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Περίληψη 

Οι φαινομενολογικές διαστάσεις στην Ποίηση και η συμβολή της ποιητικής 

εκπαίδευσης στη διαμόρφωση του ανθρώπου: Η περίπτωση του Paul Celan 

 Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται ως θέμα τη συμβολή της ποιητικής εκπαίδευσης 

στη διαμόρφωση του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρεί να διερευνήσει με 

ποιον τρόπο, παρά την ενδογενή τους ετερογένεια, η Φιλοσοφία με την ένταση της 

κατανοητικής και αντιληπτικής σκέψης διαπερνά την Ποίηση, η οποία με την 

παραστασιακή και κατοπτρική της δύναμη κομίζει μια πολύ βαθύτερη γνώση του 

κόσμου. Ακόμη, η σύγκλιση της Φιλοσοφίας και της Ποίησης, ενώ επεκτείνεται στο 

πεδίο της εκπαίδευσης, εκδιπλώνει την παιδαγωγική λειτουργία της Ποίησης, που 

σφυρηλατεί την προσωπικότητα των μαθητών μέσα από την ανασκευή και την εκ των 

ένδον αποδόμηση συμβατικών γνώσεων, αλλά πρωτίστως μέσα από την εκ νέου 

σύλληψη της ουσίας της ύπαρξης.  

Αν και συχνά δεν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες για τη μυσταγωγία στην 

Ποίηση, γιατί η τυποποιημένη διδασκαλία αδρανοποιεί τη φαντασία, η Ποίηση 

αναδύεται ως νηφάλιο αντίδοτο στην πρόδηλη αυτή υστέρηση, όταν το ποίημα 

προβάλλεται ως χώρος, όπου οι μαθητές συνομιλούν. Όπως καταδεικνύει η ποίηση 

του Paul Celan, η ποιητική εκπαίδευση προσιδιάζει στην αβασιμότητα της ύπαρξης, 

γιατί καλλιεργεί το συντονισμό μέσα από τη ανοιχτότητα του Εαυτού προς τον Άλλο, 

ώστε να προσαρμόζεται ο πεπερασμένος Εαυτός στο άπειρο. Συνεπώς, το ποίημα ως 

κίνηση του «Μεσημβρινού» με τη διαλογική του υπόσταση διανοίγει χώρο για τη 

συνάντηση του Εαυτού με τον Άλλο κατά την οποία ο Εαυτός μετασχηματίζεται. 

Εν κατακλείδι, η παρούσα έρευνα υιοθετεί τη φαινομενολογική μέθοδο, γιατί 

συμπνέει με την οντολογική μελέτη της Ποίησης, η οποία επιδιώκει να βιώσει τον 

Εαυτό και τον κόσμο ως ενότητα, καθώς ο Εαυτός συνδιαλέγεται με τον Άλλο και 

εντείνει τις οντικές συμπλέξεις μαζί του. Ο ποιητής, δηλαδή, ανάγεται στη πηγή των 

όντων, διότι η Ποίηση ως τρόπος αυθυπέρβασης υπερνικά τη φαινομενικότητα και 

αναιρεί τη διχοτομική διάκριση μεταξύ ύπαρξης και ανυπαρξίας. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Paul Celan, φαινομενολογία, ποιητική εκπαίδευση, ετερότητα, 

παιδαγωγική της συνάντησης 

  



 

 

Abstract 

The phenomenological dimensions in Poetry and the contribution of poetic 

education to the formation of human: Paul Celan’s case 

 The present research discusses the matter of contribution of the poetic 

education in human’s edification. More specifically, the survey attempts to look into 

the way in which, despite the endogenous heterogeneity, Philosophy with the tension 

of systematic and perceptive thought penetrates the expression of Poetry, which with 

illustrative and reflective power, carries some much deeper knowledge about the 

world. Furthermore, this convergence of Philosophy and Poetry, as it expands on the 

field of education, unfolds the pedagogical function of Poetry, which shapes students’ 

personality through the reconstruction and though the internal deconstruction of 

conventional knowledge, but principally though the conception of the essence of the 

existence anew. 

 Although usually there are not conducive circumstances in the field of 

education for the initiation into Poetry, for the standardised teaching, which 

inactivates imagination, Poetry emerges as a sober antidote to this obvious weakness, 

when the poem is presented as space where the students discuss. As Paul Celan’s 

poetry manifests, poetic education resembles the instability of existence, because it 

nourishes coordination through the conservation of the openness of the Self towards 

the Other, so that one adjusts the finite Self on the infinite. So, the poem as constant 

movement of the “Meridian” with the conversational hypostasis paves the way for the 

encounter of the Self to the Other during which the human being transforms the Self.  

 Finally, the present research adopts the phenomenologic method, because it 

accords with the ontological study of Poetry, which seeks to experience the Self and 

the word as unity, when the Shelf converses with the Other and intensifies the close 

connection of the being with it. Namely, the poet is being traced to the source of 

beings, since Poetry as a way of self-transcendence surpasses the unreality and 

cancels the separating lines between existence and nonexistence. 

 

Keywords: Paul Celan, phenomenology, poetic education, otherness, educational 

encounter 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Φιλοσοφία και Ποίηση: Αναζητώντας τον τόπο της συνάντησης 

Το ανυπέρβλητο αντιποιητικό μένος του Πλάτωνα1 εγκαινιάζει επίσημα την 

αρχέγονη αντιπαλότητα μεταξύ Φιλοσοφίας και Ποίησης, η οποία μαίνεται μέχρι την 

περίοδο του πρώιμου γερμανικού ρομαντισμού2 (Λιτσαρδάκη, 2019, σσ.9-10). Η 

επικυριαρχία, που ασκεί σχεδόν με σκαιότητα η υψιπετής Φιλοσοφία στην ανάξια 

καταφρονεμένη Ποίηση, γιατί εξυψώνει την ίδια για τη γνωστική της λειτουργία, ενώ 

υποβιβάζει την Ποίηση σε απλή πρακτική, που υποκλίνεται με δουλικότητα στη 

μίμηση3, προσδιορίζει την απόκλιση των δύο πνευματικών πεδίων του λόγου (De 

Sousa, 2015, σσ.37-62). Ιδιαζόντως, η βαθιά εδραιωμένη αντίληψη για τα 

παιδαγωγικά πρότυπα, στα οποία απευθύνεται ο αναγνώστης όταν εκλαμβάνει ένα 

φιλοσοφικό ή ποιητικό χωρίο ως αληθές, υποδαυλίζει τη διαμάχη μεταξύ Φιλοσοφίας 

και Ποίησης (Leighton, 2015, σσ.162-182). Ωστόσο, η εχθρική και αντιθετική αυτή 

                                                             
1 Η χρηστότητα της Φιλοσοφίας σε αντιδιαστολή με την τερπνότητα της Ποίησης, η οποία δεν 

περιπίπτει στην ανυποληψία λόγω της έλλειψης ποιητικότητας και αισθητικότητας, αλλά λόγω της 

έλλειψης γνωσιολογικής και διδακτικής ιδιότητας, αποτυπώνεται κυρίως στην Πολιτεία, αλλά και σε 

άλλα φιλοσοφικά έργα, όπως στον Γοργία. Ειδικότερα, στην Πολιτεία κατά τη διάκριση της ποιητικής 

παραγωγής σε τρεις βασικές υποκατηγορίες, αφηγηματική (διθύραμβος), μιμητική (δράμα) και μικτή 

αφηγηματική/ μιμητική (έπος), ο Σωκράτης εξαπολύει δριμύ κατηγορητήριο εναντίον της μιμητικής 

Ποίησης, η οποία καταδικάζεται ως ανώφελη και διαφθοροποιός διαστρέβλωση της αισθητής 

πραγματικότητας, διότι συνιστά απείκασμα της αληθινής υπερβατικής πραγματικότητας των Ιδεών. Ο 

ποιητής με την άψογη μίμηση αναπαριστά την πραγματικότητα και με παρερμηνείες εξαπατά παιδιά, 

αδαείς και αμβλύνοες (Πλάτων, Πολιτεία, 394a-d). Ακόμη, επειδή με την κατασκευή ειδώλων 

αφυπνίζει, διεγείρει και τρέφει το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, ενώ αποδυναμώνει, βλάπτει και 

καταστρέφει το λογιστικό, όπως εκμαυλίζει κανείς ενάρετους πολίτες, εξοβελίζεται από την ιδεώδη 
πολιτεία που ευνομείται. Συνεπώς, μόνο η Φιλοσοφία ως θεματοφύλακας της απόλυτης οντολογικής 

αλήθειας δύναται να διασώσει την πόλη που παραπαίει (Πλάτων, Πολιτεία, 605b).  

    Επιπλέον, στον Γοργία η Ποίηση επισύρει τη δυσμενή κριτική του Σωκράτη, διότι κατά τη 

μεταφορά της στο γνωστικό επίπεδο και την αποδέσμευσή της από οποιεσδήποτε αισθητικές αξιώσεις 

η εγκυρότητα της θεματογραφίας της τελεί υπό αμφισβήτηση ως απόρροια ψευδών. Αν και ο ποιητής 

φαίνεται να έχει εντρυφήσει σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, στην πραγματικότητα τον κατατρέχει άγνοια 

για όσα μιμείται (Πλάτων, Γοργίας, 502a). Μάλιστα, τα ποιήματά του με την εντυπωσιοθηρική 

συσσώρευση εκφραστικών και υφολογικών τεχνασμάτων, υστερούν σε τέτοιο βαθμό ως προς την αξία 

της αλήθειας, ώστε να μη διαφέρουν σε τίποτα από την αγόρευση ενός δοκησίσοφου δημαγωγού, ο 

οποίος μέσα από μια σαθρή και εύθρυπτη ρητορική επιδαψιλεύει νουθετήματα και παραινέσεις για την 

άρτια διακυβέρνηση της πόλης (Πλάτων, Γοργίας, 502b-503b). 
2 Νωρίτερα κατά τον 17ο αιώνα η Φιλοσοφία και η Ποίηση συνταυτίζονται ή συγκρούονται ανάλογα 
με τους διανοητές που τις εκπροσωπούν, αλλά και αργότερα κατά τον 18ο αιώνα η συγγραφική 

ταυτότητα των διανοητών, όπως του Descartes, του Diderot, του Voltaire και του Montesquieu, δεν 

είναι αυστηρά μονοδιάστατη, διότι ταυτόχρονα παράγουν και φιλοσοφικά και λογοτεχνικά έργα. 
3 Ο Αριστοτέλης, ο οποίος διαφοροποιείται από την ευθιξία του προκατόχου του, αποκαθιστά και 

αναβαθμίζει τη γνωστική λειτουργία της Ποίησης θεωρώντας την φιλοσοφικότερη από την Ιστορία  

(Αριστοτέλης, Ποιητική, 1451b4), διότι η παιδαγωγική της αξία εκπηγάζει από τη μίμηση, η οποία 

διδάσκει με εύσχημο και εύληπτο τρόπο τον άνθρωπο (Αριστοτέλης, Ποιητική, 1451b27-29). 
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σχέση μετατοπίζεται σε ισότιμη βάση σύγκλισης4, η οποία ευαγγελίζεται συνευρέσεις 

και συνδιαλέξεις με επαρκέστερους όρους από αυτούς του παρελθόντος, χωρίς η μία 

να υπερακοντίζει την άλλη ως ετερόφωτη ή να εποφθαλμιά τη θέση της στον 

πνευματικό κόσμο (Heidegger, 1971).  

Αυτή την αντιπαλότητα αλλά και την πιθανότητα σύγκλισης μεταξύ 

Φιλοσοφίας και Ποίησης πραγματεύτηκε και ένα πρόσφατο συνέδριο5. Από τη μια 

πλευρά αναδείχθηκε πώς οι δυσμενείς όροι νοησιαρχίας (όπως η στερεότυπη 

διδακτική ρητορεία, η συσσώρευση γνώσεων με εργαλειακό και αμήχανο τρόπο, η 

αβλεψία, η ακηδία, η οκνηρία, η αναγνωστική καθίζηση, η ολιγωρία και η ισχνή 

λογοτεχνική παρακαταθήκη) που πλαισιώνουν τη διδασκαλία της Ποίησης στο 

θεσμικό χώρο της εκπαίδευσης καταστρατηγούν και συνθλίβουν τις δημιουργικές 

δυνάμεις6, όπως τη φαντασία και την αισθαντικότητα (Κωσταρά, 2018, σσ. 96-101). 

Κυρίως, συζητήθηκε πώς η γνωσιοκεντρική ακαμψία, που υποβάλλει ή ευθύτερα 

επιβάλλει η μονολιθική μονομέρεια της μοναδικά ευσταθούσας ερμηνείας, επισκιάζει 

τη λογοτεχνικότητα, αλλά και πώς η διεκπαιρεωτική προσπάθεια της εκμαίευσης 

νοηματικών, εκφραστικών και υφολογικών πληροφοριών, κατακερματίζει τη 

θερμοκρασία των λέξεων, την οικονομία του λόγου και του συναισθήματος με 

αποτέλεσμα να καθίσταται ο αναγνώστης άθυρμα μιας πνιγηρά γραμματολογικής 

γνώσης7 (Σιάτου, 2018, σσ.158-159).  

Από την άλλη πλευρά, όμως, αναδείχθηκε και πώς η Ποίηση, μέσα από τον 

εξοβελισμό συμβατικών μεθόδων διδασκαλίας ως μορφή πανάκειας, δύναται να 

κατευθύνει το μαθητή στη γνώση και στην κατανόηση της απώτατης ουσίας του 

Εαυτού και του κόσμου αποκαλύπτοντας τη μοναδική και ενίοτε την τραγική 

διάσταση του βιώματος (Αλεξανδροπούλου, 2018, σσ.106-113). Παράλληλα,  

συζητήθηκε πώς η Ποίηση, καθώς αμβλύνονται όλες αυτές οι διδακτικές αγκυλώσεις, 

δύναται να διοχετεύσει δυναμογόνα ερεθίσματα νοημοσύνης και διάνοιας, 

                                                             
4 Η φιλοσοφική κατανόηση της Ποίησης εισάγεται επίσημα τον 19ο αιώνα από τον Schleiermacher και 

καθιερώνεται τον 20ό αιώνα από τον Badiou, τον Dilthey, τον Heidegger και τον Gadamer. Ειδικότερα, 

τον 20ό αιώνα ο Heidegger, ο φιλόσοφος των ποιητών, θεμελιώνει την προσπάθεια όχι απλά σύγκλισης 

αλλά σχεδόν ταύτισης της Φιλοσοφίας και της Ποίησης, κατά την οποία η Ποίηση ανάγεται σε 

απόλυτη αξία πνευματικής δραστηριότητας. 
5 Πρόκειται για το 36ο Συμπόσιο Ποίησης με τίτλο Ποίηση και Εκπαίδευση, το οποίο διεξήχθη στην 

Πάτρα το 2018. 
6 Στις δημιουργικές δυνάμεις συγκαταλέγονται, επίσης, η έμπνευση, η ευτραπελία και η καλαισθησία. 
7 Η διδασκαλία της Ποίησης, υποκύπτοντας στο φόβο μήπως εκτραχυνθεί η καθόλου ευκαταφρόνητη 

ως προς τον όγκο ύλη, εμφανίζεται ασφυκτικά εξορθολογισμένη και εντελώς κανονικοποιημένη, με 

αποτέλεσμα να επικεντρώνεται στους γνωστικούς στόχους και να παραγκωνίζει την αισθητική 

απόλαυση από πρακτικές απομνημόνευσης μιας κακέκτυπης θεωρίας. 
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επικροτώντας και ενθαρρύνοντας την αξιοποίηση του προσωπικού βιώματος κατά τη 

διαδικασία της νοηματόδοτησης. Πρωτίστως, συζητήθηκε πώς η Ποίηση, όταν ο 

μαθητής εγκύπτει σε αυτή ως δομημένο συμβολικό λόγο, του επιτρέπει να 

προσλαμβάνει μέσα από κάθε εννοηματωμένη λέξη την αποκωδικοποιημένη σκέψη 

σε συνδυασμό με τον Άλλο αντί αφ’ Εαυτός και κατά συνέπεια να εξελίσσει την 

προσωπικότητά του με την επίγνωση της διαλεκτικής δυναμικής, που εμπεριέχει η 

συνάντηση με τον Άλλο (Αθανασοπούλου, 2018, σ.79-95). 

Από όλες αυτές τις μνείες συνάγεται ότι παρά το διαφορετικό τρόπο 

αναζήτησης και λεκτικής μορφοποίησης της αλήθειας για τον Εαυτό και τον Άλλο, η 

Φιλοσοφία και η Ποίηση συμπλέουν8 σε ό,τι αφορά το πρακτικό εγχείρημα για την 

ανάκτηση του πλήρους νοήματος, στο οποίο αφενός οι φιλόσοφοι παραμερίζουν κάθε 

απαξιωτική οπτική για τον ποιητικό λόγο και αφετέρου οι ποιητές υποδέχονται την 

οντολογική σκέψη στο ποιητικό τους έργο (Blackburn, 2015, σσ.111-126). Στο 

πλαίσιο αυτό ένα ποίημα δεν εκφράζει μια μοναδική και έγκυρη αλήθεια, αλλά ένα 

είδος αλήθειας για τον Εαυτό και τον Άλλο, τον εσωτερικό και εξωτερικό κόσμο, που 

καταλήγει πειστική κάθε φορά με τους δικούς της όρους (Scruton, 2015, σσ.149-161). 

Συνεπώς, η Ποίηση ανάγεται σε εμπειρία πνευματικής αναζήτησης, η οποία μέσα από 

την υψηλότερη και αμιγέστερη δυναμική της εκφραστικής σφοδρότητας ανασύρει 

την αλήθεια στο εφήμερο της επίγειας ύπαρξης, κατευνάζει στοχαστικές ανησυχίες 

και διασφαλίζει την αυθεντική σχέση μεταξύ ανθρώπου και κόσμου με ουσία και 

βάθος, ενώ αποσοβεί τη φθορά από προκαταλήψεις (Λιτσαρδάκη, 2019, σσ.14-17).  

Ακόμη, η διαλεκτική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ Φιλοσοφίας και Ποίησης, 

η οποία ενσωματώνεται στο πεδίο της Λογοτεχνίας, προβάλλει αφενός τους 

ιδιαίτερους τρόπους σύναψης του φιλοσοφικού στοχασμού με τoν ποιητικό9 μέσα 

από την ισορροπία και την αλληλοσυμπλήρωση και απωθεί αφετέρου οποιαδήποτε 

απόπειρα περιχαράκωσης ή διχοτόμησης των δύο πνευματικών δραστηριοτήτων μέσα 

από την υπέρβαση της προσπάθειας για αποκλεισμό της ασθενέστερης (Lamarque, 

2015, σσ.18-36). Έτσι, η Φιλοσοφία καλείται να ανιχνεύσει και να αποκωδικοποιήσει 

στις επικοινωνιακές δυνάμεις της ποιητικής γλώσσας την υπαινικτικότητα, την 

αινιγματικότητα και την παραδοξότητα (Irvin, 2015, σσ.88-110). Μάλιστα, εκτός από 

                                                             
8 Η αισθητική επιδίωξη της Ποίησης δεν αποκλείει τη στοχαστικότητα, όπως η θεωρητική επινόηση 

της Φιλοσοφίας τη ρητορική του ποιητικού λόγου, προσθέτοντας μια αισθητική διάσταση στη νοητική. 
9 Ο αισθητικός στοχασμός των φιλοσόφων μετατρέπει την ποιητική δημιουργία σε αντικείμενο 

φιλοσοφικής προσέγγισης και μελέτης, όπως στην περίπτωση του Heidegger με τον Hölderlin και του 

Derrida με τον Celan. 
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τη μεταστροφή της Φιλοσοφίας στην ευρύτερη κατηγορία της Λογοτεχνίας με την 

αντιμετώπιση των ποιημάτων ως φιλοσοφικών, η σκέψη της Φιλοσοφίας δύναται να 

παρασυρθεί και να επεκταθεί σε άλλα συναφή πεδία, όπως σε αυτό της εκπαίδευσης, 

υποδεικνύοντας γονιμοποιές δραστηριότητες10 (Σκαρτσή, 2018, σσ.29-36).  

Έτσι, η ποιητική εκπαίδευση μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε άμεση επαφή 

με το προσωπικό και συλλογικό ασυνείδητο, ωθώντας τον να αποβάλει τη 

συνοφρυωμένη αυστηρότητα του σχολαστικού φιλολογισμού (την οποία επιδεικνύει 

η αισθητική εκπαίδευση11 μέσα από την εξαντλητική προσκόλληση στη λεπτομέρεια 

των λέξεων, αλλά και των καλολογικών και γραμματολογικών κανόνων) και να 

λειτουργήσει περισσότερο ποιητικά (Hölderlin, 2009). Άλλωστε, αυτή η 

διαφοροποίηση σηματοδοτείται πριν από την εκπαίδευση μέσα από την παιδική 

γλώσσα του παιχνιδιού, η οποία αποτελεί την αέναη και διαχρονική πρώτη παιδεία ή 

παιδιά, και συνεχίζεται μετά την εκπαίδευση μέσα από τη γλώσσα της Ποίησης, 

δηλαδή μέσα από το παιχνίδι των λέξεων (Gadamer, 2004). 

Η ποιητική εκπαίδευση, καθώς αναζητά τους τρόπους με τους οποίους τόσο 

το ποίημα όσο και το παιχνίδι προσανατολίζουν τον άνθρωπο προς οτιδήποτε τον 

υπερβαίνει, αποδίδει έμφαση στον αυτοσχηματισμό μέσα από την ανοιχτότητα του 

Εαυτού προς τον Άλλο. Επιπλέον, η Ποίηση και το παιχνίδι απαιτούν συγκεκριμένη 

στάση μέσα στον κόσμο, γιατί, ενώ το ποιητικό έργο προβάλλεται ανοιχτό προς το 

άπειρο, απευθύνεται στον άνθρωπο και επιζητά την ανταπόκρισή του (Homan, 2020, 

σσ.3-4). Επομένως, όπως θα αναδείξουμε και στη συνέχεια, το ποίημα προσκομίζει 

την εμπειρία του Άλλου με έναν παιγνιώδη τρόπο, μέσω του οποίου ο Εαυτός 

«οικειοποιείται» την προοπτική του Άλλου, καθώς προσομοιώνει πτυχές της 

ιδιοσυστασίας του «ωσάν να» ήταν δική του (Denham, 2015, σσ.183-204). 

Ακόμη, η ποιητική εκπαίδευση αποκαλύπτει την ανθρώπινη κατάσταση ως 

«ενδιάμεση» και διαλογική, μέσα στα όρια της γλώσσας, όπου το παιχνίδι ως 

αυθόρμητο και δημιουργικό απαιτεί με την κίνηση το συντονισμό του Εαυτού προς 

τον Άλλο και τον κόσμο. Η ποιητική γλώσσα, ενώ διατηρεί την ένταση, προσφέρει 

την αληθινή υπόσχεση μιας απελευθερωτικής και ταυτόχρονα παιγνιώδους 

εκπαίδευσης για την κατά τα άλλα αβάσιμη και πεπερασμένη ανθρώπινη ύπαρξη. 

                                                             
10 Η Ποίηση οδηγεί στην εμπέδωση και στην αφομοίωση σταθερών παιδαγωγικών αρχών κυρίως μέσω 

της τέρψης. 
11 Η αισθητική εκπαίδευση, που προκρίνουν ο Kant και ο Schiller, προσπαθεί να διαμορφώσει την 

αισθητική συνείδηση με κριτήριο το Ωραίο, διότι το Ωραίο συμβάλλει στην εκλέπτυνση και στη 

διεύρυνση των αισθήσεων, δηλαδή στη δημιουργία του αληθινού ανθρώπου. 
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Αυτό το είδος εκπαίδευσης, που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του παιχνιδιού, 

συνιστά τρόπο υπαρξιακής ολοκλήρωσης και υπέρβασης του Εαυτού, γιατί 

κατευθύνει τον Εαυτό στην εκ νέου σύλληψη και κατανόηση της ουσίας του κόσμου, 

ώστε ο Εαυτός να ανακτά την πρωταρχική του ενότητα (Homan, 2020, σσ.4-15). 

Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας αποσκοπεί στη διερεύνηση της συμβολής 

της ποιητικής εκπαίδευσης12 στη διαμόρφωση του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα, 

σκοπεύει να αναδείξει την ανανέωση της ιδιάζουσας σχέσης μεταξύ Φιλοσοφίας και 

Ποίησης, καθώς ο φιλοσοφικός στοχασμός εισχωρεί στη συγκομιδή των ποιητικών 

προϊόντων, ώστε να ευδοκιμεί η συνύπαρξη των δύο πνευματικών δραστηριοτήτων, 

χωρίς να εξομοιώνονται ή να ισοπεδώνονται οι διακριτές τους λειτουργίες. Επιπλέον, 

σκοπεύει να αναδείξει την παιδαγωγική αξία της Ποίησης και τη λειτουργία της ως 

παιχνίδι13, καθώς η πολυσημία και η αμφισημία της ποιητικής γλώσσας 

αναμειγνύεται με την αφαιρετικότητα και τη μεστότητα, για να εκφράζει περισσότερα 

νοήματα με όσο το δυνατό λιγότερες λέξεις. 

Ως προς τα ερευνητικά ζητήματα που θέτει, η παρούσα έρευνα επιχειρεί:  

α) να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους το ποιητικό έργο14 του Paul 

Celan (1920-1970 μ.Χ.) καταδεικνύει ότι η Φιλοσοφία συγκλίνει και συμπράττει με 

την Ποίηση, χωρίς η εγγενής αντίθεση ως προς τη μορφή και την έκφραση να 

αντικατοπτρίζεται στην αποστασιοποίηση του περιεχομένου από το λόγο και 

β) να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους κατανοείται η εκπαίδευση ως 

ποιητική Τέχνη, η οποία δύναται να συμβάλλει στο δια βίου εξευγενισμό του 

ανθρώπινου υποκειμένου. 

Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια φαινομενολογική κυρίως 

εμβάθυνση στην ποίηση του Celan με απώτερο σκοπό την ανάλυση των απαρχών της 

ποιητικής εκπαίδευσης, στο δεύτερο πραγματοποιείται αναφορά στο ρόλο της 

Ποίησης ως ανθρωποπαιδαγωγού και στο τρίτο προβάλλεται η ποιητική διασύνδεση 

του παιχνιδιού, της παιδιάς και της παιδείας, η οποία αναδεικνύει τη συγκρότηση του 

                                                             
12 Η πατρότητα της ιδέας αυτής αποδίδεται στον Hölderlin, ο οποίος αντιλαμβάνεται την Ποίηση ως 

παιδαγωγό της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με τον Hölderlin, η ποιητική εκπαίδευση προορίζεται 

απελευθερωτική, εν αντιθέσει με την αισθητική που προορίζεται συγκρατημένη (Hölderlin, 2009). 
13 Το παιχνίδι συνδέεται γενικότερα με την Τέχνη και ειδικότερα με την Ποίηση, γιατί ως σύνολο 

ελεύθερων κινήσεων δημιουργεί τις αισθητικές αξιώσεις στην εξωτερική μορφή. 
14 Για τη διερεύνηση των διατυπωθέντων ερωτημάτων αξιοποιούνται αυτούσιοι στίχοι από ποιήματα 

του Celan, που αρρύονται από τις ποιητικές συλλογές Καμπή Πνοής (2018), Γλωσσικό Πλέγμα (2012), 

Μήκων και Μνήμη (2007), Από κατώφλι σε κατώφλι (1997), Του Κανενός το Ρόδο (1995), αλλά και 

ιδιόγραφα πεζά κείμενα του Celan με ποιητολογικές συνδηλώσεις που σταχυολογούνται στο βιβλίο Ο 

Μεσημβρινός και άλλα πεζά (2006). 
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Εαυτού μέσα από την Τέχνη και κυρίως μέσα από την Ποίηση. Στα συμπεράσματα 

της εργασίας επανατίθεται το θέμα της αξιακής και παιδαγωγικής διάστασης της 

Ποίησης, ακολουθώντας ουσιαστικά το καθοδηγητικό μοτίβο του πρώτου κεφαλαίου. 

Ωστόσο, πριν από την παράθεση του πρώτου κεφαλαίου, κρίνεται σκόπιμη μια 

εκτενής περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί, βεβαιώνοντας έτσι τη 

σταθερότητα του βηματισμού της έρευνας. 

 

Ο τόπος της συνάντησης της Ποίησης με τον Άλλο: Μια φαινομενολογική 

προσέγγιση 

Η παρούσα μελέτη εκτός από το ποιητικό έργο, τις επιστολές και τις 

αγορεύσεις του Celan, εδράζεται στη βιβλιογραφική διερεύνηση για την Ποίηση και 

την εκπαίδευση μέσα από τον οντολογικό προσανατολισμό φιλοσόφων, όπως του 

Fink, του Gadamer, του Heidegger, του Hölderlin, του Kant, του Nietzsche και του 

Schiller. Ειδικότερα, αξιοποιεί τη φαινομενολογική μέθοδο ως φιλοσοφική 

πρακτική15, η οποία προκύπτει από το συγκερασμό της επαγωγικής και της 

αναγωγικής μεθόδου (Heidegger, 1996, σσ.68-69), για την εμβάθυνση στην 

παιδαγωγική διάσταση της Ποίησης, όπως περιγράφεται αδρομερώς στα ερεβώδη 

ποιήματα του Celan με την επίκληση των όρων: υπέρβαση, αποδημία, επιστροφή, 

κίνηση, ανοιχτότητα, συνάντηση, συνομιλία, άπειρο, πεπερασμένο και Απόλυτο. Η 

φαινομενολογική μέθοδος υιοθετείται και εφαρμόζεται, διότι αποκαλύπτει πέραν 

οποιασδήποτε μονοδρομικής και λογοκρατικής ερμηνείας τη δυνατότητα σύλληψης 

της ποιητικής οντολογίας16 μέσα στο Είναι, τη δυνατότητα διατήρησης της αρχέγονης 

σημασίας των λέξεων με τέτοιο τρόπο, ώστε να σημαίνεται η ισοτιμία μεταξύ του 

λόγου και του Είναι, και τη δυνατότητα απομάκρυνσης της ποιητικής ομιλίας από το 

συμπαγές της εργαλειακής εγραμματοσύνης, συνθήκης τόσο αντιφατικής με τα 

υπαρξιακά ερωτήματα του ποιητή (Perse, 1990, σ.22).  

Η φαινομενολογία αποκαλύπτει στο πλαίσιο της οντολογίας του ποιητή τα 

βαθύτερα θεμέλια του ποιητικού λόγου σε συνάφεια με το Είναι, το οποίο ομιλεί και 

εκτίθεται, για να συλλαμβάνει τα αόρατα μηνύματα του Όντος, αλλά πρωτίστως τη 

                                                             
15 Στη φαινομενολογική σκέψη του Heidegger η Φιλοσοφία και η Ποίηση αλληλοσυμπληρώνονται 

χωρίς να συγχέονται, διότι και ο φιλόσοφος και ο ποιητής επιδιώκουν με την εκφορά του φιλοσοφικού 

και ποιητικού λόγου αντίστοιχα την αποκάλυψη και την εδραίωση της αλήθειας των όντων. 
16 Κάθε ποιητική αποτελεί μια οντολογία, γιατί ο άνθρωπος εξίσταται σταθερά προς ό,τι συνιστά την 

αλήθεια του Όντος. Ο άνθρωπος, δηλαδή, γνωρίζει, ερμηνεύει και προσεγγίζει το Ον μέσα από τον 

ποιητικό λόγο, καθώς ο ίδιος καθίσταται ομιλία του Όντος. 
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σημασία του δεσμού αυτού για την παρουσία της ανθρώπινης ύπαρξης στον κόσμο. Η 

Ποίηση, που συνιστά υπέρβαση ως άρση ορίων του εξιστάμενου Εαυτού προς τον 

αληθινό τόπο του Είναι, επιτρέπει στον ποιητή να εισβάλλει στο άρρητο, για να 

καταγράφει τις συμπλέξεις του κόσμου (ό.π., σσ.23-24). Η ποιητική γλώσσα, ενώ 

συντηρεί την ανοιχτότητα του Εαυτού ως απόδειξη έγερσης του Εαυτού προς την 

αληθινή οντική χώρα και ως απόδειξη διαρκούς ανανέωσης από τη μυχιότητα του 

Εαυτού, που με όλη την ευρύτητα του όρου κατοικεί μέσα από την πράξη της 

Ποίησης τον κόσμο, φανερώνεται ως εδάφος υπαρκτικού υπερχειλίσματος, αποδημία 

και επιστροφή στο αέναα γόνιμο έδαφος του αμφίσημου. Το ποίημα αποτελεί 

κατοικία του Εαυτού, όπου ορθώνεται το απέραντο της περατότητας και ο τόπος της 

ουτοπίας (ό.π., σ.22). Συνεπώς, η φαινομενολογική μέθοδος προσιδιάζει στη μελέτη 

της Ποίησης, διότι, όπως η φαινομενολογία εξαναγγέλει την έλευση του 

αναποκάλυπτου17, έτσι η Ποίηση προβάλλει το κρυμμένο και το ανοίκειο μέσα από 

την εύγλωττη σιωπή του νοηματικού βάθους ως οδό ικανότερη από την ομιλία για 

την εγγύτητα προς το Είναι αντί να προβαίνει σε διαπιστωτικά ή επιστελεστικά 

ενεργήματα της γλώσσας, τα οποία απομονώνουν και εξαντλούν σταθερά αποθέματα 

νοημάτων με μεταφορές, αλληγορίες και εικόνες (Heidegger, 1996). 

Ακόμη, η φαινομενολογία ανιχνεύει το αυθεντικό νόημα και τις θεμελιώδεις 

δομές του Είναι με την αναγωγή στην πηγή των όντων, διότι η ύπαρξη αποτελεί το 

σημείο από όπου η αναζήτηση εκπηγάζει και το σημείο όπου η αναζήτηση 

επιστρέφει18 (ό.π., σσ.77-80). Καθώς εστιάζει στο φαινόμενο με γνώμονα την 

απόλυτη απαρχή ως προς την αυθεντικότητά του, όπως εν προκειμένω στην Ποίηση, 

αποτελεί πορεία επιστροφής στην ουσία του φαινομένου. Ισοδυναμεί με επιστροφή 

στο υπερβατικό Εγώ, που συνιστά το έδαφος για την κατασκευή των νοημάτων, γιατί 

κάθε νόημα ως διαφανή ολότητα δημιουργείται με την εναπόθεση νοηματικών 

επιπέδων πάνω σε άλλα (Husserl, 2005). Επομένως, η φαινομενολογική ανάγνωση 

της Ποίησης ως είδους επιστροφής του στοχασμού στον άνθρωπο καταδεικνύει ότι ο 

Εαυτός προσεγγίζει τον Άλλο μέσα από την ποιητική έκφανση του Είναι. Έτσι, 

κατανοεί το γλωσσικό βίωμα ως καθαρή εμπειρία, χωρίς να επαλείφεται εντελώς η 

ποιητολογική διάσταση της Ποίησης, στο βαθμό που οι λέξεις μέσα από την 

                                                             
17 Η Ποίηση για τον Heidegger ως αποκάλυψη της ουσίας των όντων ανάγεται σε γνώση της αλήθειας 

μέσα από τη μετάβαση από την κρυπτότητα στη μη κρυπτότητα με αποτέλεσμα την προαγωγή στην 

παρουσία. 
18 Η ουσία της αλήθειας προκύπτει, όταν τα όντα εισέρχονται στον ανοιχτό χώρο και υποχωρούν από 

αυτό το χώρο πάλι στον Εαυτό τους. 
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αμφισημία τους αποκαλύπτουν και αποκρύπτουν, κατονομάζουν και δεν 

κατονομάζουν ό,τι ήδη έχει λεχθεί (Levinas, 1989). 

