα από τον λόγο του ιατρικού πειραματισμού, που είναι ο πιο σύγχρονος 

και  απείρως  πιο  δυσοίωνος·  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση,  μέσα  από  τη 

διχασμένη προσωπικότητα δεν απελευθερώνεται πλέον η δημιουργική ορμή 

που έχει το χάρισμα να μεταποιεί την κοινοτοπία σε έναν κόσμο φαντασίας, 

αλλά η αρπακτικότητα, η ωμότητα και ο φόνος. Η ιστορία του Στήβενσον 

είναι  παραινετική,  και  απευθύνεται  τόσο σε όσους βλέπουν αισιόδοξα ένα 

επιστημονικά κατασκευασμένο μέλλον,  όσο και στους αισθητές του  fin de 

siècle, ο πόθος των οποίων για όλο και περισσότερες καινούργιες απολαύσεις 

και για μια ηδονική ζωή απαλλαγμένη από τον έλεγχο της συνείδησης και των 

ηθών κορυφώνεται εδώ, όχι στον εκλεπτυσμό της προσωπικότητας ή στην 

καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά σε ένα παραλήρημα, «στην ψυχρή ηδονή του 

τρόμου»  που  δοκιμάζει  ο  Χάιντ  καθώς  παραμονεύει  στους  δρόμους  του 

Λονδίνου μεταμορφωμένος σε τέρας.31

Σε  κάποιο  σημείο  στο  μυθιστόρημα  του  Στήβενσον,  ο  Δρ.  Τζέκιλ 

αναφέρεται στην «άγνωστη» φύση του πλάσματος που ο ίδιος απελευθέρωσε 

μέσα του· «το επίπεδο της δικής μου γνώσης», ομολογεί, «δεν υπερβαίνει το 

σημείο» της απλής αναγνώρισης: οι ψυχικές δυνάμεις που δημιουργούν το 

κακό  αντιστέκονται  στην  κατηγοριοποίηση.  Σε  παρόμοιο  συμπέρασμα 

καταλήγει  και  ο  Τζόζεφ  Κόνραντ  στην  Καρδιά  του  σκότους (Heart of 

Darkness, 1902). Η δράση τοποθετείται στο βελγικό Κονγκό στο απόγειο της 

ιμπεριαλιστικής  εκμετάλλευσης,  και  η  ιστορία  του  Κόνραντ  αποτελεί  μια 

πρώιμη  ανατομία  του  αποικιοκρατικού  ήθους,  το  οποίο  ο  συγγραφέας  θα 

διερευνούσε βαθύτερα σε μεταγενέστερα μυθιστορήματα, όπως τα Ο νέγρος 

του «Νάρκισσος» (The Nigger of Narcissus, 1897),  Λόρδος Τζιμ (Lord Jim, 

1900) και Νοστρόμο (Nostromo, 1904), άλλοτε με μεγαλύτερη και άλλοτε με 
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μικρότερη έμφαση στην πολιτική παράμετρο. Η αφήγηση πλέκεται γύρω από 

το ταξίδι του Μάρλοου, του κεντρικού χαρακτήρα, στην καρδιά της Αφρικής, 

και  σε  ένα  τουλάχιστον  επίπεδο  μπορεί  να  ειδωθεί  ως  καταγγελία  στη 

χρεοκοπημένη «ηθική επιταγή» με την οποία επενδύθηκε η ιμπεριαλιστική 

εκστρατεία  κατά  τον  19ο  αιώνα.  Όμως,  το  σκότος  που  ανακαλύπτει  ο 

Μάρλοου είναι τόσο πολιτικό όσο και πνευματικό, όπως φαίνεται ξεκάθαρα 

στη  συνάντησή  του  με  τον  Κερτζ.  Ο  τελευταίος,  ένας  αινιγματικός 

σταθμάρχης, έχει παραδοθεί στη «βαριά, σιωπηλή σαγήνη της αγριότητας», 

και στην πορεία έχει εγκαταλείψει κάθε έννοια αξιοπρέπειας στο όνομα μιας 

βαρβαρικής ζωής που τη διαστρέφουν «λησμονημένα και βάρβαρα ένστικτα, 

[μνήμες] από κορεσμένα τερατώδη πάθη». Όπως ανακαλύπτει ο Μάρλοου, 

μπροστά σ’ αυτή τη φρίκη, η συμβατική γλώσσα, εκείνοι οι «οικείοι, αόριστοι 

ήχοι που ανταλλάσσουμε στην καθημερινή ζωή μας», αποδεικνύεται μάλλον 

άχρηστη. Το σκότος, που δεν είναι παρά ο εαυτός-ως-άλλος, δεν μπορεί να 

περιγραφεί,  παρά  μόνο  να  ανακληθεί  μέσα  από  μεταφορές,  οι  οποίες 

«μιλούν», ενδεχομένως, στους μυημένους, αλλά για τους υπόλοιπους (όπως 

για τη μνηστή του Κερτζ) παραμένουν για πάντα απροσπέλαστες.32

Στην ιστορία του Κόνραντ, ο συμβατικός εαυτός, κοινωνικός, πρακτικός και 

ορθολογικός  συναντά  με  δυσπιστία  και  αδυναμία  κατανόησης το  αντίθετό 

του. Ο συγγραφέας όμως μας αφήνει μικρή αμφιβολία για το ότι τα δύο πεδία, 

του λογικού και του παράλογου, συνδέονται με στενούς, παρότι σκοτεινούς, 

δεσμούς, καθώς με τις τελευταίες λέξεις της αφήγησής του ανακαλεί αυτή την 

«ήσυχη διώρυγα» που επιτρέπει στο φως και στο σκοτάδι να κυλούν, σχεδόν 

κυριολεκτικά, το ένα μέσα στο άλλο. Και ο Στήβενσον, επίσης, στη δική του 

ιστορία  καθιστά  αρκετά  σαφές  ότι  υπάρχει  βαθιά  σχέση  ανάμεσα  στην 
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εγκληματικότητα και στο φυσιολογικό: η πρώτη όχι μόνο κατοικεί μέσα στο 

δεύτερο,  αλλά  και  το  υποστηρίζει  και,  στην  πραγματικότητα,  το  καθιστά 

εφικτό.  Αυτό  το  θέμα  διερευνά,  εξάλλου,  και  ο  αυστριακός  συγγραφέας 

Ρόμπερτ  Μούζιλ  στο  πρώτο  του  μυθιστόρημα,  Ο  νεαρός  Τέρλες (Die 

Verwirrungen des Jünglings Törless, 1906). Εδώ, τα σκοτεινά ορμέμφυτα που 

είχε επιχειρήσει να περιγράψει ο Κόνραντ δεν τοποθετούνται στην απόμακρη 

αφρικανική ζούγκλα, αλλά μέσα στην καρδιά της καλής κοινωνίας: σε μια 

στρατιωτική  ακαδημία,  όπου  φοιτούν  οι  γιοι  των  εύρωστων  μεσοαστικών 

στρωμάτων της Αυστρίας.  Κατά την εκπαίδευσή του, ο νεαρός ήρωας του 

Μούζιλ μαθαίνει ότι πίσω από την πρόσοψη της ακαδημαϊκής και κοινωνικής 

ευπρέπειας (της οποίας τους κανόνες τηρούν ευλαβικά τόσο οι δάσκαλοι όσο 

και οι γονείς του) βρίσκεται ένας άλλος κόσμος, που διακατέχεται από μια 

ωμή και εντελώς αμοραλιστική ζωώδη συμπεριφορά, η οποία κυριαρχεί σε 

όλους αλλά ποτέ δεν αναγνωρίζεται. Ο Τέρλες μυείται σ’ αυτό τον κόσμο από 

δύο συμφοιτητές του,  τον Μπάινμπεργκ και τον Ράιτινγκ,  οι  οποίοι έχουν 

επιλέξει  έναν  από  τους  συναδέλφους  τους,  τον  θλιβερό  Μπασίνι,  ως 

αντικείμενο  συστηματικής  σαδιστικής  μεταχείρισης.  Το  μάθημα  που 

διδάσκεται  ο  Τέρλες  μέσα  από  αυτές  τις  εμπειρίες,  ο  ομοφυλοφιλικός 

ερωτισμός  των  οποίων  τελικά  τον  κερδίζει,  είναι  ότι  το  φυσιολογικό 

περικλείει τη δική του παθολογία, ότι «ανάμεσα στους ανθρώπους που η ζωή 

τους κυλά ήσυχα μεταξύ εργασίας και οικογένειας» και στους άλλους, «τους 

περιθωριακούς, τους στιγματισμένους με αίμα, τους ακόλαστους κι αισχρούς» 

υπάρχει μια γέφυρα· «και όχι μόνο αυτό, αλλά και ότι τα σύνορα της ζωής 

τους γειτνιάζουν και τα όρια μπορούν ανά πάσα στιγμή να ξεπεραστούν».33
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Το ότι η ρευστότητα του υποκειμένου έχει τόσο τις ψυχολογικές όσο και τις 

ηθικές της  πηγές  αποτελεί,  επίσης,  κεντρική αρχή στο έργο του γερμανού 

ποιητή Γκότφρητ Μπεν. Σε ένα δοκίμιο τού 1920, ο Μπεν υποστήριζε ότι το 

νεωτερικό  υποκείμενο  δεν  μπορεί  πλέον  να  νοηθεί  ως  συγκροτημένο  και 

ενιαίο· αντιθέτως, πρόκειται για κάτι εσωτερικά ασταθές και αποσπασματικό 

που επιβιώνει μέσα από «την απώλεια, την ψυχρότητα, την απομόνωση από 

το  κέντρο,  χωρίς  ψυχική  συνοχή,  χωρίς  βιογραφία,  χωρίς  μια  συνολικά 

ιδωμένη ιστορία». Τόσο στην ποίησή του –Μπάζα (Schutt, 1924), Αναισθησία 

(Betäubung) και  Ρωγμή (Spaltung, 1925)– όσο και στις  Πρόζες του νεαρού 

γιατρού (Rönne, 1915-1916),  ο  Μπεν δοκίμασε να απεικονίσει  χαρακτήρες 

χωρίς  αναγνωρίσιμη  εσωτερική  ζωή,  κίνητρο  ή  συγκρότηση,  χαρακτήρες, 

όπως  ο  ήρωας  του  διηγήματος  «Η  κατάκτηση»  («+++++++»),  που 

κυριαρχούνται τόσο πολύ από εξωτερικές δυνάμεις και από ισχυρότερές τους 

προσωπικότητες,  ώστε ακόμη και η  ίδια τους η φυσική υπόσταση μοιάζει 

προσωρινή  και  συμπτωματική.  Η  απώλεια  του  εαυτού  μέσα  σε  μια 

κυριολεκτική αλλά και μεταφορική μηδενικότητα, συνιστά, κατά τον Μπεν, 

την  ίδια  την  πραγματικότητα  που  προσπάθησαν  να  αγνοήσουν  γενιές 

ανθρωπιστών.  Ο πρωταγωνιστής  του  τελευταίου  διηγήματος  με  τίτλο  «Τα 

γενέθλια» (++++++++) αναλαμβάνει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους: 

«Σε ποιο μονοπάτι βάδισε μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα;», αναρωτιέται στο 

τέλος της ιστορίας. «Θέλησε να επιβάλει την τάξη σε κάτι που έπρεπε να είχε 

παραμείνει  παιχνίδι.  Στο  τέλος,  όμως,  έτσι  κι  αλλιώς  παρέμεινε  παιχνίδι, 

καθώς τίποτε δεν ήταν πραγματικό. Μήπως εκείνος ήταν αληθινός; Όχι. Ήταν 

ο ίδιος ένα κουβάρι πιθανοτήτων. Να τι ήταν».34
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Για  πολλούς  Μοντερνιστές  αποτελούσε  αξίωμα  ότι  το  υποκείμενο  είναι 

κατά βάση τεχνητό,  μια κοινωνική μυθοπλασία με απροσδιόριστο επίπεδο· 

ανάμεσα  σ’  αυτούς  συγκαταλέγεται  και  ο  πιο  γνωστός  ιταλός  θεατρικός 

συγγραφέας  αυτής  της  περιόδου,  ο  Λουίτζι  Πιραντέλλο.  Στα  έργα του  Οι 

κανόνες του  παιχνιδιού (Il guioco delle parti,  1918),  Έξι  πρόσωπα ζητούν 

συγγραφέα (Sei personaggi in cerca d’ autore, 1921) και Ερρίκος ο IV (Enrico 

IV,  1922) ο Πιραντέλλο αναζήτησε εκείνη τη φόρμα που θα μπορούσε να 

συλλάβει  «την  πολλαπλή προσωπικότητα όλων μας,  όπως αντιστοιχεί  στις 

πιθανότητες της ύπαρξης που ενυπάρχουν στον καθένα μας». Στον Ερρίκο IV, 

ο  κεντρικός  χαρακτήρας  έχει  προφανώς  πείσει  τον  εαυτό  του  ότι  είναι  η 

ενσάρκωση του βασιλιά των Αψβούργων, και  συγκεντρώνει γύρω του μια 

ακολουθία για να τον στηρίξει σε αυτή την ψευδαίσθηση. Το γεγονός ότι δεν 

πρόκειται για συμβατική τρέλα αποδεικνύεται από την έκβαση της υπόθεσης, 

όταν  ο  «τρελός»  βασιλιάς  αποκαλύπτει  πως  ο  αυτοκρατορικός  του  ρόλος 

υπήρξε προϊόν «ενσυνείδητης τρέλας», μέρος ενός επεξεργασμένου παιχνιδιού 

υπαγορευμένου από την ανάγκη να εκδικηθεί τους φίλους και την οικογένειά 

του.  Η  πιθανότητα,  βέβαια,  μια  τέτοια  τακτική  να  αποτελεί  σύμπτωμα 

πραγματικής  ανισορροπίας  είναι  ένα  από  τα  προκλητικά  ενδεχόμενα  που 

αποσιωπούνται στην τελευταία σκηνή του έργου. Στο Έξι πρόσωπα ζητούν  

συγγραφέα,  το  διασημότερο  έργο  του,  ο  Πιραντέλλο  αναπτύσσει  ακόμη 

περισσότερο  το  ίδιο  θέμα.  Όλη  η  υπόθεση  εκτυλίσσεται  στο  διάμεσο 

ψευδαίσθησης  και  αλήθειας,  θεατρικής  σκηνής  και  πραγματικού  κόσμου, 

όπου ηθοποιοί  υποδύονται  τους  ηθοποιούς που ανεβάζουν την παράσταση 

ενός  έργου  του  Πιραντέλλο,  στο  οποίο  η  δραματική  υπόσταση  των  έξι 

χαρακτήρων  ταλαντεύεται  διαρκώς  μεταξύ  μυθοπλασίας  και 
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πραγματικότητας.  Οι  πρωταγωνιστές  του  έργου  παίζουν  στη  σκηνή  το 

