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Ο Καρυωτάκθσ γεννικθκε τθν εποχι που εμφανίηονται πολλά πολιτικά, κοινωνικά
και ιδεολογικά προβλιματα ςτθν Ελλάδα : Εκνικόσ Διχαςμόσ, Μικραςιατικι
Καταςτροφι, προςφυγικό πρόβλθμα, παγκαλικι δικτατορία, πολιτικι αςτάκεια,
κυβερνθτικι κρίςθ, ανεργία. Ο κάνατοσ, θ ιττα, οι αρρϊςτιεσ, θ προςφυγιά και θ
φτϊχεια κυριαρχοφν παντοφ.
Η γενιά του ϋ30 προςπακεί να αλλάξει όλο αυτό το κλίμα αλλά οι λογοτζχνεσ
ςυμπαραςφρονται και δθμιουργοφν τα ζργα τουσ μζςα ςτθν γκρίηα ατμόςφαιρα
τθσ εποχισ. Αυτοί οι νζοι λογοτζχνεσ ανάμεςά τουσ και ο Καρυωτάκθσ ,
μεγάλωςαν μζςα ςτθ ςφαγι του πρϊτου παγκοςμίου πολζμου και ζνιωςαν πωσ
εκείνθ θ ςφαγι δεν είχε δθμιουργιςει καμιά δυνατότθτα για ειρινθ. Είχε
κρυμματίςει τον άνκρωπο και τισ αξίεσ του. Αυτι θ γενιά ιταν μελαγχολικι.
.

Η ποίθςι τουσ ζχει χαρακτθριςτικά
επθρεαςμζνα από τον ρομαντιςμό αλλά
μζςω δραματικοφ τόνου και κλιβερισ
ατμόςφαιρασ και χαρακτθριςτικά από
τον ςυμβολιςμό μζςω τθσ μελαγχολίασ
και τθσ μουςικότθτασ που εκπζμπει.
Αλλάηει εντελϊσ θ ιδζα τθσ μζχρι τότε
ποίθςθσ. Δεν χρθςιμοποιοφνται πια
μεγάλα λόγια και κρατιοφνται χαμθλοί
τόνοι που μοιάηουν ςχεδόν μουςικοί.

Επθρεαςμζνθ από το γαλλικό
ςυμβολιςμό και από τθ λυρικι
πεηογραφία είναι αντιρρθτορικι και
νεορομαντικι και αντιμετωπίηει τα
φαινόμενα με αγωνία και αμθχανία.
Οι ποιθτζσ αυτισ τθσ γενιάσ
αςχολοφνται πολφ ςτα ποιιματά
τουσ με τθν ψυχικι κοφραςθ που
ζνιωκαν και τθν παρακμι τθσ εποχισ
ςτθν οποία ηοφςαν.

Οι ποιθτζσ εκφράηουν τα προςωπικά
τουσ βιιϊματα, το πωσ αυτοί νιϊκουν
όλεσ τισ καταςτάςεισ που ςυμβαίνουν
γφρω τουσ και εκφράηουν τα αρνθτικά
ςυναιςκιματά τουσ, δθλαδι τθν
μελαγχολία , τον πόνο, τθν απογοιτευςθ,
τθν απαιςιοδοξία, τθν ανία και τθν
κοφραςθ. Παραιτοφνται από τισ αξίεσ,
χάνουν τισ ελπίδεσ τουσ και προςπακοφν
να αλλάξουν με κάκε τρόπο τθν μζχρι
τότε ιςχφουςα ποιθτικι πορεία.