Η φαινομενολογική προσέγγιση της Ποίησης ως ταυτόσημη με τη συνάντηση 

του Εαυτού με το φαινόμενο και κατά συνέπεια ως εκδήλωση του Όντος με την 

παράθεση συμπλοκής διεργασιών, που επιδιώκει να εισέλθει στην αλήθεια και στην 

ουσία του, καθώς εκδηλώνεται στη συνείδηση εν είδει βιώματος, φανερώνει τη 

συνάντηση του Εγώ με το Εσύ μέσω της ποιητικής ομιλίας19 (Heidegger, 1996). 

Ειδικότερα, επιχειρεί να αποσπάσει τη συνάντηση μεταξύ του Είναι και των δομών 

του Είναι κατά τον τρόπο των φαινομένων, γιατί η πρόσβαση στις επικαλύψεις των 

φαινομένων και η διέλευση μέσα από αυτές καταδεικνύουν ότι η σύλληψη των 

φαινομένων ως αρχετυπικών και ενορατικών αντιτάσσεται στην αφέλεια της άμεσης 

και αστόχαστης θέασης (ό.π., σσ.76-77). Αυτό συμβαίνει μέσα από την ποιητική 

συνομιλία του Εαυτού με τον Άλλο, γιατί η ποιητική γλώσσα αποτελεί συσχέτιση και 

συνάντηση, που εκκαλύπτεται μέσα από την πορεία ρήξης με την περίσσεια του 

λόγου και την ένδεια της σιωπής, αλλά και μέσα από την αφαίρεση του προσωπείου 

του ονόματος. Η φαινομενολογική μέθοδος, η οποία αναγγέλλει την έλευση του 

αναποκάλυπτου, επιτρέπει την κατανόηση της ποίησης του Celan ως ενός ανοίγματος 

του Εγώ20 προς το Εσύ. Ο κόσμος του Είναι συνίσταται στο χώρο, όπου ο Εαυτός 

έρχεται σε επαφή με τον Άλλο, για να αισθανθεί την ετερότητα ως οικεία. 

Συντελείται, λοιπόν, μια μορφή συναλληλίας, που προσπίπτει στο Είναι (Moran, 

2000, σ.243). Με αυτό τον τρόπο, το Εγώ καταλήγει στην άρθρωση του αμφίσημου 

και διέρχεται «καθ’ οδόν» της μύησης, ώστε από την απογύμνωση να μεταβεί στην 

αρχέγονη ενότητα, όπου αναβλύζει ο ποιητικός λόγος ως η στιγμή της συνάντησης 

του Εαυτού με τον Άλλο μέσα από την οικειότητα των αντιθέσεων (Perse, 1990, 

σσ.24-25). 

Έτσι, η φαινομενολογία, υπερβαίνοντας την άμεση βίωση και προχωρώντας 

μέσω της κατανόησης στη σύλληψη του νοήματος στο πλαίσιο της εμπειρικής 

πραγματικότητας, αποκαλύπτει συγκαλυμμένες πτυχές, οι οποίες συγκροτούν την 

ενότητα του νοήματος, ώστε να εντοπίζει την ουσία του (Heidegger, 1996, σ.75). Ως 

μελέτη της συνείδησης επανατοποθετεί την ουσία στην ύπαρξη, καθώς προβαίνει 

                                                             
19 Η Ποίηση ως μορφή Τέχνης κατέχει εξέχουσα θέση μέσα στο σύνολο των Τεχνών για τον 

Heidegger, γιατί μόνο η λειτουργία της ποιητικής γλώσσας, η οποία αποτελεί την κατοικία του Είναι, 

επιτρέπει τη μετάβαση από το μη ον στο ον. 
20 Η φαινομενολογία απορρίπτει ακραίες μορφές γνωσιολογικού ιδεαλισμού, οι οποίες υποστηρίζουν 

ότι δεν υφίσταται τίποτε άλλο πέρα από το υποκείμενο και τη συνείδηση του υποκειμένου. 
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στην κατανόηση του ανθρώπου και του κόσμου μέσα από τη γεγονότητά τους, για να 

προσφέρει πληρότητα εμπειρίας στην αντίληψη. Η λειτουργική προθετικότητα, 

επειδή συνιστά κίνηση προς τα πράγματα καθαυτά, που παράγει την προκατηγορική 

ενότητα του κόσμου, ερμηνεύεται ως τρόπος με τον οποίο ο Εαυτός κατευθύνεται21 

προς τα φαινόμενα, για να προκύψει η φαινομενολογική κατανόηση μέσα από τη 

συναίσθηση, όπως αυτή που οδηγεί τον Celan στη σύνθεση ποιημάτων σε μια 

γλώσσα ελλιπούς νοηματικής διαύγειας (Husserl, 2005, σ.158). Η φαινομενολογική 

αναγωγή, μέσα από την οποία το φαινόμενο μεταβάλλεται σε γνωστικό αντικείμενο 

συνείδησης, παρέχει το είδος της γνώσης που αφυπνίζει τις μορφές της 

συνειδητότητας, όπως αυτές της ανάμνησης, της φαντασίας και της κρίσης. Κατά τη 

φαινομενολογική πορεία, λοιπόν, το πραγματικό φαίνεται να διαπερνά μέσα από τη 

γεγονότητά του το συνειδησιακό χώρο, όπως οι λεπτομέρειες του εξωτερικού κόσμου 

στα ποιήματα του Celan, τα οποία ως επιστολές εν φιάλη στο πέλαγος αναζητούν 

πάντα ένα Εσύ, για να εκβάλλουν με τη διάχυση του λόγου τον υπαινιγμό ενός 

ονόματος στη συνείδηση (ό.π., σσ.158-160). 

 Επιπλέον, η φαινομενολογική ανάλυση δεν εξάγει κρίση από έννοιες λέξεων, 

αλλά κοιτάζει μέσα στα φαινόμενα, που ανακινεί η γλώσσα με τις λέξεις και 

αποτελούν την πλήρη εποπτιακή πραγμάτωση των εννοιών της εμπειρίας. Ιδιαίτερα, 

διαφωτίζει το φαινόμενο της ποιητικής ομιλίας, διότι η φαινομενολογία του τόπου 

συνδέεται με τη γλώσσα, όταν το ποιητικό κείμενο ως μίμηση εξωγλωσσικού 

στοιχείου του κόσμου εμφανίζεται και ως τόπος συνάντησης, ανοιχτότητα22 ή 

μαρτυρία (Heidegger, 1996). Η μαρτυρία του ποιήματος αποτυπώνει τη μαρτυρία 

συμμετοχής του ποιητή στον κόσμο μέσα από την εμπειρία της ανεστιακότητας, η 

οποία συνιστά την εννόηση του αινιγματικού και του απροσπέλαστου της 

αντικειμενικής πραγματικότητας, του άρριζου πεπρωμένου ως εστίας μιας αφανούς 

πληρότητας. Το ποίημα ως συμβάν, στη γλώσσα του ποιητή, που με το λόγο συνέχει 

την οντολογική δομή του κόσμου, μεταλαμπαδεύει τη γνώση του Άλλου23 μέσα από 

τη γλώσσα του Άλλου, γιατί δεν υφίσταται η Ποίηση χωρίς την έννοια του Άλλου. 

Παρομοίως, και τα ποιήματα του Celan ως μαρτυρία αναζητούν ευθέως τον Άλλο, ως 

                                                             
21 Η κατεύθυνση του Εαυτού προς τα φαινόμενα διαγράφεται κάθε φορά με δύο τρόπους. Με την 

αντίληψη, δηλαδή, ο Εαυτός κατευθύνεται σε ό,τι καθίσταται αντιληπτό, ενώ με την ανάμνηση σε ό,τι 

ανακαλεί στη μνήμη του. 
22 Η ποιητική γλώσσα φανερώνει τα όντα μέσα στην ανοιχτότητά τους, δηλαδή μέσα στο Είναι, χωρίς 

όμως να υποκαθιστά το Είναι από την υλικότητα των λέξεων. 
23 Το ανθρώπινο ον δε δύναται να αποκτήσει καμία γνώση για τον Εαυτό, αν εξοστρακίζει τον Άλλο. 

Αντίθετα, γνωρίζει τον Εαυτό, μόνο όταν διάκειται με την προσήκουσα ευαισθησία προς τον Άλλο. 
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ζωντανό μάρτυρα της δικής του μαρτυρίας (Derrida, 1997). Το καθαρό Εγώ, δηλαδή, 

μέσα από την έσχατη φαινομενολογική αναγωγή στον Εαυτό και στον Άλλο θέτει σε 

παρένθεση τον Εαυτό, για να αποδοθεί η εμπειρία της συμμετοχής του στον κόσμο με 

λέξεις24, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παραδίδεται ως μαρτυρία μέσα από την πλήρη 

απουσία της ομιλίας, καθώς το ίδιο έγκειται στη σιωπή (Levinas, 1989). 

Η ποιητική εκπαίδευση ως μύηση στο Είναι της ανθρώπινης ύπαρξης 

συνυφαίνεται με τη φαινομενολογική, και κυρίως με την οντολογική, κατανόηση της 

συνειδησιακής αυτονομίας, όπου η ποιητική σκέψη και γλώσσα ανάγονται σε 

κεντρικό και εσωτερικό εκπαιδευτικό σκοπό25, διότι ως συντονισμός κινήσεων 

δημιουργούν ερμηνείες κριτηρίων, που εκφράζουν μια ανοιχτή διαφάνεια στα 

φαινόμενα (Magrini, 2016, σσ.190-193). Αυτή η ανοιχτότητα αναπτύσσει τη 

συνομιλία, η οποία δε διαχωρίζεται από τη μαθησιακή εμπειρία, καθώς 

προστατεύεται από το συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο των σχέσεων μεταξύ 

εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου στο πλαίσιο της αυθεντικής διδασκαλίας και 

μάθησης (Bonnett, 1996, σ.37). Επομένως, η ποιητική διδασκαλία ως περίπλοκη 

οντολογική συνομιλία μεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου, η οποία βρίσκεται 

διαρκώς «καθ΄ οδόν», παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους να συναισθάνονται την 

αρμονία και τη σύγκρουση ως άφατα μυστήρια μεταξύ του Εαυτού και του Άλλου 

(Bonnett, 2002, σ.242). 

  

                                                             
24 Η ποιητική λέξη, ενώ κατονομάζει τα όντα, αποδίδει σε αυτά το Είναι, γιατί αντλεί τα όντα από το 

ίδιο το Είναι. 
25 Η φαινομενολογία στο χώρο της εκπαίδευσης αντιλαμβάνεται τη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και 

εκπαιδευόμενου ως ποιητική συνομιλία, για να αντιτάξει εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις σε 

άλλες παρωχημένες, οι οποίες απομυζούν το αίσθημα της ελευθερίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Οι απαρχές της ποιητικής εκπαίδευσης 

 

1.1 Η διαμόρφωση του Εαυτού στην αισθητική εκπαίδευση 

 

Ένα και Άπειρο 

Εκμηδενισμένα, 

Προσέφεραν Εγώ. 

 

Φως ήταν. Λύτρωση. 

 

(Paul Celan, Μια φορά26) 

 

Η αιφνίδια μεταστροφή προς τη γερμανική παράδοση του 18ου αιώνα, όπου η 

διαμόρφωση του Εαυτού με τη σύμπραξη της Φιλοσοφίας27 και της εκπαίδευσης 

συντελείται ως διαδικασία προσωπικής ωρίμανσης με αισθητικό υπόβαθρο 

καταδεικνύει ότι ο sensus communis αντικατοπτρίζει την αρμονία της φύσης στο 

συντονισμό με το Ωραίο28. Ο sensus communis αποδίδοντας βαρύτητα στην αισθητή 

ποιότητα29 αφενός αποσυσχετίζεται από γνωστικές λειτουργίες νόησης και διάνοιας, 

που υπό τη στενή έννοια του όρου υπόκεινται αυστηρά και ετυμολογικά σε 

ορθολογικούς κανόνες κριτικής εγκυρότητας30, και αφετέρου προβάλλεται ως 

κοινωνική δεξιότητα, που συνεπάγεται σύνδεση, συνταίριασμα ή συμφωνία με την 

πρόσληψη της υφιστάμενης πραγματικότητας μέσω των αισθήσεων και της λογικής 

(Gadamer, 2004, σ.20-21). Ουσιαστικά, η ενοποίηση του Εαυτού με την ευρύτερη 

κοινωνία απορρέει από την εναρμόνιση του νου με την καρδιά. Συνεπώς, όταν ο 

                                                             
26 Το ποίημα Μια φορά αρύεται από την ποιητική συλλογή Καμπή πνοής (Celan, 2018, σσ.186-187). 
27 Ιδιαίτερα αξιοποιούνται οι νεοπλατωνικές πηγές. 
28 Ο συντονισμός με το Ωραίο δημιουργεί τον sensum communis, γιατί οι υψηλότερες μορφές του 

Ωραίου δεν απαντούν στο σώμα, αλλά στην εσωτερική αρμονία της ψυχής. Η αίσθηση του Ωραίου 
συντείνει στην αναγνώριση της αρμονίας, η οποία μέσω του στοχασμού ενισχύει το συντονισμό με τη 

φύση, διότι ο άνθρωπος με την αρμονία μπορεί να διακρίνει τα επιμέρους τμήματα σε κάθε σύνολο. 

Επομένως, επειδή η φύση αποτελεί οργανωμένο και οργανικό σύνολο, μέσα στο οποίο ο άνθρωπος 

ανακαλύπτει την αρμονία μέσω της λογικής και του συναισθήματος, διατηρεί τη σχέση του με τη 

φύση, χωρίς όμως να την υπερβαίνει. 
29 Η αισθητή ποιότητα ταυτίζεται με τη ζωντανή ποιότητα. 
30 Η κριτική εγκυρότητα συνδέεται με το στοιχείο της καθολικότητας. 
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Εαυτός προσαρμόζεται στο Ωραίο, προσαρμόζεται συγχρόνως στον Άλλο και στον 

κόσμο. Η αισθητική εκπαίδευση, δηλαδή, αν και συλλαμβάνει την κρίση του Ωραίου 

με ορθολογικές αρχές31, δεν αποσκοπεί αμιγώς στην απόκτηση ορθολογικής γνώσης 

για το Ωραίο, αλλά πρωτίστως στη διαμόρφωση πολιτικής ενότητας32 μέσω του 

Ωραίου (ό.π., σ.22). 

Η αποκρυστάλλωση της διατυπωθείσας θέσης γαλουχεί μεταγενέστερες 

πνευματικές φυσιογνωμίες, όπως τον Kant (1724-1804 μ.Χ.) και τον Schiller (1759-

1805 μ.Χ.). Ο Kant33 αποτολμά να διατυπώσει με αιχμηρό στόμφο ότι ο άνθρωπος 

αντιπροσωπεύει όσα μεγαλόπνοα φρονήματα ενσταλάζει στη συνείδησή του η 

εκπαίδευση, επειδή μόνο μέσω της εκπαίδευσης προσλαμβάνει ανθρώπινη υπόσταση, 

αφού πρώτα αποκηρύξει τα ζωώδη του ένστικτα, τα οποία αντιβαίνουν εξ ορισμού 

στην αβρότητα, στη λεπτότητα και στην κοσμιότητα και εγκλωβίζουν το χαρακτήρα 

του στην αδεξιότητα, στην αγριότητα και στην τραχύτητα (Kant, 2007β, 9:443). Ο 

προσωπικός μόχθος, που καταβάλλει για την ευόδωση αυτού του σκοπού, διαγράφει 

αδρομερώς τον προορισμό του, γιατί ο άνθρωπος ως έλλογη οντότητα εξευγενίζεται, 

εκπολιτίζεται και ηθικοποιείται μέσα από την Τέχνη και την Επιστήμη, για να 

συνυπάρχει με τον Άλλο μέσα στην κοινωνία. Επομένως, η εκπαίδευση εκλαμβάνεται 

ως έγερση αυθόρμητης και ενορμητικής κίνησης προς την ηθική τελειότητα, μέσα 

από την οποία επέρχονται η ελευθερία και η αυτονομία (Kant, 2007α, 7:325). 

Ο Schiller (1990) στις Επιστολές για την αισθητική παιδεία του ανθρώπου 

επισημαίνει τη σπουδαιότητα της Τέχνης, διότι το Ωραίο χρησιμεύει ως μετάβαση 

από την αισθησιακή στην έλλογη κατάσταση με τη διδαχή της θέασης, που επιτρέπει 

το στοχασμό αλλά και τον αναστοχασμό. Στην Τέχνη διατίθεται η δυνατότητα 

πραγματοποίησης της ιδιότητας του ανθρώπου, γιατί διατηρείται η ελεύθερη, 

αρμονική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ αισθησιακής και διανοητικής πλευράς. Ο 

άνθρωπος, δηλαδή, καθίσταται ορθολογικό ον, αφού πρώτα καταστεί αισθητικό ον. 

Ακόμη, ο Schiller εντάσσει την εκπαίδευση στο κοινωνικό πλαίσιο, γιατί η 

                                                             
31 Ο sensus communis παρέχει ιδεολογικά ερείσματα μέσα από τα οποία ευδοκιμεί η πολιτική ενότητα, 

γιατί ακριβώς αναγνωρίζει τη σημασία της ορθολογικής ικανότητας για τον άνθρωπο. 
32 Η αισθητική εκπαίδευση αποκοπεί στη διαμόρφωση της πολιτικής ενότητας μέσω του sensus 

communis, η οποία δεν προκύπτει από την υπέρβαση της φύσης, αλλά από την επιστροφή στη φύση, 
όταν ο άνθρωπος επενεργεί στην αρμονία με γνώμονα το διυποκειμενικό αντί υποκειμενικό 

συναίσθημα, διότι η αρμονία προηγείται του ανθρώπου. Συνεπώς, η διαμόρφωση του Εαυτού αποδίδει 

έμφαση στον άνθρωπο ως σχέση αντί ως υπέρβαση και στη διατήρηση του συναισθήματος ως 

συμπληρώματος της λογικής. 
33 Οι παιδαγωγικές απόψεις του Kant, επενδύονται με πολιτικές συνδηλώσεις, διότι ο sensus communis 

συνυφαίνεται με τη διαμόρφωση του Εαυτού, η οποία ως διαδικασία πραγματοποιείται για την 

επιδίωξη της πολιτικής συνοχής. 
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καλαισθησία επιφέρει αρμονία στο σύνολο, αφού πρώτα την εδραιώνει στον ψυχισμό 

του κάθε ανθρώπου. Η εκπαίδευση κατέχει κεντρική θέση για τον Γερμανό φιλόσοφο 

ως προς την πολιτική συμμετοχή34, διότι η ρεαλιστική γνώση, που υπερβαίνει τη 

θεωρητική προσέγγιση, απαιτεί συμμετοχή στην κοινωνία (Kant, 2007α, 7:120). Το 

βίωμα του Ωραίου προκύπτει, όταν οι δύο βασικές λειτουργίες της γνωστικής 

ικανότητας, δηλαδή η φαντασία και η διάνοια, δεν κατευθύνουν απαρέγκλιτα προς 

την απόκτηση γνώσεων, για να περιέλθουν τα έλλογα όντα σε μια νοητική 

κατάσταση, αλλά όταν υφίσταται η αίσθηση του ελεύθερου παιχνιδιού μεταξύ των 

παραστατικών λειτουργιών. Η αισθητική κατάσταση, λοιπόν, είναι η υψηλότερη, 

καθώς όλοι συμμετέχουν ισότιμα ως ελεύθεροι πολίτες35 (Schiller, 1990). 

Οι απόψεις του Schiller συγκλίνουν ως προς τη λειτουργία της αισθητικής 

εκπαίδευσης με αυτές του Kant, καθώς ο δεύτερος υποστηρίζει ότι συμβάλλει στην 

υπέρβαση της ζωώδους φύσης (Kant, 2007β). Επειδή, όμως, η αισθητική 

εκπαίδευση36 αποβλέπει στην ελευθερία από τον κόσμο αντί στην ελευθερία για τον 

κόσμο, απαιτεί το διαχωρισμό του ανθρώπου από τη φύση αντί το συντονισμό του με 

αυτήν. Με αυτόν τον τρόπο, αν και αναγνωρίζει τα όρια της περατότητας του 

ανθρώπου, δεν τον αντιμετωπίζει ως πεπερασμένο, γιατί δεν επιδεικνύει τα όρια της 

γλώσσας ως έκφρασης (Homan, 2020, σσ.22-23). 

Ωστόσο, ο Hölderlin, εν αντιθέσει με τον Kant και τον Schiller, εμβαθαίνει 

στη στοχαστική διάσταση της Ποίησης, η οποία διατηρεί την αρχέγονη ενότητα του 

ανθρώπου με τη φύση, γιατί συνθέτοντας τα επιμέρους χαρακτηριστικά σε ολότητα, 

χωρίς να υποδουλώνει αφηρημένα το μερικό, οργανώνει το σύνολο σε μια τέλεια 

ολοκλήρωση με αυτονομία ως προς τις λεπτομέρειες. Ειδικότερα, ανάγει την Ποίηση 

σε πεμπτουσία της Τέχνης37, η οποία προσφεύγει στην υλική ενσάρκωση του λόγου38, 

για να αποδίδει εξωτερική μορφή στην πνευματική εσωτερικότητα, αφού πρώτα 

εναρμονίζει την εξωτερική ύπαρξη με την εσωτερική ουσία (Hölderlin, 2009).  Η 

ποιητική γλώσσα ως αποκάλυψη της ουσίας των όντων εκφράζει συγχρόνως, το 

οικείο και το ανοίκειο, διότι αποτυπώνει γλαφυρά τη δημιουργική ένταση μεταξύ του 

                                                             
34 Εν αντιθέσει με τον Schiller η εκπαίδευση κατέχει κεντρική θέση για τον Kant ως προς τον sensum 

communis.  
35 Επειδή αφενός το Ωραίο συνιστά προαπαιτούμενο για την αισθητική κατάσταση και επειδή 

αφετέρου ο άνθρωπος παίζει με το Ωραίο, το παιχνίδι προωθεί την κοινωνική και πολιτική ισότητα. 
36 Παρά την έμφαση στην Τέχνη η αισθητική εμπειρία εκλαμβάνεται ως μέσο για την ορθολογιστική 

ανάπτυξη και το παιχνίδι ως μέσο για την κυριαρχική ανέλιξη. 
37 Σύμφωνα με τον αντιφρονούντα Hölderlin, η Ποίηση διαπερνά όλες τις μορφές Τέχνης ως υπέρτατη. 
38 Η Ποίηση με την προσφυγή στην υλική ενσάρκωση του λόγου επεξεργάζεται την έννοια των 

αντικειμένων στη γνήσια εμφάνισή τους. 
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ανθρώπου και της φύσης, η οποία αντιτάσσεται στην άρθρωση μέσα σε πεπερασμένη 

έκφραση. Ουσιαστικά, η Ποίηση39 αποκαλύπτει το αμετάκλητο παιχνίδι ανάμεσα 

στην ευθραυστότητα της ανθρώπινης ζωής και στην αδήριτη ανάγκη για δημιουργία 

μιας όμορφης ζωής μέσα στη φευγαλέα ύπαρξη, γιατί η γλώσσα και ο θάνατος 

αναδύονται ως κεντρικά ζητήματα (Hölderlin, 1990).   

Η ποιητική εκπαίδευση, η οποία ανάγει τις καταβολές στον Hölderlin, εν 

αντιθέσει με την αισθητική εκπαίδευση απορρίπτει το διαχωρισμό του ορθολογισμού 

από τη φύση και αντιπροτείνει την αξιοποίησή του ως βάση για την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας, διότι η γνώση του Εαυτού40 σημαίνει αναγνώριση των ορίων σε 

σχέση με ό,τι τον υπερβαίνει ως ανθρώπινο, καθώς ενσωματώνεται στο σύνολο 

(Hölderlin, 2009). Η ποιητική εκπαίδευση, δηλαδή, καλεί τον άνθρωπο να 

καλλιεργήσει ανώτερες δεξιότητες ακρόασης και συνομιλίας, γιατί η διαμορφωτική 

κίνηση εγείρεται αυθόρμητα προς την καλλιέργεια από το αρχέγονο έδαφος της 

ύπαρξης, το οποίο ως αβάσιμο, αδιαφοροποίητο και άμορφο δημιουργεί την ύπαρξη, 

αλλά δε δύναται αυτό καθαυτό να την προκαθορίσει (Hölderlin, 1990). Παράλληλα, 

αυτό το είδος εκπαίδευσης αναπτύσσεται μέσω του συντονισμού στο παιχνίδι μεταξύ 

οικείου και ανοίκειου, επειδή διατηρεί την παραγωγική ένταση μεταξύ πεπερασμένου 

ανθρώπου και άπειρου συνόλου της φύσης. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι, λοιπόν, 

αναδεικνύονται, όταν η ποιητική ομιλία, μέσα από μεταφορές, αλληγορίες και 

εικόνες, παρέχει την αίσθηση της ευαισθησίας, που εξισώνεται με παιχνίδι μεταξύ 

ακραίας δεκτικότητας και γόνιμου μετασχηματισμού (Hölderlin, 1990). 

 

1.2 Εκπαίδευση και ελευθερία  

Ο Kant41, όπως και ο Schiller, πρεσβεύει ότι η εκπαίδευση επιδιώκει το 

μετασχηματισμό42 της προσωπικότητας, γιατί ο άνθρωπος, το μοναδικό ον στη φύση 

που μορφώνεται, αναλαμβάνει ως καθήκον να ανυψωθεί από τη ζωώδη φύση και να 

κινηθεί προς την ανθρώπινη. Επομένως, η ελευθερία κατακτάται με την πλήρη 

αποδέσμευση από παρορμήσεις (Kant, 1996, 6:387). Άλλωστε, το ιδεώδες της 

                                                             
39 Ο Hölderlin αναφέρεται κυρίως στην Τραγωδία ως παράδειγμα Ποίησης. 
40 Η ποιητική εκπαίδευση συνιστά χώρο αυτογνωσίας αλλά και ετερογνωσίας. 
41 Ο κριτικός ιδεαλισμός του Kant συμπεριλαμβάνει την αισθητική θεωρία ως αναπόσπαστο τμήμα της 

δομής του. Ουσιαστικά, συνδέει την αισθητική και τη Φιλοσοφία, καθώς προσπαθεί, χωρίς να 

υποπέσει  στο σκεπτικισμό ή στο σχετικισμό, να διατυπώσει μια θεωρία για την αισθητική κρίση, που 

να δικαιώνει το αίτημα για διυποκειμενική εγκυρότητα. Ωστόσο, η θεωρία αυτή υποθάλπει δυϊσμούς 

συνειδητότητας μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου (Gadamer, 1986, σσ.18-21).   
42 Ο μετασχηματισμός με τη συμβολή της Τέχνης και της Επιστήμης συνδέεται με την ηθική. 
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ανθρωπότητας υπαγορεύει στην εκπαίδευση τον προσανατολισμό, επειδή το σύνολο 

των ανθρώπων χρειάζεται να εμφυσήσει τη λογική στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, 

που γεννιέται αδαής, για να πλησιάσει την τελειότητα. Βέβαια, επειδή η εκπαίδευση 

εν μέρει αναπτύσσει δεξιότητες, γνωρίζει την κλήση του ανθρώπου, αλλά δε γνωρίζει 

το όριο των εγγενών του προθέσεων (Kant, 2007β, 9:444). Επιπρόσθετα, η 

εκπαίδευση όταν συμβαδίζει με τη φύση, χωρίς να αντιτίθεται σε αυτήν, καλλιεργεί 

οποιαδήποτε έμφυτη δυνατότητα κληροδοτεί στον άνθρωπο, που είναι προικισμένος 

με το ένστικτο της ελευθερίας, αλλά αναγκάζεται πρώτα να υποταχθεί στις 

θεμελιώδεις αρχές, που επιτάσσει η καταδυναστευτική παντοκρατία της αιτιότητας 

ως έλλογη διαύγαση ορθολογισμού, για να καταστεί ελεύθερος. Ωστόσο, ενίοτε 

θεμελιώδη χαρακτηριστικά43 της ανθρώπινης ύπαρξης υπονομεύουν την καλλιέργεια 

του ορθολογισμού μέσω της εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα η τελειότητα να 

αποκλείεται, επειδή οι φυσικές προθέσεις δεν προσαρμόζονται στην αρμονία (Kant, 

2007α, 7:206). Ο άνθρωπος, δηλαδή, εκπαιδεύεται με κριτήριο την ηθική και την 

αυτονομία, για να εξελιχθεί ως ηθικός και αυτόνομος, διότι από μόνος του αδυνατεί 

να λειτουργήσει ως εκπρόσωπος της ηθικής και της αυτονομίας44 λόγω της 

εξοικείωσης και της συμμόρφωσης του με ορμέμφυτες τάσεις (Kant, 2007β, 9:477). 

Επειδή η εξέλιξη του ανθρώπου ως αυτόνομου προϋποθέτει τη διάκριση της 

ορθολογικής από τη ζωώδη φύση, η αυτονομία τον απομακρύνει από τον Εαυτό, 

αλλά και από τον Άλλο (Kant, 2007β). Εκτός από την ελευθερία η κριτική ικανότητα, 

που λαμβάνει υπόψη a priori τον τρόπο εκπροσώπησης του Άλλου, διατηρεί την 

κρίση για τον ορθολογισμό στο σύνολο. Αν και παρεισφρέει η υποκειμενικότητα 

στην κρίση, η καθολικότητα δεν καταστρατηγείται, γιατί η κρίση απαιτεί τη 

συναίνεση όλων (Kant, 2000, 5:293). Ακόμη, η γνώση ως μορφή επικοινωνίας 

αντιπροσωπεύει το παιχνίδι μεταξύ γνωστικών δυνάμεων και αρμονίας, όπου η 

φαντασία αποβαίνει αυθόρμητη και ελεύθερη, γιατί η ελευθερία υπακούει στη 

νομιμότητα μέσα από τη συνάφεια με τη μορφή (Kant, 2000, 5:307). Ιδιαζόντως, το 

παιχνίδι προσφέρει ένα αίσθημα ελευθερίας, που σηματοδοτεί την επιτάχυνση του 

ηθικού υποκειμένου (Schmidt, 2005, σ.1). Ο άνθρωπος στο παιχνίδι, το οποίο 

αποτελεί παραγωγικό έργο με νόημα, καθώς διατηρεί ένα παιγνιώδες σαν στην κρίση, 

ερμηνεύει τη φύση σαν να διέθετε το υψηλότερο νόημα και την Τέχνη σαν να ήταν 

                                                             
43 Στα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ύπαρξης συγκαταλέγονται, εκτός από την ηλικία, το 

φύλο και η εθνικότητα. 
44 Ο άνθρωπος δε λειτουργεί ως εκπρόσωπος της ηθικής και της αυτονομίας κυρίως στη νηπιακή 

ηλικία, γιατί αδυνατεί να προτάξει πάντα αυτοκυριαρχική συμπεριφορά στις δυσχέρειες. 
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προϊόν της φύσης απαλλαγμένο από κανόνες. Επομένως, στο παιχνίδι εκδιπλώνεται η 

ικανότητα του ανθρώπου να φαντάζεται τον Εαυτό συνδεδεμένο με κάτι ανώτερο 

(Kant, 2000, 5:306).  

 Αν και οι προβολές της φαντασίας δεν είναι εννοιολογικές, η κίνηση του 

παιχνιδιού επιταχύνει το νου, καθώς παρέχει πρόσβαση σε συγγενικές και 

αναπαραστατικές παρουσιάσεις (ό.π., 5:315). Όπως ο νους είναι ζωντανός με 

δημιουργικό και παιγνιώδη τρόπο όσο ζωντανεύει πνευματικές δυνάμεις, έτσι και η 

αισθητική εμπειρία είναι ζωντανή όσο η δημιουργικότητα υπερβαίνει και εντείνει το 

υποκείμενο με το παιχνίδι μεταξύ ελευθερίας και περιορισμού. Κατά την αποκάλυψη 

της πεπερασμένης εμπειρίας, το υποκείμενο μετασχηματίζεται, καθώς βιώνει το 

πεπερασμένο και τα όρια ως επιτάχυνση της ηθικής αίσθησης (Schmidt, 2005, σ.17).  

Ο απολογισμός του Schiller45 υποδηλώνει ότι η εκπαίδευση επιτελεί 

εναρμονιστική και χειραφετική λειτουργία, διότι απομακρύνει τον άνθρωπο από τη 

ζωώδη κατάσταση με την απαλλαγή από την ευμεταβλητότητα ή τη στατικότητα 

(Schiller, 1990, σ.7). Ο άνθρωπος αποξενώνεται από τον Εαυτό του, επειδή από τη 

μία πλευρά διακατέχεται από τη λογική, που χαρακτηρίζεται από την κίνηση της 

μορφής και από την άλλη από το συναίσθημα, που χαρακτηρίζεται από την κίνηση 

της αίσθησης. Αυτή η έλλειψη αρμονίας μεταξύ αντίρροπων κινήσεων δυσχεραίνει 

την εξέλιξή του σε ηθικό και ελεύθερο πρόσωπο. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Schiller 

εισάγει την τρίτη διάσταση, δηλαδή της αισθητικής, όπου μέσα από το παιχνίδι 

αποκρυσταλλώνεται το σύνολο του χαρακτήρα (ό.π., σ.9).  

Το παιχνίδι, καθώς μεσολαβεί μεταξύ κινήσεων, που δε συνδυάζονται 

διαφορετικά, ακυρώνει σωματικούς και ψυχικούς περιορισμούς, για να 

απελευθερώσει ηθικά τον άνθρωπο. Επειδή παρέχει ισορροπία μεταξύ αίσθησης και 

μορφής, αντί να εναρμονίζει τη φύση και την ηθική μέσω του Ωραίου, προχωρά από 

τη φύση μέσω του Ωραίου προς την ηθική και την ελευθερία. Συνεπώς, η μετάβαση 

στην πολιτική ελευθερία είναι αισθητική, γιατί με το Ωραίο ο άνθρωπος οδηγείται 

στην ελευθερία (ό.π., σ.97). Επιπλέον, το Ωραίο, το οποίο συνιστά αντικείμενο του 

παιχνιδιού, δεν αποδίδει προτεραιότητα στη μορφή46 πάνω στην ύλη, αλλά επιδιώκει 

                                                             
45 Ο Schiller προβαίνει σε έναν εύστοχο συσχετισμό μεταξύ των γνωστικών λειτουργιών και της 

έννοιας του Ωραίου μέσα στο επιστημολογικό πλαίσιο, το οποίο του προσφέρει η Κριτική της κριτικής 

δύναμης του Kant, αλλά συγκροτεί τη δική του θεωρία, για να επεξηγήσει το ρόλο του Ωραίου στην 

ανάπτυξη του λογικού ανθρώπου. 
46 Το Ωραίο συνδέεται περισσότερο με τη μορφή αντί με το περιεχόμενο, γιατί μέσω της μορφής 

επηρεάζεται ολόκληρος ο άνθρωπος, ενώ μέσω του αντικειμένου μόνο μία πτυχή του ανθρώπου. 
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την αρμονία ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές, η οποία επιτρέπει στη λογική και στο 

συναίσθημα να συμπίπτουν και να συλλειτουργούν σε έναν κοινό τόπο και στόχο με 

αισθητική αποφασιστικότητα (ό.π., σσ.105-107). Το Ωραίο, λοιπόν, εξομοιώνεται με 

την ελευθερία, επειδή μεσολαβεί μεταξύ διακριτών αντικειμένων, για να περιέχει 

στοιχεία και από τα δύο (ό.π., σσ.155-157).   