μελόδραμα της «πραγματικής ζωής» τους, με την πεποίθηση ότι το θεατρικό 

μέσο είναι «ίσως λιγότερο πραγματικό, αλλά πιο αληθινό!». Το αποτέλεσμα 

είναι ένα έργο του οποίου η παιγνιώδης αυτοαναφορικότητα και η εσκεμμένη 

διασάλευση των ορίων ανάμεσα στην τέχνη και στη ζωή δείχνουν προς την 

κατεύθυνση του Παραλόγου που θα έπαιρνε το θέατρο αργότερα μέσα στον 

ίδιο αιώνα.35

Έναν  ακόμη  πιο  δυσοίωνο  απολογισμό  για  το  τι  συμβαίνει  όταν  το 

υποκείμενο  απογυμνώνεται  από  τις  παραδοσιακές  προσδιοριστικές 

κατηγορίες της προσωπικής ταυτότητας παρέχει το έργο του γερμανόφωνου 

τσεχο-εβραίου  συγγραφέα,  Φραντς  Κάφκα.  Στα  διηγήματά  του  ο  Κάφκα 

διερευνά  το  αδιέξοδο  εκείνων  που  έχουν  καμφθεί  ως  προσωπικότητες  σε 

τέτοιο βαθμό ώστε να μην αναγνωρίζονται ως άτομα, όπως συμβαίνει με τους 

πρωταγωνιστές των διηγημάτων «Στην αποικία των τιμωρημένων» («In der 

Strafkolonie», 1919) και «Ο βιρτουόζος της πείνας» (1922). Οι «ήρωες» των 

συγκεκριμένων αφηγημάτων βρίσκονται  περιορισμένοι  σε  παθητική στάση 

τόσο κυριολεκτικά (σε ένα μηχάνημα εκτέλεσης ο πρώτος και σε ένα κελί ο 

δεύτερος)  όσο και  ψυχολογικά,  σε  σχέση δηλαδή με  την  προσωπική τους 

ταυτότητα,  καθώς  είναι  υποχρεωμένοι  να  ενστερνιστούν  και  να 

ακολουθήσουν τους αλλότριους δικονομικούς και πολιτισμικούς κανόνες των 

«ανωτέρων» τους. Στις επιστολές και στα ημερολόγιά του, ο Κάφκα εκφράζει 

ένα βαθύ αίσθημα αποξένωσης τόσο από την οικογένειά του (κυρίως από τον 

πατέρα του) όσο και από την φθοροποιό ρουτίνα της μονότονης εργασίας που 

ήταν αναγκασμένος να εκτελεί, ως κατώτερος υπάλληλος σε μια ασφαλιστική 

εταιρία. Το πιο γνωστό διήγημά του, «Η μεταμόρφωση» (1915) δραματοποιεί 
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ακριβώς αυτό το αίσθημα της αλλοτρίωσης, καθώς περιγράφει καταλεπτώς τα 

αισθήματα  ενοχής,  ανασφάλειας  και  κατωτερότητας  που  δοκιμάζει  ο 

Γκρέγκορ, γιος μεσαίας αλλά πτωχευμένης οικογένειας, όταν ξυπνά ένα πρωί 

μεταμορφωμένος  σε  έντομο.  Χωρίς  να  αλλάζει  εσωτερικά,  και  με  βαθιά 

συναίσθηση της άθλιας κατάστασής του, παρακολουθεί την οικογένειά να τον 

απαρνιέται σταδιακά, πρώτα την κατάστασή του και στη συνέχεια την ίδια τη 

φυσική  του  παρουσία.  Καταντά  τελικά  «εχθρός»  για  τα  αγαπημένα  του 

πρόσωπα,  που  παρακολουθούν  με  ανυπομονησία  τον  θάνατο  του  γιου-

εντόμου, για να πετάξουν, στο τέλος, το πτώμα του στον σκουπιδοτενεκέ του 

σπιτιού.36

Τα διηγήματα  του  Κάφκα δομούνται  γύρω από  τη  σύγκρουση  ανάμεσα 

στην καταπιεστική κοινοτοπία της καθημερινότητας και στον ενδόμυχο πόνο 

εκείνων  που  αισθάνονται  αποκλεισμένοι  από  αυτή  την  καθημερινότητα 

(παρότι είναι εξίσου αλήθεια ότι αρκετοί από τους χαρακτήρες του, όπως ο 

βιρτουόζος  της  πείνας  λ.χ.,  μοιάζουν  να  καλλιεργούν  εσκεμμένα  το 

αντικομφορμιστικό τους προφίλ). Τη σύγκρουση αυτή διερευνούν περαιτέρω 

τα μυθιστορήματα του Κάφκα Αμερική (America, γραμμένο το 1911-1914 και 

δημοσιευμένο μόλις το 1927),  Η δίκη (γραμμένο το 1915 και δημοσιευμένο 

το 1925) και Ο πύργος (Das Schloss, γραμμένο το 1922 και δημοσιευμένο σε 

ανολοκλήρωτη μορφή το 1926), καθώς περιγράφουν τις απόπειρες του κοινού 

τους ήρωα, Γιόζεφ Κ., να βρει αναγνώριση και μια ασφαλή θέση στον κόσμο. 

Το παράλογο που διατρέχει τα μυθιστορήματα του Κάφκα δεν εμφανίζεται 

μόνο ως διαταραχή της ψυχολογίας του ατόμου, αλλά και ως γενικεύσιμος 

modus  operandi,  ως  σύστημα  αξιών  που  καθορίζει  την  ίδια  τη  φύση  της 

ύπαρξης. Σ’ έναν τέτοιο κόσμο τα γεγονότα δείχνουν να ξεγλιστρούν από τον 
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χρόνο και τη λογική, μένουν σε τέτοιο βαθμό ανοιχτά και ανεξιχνίαστα ώστε 

να προκαλούν στους καφκικούς χαρακτήρες (ενίοτε και στον αναγνώστη) μια 

ακραία  αίσθηση  αποξένωσης  που  συνορεύει  με  τον  τρόμο.  Αυτό  είναι 

ασφαλώς  το  αίσθημα  που  διαπερνά  τη  Δίκη.  Ο  ήρωάς  της,  Γιόζεφ  Κ., 

συλλαμβάνεται  ένα  πρωί  χωρίς  καμιά  προηγούμενη  ειδοποίηση  από 

ανθρώπους  με  πολιτικά,  οι  οποίοι  δεν  φέρουν  καμία  εξουσιοδότηση  ή 

ένταλμα. Επιδεικνύοντας μια δονκιχωτική εμπιστοσύνη στη λογική που διέπει 

τον νόμο, ο ήρωας του Κάφκα αναζητά σε ολόκληρο το μυθιστόρημα μια 

«καθαρή  απάντηση»  για  τη  δεινή  του  θέση,  πασχίζοντας  να  εκμαιεύσει 

λογική  και  σκοπό  από  ένα  δικαστικό  σύστημα  που  όχι  μόνο  αρνείται  να 

παράσχει  εξηγήσεις  αλλά  παραμένει  εσκεμμένα  απροσπέλαστο  σε  κάθε 

έλεγχο. Η αναζήτηση είναι μάταιη. Το μυθιστόρημα τελειώνει με τον Γιόσεφ 

Κ. να υποκύπτει στην ετυμηγορία που του κοινοποιείται και να αποδέχεται 

μια ενοχή που δεν φαίνεται να τεκμηριώνεται από πουθενά. Στην τελευταία 

μακάβρια σκηνή, ο Γιόζεφ Κ. συμμετέχει με τη θέλησή του στην ίδια του την 

θλιβερή εκτέλεση, αντικρίζοντας τη λεπίδα που θα του πάρει τη ζωή ως μέρος 

αυτού του «τελετουργικού της αβρότητας» το οποίο δεν έπαψε να θαυμάζει 

και να προσπαθεί να μιμηθεί σε όλη τη διάρκεια της περιπέτειάς του.37

5. Μνήμη, χρόνος και συνείδηση: Ο Μοντερνισμός και η 

επιστημολογική «τομή»

Ο νεαρός Τέρλες, ο ήρωας του Μούζιλ, μέσα σε όλη την αγριότητα που 

βιώνει  στην ακαδημία όπου φοιτά,  ζει  και μια επιστημολογική κρίση, που 

παίρνει  τη  μορφή  της  ριζικής  αμφισβήτησης  των  κατηγοριών  τις  οποίες 

χρησιμοποιεί ο «συνειδητός νους» του για να κατανοήσει τον κόσμο. Εκείνο 
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που,  όπως  συνειδητοποιεί  και  ο  ίδιος,  «του  προκαλεί  αγωνία»  είναι  «η 

αποτυχία  της  γλώσσας»·  οι  «λέξεις»  από  μόνες  τους  δεν  μπορούν  να 

συλλάβουν εκείνες τις κινήσεις της συνείδησης, που γλιστρούν ανάμεσα στα 

χάσματα  του  λόγου,  και  που  βρίσκονται  «κάπου  μεταξύ  εμπειρίας  και 

κατανόησης».  Αυτή  η  εστίαση  στη  γνώση  και  στις  δυσκολίες  σύλληψης 

επαρκών μορφών για την έκφραση και την αναπαράστασή της, διαμόρφωσαν 

μια κεντρική προβληματική στη λογοτεχνία του Μοντερνισμού. Ο Ούγκο φον 

Χόφμανσταλ (Hugo von Hofmannsthal) πραγματεύεται από νωρίς το ζήτημα 

αυτό στην Επιστολή του Λόρδου Τσάντος (Ein Brief, 1902). Στη μυθοπλαστική 

αυτή επιστολή, ο νεαρός εγγλέζος αριστοκράτης Λόρδος Τσάντος περιγράφει 

στον φίλο και μέντορά του, Φράνσις Μπέικον (Francis Bacon), την ξαφνική 

απώλεια της εμπιστοσύνης του στη δυνατότητα της γλώσσας να μεσολαβεί 

ανάμεσα στη συνείδησή του και στον κόσμο. Έχοντας χάσει την πεποίθησή 

του στον θελκτικό μύθο της απλής αναπαράστασης, ο Τσάντος υποκύπτει σε 

μια σταδιακή πνευματική αποσταθεροποίηση που πλησιάζει στην τρέλα: «Για 

μένα,  όλα  διαλύονται  σε  κομμάτια  και  αυτά  με  τη  σειρά  τους  σε  άλλα», 

γράφει στον Μπέικον σε μια κρίσιμη στιγμή. «Τίποτε πια δεν θα χωρά σε μία 

και μόνη ιδέα. Οι λέξεις μία-μία αιωρούνται γύρω μου. Σχηματίζουν μάτια 

που με κοιτούν επίμονα και που μ» αναγκάζουν να κοιτώ κι εγώ μέσα τους –

δίνες που μου προκαλούν ίλιγγο, και όπως ξετυλίγονται αδιάκοπα, οδηγούν 

στο κενό». Και  άλλοι  Μοντερνιστές συγγραφείς  βίωσαν ανάλογες κρίσεις. 

Στο διάστημα που ο Κάφκα έγραφε τη  Δίκη,  συνειδητοποιούσε, επίσης, τη 

ριζική αποσύνδεση υποκειμένου και γλώσσας. Όπως εξηγεί σε μια επιστολή 

του 1914, επρόκειτο για μια εμπειρία που τον έφερνε σε απόγνωση: «Γράφω 

διαφορετικά  απ’  ό,τι  μιλάω,  μιλάω  διαφορετικά  απ’  ό,τι  σκέφτομαι, 
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σκέφτομαι διαφορετικά απ’ ό,τι θα έπρεπε να σκέφτομαι, έτσι που τα πάντα 

βυθίζονται σε ολοένα και πυκνότερο σκοτάδι».38

Εκείνο  όμως  που  καταπίεζε  ορισμένους  συγγραφείς,  απελευθέρωνε 

κάποιους άλλους. Η Βιρτζίνια Γουλφ, γράφοντας το 1919, αναγνώριζε με τη 

σειρά της ότι, όταν το προσλαμβάνον υποκείμενο στερηθεί τις παραδοσιακές 

κατηγορίες  αντίληψης  βάσει  των  οποίων  διηθείται  και  ταξινομείται  η 

εμπειρία,  μπορεί  εύκολα  να  γίνει  θύμα  των  «αναρίθμητων  εντυπώσεων  – 

συνηθισμένων, φανταστικών [και] φευγαλέων» που πέφτουν στο μυαλό κάθε 

μέρα  σαν  «αδιάκοπος  καταιγισμός  αμέτρητων  σωματιδίων».  Ταυτόχρονα 

όμως, η Γουλφ είχε την πεποίθηση ότι η υφή τέτοιων εμπειριών μπορεί να 

αποτυπωθεί,  να  μεταφερθεί  σε  ένα  «σχέδιο,  έστω  και  ασύνδετο  και 

ασυνάρτητο», και να επιστρέψει ως αισθητική δομή. Η ίδια ακολούθησε αυτή 

την πορεία στα μυθιστορήματά της  Η κυρία Ντάλλογουαιη (Mrs Dalloway, 

1925),  Προς το φάρο (To the Lighthouse, 1927) και  Τα κύματα (The waves, 

1931),  αναζητώντας μια μορφή ικανή να αιχμαλωτίσει τη «γονιμότητα και 

την  ευχέρεια»  της  καλλιτεχνικής  ανταπόκρισης  στη  ζωή.  Αυτό  που 

δημιούργησε κατά τη διαδικασία ήταν η τεχνική της «ροής της συνείδησης» 

(stream of consciousness),  μια  αφηγηματική  δομή  που  αντικαθιστά  την 

παντογνωστική αφήγηση του ρεαλιστικού μυθιστορήματος με έναν λόγο που 

αντανακλά τις  ονειροπολήσεις,  τους πόθους και  τις  ψυχικές προβολές των 

μυθιστορηματικών  της  χαρακτήρων.  Στο  Προς  το  φάρο,  η  συγκεκριμένη 

τεχνική επιτρέπει στη συγγραφέα να δραματοποιήσει (τρόπος του λέγειν) εκ 

των  έσω  τις  δύο  αντικρουόμενες  οπτικές  γύρω  από  τις  οποίες  στρέφεται 

εναλλάξ το μυθιστόρημα: την ανδρική δεσπόζουσα, ορθολογική, εμπειρική 

και  κατηγορηματική  στις  διεκδικήσεις  του  παρόντος,  όπως  εκπροσωπείται 
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από τον Κο Ράμσυ· και τη θηλυκή, ενσαρκωμένη στην Κα Ράμσυ, η οποία, 

παρότι  παραμένει  ανοιχτή στις  πιέσεις  του υποσυνείδητου,  είναι  εντούτοις 

ικανή να διαισθανθεί «μια συνοχή στα πράγματα, μια σταθερότητα», και να 

νιώθει  πιο  έντονα  τη  διάρκεια  τη  στιγμής,  που  εντοπίζεται  «σ’  εκείνο  το 

ακίνητο  διάστημα που  περιβάλλει  τον  πυρήνα των πραγμάτων».  Ανάμεσα 

στις  δύο  αυτές  δεσπόζουσες  διαμεσολαβεί  η  ζωγράφος  Λίλυ  Μπρίσκοου. 

