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Πρόλογος

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Νικηφόρου Βρεττάκου 
«Εξομολόγηση στον αναγνώστη», γραμ-

μένο το 1964 ως προλογικό σημείωμα σε μια 
Εκλογή ποιημάτων του (εκδόσεις Θεμέλιο) και 
αναδημοσιευμένο το 2008 σε μια ακόμη Εκλογή 
(εκδόσεις Ποταμός), δεν είναι γράμμα. Έτσι, 
δίκαια θ’ αναρωτηθεί κανείς γιατί εντάχθηκε εδώ,  
σ’ αυτή την ενότητα με διαφόρων ειδών Γράμ-
ματα του ποιητή που εκδόθηκαν με αφορμή τα 
100 χρόνια από τη γέννησή του.

Η απάντηση είναι απλή. Παρ’ όλο που 
αυτό το κείμενο δεν είναι γράμμα, είναι, κατά 
τη γνώμη μου, η πιο ανοιχτή επιστολή που 
έχει γράψει. Απευθύνεται σε όλους, με απέρα-
ντη ειλικρίνεια. Είναι μια επιστολή τίμια σαν  
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το πρόσωπό του. Στην περίπτωση του Νικη-
φόρου Βρεττάκου, δε χάσαμε, όπως λέει στο 
ποίημά του «Ευρίωνος τάφος» ο Καβάφης,  
«το πιο τίμιο – την μορφή του». Μέσ’ απ’ αυτό 
το κείμενο, ο ποιητής είν’ εδώ, μ’ εκείνο το πρό-
σωπο που είναι σαν τα λιθάρια, σαν τους κορ-
μούς των δέντρων και τα πουρνάρια, και μιλάει 
χαμηλόφωνα σε όλους και σ’ έναν-έναν χωριστά 
τους αναγνώστες του.

Ξεκινάει μιλώντας για τους πρώτους του 
στίχους, γραμμένους με μολύβι σ’ ένα παρά-
θυρο του πατρικού του, και για μια χρονολογία 
χαραγμένη με σουγιά, που έμειν’ εκεί να σημα-
τοδοτεί για πάντα μια «αρχή», την αφετηρία 
για ένα μακρύ και δημιουργικό ταξίδι. Λέει για 
τον καιρό που «ήθελε να μιλήσει, να ειπεί κάτι 
πράματα, αλλά που δεν μπορούσε ή δεν ήξερε 
να εκφραστεί», και φτάνει ώς τη στιγμή που 
ομολογεί ότι «χωρίς να είμαι βέβαιος ότι είμαι 
ποιητής, ξέρω τώρα πως δεν είμαι τίποτε άλλο».

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος, που μια ολόκληρη 
ζωή ερχόταν απ’ τον Ταΰγετο, «την πιο όμορφη 
μοναξιά […] και τον πιο ανοιχτό ορίζοντα», κι 
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εκεί επέστρεφε ολοένα, ένας άνθρωπος που ονει-
ρευόταν πάντα «την ανθοφορία του κόσμου», 
κάθεται και γράφει αυτό το γράμμα στον ανα-
γνώστη για να του συστηθεί, να του πει ποιος 
είναι κι από πού έρχεται. Λέει για το ρόλο που 
παίξανε στη ζωή του οι πρώτες εικόνες του, 
τα ζώα και τα πουλιά, τα δέντρα και τ’ αγριο-
λούλουδα, ο ήλιος και τα ποτάμια, κι ύστερα 
η επαφή με τον κόσμο, ο παραλογισμός του 
πολέμου, οι μεγάλες πολιτικο-κοινωνικές ιδέες 
που συντάραξαν τον 20ό αιώνα, κι εκείνος, σαν 
γνήσιο παιδί του, συγκλονίστηκε απ’ αυτές, τις 
ενστερνίστηκε, τον εμπνεύσανε, λέει πώς τις 
κατάλαβε και πώς τις εφάρμοσε ως δημιουρ-
γός, και με τι συνέπειες. Λέει τι αγάπησε στη 
ζωή του, τι ένιωσε την ανάγκη να γράψει, κι 
ότι τα γραπτά του είναι «προϊόντα εκρηχτικών 
συγκινήσεων».