Ο Schiller θεωρεί ότι η ελευθερία, που προσδιορίζει οτιδήποτε δεν υπόκειται 

σε περιορισμό, όπως το παιχνίδι, απορρέει από την καλλιέργεια της λογικής και της 

ηθικής μέσω της εκπαίδευσης. Δημιουργείται από τον άνθρωπο αντί από τη φύση, ο 

οποίος ως ανώτερο ον μορφοποιεί με τη δομή το άμορφο (ό.π., σ.185). Ενώ η φύση 

επιτρέπει την ελευθερία, ο άνθρωπος καθίσταται ελεύθερος, αν μετατρέψει τη φύση 

σε αντικείμενο (ό.π., σ.197). Βέβαια, ο Schiller ταυτίζει την αισθητική με την 

πολιτική ελευθερία, γιατί η αρμονία ενεργοποιεί δύο αντίθετες θεμελιώδεις κινήσεις: 

τη λογική και το συναίσθημα (ό.π., σ.137). Η αισθητική εκπαίδευση, λοιπόν, επιτελεί 

εναρμονιστική και χειραφετική λειτουργία47, επειδή διατηρεί την παραγωγική ένταση 

μεταξύ της λογικής και του συναισθήματος, που κατακρημνίζει την υποτέλεια στις 

παρορμήσεις (Beiser, 2009, σσ.213-237).  

Επιπρόσθετα, η ελευθερία αποτελεί το έδαφος του Ωραίου ως δυνατότητα 

αισθητικής έκφρασης μέσα στα όριά του (Schiller, 2003, σσ.180-183). Η αισθητική 

και η φύση μοιράζονται ως έργο τον προσανατολισμό προς την ηθική, γιατί η φύση 

ως πρώτος και το Ωραίο ως δεύτερος δημιουργός παρέχουν την προϋπόθεση, για να 

αποκτά ο άνθρωπος την ανθρώπινη ιδιότητα (Schiller, 1990, σσ.147-149). Η 

αναγνώριση, όμως, του Ωραίου ως συμβόλου ολοκλήρωσης και τελειότητας 

προϋποθέτει την αίσθηση (Schiller, 2003, σ.167). Επομένως, εκτός από τη λογική 

διάσταση στην κατεύθυνση προς την ηθική, απαιτείται και η αισθητική διάσταση 

(ό.π., σ.143). Η απόλαυση του Ωραίου ως ισορροπίας μεταξύ ύλης και μορφής, όπως 

η ανοιχτότητα σε ό,τι υπερβαίνει τον Εαυτό, μετατρέπει την ευαισθησία σε μορφή 

αυτοκυριαρχίας, που συνδέεται με τη λογική ως κυριότητα ή κυριαρχία48, διότι 

οδηγεί στην τελειότητα (Schiller, 1990, σ.153). Αν και το Ωραίο και η φύση 

επιτρέπουν την κίνηση προς τη λογική, η φύση προηγείται του Ωραίου, επειδή το 

Ωραίο καθορίζει την απόσταση ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση. Η 

διαμεσολαβητική πτυχή της αισθητικής επιτρέπει την αρμονία μεταξύ ανθρώπινης 

                                                             
47 Η χειραφέτηση σημαίνει τη διατήρηση αντί την αποσύνθεση της συνθετότητας που υπολανθάνει 

στην κίνηση. 
48 Ο άνθρωπος ως κυρίαρχος παθητικών και ενεργών δυνάμεων στρέφεται στην κίνηση του παιχνιδιού. 
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ελευθερίας και φύσης, διότι οι αισθητικές εμπειρίες μεταφέρουν την αίσθηση της 

ζωής με την ώθηση του παιχνιδιού στη δημιουργικότητα (Spariosu, 1989, σ.55). 

Ο ορθολογισμός διατηρεί κεντρικό ρόλο στο παιχνίδι και στην Τέχνη γιατί 

αυτά τα δύο,  παρά τη σύνδεση με την αισθητική και την ελευθερία, εξυπηρετούν τον 

ορθολογισμό. Ακόμη, ο άνθρωπος καθίσταται ελεύθερος στην αισθητική κατάσταση, 

καθώς δεν τελεί πλέον υπό την ασφυκτική κηδεμονία του φυσικού, αλλά λειτουργεί 

ως αυτεξούσιος (Schiller, 1990, σ.171). Ο Kant και ο Schiller, όπως δεν 

αναγνωρίζουν κανένα γνωστικό στοιχείο στο παιχνίδι, που αποβαίνει διαμορφωτικό ή 

μεταμορφωτικό, έτσι δεν αναγνωρίζουν και στην αισθητική εκπαίδευση49, αν και η 

λογική και η φαντασία συνιστούν απαραίτητες λειτουργίες της (ό.π., σ.185). 

Ιδιαίτερα, ο Schiller εξισώνει την αισθητική εκπαίδευση με την αισθητική εμπειρία 

ως απότοκο της προκαλούμενης εντύπωσης από το έργο Τέχνης, επειδή ο άνθρωπος 

μέσω της αισθητικής εμπειρίας βιώνει το Ωραίο και την ελευθερία, ώστε να 

καθίσταται τελικά ορθολογικός και ηθικός (ό.π., σ.50).  

Η αισθητική εκπαίδευση ως διαδικασία διαμόρφωσης του Εαυτού μέσω της 

εναρμόνισης και του συντονισμού διαφορετικών κινήσεων, που μορφοποιούν τη ζωή, 

ωθεί τον άνθρωπο να υιοθετήσει συγκεκριμένη στάση προς τον κόσμο. Αν και ο 

άνθρωπος δε διαμορφώνεται μόνο με τη λογική, η εναλλακτική πορεία δεν κινείται 

προς το συναίσθημα50, αλλά προς την υποκειμενική εμπειρία (ό.π., σ.52). Ο Kant και 

ο Schiller, τοποθετούν την ελευθερία μακριά από τη ζωώδη φύση, επειδή συμφύεται 

με την επιδίωξη της τελειότητας. Ωστόσο, ο Hölderlin θεωρεί την ελευθερία τρόπο 

για τη διαμόρφωση51 του Εαυτού, που συμπεριλαμβάνει ζωώδη στοιχεία μέσω του 

μετασχηματισμού και της εναρμόνισης με τον Άλλο (Hölderlin, 2009, σ.261). 

 

1.3 Προς μια ποιητική εκπαίδευση 

Ο Hölderlin, ενώ προσδιορίζει την υπερβατική φύση της Ποίησης μέσα από 

τη διαλεκτική οντολογία του πεπερασμένου και του απείρου, η οποία εκφράζει το 

δίπολο θανάτου και ζωής, καταξιώνει την πνευματικότητά της Ποίησης, διότι αυτή 

                                                             
49 Ωστόσο, δε διασαφηνίζεται αν η αισθητική κατάσταση αντιστοιχεί σε κάποια πραγματική κοινωνία 
ή σε κάποια ρυθμιστική ιδέα. 
50 Η εκπαίδευση διαθέτει υποκειμενικά συναισθήματα, αλλά επειδή αυτά εμπίπτουν στη δικαιοδοσία 

της λογικής, η διαδικασία της καλλιέργειας οδηγεί στην πνευματική αναζήτηση. 
51

 Ο Hölderlin εισάγει τους αντιθετικούς όρους οργανικό και αοργικό, που παραπέμπουν στην 

Απολλώνια και στη Διονυσιακή ενόρμηση αντίστοιχα. Αναλυτικότερα, ο όρος οργανικό αναφέρεται 

στη δημιουργική δραστηριότητα που μορφοποιεί το άμορφο, ενώ ο όρος αοργικό σε θεωρητικά 

σημάδια που δε διαθέτουν οργάνωση και κατά συνέπεια μορφή. 
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εμφανίζεται ως πεπερασμένη και εμπεριέχουσα το άπειρο52 ως μέσο για την αισθητή 

αποκάλυψη και εκδήλωση της πιο καθαρής αλήθειας, του Απολύτου. Επειδή τα 

αισθητικά έργα ευθυγραμμίζονται με το Απόλυτο, η Ποίηση επιδιώκει να διαλύσει 

δυϊσμούς, που υποδαυλίζουν συγκρούσεις μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου, 

Εαυτού και Άλλου, αφού ανιχνεύσει την πρωταρχική αρχή (ό.π., σ.68). Ιδιαζόντως, η 

πρωταρχική αρχή δύναται να ανακαλυφθεί θεωρητικά μέσω της διανοητικής 

διαίσθησης, διότι ο άνθρωπος, αν και στερείται διανοητικής διαίσθησης για τον 

Εαυτό, διαθέτει διανοητική διαίσθηση για το Ωραίο, όπου εδράζεται η ενότητα του 

Απολύτου (Beiser, 2009, σσ.299-301). Επομένως, η διανοητική διαίσθηση53 δεν 

κατακτάται χωρίς την αισθητική εμπειρία (ό.π., σ.62). 

Επιπλέον, επειδή η ύπαρξη συσχετίζεται άμεσα με την ένωση υποκειμένου 

και αντικειμένου, η γνώση και η κατανόηση54 της ύπαρξης, όπως και του Απολύτου, 

επέρχεται μέσα από τη διανοητική διαίσθηση (ό.π., σ.231). Η πρωταρχική ενότητα 

της διανοητικής διαίσθησης δεν εντοπίζεται στο υποκείμενο, γιατί κατά την άρθρωση 

της ομιλίας προς τον Εαυτό, υφίσταται διάσταση μεταξύ υποκειμένου και 

αντικειμένου, ώστε ο Εαυτός να είναι συγχρόνως και οικείος και ανοίκειος (ό.π., 

σ.48). Με αυτόν τον τρόπο, η εκπαίδευση καλείται να καλλιεργήσει στον άνθρωπο 

τόσο την επίγνωση για την πρωταρχική ενότητα, όσο και την ώθηση προς την 

ευχέρεια της δημιουργικότητας (ό.π., σ.123). Υποδεικνύει, λοιπόν, με ποιον τρόπο 

μπορεί ο άνθρωπος να εξερευνά και να ανακαλύπτει τις δυνατότητες της δημιουργίας, 

που μετατρέπουν την άμορφη ουσία σε μορφοποιημένη (ό.π., σ.324). 

Το ηρακλείτειο ζήτημα του πολέμου και της αρμονίας μεταξύ αντιμαχόμενων 

δυνάμεων καταδεικνύει ότι στο παιχνίδι μεταξύ ύπαρξης και ανυπαρξίας το Είναι 

εκδιπλώνεται αμφίσημο, εισάγοντας την κοσμική συμφωνία ενότητας της διαφοράς 

(Beiser, 2009, σ.391). Επειδή το Απόλυτο ως δυναμική αντί ως στατική ύπαρξη 

διαρκώς μεταβάλλεται και αναδιαμορφώνεται, οι στόχοι της εκπαίδευσης 

τελεσφορούν, όταν διατηρεί αντί όταν αποφορτίζει την ένταση μεταξύ πεπερασμένου 

ανθρώπου και άπειρου Απολύτου, η οποία ενισχύεται και εντείνεται, απλώνεται και 

βαθαίνει με την αμοιβαία εκδίπλωσή τους στο παιχνίδι των συμπλέξεων. Ιδιαζόντως, 

                                                             
52 Επειδή η γλώσσα του ποιητή αναδύεται από το δημιουργικό και άμορφο προβληματισμό, ο ποιητής 

μιλά ποιητικά μόνο όταν συνδέεται με το άπειρο, όπου η ζωή και ο θάνατος εναλλάσσονται σε κάθε 

χρονική στιγμή, εισάγοντας διαρκώς νέες αντιθέσεις. 
53 Ο Hölderlin, καθώς προσδίδει φιλοσοφική ταυτότητα σε ποιητικούς στοχασμούς, συνάγει ότι η 

φιλοσοφική πρόοδος απαιτεί την ένωση μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου στο Απόλυτο, η οποία 

καθίσταται δυνατή μέσω της διανοητικής διαίσθησης. 
54 Η συνείδηση δεν προηγείται της γνώσης και της κατανόησης. 
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η στροφή της εκπαίδευσης προς την Ποίηση σηματοδοτεί τη στροφή προς τα όρια της 

ανθρώπινης γνώσης και κατανόησης. Ενώ η εκπαίδευση για τον Kant και τον Schiller 

φαίνεται μια αισιόδοξη πορεία μύησης σε ουτοπικά ιδανικά, για τον Hölderlin 

φαίνεται, παρά την καλλιέργεια τέτοιων ιδανικών, τόσο τραγική όσο και το αιώνιο 

παιχνίδι, που εκτείνεται πέρα από τα όρια προς το Απόλυτο (Hölderlin, 2009).  

Η αισθητική εκπαίδευση που προτάσσει το ορθολογιστικό στοιχείο σαν να 

ήταν το πιο πρωταρχικό στη φύση -επειδή επιλύει αντί να εναρμονίζει την ένταση 

μεταξύ οικείου και ανοίκειου, ανοιχτότητας και κλειστότητας, Εαυτού και Άλλου- 

οδηγεί στο διαχωρισμό αντί στην ένωση. Αντίθετα, η νέα ποιητική εκπαίδευση 

χαρακτηρίζεται από μια προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός Εαυτού που να 

προσανατολίζεται προς το Απόλυτο, χωρίς να συνιστά ρυθμιστικό ιδανικό, αλλά μια 

γνώση που κατακτάται μέσω της διανοητικής διαίσθησης (ό.π., σ.260). Η 

εκπαίδευση, η οποία εδράζεται περισσότερο στην Ποίηση αντί στη Φιλοσοφία, 

επιτρέπει την αποκάλυψη του Απολύτου μέσα στην πεπερασμένη ανθρώπινη ζωή, 

διότι μόνο η Ποίηση διατηρεί την ένταση ως επανιδωμένη ενότητα μεταξύ 

πεπερασμένου και απείρου, την οποία ο Εαυτός συλλαμβάνει και κατανοεί βιωματικά 

παρά διασκεπτικά (ό.π., σσ.264-265). Συνεπώς, η ποιητική εκπαίδευση μέσα από τις 

επιταγές της απαιτεί προσαρμογή στην αρχική ενότητα κατά τον ίδιο τρόπο που και η 

τραγική δραματουργία55 ως αποκορύφωμα της ποιητικής Τέχνης μέσα από τις 

αιφνίδιες μεταπτώσεις στο θυμικό των τραγικών ηρώων56 καταδεικνύει πώς η 

εκπαίδευση προσλαμβάνει διαλογικό χαρακτήρα και επιζητά εναγωνίως τη μέθεξη 

του Εαυτού στο πάθος του Άλλου (ό.π., σ.270).   

 

1.4 Η ανθρωπιστική διάσταση της ποιητικής εκπαίδευσης  

Ο Hölderlin ευαγγελίζεται ότι η ποιητική εκπαίδευση προτίθεται να διαπλάσει 

ηθικά και πνευματικά τον εκπαιδευόμενο, διότι προσαρτά στην προσωπικότητά του 

τα πιο ευγενή χαρακτηριστικά (ό.π., σσ.21-23). Όπως ο Kant και ο Schiller, 

αντιλαμβάνεται την εκπαίδευση ως διαδικασία κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος 

                                                             
55 Ο Hölderlin, όταν περιγράφει τη λειτουργία της Τραγωδίας στο πλαίσιο της ποιητικής εκπαίδευσης, 
χρησιμοποιεί ως παράδειγμα τον Υπερίωνα. Αν και ο Υπερίων δεν υπάγεται στο λογοτεχνικό είδος της 

Τραγωδίας ως προς τη μορφή, ενσωματώνει τραγικά στοιχεία ως προς το περιεχόμενο, επειδή ο 

αγώνας για την αρμονία μεταξύ Εαυτού και κόσμου χρωματίζεται από το πεπερασμένο. Ειδικότερα, ο 

τραγικός ήρωας γνωρίζει τον Εαυτό, όχι επειδή αντιμάχεται τα όρια της γλώσσας παρεκκλίνοντας από 

αυτά, αλλά επειδή μέσω της γλώσσας οδηγείται στην αυτοανακάλυψη (Hölderlin, 1990). 
56 Σε αντίθεση με το μη τραγικό ήρωα, ο τραγικός ήρωας επιδιώκει να συνενώσει τα άκρα μεταξύ τους, 

αντί να τα υποτάξει πάνω σε μια σταθερή βάση. 
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καθίσταται πλήρως ανθρώπινος με την καλλιέργεια της ορθολογιστικής ικανότητας, η 

οποία συνιστά προαπαιτούμενο για την ηθική ευθύνη (ό.π., σσ.264-265). Με αυτόν 

τον τρόπο η ηθική και πνευματική αφύπνιση δεν επιτυγχάνονται με την επίκληση 

ενός φιλοσοφικού επιχειρήματος, αλλά με τη συνάντηση του εκπαιδευτικού και του 

εκπαιδευόμενου, κατά την οποία και καθορίζονται οι μελλοντικοί ορίζοντες (ό.π., 

σ.60). Ο εκπαιδευτικός, δηλαδή, αναλαμβάνει παραινετικό και καθοδηγητικό ρόλο, 

για να εμπνέει στον εκπαιδευόμενο την επιθυμία για το υψηλό, χωρίς όμως να 

επιβάλλει τη γνώση για το υψηλό (ό.π., σ.40). Ωστόσο, ο Hölderlin, εν αντιθέσει με 

τον Kant και τον Schiller, πιστεύει ότι η ποιητική εκπαίδευση δεν απαιτεί το 

διαχωρισμό του Εαυτού από τη φύση, όπως απαιτείται από την αισθητική 

εκπαίδευση, αλλά την επανένωση αυτών των δύο, διότι η σχέση μεταξύ φύσης, 

Τέχνης και Ωραίου, σε συνδυασμό με τη γλώσσα της Ποίησης, συνιστούν μια 

συνομιλία (ό.π., σ.51).  

Η εκπαίδευση ως διαμόρφωση του Εαυτού αποκτά αισθητική διάσταση πέρα 

από την πολιτική, επειδή αφενός ο άνθρωπος εκπαιδεύει τον Εαυτό και επειδή 

αφετέρου επηρεάζει τον Άλλο με την ουσία του Εαυτού του. Η εκπαίδευση, λοιπόν, 

αποσκοπεί στην καλλιέργεια προσωπικών δυνάμεων, τέτοιων που να συνεισφέρουν 

σε μια ενοποιημένη κοινωνία πολιτών (Cocalis, 1978, σσ.408-409). Κατά τη 

διαδικασία αυτή ο ποιητής με την εμβρίθειά του ερμηνεύει εκείνα τα σκοτεινά 

χαρακτηριστικά, που βρίσκονται βαθιά ενταφιασμένα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου, 

αλλά και εκείνους τους τρόπους μέσω των οποίων αυτά τα χαρακτηριστικά 

εκδηλώνονται με τη γλώσσα (Dilthey, 1985, σ.336). Αποκαλύπτει την υψηλότερη και 

ομορφότερη κατάσταση της διαμόρφωσης του Εαυτού, κατά την οποία προκύπτει και 

η συμφωνία ανάμεσα σε διαφοροποιημένες δυνάμεις. Ο άνθρωπος, έτσι, ως 

υποκείμενο θεμελιακής γνώσης, μορφοποιεί όλες αυτές τις δυνάμεις μέσω της 

βούλησης και καθιστά τον Εαυτό του υπεύθυνο για την επόμενη κίνηση, όντας πλέον 

ενωμένο με τον Άλλο και τη φύση (Hölderlin, 2009, σ.247). 

Όπως εξηγεί ο ποιητής στον Υπερίωνα57, αυτή η συμφιλίωση των αντίρροπων 

δυνάμεων οδηγεί στην έλξη και στη συνένωση58 αντί στη διάσπαση και στο 

                                                             
57 Η ανάγνωση του Υπερίωνα ως διαδικασία διαμόρφωσης του Εαυτού προβάλλει την εστίαση στο 

θάνατο, καταλύοντας την παραμορφωτική του κυριαρχία. Ειδικότερα, η Διοτίμα ως σύμβολο 

εξιδανικευμένης ποιητικής μορφής αντιπροσωπεύει την ποιητική ομιλία, διότι ο τέλειος έρωτας με την 

ψυχή της οδηγεί τον Υπερίωνα έξω από το χάος, όπου ανακαλύπτει την ενότητα των αντιθέσεων σε 

απόλυτη μέθεξη με τη θεϊκή φύση από την ανύψωση μέχρι την τραγική πτώση.  
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διαχωρισμό και κατά συνέπεια στη σύλληψη του καθολικού Είναι, στην ευτυχία και 

στην ηρεμία μέσα από το συντονισμό των εντάσεων, της ανοιχτότητας και της 

κλειστότητας του κόσμου, του εξώτερου και του εσώτερου. Κατά παρόμοιο τρόπο 

συλλαμβάνεται και το Ωραίο μέσω μιας διαισθητικής αναγνώρισης της αρμονίας των 

τόνων και του ρυθμού της ζωής (Hölderlin, 1990, σσ.40-42). Πώς συνδέονται, όμως, 

αυτές οι φυσικές και μουσικές μεταφορές με την Ποίηση και την εκπαίδευση;  

Όπως επισημαίνει ο Hölderlin, αν και ο άνθρωπος αρχικά γεννιέται από 

αγάπη, η ζωή του εν συνεχεία κλυδωνίζεται από ρήξεις και συγκρούσεις, συνθήκη 

που του εμπνέει την επιθυμία να επιστρέψει στην παιδική του ηλικία59. Και η Τέχνη 

εδώ, κυρίως η Ποίηση, προτείνεται ως το μέσο της επιστροφής· συνιστά το 

δημιουργικό τρόπο οργάνωσης του ανοργάνωτου και τον τρόπο της αναγνώρισης του 

ευάλωτου Εαυτού (ό.π., σσ.50-51). Όλη αυτή την ένταση της ανθρώπινης ζωής, αλλά 

και την κατάσταση της ανοιχτής νοσταλγίας ως διαρκή επιθυμία και πρόθεση για 

επιστροφή στις πρωταρχές εκφράζει μέσα από την ποίησή του και ο Celan60, ο οποίος 

με όχημα τη γλώσσα ανακαλεί στη μνήμη του την παιδική του ηλικία (Gosetti-

Ferencei, 2004, σσ.159-160) καταδεικνύοντας ότι οποιαδήποτε οικειότητα ή 

ανοικειότητα για τον κόσμο δύναται να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί σχεδόν 

απροσδόκητα (Felstiner, 2008, σσ.380-381). Αυτή η επιβεβαίωση ή η διάψευση 

καθίσταται μάλιστα εξόφθαλμη κατά τη στιγμή της συνάντησης του Εαυτού με τον 

Άλλο, του Εγώ με το Εσύ, του παρόντος με το παρελθόν και το μέλλον. Στη 

δυνατότητα αυτή της Ποίησης θα αναφερθούμε παρακάτω. 

 

1.5 Η δυνατότητα της συνάντησης στην ποιητική εκπαίδευση 

Όπως υποστηρίζει ο Bollnow στο βιβλίο του Φιλοσοφική παιδαγωγική (1986, 

σσ.47-48), η ενσωμάτωση της έννοιας της συνάντησης61 μέσα στο συγκείμενο της 

ποιητικής εκπαίδευσης περιγράφει την περιοχή εκείνη, όπου η υπαρξιακή προοπτική 

                                                                                                                                                                              
58 Σε αντίθεση με το παραδοσιακό Bildungsromane, που ακολουθεί γραμμική πορεία προόδου, ο 

Υπερίων ακολουθεί κυκλική, για να καταδείξει την προσπάθεια για επιστροφή στην ενότητα. 
59 Ο Υπερίων αναφέρεται στην αναζήτηση των ευγενέστερων τόνων, που αντηχούν στην αρμονία της 

παιδικής ηλικίας, γιατί αυτή υπαγορεύει τον προσανατολισμό προς την τελειότητα της φύσης. 
60 Ο Paul Celan, ο σημαντικότερος Ευρωπαίος ποιητής της μεταπολεμικής περιόδου, γεννήθηκε το 
1920 στη Ρουμανία από μια μεσοαστική οικογένεια γερμανόφωνων Εβραίων, η οποία εξοντώθηκε στο 

Ολοκαύτωμα. Έζησε για λίγο στο Βουκουρέστι, αλλά αναγκάστηκε να διαφύγει στη Βιέννη λόγω της 

ραγδαίας σκλήρυνσης του πολιτικού καθεστώτος. Αργότερα, κατέληξε στο Παρίσι, όπου διένυσε την 

πιο δημιουργική του περίοδο, καθώς εξέδωσε ποιητικές του συλλογές και διατέλεσε λέκτορας της 

γλωσσολογίας. Αυτοκτόνησε το 1970, πέφτοντας στον Σηκουάνα (Felstiner, 2008, σσ.7-14). 
61 Η έννοια της συνάντησης αποτελεί το πρώτο παράδειγµα επίδρασης της υπαρξιακής σκέψης στην 

Παιδαγωγική. 
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υπεισέρχεται στην παιδαγωγική σκέψη, καθώς ο Εαυτός προσανατολίζεται προς µια 

μεθεκτική επαφή με τον Άλλο, τον κόσμο και µε όλες τις µορφές του κόσµου του 

πνεύµατος. Ειδικότερα, στην ποιητική εκπαίδευση η συνάντηση62 αναφέρεται σε μια 

υπαρξιακή εμπειρία, που υπερβαίνει το χαρακτήρα της απλής γνωριμίας του Εαυτού 

με τον Άλλο, διότι επανακατευθύνει την ύπαρξη στο βίωμα της αυτοπραγμάτωσης 

και της αυτογνωσίας (Δημόπουλος, 2018, σ.64). Πρόκειται για μια εμπειρία, η οποία 

διχοτομεί το χρόνο και καταλύει τη συνηθισμένη του ροή, καθώς επέρχεται αιφνίδια 

και με την εμβίωση των προσφερόμενων περιεχομένων επιτρέπει στον άνθρωπο να 

νοηματοδοτήσει τη ζωή του με ένα διαφορετικό τρόπο63, για να καταστεί ο 

αυθεντικός του Εαυτός. Συνεπώς, η συνάντηση ως υπαρξιακό γεγονός δε δύναται να 

προκαθοριστεί εξ αρχής, γιατί πραγματοποιείται απρόοπτα και απρόβλεπτα σε µια 

τυχαία χρονική στιγµή (Καρακατσάνης, Θεοδωρίδης, Αναστασιάδης, 2008, σ.102). 

Ουσιαστικά, ο εκπαιδευτικός μπορεί μόνο να προλειάνει το έδαφος για τη 

συνάντηση, αφού πρώτα ο ίδιος προσπαθήσει να συλλάβει τη σπουδαιότητά της µε 

σωφροσύνη και έπειτα να αφυπνίσει την κατανόησή της στη συνείδηση του 

εκπαιδευόμενου, ώστε, όταν συντελεστεί, να εκδιπλώσει όλη την κλητική της δύναμη 

για τον επαναπροσδιορισμό της ανθρώπινης παρουσίας ως δυνατότητας64 ύπαρξης 

μέσα στον κόσμο (Bollnow, 1986, σ.50). 

Ακόμη, η συνάντηση αποτελεί μια εμπειρία ζωής, κατά την οποία 

υποστασιοποιείται και εκφράζεται το υπαρξιακό βίωμα υπομιμνήσκοντας τη 

σκληρότητα του κόσμου, που εξαναγκάζει τον Εαυτό να εμπλακεί σε μια παραγωγική 

σύγκρουση με τον Άλλο και την υφιστάμενη πραγματικότητα, για να προσκομίσει ως 

λυσιτελή έκβαση το μετασχηματισμό του (Καρακατσάνης κ.ά., 2008, σ.102). Αυτή η 

συνάντηση στο πεδίο της παιδαγωγικής πράξης καταδεικνύει ότι η εμβίωση της 

κοσμικής σκληρότητας προκαλείται διαμέσου ενός Άλλου (Bollnow, 1986, σσ.58-

59). Υπό αυτές τις συνθήκες η παιδαγωγική αξιοποίηση της συνάντησης παραπέμπει 

σε μια σχέση ιδιόμορφης υποδούλωσης, κατά την οποία αφενός το Εγώ καταργεί 

κάθε έννοια υπεροχής κατά τη συγκρότηση του ως γνωστικό και αφετέρου υποκύπτει 

στο σύνολο των αξιώσεων του συναντώμενου Εσύ. Με αυτόν τον τρόπο, το Εγώ 

καλείται να εγκαταλείψει το ύστατο ανάχωμα της στερεότητάς του και να επιλέξει τη 

                                                             
62 Πρόκειται για μια εμπειρία η οποία δύσκολα καλύπτεται με το νοηματικό επίχρισμα των 

συμβατικών τρόπων εννοιοδότησης λόγω του ειδικού βάρους της. 
63 Αυτός ο διαφορετικός τρόπος προϋποθέτει ελευθερία. 
64 Η συνάντηση εξαναγκάζει τον άνθρωπο να διαλέξει ανάµεσα στις δυνατότητες αποφασίζοντας υπέρ 
της µιας και κατά της άλλης. 
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δυνατότητα της ύπαρξης μέσω της οποίας θα κατέλθει στο εσώτατο βάθος της 

μυχιότητας του Εαυτού του και θα αναθεωρήσει εκ θεμελίων την πρότερη σχέση του 

με τον κόσμο, κυρίως τον πνευματικό65. Με υπαρξιακούς όρους ο άνθρωπος μέσα 

από την επίγνωση της απώλειας του Εαυτού, που προκύπτει από την καταβύθιση 

στην ανοικειότητα, ανακτά τον αυθεντικό του Εαυτό και επιστρέφει στο αυθεντικό 

Είναι (Δημόπουλος, 2018, σσ.65-67). Ιδιαζόντως, με τη συνάντηση ο Εαυτός 

συνάπτει μια γνήσια εσωτερική σχέση µε τον κόσµο του πνεύµατος, κατά την οποία 

η εκπαίδευση αποβάλλει την αυστηρή πρόταξή της ως καθοδηγητικός σκοπός της 

αγωγής και εντάσσεται στη σωστή της θέση, δηλαδή σε µια βαθύτερα θεµελιωµένη 

αντίληψη για τον άνθρωπο. Η ένταση με την οποία ο Εαυτός συναντά τον Άλλο δεν 

τον εξωθεί σε μια γνωστική ή ανιαρή συνεύρεση, όπου η κατανόηση της γνώσης 

πάσχει από ρηχότητα και επιφανειακότητα, αλλά στην ουσιαστική επανεκτίμηση της 

σχέσης του Εαυτού με τη γνώση. Επομένως, με αυτή την ένταση ο Εαυτός 

αναπτύσσει τις γνώσεις66 σε όλο τους το πλάτος, για να επιτευχθεί η γνήσια 

συνάντηση, που τον συνταράσσει ως τον εσώτατο πυρήνα του, μετασχηματίζοντας 

την ύπαρξή του (Bollnow, 1986, σσ.49-50).  

Η υπαγωγή της συνάντησης στην κατηγορία των διδακτικών στόχων 

καταδεικνύει ότι ο Εαυτός κατά τη συνάντηση τίθεται σε δοκιμασία και κρίση, καθώς 

κρίνει και αποφασίζει τι είναι αυθεντικό και μη αυθεντικό για αυτόν, με αποτέλεσμα 

να καταλήγει στην αυτοπραγµάτωση. Άλλωστε, ο Εαυτός δε διαμορφώνεται κατά την 

απομόνωση, η οποία ορίζεται ως μια κατάσταση αποχωρισμού από την αυθεντική 

πραγματικότητα, αλλά µόνο κατά τη συνάντηση µε κάτι άλλο και στην πιο άµεση 

περίπτωση αναμφίβολα µε ένα Εσύ (ό.π., σ.49). Με αυτόν τον τρόπο, ο Εαυτός με τα 

χαρακτηριστικά ενός αναγώγιμου όντος αναγνωρίζει την εμπειρία της αβύσσου του 

κόσμου και υπάρχει αυθεντικά, διότι αποδεσμεύεται από την κατάσταση της 

αναλήθειας και κατευθύνεται προς την αυθεντική για αυτόν ουσία, θεμελιώνοντας το 

μεστό νόημα του κόσμου και αποδίδοντας την τραγική του ύπαρξη στον κόσμο και 

στην ελπίδα (Καρακατσάνης κ.ά., 2008, σ.98). 

Αν και ο άνθρωπος γνωρίζει εμπειρικά τη δυσκολία της δοκιμασίας και της 

κρίσης λόγω της σύγκρουσης των δυνατοτήτων του, την κατανοεί πραγματικά, όταν 

κρίνει, ενώ διακυβεύεται η έσχατη βεβαιότητα της ύπαρξής του. Μέσα από το 

                                                             
65 Χωρίς τη συνάντηση αυτήν κάθε µόρφωση µένει πράγµατι κάτι απλό, όπως ένα µη δεσµευτικό 

παιχνίδι (Bollnow, 1986, σ.49). 
66 Η διαδικασία απόκτησης της γνώσης δε σημαίνει μια τυπική μετάβαση σε πληροφορίες. 
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υπαρξιακό συμβάν της συνάντησης ο Εαυτός ωθείται στην άβυσσο του κόσμου και 

κατανοεί ότι μόνο μέσω αυτής της απειλής διεκδικεί και αποκτά αυθυπαρξία, η οποία 

επιβεβαιώνει την ύπαρξη, μετατρέποντας έτσι τον Εαυτό του σε μια πραγματική 

ηθική οντότητα67 (Καρακατσάνης κ.ά., 2008, σ.102). Εκτός αυτού, επειδή η ηθική 

συνείδηση ανήκει στα υπαρκτικά φαινόμενα, που συγκροτούν το Είναι ως 

ανοιχτότητα, διαθέτει κλητικό χαρακτήρα. Συνεπώς, ο κλητεύων Εαυτός μέσα στην 

ανεστιότητά του είναι κάτι αρχέγονο και ερριμένο μέσα στον κόσμο της 

πολλαπλότητας ως ανοίκειο με τον καθημερινό Εαυτό των πολλών, κάτι σαν μια ξένη 

φωνή (ό.π., 2008, σ.103). Ωστόσο, η συνάντηση ως μορφή συναλληλίας, που 

διασφαλίζει την ελευθερία του Εαυτού και του Άλλου, αποδέχεται την αυθεντικότητά 

τους, με αποτέλεσμα να καταρρέει οποιαδήποτε ανοικειότητα αναφύεται ως 

πρόσκομα (Δημόπουλος, 2011, σ.18). 

Στο επόμενο κεφάλαιο θα εστιάσουμε στην ποίηση του Celan και ειδικότερα 

στην παιδαγωγική της αξία, κρίνοντας ότι ο συγκεκριμένος ποιητής προτάσσει 

περισσότερο από κάθε άλλο το μείζον θέμα της συνάντησης του Εαυτού με τον Άλλο 

σε έναν κοινό γλωσσικό τόπο, όπου ο Εαυτός διαμορφώνει τη μύχια και την πηγαία 

ιδιαιτερότητά του. 

  

                                                             
67 Ο Heidegger παραθέτει αυτήν την περιγραφή για τον άνθρωπο (Heidegger, 1996, σσ.487-488). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η Ποίηση ως ανθρωποπαιδαγωγός: Η περίπτωση του Paul Celan 

 

2.1 Μεσημβρινός: Το ποίημα ως επιστολή εν φιάλη στο πέλαγος 

 

Στους ποταμούς βόρεια του μέλλοντος 

ρίχνω το δίχτυ που εσύ 

διστάζοντας βαραίνεις  

με τις πέτρες να γράφουν 

σκιές. 