Μετά τον θάνατο της Κας Ράμσυ, η ηρωίδα αυτή κατορθώνει μια σύνθεση 

ανάμεσα στις εξωτερικές φροντίδες του Κου Ράμσυ και στις εσωτερικές αξίες 

της  Κας  Ράμσυ.  Και  είναι  ικανή  να  το  επιτύχει  όχι  μόνο  επειδή  είναι 

καλλιτέχνης,  αλλά  επειδή  μπορεί  να  αντικειμενοποιήσει  με  την  αισθητική 

οπτική  της  για  τη  ζωή  ό,τι  παρέμενε,  για  την  Κα  Ράμσυ,  μυστηριακή 

εσωτερικότητα. Η συνείδηση μπορεί να συλλάβει τη ζωή μόνο ως ρευστότητα 

και απροσδιοριστία. αλλά η συνειδητοποίηση αυτής της συνείδησης επιτρέπει 

στη φαντασία και στην τέχνη, και στις αξίες της εσωτερικής ζωής γενικότερα, 

να  υπερβούν  τους  περιορισμούς  τους  και  να  συναντηθούν  με  την 

πραγματικότητα υπό τους δικούς τους όρους. Αυτό ακριβώς κατορθώνει η 

Λίλυ  Μπρίσκοου,  στην  τελική  της  «θέαση»,  η  οποία  της  επιτρέπει  να 

ολοκληρώσει τους πίνακές της, καθώς η οικογένεια Ράμσυ φτάνει τελικά στον 

φάρο.39

Ο  Λέοναρντ  Γουλφ  αποκαλούσε  το  μυθιστόρημα  αυτό  «ψυχολογικό 

ποίημα», θεωρώντας ότι, ως εξερεύνηση των νοητικών διεργασιών, παρέμεινε 

αξεπέραστο μέσα στο σύνολο της λογοτεχνικής παραγωγής της Βιρτζίνια. Το 

ενδιαφέρον της για τον χρόνο, τη μνήμη και τη συνείδηση εμφανίζεται με 

μεγαλύτερη, ίσως, αυτεπίγνωση και σε έργα άλλων συγγραφέων αυτής της 

περιόδου, όπως στις Εξομολογήσεις του Ζήνωνα (La coscienza di Zeno, 1923) 
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του Ίταλο Σβέβο και στο  Μαγικό βουνό (Der Zauberberg, 1924) του Τόμας 

Μαν. Το πρώτο, γραμμένο σε μορφή εκτενούς διαλόγου ανάμεσα στον ήρωα 

και  στον  ψυχαναλυτή  του,  διαθέτει  επικότερη  πνοή  από  οποιοδήποτε 

μυθιστόρημα της Γουλφ. Με υπόβαθρο την κρίση της ευρωπαϊκής αστικής 

τάξης στις παραμονές του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου, περιγράφει διεξοδικά τις 

ψυχολογικές,  σεξουαλικές  και  οικονομικές  ιδιορρυθμίες  του  εκκεντρικού, 

αλλά και με υψηλή αυτοσυνειδησία, ήρωά του, Ζήνωνα. Καθώς ο ήρωας του 

Σβέβο  αφηγείται  την  ιστορία  του  υπονομεύοντας  διαρκώς  τον  εαυτό  του, 

κατευθύνει την προσοχή του αναγνώστη στην αναξιοπιστία της μνήμης του, η 

οποία ανακατατάσσει το παρελθόν, «αναλύοντας τον όγκο από αλήθειες και 

ψέματα  της  ζωής  του»,  κατά  τρόπο  που  να  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  του 

παρόντος,  έτσι  που  τελικά  συσκοτίζει  εσκεμμένα  κάθε  διάκριση  ανάμεσα 

στην ανάμνηση και την επινόηση. Τη σχέση χρόνου, μνήμης και ταυτότητας 

διερευνά και ο Τόμας Μαν στο  Μαγικό βουνό. Ο τίτλος αναφέρεται σ’ ένα 

ελβετικό  σανατόριο,  στο  οποίο  ο  ανυποψίαστος  ήρωας,  Χανς  Κάστορπ, 

έρχεται για να επισκεφτεί έναν συγγενή του που νοσηλεύεται. Από την πρώτη 

στιγμή που φτάνει εκεί, αισθάνεται ότι δεν μπορεί πια να φύγει, μαγεμένος 

από  τους  πολλούς  γοητευτικούς  χαρακτήρες  που  βρίσκονται  στο  βουνό. 

Φαινομενικά,  όλοι  αυτοί  αναζητούν  την  υγεία  τους·  όμως,  όπως  δείχνει 

καθαρά το επικό μυθιστόρημα του Μαν, οι εκπρόσωποι αυτοί της ευρωπαϊκής 

αριστοκρατίας  και  της  μεγαλοαστικής  τάξης  έχουν  φέρει  μαζί  τους  στο 

σανατόριο  μια  πνευματική  ασθένεια  που  είναι  πολύ  πιο  σοβαρή  από  τις 

σωματικές τους παθήσεις: την έλλειψη ηθικών αξιών, την πνευματική ανομία, 

και,  στην  περίπτωση  των  Σεττεμπρίνι  και  Νάφτα,  έναν  πολιτικό  και 

φιλοσοφικό εξτρεμισμό που προσφέρει στον ήρωα του μυθιστορήματος την 
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περιορισμένη επιλογή ανάμεσα σε ρηχό ορθολογισμό και βαθύ παραλογισμό. 

Στο μαγικό βουνό του Μαν δεν υπάρχουν απόλυτα μεγέθη, όπως ο χρόνος, ο 

χώρος  ή  το  υποκείμενο,  παρά  μόνο  ένα:  «το  μέγα  κύμα,  τα  σαγόνια  του 

λιονταριού  και  η  θάλασσα»:  ο  θάνατος.  Αυτός  διατρέχει  ως  μεταφυσική 

παρουσία ολόκληρο το μυθιστόρημα, σαν ένα κενό έτοιμο να καλυφθεί από 

τους ενδημούντες τον προνομιούχο τούτο κόσμο και από όλους τους έρμαιους 

της  νεωτερικότητας,  που  βρίσκουν  την  ιδέα  μιας  μόνιμης  λύσης, 

οποιασδήποτε λύσης, στα προσωπικά τους αδιέξοδα, μοιραία ελκυστική.40

Όπως καθιστά σαφές ο Μαν στο Μαγικό βουνό –που τελειώνει με τον ήρωα 

να  θυσιάζει  τη  ζωή  του  πολεμώντας  στον  Α΄  Παγκόσμιο  πόλεμο–  οι 

δοκιμασίες που επιβάλλει η νεωτερικότητα στην ψυχική και ηθική υγεία του 

ατόμου δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με τις πειραματικές 

και  αποσπασματικές  λύσεις  που  ο  Χανς  Κάστορπ  υιοθετεί  μέσα  στο 

μυθιστόρημα. Εκείνο που πρέπει να κατακτήσει το άτομο είναι μια προοπτική 

ικανή να απορροφά την κατακερματισμένη ταυτότητα και συνείδηση σε ένα 

συνεκτικό και δομημένο πλέγμα. Αυτό ακριβώς κατορθώνει ο πρωταγωνιστής 

στο μυθιστόρημα  Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο (A la recherche du temps 

perdu)  του  Μαρσέλ  Προυστ  (που  εκδόθηκε  σε  εννέα  χωριστά  αλλά 

συναρμοσμένα  μέρη  από  το  1913  έως  το  1927).  Θέμα  του  αποτελεί  η 

ανάκτηση  του  παρελθόντος  μέσω  της  μνήμης.  Από  την  άποψη  αυτή  το 

μυθιστόρημα του Προυστ κινείται σε αξιοσημείωτα παράλληλη τροχιά με το 

μυθιστόρημα  Ο Μεγάλος  Μωλν (Le grand Meaulnes,  1913)  του  Αλαίν-

Φουρνιέ (Allain-Fournier), το οποίο, επίσης, πραγματεύεται την εξέλιξη της 

προσωπικότητας μέσα στον χρόνο, καθώς και τις απόπειρες προσέγγισης ενός 

παρελθόντος, η άλως του οποίου μοιάζει απροσπέλαστη από την ανάμνηση. 
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Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές διαφορές ανάμεσα στα δύο μυθιστορήματα, που 

εντοπίζονται όχι μόνο στο εύρος της ματιάς του Προυστ, αλλά κυρίως στη 

θεωρητική  του  επεξεργασία.  Γιατί,  στον  πυρήνα  της  περιγραφής  της 

προσωπικής και ψυχολογικής ανάπτυξης του ήρωα του Προυστ, υπάρχει μια 

εκτεταμένη διερεύνηση της μορφής και της φύσης της συνείδησης, καθώς και 

των δρόμων που της ανοίγονται ώστε να αποκαταστήσει την επαφή της με το 

παρελθόν.  Το  κλειδί  (όπως  ανακαλύπτει  ο  ίδιος  ο  ήρωας  σε  μια  τελείως 

καθημερινή στιγμή, την ώρα του τσαγιού) είναι η ακούσια μνήμη: αυτός ο 

μηχανισμός  του  μυαλού,  που  από  μόνος  του  είναι  σε  θέση  να 

επανενεργοποιήσει,  μέσω  μιας  τυχαίας  γεύσης  ή  μυρωδιάς,  εκείνες  τις 

ανέγγιχτες εμπειρίες, οι οποίες είναι «πιο εύθραυστες αλλά πιο φθαρτές, αλλά 

πιο μακρόβιες, πιο άυλες, πιο επίμονες, πιο πιστές» από τη συμπαγή μνήμη 

που  συγκροτεί  τον  συνειδητό  εαυτό  μας∗.  Όπως  όμως  δείχνει  αρκετά 

ξεκάθαρα ο Προυστ, αυτοί οι ακούσιοι συνειρμοί χρειάζεται να πάρουν τη 

θέση τους μέσα σε ένα διαμορφωμένο σχέδιο προκειμένου να αποκαλυφθεί η 

πραγματική  τους  σημασία.  Η  ζωή  βιώνεται  μέσα  από  την  ένταση  των 

εμπειριών,  ως  ενόραση  και  αποκάλυψη·  αλλά  προσφέρει  τα  βαθύτερα 

μυστικά της μόνον όταν συλλαμβάνεται ως αισθητικό σύνολο, ως σχέδιο που 

ενυπάρχει  στο  βάθος  της  φαινομενικής  σύγχυσης  και  αναρχίας.  Όπως 

παρατηρεί ο Μαρσέλ στις τελευταίες σελίδες του μυθιστορήματος,  «αυτή η 

ζωή που ζούμε μέσα στο μισοσκόταδο μπορεί να φωτιστεί …… πρωτόγονο 

σχήμα»∗ μέσα από την παρέμβαση του δημιουργικού νου. Μόνον η αισθητική 

βούληση  για  μορφή  (καταλήγει  ο  Προυστ)  μπορεί  να  μας  βγάλει  από  τη 

σύγχυση και την αταξία της νεωτερικότητας.41

 Μαρσέλ Προυστ,  Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο. Ι. Από τη μεριά του Σουάν,  μετάφραση Παύλος 
Ζάννας, επιμέλεια έκδοσης Παναγιώτης Πούλος, Αθήνα, Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 2001, σελ. 50.
 [ΣτΜ: παραπομπή στη μετάφραση Ο ξανακερδισμένος χρόνος...]
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Τα  μυθιστορήματα  του  μεγάλου  ιρλανδού  Μοντερνιστή  Τζέημς  Τζόυς, 

ιδιαίτερα  το  Πορτρέτο  του  καλλιτέχνη  ως  νεαρού  άνδρα (A Portrait of an 

Artist as a Young Man, 1916) και ο  Οδυσσέας (1922) εστιάζουν, επίσης, σε 

ζητήματα που σχετίζονται με τη μνήμη, τον χρόνο και τη συνείδηση. Ο Τζόυς 

καταπιάστηκε  για  πρώτη  φορά  με  τα  θέματα  αυτά  στο  Πορτρέτο  του 

καλλιτέχνη –και  σ’  ένα  προσχέδιο  για  το  συγκεκριμένο  μυθιστόρημα,  τον 

Στήβεν  τον  ήρωα (Stephen Hero)–  απεικονίζοντας  τον  νεαρό  Στήβεν 

Ντένταλους,  που  παλεύει  ενάντια  στην  οικογένεια,  την  πατρίδα  και  τη 

θρησκεία, προκειμένου να ακολουθήσει την καλλιτεχνική του κλίση. Όμως, 

όπως  δείχνει  στο  επόμενό  του  μυθιστόρημα,  τον  Οδυσσέα,  ο  Τζόυς,  η 

συνείδηση (ακόμη και η καλλιτεχνική συνείδηση) έχει και αυτή τα όριά της 

στη νεωτερική εποχή. Στον Οδυσσέα, κεντρικός χαρακτήρας είναι και πάλι ο 

πρόωρα  αναπτυγμένος  Ντένταλους·  όμως  τώρα,  ο  νεαρός  καλλιτέχνης 

αντιμετωπίζεται  απλώς  ως  μια  προσωπικότητα  ανάμεσα σε  άλλες,  σ»  ένα 

καλειδοσκόπιο από φυσιογνωμίες που περιφέρονται στο αστικό περιβάλλον 

του  σύγχρονου  Δουβλίνου.  Σ’  αυτό  το  τόσο  καλά  σφυρηλατημένο, 

πολυφωνικό  και  συμβολικά  υφασμένο  μυθιστόρημα,  ο  Τζόυς  επιχειρεί  να 

αποδώσει μία μέρα από τη ζωή της πόλης, ανασυστήνοντας τα κοινωνικά, 

πολιτικά,  ακόμη  και  γαστριμαργικά  και  σεξουαλικά  της  ήθη,  με  μια 

προσήλωση στη λεπτομέρεια που μαρτυρεί τη θητεία του στη Ρεαλιστική-

Νατουραλιστική παράδοση. Στη διάρκεια των περιπλανήσεών του, ο νεαρός 

ήρωας  ιχνηλατεί  ένα  αβέβαιο  μονοπάτι  που  περνά  μέσα  από  τη  συχνά 

καταπιεστική  φύση  τούτου  του  κόσμου,  πότε  μελαγχολικός,  πότε 

αλαφρωμένος, πότε ονειροπόλος και πότε φωτισμένος από τις εμπειρίες που 

επιστρέφουν, αλλά χωρίς ποτέ να μπορεί να ξεφύγει ολότελα από τις άφθονες 
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λεπτομέρειες και τα συμβάντα που τον περιβάλλουν, από «αυτή την άφευκτη 