Ο Καρυωτάκθσ δεν αρκζςτθκε να μιλά μζςω τθσ ποίθςισ του μόνο για
τθν ανία, τθν απιςτία και τθν διάλυςθ αλλά μιλοφςε και για τθν ωμι
πραγματικότθτα τθσ εποχισ που τελικά τον οδιγθςε ςε τραγικι
κατάλθξθ. Η ποιθτικι πορεία του ζχει δφο ςτακμοφσ ςθμαντικοφσ που
ορίηονται με τα ζργα Ο πόνοσ του ανκρϊπου και των πραγμάτων (1919)
και Νθπενκι (1921), και ζπειτα με το Ελεγεία και ςάτιρεσ (1927). Στισ δφο
πρϊτεσ ςυλλογζσ του πνζει ο άνεμοσ του ςυμβολιςμοφ. Με τισ
ρομαντικζσ καταβολζσ, αλλά κυρίωσ με τον ρεαλιςμό που τον διακατείχε
αντιλαμβάνεται πολφ γριγορα πωσ θ ταφτιςθ ποίθςθσ και ηωισ κα τον
οδθγιςει ςτθν αποξζνωςθ, πράγμα το οποίο τελικά και ςυνζβθ.
Πλικοσ είναι οι ποιθτζσ που υιοκετοφν τθ ςτάςθ του Καρυωτάκθ, τον
«καρυωτακιςμό». Πιο γνιςιο παράδειγμα είναι θ Μαρία Πολυδοφρθ
(1902-1930).

Η Μαρία Πολυδοφρθ (1902-1930) ανικει και εκείνθ ςτθ γενιά του 1920 που
καλλιζργθςε το αίςκθμα του ανικανοποίθτου και τθσ παρακμισ. Ο ζρωτασ και
ο κάνατοσ είναι οι δφο άξονεσ γφρω από τουσ οποίουσ περιςτρζφεται θ
ποίθςι τθσ ενϊ εμφανείσ είναι οι επιδράςεισ που δζχτθκε ποιθτικά από τον
ζρωτα τθσ ηωισ τθσ, Κϊςτα Καρυωτάκθ.

Η ποιιτρια ιταν πολφ προοδευτικι για τθν εποχι τθσ. Ανεξάρτθτθ
και πολφ δυναμικι , δεν μποροφςε να υπακοφςει ςτα ςτερεότυπα
τθσ Ελλάδασ του ϋ20. Ο ζντονοσ χαρακτιρασ τθσ τθν οδθγοφςε
πολλζσ φορζσ ςε ςτιχουργικζσ αςτοχίεσ όταν δθμιουργοφςε
ποίθςθ.

Ζγραφε τα ποιιματά τθσ όπωσ και το ατομικό τθσ θμερολόγιο. Γι'
αυτιν θ ζκφραςθ ςιμαινε ο εςωτερικόσ τθσ κόςμοσ
καταγραμμζνοσ ςτθν ποιθτικι γλϊςςα με όλεσ τισ υπερβολζσ που
τθσ υπαγόρευε θ ρομαντικι τθσ φφςθ.

Εκφράηεται θ αμφικυμία του
απζναντι ςτον ζρωτα. Για τον
ποιθτι όλοι οι ζρωτεσ ζχουν
θμερομθνία λιξεωσ. Αποτυπϊνει
με ευαιςκθςία και ωριμότθτα το
αίςκθμα τθσ μοναξιάσ και τθσ
αποξζνωςθσ του ανκρϊπου ενϊ ο
ζρωτασ ςκιαγραφείται μζςα από
τθν απουςία . Τα ποιιματά του
ζχουν νοςταλγικό τόνο και
τρυφερι μελαγχολία, ενϊ υπάρχει
και ανεπαίςκθτοσ αιςκθςιαςμόσ.

Η γραφι τθσ είχε ζντονεσ
ςυναιςκθματικζσ μεταπτϊςεισ. Τα
ποιιματα τθσ είναι γεμάτα
ςυναίςκθμα, ςυγκίνθςθ αλλά και
ςαρκαςμό. Η ποίθςι τθσ είναι μεςτι
από πθγαίο λυριςμό που ξεςπά
πολλζσ φορζσ ςε βακιά κλίψθ και
κάποτε ςε ςπαραγμό για τθν αγάπθ.
Όλα αυτά εκδθλϊνονται εντονότερα
μετά τθν αυτοκτονία του Καρυωτάκθ.