 

(Paul Celan, Στους ποταμούς68) 

 

Ο Celan, ενώ στοχάζεται πάνω στην οντολογική ή υπερβατολογική αξία της 

μητρικής του γλώσσας69 (Λάζος, 1995, σσ.21-22), αποτολμά να διακηρύξει70 την 

αναφανδόν προσχώρησή του στην αρχή της εγγύτητας, δηλαδή στη γλώσσα η οποία 

μέσα από την εμβύθιση στην ένδεια των απαντήσεων, στην ειδεχθή σιωπή μιας βίαιης 

αποστέρησης, στο έρεβος μιας θανατολογούσας, σχεδόν πεισιθάνατης, ομιλίας, χωρίς 

την παραγνώριση των επαχθών συνεπειών, μετουσιώνεται σε μια γλώσσα νηφάλια, 

αληθινή, ζείδωρη (Celan, 2006, σ.86). Αν και μόνο η γλώσσα απομένει προσβάσιμη, 

κοντινή, αλώβητη71 εν μέσω γενικευμένων απωλειών, δεν αντιπροσωπεύει τόσο την 

εννοιολογική ταυτότητα των λέξεων ως υλικό απόσταγμα εσωτερικής αίσθησης ή το 

σύστημα σημείων ως σημαινόντων, που αντιστοιχεί σε σημαινόμενα με πληρότητα 

νοήματος, αλλά μια γλώσσα αυτή καθαυτή με λέξεις (ό.π., σ.86). Η γλώσσα, η οποία 

με την εσκεμμένη αποσιώπηση προσκρούει σε παρυφές ερωτημάτων ποιητικής 

                                                             
68 Το ποίημα Στους ποταμούς αρύεται από την ποιητική συλλογή Καμπή πνοής (Celan, 2018, σσ.16-

17). 
69 Τα Γερμανικά είναι η μητρική γλώσσα του Celan, δηλαδή η μόνη γλώσσα στην οποία μπορεί να 

εκφράσει την προσωπική του αλήθεια, αλλά ταυτόχρονα είναι και η γλώσσα του Άλλου, δηλαδή μια 

«άλλη» γλώσσα -του τρόμου και του θανάτου- χωρίς να υφίσταται κάποια εντελώς δική του γλώσσα 
με την οποία μπορεί να τη μετρήσει. Συνεπώς, η διπλή αυτή καταγωγή της μητρικής γλώσσας του 

Celan αναφέρεται εν είδει υπαινιγμού πρωτίστως στην ακραία ένταση της αντίφασης που την 

προσδιορίζει.  
70 Ο Celan μνημονεύει την καταγωγή και τη γλώσσα του στην προσφώνησή του προς το κοινό με 

αφορμή την απονομή του λογοτεχνικού βραβείου στην πόλη της Βρέμης στις 26 Ιανουαρίου 1958. 
71 Ο Γερμανικός όρος, τον οποίο δανείζεται ο Celan από τον Goethe, αποδίδεται με ακρίβεια στα 

Ελληνικά με την περίφραση «μη απολεσθέν» (Σαγκριώτης, 2006, σ.152, ειδικότερα σημείωση 72). 
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σαφήνειας, διαποτίζει τις κατακερματισμένες διατυπώσεις στα ποιήματα του Celan με 

μια χροιά ερμητικότητας72, για να διατρανώσει ότι εκφέρεται μια νέα ποιητική ομιλία 

συγκριτικά με τη συγκεχυμένη ομιλία της καθημερινής επικοινωνίας και ότι 

συντελείται μια νέα ποιητική πραγματικότητα συγκριτικά με την εμπράγματη 

εξαντικειμενισμένη πραγματικότητα του κόσμου (Bruns, 1997, σ.17).  

Αν και ο Celan διατηρεί την παραδοσιακή σημασία των λέξεων73, τις 

επικαιροποιεί74 εντάσσοντάς τες μέσα σε νέα ποιητικά και συγχρόνως διαλογικά75 

συμφραζόμενα (Seng, 2007, σσ.183-184), και τις αποθέτει στο πέλαγος76 σαν 

επιστολή ναυαγημένου εν φιάλη, η οποία παραδίδεται στην έμπλεη ελπίδα και πίστη 

ότι οπουδήποτε και οποτεδήποτε θα αναδυθεί από το ναυάγιο στη στεριά, για να 

παραληφθεί από κάποιο κρυμμένο οικείο77 (Celan, 2006, σ.87). Για τον Celan το 

ποίημα βρίσκεται πάντα «καθ’ οδόν»78, κατευθύνεται προς κάτι ανοιχτό, ιστάμενο 

και διαθέσιμο, δηλαδή προς ένα προσφωνήσιμο Εσύ79 και προς μια απευθύνσιμη 

πραγματικότητα80 (ό.π., σσ.86-87) και, όπως θα υποστήριζε ο Hölderlin, παιδαγωγεί 

την ανθρωπότητα (Gadamer, 2004, σσ.465-469). Με ποιόν τρόπο, όμως, η Ποίηση 

                                                             
72 Η ερμητικότητα πρυτανεύει ως στοιχείο προσωπικής υφολογίας σε όλη την ποίηση του Celan. 
73 Η γλώσσα του Celan είναι ανοίκεια στη Γερμανική ποίηση και στην ποίηση γενικότερα, γιατί δεν 
επιδίδεται σε ωραιοποημένη ζωγραφική τοπίων, αλλά αποτυπώνει εσωτερικές εμπειρίες μέσα από 

εικόνες που με την ποιητική ένταση παράγουν νέες εμπειρίες. Ο Celan, δηλαδή, με αυτή τη γλώσσα 

δεν καταθέτει γνωστικές εμπειρίες αλλά βιωματικές, καθώς αναζητά την εν δυνάμει πραγματικότητα. 
74 Η Γερμανική γλώσσα, η οποία αρχικά αδυνατούσε να περιγράψει με λέξεις όσα ιστορικά γεγονότα 

συντελέστηκαν στο πρόσφατο παρελθόν, όπως την εχθρότητα, την αποδίωξη, την καταδυνάστευση, 

την απώλεια, την εξορία, επανεμφανίζεται τώρα στο προσκήνιο ανανεωμένη από τα ίδια τα ιστορικά 

γεγονότα. Ο Celan, όταν επικαιροποιεί τη λυρική παράδοση μέσα από αδιαφανή παραθέματα και 

υπαινιγμούς δεν οικειοποιείται απλώς τις παραδοσιακές λυρικές λέξεις, αλλά αντιπαραθέτει σε αυτές 

τη δική του πραγματικότητα. Οι λέξεις, ενώ διατηρούν την παραδοσιακή τους σημασία, συγχρόνως 

ενδύονται την επίκαιρη σημασία μέσα στα νέα ποιητικά συμφραζόμενα, μέσα στα οποία τις εντάσσει ο 

ποιητής. Επομένως, όπως καταδεικνύoυν ιδιαίτερα τα ποιήματα Το συμπόσιο και Αργά και βαθιά από 
την ποιητική συλλογή Μήκων και μνήμη, τα ποιήματα του Celan συντίθενται με πλήρη επίγνωση και 

συνείδηση ότι η Γερμανική γλώσσα και παράδοση, όπου ανάγονται οι καταβολές της ποίησής του, 

ευθύνονται για τον όλεθρο, την καταστροφή και την καταβαράθρωση. 
75 Καθώς η μονολογική Τέχνη επικαλύπτει το αυτόχρημα οντολογικό κενό πάνω από κάθε διασκεπτική 

απόπειρα, εμφιλοχωρούν αναπότρεπτα αμφιβολίες για το διαλογικό χαρακτήρα της γλώσσας ως προς 

τη μεταφυσική του σημασία (Σαγκριώτης, 2006, σσ.152-153, ειδικότερα σημείωση 75). 
76 Την πιο κρίσιμη στιγμή ο ναυαγός επισφραγίζει και αποθέτει τη φιάλη στο πέλαγος. Αυτή η φιάλη 

εμπεριέχει τη γνωστοποίηση του ονόματός του και την περιγραφή της περιπέτειάς του, η οποία 

αντιστοιχεί στο πεπρωμένο του (Σαγκριώτης, 2006, σσ.152-153, ειδικότερα σημείωση 76). 
77 Η επιστολή απευθύνεται σε όποιον εντοπίσει τη φιάλη και την ανασύρει από τα κύματα στη στεριά 

(Σαγκριώτης, 2006, σσ.152-153, ειδικότερα σημείωση 76). 
78 Ο δρόμος στην ποίηση του Celan επενδύεται με διττή σημασία, διότι αφενός σηματοδοτεί τη λήθη, 
την απώλεια και την απομάκρυνση και αφετέρου την άλλη διαδρομή του πεπρωμένου, της ελευθερίας 

και της επανεύρεσης (Σαγκριώτης, 2006, σ.174, ειδικότερα σημείωση 132). 
79 Η νύξη του Celan στο αιώνιο Εγώ του παροδικού και στο αιώνιο Εσύ του μη παροδικού απηχεί 

απόψεις του Buber σχετικά με το ζεύγος του Εγώ και του Εσύ (Σαγκριώτης, 2006, σ.184, ειδικότερα 

σημείωση 166). 
80 Ο Celan, ενώ συνθέτει ποιήματα, προχωρά με όλο του το Είναι προς τη γλώσσα, πληγωμένος από τη 

βιωμένη πραγματικότητα και αναζητώντας τη μη βιωμένη πραγματικότητα (Σαγκριώτης, 2006, σ.151).  
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επιτελεί παιδαγωγική λειτουργία; Και κατά ποία έννοια η ποιητική εκπαίδευση 

προτάσσει τη διαμόρφωση και την ανοιχτότητα του Εαυτού προς τον Άλλο;  

Η ποιητική εκπαίδευση ως αυτοσχηματισμός ακολουθεί μη γραμμική πορεία, 

καθώς η Ποίηση εκτείνεται μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, επειδή αποκαλύπτει 

τον κόσμο και ό,τι υπερβαίνει τον άνθρωπο χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες 

για το υποκείμενο. Επιδιώκει τόσο την εναρμόνιση στην ασαφή αποκάλυψη, όσο και 

το ανθεκτικό άνοιγμα81 μεταξύ ρητού και άρρητου σε ενιαίο νόημα. Επιπλέον, καθώς 

η ανθρώπινη ύπαρξη κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις, η ποιητική εκπαίδευση 

απαιτεί τη διαπραγμάτευση μεταξύ Εαυτού και Άλλου, οικείου και ανοίκειου 

(Gadamer, 2004, σσ.460-464). Ενώ η αισθητική εκπαίδευση προχωρά γραμμικά προς 

την αυτονομία, διότι αναπτύσσει την ικανότητα της ορθολογικής κρίσης, η ποιητική 

εκπαίδευση αντιτείνει την καλλιέργεια του συντονισμού με τον Εαυτό και τον Άλλο, 

διότι, χωρίς να εξοβελίζει τον ορθολογισμό, διατηρεί τη σύνδεση μεταξύ Ποίησης και 

Φιλοσοφίας (Hölderlin, 2009). Συνεπώς, η Ποίηση προκαλεί τον άνθρωπο να 

εμβαθύνει στη Φιλοσοφία, για να ανιχνεύσει στην Ποίηση τη μετασχηματιστική 

συνάντηση με την επιστροφή στον Εαυτό ως ευάλωτο, αβάσιμο και πεπερασμένο, 

στον οποίο τίποτα δε χρησιμεύει ως έρεισμα, εκτός από την απόδοση μορφής με 

διαλογικό χαρακτήρα. Επιπλέον, η Ποίηση ως ανάμνηση διδάσκει τι είναι ο Εαυτός, 

γιατί του υπαγορεύει να παραμένει ανοιχτός σε ό,τι εκτίθεται ενώπιόν του και πέρα 

από αυτόν, για να διατηρεί τον Άλλο χωρίς να παραβλέπει τη διαφορά ως δυνατότητα 

του όντος (Gadamer, 1992β, σσ.89-91). 

 

2.2 Η μη διάκριση του Όχι από το Ναι: Η γλώσσα της ζωής και του θανάτου 

Η ποιητική λέξη, αφού δραπετεύει από το εκφραστικό σύστημα, προβάλλει το 

νοηματικό πλέγμα, για να αποκαλύψει εν είδει υπόκωφης έκρηξης την πυκνότητα της 

υπαρκτικής κατάστασης (Perse, 1990, σσ.15-16). Με τον αρραγή μίτο της οντικής 

αμφισημίας αποβαίνει συγχρόνως τόσο σκοτεινή (Διονυσιακή), ώστε να προκαλεί την 

είσδυση φωτός, όσο και φωτεινή (Απολλώνια), ώστε να παραπέμπει στο σκοτάδι. 

Αποτελεί γλώσσα μέσα στη γλώσσα του Όντος82, που συμπληρώνεται από την 

εμβίωση του οντολογικού βάθους, διότι εισάγει την άπειρη διάχυση του Είναι (ό.π., 

σσ.130-133). Η λέξη προσλαμβάνει ποιητική υπόσταση, καθώς προσαρμόζει τον 

                                                             
81 Η Ποίηση επιδιώκει το άνοιγμα, γιατί φανερώνει την ουσία των όντων μέσα από την ονομασία τους. 
82 Λόγω της εγγύτητας με τη γλώσσα του Όντος η Ποίηση δεν επιδιώκει να εκφράσει κάποιο λεκτικό 

νόημα, αλλά ό,τι ακριβώς δεν εκφράζεται από το μη λεκτικό λόγο στα μηδενικά όρια της γλώσσας. 
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πεπερασμένο Εαυτό στον άπειρο κόσμο. Βέβαια, αν και η Ποίηση αναδύεται από το 

αρχέγονο έδαφος, που δημιουργεί την ύπαρξη, δε δύναται να την προκαθορίσει εν τη 

γενέσει, γιατί η διαμορφωτική κίνηση εγείρεται διαισθητικά και αυθόρμητα. Στο 

διάστημα μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, όπου ο ποιητής με έμβλημα κίνησης 

διανοίγει χώρο83, για να μιλήσει η ποιητική γλώσσα, αποσύρεται και επιστρέφει με 

βιωματικό διάπλου και περίπλου στην αρχική ενότητα της δημιουργίας, γιατί η 

γλώσσα ανακαλεί και αναπλάθει τη γνώση ως τη μνήμη του ζωντανού κόσμου (ό.π., 

σσ.44-45).  

Κατά βάθος, η ποιητική γλώσσα, επειδή διαφυλάσσει την αρχική αρμονία, 

προσανατολίζεται προς τη μελλοντική. Έτσι, μια ποιητική έκφραση με εποποιΐα και 

εικονοποία δυναμικότητας διαφοροποιείται από μια μη ποιητική έκφραση ως προς τη 

συμφωνική ρευστότητα, γιατί το ποίημα γνωρίζει ότι υπόκειται αυτοφυώς σε όρια, 

αλλά και ότι κινείται προς το άπειρο για την αναζήτηση και την εκδίπλωση της 

έκφρασης. Η Ποίηση ως ενωτική διατηρεί τη δημιουργική και την παραγωγική 

ένταση, διότι η ποιητική λέξη αποτελεί επανεμφάνιση της γλώσσας, η οποία 

συγκεντρώνει ετερόκλητα στοιχεία σε ενιαίο χώρο (Hölderlin, 2009, σ.148). Η 

ποιητική λέξη είναι ουτοπική, γιατί δεν προέρχεται από την απογύμνωση και την 

καθαρότητα ενός σταθερού νοήματος, αλλά από τη σύζευξη του παράξενου και του 

παράδοξου, που επικαλύπτει και συγχρόνως αποκαλύπτει την ατέρμονη προσπάθεια 

για έκφραση. Ακόμη και όταν ανοίγει τον Εαυτό στη σιωπή, με τρόπο απόλυτα 

πρωτόφαντο, προσφέρει σε αυτόν μια διαδρομή για να εισέλθει στη γνήσια 

υπαρκτικότητα με νέα αλήθεια και νέα σημασία (Celan, 2006, σσ.50-51).   

Σύμφωνα με την αντίληψη και την αποτίμηση του Perse (1990, σ.76), ο 

ποιητής στην πηγαία ενατένιση του Εαυτού και του κόσμου, αφού εισβάλλει στο 

συμπαγές και εκβιάζει, ώστε να ειπωθεί το μη λεκτό, να συμβεί το μη συμβαίνον και 

να φανεί το μη ορατό, επιστρέφει και κατοικεί ποιητικά στη γη με αρχέγονο τρόπο84· 

και αυτό συμβαίνει διότι η Ποίηση υπαγορεύει διαφορετική πορεία μύησης, που 

διαπνέεται από άλλη αυστηρότητα από αυτή της λογικής και της αιτιότητας. 

Άλλωστε, το ποίημα, όπου το Εγώ προβάλλεται προς τον Εαυτό και τον Άλλο, 

αποτελεί ένα είδος συνάντησης και επιστροφής, γιατί διανοίγει χώρο για συνομιλία 

μεταξύ οικείου και ανοίκειου. Πρόκειται για τη συνεχή κίνηση αμοιβαιότητας μεταξύ 

                                                             
83 Η διάνοιξη χώρου ως πράξη αναφέρεται στο εξωτερικό άνοιγμα του Εαυτού και στην ανθεκτικότητα 

του ανοίγματος προς τα πράγματα (Perse, 1990, σ.48, ειδικότερα σημείωση 43). 
84 Ο ποιητής κατοικεί ποιητικά στη γη μέσα στην εστία του στιγμιαίου αναβλύσματος του Είναι. 
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των δύο πόλων, του Εαυτού και του Άλλου, της παρουσίας και της απουσίας. Η 

επιστροφή στον Εαυτό πραγματοποιείται μέσω της προβολής και του ανοίγματος 

προς τον Άλλο. Το ποίημα προχωρά πέρα από τον Εαυτό και κατευθύνεται προς τον 

Άλλο, χωρίς η προέλευση να διασπαθίζεται στην κίνηση (Celan, 2006, σσ.112-113). 

Παράγει το ίδιο την κίνηση85 προς την κατεύθυνση της συνάντησης του Εγώ με το 

Εσύ86, που ταυτίζεται με την κατεύθυνση του νοήματος87 (Λάζος, 1995, σ.50). Η 

Ποίηση, λοιπόν, συνιστά επιστροφή στη ζωή αντί αποδημία, γιατί ο άνθρωπος βιώνει 

την ελευθερία, καθώς συνενώνει τον Εαυτό ως πεπερασμένο με την ολότητα και το 

κοινόχρηστο έδαφος της ύπαρξης (Hölderlin, 2009, σ.148).  

Επειδή το ποίημα αποσκοπεί στην αλήθεια, για να απευθύνεται στον Άλλο 

μέσω της ακρίβειας, αλλά κυρίως μέσω της ενσυνειδητότητας, χρησιμοποιεί γκρίζα 

γλώσσα, που αποπειράται να καταμετρήσει την περιοχή του δοσμένου και του 

δυνατού (Celan, 2006, σσ.63-64). Η ποιητική γλώσσα88 ορίζεται ως η θεμελιώδης 

μέθοδος γνώσης, γιατί μόνο μέσα από αυτή μπορεί το ποίημα να προσαγορεύει το 

συνομιλητή του σκιαγραφώντας το περίγραμμα της πραγματικότητας και του 

προσανατολισμού του (Λάζος, 1995, σ.48). Παράλληλα, αποτελεί μορφή ομιλίας και 

ακρόασης τόσο του ρητού όσο και του άρρητου, που μιλά ακόμη και μέσα στη σιωπή 

με σκοπό την εσωτερίκευση του κόσμου. Για αυτό το λόγο η Ποίηση αποτελεί άπειρη 

και άφατη ομιλία θανάτου ως είδος επιστροφής στην ασθματική υπερμνησία του 

θανάτου και των νεκρών89 (Szondi, 1996, σ.68).  

                                                             
85 Καθώς προχωρά με την κίνηση, το ποίημα δημιουργεί από μόνο του το χώρο από όπου απευθύνεται 

στον αναγνώστη αλλά και το χώρο στον οποίο καλεί τον αναγνώστη να το συναντήσει, όπως το ποίημα 

Στρέττο από την ποιητική συλλογή Γλωσσικό πλέγμα με τους στίχους: Εκτοπισμένος στη/ χώρα/ με το 

άσφαλτο ίχνος:/ Χορτάρι, γραμμένο το ένα πλάι στο άλλο χωριστά. Οι πέτρες/ άσπρες/ με τις σκιές των 
μόσχων:/ Μη διστάζεις άλλο – κοίτα!/ Μην κοιτάς άλλο – προχώρα! 
86 Το ποίημα, όταν καταλήγει στον προορισμό του, ο οποίος αποτελεί την άλλη όψη της περιπλάνησης, 

δεν απελευθερώνει μόνο ένα Εγώ αλλά συγχρόνως και ένα Εσύ, το οποίο καθιστά δική του την 

ετερότητα του Άλλου (Λάζος, 1995, σσ.41-42). 
87 Ενώ το ποίημα διατηρεί ανοιχτή τη δυνατότητα της συνομιλίας, υποδεικνύει αυτήν την κατεύθυνση. 

Ωστόσο, η συνομιλία με το ποίημα δε δύναται να πραγματοποιηθεί μέσα από ένα σύστημα 

ερμηνευτικών κανόνων, το οποίο επιθυμεί να ανακτήσει την ολότητα του νοήματος του, για να την 

ιδιοποιηθεί, αφού αποκρυπτογραφήσει τον κώδικα και ερμηνεύσει το περιεχόμενο του μηνύματος, 

διότι ο κώδικας με τη σημασία του τυπικού μέσου της επικοινωνίας μέσα στο συγκείμενο της 

παραγωγής και της ερμηνείας του ποιητικού λόγου δε διέπεται από υφιστάμενους εκ των προτέρων 

κανόνες. Το ποίημα, λοιπόν, απαγορεύει κάθε καθαρά θεματική ανάλυση, που φροντίζει απλώς να 

εντοπίσει και να απομονώσει ένα σταθερό απόθεμα μεταφορών και εικόνων, όπως δηλώνει το ποίημα 
Το κλειδί που αλλάζει από την ποιητική συλλογή του Κανενός το ρόδο με τους στίχους: Αλλάζει το 

κλειδί σου, αλλάζει η λέξη,/ που στροβιλίζεται ελεύθερα με τις νιφάδες/ Γιατί κατά τον άνεμο, που σε 

απωθεί,/ σβολιάζει γύρω από τη λέξη το χιόνι (Λάζος, 1995, σσ.28-29). 
88 Ο Celan υπερτονίζει ότι δεν εννοεί τη γλώσσα γενικότερα, αλλά το ποιητικό ιδίωμα ειδικότερα, γιατί 

αυτό συνιστά το μοναδικό μέσο που διαθέτει το ποίημα για να ορίσει τον προσανατολισμό του. 
89 Ο θάνατος διαπερνά όλη την ποίηση του Celan, γιατί ακριβώς η ποίησή του αφιερώνεται σχεδόν 

ολοκληρωτικά στη μνήμη των νεκρών.  
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Το ποίημα ως επιστολή, που εσωκλείεται σε φιάλη, ενώ κλητεύει ένα 

δυνητικό και δεκτικό παραλήπτη, προσφεύγει στο υπόστρωμα της φωνούμενης 

σύστασης, για να μιλά. Η προσήκουσα πρόσβαση του Εγώ στην ετερότητα του 

Άλλου, ευοδώνεται με την ενική προσφώνησή του ως Εσύ. Η σύστοιχη συγκρότηση 

του Εγώ και του Εσύ πραγματοποιείται με τη μεθεκτική επαφή του Εγώ με το Εσύ. 

Όσο το Εγώ καθίσταται Εγώ, αυθόρμητα απευθύνεται στο Εσύ αποδίδοντάς του την 

ιδιότητα του συνομιλητή90 (Σκούμπη, 2007, σ.256). Το ποίημα, δηλαδή, μιλά, επειδή 

ακούει τη φωνή91 του Άλλου (Λάζος, 1995, σ.40).  

Καθώς ο ποιητής βαδίζει με όλο του το Είναι προς τη γλώσσα, για να 

αρθρώσει ποιητική ομιλία, προσανατολίζει το ποίημα προς την πραγματικότητα και 

το μέλλον μέσα από την προσμονή της συνάντησης του Εαυτού με τον Άλλο, διότι 

στην πραγματικότητα υπολανθάνει το πεδίο του δυνατού (Σκούμπη, 2007, σσ.258). Η 

ιδιότυπη αντίληψη για την αινιγματική υπόσταση της μη έμψυχης και της μη υλικής 

πραγματικότητας92 του ποιήματος, συνηγορεί υπέρ της φασματικής δυνητικοποίησής 

της, γιατί, ενώ η πραγματικότητα ανελίσσεται στο πεδίο του δυνατού και στην 

αμφισβήτηση του δοσμένου, δεν υφίσταται εκ προοιμίου με τρόπο αμετάκλητο και 

τελεσίδικο, αλλά πρέπει να τεθεί υπό αμφισβήτηση, για να ειδωθεί, να αναζητηθεί, να 

κατακτηθεί (ό.π., σσ.259). 

Ο ανέστιος και εξόριστος Celan με πολυσχιδείς διαδρομές σε στοχαστικές 

οδούς93 αντιπαραθέτει ότι το ποίημα δεν κινείται εκτός χρόνου και χώρου, διότι, ενώ 

μιλά, συναντά τον Εαυτό ως Άλλο (ό.π., σ.249). Το ποίημα ως ιδιοσυμβάν, κίνηση94 

και «καθ’ οδόν» (διάμεσο) Είναι εγείρει αξιώσεις μη περατότητας, διότι διαβαίνει 

μέσα, αντί πέρα, από το χρόνο. Συνεπώς, δεν απογυμνώνεται από τη χρονικότητα, 

                                                             
90 Ίσως, ο Celan χρησιμοποιεί ως πηγή της διαλογικής θεματικής στην ποίησή του Τα γραπτά περί 

διαλογικής αρχής του Buber, όπου το Εγώ και το Εσύ συγκροτούνται σχηματικά στο πλαίσιο ενός 

διαλόγου με τρία χαρακτηριστικά: τη συνάντηση χωρίς απόβλεψη, την αμοιβαία συσχέτιση και την 

κοινή καταγωγή από το «ενδιάμεσο». 
91 Κάθε φορά που το ποίημα μιλά με τη φωνή του Άλλου και μάλιστα στο όνομα της περιπέτειας του 

Άλλου, αποκαλύπτει το μυστικό της συνάντησης του Εαυτού με τον Άλλο. 
92 Στον Celan η διακριτική αλλά σαφής συσχέτιση της πραγματικότητας με το έργο υποβάλλει την ιδέα 

ότι και το ίδιο το ποίημα συνιστά ένα έργο και ότι ως έργο συμμετέχει στην  πραγματικότητα. Επειδή, 

λοιπόν, το ποίημα συμμετέχει στη συγκρότηση της πραγματικότητας ως βασικός τελεστής της, μπορεί 

να μετατραπεί σε μέσο για την αναζήτηση και την κατάκτησή της. 
93 Οι όροι «οδός», όπως «πάροδος» και το «καθ’ οδόν» Είναι, ανήκουν στο πλαίσιο της διαδρομής και 
της αναζήτησης προσανατολισμού του Celan ως καταδικασμένου Εβραίου στην αμετάκλητη εξορία, ο 

οποίος μετοικεί στην απώλεια και περιπλανάται από το μεταπολεμικό Τσέρνοβιτς αρχικά στο 

Βουκουρέστι και έπειτα στη Βιέννη, για να εγκατασταθεί τελικά στο Παρίσι, όπου αρκετά χρόνια 

αργότερα αποκτά ένα υποκατάστατο εστίας (Σκούμπη, 2007, σ.245). 
94 Η Ποίηση δε δύναται να εγκατασταθεί παρά μόνο στην κίνηση, όπου δεν υφίσταται σταθερός τόπος, 

γιατί η Ποίηση ως συμβολική άρνηση της καλλιτεχνικής αλλοτρίωσης, επιζητά να παραμείνει σταθερή 

μόνο στον Εαυτό της (Σαγκριώτης, 2006, σσ.174-175, ειδικότερα σημείωση 133). 
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γιατί έγκειται ακριβώς σε εκείνο το μεσοδιάστημα μεταξύ παρελθόντος και 

μέλλοντος (Celan, 2006, σ.87). 

Επιπλέον, καθώς το ποίημα μιλά –όπως θα υποστήριζε ο Heidegger (2007)- 

διαφυλάσσει την εμπειρική μνήμη, καταθέτοντας μαρτυρίες εμπνευσμένες από 

αυτοβιογραφικά βιώματα, χωρίς να εκθέτει ίχνη της προσωπικής ιστορίας σε άμεση 

αναγνωρισιμότητα95. Η συνάντηση του ποιήματος με τον Άλλο συντελείται, όπως η 

κίνηση του «Μεσημβρινού», που συνενώνει τους δύο πόλους του ποιήματος, του ήδη 

υπάρχοντος αλλά και του μη υπάρχοντος96 (Derrida, 2005, σσ.8-10). Ο ποιητής 

δραπετεύει από την ατέρμονη απειλή της λήθης, διότι διασφαλίζει μέσω της 

εμπειρικής μνήμης97 τη συνάντηση του Εγώ με το Εσύ (Seng, 2007, σ.187). Ακόμη, 

επειδή η εμπειρική μνήμη δεν αντικαθίσταται, η πιθανότητα ύπαρξης αποβαίνει 

εξίσου και πιθανότητα εκμηδένισης. Όλη αυτή η παραδοχή συνεπάγεται και την 

επίγνωση της ευθραυστότητας98 (Celan, 2006, σσ.101-104).  

Ωστόσο, η ενσυνείδητη άσκηση της μνήμης στην ποίηση του Celan δε 

συνιστά τρόπον τινά παρακαταθήκη του Είναι, αλλά όσων όντων εκπίπτουν στην 

ανυπαρξία αντί στη λήθη. Η απόδοση αυτής της λειτουργίας καταδεικνύει ότι η 

μνήμη99, επενδύεται με συνδηλώσεις ενδοστόχαστης διαφύλαξης του Είναι, για να 

εξομοιώνεται με την μνημονική επίκληση των απολεσθέντων (Σκούμπη, 2007, 

σ.242). Η απόρριψη της μνήμης ως μνημονικής ανάκλησης του παρελθόντος και η 

σύστοιχη προάσπισή της ως στοχαστικής περισυλλογής δεν τη συνδέει με τη 

στεντόρεια μνεία, αλλά με το σιωπηλό στοχασμό. Η ποιητική γλώσσα, λοιπόν, καθώς 

επιφορτίζεται ως μέλημα την υπόμνηση της απώλειας επιστρατεύει μια υπαινικτική 

ελλειπτικότητα και αφαιρετικότητα, για να μνημονεύει χωρίς να κατονομάζει ή να 

αναφέρει (ό.π., σ.243).  

                                                             
95 Ο Celan φροντίζει να μην εκθέσει προσωπικά στοιχεία και να μην εκτεθεί ο ίδιος σε μια 

εκμυστήρευση, για να μεταθέσει την προσωπική του αφήγηση σε γενικότερες συντεταγμένες, οι οποίες 

αφορούν είτε άμεσα είτε έμμεσα όλους τους αποδέκτες των ποιημάτων του. 
96 Ο Derrida κατονομάζει ως «Ολοκαύτωμα» τη διαγραφή της εμπειρικής μνήμης από το ποίημα και 

ως «στάχτη» ό,τι απομένει από αυτή (Derrida, 2005, σ.73). 
97 Η εμπειρική μνήμη ως ένδειξη χρόνου αποτελεί κεντρική έννοια στην ποίηση του Celan, διότι μέσα 

από την οδό της μνήμης ο χρόνος οδηγεί στους νεκρούς, όπως το ποίημα Μαύρες νιφάδες από την 

ποιητική συλλογή Μήκων και μνήμη με τους στίχους: Μάτωσε, Μητέρα, το φθινόπωρο μακριά από 

μένα, μ’ έκαψε το/ χιόνι:/ αναζήτησα την καρδιά μου, για να κλάψει, βρήκα – αχ/ την ανάσα του θέρους,/ 
ήταν σαν κι εσένα./ Μού ήρθαν δάκρυα. Άρχισα μαντιλάκι να υφαίνω. 
98 Ο ίδιος ο Celan αναγορεύει την Ποίηση σε άπειρη ευθραυστότητα, αλλά πρωτίστως σε άπειρη 

θνητότητα (Σαγκριώτης, 2006, σ.186, ειδικότερα σημείωση 176). 
99 Η μνημονική λειτουργία στο έργο του Heidegger διαφοροποιείται από αυτή στο έργο του Celan, 

καθώς δε νοείται ως αναπόληση του παρελθόντος, αλλά ως στοχασμός που συναθροίζει τα πάντα. 

Γενικότερα, η μνήμη στο έργο του Heidegger δεν αφιερώνεται στη μνήμη των νεκρών, αλλά σε ό,τι 

οφείλει ο άνθρωπος να στοχάζεται, δηλαδή στο Είναι και στην εκκάλυψή του.  
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Επίσης, επειδή η Ποίηση συνιστά πράξη ανάμνησης συνιστά και πράξη 

μετασχηματισμού, καθώς κατευθύνει τον Εαυτό πέρα από τον Εαυτό, για να τον 

ανακτήσει (Celan, 2006, σσ.98-99). Η ανάμνηση δε σημαίνει τη μεταφορά του 

παρελθόντος στην παρούσα προβολή, αλλά την κατάληξη πέρα από το χρόνο, γιατί 

σηματοδοτεί την πιθανότητα εκμηδένισης του χρόνου, αλλά και την ημερομηνία κατά 

την οποία το Εγώ αποδεσμεύεται από τον Εαυτό, για να καταλήξει στην παράξενη 

θέση, όπου αργότερα συναντά τον Εαυτό (ό.π., σσ.100-106). Ο ποιητής ως ομιλητής 

της μνήμης, επειδή μεταμορφώνει την ανθρώπινη σχέση με το χρόνο, μεταμορφώνει 

και την ανθρώπινη σχέση με τη θνησιμότητα. Αναιρεί, χωρίς να καταργεί ή να 

καταλύει, τη φθοροποιό επίδραση του θανάτου, γιατί ανιχνεύει τη ζωή μέσα στο 

θάνατο και την παρουσία μέσα στην απουσία (Carson, 2002, σ.106).  

Υπό την ιδιαίτερη γωνία κλίσης της ύπαρξης, που καθορίζει τη σχέση με τον 

κόσμο και πρωτίστως με τη γλώσσα, το ομιλούν Εγώ100 αναζητά περίγραμμα και 

προσανατολισμό (Σκούμπη, 2007, σ.254). Εν αντιθέσει με το απόλυτο ποίημα, το 

πραγματικό ποίημα προτάσσει διαλογική αντί μονολογική συγκρότηση101, γιατί, ενώ 

με πίστη και ελπίδα προσαγορεύει το Εσύ και με την προσδοκία της συνάντησης 

αποτείνεται στον Άλλο, επιδέχεται και αποδέχεται τη θέσπιση της ετερότητας ως 

Απέναντι (ό.π., σσ.252-253). Ακόμη, προσφέρει το διαμεσολαβητικό πεδίο της 

συνάντησης, όπου το Εσύ προσκομίζει στο μυστικό της συνάντησης την ετερότητα, 

όσο ο φωνούμενος λόγος τον κλητεύει σε αυτή τη θέση (ό.π., σσ. 256-257). Το 

ποίημα θέλει να μεταβεί στον Άλλο, χρειάζεται τον Άλλο, αναζητά τον Άλλο, επειδή 

κάθε άνθρωπος αποτελεί για το ποίημα, που κατευθύνεται στον Άλλο, μια μορφή του 

Άλλου102 (Celan, 2006, σ.65). Ο εντοπισμός, λοιπόν, του κοινού σημείου, όπου 

συγκλίνουν οι δύο πόλοι του κόσμου, δηλαδή ο Εαυτός και ο Άλλος, καθιστά το 

ποίημα με τη διαλεκτική της εγγύτητας και της απόστασης σημείο συνάντησης των 

δύο διαφοροποιημένων αισθήσεων του Άλλου, του εγγύτερου Άλλου αλλά και του 

εντελώς απόμακρου Άλλου (ό.π., 2006, σσ.104-107).  