τροπικότητα του ορατού», που ελέγχει τόσο τις πράξεις όσο και τη συνείδησή 

του.42

Σε τελική ανάλυση, η πληθώρα των εικόνων που κατασκευάζει  ο  Τζόυς 

στην  επιφάνεια  του  τεράστιου  μυθιστορήματός  του  δεν  ελέγχεται  από  τη 

σπασμωδική σύλληψη του κόσμου μέσα από το βλέμμα του Στήβεν, αλλά από 

την  εντυπωσιακά  οργανωμένη  δομή  του  μυθιστορήματος,  χάρη  σ’  ένα 

σύνθετο σύστημα επαναλήψεων, εσωτερικών παραπομπών και μεταθέσεων, 

που επιτρέπει στη φαινομενικά κατακερματισμένη φύση της εμπειρίας του 

Στήβεν και άλλων προσώπων (όπως ο Λέοπολντ Μπλουμ και η σύζυγός του, 

Μόλλυ) να ενταχθεί σ’ ένα σχέδιο. Κάτι ακόμη που διασφαλίζει τη συνοχή 

του μυθιστορήματος είναι οι πυκνές αναφορές και οι παραλληλισμοί με την 

ομηρική  Οδύσσεια, που προσδίδουν στη λεπτομερή αφήγηση του Τζόυς μια 

αρχετυπική  διάσταση.  Με  τον  τρόπο  αυτόν,  ο  Τζόυς  επιτυγχάνει  να 

ολοκληρώσει το αβέβαιο ταξίδι  για το οποίο ξεκίνησαν οι περιπλανώμενοι 

ήρωες Μπλουμ και Ντένταλους, φέρνοντας τις ποικίλες μορφές που οι ίδιοι 

αντιπροσωπεύουν, ως πατέρας και γιος, ως μικροαστός και καλλιτέχνης, ως 

σώμα και νους, μαζί, σε μια έσχατη πράξη συμβολικής συμφιλίωσης. Όμως 

το μυθιστόρημα δεν σταματά εδώ. Η συνείδηση μπορεί να εμπεριέχεται στη 

μορφή,  μπορεί  όμως,  εξίσου,  να  απελευθερώνεται  μέσα  από  την  ίδια  την 

ένταση της έκφρασής της. Στο σημείο αυτό ο Τζόυς μας αφήνει, όχι με τον 

επίδοξο  καλλιτέχνη  Ντένταλους  ούτε  με  τον  μυωπικό  Λέοπολντ  Μπλουμ, 

αλλά με τη σύζυγό του Μόλλυ, που μέχρι εκείνη τη στιγμή αποτελεί έναν 

μάλλον  περιθωριακό  χαρακτήρα  στο  μυθιστόρημα.  Αυτή,  όμως, 

αποδεικνύεται  η  μόνη  ικανή  να  ξεπεράσει  το  μοντερνιστικό  αδιέξοδο  της 
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περιοριστικής αυτοσυνείδησης, εκφράζοντας μέσα από τον εκτενή μονόλογό 

της την καθαρή χαρά και πληρότητα της βιωμένης ζωής: «αυτός ο χείμαρρος 

που κατεβαίνει Ω η θάλασσας κατακόκκινη μερικές φορές σαν τη φωτιά και 

τα  υπέροχα  ηλιοβασιλέματα  και  οι  συκιές  στους  κήπους  της  Αλαμέδας 

ναι∗».43

6. Λίμπιντο και κουλτούρα του σώματος: Η σεξουαλικότητα στο 

μοντερνιστικό μυθιστόρημα

Πολλά από τα μεγάλα μυθιστορήματα του 19ου αιώνα, όπως το  Πανηγύρι 

των  ματαιοτήτων  (1848)  του  Θάκερυ,  η  Μαντάμ  Μποβαρύ (1857)  του 

Φλωμπέρ, η Άννα Καρένινα (1877) του Τολστόι και η Έφι Μπριστ (1895) του 

Φοντάνε, είχαν ήδη εντοπίσει ότι η σεξουαλικότητα δεν είναι απλώς και μόνο 

ζήτημα  σωματικής  διάθεσης  και  ψυχικής  ανάγκης,  αλλά  ένα  σύνθετο 

προσωπικό μέσο, που μπορεί να προκαλεί και ενίοτε να κλονίζει κοινωνικές 

σταθερές και ηθικές αξίες. Τα μυθιστορήματα αυτά διερευνούσαν τη φύση 

της  γυναικείας  σεξουαλικότητας  μέσα  στην  πατριαρχική  κοινωνία, 

σκιαγραφώντας  τη  μοίρα  των  γυναικών,  το  αίτημα  των  οποίων  για 

αυτοεκπλήρωση  αποτελούσε  μέρος  μιας  ευρύτερης  (παρότι  έμμεσης) 

συζήτησης  της  δυσχερούς  θέσης  στην  οποία  βρέθηκε  το  αποδυναμωμένο 

υποκείμενο  μέσα  σε  μια  κοινωνία  ολοένα  και  λιγότερο  αυτοκριτική  και 

περισσότερο εξουσιαστική, όπως υπήρξε η αστική κοινωνία της Ευρώπης στα 

τέλη του 19ου αιώνα.  Η υποκρισία και  τα ανόμοια μέτρα που βρίσκονται 

στην  καρδιά  των  σχέσεων  αρσενικού-θηλυκού  κατά  τη  συγκεκριμένη 

περίοδο,  ιδιαίτερα  όπως  εδραιώθηκαν  μέσα  από  τον  θεσμό  του  γάμου, 

βρέθηκαν,  επίσης,  στο  επίκεντρο  του  ενδιαφέροντος  των  πρώτων 
 Τζαίημς Τζόυς, Οδυσσέας, μτφ. Σ. Καψάσκης, Αθήνα, Κέδρος, 1990, σελ. 815.
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Μοντερνιστών συγγραφέων, όπως ο Φρανκ Βέντεκιντ (Frank Wedekind) με 

τα έργα του  Το ξύπνημα της νιότης (Frühlings Erwachen, 1891),  Το πνεύμα 

της Γης  (Der Erdgeist,  1895) και  Το κουτί της Πανδώρας (Die Büchse der 

Pandora,  1904),  που  περιγράφουν  αναλυτικά  τη  δαιμονική  αλλά  και 

λυτρωτική  δύναμη  του  ερωτισμού·  και  ο  Άρθουρ  Σνίτσλερ  (Arthur 

Schnitzler), του οποίου οι μελέτες πάνω στα οικογενειακά ήθη στη Βιέννη του 

fin de siècle, στα έργα του  Ανατόλ  (Anatol, 1893) και  Το καρουζέλ (Reigen, 

1897), επιχειρούν να αποδώσουν την υπολογιστική και ιδιοτελή σεξουαλική 

συμπεριφορά της ευγενούς βιεννέζικης κοινωνίας. Μέσα σ» αυτόν τον κόσμο 

της  απάτης  και  της  αυταπάτης,  η  ιδέα  μιας  «απόλυτα  άψογης  ζωής» 

αποκαλύπτεται ως ιδανικό που κανείς δεν είναι πρόθυμος να ακολουθήσει, 

αλλά  όλοι  επικαλούνται  στη  ρητορική  τους,  όταν  προσπαθούν  να 

αποστασιοποιηθούν από τον αχαλίνωτο εγωτισμό που χαρακτηρίζει τον τρόπο 

της ζωής τους.44

Οι χαρακτήρες  που στροβιλίζονται  γύρω από το καρουζέλ  του Σνίτσλερ 

διαπραγματεύονται  τις  σεξουαλικές  τους  σχέσεις  μέσα  από  απάτες  και 

συνειδητή θεατρικότητα και με ένα κράμα σεμνοτυφίας και αυτοπεποίθησης, 

που  χρησιμεύουν  στο  να  διασκεδάσουν  κάπως  την  επιθετικότητα  που 

υποφώσκει  κάτω  από  αυτή  τη  διαδικασία  αμοιβαίας,  αλλά  πολιτισμένης, 

εκμετάλλευσης.  Στον  Πατέρα (Fadren,  1887)  του  Στρίντμπεργκ  και  στο 

Δολοφόνος,  ελπίδα  των  γυναικών (Mörder,  1907)  του  Κόκοσκα  (Oscar 

Kokoschka)  η  υποβόσκουσα  επιθετικότητα  ανάμεσα  στον  άντρα  και  στη 

γυναίκα  εξωθείται  στην  επιφάνεια  σε  πνεύμα  σκληρής  και  αμετάκλητης 

εχθρότητας. Τα έργα αυτά εκφράζουν μια πιο δυναμική όψη της γυναικείας 

σεξουαλικότητας, την οποία απεικονίζουν γεμάτη αυτοπεποίθηση, ακόρεστη 
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και  ασυμβίβαστη,  και  απολύτως  ικανή  να  υιοθετήσει  ανδρικές  τακτικές 

προσαρμόζοντάς  τες  στους  δικούς  της  στόχους.  Το  έργο  του  Κόκοσκα, 

ιδιαίτερα,  το  οποίο  εκμεταλλεύεται  όλα  τα  δραματουργικά  μέσα  του 

Εξπρεσσιονιστικού θεάτρου,  εντυπωσίασε τους συγχρόνους του ως  ισχυρή 

αλληγορία  πάνω  στο  ζήτημα  της  διαμάχης  των  δύο  φύλων.  Οι  δύο 

πρωταγωνιστές παρουσιάζονται ως πρωταρχικοί συντελεστές της δεδομένης 

διαδικασίας  έλξης-απώθησης  της  «καταβροχθίζουσας  ζωής»·  σκοπός  της 

ύπαρξής τους φαίνεται να είναι (σαν να πρόκειται για γκροτέσκα παρωδία του 

βαγκνερικού θέματος του Έρως-θάνατος) η ένωση με τον άλλον μέσα από την 

εξόντωση και τον διαμελισμό του.45

Τα  έργα  του  Στρίντμπεργκ  και  του  Κόκοσκα  έθεταν  με  τον  πιο 

ριζοσπαστικό  τρόπο  ζητήματα  που  θα  επανέρχονταν  στη  θεματική  της 

μοντερνιστικής  λογοτεχνίας,  όπως  η  σχέση  μεταξύ  σεξουαλικότητας  και 

εξουσίας,  η φύση της ερωτικής απόκλισης και η σημασία του θεσμού του 

γάμου.  Στα  ερωτήματα  αυτά  δόθηκαν  ποικίλες  απαντήσεις.  Η  γαλλίδα 

συγγραφέας  Κολέτ  (Colette),  σε  μυθιστορήματά  όπως  τα  Η αλητήρια  (La 

vagabonde, 1910), Σερί (Chéri, 1920) και Το τέλος του Σερί (La fin de Chéri, 

1926),  περιέγραφε  τις  προσπάθειες  των  γυναικών  που  βρίσκονταν 

παγιδευμένες στους απλοϊκούς ρόλους της ερωμένης, της διαφθαρμένης και 

της μοιραίας γυναίκας, αλλά και πάλευαν εναντίον τους. Αντίθετα με αυτά τα 

καθιερωμένα, οι ηρωίδες της Κολέτ («γυναίκες πρακτικές μέσα στον κόσμο», 

όπως  η  Λέα  στα  μυθιστορήματα  Σερί)  αποζητούν  να  απολαύσουν 

δικαιωματικά  τον  έμφυτο  αισθησιασμό  τους,  χωρίς  να  απορρίπτουν  τον 

κόσμο των ανδρών αλλά έχοντας επίγνωση των περιορισμών του, τόσο των 

οικονομικών όσο και των ερωτικών. Το ότι αυτή η γυναικεία αυτοπεποίθηση 

64



θα  αποτελούσε  απειλή  για  την  ανδρική  ταυτότητα  φάνηκε  καθαρά  στην 

περίπτωση του γάλλου συγγραφέα και δραματουργού Ανρύ ντε Μοντερλάν 

(Henry de Montherland).  Στη  μυθιστορηματική  του  τετραλογία  Τα  νεαρά 

κορίτσια  (Les jeunes filles,  1936),  Οίκτο  για  τις  γυναίκες  (Pitié  pour les 

femmes, 1936), Ο δαίμων του καλού (Le demon du bien, 1937) και Οι λεπρές  

(Les lépreuses, 1939) εξαπολύει δριμεία επίθεση ενάντια στη θηλυκότητα και 

στη γυναικεία συμπεριφορά. Ο πρωταγωνιστής-αφηγητής του Μοντερλάν, ο 

καλλιτέχνης  Πιερ  Κοστάλ,  γίνεται  το  φερέφωνο  του  μισογυνισμού  του 

συγγραφέα. Αντιμετωπίζει τη θηλυκότητα ως μια δύναμη που δεν είναι μόνο 

προκλητική  και  εριστική,  αλλά  τελικά  υπονομεύει  ριζικά  τα  ειδοποιά 

χαρακτηριστικά της ανδρικής ταυτότητας. Ενώ οι ηρωίδες της Κολέτ εντέλει 

συμβιβάζονται με την κοινωνία των ανδρών (σε μεγάλο βαθμό, όμως, με τους 

δικούς  τους  όρους),  ο  Κοστάλ  βλέπει  τις  διαφορές  των  δύο  φύλων  ως 

αγεφύρωτες.  Γι’  αυτόν,  η  επαφή  είναι  δυνατή  μονάχα  στο  επίπεδο  της 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης και του ελέγχου. Κάθε άλλη εκδοχή, ακόμη και 

«το ν» αγαπηθείς», «ταιριάζει μόνο στις γυναίκες, στα ζώα και στα παιδιά». Η 

αδιαφορία και μάλιστα η σκληρότητα που επιδεικνύει ο Κοστάλ απέναντι στις 

γυναίκες  με  τις  οποίες  σχετίζεται,  έχει  τις  ρίζες  της  τόσο  στη  διαβόητη 

νιτσεϊκή αντίληψη του συγγραφέα για την dominio (κυριαρχία, όπου ο άλλος 

εξημερώνεται  και  κατακτάται)  όσο και  στον φόβο απέναντι  στη «ρυπαρή, 

μπερδεμένη, ακάθαρτη, διπρόσωπη» φύση της σύγχρονης κατάστασης, που 

απειλεί  την  ισχύ  κάθε  απόλυτης  αξίας,  όσο  και  τη  συνοχή  της  ανδρικής 

ταυτότητας.46

Φόβο  για  την  απώλεια  της  ανδρικής  ταυτότητας  εκφράζει  και  ο  Ντ.Χ. 