Ο ποιθτισ αποτυπϊνει με
ευαιςκθςία και ωριμότθτα το
αίςκθμα τθσ μοναξιάσ και τθσ
αποξζνωςθσ του ανκρϊπου μζςα
ςτο ςφγχρονο κόςμο.
Τα ποιιματά του αποςκοποφν,
μάταια, να τον παρθγοριςουν για
το βακφ τραφμα τθσ φπαρξθσ.
Θζματα για τθν απϊλεια, τθ φκορά,
τθ νοςταλγία, τθ μελαγχολία και τθν
αγωνία του τζλουσ ,ςθμαδεφουν τον
ποιθτι ςτθν γραφι του αλλά και
ςτθν ίδια του τθν φπαρξθ, όπωσ
τελικά αποδεικνφεται με τθν
αυτοκτονία του.

Συνκζτει ποιιματα με επικοινωνιακό
προςανατολιςμό, γραμμζνα ςυχνά
ςτο δεφτερο ενικό, και επιμζνει ςε
κζματα ερωτικισ μοναξιάσ και
εςωτερικισ θρεμίασ ενϊ ςε πολλά
από αυτά ο κάνατοσ ζχει
πρωταγωνιςτικό ρόλο. Μοιάηει να
προςπακεί να δραπετεφςει από
παντοφ. Από το ςπίτι τθσ, από τον
ζρωτα , απϋτθ δουλειά τθσ, από τθν
Ελλάδα, από τα νοςοκομεία, από τθν
παραδοςιακι ποίθςθ και από τθν
ίδια τθ ηωι τθν οποία ζβαλε και
εκείνθ ςε τζλοσ.

Τθν άνοιξθ του ανκοφ τθσ δε κα μου
δϊςει

Μ᾿ ἐρωτευμζνθ τὴν καρδιὰ ςὲ
γνϊριςα ἄγριο Δάςο.

Κι όμωσ εγϊ ο φτωχόσ τθσ είχ' αγάπθ
τόςθ...

Ἔπινα ςτὸ ἀεροφίλθμα τὴ μυςτικὴ
εὐωδιά ςου.

Φαίνεται ξεκάκαρα το
ανικανοποίθτο του ζρωτα κακϊσ θ
μυγδαλιά αντιπροςωπεφει μια
αγάπθ του που χάκθκε.

Στουσ ςτίχουσ ο ζρωτασ και εδϊ
είναι ανεκπλιρωτοσ κακϊσ δεν
φιλικθκαν ποτζ πραγματικά
(αεροφίλθμα) οι δφο αγαπθμζνοι
του ποιιματοσ.

εγϊ λιγότερο γι' αυτό δε κα ςασ
αγαπιςω,
όταν κα μ' ζχετε κι εςείσ ακόμθ
προςπεράςει
Ο ποιθτισ δείχνει πωσ ζχει
αποφαςίςει να πορευτεί μόνοσ
του ςτθ ηωι.

Καπνὸσ ἡ ἀγάπθ.
Σφννεφο, τὰ λόγια ςου, μοῦ
ραίνει
ςταγόνεσ τὸν καθμό.
Η ποιιτρια δείχνει τθν
απογοιτευςι
τθσ για τον χαμζνο τθσ
ζρωτα.

Το πάκοσ όχι, το ίνδαλμά του
μόνο,
ι τθ γαλινθ, κζλω ν' αντικρίςω
μια φορά.
Φαίνεται κακαρά θ επικυμία
του ποιθτι να δει τον χαμζνο
του ζρωτα, ζςτω και για μια
τελευταία φορά.

Οὔτε ἀπ᾿ ἀςτζρι λάμψθ δὲ κὰ πζςθ,

τῆσ Μοίρασ δὲ κὰ δοῦμε τὴ μορφὴ
κ᾿ ἐνῶ τὰ χζρια χϊρια κὰ μᾶσ δζςθ,
τὰ χείλθ μασ κὰ λὲν τὴν προςευχι.
Η Πολυδοφρθ δθλϊνει ότι θ μοίρα
κρατά τουσ αγαπθμζνουσ χϊρια ενϊ
προςεφχονται να είναι μαηί.