                                                             
100 Ο Celan αντιτίθεται στην άποψη του Heidegger σύμφωνα με την οποία στην πράξη της συνομιλίας 

δεν απαντά κανένα Εσύ, γιατί μόνο η γλώσσα μιλά πραγματικά μόνη μέσα στη μοναχικότητά της σε 

μονολογική ερωταπάντηση προς αυτή, ώστε η απάντηση να ισχύει μόνο για την ίδια τη γλώσσα. 
101 Ο διάλογος στον Heidegger, ο οποίος παραμένει πάντα ένας μονολογικός διάλογος, γιατί 
απουσιάζει εντελώς ο εξωτερικός αποδέκτης και συνομιλητής, επιδέχεται μόνο την οντολογική 

διαφορά και όχι τη διαφορά του Άλλου. 
102 Το ποίημα ως επιστολή εν φιάλη που συντάσσεται και αποστέλλεται από τον Εαυτό προς τον Άλλο 

καταδεικνύει ότι μέσα από τη συνάντηση του Εαυτού με τον Άλλο διδάσκει πρωτίστως την κατανόηση 

του Άλλου ως Άλλου, γιατί ακριβώς δεν αναιρεί την ετερότητά του. Μάλιστα, αυτή ακριβώς η 

ετερότητα είναι που επιτρέπει τη συνάντηση του Εαυτού με τον Άλλο στον ίδιο τόπο (Σαγκριώτης, 

2006, σ.184, ειδικότερα σημείωση 167). 
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Με αυτό τον τρόπο, το ποίημα διανοίγει χώρο103 για συνομιλία ανάμεσα στον 

κλητεύοντα Εαυτό και στον κλητευόμενο Άλλο ως εξωτερικό συνομιλητή (Seng, 

2007, σ.190). Η συνομιλία ενέχει το πεδίο του Εσύ, γιατί το Εγώ επιζητά εναγωνίως 

ανταπόκριση104. Ενώ το ποίημα αποστέλλει τον Εαυτό στον Άλλο, μετατρέπεται σε 

συνομιλία, όπου το Εσύ ως αντικείμενο προσφώνησης συνέρχεται γύρω από το Εγώ, 

το οποίο απευθύνεται σε αυτό και το κατονομάζει (Σκούμπη, 2007, σσ.253-256). Το 

Εγώ προτρέπει το Εσύ όχι μόνο να μιλήσει, αλλά να μιλήσει εκ μέρους του και να 

αποδώσει ομιλία στη σκιά. Ωστόσο, για να μιλήσει αληθινά, πρέπει η γλώσσα να 

χρωματιστεί με μια ιδιότυπη γκρίζα υφή, που σημαίνει προσανατολισμός προς τις 

σκιές, δηλαδή προς το μη αναγνωρίσιμο (Celan, 2006, σσ.63-64). Κατά τη 

συνομιλία105, δηλαδή, ο Εαυτός γίνεται ο Άλλος και στρέφεται σε νέους χώρους πέρα 

από τον Εαυτό, καθώς οι λέξεις περιπλανούνται (Hölderlin, 2016, σ.235). 

Η ποιητική ομιλία επιδιώκει τη διατήρηση αντί τη διάλυση της έντασης με την 

εννόηση εντασιακών ορθώσεων. Άλλωστε, η Ποίηση δημιουργεί την αρμονία μεταξύ 

του Εαυτού και του Άλλου, η οποία δεν εδραιώνεται από μηχανισμούς κυριαρχίας ή 

κυριότητας, αλλά από την ανεκτικότητα και τη δεκτικότητα με σκοπό την αρχέγονη 

ενότητα (Hölderlin, 2009, σ.146). Η προσαρμογή στο αιώνιο μέτρο της Ποίησης 

αποτελεί τη διατήρηση του Εαυτού με την αρμονία και την κατάληξη στα όρια του 

Εαυτού ως θνητού χωρίς πλήρη θραύση ή υπέρβασή τους (Hölderlin, 2016, σ.249).  

Όπως η ζωή μεταπίπτει όπου υπάρχει ο θάνατος -γιατί συνυπάρχουν χωρίς να 

διαχωρίζονται- έτσι και το Όχι που αποφάσκει δηλώνει εκμηδενισμό ή απουσία, ενώ 

το Ναι που καταφάσκει δηλώνει ζωή ή παρουσία. Ωστόσο, η ομιλία της ζωής ή της 

παρουσίας εκφέρεται επειδή το Εγώ μιλά ταυτόχρονα για το θάνατο ή την απουσία 

(Celan, 2006, σσ.106-107). Η ποιητική ομιλία περιπλανιέται μεταξύ των δύο 

αντίθετων πόλων, προβάλλοντας όχι μόνο τη διαλεκτική σύνθεση των αντιθέτων, 

                                                             
103 Η συνάντηση του Εαυτού με τον Άλλο αλλά και του Εαυτού με τον ποιητή καθίσταται εφικτή μέσω 

του γλωσσικού τόπου, όπου το ποίημα ως επιστολή εν φιάλη έχει εκβραστεί από το πέλαγος στην ακτή 

της καρδιάς, όπως ακριβώς το ποίημα Μέτρα τα αμύγδαλα από την ποιητική συλλογή Μήκων και 

μνήμη με τους στίχους: Μόνον εκεί μπήκες ολόκληρη στο όνομα, αυτό το όνομα/ που είναι το δικό σου,/ 

με σίγουρο βήμα πήγες να συναντήσεις τον Εαυτό σου,/ ελεύθερα δονήθηκαν τα σφυριά στο καμπαναριό/ 

της σιωπής σου, / η λέξη που αφουγκράστηκες έπεσε επάνω σου/ και το νερό αγκάλιασε κι εσένα,/ κι έτσι 

κι οι τρεις αντάμα διασχίσατε το βράδυ. 
104 Αντίθετα, στην παράθεση παρατηρήσεων για τα ποιήματα του Hölderlin, όπου εκεί κυρίως 

αναπτύσσεται ενδελεχώς η προβληματική της γλώσσας ως συνομιλίας, ο Heidegger υποστηρίζει ότι ο 

άνθρωπος είναι αυτός καθαυτός μια τρόπον τινά αυτοπαθής συνομιλία, γιατί η συνομιλία είναι 

συνομιλία του Εαυτού προς τον ίδιο τον Εαυτό, με αποτέλεσμα κατά τη συνομιλία ο Εαυτός να είναι 

συγχρόνως και ο κλητεύων και ο κλητευόμενος. 
105 Ο Heidegger πρεσβεύει ότι το Είναι του ανθρώπου θεμελιώνεται στη γλώσσα, η οποία συμβαίνει 

πρώτα μέσα στην ομιλία (Σαγκριώτης, 2006, σσ.183-184, ειδικότερα σημείωση 164). 
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αλλά και τη συμφιλίωση μέσα από την αμφιδύναμη και ομόχρονη παρεύρεσή τους, 

διότι το ποίημα με την εκφορά του Ναι εκφράζει απουσία στην παρουσία, ενώ με την 

εκφορά του Όχι παρουσία στην απουσία. Επομένως, στη βιωματική σύμπλεξη της 

παρουσίας και της απουσίας αναφαίνεται όλο και περισσότερο το αντίθετο, δηλαδή ο 

θάνατος μέσα στη ζωή και η ύπαρξη μέσα στην ανυπαρξία με αποτέλεσμα την 

ένταση αντί την άρνηση (ό.π., σσ.112-113).   

 

2.3 Γλωσσικό πλέγμα: Απουσία και προσφώνηση 

Ο Celan αποκαλεί τα ποιήματα πέρασμα από στενά μέσα από τα οποία η 

γλώσσα αποκτά φωνή προς το ορατό Εσύ (ό.π., σσ.110-111). Το ποίημα με τη 

διαλογική του σύσταση προσκομίζει στη γραφή το αναπλήρωμα για την απουσία της 

φωνής, όπως συνάδει στην όσμωση μεταξύ φωνής και γραφής, που απαντά στη 

γηγενή εβραϊκή παράδοση, γιατί, αν και επικρατεί η πρωτοκαθεδρία του γραπτού, 

χωρίς τη φωνή η επιτελεστικότητά του μετεωρίζεται. Η θεματική της φωνής106, όπου 

η φωνή αναπτύσσει παράδοξο χίασμα με το βλέμμα, διαπερνά την όψιμη ποιητική 

συλλογή Γλωσσικό πλέγμα, διότι σε συνθήκες μερικής ή ολικής έκθλιψης του ορατού 

η φωνή φέγγει σαν αόρατος ή αδιόρατος τελεστής φωτός του βλέμματος (Σκούμπη, 

2007, σ.252). Η προσήλωση στη φωνή και στο βλέμμα καταδεικνύει ότι η ανάστροφη 

ιδιοποίηση της αντίληψης του Heidegger107 περί παρουσίας του παρόντος, επιτελείται 

στον Celan με την αντιπαράταξη της αντίληψης περί παρουσίας του απόντος, επειδή 

με τον απόηχο της ανάμνησης φιλοδοξεί να περισώσει την απώλεια εγγράφοντας ίχνη 

της στο κειμενικό σώμα (ό.π., σ.244). Συνεπώς, καθώς το ποίημα μιλά και προκαλεί 

τον αναγνώστη να ανταποκριθεί, η ομιλία προσφεύγει στη σύμπραξη της όρασης, 

γιατί το ζεύγος των ματιών108 διαβλέπει την ενδεχομενικότητα της απόκρισης. Έτσι, η 

όραση συλλαμβάνει την παρουσία μέσα στην απουσία (Felstiner, 2008, σσ.169-170). 

                                                             
106 Η θεματική της φωνής προεξαγγέλει την ποιητική της ανάσας, που αναπτύσσεται στον Μεσημβρινό 

(2006) και στην Καμπή Πνοής (2018). 
107 Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους όρους «οδός», «πάροδος», «καθ’ οδόν» Είναι, καθώς στον 

Celan η διαδρομή δεν ανελίσσεται στο πεδίο του στοχασμού, όπως στον Heidegger, χωρίς όμως αυτό 

να σημαίνει ότι δεν είναι ενδοστόχαστη. Εν αντιθέσει με τον Heidegger, δηλαδή, στον Celan η φύση 

της διαδρομής δεν είναι στοχαστική αλλά κυριολεκτική, γιατί ταυτίζεται με τη φυγή, την εκτόπιση, την 
περιπλάνηση, την απόπειρα προσανατολισμού και κυρίως την αναζήτηση μιας λέξης διαμέσου της 

Ποίησης, που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εστία. Ιδιαζόντως, το «καθ’ οδόν» Είναι για τον 

Heidegger αναφέρεται στην αυθεντική ουσία του στοχασμού, ενώ για τον Celan στον Εαυτό. 
108 Η λέξη μάτι απαντά πιο συχνά από οποιαδήποτε άλλη λέξη στην ποίηση του Celan, γιατί η όραση 

συσχετίζεται με την αγχίνοια, όπως φαίνεται στο ποίημα Εμπιστοσύνη από την ποιητική συλλογή  

Γλωσσικό πλέγμα και ειδικότερα στους στίχους: Θα υπάρξει ακόμα ένα μάτι,/ ένα ξένο μάτι, πλάι/ στο 

δικό μας: άφωνο/ κάτω από λίθινο βλέφαρο. 
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Πώς, όμως, το ποίημα λειτουργεί ως «γλωσσικό πλέγμα»109; Το ποίημα 

εμφανίζεται ως «γλωσσικό πλέγμα», παρόμοιο με κρυσταλλικό, διότι λόγω της 

διαπερατότητάς του οι εγγενείς δυνατότητες της ποιητικής γλώσσας ως ενεστώσας 

γλώσσας προσδιορίζουν ελεύθερους ενδιάμεσους χώρους, που ανήκουν στην 

εσωτερική και συνολική δομή του Όλου, όπως η σιωπή στην ομιλία (Seng, 2012, 

σσ.141-142). Η ανοιχτότητα συντείνει στη συνάντηση του Εαυτού με τον Άλλον 

μέσα στο ποίημα, διότι ο Εαυτός εκτοπίζεται στο παράξενο και στο ανοίκειο (Szondi, 

1996, σσ.168-169). Η μορφή του ποιήματος δεν αποτελείται πια από στίχους και 

στροφές, αλλά από ένα μη κατειλημμένο λευκό χώρο με διάκενα, που καθορίζει 

περιγράμματα. Η ποιητική γλώσσα110, δηλαδή, νοηματοδοτείται όχι μόνο από όσα 

καταγράφονται, αλλά πρωτίστως από όσα παραλείπονται ή αποσιωπώνται, γιατί στην 

ανάσα, στην παύση και στη σιωπή, όπου ολοκληρώνεται η συνάντηση με τον Άλλο, 

διαγράφονται η κατεύθυνση και η μοίρα του Άλλου (Seng, 2012, σσ.151-153). 

Επομένως, το ελλειπτικό, υπαινικτικό και διαρκώς διακοπτόμενο ποίημα, καθώς 

διαρθρώνεται με ελάχιστο σεβασμό στη στερεότυπη ή συμβατική διαφάνεια και 

επικεντρώνεται στις δυνάμεις της συγκάλυψης και της επινοητικότητας, επιτρέπει να 

διέρχεται από παύσεις η φωνή του Άλλου, όπως υπερτίθενται οι δύο λόγοι με την 

παράδοξη συνοχή της ύφανσης ενός πλέγματος από νοήματα (Levinas, 2020, σ.15).  

Στο Γλωσσικό πλέγμα το ποίημα εκφράζει ως υπαρξιακό στοιχείο τη δυσκολία 

της επικοινωνίας και ιδιαζόντως τη δομή της δύσκολης επικοινωνίας111 (Seng, 2012, 

σσ.147-148). Η γλώσσα, αφού συμπαρατίθεται με το πνεύμα σαν πλέγμα, χορηγεί με 

τους μετρικούς της κανόνες δομή και περιγράμματα (ό.π., σ.167). Ο ποιητής 

χρησιμοποιεί γκρίζα γλώσσα, η οποία δεν εξωραϊζει, δεν εξυμνεί, δεν ποιητικοποιεί 

με καλλιέπεια, αλλά δηλώνει, κατονομάζει, θέτει με περισσή ενάργεια (Celan, 2006, 

σσ.63-64). Η γκρίζα αυτή γλώσσα διέπεται πρωτίστως από αυστηρούς κανόνες 

τεχνικής αρτιότητας (Λάζος, 1995, σσ.25-26)112. Επιπρόσθετα, επειδή η πληθυντική 

                                                             
109 Ακόμη και ο όρος «γλωσσικό πλέγμα», όπως αποδίδεται στα Γερμανικά, σημαδεύεται από μια μη 

αναγώγιμη αμφισημία, η οποία δεν καταδεικνύει ποιο από τα δύο συνθετικά προσδιορίζει το άλλο και 

με ποιον τρόπο ακριβώς (Λάζος, 1995, σ.54). 
110 Ο Celan αντιμετωπίζει την ποιητική γλώσσα ως πνευματικό φαινόμενο. 
111 Πράγματι, στους στίχους: Μάτι ολοστρόγγυλο ανάμεσα στις ράβδους./ Αχνόφωτο ζώο το βλέφαρο/ 
κωπηλατεί προς τα πάνω/ αφήνει ένα βλέμμα να πλανηθεί ελεύθερο./΄Ιρις, κολυμβήτρια, 

ονειροστερημένη και θλιμμένη:/ Ο ουρανός, γκρίζος σαν την καρδιά, πρέπει να/ είναι κοντά του 

ποιήματος Γλωσσικό πλέγμα από την ομώνυμη ποιητική συλλογή διαφαίνεται με δυσκολία το νόημα. 
112 Στους κανόνες αυτούς συγκαταλέγονται η παρατακτική δομή, η σχεδόν παντελής απουσία 

παρομοιώσεων, που εισάγονται με σαν ή όπως, η επανάληψη, η συστηματική χρήση του διασκελισμού 

ή της συγκοπής και η αναστροφή. Στο ποίημα Η φούγκα του θανάτου από την ποιητική συλλογή 

Μήκων και μνήμη με τους στίχους: Μαύρο γάλα της αυγής το πίνουμε το βράδυ/ το πίνουμε το μεσημέρι 
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πολλαπλότητα του χρώματος113, δηλαδή η πολυχρωμία, ως οπτικό αντίστοιχο της 

φαινομενικής πληρότητας της γλώσσας, δηλαδή της πολυγλωσσίας, ταυτίζεται με την 

κίβδηλη και επίπλαστη κατασκευή, η οποία ως τελεστής παραγνώρισης ή εσκεμμένης 

παραπλάνησης με την υπόγεια δυναμική της προκαλεί τη μυχιότατη κατάβαση του 

Εαυτού στο έσχατο σημείο της λήθης, ο Celan αντιτάσσει στο χασματικό χαρακτήρα 

της πραγματικότητας το ποίημα ως μαρτυρία αλήθειας (Σκούμπη, 2007, σσ.263-265). 

Η Ποίηση, λοιπόν, δεν αποτελεί πια αναπαραστατική μίμηση, που ακολουθεί την 

πραγματικότητα, αλλά κείμενο, που συγκροτείται και προβάλλεται ως 

πραγματικότητα (Szondi, 1996, σσ.168-169).  

Η ποιητική λέξη ως γλωσσικό σύμβολο εκπροσωπεί εμβληματικά την 

ποιητική ομιλία, και αντιδιαστέλλεται από την αδρανή ομιλία, που παραπέμπει στην 

καταβύθιση μέσα στην αμετροέπεια και στην ακριτομυθία, γιατί η γνώση εξαντλείται 

στην επιφανειακή και απλοϊκή κατανόηση (Bambach, 2014, σσ.202-203). Η αδρανής 

ομιλία, επειδή δε διαθέτει εμπειρική μνήμη, δε διανοίγει χώρο για τη συνάντηση του 

Εαυτού με τον Άλλο, με αποτέλεσμα να υπονομεύει τη γνησιότητα και την 

αυθεντικότητα της συνομιλίας. Ακόμη, επειδή ούτε απορεί ούτε αμφισβητεί, κινείται 

με προκαθορισμένη εναρμόνιση προς τον κόσμο (Heidegger, 1996, σ.169). Αντίθετα, 

η ποιητική ομιλία αποτελεί ανάσα παύσης και σιωπής, γιατί καταθέτει αληθινή 

μαρτυρία εν είδει αρχέγονης κοσμογονικής φανέρωσης. Προσπαθεί διαρκώς να 

μιλήσει με τρόπους, που λαμβάνουν υπόψη την εμπειρική μνήμη και χαρακτηρίζονται 

περισσότερο από σιωπή παρά από φωνή με σκοπό τη νοηματική συμπύκνωση και 

ακραιφνότητα. Αυτό το είδος της σιωπής, που ανήκει στην απεγνωσμένη αναζήτηση 

των λέξεων, επιτρέπει στον Εαυτό να ενατενίζει τον Άλλον (Gadamer, 1997). 

Στην ομιλία Επί του όρους διάλογος114, ο Celan συζητώντας το ζήτημα της 

συνάντησης του Εγώ με το Εσύ, οικτίρει την αμετροεπή, κενολόγο και ψευδολόγο 

γλώσσα, διότι σε αυτή απουσιάζει και το Εγώ και το Εσύ (Felstiner, 2008, σ.257). Οι 

συνομιλητές προσανατολίζονται προς το αβάσιμο, επειδή τα μάτια τους καλύπτονται 

από «ένα κινητό πέπλο», που δεν αποκλείει εντελώς τη δυνατότητα της όρασης, αλλά 

επιτρέπει στις εικόνες να εμφανίζονται μισές, δηλαδή συγχρόνως να είναι και να μην 

                                                                                                                                                                              
και πρωί το πίνουμε τη νύχτα/ πίνουμε και πίνουμε / σκάβουμε έναν τάφο στους ανέμους εκεί δεν είναι 

στριμωχτά, απαντούν αρκετοί από αυτούς. 
113 Στα ποιήματα του Celan το γκρι ως χρώμα του μόνιμου και ατελεύτητου πένθους απεκδύει την 

πραγματικότητα από την παραπλανητική πολυχρωμία του φαινομενικά επίκαιρου και την ενδύει με τα 

φαιά ρούχα του πένθους. 
114 Η ομιλία Επί του όρους διάλογος ανήκει στη συλλογή Ο Μεσημβρινός και άλλα πεζά (Celan, 2006, 

σσ.86-114). 
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είναι ο Εαυτός τους (Celan, 2006, σσ.66-67). Ενώ στέκονται στο μυστικό της 

δημιουργίας της γλώσσας, προσπαθούν να αρθρώσουν λόγο στον οποίο συμφύρονται 

διακοπές, αυτοδιορθώσεις και αντιφάσεις, για να απαντήσουν σε ερωτήματα «καθ’ 

οδόν» προς τον Εαυτό. Αν και η ομιλία τραυλίζει, διακόπτεται πολλές φορές, 

διολισθαίνει σε έναν υπερφίαλο εγωκεντρισμό, πολώνει και πολώνεται, όπως το 

βραδύγλωσσο Εγώ, με αποτέλεσμα να γίνεται ακατανόητη μέσα στην αχλή από τους 

τραυλίζοντες και συσκοτισμένους φθόγγους, το Εγώ με το Εσύ πρέπει να 

συνομιλήσουν (Felstiner, 2008, σσ.242-243). Βέβαια, το Εγώ στη σιωπή, καθώς μιλά, 

διατηρεί τον Εαυτό του ανοιχτό στη συνάντηση με τον Άλλο. Η ομιλία μετατρέπεται 

σε συνομιλία κατά τη συνάντηση του Εγώ με το Εσύ, που συμπίπτουν στο Εμείς. Η 

αναγνώριση ξεκινά με την ανάμνηση μιας προηγούμενης συνάντησης και εξελίσσεται 

μέσω του συντονισμού στο άρρητο. Το Εγώ μέσω της περιπλάνησης συναντά τον 

Άλλο, αλλά και τον Εαυτό. Συνεπώς, η ομιλία δεν αποτελεί συνολική παρουσίαση, 

αλλά παρουσίαση της μη παρουσίασης. Όπως «το κινητό πέπλο», το ποίημα δεν 

επιτρέπει την απόλυτη αποκάλυψη, αλλά την αποκάλυψη μιας προσταγής για τη μη 

διάκριση του Ναι από το Όχι (Celan, 2006, σσ.67-69). 

Η ιδιότυπη συσχέτιση μεταξύ σιωπής και ομιλίας προβάλλεται στα ποιήματα 

του Celan, ο οποίος εκλαμβάνει την άρρητη ποιητική ομιλία ως την πεμπτουσία της 

Ποίησης (Seng, 2012, σ.157). Η ποιητική γλώσσα υποκύπτει στην αδήριτη ανάγκη 

ενός μινιμαλιστικού λόγου115 (Felstiner, 2008, σ.171). Η επικοινωνία μεταξύ του Εγώ 

και του Εσύ καθορίζεται πλέον από τη σιωπή, η οποία συμβάλλει στην εύρεση μιας 

γλώσσας από το Εγώ κατά τη συνομιλία, που να εξασφαλίζει διάρκεια και συνέχεια. 

Η γλώσσα της παύσης επιτρέπει την ανάδυση και την οχύρωση στην επιφάνεια της 

κάθε συλλαβής που απειλείται από τη μεταστροφή στη λήθη (Seng, 20102, σσ.159-

160). Σε υπόφαιους διαλόγους, τα λεκτικά χάσματα υπερτονίζουν ότι η σιωπή 

συνιστά στοιχείο της επικοινωνίας και της μνήμης. Επομένως, το ποίημα, για να μιλά, 

δοκιμάζει τα όρια της γλώσσας, αλλά και τη δυναμική της σιωπής (ό.π., σ.174). 

Καθώς το ποίημα μιλά, εισχωρεί στη ρωγμή και στον πάγο και καταλήγει στη 

λέξη, την οποία ο Celan κατονομάζει ως «κρύσταλλος ανάσας»116, διότι αποτελεί 

                                                             
115 Αυτή η ανάγκη αποτυπώνεται στο ποίημα Κηλίδα με τους στίχους: Κηλίδα στο μάτι:/ για να 

διατηρηθεί/ ένα σημάδι φερμένο από το σκοτάδι, / ζωογονημένο από την άμμο – (ή τον πάγο;) – ενός/ 

αλλότριου χρόνου για ένα ακόμα πιο αλλότριο Πάντα/ και χορδισμένο σαν ένα βουβό/ σύμφωνο που 

δονείται από την ποιητική συλλογή Γλωσσικό πλέγμα. 
116 Η αποκάλυψη της επίπλαστης ποίησης με όρους που παραπέμπουν στο γεωλογικό φαινόμενο της 

διάβρωσης, παρατίθεται στην αρχή του ποιήματος Οξειδωμένη από την ποιητική συλλογή Καμπή 
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αδιάψευστη μαρτυρία117 για την Ποίηση (Felstiner, 2008, σ.367). Η σύζευξη μεταξύ 

ανάσας και κρυστάλλου με τραχύ τρόπο φαίνεται ασύμφωνη, γιατί, αν και τα δύο 

είναι ζωογόνα και ευάλωτα στοιχεία, η αναπνοή είναι φευγαλέα και άυλη, ενώ ο 

κρύσταλλος σταθερός και αιχμηρός. Ανταποκρίνεται, όμως, στην ορυκτολογική 

ποιητική, η οποία επιχειρεί να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα, γιατί, ενώ ο χρόνος 

διακόπτεται, η αναπνοή διατηρείται φευγαλέα σαν κρύσταλλος (Gadamer, 1997, 

σ.125). Επειδή ο κρύσταλλος αντιστοιχεί στη μορφή του ποιήματος, που είναι τόσο 

συμπαγής, σταθερή, κλειστή, τετελεσμένη, όσο και ρευστή, ασταθής, ανοιχτή, 

διαρκώς «καθ’ οδόν», παραπέμπει στην αμφιταλάντευση ανάμεσα στην ελάχιστη 

αποκρυστάλλωση της μορφής νοήματος118 και στη σιωπή κενού, που επιτρέπει στις 

λέξεις να περιπλανούνται ελεύθερα στην «καμπή πνοής» του ποιητή, του αναγνώστη 

και του ποιήματος (Λάζος, 1995, σσ.30-31). 

Η Ποίηση προσπαθεί να διατυπώσει το άρρητο, καθώς πλησιάζει το άπειρο 

και εκτείνεται πέρα από την απεραντοσύνη του. Ενώ προσανατολίζεται προς τον 

Εαυτό και ό,τι υφίσταται παραπέρα, αποτελεί κίνηση μεταξύ Εαυτού και Άλλου, 

ανοίκειου και οικείου, που δημιουργεί τον τόπο της συνάντησης, όπου καθίσταται 

μάρτυρας γεγονότων (Celan, 2006, σσ.65-67). Το ποίημα μιλά για την εμπειρική 

μνήμη ως μοναδική περίσταση, που το αφορά (Levinas, 2020, σ.16). Καθώς το Εγώ 

καταθέτει μαρτυρία για τη μαρτυρία με την ευθύτητα της ευθύνης, προσπαθεί να 

εμπνεύσει εμπιστοσύνη στο Εσύ (Derrida, 2005, σ.65). Η κατάθεση μαρτυρίας δεν 

αποτελεί αντικειμενικό ισχυρισμό περί πραγματικών γεγονότων, αλλά μια έκκληση 

για συνομιλία (ό.π., σσ.88-89). Επειδή κανείς δε δύναται να καταθέσει μαρτυρία για 

το ποίημα, αυτό χρειάζεται τον Άλλο. Όταν το ποίημα καταθέτει μαρτυρία, 

απευθύνεται στον Άλλο και ανοίγει τον Εαυτό στη συνάντηση. Επομένως, η 

μαρτυρία συνιστά μορφή προσφώνησης, διότι η προσφώνηση μαρτυρεί το Εγώ και το 

                                                                                                                                                                              
πνοής και ιδιαίτερα στους στίχους: Οξειδωμένη από τον/ ακτινοβόλο άνεμο της λαλιάς σου/ η παρδαλή 

φλυαρία του δάνειου/ βιώματος - το εκατό-/ γλωσσο παρά-/ ποίημα, το οίημα έν αντιθέσει με την 

αποκάλυψη της αληθινής ποίησης στους στίχους Βαθιά/ μέσα στο ρήγμα των καιρών,/ κοντά/ στην 

κηρύθρα του πάγου/ προσμένει, κρύσταλλος πνοής,/ η δική σου ακλόνητη/ μαρτυρία. 
117 Όλη η δύναμη της ποίησης του Celan εκπηγάζει από την ανάγκη για κατάθεση μαρτυρίας, όπως 

διαφαίνεται στο ποίημα Η άλως της τέφρας από την ποιητική συλλογή Καμπή πνοής και ιδιαίτερα 

στους στίχους: Η άλως/ της τέφρας πίσω/ από εσάς τα χέρια/ στην τρίοδο./ Ό, τι μπροστά σας, εξ 
Ανατολών, έφερε/ των ζαριών η ριξιά, φανερό./ Ουδείς/ μαρτυρεί για τον/ μάρτυρα (Felstiner, 2008, 

σσ.374-375). 
118 Το ποίημα υπερβαίνει τη διάκριση ανάμεσα σε διαπιστωτικά και γλωσσικά ενεργήματα, γιατί δεν 

εκφωνεί απλώς μια ποιητική θεωρία, αλλά προβάλλει το ίδιο ως απτό παράδειγμα μιας ποιητικής 

θεωρίας. Με αυτό τον τρόπο, το ποίημα αποτελεί ένα είδος κατοπτρικής ισοδυναμίας ανάμεσα στην 

πράξη της γραφής και στην πράξη της ανάγνωσης, που παραπέμπουν αμοιβαία στον Εαυτό και στον 

Άλλο. 
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Εσύ. Το ποίημα μιλά119, επειδή αποτελεί προσφώνηση μεταξύ του Εγώ και του Εσύ, 

του Ναι και του Όχι (Celan, 2006, σσ.90-93). 

 

2.4 Καμπή πνοής: Η Ποίηση ως συνομιλία 

Η ιδέα του «γλωσσικού πλέγματος» προεικάζει ως ιδέα την «καμπή πνοής», η 

οποία αποτυπώνεται σε δρόμους ανάσας, όπου η γλώσσα αποκτά φωνή, καθώς η 

ανάσα συγκλίνει με τη σιωπή ως αναπόσπαστο μέρος της ποιητικής γλώσσας (Seng, 

2012, σ.148). Ο Celan ταυτίζει την ανάσα120 με τη γλώσσα, διότι η σημαίνουσα 

πρόθεση της λέξης ορίζει τη μορφή του ποιήματος ως παρόν, κατεύθυνση και 

πεπρωμένο121 προσώπου, που εισπνέει και εκπνέει (Celan, 2006, σ.91). Η Ποίηση 

σημαίνει «καμπή πνοής», γιατί το ποίημα με την απλούστερη αποστροφή λόγου, 

δηλαδή με την προσφώνηση προς το Εσύ, στρέφεται προς τον Άλλο. Με την ομιλία 

στρέφει την αναπνοή, γιατί, ενώ μιλά για τον Εαυτό και τον Άλλο και απευθύνεται 

στον Άλλο, μετατρέπεται σε συνομιλία (ό.π., σσ.102-103). Ακόμη, αυτή η «καμπή 

πνοής» συντελείται όταν με τη μεταφορά, τη μετατροπή και τη μεταβίβαση το νόημα 

επιστρέφει και ανανεώνεται122 (Felstiner, 2008, σσ.398-399). Συνεπώς, η «καμπή 

πνοής» καθορίζει τη σύνθεση ποιημάτων, τα οποία, καθώς απομακρύνονται από την 

υπαρξιστική προβληματική της ουτοπικής συνάντησης του Εγώ με το Εσύ, δεν 

παραδίδονται στη νοηματική ολοκλήρωση, αλλά στην προοπτική της επικοινωνίας 

του Εαυτού με τον Άλλο, με την απεύθυνση προς την προσίδια ενικότητα του Εγώ 

και τη μοναχικότητα του ποιήματος (Λάζος, 1995, σσ.31-32). 

Ο ορισμός της ποίησης του Celan ως «καμπή πνοής» συνηγορεί υπέρ της 

σωματικότητας του ποιήματος, το οποίο αποτυπώνει τα όρια της γλώσσας, καθώς 

κατευθύνει το Εσύ στη γλωσσικότητα. Η γλώσσα, λοιπόν, παρέχει πρόσβαση στον 

κόσμο (Celan, 2006, σσ.104-107). Ωστόσο, η λειτουργία της γλώσσας στην ποίηση 

του Celan διαφοροποιείται, επειδή διαφοροποιείται και ο τρόπος με τον οποίο ο ίδιος 

μαρτυρά την ανθρώπινη ύπαρξη στον κόσμο. Η ποίησή του ανταποκρίνεται στην 

                                                             
119 Εν αντιθέσει με το πραγματικό ποίημα, το απόλυτο ποίημα, δηλαδή το ποίημα χωρίς ελπίδα και 

πίστη, δεν απευθύνεται σε κανέναν (Σαγκριώτης, 2006, σ.185, ειδικότερα σημείωση 170). 
120 Η έννοια της ανάσας συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες έννοιες με τις οποίες διανθίζεται η 
ποίηση του Celan (Σαγκριώτης, 2006, σ.163, ειδικότερα σημείωση 100). 
121 Το ποίημα είναι γλώσσα, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με το πεπρωμένο. Ο Celan προσδίδει 

στο πραγματικό ποίημα μια βαθιά συσχέτιση με τη ζωή μέσα από μια ορισμένη επιτελεστικότητα, 

γιατί η ζωή καλείται να διαπεράσει το ποίημα (Σαγκριώτης, 2006, σ.163, ειδικότερα σημείωση 101). 
122 Με αυτόν τον τρόπο, το ποίημα Κοντά σε αορτικό τόξο ανανεώνει τους αρχικούς στίχους: Κοντά, 

στο αορτικό τόξο,/ στο φωτεινό αίμα:/ η φωτεινή λέξη με τους τελευταίους στίχους: Σιωπηλό στις 

στεφανιαίες αρτηρίες, αδάμαστο:/ Ziw, εκείνο το φως. 
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ανυπαρξία της ζωής και της γλώσσας ως προς την ολότητα, καθώς το παράδοξο δεν 

απαντά στη σωματική υλικότητα της γλώσσας, αλλά στον τρόπο με τον οποίο η 

σωματικότητα επαναπροσανατολίζει τη σχέση μεταξύ αναγνώστη και γλώσσας, 

καθώς τον μετατρέπει από ακροατή σε συνομιλητή. Συνεπώς, στην τσελανική ποίηση 

η σωματικότητα της γλώσσας απευθύνεται στον άνθρωπο, διότι η ποιητική λέξη τον 

προσκαλεί σε διάλογο (Bruns, 1997, σσ.44-45). 

Η ποιητική εκπαίδευση, με τη σωματικότητα της γλώσσας, διεκδικεί τη 

σωματικότητα του Εαυτού. Η γλώσσα με σωματική και κατά συνέπεια διαλογική 

υπόσταση αποτελεί ζωντανή φωνή, που αντιστέκεται σε οποιαδήποτε κυριαρχία και 

κυριότητα (Heidegger, 2000, σσ.75-80). Έτσι, η ποιητική προβολή ως καθήκον του 

ποιητή οδηγεί τα πράγματα με την ονοματοθεσία στην εμφάνιση, αν και η συνοχή 

των μεταφορών, η πληθώρα των αλληγοριών, η συνεχής μεταπήδηση από σύμβολο 

σε σύμβολο και η αλληλουχία των υπερρεαλιστικών εικόνων, δεν αποτελούν λεκτικό 

σημείο που απλά αναφέρονται στον Άλλο, αλλά όλα αυτά ακριβώς που τον 

αντιπροσωπεύουν (Gadamer, 1986, σ.133). Η ποιητική λέξη, λοιπόν, εκφράζει 

πολυπρισματικά τον Εαυτό, που συμμετέχει στο ποίημα (ό.π., σσ.30-33), ενώ η 

κατανόηση του ποιήματος επέρχεται όχι μόνο μέσα από την ανακάλυψη του 

νοήματος, αλλά και μέσα από την εναρμόνιση με τα στοιχεία της στιχουργικής 

τεχνικής, όπως είναι η σταθερότητα, οι επιταχύνσεις ή οι επιβραδύνσεις στον ήχο, ο 

τόνος και ο ρυθμός, που σημαίνουν την ποιητική φωνή (Heidegger, 1971, σσ.70-72).  