Το 1964 λοιπόν, ο Νικηφόρος Βρεττάκος,  
52 χρονών, ήδη καταξιωμένος ποιητής, πιά-
νει και γράφει αυτή την «Εξομολόγηση». Θα 
μπορούσε να θεωρηθεί εκτενέστατο βιογραφικό 
σημείωμα ή συντομότατη αυτοβιογραφία. Όμως 



• 12 •

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ο χαρακτήρας της κι ο παλμός της την κάνουν 
να μην είναι τίποτα απ’ τα δυο. Είν’ ένα κεί-
μενο που θα μπορούσε κάλλιστα να μπαίνει σαν 
πρόλογος σε όλα τα βιβλία του. Ο Νικηφόρος 
Βρεττάκος συντάσσει μια συστατική επιστολή, 
συστήνεται ο ίδιος στον αναγνώστη του. Δε θέλει 
να τον προϊδεάσει. Θέλει να εξηγηθεί. Τον παίρ-
νει απ’ το χέρι, τον πάει ώς το κατώφλι του 
ποιητικού του σύμπαντος και τον αφήνει να το 
εξερευνήσει μόνος του.

Και μ’ αυτή τη βαθιά ανθρώπινη επιστολή, 
ζεστή σαν τα χώματα της Πλούμιτσας, ο Νικη-
φόρος Βρεττάκος κερδίζει την εμπιστοσύνη μας, 
μας κερδίζει απ’ την αρχή, κι ας γράφει στο 
τέλος, γιατί το ξέρει καλά, ότι τον τελευταίο 
λόγο στην αποτίμηση της καλλιτεχνικής δημι-
ουργίας τον έχει πάντα ο χρόνος.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ



Εξομολόγηση  
στον αναγνώστη
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M

ΠΑΝΕ αρκετά χρόνια από τότε που επιστρέ-
φοντας στην πατρίδα μου, στο κλειστό 

τώρα πατρικό μου σπίτι στην «Πλούμιτσα», δε 
βρίσκω πια τους πρώτους μου στίχους. Ήμουνα 
δέκα χρονών όταν τους έγραψα στο βορινό παρά-
θυρο της σάλας, πίσω από το παραθυρόφυλλο, 
με μαύρο μολύβι.

Αυτά εγώ τα έγραφα την έκτην Ιουλίου
ώρα επτά που βράδιαζεν με δύσιν του ηλίου.

Ο χρόνος τούς σκούπισε προσεχτικά, τα ίχνη 
του μολυβιού χάθηκαν, όπως το νερό που εξα-
τμίζεται. Έμεινε μόνον η χρονολογία, χαραγ-
μένη όπως ήταν μ’ ένα μικρό σουγιά: «1922». 
Αυτή η «αρχή» με συγκινούσε όταν έφηβος, 
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και άντρας αργότερα, ξαναγύριζα σ’ αυτό το 
σπίτι, που πανύψηλες βελανιδιές στις γωνιές 
του το παραστέκαν, προστατεύοντάς το από 
τους κεραυνούς των μοναδικών σε βιαιότητα 
καιρών που μάχονται αυτή την ατίθασα ξανε-
μισμένη μοναχική κορφή, την εκτεθειμένη 
στους ουράνιους κινδύνους. Είδα πολλές φορές 
αυτούς τους πράσινους σωματοφύλακες λαβω-
μένους με διαμπερή τραύματα, κι έβαλα πολ-
λές φορές το δάχτυλό μου σ’ αυτές τις πληγές, 
που ποτέ δε στάθηκαν θανάσιμες γι’ αυτά τα 
αιωνόβια δέντρα.

Αυτοί οι πρώτοι στίχοι που σβήστηκαν κι αυτές 
οι πληγές που, ακριβώς οι ίδιες, επουλώθηκαν, 
ήταν πράγματα που συνδέθηκαν με κάτι βαθύ-
τερο μέσα μου. Δεν μπορώ να ειπώ πως δεν 
ξέρω ακριβώς γιατί. Οι απλοϊκοί αυτοί στίχοι 
αποτελέσανε την απαρχή της μοίρας μου και, 
σήμερα, ξαναδιαβάζοντας όλα τα ποιήματα που 
έγραψα στη ζωή μου, προκειμένου να κάνω αυτή 
την Εκλογή, έζησα μνήμες και μνήμες. Ξανά-
ζησα την οδύνη πολλών επουλωμένων πληγών 
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της ίδιας μου της ύπαρξης, πληγών που επίσης 
δε στάθηκαν τελικά θανάσιμες.