Λώρενς, ο εκπρόσωπος της κυρίαρχης τάσης μέσα στον Μοντερνισμό που 
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ασχολήθηκε εξαντλητικότερα από κάθε άλλον με τις διαπροσωπικές σχέσεις. 

Στα πιο σημαντικά μυθιστορήματά του,  Γιοι και εραστές (Sons and Lovers, 

1913),  Το  ουράνιο  τόξο  (The Rainbow,  1915)  και  Ερωτευμένες  γυναίκες 

(Women in Love, 1920), διερευνά τη δυναμική των σεξουαλικών σχέσεων, και 

τις φαινομενικά συγκρουόμενες ανάγκες που ορίζουν την πόλωση αρσενικού-

θηλυκού, εκείνη,  δηλαδή, «τη διαστροφή μέσα στην ψυχή μας», που «μας 

κάνει να μην θέλουμε,  και να εγκαταλείπουμε,  το ίδιο το αντικείμενο του 

πόθου μας», όπως παρατηρεί ο Πωλ Μορέλ στο Γιοι και εραστές. Ο Λώρενς 

περιέγραψε την  καίρια όψη του προβλήματος  σε  ένα δοκίμιό του για  τον 

Τόμας Χάρντυ, γραμμένο το 1914. Οι άνδρες και οι γυναίκες ενσαρκώνουν 

δύο διαφορετικούς τύπους ζωτικής ενέργειας: η αρσενική τάση για «διαρκή 

κίνηση, διαρκή ποικιλομορφία, διαρκή αλλαγή» έρχεται σε αντιδιαστολή με 

τη φύση της γυναίκας για «απόλυτη ενότητα, απόλυτη σταθερότητα». Εκείνο 

που απαιτείται είναι μια ισορροπία ανάμεσα στις δύο αυτές αρχές,  που να 

βασίζεται  όμως  στον  αμοιβαίο  σεβασμό  απέναντι  σε  ό,τι  είναι  μοναδικά 

ανδρικό ή γυναικείο χαρακτηριστικό,  και  όχι  στη βάση της (φεμινιστικής) 

επιθυμίας για την κατάργηση αυτών των διακρίσεων. Αυτό μοιάζει να είναι το 

ζητούμενο στα πιο σημαντικά από τα μυθιστορήματα του Λώρενς, ιδιαίτερα 

στις  Ερωτευμένες  γυναίκες.  Εκεί,  τα  δύο  ζευγάρια,  ο  Μπίρκιν  και  η 

Ούρσουλα, ο Τζέραλντ και η Γκούντρουν, εκπροσωπούν αντίθετους τύπους 

ερωτικής εμπλοκής.  Ο Τζέραλντ  και  η  Γκούντρουν συνδέονται  μέσω μιας 

αμοιβαίας άσκησης εξουσίας, όπου κυριαρχεί η επιβολή, η σωματική βία, η 

ύπουλη μεταχείριση και ο έλεγχος των σεξουαλικών αναγκών του άλλου (οι 

οποίες, στην περίπτωσή τους, συνδέονται από την πρώτη κιόλας στιγμή της 

εκπλήρωσής  τους  με  το  κενό  και  με  «το  πικρό  ποτήρι  του  θανάτου»). 
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Αντιθέτως, ο Μπίρκιν και η Ούρσουλα κατορθώνουν την αληθινή ένωση. Η 

επιθυμία, στην περίπτωσή τους, δεν συνδέεται με την ανάγκη, αλλά με την 

αμοιβαία εκχώρηση του εαυτού στον Θεό της σεξουαλικότητας, του οποίου η 

παρουσία δεν εντοπίζεται  μέσα στο ερωτικό ζεύγος,  αλλά το διαπερνά.  Η 

σεξουαλική τους ένωση, όπως απαθανατίζεται σε μια μνημειώδη σκηνή (η 

ένταση της οποίας αναστατώνει τόσο τα νοήματα όσο και το συντακτικό της 

πένας του Λώρενς) συντελείται σε μια «μυστηριώδη νύχτα, νύχτα αρσενική 

και θηλυκή, που δεν αντικρίζεται με τα μάτια, δεν αναγνωρίζεται με τον νου, 

αλλά γίνεται γνωστή ως παλλόμενη αποκάλυψη της ζωντανής ετερότητας». 47

Ωστόσο, ο Λώρενς αφήνει στη σχέση του Μπίρκιν με την Ούρσουλα ένα 

στίγμα  δυσαρμονίας,  παρά  την  εντυπωσιακή  περιγραφή  της  μυστικιστικής 

ενότητας της ένωσής τους, καθώς ο Μπίρκιν αντιστέκεται στην κτητικότητα 

που εκφράζουν οι διεκδικήσεις της συντρόφου του διατηρώντας ζωντανή στη 

μνήμη  τη  φιλία  του  με  τον  Τζέραλντ.  Ο  Τζέραλντ  όμως  έχει  πεθάνει,  η 

επιθυμία  του  για  επιβεβαίωση  έχει  εκπληρωθεί  στις  έρημες  χιονισμένες 

εκτάσεις  των  βαυαρικών  Άλπεων.  Με  τον  θάνατό  του  καταργείται 

αμετάκλητα για  τον  Μπίρκιν  η  δυνατότητα  για  το  άλλο είδος  έρωτα που 

αναζητά,  για  την  «αιώνια  ένωση  με  έναν  άντρα»,  όπου  η  δύναμη  θα 

αναμετριέται  με  τη  δύναμη,  ο  ανδρισμός  με  τον  ανδρισμό,  σε  μια  βαθιά 

«ενότητα της πάλης» (όπως είχε συμβεί για λίγο στην εν είδει μονομαχίας 

αναμέτρηση των δύο ανδρών νωρίτερα μέσα στο μυθιστόρημα). Ο Μπίρκιν 

πρέπει να συμβιβαστεί με το γεγονός ότι η μοίρα του είναι πλέον δεμένη με 

μια γυναίκα. Απερίφραστος θαυμασμός απέναντι στον ανδρισμό εκφράζεται 

και στο επόμενο μυθιστόρημα του Λώρενς, στο Καγκουρό (Kangaroo, 1923)· 

ωστόσο,  ακόμη  και  εδώ,  σε  μια  αφήγηση  γύρω  από  την  ανδρική 
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συντροφικότητα της αυστραλέζικης πολιτικής σκηνής, ο Λώρενς φαίνεται να 

διστάζει  να εστιάσει  στις  ομοφυλοφιλικές τάσεις  των πρωταγωνιστών του. 

Άλλοι συγγραφείς της περιόδου του Μοντερνισμού, κατεξοχήν ο Αντρέ Ζιντ 

και  ο  Τόμας  Μαν,  πραγματεύθηκαν  με  αμεσότερο  τρόπο  την 

επαμφοτερίζουσα φύση της ανδρικής λίμπιντο. Ιδιαίτερα η νουβέλα του Ζιντ 

Ο ανηθικολόγος (L’immoraliste, 1902) κατέχει κεντρική θέση στη λογοτεχνία 

που διερευνά την ομοφυλοφιλία. Στα μυθιστορήματά του Τα ημερολόγια του 

Αντρέ  Βαλτέρ  (Les cahiers d’André  Walter,  1891)  και  Γήινες  τροφές  (Les 

nourritures terrestres, 1897) ο Ζιντ εξύμνησε τη λατρεία του σώματος, όπως 

αυτή έγινε γνωστή από το κίνημα της Παρακμής στα τέλη του 19ου αιώνα. 

Στα έργα αυτά η ομοφυλοφιλία του Ζιντ δεν είναι σαφής ούτε συνοδεύεται 

από κάποια θεωρητική στήριξη. Στον Ανηθικολόγο όμως, συμβαίνουν και τα 

δύο. Εκεί, παρακολουθούμε τον νεαρό γάλλο καθηγητή, Μισέλ, ο οποίος σε 

ένα ταξίδι του στη Βόρεια Αφρική αισθάνεται έντονη έλξη για έναν Άραβα, 

ένα  ντόπιο  αγόρι.  Όταν  ο  ήρωας  του  Ζιντ  επιστρέφει  στη  Γαλλία,  η 

προσωπικότητά  του  μεταλλάσσεται  και  στρέφεται  από  την  προηγούμενη 

πουριτανική «λαχτάρα για ευγένεια ψυχής» σ’ έναν αμοραλιστικό υπαρξισμό, 

και από τη σωματική αδυναμία στην ευρωστία και στην αυτοπεποίθηση (σε 

αντίθεση με τη σύζυγό του που ακολουθεί αντίστροφη πορεία). Η προσωπική 

αυτή  διαδρομή  τελειώνει  με  ένα  δεύτερο  ταξίδι  στη  Βόρειο  Αφρική  (σε 

αναζήτηση του αγοριού), και με την απόφασή του να παραμείνει σ’ έναν τόπο 

που αντιμετωπίζει ως πρωτόγονο και ζωογόνο, αφιερώνοντας το μέλλον του 

σ»  εκείνους  τους  «ανέγγιχτους  θησαυρούς  που  βρίσκονται  κάπου 

σκεπασμένοι, κρυμμένοι, συνθλιμμένοι από τον πολιτισμό, την ευπρέπεια και 

την ηθική».48
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Δεν επέλεξαν όλοι οι συγγραφείς τον ανοιχτό τρόπο με τον οποίο ο Ζιντ 

επιτρέπει  στον  ήρωά  του,  τον  Μισέλ,  να  παραδεχτεί  την  νεοαποκτηθείσα 

σεξουαλική  του  ταυτότητα.  Για  άλλους,  το  απαγορευμένο,  το  outré,  η 

διεύρυνση  και  η  υπέρβαση  παρέμεναν  (κυριολεκτικά)  ανομολόγητα,  και 

αναδύονταν μόνο στα περιθώρια του κειμένου και της συνείδησης. Ακριβώς 

με  αυτό  τον  συγκαλυμμένο  τρόπο  αντιμετωπίζει  ο  Τ.Ε.  Λώρενς  (T.E. 

Lawrence, γνωστός ως Λώρενς της Αραβίας) τα σεξουαλικά ταμπού στους 

Επτά στύλους της σοφίας (Seven Pillars of Wisdom, κυκλοφόρησε ιδιωτικά το 

1926  και  εκδόθηκε  μετά  τον  θάνατό του,  το  1935).  Εκεί,  περιγράφει  την 

αιχμαλωσία του, κατά τη συμμετοχή του στην εξέγερση των Αράβων στον Α΄ 

Παγκόσμιο πόλεμο, από ένα απόσπασμα του τουρκικού στρατεύματος, στο 

οποίο ανήκε και ο διαβόητος παιδεραστής Χατζίμ Μπέη. Η καταγραφή του 

επεισοδίου από τον Λώρενς περιστρέφεται γύρω από το θέμα του βιασμού, 

χωρίς να το αγγίζει, έτσι ώστε η «θεσπέσια θέρμη, πιθανώς ερωτική», που 

δοκίμασε  κατά  τη  διάρκεια  των  ξυλοδαρμών  και  των  ταπεινώσεων  που 

υπέστη,  εκφράζεται  σαν μυστηριώδης συνέπεια  παθητικότητας  στην οποία 

εξαναγκάστηκε.  Όπως  σημείωνε  αργότερα  ο  Λώρενς,  η  μαρτυρία  του 

προέκυψε  μέσα  από  μια  σύγκρουση  ανάμεσα  στην  απώθηση  και  στην 

εξομολόγηση, ανάμεσα στην ανάγκη της «αυτοεκτίμησης» και σε εκείνη της 

«αυτοέκφρασης»,  οι  αξεδιάλυτες  εντάσεις  των  οποίων  άφησαν  τον 

αξιωματικό-συγγραφέα με μια νεύρωση που ολόκληρη την κατοπινή ζωή του 

προσπάθησε  να  ξεπεράσει.  Η  ψυχική  υγεία  απαιτεί  αποδοχή  και  όχι 

παράκαμψη της αλήθειας για τη σεξουαλικότητα μας· αυτό είναι το επιμύθιο 

στη νουβέλα Ο θάνατος στη Βενετία (Der Tod in Venedig, 1912) του Τόμας 

Μαν. Ο ήρωάς της, Γκούσταφ φον Άσενμπαχ, πασχίζει απελευθερωθεί από 
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την  αισθητική,  ηθική  και  σεξουαλική  διττότητα,  με  την  οποία  όμως  ο 

καλλιτέχνης, κατ’ ανάγκην, πρέπει να παραμείνει σε επαφή, προκειμένου να 

ακολουθήσει  την  κλίση του (όπως υποστηρίζει  ο  Μαν,  ακολουθώντας  τον 

μέντορά  του,  Νίτσε).  Ο  Άσενμπαχ  αρνείται  να  κάνει  τη  διαδρομή  που  ο 

ήρωας του Ζιντ τολμά, επιλέγοντας την απώθηση αντί της αυτοανάλυσης, μη 

αναγνωρίζοντας  το  γεγονός  της  σεξουαλικής  του  ιδιαιτερότητας.  Όταν  η 

αλλαγή συντελείται πλέον, κατά τη συνάντηση του ώριμου Άσενμπαχ με τον 

νεαρό Τάτζιο στη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Βενετία, η σεξουαλική έλξη δεν 

ομολογείται άμεσα, όπως συμβαίνει με τον Μισέλ, στο μυθιστόρημα του Ζιντ, 

αλλά συσκοτίζεται, μετατίθεται, και μεταμορφώνεται μέσα από ένα περίτεχνο 

σύστημα αναφορών στην κλασική αρχαιότητα, που επιτρέπει στον Άσενμπαχ 

να αποθεώσει  τον αγαπημένο του εξυμνώντας  την  «ισόθεη ομορφιά του». 