Το ποίημα, επειδή χρησιμοποιεί τη γλώσσα της εγγύτητας για εγγύτητα πιο 

αρχέγονη από αυτή της αλήθειας του Είναι, μεταβαίνει απευθείας στη συνάντηση με 

τον Άλλο, τον οποίο πιστεύει ότι μπορεί να συναντήσει αδέσμευτο, απελευθερωμένο, 

διαθέσιμο. Η συνάντηση διεξάγεται σε ανοιχτούς, κενούς, ελεύθερους χώρους, όπου, 

ενώ το ποίημα απευθύνεται στον Άλλο, προσδίδοντας στην προσίδια ενικότητα της 

ύπαρξης διαστάσεις συλλογικού πεπρωμένου αντί συγκυριακής τυχαιότητας, 

μετατρέπεται σε συνομιλία (Levinas, 2020, σσ.14-15). Το ποίημα ως περίγραμμα της 

ύπαρξης και μονοπάτι από συναντήσεις, που προσφέρει στο Εσύ φωνή, συνιστά 

συνεχή διαπραγμάτευση μεταξύ οικείου και ανοίκειου, διότι, ενώ το Εγώ κινείται 

μέσα από την περιπλάνηση αντί μέσα από τον εκτοπισμό προς την οντολογική πηγή, 

προβάλλει ένα είδος επιστροφής στον Εαυτό αποφορτισμένο από το βάρος της 

ταυτότητας (Celan, 2006, σσ.110-111). Επομένως, το ποίημα, ενώ διανοίγει χώρο για 

τη συνάντηση στο «ενδιάμεσο», αποδεσμεύεται από τον Εαυτό σαν ξένο, για να 
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εγκαινιάσει τη στιγμή της ανάμνησης και της αναγνώρισης του Εσύ από το Εγώ, του 

οικείου από το ανοίκειο (Levinas, 2020, σσ.18-19). Άλλωστε, η υπαρκτικότητα της 

ποιητικής γλώσσας, η οποία αποδομεί και αναδομεί τα νοήματα, αποτελεί συστατικό 

της φαινομενικής ουσίας αυτού του «ενδιάμεσου», όπου συντελούνται οι δυνατότητες 

της ύπαρξης (Schmidt, 2005, σ.30). 

Ακόμη, το ποίημα, ενώ διανοίγει χώρο για τον Εαυτό και τον Άλλο, διατηρεί 

στη μνήμη συντελεσμένες αλλά και συντελούμενες συναντήσεις (Gadamer, 1986, 

σ.97). Η λειτουργία της μνήμης παρουσιάζει συνάφεια με το ποίημα εν φιάλη στο 

πέλαγος, διότι το ποίημα με την επίγνωση της εμπειρικής μνήμης και αποστέλλει και 

παραλαμβάνει το μήνυμα (Celan, 2006, σσ.87-88). Ουσιαστικά, η  εμπειρική μνήμη 

προσυπογράφει την απόφανση του Εαυτού. Σημαίνει κάτι περισσότερο από μια 

συμβατική χρονολόγηση, γιατί ο ποιητής καταγράφει εμπειρικές μνήμες στις οποίες 

παρίσταται, αλλά και εμπειρικές μνήμες από τις οποίες απουσιάζει (Hölderlin, 1990, 

σ.297). Το ποίημα, λοιπόν, διαφυλάσσει τις αναμνήσεις, γιατί ο χρόνος του ανήκει 

(Celan, 2006, σσ.106-107). Άλλωστε, χρειάζεται την επίγνωση της εμπειρικής 

μνήμης123, που εκτός από προέλευση αποτελεί και πεπρωμένο, για να μιλά για την 

ιδιαιτερότητα και τη μοναδικότητά του124 (Λάζος, 1995, σσ.37-38). Η συνομιλία 

χωρίς την επίγνωση της εμπειρικής μνήμης, καταποντίζεται και αποπνίγεται, επειδή 

χωρίς να στρέφεται προς τον Άλλο, αποτρέπει την παύση της αναπνοής. Έτσι, μια 

τέτοια συνομιλία που μετατρέπεται σε μονόλογο αντί σε διάλογο, αποβαίνει αδρανής, 

διότι ο Εαυτός αποτυγχάνει να υποβάλλει διαρκώς υπαρκτικά ερωτήματα στον Άλλο 

(Di Cesare, 2013, σ.208).  

                                                             
123 Οι εμπειρικές μνήμες αποκτούν πιο συνειδητή σημασία στον Celan από οποιονδήποτε άλλο ποιητή, 
γιατί η εγγραφή τους στο ποίημα δεν αφορά μόνο τη μη αναγώγιμη ενικότητα του ποιήματος, αλλά και 

το ευρύτερο στοιχείο της ποιητικής, που την καθορίζει, καθώς τη χρονολογεί με μια ασύγκριτη 

καθαρότητα σε σχέση με ό,τι προηγήθηκε. Κάθε ποίημα διατηρεί εγγεγραμμένη τη δική του «20ή του 

Γενάρη» η οποία, αν και είναι μοναδική και ανεπανάληπτη, επιστρέφει με το γύρισμα του 

πανδαμάτορα χρόνου, γιατί το ποίημα εγγράφει μια εμπειρική μνήμη ως δική του. Η εμπειρική μνήμη, 

όμως, του ποιήματος είναι ταυτόχρονα και η εμπειρική μνήμη του Άλλου, όταν το ποίημα εκφράζει ως 

αίτημα να μιλήσει με τη φωνή του Άλλου. Το ποίημα Τυβίγγη, Γενάρης από την ποιητική συλλογή Του 

κανενός το ρόδο με τους στίχους: Μάτια πεπεισμένα/ να στερηθούν την όραση./ Η θύμηση – αίνιγμα 

είναι/ ό,τι αναβ-/ λύζει καθαρό-,/ η θύμησή τους από/ τους επιπλέοντες πύργους του Hölderlin, τους/ 

εναγκαλισμένους από το φτερούγισμα/ των γλάρων, αντηχεί όπως η «20ή του Γενάρη» (Λάζος, 1995, 

σσ.11-14). 
124 Η εγγραφή της εμπειρικής μνήμης στο ποίημα καταργεί τη σιωπή της καθαρής ενικότητας, γιατί το 
ποίημα, όταν μιλά για την εμπειρική μνήμη, καλείται να την επαναλάβει, για να την καταστήσει 

αναγνωρίσιμη, ακροάσιμη και ορατή. Κάθε επανάληψη σημαδεύει την επιστροφή της εμπειρικής 

μνήμης, αλλά ταυτόχρονα αναιρεί το απόλυτα ιδιωματικό στοιχείο, που την ορίζει ως ανεπανάληπτη. 

Με άλλα λόγια, το ποίημα επιθυμεί να διατηρήσει την εμπειρική μνήμη ως ιδιωματικό στοιχείο, για να 

μιλά για αυτή, αλλα ταυτόχρονα και να την διαγράψει, για να συμβιβαστεί με το αίτημα της 

αναγνώρισης της αμίμητης ιδιοτυπίας του με την ανάγκη της επανάληψης, που εγγυάται την επιβίωσή 

του. Ενώ ισορροπεί στο όριο της αντίθεσης, αντλεί αποθέματα νοήματος από τα οποία επιβιώνει. 
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Αφού η ποιητική ομιλία προσαρμόζεται στη μνήμη, προσαρμόζεται και στην 

ιστορία. Όπως διασαφηνίζει ο Heidegger (1971, σ.72) η ποιητική προβολή δεν 

αντιστοιχεί σε μια καθολική αφαίρεση, αλλά σε ένα ανθεκτικό άνοιγμα, όπου η 

ύπαρξη αναδύεται ως ιστορική, γιατί η μνήμη ως είδος θεμελίωσης του Εαυτού 

σημαίνει και ανάμνηση του παρελθόντος και πρόβλεψη του μέλλοντος. Ο ποιητής 

κατοικεί στο πεπρωμένο, που οδηγεί στην ουσία της ποιητικής δραστηριότητας, ενώ 

διατηρεί ανοιχτή τη σχέση μεταξύ πεπρωμένου και μνήμης. Έτσι, όπως επισημαίνει 

στη διάλεξή του με τον τίτλο Ο Hölderlin και η ουσία της Ποίησης (2000), η ποιητική 

ομιλία επιτρέπει στον Εαυτό να υπάρχει στον κόσμο, καταθέτοντας μαρτυρία για τον 

ίδιο (ό.π., σ.171). Εκτός αυτού, η συνομιλία συμφύεται με την ανθρώπινη υπόσταση, 

γιατί από τη γείωσή του ο άνθρωπος συνιστά μια μορφή συνομιλίας. Η ποίηση του 

Celan ως πεπρωμένο της γλώσσας, που αναμένει και περιμένει την ανταπόκριση του 

Είναι, καταδεικνύει ότι η ανταπόκριση του Άλλου στην ποιητική ομιλία του Εαυτού 

επιτρέπει τη συνομιλία του Εαυτού με τον Άλλο και το πεπρωμένο (ό.π., σσ.51-57). 

Επομένως, η ποιητική ομιλία προέρχεται από την αρχέγονη συνομιλία (ό.π., σ.146).   

Κατά παρόμοιο τρόπο και ο Celan (2006) εξηγεί ότι, από τη στιγμή που το 

ποίημα ελπίζει να μιλήσει εξ ονόματος του Άλλου, σηματοδοτείται η πιθανότητα της 

συνάντησης του Εαυτού με τον Άλλο στο μεσοδιάστημα των δύο πόλων του 

«Μεσημβρινού» (σσ.112-113).  Παράλληλα, παραθέτει τους λόγους για τους οποίους 

ένα ποίημα παραμένει ελπιδοφόρο και διατηρεί ανοιχτό τον Εαυτό στη συνάντηση με 

τον Άλλο, ως μια «Καμπή πνοής»: η ποιητική λέξη δημιουργείται και διατυπώνεται 

από τον Εαυτό, που επιδιώκει τη συνάντηση με τον Άλλο (ό.π., σσ.104-105). Έτσι, το 

ποίημα αποτελεί την αμφίδρομη και τη διαλεκτική σχέση μεταξύ του Εαυτού και του 

Άλλου, γιατί δηλώνει την κίνηση του «Μεσημβρινού», που περιλαμβάνει και συνδέει 

την εξωτερική με την εσωτερική ετερότητα στο Είναι, χωρίς να εξαντλείται η αλήθεια 

με τη μετατόπισή της εκτός και πέραν του Είναι (Levinas, 2020, σσ.20-21). Βέβαια, 

επειδή η ποιητική ομιλία αντηχεί ήχους και σιωπές, το ποίημα δεν καλείται να 

επιβληθεί στον Άλλο, αλλά να παραληφθεί από τον Άλλο, όπως η επιστολή εν φιάλη 

στο πέλαγος, που επιζητά να εκβραστεί στην ακτή της καρδιάς. Συνεπώς, η ελπίδα 

για τη διέλευση της λέξης στην καρδιά ισοδυναμεί με την ελπίδα για την εναρμόνιση 

με την ύπαρξη του ποιητή και τη φύση του ποιήματος (Celan, 2006, σσ.87-88). 

Η εμπλοκή σε μια συνομιλία, όπου διαμορφώνονται ισχυρισμοί, προϋποθέτει 

την ικανότητα της ακρόασης, διότι το πρωταρχικό έδαφος της γνήσιας ομιλίας 
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θεμελιώνεται στην ακρόαση (Heidegger, 2000, σ.146). Επειδή η ομιλία σημαίνει 

ακρόαση, απαιτεί συμμετοχή στη γλώσσα, η οποία ως αποκάλυψη και απόκρυψη της 

αλήθειας επιτρέπει στον Εαυτό, αφού εκτίθεται στο έκδηλο, να προσανατολίζεται 

προς τον Άλλο (ό.π., σ.57). Συνεπώς, ο Celan ως τολμηρός, αλλά όχι απόκοτος, 

επιλέγει να εξοριστεί μακριά από την πατρίδα του, για να μιλά με νεότευκτα 

νοήματα, αν και ελλοχεύει πάντα ως κίνδυνος η απώλεια της κατανόησης (ό.π., 

σ.146). Ιδιαζόντως, ο Celan προσπαθεί να ανακτήσει τη γλώσσα, η οποία είναι 

ομοούσια με πληγή125 και διαρκώς αναφλέγεται από την τέφρα των καμένων 

νοημάτων, για να μιλήσει, αφού αναπνεύσει εκ νέου (Adorno, 1983, σ.32). 

 

2.5 Βόρεια του μέλλοντος: Προς την ουτοπία 

Καθώς μαίνεται η ένταση μεταξύ ελπίδας και οδύνης, η οποία αποτυπώνεται 

με την ερμητική ομιλία στους ποταμούς βόρεια του μέλλοντος, όπου τίποτε δεν είναι 

πιο ψυχρό και απόμακρο από τους ποταμούς ή πιο κενό και σιωπηλό από τις 

λιθογραφημένες σκιές, το Εγώ ρίχνει στη χώρα των νεκρών το κατάμεστο από σκιές 

δίχτυ και το Εσύ προστρέχει διστακτικά σε βοήθεια (Felstiner, 2008, σ.363). Πιο 

συγκεκριμένα, οι ποταμοί βόρεια του μέλλοντος υποδηλώνουν το θάνατο. Το Εγώ 

συμβολίζει τον ποιητή που αναζητά την αληθινή λέξη ή τον άνθρωπο που προσπαθεί 

να καταστεί κατανοητός μέσω της ομιλίας, ενώ ο δισταγμός του Εσύ συμβολίζει την 

παύση και την τροπή της ανάσας, που δεν εκφράζει λιποψυχία ή αμφιβολία, αλλά 

σύνεση ή μέριμνα για την εύρεση της ισορροπίας στο δίχτυ, ώστε σε αυτό να 

πιαστούν οι σκιές των νεκρών χωρίς να βυθιστούν πλήρως στη λησμονιά. Η ελπίδα, 

δηλαδή, όπως η ανάσα, είναι διαλογική (ό.π., σ.364). Συνεπώς, το δίχτυ 

αντιδιαστέλλεται με το «γλωσσικό πλέγμα», το οποίο, επειδή ως διαπερατό δεν είναι 

ούτε απολύτα ανοιχτό αλλά ούτε και απόλυτα κλειστό, διατηρεί μέσα του ό,τι πιάνει, 

χωρίς να διαχωρίζει το Όχι από το Ναι (Gadamer, 1992α, σ.78).  

Με αυτόν τον τρόπο οι σκιές επαναφέρουν τα όντα στα περιγράμματα και στη 

σωματικότητά τους προσδιορίζοντας τη σκιά της ζωής και του θανάτου. Όπως η 

συνύπαρξη της ζωής και του θανάτου παραπέμπει στη συνάντηση του Εγώ με το Εσύ, 

έτσι και οι ποταμοί βόρεια του μέλλοντος αναφέρονται σε εκείνον τον τόπο της 

μετάβασης και της περιπλάνησης των λέξεων, δηλαδή στον τόπο της συνομιλίας του 

Εγώ με το Εσύ (ό.π., σ.78). Επομένως, η βαθύτερη ερμηνεία, η οποία προκύπτει κατά 

                                                             
125 Η πληγή σημαδεύει και τη γλώσσα του ποιήματος και του ποιητή (Adorno, 1983, σσ.443-444). 
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την ευσύνοπτη περιδιάβαση στην κρυπτική ή στη χρησμική γραφή του Celan, 

αντιστοιχεί με τη συντετμημένη απόδοση της φύσης της ποιητικής ομιλίας, κατά την 

οποία το Εγώ κατευθύνεται προς τον Άλλο, εκτεινόμενο προς το άπειρο, δηλαδή προς 

το ίδιο το δίχτυ ως εκείνον τον τόπο που εμποδίζει το πέρασμα (α-πειρο) στο 

απώτατο βάθος του χώρου και του χρόνου (ό.π., σ.78).  

Ακόμη, ο Heidegger (2000) στο πνεύμα του ποταμού αντιπαραβάλλει το 

πνεύμα του ποιητή, γιατί το ποτάμι ως πηγή αντιπροσωπεύει την ταυτότητα και ως 

κίνηση τον προσανατολισμό. Όπως το ποτάμι καθιστά τη γη εύφορη, έτσι και ο 

ποιητής, καθώς στέκεται μεταξύ ανθρώπου και θεού, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος 

για κατοίκηση, ως εκείνον τον τόπο που δεν επιτρέπει την ανάκτηση των 

απολεσθέντων, αλλά την ανάμνησή τους (σ.120). Ακόμη, όπως το ποτάμι 

χαρτογραφεί το χώρο και το χρόνο της ροής του, έτσι και ο ποιητής διαγράφει το 

χώρο και το χρόνο του ποιήματος. Το ποτάμι, όπως το «καθ’ οδόν» ποίημα, διαφεύγει 

πέρα από τον Εαυτό, καθώς ρέει, ώστε συγχρόνως να είναι και να μην είναι ο Εαυτός. 

Οι όχθες του μετατοπίζονται, ενώ χαράζει ένα νέο έδαφος, όπως τα όρια του 

ποιήματος μετατίθενται, ενώ διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα (ό.π., σσ.121-

122). Ακόμη, το ποτάμι αναζητά την πηγή, όπως το ποίημα την προέλευση της 

εμπειρικής μνήμης, η οποία συνιστά πράξη συνειδητής ανάκλησής της και 

κατατίθεται ως μαρτυρία, αλλά δε δύναται να ανακτηθεί. Ωστόσο, όπως ο άνθρωπος 

κατά τη διάσχιση αντιμετωπίζει την πιθανότητα πνιγμού στο ποτάμι, έτσι και ο 

ποιητής κατά την ομιλία αντιμετωπίζει την πιθανότητα βύθισης της γλώσσας κάτω 

από την επιφάνεια του νοήματος. Συνεπώς, οι ποταμοί βόρεια του μέλλοντος είναι 

τόσο άυλοι και γήινοι όσο και η γλώσσα της ποίησης του Celan (ό.π., σ.171).  

Το ποίημα, ενώ αναζητά ανοιχτό και κενό χώρο, μιλά σε μια γλώσσα, η οποία 

με την αυτοπραγμάτωση συναισθάνεται τα όρια και τις δυνατότητές της (Celan, 2006, 

σ.73). Συνιστά τόπο, όπου κάθε τρόπος, μεταφορά και συνωνυμική απάγεται ad 

absurdum126 (ό.π., σ.108). Καθώς μεταβαίνει στη συνάντηση με τον Άλλο, επειδή 

υπερβαίνει τον Εαυτό, κινείται από τον τόπο στο μη τόπο, δηλαδή στην ουτοπία 

(Levinas, 2020, σ.17). Η ουτοπία, όπως στους ποταμούς βόρεια του μέλλοντος, 

αποτελεί το μέρος, όπου όλα τα σχήματα λόγου με τη δυναμική τους επιθυμούν να 

οδηγηθούν στο μη τόπο. Η ποιητική λέξη είναι ουτοπική, διότι ανοίγει τον Εαυτό 

                                                             
126 Το ποίημα ακόμη και εκεί όπου υποστασιοποιεί συνειρμικά εικόνες, διαθέτει αντιμεταφορικό 

χαρακτήρα, επειδή η εικόνα διακρίνεται από το φαινομενικό και το αναγνωρίσιμο μέσω της εποπτείας 

(Σαγκριώτης, 2006, σ.185, ειδικότερα σημείωση 171). 
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προς τη σιωπή. Βέβαια, η ουτοπία του Celan δεν ταυτίζεται με το πεπρωμένο μιας 

μάταιης και ατελέσφορης περιπλάνησης ή ακόμη περισσότερο με μια υπερβάλλουσα 

αιθεροβαμοσύνη, αλλά με την έλευση της ποιητικής λέξης στην καρδιά του ποιητή, 

γιατί μεταφέρει αδιάκριτα το Ναι και το Όχι, το Εγώ και το Εσύ. Συνεπώς, επειδή η 

προβολή είναι διαλογική, αποτιμάται με κριτήριο την ένταση της αντίθεσης ή της 

ασυμφωνίας αλλά και της αναγνώρισης των ορίων, δηλαδή με την εξωπραγματική 

ουτοπία της προβολής, που αγγίζει το απρόβλεπτο (Gadamer, 1992α, σσ.74-76). 

Ακόμη, επειδή η Ποίηση προσπαθεί να καταμετρήσει την περιοχή του 

δοσμένου και του δυνατού, επιζητά την τοπολογική διερεύνηση127 της ουτοπίας128 

(Celan, 2006, σ.108). Έτσι, αντί για την υποκειμενική προβολή του χώρου και του 

χρόνου, η ομιλία απαιτεί την προσαρμογή του Εαυτού στον Εαυτό και στον Άλλο με 

τον προσανατολισμό, που καθορίζεται από την άβυσσο του αβάσιμου εδάφους και 

της ουτοπίας. Το Εγώ, ενώ απομακρύνεται από τον Εαυτό, για να αποδώσει μορφή 

στον Εαυτό, εκκινεί από συγκεκριμένη καταγωγή και κινείται προς τον Άλλο, στους 

ποταμούς βόρεια του μέλλοντος (ό.π., σσ.110-111). Ιδιαζόντως, η ποιητική γλώσσα, 

ενώ προσανατολίζεται προς τον Εαυτό και τον Άλλον, προσανατολίζεται προς την 

ουτοπία, δηλαδή προς το άγνωστο μέλλον. Κινείται μεταξύ δύο πόλων, του Εαυτού 

και του Άλλου, όπου ο «Μεσημβρινός» ως μονοπάτι συναντήσεων συνενώνει τον 

Εαυτό και τον Άλλο. Η διέλευση μεταξύ των δύο πόλων του «Μεσημβρινού» 

καταδεικνύει ότι η Ποίηση κατοικεί σε χώρους, που ανήκουν και δεν ανήκουν στο 

Εγώ, αλλά παρέχουν σε αυτό δυνατότητες μετασχηματισμού (ό.π., σσ.112-113). 

Κατά τον τρόπο αυτό η ουτοπία του πραγματικού ποιήματος διαφοροποιείται 

από την ουτοπία του απόλυτου ποιήματος, γιατί ως αυτόνομη τελειοποίηση, ενώ δεν 

παραθέτει το νόημα του Είναι, αλλά την ακύρωση κάθε διάστασής του, κατευθύνεται 

προς το μονοπάτι του αδυνάτου με την κραταιά επίκληση στην ιδεατότητα του μη 

πραγματοποιήσιμου (Levinas, 2020, σ.26). Ωστόσο, επειδή το πραγματικό ποίημα 

καταθέτει μαρτυρία για την πραγματικότητα, ο ποιητής ως ιεροφάντης με περισσή 

βαθύνοια αναλαμβάνει να αποσυνθέσει και να ανασυνθέσει συμβατικές και 

τετριμμένες λέξεις, που καταδικάζουν τη γλώσσα στην επίπεδη λειτουργία, για να 

αναζητήσει αληθινές (Gadamer, 1997, σ.82). Η ουτοπία για τον Celan δεν έχει ακόμη 

                                                             
127 Ο Celan δανείζεται αυτόν τον όρο από το άρθρο Θεωρία της Ποίησης και τοπολογική έρευνα (1960, 

σσ.89-210) του Pöggeler (Σαγκριώτης, 2006, σ.185, ειδικότερα σημείωση 172). 
128 Πιθανόν ο Celan να παραπέμπει στη διάκριση μεταξύ τοπιάς και ουτοπίας στην οποία προβαίνει ο 

Landauer στο έργο του Η επανάσταση (1970), όπου την αναλύει επισταμένως (Σαγκριώτης, 2006, 

σ.186, ειδικότερα σημείωση 173).  
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επέλθει: είναι και παρούσα και απούσα. Εδώ η γλώσσα, ενώ μιλά ακόμη και μέσα 

από τη σιωπή, ανακαλύπτει και αποκαλύπτει νέα μονοπάτια σκέψης (ό.π., σ.63).  

Από πού όμως εκπηγάζει η αλήθεια αυτής της ουτοπίας και τι ακριβώς 

επιδιώκει; Η αλήθεια της Ποίησης εκπηγάζει από την ανάμνηση της γλώσσας, γιατί η 

κατανόηση του νοήματος δεν αφορά το φιλόπονο ζήλο για απαρέγκλιτη ορθότητα και 

τελειότητα, αλλά τη μεταστροφή προς την κατεύθυνση, που υποδεικνύει ο ποιητής με 

σκοπό τη συνομιλία. Επειδή η Ποίηση συνυφαίνεται άρρηκτα με τη γλώσσα, ο 

ποιητής κινείται προς τη συνομιλία, για να εκφράζει το άρρητο νόημα στον ανοιχτό 

και ελεύθερο χώρο (Gadamer, 1986, σ.72). Αυτός ο χώρος λόγω της αμφισημίας της 

ποιητικής γλώσσας επιζητά μιαν ερμηνεία, η οποία δε μεταφράζεται με συμβατικούς 

όρους εννοιολογικής γνώσης, διότι προσαρμόζεται στην ασάφεια, χωρίς όμως να 

περιπίπτει σε σύγχυση. Καθώς, δηλαδή, το ποίημα μαρτυρεί, καλεί τον αναγνώστη 

του να αναγνωρίσει τον Εαυτό του (ό.π., σ.69). 

Ακόμη, επειδή το ποίημα στέκεται ως ισχυρισμός χωρίς εξωτερική 

επαλήθευση, δε συγκροτεί μια καταφατική θέση, αλλά απλά μαρτυρεί την ανθρώπινη 

ύπαρξη, που εμφανίζεται ανάλογα με την απόσταση ή την εγγύτητα της οικειότητας 

τόσο ανοίκεια όσο και οικεία. Αυτό το γλωσσικό παιχνίδι129 είναι που μας παρέχει 

την πρόσβαση στον κόσμο, όπου κατοικούμε ως άνθρωποι, αναπτύσσοντας την 

αναγκαία εξοικείωση με αυτόν (ό.π., σ.115). Έτσι ο ποιητής επιτρέπει στον Εαυτό130 

να βλέπει ό,τι δε θα μπορούσε διαφορετικά να δει και με τη γλώσσα του σηματοδοτεί 

τη μνήμη, η οποία προσανατολίζεται στο μέλλον και στον ανοιχτό χώρο της 

συνάντησης του Εαυτού με τον Άλλο (Gadamer, 1992β, σσ.90-91).  

Στο επόμενο κεφάλαιο θα επικεντρωθούμε στην Ποίηση ως παιχνίδι, παιδιά 

και παιδεία και θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τη σημασία της για τη διαμόρφωση 

του Εαυτού μέσα από τις ποιητικές δοκιμές του Celan. 

  

                                                             
129 Έτσι, ο άνθρωπος αναγνωρίζει ότι ανήκει στη συνομιλία ως ακροατής και ως ομιλητής (Gadamer, 

2007, σ.212). 
130 Το Εγώ καλείται κατά την ανάγνωση να συνάψει προσωπική σχέση με το ποίημα, για να καταστεί 

το Εσύ της προσφώνησης. Χρειάζεται τη γλώσσα, για να αρθρώσει τον Εαυτό του. Καθώς, λοιπόν, το 

ποίημα μιλά με απροσδιόριστους τρόπους, δεν αρθρώνει έννοιες αλλά δυνατότητες εννοιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  

Η Ποίηση ως παιχνίδι, παιδιά και παιδεία για τη διαμόρφωση του 

Εαυτού 

 

3.1 Από κατώφλι σε κατώφλι: Το ποιητικό παιχνίδι με τις λέξεις 

 

Μίλα κι εσύ,  

μίλα σαν να’ σαι ο τελευταίος, 

πες το δικό σου λόγο. 

 

Μίλα -  

Αλλά μη χωρίζεις το Όχι από το Ναι. 

Δώσε και νόημα στο λόγο σου: 

δώσ’ του τη σκιά. 

 

(Paul Celan, Μίλα κι εσύ131) 

 

Η ασαφής φύση του παιχνιδιού, η οποία συμβολίζει την εγγενή αδυναμία του 

να αναχθεί κανείς στην πηγή της έννοιας, δυσχεραίνει την παράθεση ενός δόκιμου, 

μεστού και εναργούς ορισμού για τον καθορισμό της προέλευσης και λειτουργίας του 

(Sutton-Smith, 1997, σσ.213-214). Πράγματι, το παιχνίδι, από την απαρχή της 

κοσμογονίας μέχρι σήμερα, ακόμη και σε περιόδους λιγότερο εξευγενισμένες, ως 

αποκρυστάλλωση αναγκαιότητας και χρησιμότητας που παράγει θεμελιώδεις 

εκφάνσεις του κοινωνικού βίου132 μέσα στη διάρθρωση της εξέλιξής του, διαφέρει 

από τις υπόλοιπες, γιατί αποτελεί συγχρόνως κάτι το ανάλαφρο και σοβαρό, το 

καθορισμένο και ακαθόριστο, το ελεύθερο και δεσμευμένο με κανόνες, το 

ορθολογικό και μη ορθολογικό (Huizinga, 2010, σσ.257-259). Ουσιαστικά, η 

γλωσσολογική επισκόπηση της έννοιας καταδεικνύει ότι οι αρίφνητες απόπειρες 

εννοιοδότησης παρουσιάζουν πολυμορφία από ετερόκλητες επινοήσεις, οι οποίες 

αλληλοεπικαλύπτονται και αλληλοαποκλείονται133 (ό.π., σσ.12-13). Κυρίως, η όψιμη 

                                                             
131 Το ποίημα Μίλα κι εσύ αρύεται από την ποιητική συλλογή Από κατώφλι σε κατώφλι (Celan, 1997, 

σσ.134-135).  
132 Σε αυτές ανήκουν η Ποίηση, η Φιλοσοφία, η Τέχνη, ο αθλητισμός, η δικαιοσύνη και η θρησκεία. 
133 Στην πραγματικότητα το παιχνίδι αντιτίθεται σε οποιαδήποτε εννοιολογική σύλληψη. 
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πρόσληψη μιας καθολικά και λογικά ομοιογενούς έννοιας του παιχνιδιού από το 

επιστημονικό πεδίο της ανθρωπολογίας καταδεικνύει ότι το παιχνίδι εξωτερικεύει την 

οχληρή αίσθηση της σιωπηλής καταφρόνιας και θυμηδίας με τη μη προσβασιμότητά 

του134, γιατί, ενώ ο άνθρωπος συναισθάνεται ότι ενυπάρχει κάτι πιο βαθύ σε 

λανθάνουσα μορφή στο παιχνίδι, η ικανότητα ενατένισής του έχει περιπέσει στην 

άγνοια ή στη λήθη, ώστε να αδυνατεί να το ερμηνεύσει πλήρως (Fagen, 1981, 

σσ.492-493). Αυτό σημαίνει ότι, επειδή το παιχνίδι παρέχει στον Εαυτό το δικό του 

έδαφος, καθώς παίζεται, κατανοείται πρωτίστως ως αβάσιμο135 (Gadamer, 2004). 

Επομένως, οποιαδήποτε προσπάθεια εννοιολογικής περιχαράκωσης μάλλον 

συσκοτίζει αντί να διαφωτίζει την έννοια του παιχνιδιού, διότι η κατανόησή του 

προκύπτει από την ίδια την πράξη του παιχνιδιού (Fink, 2016). 

Στην αρχαία ελληνική γλώσσα η έννοια του παιχνιδιού αποδίδεται με τη λέξη 

παιδιά, η οποία λόγω της μετάθεσης του τόνου στη λήγουσα, διακρίνεται από τη λέξη 

παιδία, δηλαδή την παιδική ηλικία, και σημαίνει ό,τι ανήκει ή αναφέρεται στο παιδί. 

Ωστόσο, η λέξη παιδιά πάσχει από σημασιολογική ιδιορρυθμία, διότι λόγω της 

ετυμολογίας της αυτή και τα παράγωγά της, όπως λόγου χάριν το παῖγμα και το 

παίγνιον, επενδύονται με συνδηλώσεις, που παραπέμπουν στο παιδικό, νηπιακό και 

ασήμαντο παιχνίδι136 (Huizinga, 2010, σσ.51-52). Συνήθως, επειδή η γλωσσική 

χρήση εξαντλείται για ευτελείς μορφές ήσσονος σημασίας, όπου η δισυπόστατη 

ιδιότητα του παιχνιδιού, δηλαδή η παιγνιώδης και η παιδαγωγική, αυτοαναιρείται με 

την επικράτηση της πρώτης, οι ανώτερες μορφές αναζητούν έκφραση σε όρους με 

ειδική εφαρμογή, όπως λόγου χάριν είναι ο όρος ἀγών (αγωνιστική) ή ἆθλος (ό.π., 

σσ.237-238). Παράλληλα, η εξαιρετική φύση του παιχνιδιού εκφράζεται στην 

απόλυτη πληρότητά της με τη μεταμφίεση137, διότι το πρόσωπο, που ενδύεται μια 

αμφίεση ή ένα προσωπείο υποδύεται μια άλλη ύπαρξη για την ικανοποίηση του 

μιμητικού ενστίκτου (Nagel, 2002, σ.56). Με αυτό τον τρόπο, προσδίδει νόημα στη 

δράση του συμμετέχοντα, επειδή εξοβελίζει την ορθολογική ιδέα από την πολυσημία 

                                                             
134 Η μη συμμετοχή ταυτίζεται με την αντίσταση στη σύλληψη του νοήματος. 
135 Οι διανοητές παραβλέπουν αυτήν τη διάσταση, καθώς δαπανούν φαιά ουσία, για να υποθέσουν 

κάποιο έδαφος. Ωστόσο, επειδή το παιχνίδι προϋποθέτει την αυθόρμητη έναρξη και διάλυση, δεν 

προδιαγράφεται εκ προοιμίου. 
136 Συνήθως, η σημασία του παιχνιδιού του παιδιού χρωματίζεται από την έννοια του ασήμαντου και 

του μηδαμινού.  
137 Ο ιδεατός του κόσμος ως κατασκευή φαντασίας χρησιμοποιεί πραγματικό σκηνικό, που δεν είναι 

πραγματικό ανάμεσα σε πραγματικά. Ωστόσο, το παιχνίδι δεν είναι εντελώς εξωπραγματικό, διότι 

περιλαμβάνει τρόπους συμμετοχής στον καθημερινό κόσμο. Επειδή κινείται στα δικά του όρια χρόνου 

και χώρου, που δεν αναπαριστούν απλώς εξεικονίσεις του καθημερινού κόσμου, είναι συγχρόνως και 

καθορισμένο και ακαθόριστο. 
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των προσωπείων, που αντιστοιχεί στην υπερπληθωρική αποθησαύριση του νοήματος 

(Huizinga, 2010, σσ.27-28). 

Το παιχνίδι, ως αυθυπόστατη και αυτοτελής δραστηριότητα με εντελώς δική 

της διάταξη, διαφοροποιείται από τις άλλες δραστηριότητες κυρίως λόγω της 

υποθετικής της δομής σαν, η οποία επιφέρει την πιθανότητα της αποκλίνουσας 

ενέργειας. Αν και παρεμβάλλεται στην πραγματικότητα και τη διακόπτει, δεν 

αποτελεί τρόπο για απόδραση από αυτήν, αλλά τρόπο για εμπλοκή σε αυτήν με 

διαφορετικό τρόπο, αφού διατηρεί με τη λογοκεντρική του ευταξία τη συνεκτικότητά 

της (ό.π., σσ.11-22). Άλλωστε, ο άνθρωπος, όταν παίζει σαν να είναι κάτι, λαμβάνει 

σοβαρά υπόψη τη δραστηριότητα του παιχνιδιού ως προς το χώρο και το χρόνο. Αν 

και ο χωρικός και χρονικός διαχωρισμός του παιχνιδιού από τη συνήθη ζωή υλικά ή 

ιδεατά σχηματίζει το παιχνίδι, δεν καθορίζει αυστηρά τη διεξαγωγή του, γιατί κάθε 

κίνηση επαφίεται στην κρίση του συμμετέχοντα. Βέβαια, στο παιχνίδι το διάβημα του 

μετασχηματισμού τελεσφορεί και τελικά ο Εαυτός μεταμορφώνεται, διότι παίζει με 

πιθανούς τρόπους ύπαρξης, στους οποίους δε θα αποκτούσε πρόσβαση διαφορετικά. 

Συνεπώς, η συμμετοχή138 καταλήγει μετασχηματιστική και συγχρόνως ακαθόριστη 

(Gadamer, 2004). 