Σκοτάδι τόςο εκεί μπορεί να μθν
υπάρχει, κεζ μου,
ςτθ νφχτα, ςτθν απόγνωςθ των
τόπων.
Ο ποιθτισ ςκζφτεται ότι αν
εγκαταλείψει τον κόςμο κα βρεκεί
ς’ ζναν άλλο που κα είναι πιο
φωτεινόσ.

Δὲν εἶνε νὰ χαρῶ ςτὸν κόςμο
ἄλλο
τίποτα πιά. Τὰ χζρια ςου
βαριὰ
γεμάτα καὶ μοῦ τἄδιαςεσ Ζωι.
Διακρίνουμε ζντονθ τθν
απογοιτευςθ από τθν ίδια
τθν ηωι. Δεν υπάρχει τίποτα
πια να χαρεί ςε αυτι.

Βλζπουν τον κακρζφτθ,
βλζπουν τθν ϊρα,

ςτὴ μοίρα αὐτὴ ποὺ πάντα μὲ
προςμζνει

ρωτοφν αν είναι τρζλα τάχα ι
λάκοσ,

νὰ πάω ξανὰ καὶ δίχωσ γυριςμό;

«όλα τελείωςαν» ψικυρίηουν
«τϊρα».
Φαίνεται ξεκάκαρα θ απόφαςθ
να δϊςει κάποιοσ τζλοσ ςτθ ηωι
του.

Η ποιιτρια εκφράηει τθ ςκζψθ να
παραδοκεί ςτθ μοίρα και να
παραιτθκεί από τθ ηωι.

Περπατϊντασ αργά ςτθν
προκυμαία,
«υπάρχω;» λεσ, κι φςτερα: «δεν
υπάρχεισ!»
Με το ποίθμα αυτό
προοικονομείται θ αυτοκτονία
του Καρυωτάκθ ςτθν Πρζβεηα.

Ὅμωσ ὅλοι φοβικθκαν καὶ γὼ
πιςτεφω ἀκόμα
ἀλθκινὰ πὼσ τὴ βαριὰ χτφπθςα
πόρτα τοῦ Ἅδθ.

Στο ποίθμα διακρίνουμε τθ
ςιγουριά τθσ ποιιτριασ ότι ο
κάνατοσ βρίςκεται κοντά.

Αν ο Καρυωτάκθσ δεν είχε άρνθςθ για τθ ηωι και αν θ Πολυδοφρθ
μποροφςε να κρατιςει τον ζντονο χαρακτιρα τθσ ϊςτε να ςυμβαδίηει με
τθν πραγματικότθτα τθσ εποχισ τθσ, ίςωσ και οι δυο να είχαν ςυνειςφζρει
περιςςότερο ςτα ελλθνικά γράμματα. Ο ζρωτασ τθσ Πολυδοφρθ για τον
Καρυωτάκθ κακορίηει τθν ηωι τθσ. Οι δρόμοι τουσ ιταν παράλλθλοι και
ποτιςμζνοι από τθν ίδια μοίρα. Η ίδια ζγραψε κάποτε ςε ζνα ποίθμα για
τον αγαπθμζνο τθσ "ςτο ςυρτάρι μια παλιά φωτογραφία και θ ηωι μασ
δυο παράλλθλεσ γραμμζσ". Ήταν δυο νζοι άνκρωποι ταλαντοφχοι,
καταξιωμζνοι ποιθτζσ και ερωτευμζνοι. Η γνωριμία τουσ ςτθ ηωι , τουσ
τουσ ζκανε να φτάςουν πιο γριγορα ςτο κάνατο. Αντί όμωσ να
διαλζξουν τον φαρδφ δρόμο που οδθγεί ςτθν ελπίδα προτίμθςαν το
ςκοτεινό δρομάκι που τουσ οδιγθςε ςϋ αυτόν.
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