Όμως,  μέσα  από  αυτή  τη  διαδικασία  ευφημισμών  και  περιφράσεων,  το 

απωθημένο επιστρέφει και οδηγεί στην ασθένεια και στον θάνατο· αυτό ο 

Μαν το καθιστά σαφές τόσο στον αναγνώστη όσο και στον ήρωά του. Την 

παραμονή του θανάτου του, ο Άσενμπαχ αναγκάζεται να αναγνωρίσει, μέσα 

από  ένα  τελευταίο  βίαιο  όνειρο,  ότι  με  τη  θέλησή  του  αντάλλαξε  τη 

δυνατότητα της υγείας με τη βεβαιότητα της ασθένειας, την ισορροπία με την 

ακραία  υπερβολή,  μέσα  από  μια  διαδικασία  κατά  την  οποία  είδε  τους 

περιλάλητους  «ηθικούς  κανόνες»  του  να  μετασχηματίζονται  στο  αντίθετό 

τους, ένα ήθος ελπίδας που βασίζεται στο «τερατώδες και το διεστραμμένο».49

Ο  Μοντερνισμός  περιλάμβανε  την  απελευθέρωση  από  τις  συμβατικές 

αντιλήψεις  γύρω  από  το  υποκείμενο  και  τις  συμβατικές  κατηγορίες  της 

γλώσσας  και  της  ψυχολογίας,  αλλά  έφερε  επίσης  και  νέους  τρόπους 

αντίληψης της έννοιας του σώματος και του λιβιδικού του μαγνητικού πεδίου, 
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η  οποία  άρχισε  σταδιακά  να  καταλαμβάνει  την  περιοχή  ανάμεσα  στις 

εμπεδωμένες έννοιες της θηλυκότητας και της αρρενωπότητας. Αυτούς τους 

πιο σύνθετους τρόπους της αμφι- και ομο-φυλοφιλίας διερευνά ο Ζαν Κοκτώ 

(Jean Cocteau) στο Τα τρομερά παιδιά (Les monstres sacrés, 1929). Η ιστορία 

περιστρέφεται  γύρω από τη ρευστή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη σχέση που 

αναπτύσσεται ανάμεσα σε τέσσερις  εφήβους:  την Ελιζαμπέτ και τον Πωλ, 

που είναι αδέλφια, και τους φίλους τους, Ζεράρ και Αγκάθα. Μοιράζονται το 

ίδιο  δωμάτιο,  και  παίζουν  διάφορα  παιχνίδια,  κατά  τα  οποία  οι  ρόλοι 

αντιστρέφονται,  οι  ταυτότητες των αγαπημένων συγχέονται  και  εσκεμμένα 

συσκοτίζονται, και τα στερεότυπα των δύο φύλων καταργούνται. Ο Πωλ και 

η  Ελιζαμπέτ,  ιδιαίτερα,  «δίδυμα  μισά  του  ίδιου  σώματος»,  παίζουν  το 

Παιχνίδι  (όπως το αποκαλούν)  με  μια οικειότητα που αγγίζει  τα όρια του 

ερωτισμού.  Οι  επιθυμίες  τις  οποίες  δεν  αποτολμούν  να  εκφράσουν  είναι 

αδύνατο να εκτονωθούν, και τελικά οδηγούν στην αναπόφευκτη τραγωδία της 

διπλής αυτοκτονίας. Τα δυο αδέλφια επιλέγουν αυτή την πράξη απελπισίας 

για να βρεθούν εκεί όπου «η αιμομιξία δεν θα χρειάζεται πλέον να κρυφτεί». 

Η βία που ισοδυναμεί με εκπλήρωση αυτής της σχέσης διατρέχει ως leitmotiv 

ολόκληρο το έργο, και εκφράζεται μέσα από την «υποσυνείδητη πάλη» που 

δομεί τη λανθάνουσα σεξουαλικότητα στο κείμενο του Κοκτώ. Ο Ρόμπερτ 

Μούζιλ επίσης πραγματεύτηκε στον  Νεαρό Τέρλες την καταστροφική φύση 

των δυνάμεων που απελευθερώνονται από τη σύγχυση και την πολλαπλότητα 

της σεξουαλικής ταυτότητας. Το ταξίδι που ξεκινά ο νεαρός ήρωας για να 

ανακαλύψει  τον  εαυτό  του παρακινείται,  σε  ένα  επίπεδο,  από  πνευματική 

περιέργεια:  η  ανάγκη  του  να  διερευνήσει  την  προβληματική  φύση  της 

αναφορικότητας στη γλώσσα και τον ορθολογικό λόγο της μετα-καντιανής 
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φιλοσοφίας, και η επιθυμία του να επιβεβαιώσει τη σαθρότητα των ηθικών 

αρχών,  είναι  ζητήματα  που  επανέρχονται  στην  κεντρική  τάση  του 

Μοντερνισμού. Ωστόσο, στο επίκεντρο αυτών των αναζητήσεων τοποθετείται 

η ολοένα και πιο ασαφής φύση της σεξουαλικότητας Τέρλες, η οποία κινείται 

από τον αισθησιασμό που χαρακτηρίζει τον δεσμό με τη μητέρα του (και τον 

οποίο αργότερα ξαναβρίσκει στην αγκαλιά της Μποτσένα, της πόρνης του 

χωριού) μέχρι την «ερωτική συγκίνηση» που δοκιμάζει όταν γίνεται μάρτυρας 

της σαδιστικής ταπείνωσης που υφίσταται ο συνάδελφός του, Μπασίνι.  Το 

μυθιστόρημα  κλείνει  με  την  αποπομπή του  από  τη  σχολή·  ο  Τέρλες  τότε 

αναζητά,  σε  μια  επιστροφή  του  συμπλέγματος  της  Ηλέκτρας  που  τον 

διακατέχει,  παρηγοριά  «στους  κορσέδες  της  μητέρας  του».  Ο Μούζιλ  δεν 

καθιστά σαφές αν ο Τέρλες εκπροσωπεί την εξέγερση της νεότητας απέναντι 

στην  πατριαρχική  κοινωνία·  το  θέμα  αυτό  εξετάζει  ο  γερμανός 

Εξπρεσσιονιστής  δραματουργός  Άρνολντ Μπρόννεν  (Arnold Bronnen)  στο 

έργο του  Πατροκτονία  (Vatermord,  1922).  Η υπόθεση περιστρέφεται  γύρω 

από την πάλη ανάμεσα σ» έναν πατέρα και στον γιο του (Βάλτερ) για την 

αρχηγία  της  οικογένειας,  θέμα  αρκετά  συχνό  στους  μεταπολεμικούς 

γερμανούς συγγραφείς, που είχαν πειστεί για τη χρεοκοπία της προηγούμενης 

γενιάς. Ο Μπρόννεν χρησιμοποιεί επίσης την οικεία ιδεολογία της ατομικής 

χειραφέτησης,  που  αποτελούσε  κύριο  χαρακτηριστικό  του  γερμανικού 

Εξπρεσσιονισμού, αλλά παράλληλα φροντίζει να διαφανεί ότι η πραγματική 

δύναμη  του  γιου  έναντι  του  πατέρα  κρύβεται  στη  ρευστότητα  και  στη 

δυναμική της σεξουαλικότητάς του. Αυτό το καταδεικνύει όταν αρχίζει  να 

έχει σχέσεις με τον φίλο του, τον πρόωρα ώριμο Έντμουντ, με την αδελφή 

του, και τέλος με τη μητέρα του. Τα λόγια που ο Μπρόννεν βάζει στο στόμα 
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του Βάλτερ στο τέλος του έργου:  «Είμαι  ελεύθερος·  κανείς  δεν βρίσκεται 

μπροστά μου, κανείς πίσω μου, κανείς δίπλα μου, κανείς από πάνω μου: ο 

πατέρας πέθανε», αντανακλούν τόσο την προσωπική απελευθέρωσή του όσο 

και τον θρίαμβο της πολύμορφης σεξουαλικής του ταυτότητας.50

7. Θραύσματα νεωτερικότητας: Η μοντερνιστική ποίηση

Οι Μοντερνιστές εστίασαν το ενδιαφέρον τους στη φύση της συνείδησης, και 

στους  τρόπους  με  τους  οποίους  αυτή  σχετίζεται  με  τον  κόσμο,  δίνοντας 

έμφαση, κυρίως, στον προβληματικό χαρακτήρα της γλώσσας, η οποία για 

πολλούς είχε χάσει τη δυνατότητα είτε να εκφράζει νέες μορφές εμπειρίας 

είτε να αντανακλά τις διεργασίες που συμβαίνουν στον εξωτερικό κόσμο. Οι 

απόψεις  αυτές  ενισχύθηκαν από τα γραπτά  σημαντικών γλωσσολόγων και 

φιλοσόφων  της  γλώσσας,  όπως  ο  Φριτς  Μάουτνερ  (Fritz Mauthner),  ο 

Λούντβιχ Βιτγκενστάιν (Ludwig Wittgenstein) και ο Φερντινάν ντε Σωσσύρ 

(Ferdinand de Saussure) με τα έργα τους Συμβολή για μια κριτική της γλώσσας 

(Beiträge zu einer Kritik der Sprache, 1901), Tractatus Logico-Philosophicus 

(1921) και Μαθήματα γενικής γλωσσολογίας (Cours de linguistique générale, 

1916) αντίστοιχα. Όλοι τους επισήμαιναν τη μη-αναπαραστατική φύση της 

γλώσσας,  το  γεγονός  ότι  αποτελείται  από  σημεία  (όπως  υποστήριξε  ο 

Σωσσύρ)  που  κατέχουν νόημα μόνο στο  πλαίσιο  της  εσωτερικής  συνοχής 

μέσα  σε  συγκεκριμένα  συστήματα  νοηματοδότησης·  ότι,  σύμφωνα  με  τα 

λόγια  του  Βιτγκενστάιν:  «μια  πρόταση  συνιστά  ένα  πρότυπο 

πραγματικότητας,  [αλλά  μόνο]  όπως  εμείς  τη  φανταζόμαστε».  Σε  μεγάλο 

βαθμό, οι εν λόγω θεωρητικοί της γλώσσας απλώς συγκεφαλαίωσαν ό,τι είχαν 

κομίσει περισσότερο από μια δεκαετία νωρίτερα ποιητές όπως ο Μαλλαρμέ. 
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Στα δοκίμια και στις επιστολές του ο μείζων αυτός Συμβολιστής ποιητής είχε 

υποστηρίξει  ότι  η  απόσταση  που  υπάρχει  ανάμεσα  στη  γλώσσα,  το 

υποκείμενο και τον κόσμο προσέφερε ένα νέο πεδίο για ποιητική δράση· αυτή 

η αναγνώριση θα απελευθέρωνε τη γλώσσα από την απλοϊκή δηλωτική της 

λειτουργία  και  θα  της  επέτρεπε  να  ανοιχτεί  στο  ατέρμονο  παιχνίδι  της 

συνδήλωσης. Στην περίοδο του Μοντερνισμού, τον Μαλλαρμέ ακολούθησε 

μια γενιά ποιητών, οι  οποίοι επιθυμούσαν, σύμφωνα με τα λόγια του Τ.Σ. 

Έλιοτ, «να εξαγνίσουν τη διάλεκτο της φυλής», εδραιώνοντας νέες συνάφειες 

ανάμεσα σε λέξεις και έννοιες των οποίων το νόημα είχε εξαντληθεί μέσα 

στην  καθημερινή  χρήση.  Ένας  από αυτούς  τους  ποιητές  ήταν  και  ο  Πωλ 

Βαλερύ. Στα σημαντικότερα έργα του, στο εκτενές ποίημα Η νεαρή μοίρα (La 

jeune parque, 1917) και στη συλλογή με τον τίτλο  Χάρες  (Charmes, 1922), 

περιέγραψε  με  το  λεπτό  του  ύφος  τα  στάδια  εξέλιξης  της  ποιητικής 

συνείδησης που προχωρά «ανάμεσα από το κενό και το συμβάν το γνήσιο∗». 

Οι στίχοι του Βαλερύ επικεντρώνονται στο αίσθημα της στασιμότητας, στις 

διακυμάνσειςτης  διάθεσης  και  στο  πέρασμα  του  χρόνου· μέσα  από  τη 

χαρακτηριστική νεοκλασικιστική πειθαρχία του ρυθμού και  του μέτρου, οι 

ποιητικές του φόρμες ανταποκρίνονται στη ρευστότητα της εμπειρίας, αλλά 

δεν αφήνουν σε καμία περίπτωση περιθώρια για το χάος, την αταξία ή το 

αίσθημα  περισπασμού.  Ο  Βαλερύ  στήριξε  τις  ποιητικές  του  επιλογές  με 

πολλά  θεωρητικά  κείμενα:  δοκίμια,  όπως  τα  Προβλήματα  της  ποίησης 

(Propos sur la poésie, 1936), Ποίηση και αφηρημένη σκέψη (Poésie et pensée 

abstinée,  1939)  και  το  πιο  αυτοβιογραφικό  Αναμνήσεις  από  ένα  ποίημα 

(Mémoires d’un poème, 1938). Εκεί, ορίζει την υψηλή λειτουργικότητα που 

 Paul Valéry,  Το παραθαλάσσιο  νεκροταφείο.  Η νεαρή  μοίρα,  εισαγωγή-μετάφραση Α.  Γιανναράς, 
Αθήνα, Πλέθρον, 1979, σελ. 27.
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υποστηρίζει  το ποιητικό του πρόγραμμα,  και  αναπτύσσει  «τον συνδυασμό 

ασκητισμού  και  παιχνιδιού»,  ο  οποίος  στάθηκε  πάντα  στο  επίκεντρο  της 

ερμητικής ζωής και ποίησής του.51 

Ο Βαλερύ εκπροσωπεί την ορφική τάση στην ποίηση του Μοντερνισμού. 