Πώς, όμως, συνδέεται η ακαθοριστία του παιχνιδιού με τον πραγματικό 

κόσμο; Ο Fink μας εξηγεί πως αυτή η ακαθοριστία αντικατοπτρίζει την αβασιμότητα 

του κόσμου: ο κόσμος μέσα στο παιχνίδι γίνεται ακαθόριστος και οι άνθρωποι που 

παίζουν στην πραγματικότητα συνενώνονται με την ακαθοριστία του139 (Fink, 2016, 

σσ.205-208). Επομένως, το παιχνίδι, ως κοσμική μεταφορά της συνολικής εμφάνισης 

και εξαφάνισης των όντων, αντικατοπτρίζει τον κόσμο στον Εαυτό, τον οποίο 

(Εαυτό) και μετασχηματίζει σαν να είναι ο κόσμος (ό.π., σσ.208-209). Στο παιχνίδι, 

δηλαδή, ο Εαυτός αντανακλάται και απορροφάται στο πρόσωπο του κόσμου, καθώς η 

φύση αυτής της δραστηριότητας επιτρέπει με τη διάχυση, τη συμπληρωματικότητα 

και την υπέρβαση στα χαρακτηριστικά του απείρου να αναβλύζουν από το 

                                                             
138 Επειδή ως πρωταρχικός προσανατολισμός στο παιχνίδι ορίζεται η ανταπόκριση στην κίνηση μέσα 

από την επίδειξη προσοχής στον παίκτη, το αντίθετο του παιχνιδιού ως ορισμός για την εννοιολογική 

αξία της λέξης δε συνιστά η σοβαρότητα, αλλά η απραξία και η μη συμμετοχή που εκφράζουν 

περιφρόνηση προς αυτό. 
139 Το παιχνίδι καθώς αποτυπώνει συμβολικά στη συνείδηση του Εαυτού το ακαθόριστο και 

ακατανόητο παιχνίδι του συνόλου, ωθεί τον Εαυτό να βιώσει την αβασιμότητα της ύπαρξης. Η 

παιγνιώδης έκσταση της ανθρώπινης ύπαρξης προς τον κόσμο ισοδυναμεί με τη λάμψη ή την έλλαμψη 
του κόσμου προς το ενδοκοσμικό σύμβολο, διότι το παιχνίδι αντιπροσωπεύει τη συμβολική έκφραση 

του συνόλου. Συνεπώς, το ανθρώπινο παιχνίδι δεν εκφράζει συμβολικά απλώς το παιχνίδι του κόσμου, 

αλλά πρωτίστως την αβασιμότητα του Εαυτού και του συνόλου.  
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ενδοκοσμικό και πεπερασμένο, που επιτρέπει όχι τη διαλεύκανση αλλά τη συντήρηση 

του όποιου πιθανού νοήματος (ό.π., σσ.205-207). Με παρόμοιο τρόπο το παιχνίδι, 

κυρίως το παιχνίδι των λέξεων στην Ποίηση, αποτελεί καλλιέργεια του Εαυτού αντί 

απλή αντιγραφή ή ακόμη περισσότερο δουλική αποτύπωση της πραγματικότητας του 

κόσμου, διότι η διάκριση ανάμεσα στην παιγνιώδη και στην πεπερασμένη εμπειρία 

δεν επέρχεται τόσο από τη διατήρηση της αμφισημίας που προσδιορίζει την 

πεπερασμένη εμπειρία, αλλά όσο από τη διατήρηση της διφορούμενης σχέσης140 με 

την ασάφεια (Spariosu, 2015, σσ.25-27). Ο τρόπος τώρα, σύμφωνα με τον οποίο το 

ποιητικό παιχνίδι, με το πλεονέκτημα της εικαστικής λειτουργίας αντί της αυστηρά 

διαλεκτικής έκθεσης των επιχειρημάτων, υποστηρίζει και επικουρεί τον Εαυτό ως 

δυνατότητα ύπαρξης, ως δηλαδή σχέση και συνομιλία του Εγώ με το Εσύ 

στοιχειοθετεί το ζήτημα στο οποίο θα εμβαθύνουμε παρακάτω κυρίως μέσα από την 

ποιητική συλλογή του Celan Από κατώφλι σε κατώφλι141. 

 

3.2 Μίλα κι Εσύ: Για μια εντασιακή κατάσταση του Είναι 

Ο Celan εν είδει ιδιωτικής εξομολόγησης142 αποκαλεί τη συγγραφή 

ποιημάτων παιχνίδι143, εφήμερο και μεγαλοπρεπές, θελκτικό και διφορούμενο, με το 

οποίο ο ποιητής φιλοτεχνεί ένα καινοφανές λεκτικό τοπίο με σκοπό την εύρεση του 

οντολογικού προσανατολισμού (Felstiner, 2008, σσ.137-138). Το ποίημα συνιστά μια 

διακοπή διαυγούς τάξης του παιχνιδιού των εννοιών και του κόσμου, γιατί αποσκοπεί 

στη σημασιοδότηση και στην αναζήτηση του Άλλου (Levinas, 2020, σ.26). Η Ποίηση 

είναι γλώσσα in statu nascendi, διότι ο Εαυτός από την κατάσταση του μη Είναι 

μεταπίπτει στην κατάσταση ενός εντασιακού Είναι, που με τις λέξεις πλέον διανύει 

                                                             
140 Ενώ το παιχνίδι μοιράζεται το χαρακτήρα του Απολύτου και της Ποίησης, επιζητά τη διαφύλαξη 

αντί την ισοπέδωση της διαφοράς (Spariosu, 2015, σσ.20-24). 
141 Στην πρώιμη ποιητική συλλογή Από κατώφλι σε κατώφλι ο Celan εισέρχεται σε έναν άλλο χώρο, 

καθώς η ποιητική λέξη καθίσταται όλο και πιο ερμητική, ενώ το αμφίσημο προβάλλει την αμφισημία 

του μέσα από τη σιωπή που διαχέεται παντού. Το κατώφλι, ως χώρος μεταξύ βέβαιου και αβέβαιου, 

ρητού και άρρητου, συλληπτού και ασύλληπτου, αντιπροσωπεύει τη συνύπαρξη του Ναι με το Όχι. 

Κυρίως ορίζει το όριο, με το οποίο διατίθεται η δυνατότητα του ανοίγματος, αλλά και της παράβασής 

του. Υπό αυτές τις συνθήκες, το κατώφλι, επειδή αίρει τις αντιθέσεις, δεν αποτελεί ένα διάκενο μεταξύ 

εσωτερικού και εξωτερικού, αλλά το χώρο της ταυτόχρονης εμφάνισής τους, δηλαδή το χώρο 

συνάντησης του Εγώ με το Εσύ. Συνεπώς, σηματοδοτεί ένα μη αναγωγίσιμο χώρο, ο οποίος 
ανθίσταται στον περιορισμό και επεκτείνεται πέρα από τον Εαυτό (Νικολούδη, 1997).   
142 Πρόκειται για την επιστολή την οποία ο Celan αποστέλει στον Beder στις 18 Νοεμβρίου 1954. 
143 Η Ποίηση αποτελεί καθαρό παιχνίδι με τη γλώσσα χάρη στην ίδια τη γλώσσα, όπως καταδεικνύει 

το ποίημα Τραγούδι στην έρημο από την ποιητική συλλογή Μήκων και μνήμη στους στίχους: Ένα 

στεφάνι πλέχτηκε από μελανό φύλλωμα στα μέρη/ της Άκρας:/ εκεί, τιθασεύοντας το μαύρο μου άλογο, 

έμπηξα το σπαθί/ μου στο Θάνατο./ Ήπια από ξύλινες κούπες την τέφρα των πηγών της Άκρας/ και με 

πεσμένη προσωπίδα όρμησα στα συντρίμμια του/ ουρανού (Felstiner, 2008, σ.80). 
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αβυσσαλέα και ζοφερά ρήγματα, δύσβατα και παράδοξα μονοπάτια144 μιλώντας στο 

όριο της σιωπής, αλλά και με εικόνες και μουσική συνθέτοντας ολόκληρα ποίηματα, 

όπως λόγου χάριν συμβαίνει με το Μίλα και Εσύ145 (Felstiner, 2008, σ.138). 

Αυτή ακριβώς η εντασιακή κατάσταση του Είναι δύναται να οριστεί και ως 

παιχνίδι, ως ένα παιχνίδι με τις λέξεις146, οι οποίες διέρχονται άτακτα από και προς 

μία κατεύθυνση χωρίς να προσβλέπουν στην ευόδωση κάποιου εξωτερικού στόχου, 

αλλά αμιγώς στην ίδια την αμφισημία της κίνησης, η οποία ανάγεται ως αυτοσκοπός 

του παιχνιδιού (Gadamer, 2004, σ.104). Επί του προκειμένου ο Huizinga διατείνεται 

μάλιστα πως η εμφιλοχώρηση οποιαδήποτε ωφελιμιστικής και χρησιμοθηρικής 

παρώθησης αντιβαίνει εξ ορισμού στη μη υλιστική φύση του ποιητικού παιχνιδιού, 

διότι η συνεχής κίνηση στο παιχνίδι αυτό δεν περικλείεται από εξωτερικά όρια 

(Huizinga, 2010, σσ.23-34). Ακόμη, ο Gadamer συμπληρώνει ότι το ποιητικό παιχνίδι 

με τις λέξεις προσομοιάζει ως προς τη λειτουργία με το παιχνίδι των παιδιών, όπου 

ουσιαστικά αυτά ανταποκρίνονται αβίαστα σε κάθε συντονισμένη, αλλά και 

ασυντόνιστη κίνηση147 µε μια αντικίνηση (Gadamer, 2004, σσ.105-106). 

Η προαναφερθείσα έννοια του παιχνιδιού δύναται μάλιστα να ενταχθεί με 

εύστοχες συσχετίσεις και στο πεδίο της αισθητικής θεωρίας λόγω της ιδεολογικής 

γειτνίασης του παιχνιδιού με το κατηγόρημα του Ωραίου148 (Huizinga, 2010, σ.19). 

Σχετικά με το ζήτημα αυτό ο Gadamer στο βιβλίο του Αλήθεια και Μέθοδος (2004) 

περιγράφει αδρομερώς τις μετασχηματικές λειτουργίες του παιχνιδιού στην Τέχνη για 

τον άνθρωπο, στο βαθμό που η κάθε δημιουργική δοκιμή του καλλιτεχνικού 

υποκειμένου συνιστά και ένα θραύσµα αληθινής κατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι 

τόσο η οικειοποίηση της εµπειρίας του αντικειμένου της Τέχνης από το υποκείμενο 

όσο και η διερεύνηση της διανοητικής κατάστασης του δημιουργού προκύπτουν μέσα 

                                                             
144 Στο ποίημα Οι τρυγητές από την ποιητική συλλογή Από κατώφλι σε κατώφλι στους στίχους: Τρυγούν 

το κρασί των ματιών τους/ ληνοπατούν όλα τα κλαμένα, κι αυτό μαζί:/ έτσι το θέλει η νύχτα,/ η νύχτα που 

πάνω της στηρίζονται, ο τοίχος/ έτσι προστάζει η πέτρα,/ η πέτρα που τη δρασκελίζει, ο λόγος από το 

δεκανίκι τους/ μες στη σιωπή της απάντησης- / το δεκανίκι τους αυτό μια μέρα,/ μια μέρα το φθινόπωρο,/ 

όταν ο χρόνος, βότρυς, φουσκώνει μέχρι θανάτου απαντούν τέτοια στοιχεία (Felstiner, 2008, σ.149). 
145 Στο ποίημα Μίλα και Εσύ η έκφραση διαπερνάται υποβλητικό λογοπαίγνιο, οπτική και ηχητική 

επαναληπτικότητα, παρήχηση, συνήχηση, ομοιοκαταληξία, παραλληλισμό, μορφηματικό, λεξιλογικό, 

γραμματικό, συντακτικό, μετρικό και στροφικό αναδιπλασιασμό, νοηματική αναδίπλωση, αντίφαση, 

αμφισημία και μεταφορά (Felstiner, 2008, σσ.146-147). 
146 Ο άνθρωπος, καθώς αποδίδει έκφραση στη ζωή με τη γλώσσα, δημιουργεί ένα δεύτερο ποιητικό 

κόσμο δίπλα στον πραγματικό κόσμο της φύσης (Huizinga, 2010, σ.16). 
147 Η υπεροχή του παιχνιδιού ενάντια στη συνείδηση του παίκτη αντανακλάται στην κίνηση, που 

κατέχει τόσο κεντρική θέση σε αυτό, όπως στο «Μεσημβρινό», με αποτέλεσμα ο παίκτης να 

απορροφάται στη δομή του. Το παιχνίδι, δηλαδή, δεν προϋποθέτει το χειρισμό ενός αντικειμένου, αλλά 

την κίνηση ενός υποκειμένου, όπως η συνομιλία του Εαυτού με τον Άλλο. 
148 Η έννοια του Ωραίου διατρέχει όλη την καθαρότητα της αισθητικής αντίληψης. 
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από το ενεργό παιχνίδι των αυθόρμητων και ενορμητικών κινήσεων, που λειτουργεί 

μετασχηματιστικά, επιτρέποντας έτσι να εκφράζονται ελεύθερα149 περισσότερα από 

όσα δύναται να εκφραστούν150 (Gadamer, 2004, σ.102). Επομένως, το παιχνίδι με την 

αναγωγή του στην Τέχνη αναδιατάσσει την κίνηση, για να προσαρμόσει τον Εαυτό σε 

ό,τι τον υπερβαίνει και να τον ωθήσει να διαπράξει κάτι με εντελώς διαφορετικό 

τρόπο151 (Gadamer, 2007, σ.23). 

Πώς, όμως, το παιχνίδι χρησιμεύει ως «κατώφλι» μεταξύ Ποίησης και 

παιδείας; Στη φιλοσοφική συγκομιδή της κλασικής αρχαιότητας η ταπεινή έννοια του 

παιχνιδιού (η παιδιά) και η υψηλή έννοια της μόρφωσης του παιδιού (η παιδεία) παρά 

την ενδογενή τους αντίθεση διαπλέκονται και συναρθρώνονται, ώστε να διαφαίνεται 

έτσι το βασικό ζητούμενο, το οποίο δεν είναι άλλο από την ηθικοπνευματική 

καλλιέργεια του ανθρώπου (Homan, 2020). Η προσφυγή στον ευφάνταστο 

συνδυασμό παιχνιδιού, παιδιάς και παιδείας απαντά σε γνωσιολογικούς και 

οντολογικούς διαλόγους του Πλάτωνα. Ειδικότερα, στην Πολιτεία και στους Νόμους, 

ο Πλάτων ενώ διασταυρώνει τον περιγραφικό τόνο με τον κανονιστικό, υποβάλλει 

την κρίση του παιχνιδιού σε ορθολογικές αρχές και συμπεριλαμβάνει το παιχνίδι στο 

φιλοσοφικό βίο, γιατί μέσα από την προσωρινή και εκούσια απόσυρση από την 

καθημερινότητα συμβάλλει στη μόρφωση του παιδιού, χωρίς να απεκδύεται της 

ευφρόσυνης του διάθεσης (Ardley, 1967, σσ.233-239). Μάλιστα, ταυτίζοντας το 

παιχνίδι, και κυρίως την κυβοπαιξία152, ως αποφόρτιση υπερκχειλίζουσας 

                                                             
149 Το παιχνίδι συνιστά μια μορφή ελευθερίας, γιατί ως πολιτισμική λειτουργία πραγματοποιείται 

αβίαστα στον ελεύθερο χρόνο. Αυτή η επίγνωση για τη θεμιτή ελευθερία, που εκχωρείται στον παίκτη, 

απεικονίζεται στο γεγονός ότι εκκινεί και τελειώνει, αναβάλλεται ή διακόπτεται οποιαδήποτε στιγμή, 

διότι δε χρωματίζεται από την επιβολή της υποχρέωσης. Ακόμη, ο συμμετέχων υπεκφεύγει ευθύνες, 
ανακαλεί αμετάκλητες αποφάσεις και εκκινεί εκ νέου τη διαδρομή (Huizinga, 2010, σ.21). 
150 Ο Kant περιγράφει το παιχνίδι των ικανοτήτων του ανθρώπου ως αισθητική εμπειρία, ενώ ο 

Schiller ως εναρμονιστική δραστηριότητα μεταξύ αίσθησης και μορφής. Τόσο ο Kant όσο και ο 

Schiller αναγνωρίζουν το ρόλο του παιχνιδιού για την ενδυνάμωση της αυτονομίας. Αποδίδουν, 

λοιπόν, βαρύτητα και προτεραιότητα στο παιχνίδι για τη διαμόρφωση της αισθητικής συνείδησης 

(Kant, 2000). Αυτές οι πτυχές της αισθητικής θεωρίας με την υπερπροβολή της αυτοσυνείδησης 

εκλαμβάνουν το παιχνίδι ως πνευματική δραστηριότητα του δημιουργού ή ως ευκαιριακή συνάντηση 

του υποκειμένου με το έργο (Schiller, 1990). Ωστόσο, ο Gadamer αποδεσμεύει τον όρο από την 

υποκειμενικότητα της σημασίας που δεσπόζει στη μετασχηματική αισθητική, διότι η οντολογική του 

ερμηνεία συνδέει το παιχνίδι με την κατανόηση του νοήματος της Τέχνης (Gadamer, 2004, σ.102).  
151 Ο Gadamer εξακοντίζει επιτίμησεις εναντίον της μετασχηματικής αισθητικής, επειδή προσδιορίζει 

τη γνώση ως κανονιστικό στοιχείο και μετατρέπει το παιχνίδι σε υποκειμενικό συντονισμό που 
αποστερείται και αφαιρείται από τη ζωή, με αποτέλεσμα η εμπειρία της Τέχνης να αποβαίνει πενιχρή. 

Ωστόσο, το παιχνίδι μεταμορφώνει τον άνθρωπο με γνώμονα τις εμπειρίες του. Το παιχνίδι υπερβαίνει 

τις προκαταλήψεις του ιδεαλισμού, οι οποίες εκπηγάζουν από τη συνείδηση, επειδή δεν αποτελεί απλή 

δραστηριότητα. Υπάρχει και για όσους συμμετέχουν ως παίκτες και για όσους παρακολουθούν ως 

θεατές. Επομένως, δε συνιστά προϊόν αυτοσυνείδησης, επειδή δεν προκαθορίζεται. Αντίθετα, 

υφίσταται, εφόσον παίζεται χωρίς γενικό ή αφηρημένο τρόπο (Gadamer, 2004, σ.36). 
152 Αἰὼν παῖς ἐστι παίζων, πεσσεύων· παιδὸς ἡ βασιληίη (Ηράκλειτος, fr. 52). 
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ενεργητικότητας με ιεροπραξία, χωρίς όμως να τη βεβηλώνει153, το εξυψώνει στην 

ανώτερη σφαίρα του πνεύματος154 (Ardley, 1967, σσ.235-236).  

Κατά παρόμοιο τρόπο και ο Hölderlin155 (2009), που αντιστρατεύεται την 

αισθητική εκπαίδευση, αν και αποδέχεται ότι το παιχνίδι μέσα σε αυτή συνιστά 

τρόπον τινά παρεκτροπή156, διότι δε θεμελιώνεται πάνω σε κάποια έλλογη βάση 

φρόνησης και νόησης, ασπάζεται ως άποψη ότι το παιχνίδι στην ποιητική εκπαίδευση 

αποκαλύπτει την αδήριτη αναγκαιότητα μιας πορείας μύησης προς την αρχέγονη 

ενότητα, που υποβοηθά με την αναβίωση των αρχετυπικών εικόνων την τραγική 

παρουσία του πεπερασμένου και αναλισκόμενου Εαυτού να προσαρμόζεται στον 

Άλλο και στην αιώνια αρμονία της δημιουργίας. Αυτή η αρχέγονη ενότητα 

αντιπροσωπεύει το «κατώφλι», που αναζητά το αφυπνισμένο Εγώ με γόνιμη και 

πλήρη συνείδηση μέσα στη φθαρτότητα και στη θνητότητά του, για να εμπλακεί σε 

ό,τι υπερβαίνει τον Εαυτό και την κλειστότητα της ιστορικής στιγμής, αγγίζοντας το 

βάθος του Όντος του κόσμου (Perse, 1990, σ.101). Επομένως, ενώ το παιχνίδι στην 

αισθητική εκπαίδευση αναγκάζει τον Εαυτό να αποποιηθεί τη μυχιότητά του, για να 

συνταχθεί με τον Άλλο μέσα από μια κατ’ επίφαση ενοποίηση, το παιχνίδι στην 

ποιητική εκπαίδευση συνενώνει πραγματικά τον Εαυτό με τον Άλλο, διότι εξυφαίνει 

με λεπτότητα ένα ζωντανό πλέγμα από εμπειρίες, που αποτυπώνει το πολύπλοκο και 

                                                             
153 Όταν ο άνθρωπος απέχει από τα ανδραγαθήματα του πολέμου, πρέπει να αφιερώνει χρόνο στο 

παιχνίδι, για να εξευμενίζει τους θεούς, αλλά και για να εξομαλύνει και την οργή των εχθρών. 

Μάλιστα, στους Νόμους ο άνθρωπος παρομοιάζεται με παιχνίδι των θεών, χωρίς όμως να 

υποβαθμίζεται σε άβουλο ανδρείκελο, γιατί χαλιναγωγεί ο ίδιος τα συναισθήματα και τις σκέψεις του. 
154 Ο άνθρωπος στο παιχνίδι κινείται κάτω από το επίπεδο του σοβαρού, όπως το παιδί, αλλά και πάνω 

από το επίπεδο του σοβαρού, δηλαδή προς το ωραίο και το ιερό (Huizinga, 2010, σ.37). 
155  Οι εκμοντερνισμένες προσεγγίσεις του Διαφωτισμού διατηρούν μια εικόνα του ανθρώπου ως 

ορθολογικού υποκειμένου που προάγει την ορθολογική γνώση του αντικειμενικού κόσμου. Ιδιαζόντως, 
ο Kant και ο Schiller προκρίνουν την παιδαγωγική λειτουργία του παιχνιδιού μέσα στην αισθητική 

εκπαίδευση, η οποία προσπαθεί να συγκεράσει το παιχνίδι με το Ωραίο, επειδή αφενός το παιχνίδι 

επιτρέπει στον άνθρωπο να αισθάνεται τον Εαυτό ως ύλη και μορφή λογική και ελεύθερη και επειδή 

αφετέρου το Ωραίο ως ολοκλήρωση της ανθρωπότητας συνενώνει τη ζωή και τη μορφή με ένα 

αρραγές νήμα. Η αντίθεση, όμως, μεταξύ παιχνιδιού και σοβαρότητας αποδεικνύεται σχετική και 

εύθραυστη, γιατί το παιχνίδι μεταστρέφεται σε σοβαρότητα και η σοβαρότητα σε παιχνίδι. Αν και ο 

άνθρωπος διακατέχεται από σοβαρότητα, αποπνέει παιγνιώδη διάθεση για το Ωραίο, που αντιπροτείνει 

το ανοίκειο και το ανορθόδοξο, γιατί με αυτή κατακτά την ελευθερία. Συνεπώς, παρά τη βαθιά 

συγγένεια με την ελαφρότητα το παιχνίδι ανέρχεται σε ύψη Ωραίου, που μπορούν να υπερκεράσουν τη 

σοβαρότητα με σκοπό τη μόρφωση (Schiller, 1990). 

       Βέβαια, το παιχνίδι του Kant δομείται σε δυϊσμούς μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου, ενώ το 

παιχνίδι του Schiller εναρμονίζει, αλλά δεν αποσυνθέτει δυϊσμούς μεταξύ ύλης και μορφής. Αν και ο 
Kant και ο Schiller εντοπίζουν μια οριακή διάσταση του παιχνιδιού, η οποία συμβάλλει στη 

διαμόρφωση της προσωπικότητας, γιατί η αισθητική εμπειρία και το παιχνίδι χρησιμεύουν ως στάδια 

για την κατάκτηση του ορθολογισμού και της αυτονομίας, το αντιλαμβάνονται ως φυσική ενασχόληση 

παιδιών ή ως διαμορφωτικό μέσο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Παράλληλα, επειδή στους 

απολογισμούς τους υπεισέρχεται αναπόφευκτα το ορθολογιστικό στοιχείο, θεωρούν το παιχνίδι προϊόν 

αυτοσυνείδησης με αποτέλεσμα να διατρέχουν επί τροχάδην την αυτοτελή του φύση (Kant, 2000). 
156 Αυτή η παρεκτροπή απορρέει ακριβώς από την εγκατάλειψη της ιδιαιτερότητας του Εαυτού. 



55 
 

περίπλοκο σύνολο (Hölderlin, 2009, σ.122). Άλλωστε, επειδή η ποιητική εκπαίδευση 

βασίζεται στη διαμόρφωση του Εαυτού με τη δημιουργική καλλιέργεια της ποιητικής 

στάσης προς τον κόσμο και το Απόλυτο, δεν εξωθεί τον Εαυτό στην απόδραση, αλλά 

εκεί όπου θα τελεστεί η μεθεκτική λειτουργία της επιστροφής157 στον Εαυτό, κυρίως 

μέσα από το μεσουράνημα της λεκτικής επινοητικής δύναμης του ποιητή (ό.π., 

σ.123).  

Όπως ο Hölderlin, έτσι και ο Fink158 πρεσβεύει ότι η πνιγηρή και 

εκκοσμικευμένη σύμπτυξη του Όντος και των όντων μέσα από το παιχνίδι της 

αισθητικής εκπαίδευσης εγκλωβίζει τη φύση στην πενιχρότητα και στη στατικότητα, 

ενώ μέσα από το παιχνίδι της ποιητικής εκπαίδευσης επιτυγχάνεται ο 

προσανατολισμός του Εαυτού προς το Απόλυτο, επειδή το παιχνίδι του ανθρώπου 

αντικατοπτρίζει το παιχνίδι του Απολύτου. Επιπλέον, όπως και ο Gadamer, κατανοεί 

το παιχνίδι ως θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ύπαρξης, που συνεργεί 

στη σφυρηλάτηση του Εαυτού, καθώς τα όμοια αντιτίθενται και τα ανόμοια 

συγκλίνουν μέσα στην κίνησή του (Fink, 2016). Υπό αυτές τις συνθήκες, η 

παιδαγωγική προσέγγιση της Ποίησης ως παιχνίδι κινήσεων εκφράζεται ιδιαίτερα 

στην ποίηση του Celan, όπου η ποιητική γλώσσα μας μεταφέρει στο γλωσσικό 

συγκείμενο μιας μορφής συνομιλίας με μια απάντηση, που διαμείβεται από τον Άλλο, 

παραπέμποντας στη διαλεκτική μέθοδο της Φιλοσοφίας. Ο φιλοσοφικός διάλογος που 

αποσκοπεί στην αναγνώριση του ανθρώπου ως εν-τω-κόσμω-Είναι, αποτελεί συνεχή 

αυτοϋπερνίκηση εννοιών159, όπως η ποιητική συνομιλία, η οποία απευθύνει έκκληση 

προς τον Άλλο (Gadamer, 1986, σ.6).  

 

3.3 Ήλιοι από νήμα: Η μετάβαση από την ανυπαρξία στην ύπαρξη 

 Ο Celan στους τελευταίους στίχους του ποιήματός του Ήλιοι από νήμα160, 

αφήνει να αναδυθεί αμυδρά η ελπίδα μέσα από την ερημιά και το κενό 

                                                             
157 Εν αντιθέσει με την ποιητική εκπαίδευση, η αισθητική αντιπαρέρχεται την αρμονία του Εαυτού με 

τον Άλλο και τον κόσμο μέσω της Ποίησης, επειδή αποβλέπει στην ανάπτυξη του ορθολογισμού. 
158 Ο Fink καταλογίζει στη μεταφυσική ότι παρερμηνεύει την ύπαρξη, διότι τη συγχέει και την ταυτίζει 

με την ουσία. Για αυτό το λόγο προσπαθεί να συλλάβει το Απόλυτο και τον προσανατολισμό του 
ανθρώπου στην αρχέγονη αρμονία με ένα μη μεταφυσικό τρόπο σκέψης, για να μην υποπέσει σε 

ακρότητες και διαιρέσεις. 
159 Η αυτουπερνίκηση των εννοιών δε φιλοδοξεί να δικαιώσει κάποια άκριτη, επόλαιη ή κακοήθη 

επιδίωξη για κυριαρχία, αλλά να καταδείξει τον αέναιο διάλογο με τον Εαυτό, εν αντιθέσει με τη 

σκυθρωπή ακαμψία της μεταφυσικής (Gadamer, 2000, σ.43). 
160 Το ποίημα Ήλιοι από νήματα με τους στίχους: Ήλιοι από νήμα/ πάνω από τη φαιόμαυρη ερημοσύνη./ 

Στο ύψος/ δέντρου, μια σκέψη/ αρπάζει τον τόνο του φωτός: υπάρχουν/ ακόμη τραγούδια να ειπωθούν 
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αποκαθιστώντας το συναισθηματικό δέσιμο μεταξύ νεκρών και ζωντανών (Felstiner, 

2008, σ.366). Κατά παρόμοιο τρόπο ο Nietzsche διατείνεται ότι ο πεπερασμένος 

άνθρωπος διαμορφώνει τον Εαυτό του και πραγματώνει τη μύχια ιδιαιτερότητά του 

μέσω του συντονισμού με τη φύση, όταν μεταπίπτει με ηγεμονική ταπεινοφροσύνη 

από την αβυσσαλέα ανυπαρξία στην τραγική ύπαρξη161 (Nietzsche, 1974, σ.270). Το 

κέλευσμα της συνείδησης για αυτοδιαμόρφωση και αυτοπραγμάτωση παραπέμπει ως 

προς τη σημαίνουσα πρόθεσή του στη συνάντηση του Εαυτού με τον Άλλο, κατά την 

οποία ο Εαυτός συναντά τον Εαυτό τόσο ως Εγώ όσο και ως Εσύ, δηλαδή τόσο ως 

οικείο όσο και ως ανοίκειο, ώστε να μετασχηματίζεται (Gadamer, 1997, σσ.111-112).  

Η εμπλοκή στη διαδικασία της εσωτερικής δόμησης του Εαυτού απηχεί την 

εξόφθαλμη φιλοσοφική επίδραση της Πινδαρικής Ποίησης162 ως προς την τεχνική της 

δομής και της έκφρασης της σκέψης, διότι απαιτεί αυτογνωσία και αυτεπίγνωση 

(Bambach, 2014, σ.52). Ιδιαζόντως, η επιστροφή στο σημείο της εκκίνησης ανακαλεί 

απόψεις από το Μεσημβρινό του Celan, γιατί, όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από 

τον Εαυτό, επιστρέφει με μετασχηματιστικό τρόπο στον Εαυτό, δηλαδή με τη 

συνομιλία. Η μετάβαση από τη λήθη στη μνήμη αποπνέει την αίσθηση της 

διαμόρφωσης του Εαυτού ως είδος επιστροφής στον Εαυτό. Άλλωστε, οποιαδήποτε 

δεξιότητα καλλιεργείται, καθίσταται κτήμα του Εαυτού (Gadamer, 2004, σ.10). Όπως 

καταδεικνύει, επίσης, η ποίηση του Celan, επειδή μόνο η μνήμη ως κατάθεση 

μαρτυρίας ανήκει στον Εαυτό, η κατανόηση του Εαυτού προϋποθέτει τη γνώση του 

Εαυτού ως πεπερασμένου (Celan, 2006, σσ.106-107).  

Οι προαναφερθείσες φιλοσοφικές αποτιμήσεις διαφωτίζουν διάφορες 

διαστάσεις της έλλογης υποκειμενικής συμπεριφοράς, που αφορούν στην ιδιότητά 

του Εαυτού ως «ενδιάμεσο», ως κάτι που έγκειται στο παιχνίδι μεταξύ οικείου και 

ανοίκειου, ως η ίδια η συνομιλία του Είναι (Homan, 2020, σ.130). Κατά παρόμποιο 

τρόπο και η ποιητική εκπαίδευση αποβαίνει απελευθερωτική, γιατί προωθεί την 

ανάπτυξη του Εαυτού σε συνάφεια με την πηγαία μοναδικότητα του Εαυτού και του 

Άλλου. Το ποιητικό παιχνίδι με τις λέξεις συνιστά την ίδια την εκπαίδευση αντί απλά 

χρηστικό εργαλείο της, γιατί η μόρφωση (η ποίηση με την αυστηρά ετυμολογική 

σημασία στη αρχαία ελληνική γλώσσα) ως διαδικασία δεσμεύει τον άνθρωπο με μια 

                                                                                                                                                                              
εκείθε απ’/ τους ανθρώπους προέρχεται από την ποιητική συλλογή Καμπή πνοής (Celan, 2018, σσ.40-

41). 
161 Ο Nietzsche παραθέτει αυτολεξεί την αφοριστική ερωταπόκριση: Τι σου λέει η συνείδησή σου; Να 

γίνεις αυτός που είσαι. 
162 Απηχεί το στίχο: Γένοι' οίος εσσί μαθών, δηλαδή Γίνε αυτός που έχεις μάθει από το Β’ Πυθιόνικο. 
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συμπεριφορά δημιουργικής ευθύνης προς τον Άλλο (Hölderlin, 2009). Άλλωστε, η 

γλώσσα με τη διατήρηση της ανθεκτικής ανοιχτότητας163 διαφοροποιεί τον τρόπο 

ύπαρξής του ανθρώπου στον κόσμο, γιατί εκφράζει το άρρητο (Gadamer, 2004). 

Ιδιαζόντως, ο Nietzsche (1974) με αφοπλιστική ευθύτητα δηλώνει ότι το έργο Τέχνης 

μέσα από την υπερπληθωρικότητα του νοήματος και μέσα από την κατανόηση του 

οικείου και του ανοίκειου μεταφέρει την εικόνα του ανθρώπου και διαμορφώνει 

δημιουργικά τον Εαυτό. Ουσιαστικά, αυτή η διαμόρφωση του Εαυτού είναι που 

συνδέει το καλλιτεχνικά δημιουργικό υποκείμενο με την ολότητα της ύπαρξης, 

δηλαδή με εκείνη την κατάσταση κατά την οποία κάθε προοπτική δημιουργίας, 

καταστροφής και αναδημιουργίας είναι επιτρεπτή ως κοσμικό παίγνιο (Λαμπρέλλης, 

1990). Τον τρόπο τώρα κατά τον οποίο διαμορφώνεται αυτός ο ποιητικός Εαυτός θα 

το εξετάσουμε στο επόμενο υποκεφάλαιο. 

 

3.4 Ψαλμός: Από το καλλιτεχνικό στο κοσμικό παιχνίδι 

Ο Nietzsche164 στο βιβλίο του Η Γέννηση της Τραγωδίας (2008, σ. 50) 

κατονομάζει την Τέχνη ως αληθινά μεταφυσική δραστηριότητα ζωής, διότι η ίδια η 

ανθρώπινη ύπαρξη αιτιολογείται ως αισθητικό φαινόμενο (ό.π., σ.80). Κάθε μορφή 

καλλιτεχνικής έκφρασης, κυρίως ποιητικής, αποβλέπει στην ανάκτηση της 

πρωταρχικής ενότητας μέσα από την απελευθέρωση από τον Εαυτό (ό.π., σ.74). 