Ακόμη, θα ήθελα πολύ να ’χω διατηρήσει και το 
ανορθόγραφο εκείνο χειρόγραφο του πρώτου μου 
ποιήματος, που το ’γραψα το 1924, όταν έγινε 
το δημοψήφισμα κι η δημοκρατία διαδέχτηκε 
τη βασιλεία, ή τουλάχιστο να το ’χω φυλάξει 
στη μνήμη μου. Φαίνεται πως ήξερα τι σημαί-
νει περίπου «Ύμνος», γιατί το ποίημα είχε τον 
τίτλο «Ύμνος στη δημοκρατία», αμφιβάλλω 
όμως αν ήξερα, έστω και κάπως αόριστα, τι 
σημαίνει δημοκρατία. Αυτό το ήξερε ο πατέ-
ρας μου, και θα μου ’τανε δύσκολο να ξεκαθα-
ρίσω αν το ποίημα το ’γραψα γι’ αυτόν ή για τη 
δημοκρατία που τη νίκη της πανηγύριζε εκείνη 
την ημέρα στην κωμόπολη των Κροκεών. Το 
διάβασε και το ξαναδιάβασε, κι ο ενθουσιασμός 
με τον οποίο το δέχτηκε -με σήκωσε και με 
φίλησε- έκαμε να περάσει από το μυαλό μου 
πως τα ποιήματα είχαν κάποια βαθύτερη σημα-
σία που δεν την ήξερα, πως είναι ίσως κάτι καλό 
ή κάτι άλλο, που δεν το ήξερα. Του είπα ύστερα 
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πως θα γράψω πολλά ποιήματα και πως θα βρω 
κι ένα ωραίο ψευδώνυμο. Εκείνος γέλασε και 
χαμογελώντας δάγκωσε το κάτω χείλος του, 
για να μου δείξει πως σκεφτόμουνα κάτι που δεν 
έπρεπε, και μου είπε: «Αυτό να μην το κάνεις. 
Το όνομα Βρεττάκος είναι βαρυμένο από αρπα-
γές [εκτάσεων γης] κι από φονικά. Να μην το 
διαγράψεις. Να το εξαγιάσεις».

Κι από τότε άρχισα να γράφω χωρίς διακοπή. 
Και πιο πολύ έγραφα όταν πήγαινα στην Πλού-
μιτσα, όπου έβρισκα την πιο όμορφη μοναξιά που 
έχω γνωρίσει και τον πιο ανοιχτό ορίζοντα. Ο 
λυχνοστάτης κοντά μου, το λυχνάρι αναμμένο όλη 
τη νύχτα. Κι αυτές οι ωραίες ώρες συνεχίστηκαν 
όσο που τέλειωσα το Γυμνάσιο. Όπως μπορώ να 
συμπεράνω από τα μαθητικά μου πρωτόλεια που 
βγήκαν με τον τίτλο Κάτω από σκιές και φώτα 
το 1929, αυτά που έγραφα δεν είχαν αξία ούτε 
σαν πρωτόλεια, αλλά αυτές οι ώρες ήταν ωραίες 
σαν όνειρο. Ζούσα τον μέσα μου κόσμο που ήθελε 
να μιλήσει, να ειπεί κάτι πράματα, αλλά που δεν 
μπορούσε ή δεν ήξερε να εκφραστεί.
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Βιβλία, χαρτιά και λίγα ρούχα ήταν οι αποσκευές 
μου το Δεκέμβρη του 1929 που έφυγα για την 
Αθήνα, και μια-δυο συστάσεις του πατέρα μου, 
που καθόριζαν δυο «σημεία», πολύ αμφίβολα κι 
αυτά, στο χάος. Άμαθος από ανθρώπους, ξένος, 
χωρίς πλάτες πίσω μου -περιουσιακά ο πατέ-
ρας μου είχε πολύ πιο πριν καταστραφεί-, με 
μια ευαισθησία αρκετά επικίνδυνη, γιατί ήταν 
υφασμένη από άλλα πράγματα, από τα λεπτά 
και ειρηνικά εκείνα πράγματα που έβλεπα να με 
περιβάλλουν εκεί στην Πλούμιτσα, την περιοχή 
αυτή που δεν είχε άλλους κατοίκους εκτός από 
τα μέλη της οικογένειάς μου. Οι κάτοικοί της 
ήταν πράγματα, ζώα, πουλιά, δέντρα, άγρια λου-
λούδια, έντομα, κι ό,τι έφερνε πάνω της η μέρα 
κι ό,τι η νύχτα. Οι πρώτοι από τους κατοίκους 
αυτούς ήταν πολύ κοντά μου, εγώ όμως ήμουν 
το ίδιο κοντά και με τους πρώτους και με τους 
δεύτερους. Με τους τελευταίους αυτούς κουβέ-
ντιαζα πιο πολύ κι έμενα μαζί τους περισσότερο.