Ακολουθώντας τον Μαλλαρμέ, προσέλαβε την ποίηση ως καθαρό προϊόν του 

υποκειμένου  που  ασκεί  έλεγχο,  και  χρησιμοποίησε  τη  μελωδικότητα  των 

λέξεων, πολλαπλές ποιητικές περσόνες και μύθους, προκειμένου να συλλάβει 

εκείνες τις  νοηματικές αποχρώσεις  που βρίσκονται  στις  απώτατα όρια του 

ερμηνευτικά καταληπτού. Ανάλογης έντασης και προοπτικής με την ποίηση 

του  Βαλερύ  (αν  όχι  και  μεγαλύτερης)  ήταν  το  ποιητικό  έργο  του  Ράινερ 

Μαρία  Ρίλκε,  του  μείζονος  γερμανόφωνου  ποιητή  της  περιόδου.  Ο  Ρίλκε 

προσπάθησε με την ποίησή του, με τις συλλογές Το βιβλίο των εικόνων (Das 

Bilderbuch,  1902),  Το  βιβλίο  των  ωρών  (Das  Stundenbuch,  1905),  Νέα 

Ποιήματα  (Neue  Gedichte,  1907-1907)  Οι  ελεγείες  του  Ντουίνο (Duineser 

Elegien,  1912-1923)  και  Τα σονέτα στον Ορφέα  (Die Sonette an Orpheus, 

1923), να ανοιχτεί σε ολοένα και πιο απόμακρες περιοχές της εμπειρίας και 

της γνώσης, μια διαδικασία εξερεύνησης που έφτασε στο απόγειό της με τις 

Ελεγείες  του  Ντουίνο.  Ακόμη  και  στις  πρώιμες  συλλογές  του,  όμως,  το 

ποιητικό βλέμμα είναι κάποτε τόσο έντονο ώστε να αγγίζει τη μυστικιστική 

διάσταση.  Αυτό  συμβαίνει  κυρίως  στα  λεγόμενα  Dinggedichte (ποιήματα-

αντικείμενα)  από  το  δεύτερο  μέρος  των  Νέων  Ποιημάτων,  όπως  τα 

«+++++++» («Die Rosenschale») και «+++++++» («Das Rosen-Innere»). Στα 

ποιήματα  αυτά  ο  κόσμος-αντικείμενο  μετασχηματίζεται  μέσα  από  την 

αισθητικοποιητική  ματιά  του  ποιητή,  και  επενδύεται,  ουσιαστικά,  με  μια 

οντολογική πληρότητα που εμφανίζεται «πέρα από κάθε δύναμη προσφοράς, 
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παρουσία/ που θα μπορούσε να είναι δική μας: που θα μπορούσε να είναι το 

ακραίο μας όνειρο». Τα αντικείμενα που περιγράφονται εδώ έχουν αποκτήσει 

μια ενότητα ύπαρξης, μια αυτάρκεια που είναι άγνωστη σε όσους βαρύνονται 

από τους περιορισμούς της συνείδησης, σε όσους «ασφαλείς δεν εί[ναι] στο 

σπίτι [τους], σε τούτο τον κόσμο, που μυστικό δεν του έχει μείνει∗», όπως 

διαβάζουμε στην πρώτη από τις Ελεγείες του Ντουίνο. Οι τελευταίοι πρέπει να 

βρουν νόημα πάση θυσία,  να αποδεχτούν τη μοναδικότητα της ζωής,  των 

απάνθρωπων δεσμεύσεων και του θανάτου «πασχίζοντας να τον χωρέσουν 

στα απλά τους χέρια,/ στο ολοένα και πιο συνωστισμένο βλέμμα, στην άφωνη 

καρδιά».  Οι  Ελεγείες  του Ντουίνο καταγράφουν αυτήν τη διαδρομή,  και  η 

ποίηση που περιέχεται στον τόμο, με το διαλυμένο συντακτικό, τις εναλλαγές 

ρυθμού  και  τις  αιφνίδιες  μεταβολές  διάθεσης,  αντανακλά τους  επώδυνους 

όρους  με  τους  οποίους  το  υποκείμενο  προσπαθεί  να  συμφιλιωθεί  με  την 

ύπαρξη («Dasein») και συγχρόνως να επιτύχει την υπέρβασή της.52

Ο  υπαρξιακός  Συμβολισμός  του  Ρίλκε  αντιπροσωπεύει  μια  κυρίαρχη 

κατεύθυνση στο πλαίσιο της ποίησης του ευρωπαϊκού Μοντερνισμού. Στην 

Ισπανία,  ποιητές  όπως  ο  Αντόνιο  Ματσάδο  (Antonio Machado)  με  τις 

συλλογές  Ερημιές (Soledades,  1903)  και  Τοπία  της  Καστίλης (Campos de 

Castilla,  1912) και ο Χουάν Ραμόν Χιμένεθ (Juan Ramon Jiménez) με τα 

Πνευματικά σονέτα (Sonetos espirituales,  1917) και το  Πέτρα και  Ουρανός 

(Piedra y cielo, 1919) παρήγαγαν ποίηση συμβολιστική στην έμπνευση, αλλά 

εντελώς ιδιαίτερη ως προς τον συχνά έντονο μυστικισμό της. Στην Ιταλία, ο 

Τζουζέπε  Ουνγκαρέττι  (Giuseppe Ungaretti)  με  τις  συλλογές  ++++++ 

(Alegria di Naufragi, 1919) και  ++++++ (Sentimento del Tempo, 1933), ο 

Σαλβατόρε Κουαζίμοντο (Salvatore Quasimodo) με τις συλλογές Νερά και γη  
 Ράινερ Μαρία Ρίλκε, Ποιήματα, μτφ. Ά. Δικταίος,  Αθήνα, Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος, 1985, σελ. 359.
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(Acque e terre, 1930) και Το βυθισμένο όμποε (Oboe sommerso, 1932) και ο 

Εουτζένιο Μοντάλε (Eugenio Montale) με το  Κόκαλο της σουπιάς (Ossi di 

seppia, 1925) και τις  Περιστάσεις (Occasioni, 1939), εμπνεύστηκαν από τον 

Ντίνο  Καμπάνα  (Dino Campana)  και  τη  συλλογή  του  Ορφικά  τραγούδια 

(Canti orfici,  1914), του οποίου το περίφημο ποίημα «Το παράθυρο» («La 

finestra»)  με  την  εξάρθρωση  του  συντακτικού  και  τις  συμβολιστικές 

ενοράσεις προσέφερε ένα από τα πιο πρώιμα παραδείγματα μοντερνιστικού 

ιδιώματος στην ιταλική ποίηση. Οι ποιητές αυτοί συνέκλιναν σ» ένα ύφος που 

έμεινε γνωστό ως Ερμητισμός (Ermetismo).  Η ποίησή τους εκφράζει έναν 

κρυπτικά  κωδικοποιημένο  κόσμο  ιδιωτικών  συνειρμών,  αναμνήσεων  και 

επιθυμιών,  σε  ποιήματα  όπου  καθετί  περιττό,  διακοσμητικό  και  ιδιάζον 

παραμερίζεται από έναν ακραίο μινιμαλισμό. Στα πιο γνωστά παραδείγματα 

συγκαταλέγονται  το  δίστιχο  ποίημα  του  Ουνγκαρέττι  «Πρωϊνό»: 

«Φωτίστηκα/  από  απεραντοσύνη»  («Μ’illumino/  d’immenso»),  και  το 

«Ξαφνικά έγινε απόγευμα» («Ed è  subito sera») του Κουαζίμοντο,  όπου η 

ένωση του φωτός με τον χρόνο επιτυγχάνεται ακριβώς χάρη στην τολμηρή 

βραχύτητα  των  τριών  στίχων  του  ποιήματος.  Ο  Μοντάλε,  ιδιαίτερα, 

οικειοποιήθηκε αυτό τον τρόπο στη συλλογή Το κόκαλο της σουπιάς, καθώς 

επιχείρησε  να  εξερευνήσει,  όπως  στο  περίφημο  ποίημα  «Λεμονιές»  («I 

limoni»), εκείνες τις «σιωπές/ όπου όλα υποχωρούν και μοιάζουν έτοιμα να 

προδώσουν το ύστατο μυστικό τους».53

Ο  ισπανικός  Μοντερνισμός  καλλιέργησε  ένα  λογοτεχνικό  ύφος  με 

αντίστοιχο βάθος και  ένταση.  Εκεί  εντάσσεται  το έργο του δραματουργού 

Ραμόν δε Βάλλε-Ινκλάν (Ramon de Valle-Inclán), του οποίου η θεωρία της 

esperpento (ποιητική παραμόρφωση), έκδηλη σε έργα του όπως Τα φώτα της 
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Βοημίας  (Luces de Bohemia,  1920) και  Τα κέρατα του Δον Φριολέρα  (Los 

cuernos de Don Friolera, 1921), αντιπροσωπεύει την πιο προωθημένη άποψη 

για το θέατρο του Μοντερνισμού, μετά από το επικό θέατρο του Μπρεχτ· κι 

ακόμη, το έργο του μεγάλου πεζογράφου-φιλοσόφου Μιγκέλ δε Ουναμούνο 

(Miguel de Unamuno), συγγραφέα μυθοπλασίας όπως η  Καταχνιά (Nieblas, 

1914) και ο Άβελ Σάντσεθ (Abel Sánchez, 1917), αλλά ίσως πιο γνωστού για 

τη θρησκευτική-υπαρξιακή του μελέτη  Το τραγικό αίσθημα της ζωής  (Del 

Sentimiento trágico de la vida, 1913). Πάντως, η μείζων παραγωγή αυτής της 

περιόδου  προέρχεται  από  τους  ποιητές  Χιμένεθ  και  Ματσάδο,  οι  οποίοι, 

εμβαθύνοντας στην κληρονομιά του γαλλικού Συμβολισμού,  χάρισαν στην 

Ισπανία την πιο λεπταίσθητη ποίηση από τον 17ο αιώνα. Πίσω από το έργο 

τους  κρύβεται  μια  τοπική  μυστικιστική  παράδοση,  η  αίσθηση  της 

αναχώρησης για ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης. Κάτι ανάλογο γίνεται 

φανερό και στο έργο του Ματσάδο, του οποίου τα ωραιότερα ποιήματα, όπως 

τα  «Από  τον  δρόμο»,  «Περάσματα»  και  «Απ’  τη  σχισμή  του  ονείρου  με 

καλούσαν...», εκφράζουν την αποφασιστικότητα του υποκειμένου να κερδίσει 

την  πνευματική  ενόραση,  ακόμη  και  απέναντι  σ’  έναν  κόσμο  που  είναι 

«άδειος, διάφανος, άφωνος, τυφλός».54

Στη Ρωσία, η συμβολιστική ποίηση του Μπέλυ και του πρώιμου έργου του 

Μπλοκ  αποτέλεσε  αντικείμενο  κριτικής  μιας  ομάδας  νέων  ποιητών,  που 

έμειναν γνωστοί ως Ακμεϊστές, και έγραψαν ανάμεσα στο 1910 και το 1920. 

Οι  ρώσοι  Ακμεϊστές  επιθυμούσαν  να  ξεφύγουν  από  τη  υποβλητική 

μουσικότητα του Συμβολισμού, προσβλέποντας σε ένα ποιητικό ιδίωμα που 

θα  ανταποκρινόταν  στις  συναισθηματικές  και  πνευματικές  ανάγκες  του 

ποιητή αλλά και του αναγνώστη. Ηγετικές φυσιογνωμίες αυτής της ποιητικής 
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σχολής  υπήρξαν  η  Άννα  Αχμάτοβα  (Anna Akhmatova)  με  τις  συλλογές 

Απόγευμα (++++++, 1912), Λευκή πτήση (Bielaia Staia, 1917) και  Σωτήριον 

έτος  1921 (Anno Domini MCMXXI,  1922),  ο  Όσιπ  Μάντελσταμ  (Osip 

Mandelshtam)  με  τις  συλλογές  Πέτρα (Kamen,  1913)  και  Θλίψη (Tristia, 

1922) και ο ιδρυτής της ομάδας –ο οποίος προσέφερε και το μανιφέστο της, 

το 1913, με το «Η παράδοση του Συμβολισμού και οι Ακμεϊστές»– Νικολάι 

Γκουμιλιόφ  (Nikolay Gumilyov).  Οι  Ακμεϊστές  εστίασαν  σε  ζητήματα 

προσωπικής  και  μεταφυσικής  σημασίας:  σύμφωνα  με  τα  λόγια  του 

Γκουμιλιόφ,  ασχολήθηκαν με  τον «Θεό,  την αμαρτία,  τον θάνατο και  την 

αθανασία». Τέτοιες ανησυχίες είναι έκδηλες σε ποιήματα όπως το «Ιούλιος 

1914»  και  «Όλα  λεηλατήθηκαν»  της  Αχμάτοβα,  όπου  η  βιαιότητα  της 

ιστορίας  (στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  το  ξέσπασμα  του  Α΄  Παγκοσμίου 

πολέμου  και  η  επακόλουθη  Ρωσική  Επανάσταση)  υποβάλλεται  μέσα  από 

εικόνες  βεβήλωσης  και  φυσικής  καταστροφής,  για  να  ξεπεραστεί  τελικά 

(έστω  και  εν  μέρει)  μέσα  από  το  σύμβολο  «του  βάθους  του  διάφανου 

ουρανού», που για την Αχμάτοβα αντιπροσωπεύει τη συνέχεια της ζωής και 

της ελπίδας. Αυτά τα ποιήματα προδίδουν τα ίχνη μιας θρησκευτικής πίστης, 

την οποία η Αχμάτοβα εξέφρασε πλήρως στο Σωτήριον έτος 1921. Η ποίηση 

του  Μάντελσταμ  κοιτάζει  προς  την  ιστορία·  όμως  εκεί,  ο  εσχατολογικός 

τόνος είναι πιο ισχυρός, ενώ το αίσθημα της υπέρβασης εξασθενημένο. Αυτό 

φαίνεται  καθαρά από ποιήματα όπως  το  «Η εποχή  μου»,  όπου  ο  ποιητής 

αναφέρεται  στην  εποχή  του  σαν  «άγριο  θηρίο»,  «πληγωμένο  ζώο»  που 

χτυπήθηκε πισώπλατα από τα πυρά των ιστορικών και πολιτικών αλλαγών. 

Στην ύστερη ποιητική παραγωγή του (μεγάλο μέρος της οποίας παρέμεινε 

ανέκδοτο)  εκδηλώνεται  ένας  ακόμη  πιο  έντονος  πεσιμισμός.  Σε  ποιήματα 
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όπως τα «1η Ιανουαρίου, 1924» και «Όμως ένας ουρανός που κυοφορεί το 

μέλλον...», ο Μάντελσταμ προσέγγισε ένα νέο ιδίωμα ικανό να καταγράψει 

τις  αλλαγές  που  είχαν  επέλθει  στη  ρωσική  κοινωνία,  περιγράφοντας  έναν 

κόσμο  όπου  «οι  υπέροχες  κιτρολεμονιές  μυρίζουν  θάνατο»,  και  όπου  τα 

όνειρα των ανθρώπων παραμένουν ανεκπλήρωτα.55

Όσοι  διαμορφώθηκαν  μέσα  στο  ύστερο  συμβολιστικό  ιδίωμα,  όπως  οι 

ποιητές  του  Ερμητισμού  στην  Ιταλία  και  του  Ακμεϊσμού  στη  Ρωσία, 

οργάνωναν συχνά τους στίχους τους γύρω από τη δυναμική υποβολή μιας και 

μόνης  εικόνας,  που  χρησίμευε  τόσο  για  να  οργανωθούν  τα  θέματα  του 

ποιήματος όσο και ως σημαίνον ενός ανώτερου, υπερβατικού στερεώματος. 

Στη  Βρετανία,  οι  αγγλο-αμερικανοί  Εικονιστές,  με  ηγετικές  φυσιογνωμίες 

τους  Τ.Ε.  Χιουλμ  (Τ.Ε.  Hulme)  και  Έζρα  Πάουντ,  ανέπτυξαν  τη 

συγκεκριμένη  πρακτική  σε  ενσυνείδητη  αισθητική.  Για  τον  Πάουντ,  η 

ποιητική εικόνα κατέχει μια σχεδόν μυστικιστική δύναμη: παρουσιάζει «ένα 

διανοητικό και  συναισθηματικό σύμπλεγμα σε μια στιγμή»,  προσφέροντας 

στον αναγνώστη «εκείνη την αίσθηση της απροσδόκητης λύτρωσης· εκείνη 

την αίσθηση της απελευθέρωσης από τα δεσμά του χρόνου και του χώρου· 

εκείνη την αίσθηση της απροσδόκητης ανάπτυξης». Οι Εικονιστές δεν είναι, 

ίσως,  τόσο  σημαντικοί  για  τις  θεωρητικές  τους  αναζητήσεις  όσο  για  την 

επίδραση  που  άσκησαν  σε  έναν  από  τους  μείζονες  ποιητές  του 

Μοντερνισμού: στον Τ.Σ. Έλιοτ. Στα πρώιμα ποιήματά του, ωστόσο, όπως 

«Το ερωτικό τραγούδι  του Άλφρεντ  Προύφροκ» (1917),  ο  Έλιοτ πηγαίνει 

πολύ πέρα από το πουαντιγιστικό ιδίωμα των Εικονιστών·  οι  εικόνες του, 

ανησυχητικές  και  συνάμα  κωμικές,  αποτελούσαν  μέρος  μιας  ευρύτερης 

οπτικής  της  κατακερματισμένης  και  υποβιβασμένης  φύσης  της 
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νεωτερικότητας,  που  οι  λογοτεχνικές  καταβολές  της  ανάγονται  σε  μια 

παράδοση  που  εκτείνεται  από  τον  Μπωντλαίρ  και  τον  Ρεμπώ  μέχρι  τον 

Κορμπιέρ και  τον Λαφόργκ.  Αυτοί  κληροδότησαν στον Έλιοτ  μια  κάποια 

πολιτισμική απαισιοδοξία (η οποία, ωστόσο, εκφράζεται στην ποίησή του με 

ειρωνικό τρόπο) αποστασιοποίηση, καθώς και με συγκεκριμένα μορφολογικά 

τεχνάσματα, όπως: οι πολλαπλές περσόνες που επιτρέπουν στον ποιητή να 

υιοθετεί  στο  έργο  του  μάσκες  και  ποικίλα  προσωπεία·  αντιστοίχως,  η 

απροσωποποίηση, την οποία επιφέρει η κατάργηση του λυρικού υποκειμένου· 

κι ακόμη, η εκτενής χρήση μη ποιητικής ορολογίας και η μετρική ελευθερία 

του ελεύθερου στίχου. Όλα αυτά έρχονται στο προσκήνιο με το magnum opus 

της  Μοντερνιστικής  περιόδου  του  Έλιοτ:  την  Έρημη  Χώρα (Waste Land, 

1922). Εκεί, ο ποιητής ανακαλεί περασμένους πολιτισμούς της Ανατολής και 

της Δύσης, από τον Δάντη και τον Σαίξπηρ ως τις Ουπανισάδες, προκειμένου 

να  ανακουφίσει  τον  σύγχρονο  κόσμο  από  τον  φθηνό  υλισμό,  τη  χυδαία 

σεξουαλικότητα  και  τον  φιλισταϊσμό.  Σε  πέντε  εκτενή  tableaux ο  Έλιοτ 

χαρτογραφεί  τα όρια αυτού του κόσμου μέσα από υπαινικτικές  αναφορές, 

αρχέτυπα αλλά και παιγνιώδεις παραπομπές. Όλα αυτά εντάσσονται σε ένα 

αφηγηματικό πλαίσιο, το οποίο δεν προωθεί συνολικές λύσεις απέναντι στην 

κρίση που το ίδιο  το ποίημα επισημαίνει·  ό,τι  μπορεί  να επιτευχθεί  (όπως 

μοιάζει να υπαινίσσεται ο Έλιοτ) είναι μια αποσπασματική και προσωρινή 

αναστολή από τη νεωτερικότητα: η ανέγερση ενός πολιτισμικού καταφύγιου 

για  όσους  ύψωσαν  τα  θραύσματα  του  παρελθόντος  ως  ανάχωμα  στην 

καταστροφή του παρόντος.56

Η ένταση ανάμεσα στην ανάκληση της παράδοσης και στην αναγνώριση 

της αποσπασματικής φύσης της νεωτερικότητας χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος 
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της ποιητικής παραγωγής αυτής της περιόδου, και μεταξύ άλλων το έργο δύο 

κορυφαίων ελλήνων ποιητών: του Κ.Π. Καβάφη (τα ποιήματα του οποίου, 

γραμμένα μεταξύ 1911 και 1933, εκδόθηκαν σε συλλογή μόλις το 1963) και 

του Γιώργου Σεφέρη (Στροφή,  1931 και  Μυθιστόρημα,  1935). Οι δυο τους 

υπήρξαν οι κυριότεροι εκπρόσωποι του Μοντερνισμού στην Ελλάδα, και η 

φήμη τους ξεπέρασε κατά πολύ εκείνη του Κωστή Παλαμά (Ασάλευτη ζωή, 

1904),  του Άγγελου Σικελιανού (Ο αλαφροΐσκιωτος,  1909) και των άλλων 

ελλήνων συγγραφέων της περιόδου. Ο Καβάφης στρέφεται στο παρελθόν, για 

να μιλήσει, σε μια γλώσσα διαλεκτική, ταυτόχρονα όμως ακριβή και μάλιστα 

αποστασιοποιημένη,  για  τους  τρόπους  με  τους  οποίους  οι  τελετουργικές, 

εθιμοτυπικές και  συμβολικές πράξεις  είναι  σε θέση να διαμορφώσουν την 

ταυτότητα τόσο του υποκειμένου (εν προκειμένω, του Καβάφη ως ποιητή) 

όσο και του έθνους (καθώς ο Καβάφης αυτοσυστήνεται ως πανελληνιστής, 

που γράφει για ένα έθνος το οποίο δοκιμάζεται από ριζικές πολιτισμικές και 

πολιτικές αλλαγές). Προκειμένου να ανακτήσει επαφή με αυτό το παρελθόν, ο 

Καβάφης υιοθετεί ποικίλα προσωπεία: άλλοτε μιλά ως εξόριστος βυζαντινός 

άρχων,  άλλοτε  ως  τυανεύς  γλύπτης,  ποιητής  Φαρνάζης  ή  ως  ο  Ρωμαίος 

αυτοκράτορας  Ιουλιανός.  Όλα  ανασύρονται  μέσα  από  εμπειρίες, 

στρατιωτικές,  καλλιτεχνικές,  ερωτικές,  από  το  παρελθόν-ως-συνέχεια-του-

παρόντος,  και  αναζητούν  το  λυρικό  προορισμό  τους  μες  σε  «χιλιάδες 

πράγματα και πρόσωπα», όπως αναπλάθονται στον νου του ποιητή, ο οποίος 

είναι περήφανος, σαν «τον καθρέπτη στην είσοδο» (από το ομώνυμο ποίημα 

του  1930)  «που  είχε  δεχθεί  επάνω  του/  την  άρτιαν  εμορφιά  για  μερικά 

λεπτά∗». Την ίδια διπλή οπτική θα συναντήσουμε και στον νεότερο από τον 

Καβάφη και πιο συνειδητά έλληνα Μοντερνιστή ποιητή, τον Γιώργο Σεφέρη. 
 Κ.Π. Καβάφη, Ποιήματα, Αθήνα, Ίκαρος, 1958, σελ. 186.
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Όπως συμβαίνει  και  με  τόσους άλλους  σημαντικούς ποιητές της περιόδου 

αυτής, λ.χ. τον Έλιοτ, τον οποίο ο Σεφέρης μετέφρασε στα ελληνικά, οι στίχοι 

του  ζυγιάζουν  τον  σκεπτικισμό  και  στην  ειρωνεία  με  την  επιθυμία  να 

εντοπίσουν σχήματα, μορφολογίες και συνέχειες που διατρέχουν την ιστορία. 

Όπως συμβαίνει και με τον Καβάφη, ο Σεφέρης προσπαθεί να ανακτήσει το 

παρελθόν  για  χάρη  του  μέλλοντος·  μόνο  που,  στην  συχνά  ερμητική  και 

υπαινικτική  γραφή του,  η  προσπάθεια  αυτή  απαιτεί  αγώνα της  φαντασίας 

αλλά  και  της  ερμηνείας.  Αυτό  ισχύει  κατά  κύριο  λόγο  για  ένα  από  τα 

κορυφαία έργα του, το Μυθιστόρημα. Εκεί, ο Σεφέρης ξεκινά ένα ταξίδι στο 

πρόσφατο ελληνικό παρελθόν, ώστε «να βρούμε πάλι το πρώτο σπέρμα/ για 

να  ξαναρχίσει  το  πανάρχαιο  δράμα».  Πρόκειται  όμως  για  θεογονία  δίχως 

σκοπό·  η  κορύφωσή  της  δεν  βρίσκεται  στη  λύση  ή  στον  θρίαμβο  του 

παρόντος,  αλλά  στην  αυστηρή  δέσμευση  να  συνεχιστεί  ο  αγώνας  για 

προσωπική  και  εθνική  ταυτότητα.  Σε  μια,  άλλως,  ζοφερή  κατακλείδα,  η 

προτροπή του ποιητή προς τη μελλοντική γενιά, προς εκείνους «που κάποτε 

θα ζήσουν εδώ που τελειώνουμε/ αν τύχει και μαυρίσει στη μνήμη τους το 

αίμα  και  ξεχειλίσει/  ας  μη  μας  ξεχάσουν,  τις  αδύναμες  ψυχές  μέσα  στ’ 

ασφοδίλια», απομένει η μόνη θετική νότα∗.57

Παρόμοιος  αγώνας  να  διασωθούν  τα  πολιτιστικά  επιτεύγματα  του 

παρελθόντος ως ανάχωμα στον κατακερματισμό του παρόντος διεξάγεται και 

στο  έργο  του  μεγάλου  ιρλανδού  ποιητή,  του  Γουίλιαμ  Μπάτλερ  Γέητς 

(William Butler Yeats). Η ποίησή του, ιδιαίτερα στις πρώτες συλλογές, όπως 

Οι περιπλανήσεις του Όουσιν (The Wanderings of Oisin, 1889) και Ο άνεμος 

στις καλαμιές (The Wind Among the Reeds, 1899) διαπερνάται από νοσταλγία 

για ένα παρελθόν που το διέπουν «τα έθιμα και [...] οι τελετουργίες», για έναν 
 Γιώργος Σεφέρης, Τα ποιήματα, Αθήνα, Ίκαρος, 91974, σελ. 43 και σελ. 71 αντιστοίχως.
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πολιτισμό όπου κυριαρχεί η «αθωότητα και η ομορφιά». Τα ποιήματα αυτά 

αποπνέουν τον αρχέγονο αέρα των κέλτικων μύθων και του αποκρυφιστικού 

συμβολισμού. Αργότερα, ο Γέητς αποστασιοποιήθηκε από αυτού του είδους 

την κατασκευασμένη μυθολογία σε ποιήματα όπως το «Ένα πανωφόρι» ( «A 

Coat»,  1914),  αλλά  και  τα  «Πάσχα,  1916»  («Easter,  1916»)  και 

«Περισυλλογή σε καιρό πολέμου» («A Meditation in Time of War») από τη 

συλλογή  Ο  Μιχαήλ  Ρόμπαρτς  και  ο  χορευτής  (Michael Robartes and the 

Dancer,  1921),  που  χαρακτηρίζονται  από  μια  εναργέστερη  αίσθηση  της 

κρίσιμης  ιστορικής  στιγμής.  Στα  ποιήματα  αυτά,  που  αποτελούν  εν  μέρει 

εξομολόγηση  και  εν  μέρει  πολιτική  ανάλυση,  ο  Γέητς  παραμερίζει  την 

πρότερη  νοσταλγία  χάρη  μιας  ολοένα  και  πιο  ειλικρινούς  εμπλοκής  στο 

άναρχο  και  πολιτιστικά  παρηκμασμένο  παρόν.  Στα  κατοπινά  του  έργα,  ο 

ποιητής προσπάθησε να συμφιλιωθεί με την κρίση αυτή μέσα από τη θεωρία 

του στροβίλου (gyre), όπως περιγράφεται στο φυλλάδιο Ένα όραμα (A Vision, 

1925). Εκεί, υποστηρίζει ότι η ιστορία αποτελεί μια κυκλική διαδικασία, που 

ταλαντεύεται διαρκώς ανάμεσα στη «διχόνοια» και την «ομόνοια», και ότι το 

παρόν  δεν  είναι  παρά  ένας  συνδετικός  κρίκος  ανάμεσα  στις  απείρως 

μεγαλύτερες  πραγματικότητες  του  παρελθόντος  και  του  μέλλοντος.  Ο 

μεταφυσικός ησυχασμός αυτής της θεωρίας είναι ευδιάκριτος σε ολόκληρη 

την ποιητική παραγωγή αυτής της περιόδου του Γέητς,  όπου αντηχεί ένας 

καινούργιος τόνος ειρωνείας και στωικότητας· και ακόμη, είναι πρόδηλος στο 

μεταγενέστερο έργο  του,  στις  συλλογές  Το κάστρο  (The Tower,  1928),  Η 

ανεμόσκαλα και άλλα ποιήματα (The Winding Stair and Other Poems, 1933) 

και  Τελευταία  ποιήματα  και  θεατρικά  (Last Poems and Plays,  1940).  Εκεί 

όπου προηγουμένως επικρατούσε ο φόβος και η ταραχή, όπως λ.χ. στο ποίημα 
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«Η  Δευτέρα  Παρουσία»  («The Second Coming»),  τώρα  βασιλεύει  μια 

ολύμπια γαλήνη, καθώς ο ποιητής αντικρίζει τη ζωή του και την ιστορία από 

μια  θέση  υψηλότερη,  προϊόν  της  κατάκτησης  μιας  βαθιάς  πίστης  στις 

ατέρμονα  δημιουργικές,  ατέρμονα  ανανεωτικές  δυνάμεις  της  ιστορίας-ως-

πνεύματος, ιδιαίτερα όπως αυτές εκφράζονται μέσα από την τέχνη. Ο Γέητς 

συνέθεσε  μερικά  από  τα  ωραιότερα  ποιήματά  του,  λ.χ.  το  «Βυζάντιο» 

(«Byzantium») και «Οι περιστροφές» («The Gyres»), προς επίρρωση αυτής 

της  πίστης,  κατορθώνοντας  μέσα  από  την  τραγική  χαρά  (με  τη  νιτσεϊκή 

έννοια)  να  αποδεχτεί  και  να  ξεπεράσει  τoν  πολιτισμικό  πεσιμισμό  που 

έμοιαζε εγγενής στον τρόπο με τον οποίο ο Μοντερνισμός ανταποκρίθηκε 

στις προκλήσεις της νεωτερικότητας.58
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