Δε χρειάστηκε να περάσουν πολλές μέρες για 
να μου φανεί πως ο κόσμος χάθηκε. Η ζωή 
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με σφυροκοπούσε, ένιωθα σαν να ’φυγα από 
την πολιτεία και να ’ρθα στη μοναξιά. Χωρίς 
να ’χω κανέναν φίλο, χωρίς κοντινά πρόσωπα 
-παρά τους πολλούς στενούς μου συγγενείς που 
με ζεστή καρδιά θα με περίμεναν αν πήγαινα-, 
χωρίς σημεία στο χάος, ένιωθα δίχως προσανα-
τολισμό, όπως το χαμένο καράβι στη μεγάλη 
θάλασσα. Ένιωθα κάτι το ακατάδεχτο μέσα μου, 
που δεν ήθελα να το συγκρίνω με τίποτα, ούτε 
και να το συντροφέψω με τίποτα. Ήταν ένας 
άλλου είδους αριστοκρατισμός που με αποτρα-
βούσε από την τρέχουσα ζωή και με κρατούσε 
μετέωρο μέσα στο τίποτα. Σ’ αυτό βοήθησαν 
κι οι παιδικές θεωρίες που είχα σχηματίσει στο 
μυαλό μου για τους ανθρώπους και για τη φύση, 
όχι χωρίς και τη συμμετοχή της ψυχής μου. 
Μόνον εγώ ήξερα την αλήθεια, κανείς άλλος, 
κι η ζωή, ο κόσμος, που δεν είχαν μέσα τους 
κανένα βαθύτερο έρμα, με πολεμούσαν σαν 
έναν αντίπαλο. Μου φαινόταν πως ο ήλιος με 
εγκατέλειψε, με περιφρόνησε, κι ήθελα να τον 
περιφρονήσω και να τον εγκαταλείψω κι εγώ, 
ενώ δεν αγαπούσα τίποτε άλλο περισσότερο απ’ 
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αυτόν, ενώ θα ήθελα να ζω αιώνια κάτω απ’ 
αυτόν. Ενώ ήθελα να κάνω μια μεγάλη πράξη 
για τους ανθρώπους, μια σωτήρια ανακάλυψη 
ή μια σωτήρια θυσία, δεν είχα σχέσεις με τους 
ανθρώπους. Έτσι, γύρω στα είκοσί μου χρόνια, 
ζούσα μια τραγωδία που συνεχίστηκε και στα 
είκοσι πέντε μου. Τότε έγραψα το Ταξίδι του 
Αρχαγγέλου, ένα ποίημα στο οποίο θέλησα να 
εξομολογηθώ τις προθέσεις μου και την απώ-
λειά μου. Όμορφο, παράξενο, δυνατό το σκά-
φος «Αρχάγγελος», ξεκίνησε ένα πρωί από τη 
φτωχή Ιθάκη για την Τροία. Σκοπός του το 
μυστικό της ευημερίας, «το μυστικό της βλά-
στησης των ρόδων», όπως λέει συμβολικά. Θα 
πήγαινε, θα επέστρεφε, θα ’σωζε την Ιθάκη. Το 
βρήκε όμως ο κακός καιρός μεσοπέλαγα, έχασε 
κάθε ελπίδα. Και πώς να γυρίσει έτσι ντροπια-
σμένο στην Ιθάκη; Οι ναύτες του κλείνουν τ’ 
αυτιά τους στα καλέσματα των Σειρήνων. Προ-
τιμάει να βυθιστεί.

Είναι ένας καιρός, βέβαια, που χειροτερεύει για 
όλον τον κόσμο, όχι μόνο για το δικό μου σανίδι, 
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που το σκαμπανεβάζει άγρια μες στη θάλασσα 
της πολιτείας. Βρισκόμαστε στα 1937 και τα 
προμηνύματα δε θα το διαψεύσουν. Δε θ’ αργή-
σει να βρεθεί τούτος ο κόσμος στο κέντρο του 
στροβίλου των «θολών ποταμιών».

Τότε πίστεψα πως το Ταξίδι του Αρχαγγέλου 
θα ήταν το τελευταίο τεκμήριο της παρουσίας 
μου στη ζωή. Πιθανό να είχε χαθεί όμως μόνο η 
ματαιοδοξία μου, ή το πολύ πολύ ένα μέρος μόνο 
από τον εαυτό μου. Ένιωσα, αμέσως έπειτα, 
κάτι να επιπλέει μέσα μου, ένιωσα κάτι που 
γύρευε να πιαστεί. Κάτι που επαναστατούσε με 
αγριότητα στην παράδοση «άνευ όρων». Δεν 
ήταν απλώς η ποίηση. Η ποίηση -έτσι τουλά-
χιστο νόμιζα- ήταν η έκφραση άλλων, εσωτερι-
κών πραγμάτων, ή απλώς η εκ βαθέων κραυγή, 
δεν ήταν ο σκοπός. Σκοπός ήταν κάτι που θα 
ήταν σχετικό με μια μελέτη για το φως, που 
έγραφα όταν ήμουν 18 χρονών.

Ένα πρωί σηκώθηκα κι έγραψα την «Προ-
σευχή». Ανακάλυψα πως η ζωή είναι πιο κοντά. 