Ωστόσο, καθώς ο Nietzsche απομακρύνεται από την παγιωμένη κατηγοριοποίηση 

των Τεχνών και τη συμβατική εννοιοδότηση του Ωραίου, επικεντρώνεται στο 

υποκείμενο ως γενεσιουργό αίτιο παραγωγής Τέχνης. Η αισθητική αντίληψη, που 

προκύπτει από την ενδελεχή μελέτη της Ποίησης, κυρίως της τραγικής, 

προσανατολίζεται προς δύο αντίθετες καλλιτεχνικές δυνάμεις165, την Απολλώνια και 

τη Διονυσιακή, οι οποίες προέρχονται από τη φύση166, και ικανοποιούν ενορμήσεις 

της φύσης (ό.π., σ.57-58). Επομένως, ο Nietzsche εκλαμβάνει το καλλιτεχνικό 

                                                             
163 Στη συνομιλία ο Εαυτός μέσα από το παιχνίδι των ερωτήσεων και των απαντήσεων παραμένει 

πάντα ανοιχτός σε νέες δυνατότητες. 
164 Ο Nietzsche απορρίπτει τον πλατωνισμό και προσηλώνει το βλέμμα του στην Επιστήμη και στην 

Τέχνη υπό την εστίαση του καλλιτέχνη και της ζωής αντίστοιχα. 
165 Η Απολλώνια ενόρμηση, επειδή τείνει προς τη δημιουργία, επιφέρει την αποδέσμευση από τις 
ψευδαισθήσεις της όμορφης φαινομενικότητας, που καθιστούν τη ζωή άξια για βίωμα και εμπνέουν 

την επιθυμία για τη συνέχεια του βιώματος, με αποτέλεσμα να προβάλλει τον Εαυτό ως μια φωτεινή 

και εξατομικευμένη αρχή (Nietzsche, 2008, σ.217). Αντίθετα, η Διονυσιακή ενόρμηση, επειδή τείνει 

προς τον αφανισμό, προσανατολίζει στο ενδότατο των πραγμάτων165, με αποτέλεσμα να προβάλλει τον 

Εαυτό στην έκσταση της υπερβολής και στο σκοτάδι της λήθης (ό.π., σ.151).  
166 Οι δύο αυτές δυνάμεις, δηλαδή, προκύπτουν χωρίς τη διαμεσολάβηση του ανθρώπου ως 

καλλιτέχνη. 
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φαινόμενο ως έκφραση της φύσης και την καλλιτεχνική δημιουργία ως μίμηση της 

φύσης με την ενσάρκωση των δύο αυτών καλλιτεχνικών δυνάμεων (ό.π., σ.36). 

Ακόμη, ο Nietzsche πιστεύει ότι η Τέχνη, όπως ο κόσμος, αποτελεί αιώνιο 

παιχνίδι μεταξύ αντίθετων δυνάμεων. Ιδιαζόντως, συσχετίζει ως προς την πληρότητα 

του νοήματος το παιχνίδι της Τέχνης με το παιχνίδι του κόσμου, γιατί η καλλιτεχνική 

φύση του καλλιτέχνη σε συνδυασμό με τη δυνατότητα της Τέχνης για διττή 

εκφραστικότητα μέσω της Απολλώνιας και της Διονυσιακής ενόρμησης επιτρέπει στα 

καλλιτεχνικά αντικείμενα να γεννιούνται και να πεθαίνουν μέσα από τη δημιουργία 

και καταστροφή (Nietzsche, 2006, σσ.110-111). Η λανθάνουσα ανταγωνιστική 

διάθεση στο παιχνίδι μεταξύ των αντίθετων δυνάμεων στην Τέχνη, παραπέμπει στο 

πεπρωμένο που δεν υπόκειται σε έλεγχο. Έτσι, η Τέχνη παρουσιάζει ό,τι ο άνθρωπος 

δε δύναται διαφορετικά να δει, δηλαδή τις συγκρουόμενες κινήσεις της φύσης, που 

δεν επιλύονται με τον ορθολογισμό. Ιδιαίτερα, επειδή η Τραγωδία αντικατοπτρίζει το 

παιχνίδι μεταξύ αντίθετων κινήσεων μέσα από την αναπαραστατική μίμηση της 

πρωταρχικής ενότητας, διανοίγει χώρο για τη συνάντηση με Εαυτού με τον Άλλο 

κατά την οποία ο Εαυτός μετασχηματίζεται (ό.π., σσ.37-39). Επομένως, επειδή το 

έργο Τέχνης μεταφέρει μιας εικόνα της πραγματικότητας, ο άνθρωπος προσεγγίζει 

βιωματικά την ύπαρξη αλλά και τη βαθύτερη αλήθεια του Είναι (ό.π., σ.161).  

Μέσα από την Τέχνη, και πρωτίστως μέσα από την Ποίηση, ο άνθρωπος δεν 

αναζητά το απόλυτο ιδανικό έδαφος, για να το ανακτήσει, αλλά εστιάζει στον Εαυτό 

του από την καλλιτεχνική προοπτική της δημιουργίας της και καταστροφής, για να 

τον διαμορφώσει (Nietzsche, 1974, σ.290). Κατά παρόμοιο τρόπο και το ποίημα του 

Celan Ψαλμός167 καταδεικνύει ότι το παιχνίδι των αντιθέσεων και των αμφισημιών 

επιτρέπει τη μεταμόρφωση του Εαυτού μέσα από την καλλιτεχνική πραγμάτωση 

(Felstiner, 2008, σσ.284-285). Άλλωστε, επειδή το καλλιτεχνικό φαινόμενο 

αποκαλύπτει την ανθρώπινη ύπαρξη και διανοίγει την πιθανότητα της διαφοράς, 

προκαλεί τον άνθρωπο να αναγνωρίσει τον Εαυτό του ως μέρος του κόσμου, ο οποίος 

διαρκώς εξελίσσεται μέσα από αυτό το παιχνίδι των αντιθέσεων (ό.π., σ.374). 

Επομένως, όπως το παιχνίδι της Τέχνης έτσι και το παιχνίδι του κόσμου 

αντιμετωπίζει τον Εαυτό ως μέρος του αιώνιου παιχνιδιού και την εμφάνιση ως 

πραγματικότητα.  

                                                             
167 Το ποίημα Ψαλμός με τους στίχους: Με/ το στύλο ολοφώτεινο,/ με τον στήμονα παντέρημο,/ τη 

στεφάνη κόκκινη/ της προφυρής λέξης που τραγουδούσαμε/ πάνω, ω πάνω/ απ’ το αγκάθι προέρχεται 

από την ποιητική συλλογή του Κανενός το ρόδο (Celan, 1995, σσ.73-74). 
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3.5 Ανάβαση: Η Ποίηση ως μετασχηματισμός 

Όπως ο Nietzsche, έτσι και ο Fink αντιπαραβάλλει το παιχνίδι της Τέχνης με 

το παιχνίδι του κόσμου, που δομείται μεταξύ άπειρου και πεπερασμένου, διότι 

επιτρέπει στα χαρακτηριστικά του απείρου να αναδύονται στο πεπερασμένο (Fink, 

2016, σ.205). Παράλληλα, ο Fink προσπαθεί να προσαρμόσει τον Εαυτό στον 

κόσμο168 ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένου του Όντος και του μη όντος, για να 

περιγράψει τη σχέση του πεπερασμένου ανθρώπου με το Απόλυτο. Ο κόσμος ως 

σύνολο επιτρέπει στο Ον και στα όντα να εμφανίζονται, επειδή ο χώρος και ο χρόνος 

αποτελούν εκ των προτέρων διαισθήσεις του υποκειμένου και συνθήκες για την 

πιθανότητα εμφάνισης των αντικειμένων (ό.π., σ.132). Η εγγύτητα και η απόσταση 

των όντων είναι δυνατή χάρη στη χωρικότητα και στη χρονικότητα του κόσμου, η 

οποία παρέχει στα όντα την εσωτερική ενδοκοσμική εμφάνιση. Ο κόσμος δε συνιστά, 

δηλαδή, σύνολο αντικειμένων αλλά προέλευση, που αποδίδει όψη στην πρώτη 

εμφάνιση (ό.π., σ.140).  

Ακόμη, επειδή ο κόσμος ως αβάσιμος σημαδεύεται από το κενό, δε διαθέτει 

προέλευση, αλλά τον Εαυτό μέσα από το αβάσιμο έδαφος, για να παρέχει χώρο στα 

ενδοκοσμικά όντα για την αποκάλυψή τους. Όπως ο Hölderlin, έτσι και ο Fink 

πιστεύει ότι το Απόλυτο169 ενοποιεί τόσο τον κόσμο όσο και τα ανθρώπινα όντα, που 

συγκροτούνται μέσα στον κόσμο (Heidegger and Fink, 1993, σ.65). Κατά παρόμοιο 

τρόπο ο άνθρωπος μορφοποιεί τον κόσμο και διατηρεί τον Εαυτό στο σύνολο, που 

περιβάλλει, δεσμεύει, ενώνει και συντηρεί τα πάντα. Επομένως, ο κόσμος170 δεν 

αποτελεί αποτέλεσμα προβολών του υποκειμένου, αλλά το υποκείμενο αποτελείται 

από τον κόσμο (ό.π., σ.70-71).  

Επιπρόσθετα, ο Fink περιγράφει τον άνθρωπο ως είδος «ενδιάμεσο» (ούτε 

ζωικό ούτε θεϊκό ον), που χρειάζεται να αποδώσει πρώτα σχήμα στην περατότητα, 

για να διαμορφώσει τον Εαυτό του. Η εμφάνιση του Εαυτού ως προς τη δομή της 

επηρεάζεται και καθορίζεται από τη σχέση του Εαυτού με τον κόσμο (ό.π., σσ.84-86). 

Για να αναγνωρίσει ο Εαυτός ό,τι αναδύεται από τον κόσμο, δεν καλείται τόσο να 

αναγνωρίσει τον Εαυτό ως αυτοσυνείδηση, αλλά να διατηρήσει τη σχέση με τον 

                                                             
168 Ο Fink, όπως και ο Nietzsche βασίζεται στην ερμηνεία του Ηρακλείτου για τη δημιουργία του 

κόσμου ως ένωση του παντός με το Απόλυτο, που αποτυπώνεται με τους όρους του παιχνιδιού μεταξύ 

δημιουργίας και καταστροφής, συνένωσης και διαχωρισμού. 
169 Το Απόλυτο, ως αβάσιμο σύνολο που δημιουργεί την ύπαρξη, αντιπροσωπεύει το παιχνίδι μεταξύ 

ύπαρξης και ανυπαρξίας, μεταξύ παρουσίας και απουσίας. 
170 Ο Fink θεωρεί ότι ο κόσμος δεν παράγεται από κάποιο ορθολογικό υποκείμενο, αλλά ότι ως αρχή 

λογικής υφίσταται από μόνος του.  
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Εαυτό του ως προς την ανοιχτότητά του στο σύνολο του κόσμου171. Έτσι, ενώ 

στέκεται ανοιχτός στον κόσμο, απευθύνεται και ανταποκρίνεται στον κόσμο με την 

κίνηση του οικείου και του ανοικείου (ό.π., σσ.108-109). Με παρόμοιο τρόπο η 

Ποίηση, και κυρίως η Τραγωδία, καταδεικνύει ότι ο Εαυτός διατηρείται σε σχέση με 

το σύνολο της κοσμικής κατοικίας, όταν εισέρχεται στο παιχνίδι της 

δημιουργικότητας ως είδος πεπερασμένο, όπου βλέπει ποιος είναι αλλά και ποιος 

μπορεί να γίνει. Συνεπώς, ο Εαυτός στο «ενδιάμεσο» κατοικεί την ένταση της 

κοσμικότητας ως συνομιλία, η οποία και τον διαμορφώνει (ό.π., σσ.122-125).  

Ακόμη, ο Gadamer κατανοεί το έργο Τέχνης, και κυρίως κάθε ποίημα, ως 

ζωντανή κατασκευή, η οποία απευθύνεται στον άνθρωπο και τον καλεί να δει ό,τι 

παρουσιάζεται και να ακούσει για ό,τι μιλά, αντί ως στατικό αντικείμενο πάνω στο 

οποίο ο άνθρωπος σκέφτεται (Gadamer, 1986, σ.126). Το έργο Τέχνης εσωκλείει την 

αληθινή ύπαρξη, γιατί ως εμπειρία μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Ακόμη, στην 

εμπειρία του Εαυτού από τις συναντήσεις του με το καλλιτεχνικό αντικείμενο, όπως 

ένα ποίημα, ανιχνεύεται η συνομιλία ως η κίνηση του Εαυτού προς τον Άλλο, κατά 

την οποία ο Εαυτός ανταποκρίνεται στην αποστροφή του Άλλου, ενώ βλέπει από τη 

οπτική γωνία του Άλλου και κατανοεί τον Άλλο (ό.π., σ.348). 

Ο μετασχηματισμός στη δομή172 του έργου αποκαλύπτει την αναδημιουργία 

της πραγματικότητας, διότι διαφορετικές πτυχές της αυξάνονται ή ελαττώνονται, 

ώστε το υποκείμενο να βιώνει την πραγματικότητα με νέο και ανοίκειο τρόπο. Αυτός 

ο μετασχηματισμός επιτρέπει το γεγονός της ύπαρξης στην καλλιτεχνική προβολή, η 

οποία εκφράζεται μέσα από τον αυθορμητισμό, τη διαισθητικότητα και την 

αισθαντικότητα (Gadamer, 2004, σσ.107-115). Η αισθητική εμπειρία, δηλαδή, που 

παρέχει το έργο Τέχνης173, συνδέει τον πεπρασμένο Εαυτό με το άπειρο της ύπαρξης 

μέσα από μια μεταμορφωτική κίνηση. Έτσι, ο Εαυτός μεταμορφώνεται με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να παραμένει η συνάφεια μεταξύ έργου και κόσμου, αλλά και μεταξύ 

έργου και Εαυτού (ό.π., σσ.83-85). Επιπλέον, το έργο Τέχνης προκαλεί τον άνθρωπο 

να αναγνωρίσει ό,τι ήδη γνωρίζει και να ανακαλέσει στη μνήμη ό,τι έχει ξεχάσει, 

ώστε να αναδημιουργήσει τον Εαυτό του. Ουσιαστικά, πρόκειται για την εφαρμογή 

του οικείου σε ανοίκειες καταστάσεις. Άλλωστε, η εμπειρία της Τέχνης αποβαίνει 

                                                             
171 Αν και ο άνθρωπος δε γνωρίζει τον κόσμο στο σύνολό του, εκφράζει συμβολικά τη σχέση του με 

τον κόσμο μέσω του παιχνιδιού. 
172 Η δομή παραπέμπει στην οργανική αίσθηση της μορφής (Gadamer, 2004, σσ.57-61). 
173 Το έργο Τέχνης δεν υποβιβάζεται σε εμφάνιση της υποκειμενικής εμπειρίας, διότι προηγείται του 

υποκειμένου. 
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μεταμορφωτική, γιατί ο Εαυτός στην ανοιχτότητα του «ενδιάμεσου», που διατηρεί 

την ένταση μεταξύ του Εαυτού και του Άλλου, παρατηρεί τον Εαυτό με ανοίκειους 

τρόπους. Το έργο Τέχνης, λοιπόν, αναγνωρίζεται και ως γνωστική εισαγωγή στην 

αλήθεια (ό.π., σσ.37-42). 

Όταν ο Εαυτός ανταποκρίνεται με διαλογικό τρόπο στο έργο Τέχνης, κυρίως 

σε ένα ποίημα, το οποίο αποτελεί το τόπο συνάντησης του Εαυτού με τον ίδιο τον 

Εαυτό, αλλά κυρίως του Εαυτού με τον Άλλο, δύναται να ανακαλύψει έναν άτρωτο 

πυρήνα αλήθειας και φωτός. Όλη αυτή η κατάσταση, κατά την οποία η ποιητική 

Τέχνη διαφωτίζει ανοίκειες πτυχές του Εαυτού μέσα από τη συνάντηση του Εαυτού 

με το καλλιτεχνικό αντικείμενο αποτυπώνεται στο ποίημα Ανάβαση174 του Celan 

(Felstiner, 2008, σσ.289-290). Η Τέχνη, δηλαδή, μέσω της συνομιλίας διδάσκει όχι 

μόνο με ποιον τρόπο ο άνθρωπος διαμορφώνει τον Εαυτό, αλλά και με ποιον τρόπο 

καλλιεργεί την εμπλοκή με αντικείμενα εκτός από τον Εαυτό αναιρώντας την 

αίσθηση της ανοικειότητας (Gadamer, 2004, σσ.190-191). Ακόμη, στην Τέχνη ο 

Εαυτός παραμένει ανοιχτός στην αποστροφή του Άλλου, καθώς αναζητά την 

ταυτότητα μέσα στην ετερότητα, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί την ταυτότητα, χωρίς να 

καταπονείται από αμφιθυμίες. Έτσι, ο μετασχηματισμός στην Τέχνη υποδεικνύει κάτι 

πέρα από την εμπειρία του Εαυτού, επειδή ο Εαυτός συναντά κάτι άλλο από τον 

Εαυτό και μεταμορφώνεται μέσω αυτού (ό.π., σ.306). Η φωνή του Άλλου, που 

αξιώνει ο Εαυτός μέσω της Τέχνης, μιλά για την αλήθειά του. Η αναγνώριση, λοιπόν, 

της ετερότητας απαιτεί κατανόηση, γιατί διαφορετικά το νόημα υποβιβάζεται σε 

διαφορά χωρίς περιεχόμενο (Risser, 1997, σσ.72-73). 

  

                                                             
174 Το ποίημα Ανάβαση με τους στίχους: Τούτη/ η στενή ανάμεσα σε τοίχους γραμμένη/ άβατη-αληθινή/ 

άνοδος κι επιστροφή/ στο φωτεινόκαρδο μέλλον./ Εκεί./ Συλλαβών/ μόλοι, θαλασσο-/ βαμμένοι, μακριά/ 

στον απέραντο πόντο προέρχεται από την ποιητική συλλογή Του κανενός το ρόδο (Celan, 1995, σσ.107-

109). 
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Αντί συμπερασμάτων: Η αξιακή και παιδαγωγική διάσταση της 

Ποίησης 

 

Ο παιδαγωγικός σκοπός της Ποίησης 

Όπως αποδεικνύεται από όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία, η διδακτική αξία 

της Ποίησης ούτε αποσιωπάται ούτε συσκοτίζεται, διότι η Ποίηση ανάγεται σε πηγή 

γνώσης και κυρίως σε εξέχοντα τόπο ηθικής διαπαιδαγώγησης175. Ειδικότερα, η 

Ποίηση ως Τέχνη, η οποία ασκείται αυτοτελώς, δύναται να προσλάβει αποχρώσεις 

οντολογικής τονικότητας, ενώ θέτει ζητήματα αδυσώπητης υπαρξιακής αγωνίας με 

τρόπους κλιμακούμενης εκφραστικής δεινότητας176. Ιδιαίτερα, συνιστά ένα 

σφραγισμένο μήνυμα, το οποίο τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και ο εκπαιδευόμενος 

καλούνται να ανοίξουν και να διαβάσουν με την προσήκουσα ευαισθησία, χωρίς 

καμία επιτηδευμένη τάση ηθικολογίας, διδακτισμού ή σωφρονισμού (Σπανός, 2010). 

Παράλληλα, το παιγνιώδες πνεύμα177 της δημιουργικής ενόρμησης, που διαποτίζει 

την Ποίηση, δύναται να εκ-πλήξει178 την παιδική ψυχή και να αναδιατάξει όλη τη 

δομική σύσταση του παιδικού κόσμου. Επομένως, η Ποίηση με τη γνωστική και την 

αισθητική της υφή αποτελεί ένα γλωσσικό παιχνίδι, όπου το καλλιτεχνικό κριτήριο 

και αισθητήριο του ποιητή μεταστοιχειώνει την πραγματικότητα σε όραμα και 

άκουσμα μέσα από τη ρυθμική διευθέτηση της γλώσσας και μέσα από την εσκεμμένη 

μεταμφίεση του νοήματος, που εκπορεύονται από τα αστείρευτα απόθεματα του 

ονείρου και της φαντασίας (Θέμελης, 1973, σ.74). Έτσι, η Ποίηση ως μέσο 

αυθόρμητης ανταπόκρισης στα προσλαμβάνοντα ερεθίσματα του κόσμου συμβάλλει 

στη συγκρότηση του ανθρώπου, γιατί ως ομιλούν ον εν τη γενέσει της ύπαρξής του 

νοητικοποιεί τη γλώσσα και ταυτόχρονα γλωσσοποιεί τη σκέψη, για να κατευθύνεται 

προς την πνευματικότητα.  

Ωστόσο, η αποκλίνουσα μορφή της ποιητικής γλώσσας, που μεταμορφώνει 

τον κόσμο με ποιητικό τρόπο, δεν αντιπροσωπεύει τη συμβατική επικοινωνία μεταξύ 

ανθρώπου και κόσμου, διότι η ποιητική (συν)ομιλία μέσω της υπέρβασης εκδιπλώνει 

                                                             
175 Η Ποίηση, ακόμη και όταν ως λογοτεχνικό είδος βρίσκεται σε εμβρυώδη κατάσταση, αποσκοπεί 

στην ερμηνεία του ανθρώπινου βιώματος.  
176 Αντίθετα, η πεζογραφία αδυνατεί να αρθρώσει αντίστοιχο λόγο. 
177 Η Ποίηση γεννιέται μέσα στο παιχνίδι και καλλιεργείται ως το παιχνίδι της υψηλότερης έκφανσης 

λογοτεχνικής επιδεξιότητας. 
178 Το παιδί εκ-πλήσσεται και θαυμάζει, όταν αποκαλύπτεται ο νεότευκτος κόσμος, όπως ο ποιητής, 

όταν αφουγκράζεται και θεάται τη λεπτομέρεια του κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο, ο ποιητής συναντά 
το παιδί μέσα στην Ποίηση. 
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δημιουργικά τη μοναδικότητα του κόσμου. Η ποιητική γλώσσα179 δε διαφωτίζει τη 

γνώση για την οικεία πτυχή του Εαυτού και του κόσμου με επιστημονικό τρόπο, αλλά 

την ανοίκεια πτυχή του Εαυτού και του κόσμου με ποιητικό τρόπο. Ιδιαίτερα, όταν 

εντάσσεται στο πεδίο της εκπαίδευσης δεν περιορίζει, αλλά διευρύνει την 

ανταπόκριση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων πέρα από προκαθορισμένες 

μορφές, που αναχαιτίζουν το ανθεκτικό άνοιγμα νέων κόσμων με δημιουργικό τρόπο. 

Όπως αποδείξαμε, η ποιητική εκπαίδευση ως μορφή συνομιλίας επιζητά τη 

μεταφορά γνωστικών και συναισθηματικών μηνυμάτων από τον Εαυτό στον Άλλο. 

Μάλιστα, επειδή η ποιητική συνομιλία στο εκπαιδευτικό σύστημα προκαλεί το 

μαθητή ως συνομιλητή να ανταποκριθεί στα μηνύματα, για να μεταβιβάσει το 

διάλογο σε νέο επίπεδο, αφού τις αναδιαμορφώσει, καταδεικνύει ότι η καλλιέργεια 

συνιστά «καθ’ οδόν» διαδικασία. Αυτή η μεταβίβαση του νοήματος απαιτεί την 

αποδοχή και την αναγνώριση της πραγματικότητας και της αξίας του Άλλου ως προς 

την ισότητα, αλλά πρωτίστως ως προς τη μοναδικότητά του, διότι ο Εαυτός με την 

ακρόαση και την ομιλία επεκτείνεται στον Άλλο και καθιστά τον Εαυτό ανοιχτό και 

διαθέσιμο στον Άλλο. Ακόμη, η ποιητική συνομιλία ως φαινομενολογική στη βάση 

της ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους να συνομιλούν μεταξύ 

τους και με τον κόσμο με νεότευκτους τρόπους μέσω μιας γλώσσας, που οδηγεί στο 

μετασχηματισμό του Εαυτού και του Άλλου, αφού κατονομάζει ποιητικά την 

εμπειρία του κόσμου. 

Το άνοιγμα του κόσμου προκύπτει μέσα από το φαινόμενο της γλώσσας, γιατί 

η ποιητική γλώσσα ως κατοικία του Όντος, όπου ο Εαυτός προβάλλει τη μοναδική 

δυνατότητα του Είναι, δεν εκπροσωπεί μόνο τον Εαυτό, αλλά και τη σχέση μεταξύ 

Εαυτού και κόσμου. Η δύναμη της ποιητική γλώσσας, που διαμορφώνει και 

αναδιαμορφώνει τον κόσμο, καταδεικνύει ότι η γλωσσική αναδιάρθρωση του κόσμου 

του αναλυτικού προγράμματος δεν αφορά μόνο στον τρόπο με τον οποίο ο 

εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται εκπαιδευτικές πρακτικές, αλλά κυρίως στον τρόπο με 

τον οποίο μιλά και αποδίδει φωνή σε αυτές, καθώς διανοίγει νέους κόσμους 

μάθησης180. Άλλωστε, επειδή η εκπαίδευση συνιστά ταξίδι του Εαυτού μαζί με τον 

Άλλο, απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να αφουγκράζονται το κάλεσμα των 

                                                             
179 Η γλώσσα της Ποίησης αποτυπώνει εντελώς διαφορετικά από τη γλώσσα της Επιστήμης τη γνώση 

για τον Εαυτό και τον κόσμο, χωρίς η Επιστήμη να της προσάπτει ως μομφή επισφαλές περιεχόμενο. 
180 Η γλωσσική αναδιάρθρωση συνδέεται με την πνευματική αναδιάρθρωση, γιατί η γλώσσα 

αντανακλά το πνεύμα. 
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εκπαιδευόμενων, ενώ προσαρμόζονται σε νέους πιθανούς κόσμους, οι οποίοι 

διανοίγονται με την ποιητική γλώσσα. 

Αναλυτικότερα, η ποιητική γλώσσα με πολυμορφικές και πολύχρωμες 

εκδηλώσεις συντείνει στο συντονισμό του Εαυτού, μέσα από το άνοιγμα στο 

μυστήριο του κόσμου και στην πολυπλοκότητα του Άλλου, όπως και στην 

απρόβλεπτη δυνητική φύση της μάθησης. Ακόμη, το άνοιγμα του αναδιαμορφωμένου 

κόσμου του αναλυτικού προγράμματος, που διατηρείται μέσα από τη χειραφετική 

λειτουργία της ποιητικής γλώσσας, αποκαλύπτει νέες δυνατότητες ύπαρξης, διότι 

μεταμορφώνει τους τρόπους με τους οποίους ο κόσμος εμφανίζεται αποτυπώνοντας 

ένα είδος συμβολικής αλήθειας, το οποίο υφίσταται μοναδικά στην Ποίηση. 

Επομένως, το άνοιγμα του Εαυτού στη μετασχηματιστική δύναμη της ποιητικής 

γλώσσας επιτρέπει στον εκπαιδευτικό και στον εκπαιδευόμενο το μετασχηματισμό 

της ύπαρξής τους (Huebner, 1966, σ.26). Έτσι, η αποκάλυψη του αναλυτικού 

προγράμματος181 ως τόπου διαμονής της δημιουργικότητας και της φαντασίας που 

εκφράζεται μέσω της αυθεντικής συνομιλίας, δύναται να εγείρει την κίνηση του 

Εαυτού πέρα από τη δυνητικά προκαθορισμένη κατανόηση μέσω της κατανόησης του 

Άλλου (Pinar, 2015, σ.186).  

Εδώ ο συντονισμός υποδηλώνει ότι ο Εαυτός ως γλωσσική οντότητα κατανοεί 

την περίπλοκη συνομιλία, που αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα ως προς την 

ενσωμάτωση του οντολογικού μετασχηματισμού στην ύπαρξη των εκπαιδευτικών και 

των εκπαιδευόμενων, διότι η συμμετοχή στη συνομιλία μέσα από την υπέρβαση 

διανοίγει νέους και απρόβλεπτους κόσμους. Ο συντονισμός αυτός αποτελεί 

υπέρβαση, γιατί ευοδώνεται όταν ο εκπαιδευόμενος παραμένει ανοιχτός στον κόσμο 

που μιλά και ανταποκρίνεται με κίνηση στο όραμα του ποιητή. Άλλωστε, η 

υπέρβαση, που αναδύεται από την ανοιχτότητα και τη δεκτικότητα του Εαυτού στη 

μετασχηματιστική δύναμη της γλώσσας, υποδεικνύει ότι η ύπαρξη δύναται να βιωθεί 

με διαφορετικούς τρόπους, αφού πρώτα αυτοί αναδιαμορφωθούν και 

μεταμορφωθούν. Με το συντονισμό182 οι εκπαιδευτικοί αποκαλύπτουν τα μυστήρια 

του κόσμου ως άπειρες δυνατότητες γνώσης αντί να τα υποβιβάζουν σε προβλήματα, 

ενώ οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν την καθαρότητα της γνώσης, για να 

                                                             
181 Το αναλυτικό πρόγραμμα απαρτίζεται από ένα σύνολο κανονιστικών προτύπων, που παρακωλύουν 

και παραβαίνουν την αυτενέργεια. Ο εκπαιδευόμενος, δηλαδή, υποτάσσεται στην ευπείθεια, στην 

ετεροκατεύθυνση και στη χειραγώγηση. 
182 Ο συντονισμός προϋποθέτει την αμέριστη δεκτικότητα, αποδεκτότητα και υποχωρητικότητα από 

την πλευρά των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων. 



65 
 

δημιουργούν τον Εαυτό τους (Huebner, 1966, σ.25). Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί 

καλούνται να προστατεύσουν την ποιητική γλώσσα, για να μην περιπέσει σε αδρανή 

ομιλία με την αναγωγή της αμιγώς σε χρηστικό μέσο επικοινωνίας, και να την 

προσεγγίσουν ως ποιητικό φαινόμενο μέσω του συντονισμού και της υπέρβασης, για 

να μεταδώσει ο Εαυτός ανοιχτά την κατανόηση του κόσμου στον Άλλο ως προς την 

ουσία της. 

 

Η φαινομενολογική οντολογία της ποιητικής εκπαίδευσης ως συνομιλία 

 Όπως επίσης αποδείξαμε, η φαινομενολογία αντιμετωπίζει την ποιητική 

γλώσσα ως μεταμορφωτικό γεγονός, το οποίο εμπνέει την επιθυμία για αυθεντική 

συνομιλία μεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου, διότι με την ανταπόκριση στο 

συντονισμό ο εκπαιδευτικός δύναται να μυήσει τον εκπαιδευόμενο μέσα από τη 

ζωντανή εμπειρία της διδασκαλίας στην αλήθεια της ελευθερίας, αλλά και της 

θνησιμότητας. Παράλληλα, η ποιητική γλώσσα αντιβαίνει στη μη ποιητική γλώσσα 

της τυποποιημένης εκπαίδευσης, όπου η μάθηση μοιάζει με αντικείμενο, γιατί ο 

εκπαιδευόμενος αντί αυτόνομος με δυνατότητες και εσωτερική αίσθηση ενότητας 

καταλήγει παθητικός και επαναπαραγώγιμος σε οποιαδήποτε μορφή γενικευμένης, 

αφηρημένης και μη αυθεντικής γνώσης του επιβάλλει η επικρατούσα πολιτική, 

οικονομική και επιστημονική ιδεολογία. 

Ακόμη, ο Bonnett ενστερνίζεται ως άποψη ότι ο συντονισμός στην 

εκπαίδευση καθίσταται εφικτός μέσα από την εμπειρία της ποιητικής γλώσσας, η 

οποία επιτρέπει την υπέρβαση της κυριαρχίας του αναλυτικού προγράμματος183, γιατί 

η υπέρβαση μέσα από την ποιητική συνομιλία αποτελεί επαναδιαμόρφωση της 

οντολογικής στάσης και προοπτικής του Εαυτού, η οποία διανοίγει ένα νέο κόσμο, 

όπου οι μετασχηματιστικές δυνάμεις στο παιχνίδι του κόσμου υπερνικούν τις 

επιστημονικές προσεγγίσεις. Καθώς ο εκπαιδευόμενος, δηλαδή, μεταπίπτει στο 

συντονισμό του Άλλου, εισέρχεται σε πνευματικές σφαίρες, που τίθενται ποιητικά 

(Bonnett, 2013, σσ.190-194). Άλλωστε, με τον τρόπο αυτό η παρουσίαση κάθε 

φαινομένου συσχετίζεται οντολογικά με την παρουσία του Άλλου και απαιτεί την 

αντιληπτική ή τη διαισθητική δεκτικότητα στις διάφορες κατευθύνσεις απαντήσεων, 

που περιλαμβάνουν την εξέλιξη της αυθεντικής συνομιλίας μεταξύ ανθρώπου και 

κόσμου, κατά τον ίδιο τρόπο που και η μάθηση απαιτεί την εξέλιξη της αυθεντικής 

                                                             
183 Η κυριαρχία του αναλυτικού προγράμματος προάγει μια ιδιοτελή και υστερόβουλη ειδημοσύνη. 
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σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου (Bonnett, 2015, σσ.10-11). 

Συνεπώς, η φαινομενολογία καταδεικνύει ότι η εκπαίδευση, ως συνεχής διαδικασία 

μετασχηματισμού, εξαρτάται από την οντολογική σύλληψη του αυτόνομου και 

ελεύθερου σε συντονισμό με τον Άλλο ανθρώπου, ενώ η αίσθηση της ευθύνης 

διαπερνά τον Εαυτό και τη σχέση του με τον Άλλο, η οποία σχέση τεκμηριώνεται στο 

άνοιγμα της έκκλησης της ποιητικής γλώσσας και της κίνησης του κόσμου και του 

Άλλου (Bonnett, 2010, σ.50). 

Έτσι, προβαίνοντας τώρα σε μια αναγωγή σε ένα ανώτερο επίπεδο 

εκπαίδευσης, η ποιητική εκπαίδευση αναγνωρίζει την απρόβλεπτη εμφάνιση των 

φαινομένων μαζί με την ανταπόκριση του Εαυτού σε όσες μετασχηματιστικές 

δυνάμεις εμπλέκονται σε αυτήν, όπως στην αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού και 

εκπαιδευόμενου, που περιλαμβάνει την κατανόηση μιας ποιητικής μορφής σκέψης, 

ομιλίας και ακρόασης (Bonnett, 2002, σσ.235-236). Αναδεικνύεται, λοιπόν, ως μορφή 

ενσυναισθητικής πρόκλησης, διότι ο εκπαιδευτικός προκαλεί τις δυνατότητες του 

εκπαιδευόμενου με τρόπους που σέβονται την ηθική ακεραιότητα της δέσμευσης, ενώ 

εμβαθύνουν σε αυτές και τις τελειοποιούν. Άλλωστε, η αμοιβαία ανταπόκριση στην 

κίνηση προς τη μάθηση, προκρίνει την προσαρμογή του εκπαιδευτικού στις ανάγκες 

του εκπαιδευόμενου μέσα από το άνοιγμα στην έκκληση για αναστοχασμό πάνω στις 

δυνατότητές του αντί μέσα από την αναζήτηση προκαθορισμένων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. Σε αντίθεση, μάλιστα, με τους εξωτερικούς στόχους του αναλυτικού 

προγράμματος η κατανόηση μέσα από τη διαλογική δραστηριότητα διευκολύνει την 

αναδυόμενη απάντηση σε ό,τι είναι «καθ’ οδόν» (Bonnett, 1996). 

Η εκπαίδευση ως μορφή ποιητικής απαιτεί γνήσιο άκουσμα στη διαρκώς 

εξελισσόμενη διαδικασία της μάθησης, όπου το αναλυτικό πρόγραμμα είναι πάντα 

«καθ’ οδόν», διότι η συνομιλία μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων ως ανοιχτή 

σε ό,τι προκύπτει από την αλληλεπίδρασή τους, παρέχει πρωτότυπη αίσθηση 

δημιουργικότητας, που καθιερώνει και οργανώνει την ανταπόκριση σε αυτή. Οι 

φαινομενολογικοί στόχοι ως συντονισμένες και στοχαστικές προοπτικές για μάθηση 

σηματοδοτούν την εξέλιξη της αυθεντικής ζωής μέσα από τη συνεχώς 

μεταβαλλόμενη εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς αντικατοπτρίζουν την 

αλληλεπίδραση διαφορετικών διαστάσεων κατανόησης ως προς ό,τι επιτυγχάνεται 

και ως προς ό,τι θεωρείται ανοιχτή δυνατότητα για το μέλλον. Επομένως, η μάθηση 

αποτελεί προϊόν συνόλου από συνεχώς εξελισσόμενες και αμοιβαίες σχέσεις, όπου 
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μέσα από κατευθυντήριες γραμμές συνομιλίας η ανάπτυξη των συμμετεχόντων 

επιτρέπει την αυθεντική κατανόηση ως αποτέλεσμα εκπαιδευτικής προόδου. Ωστόσο, 

κατά την ποιητική συνομιλία ερωτήματα σχετικά με τη χρονικότητα και τη 

θνησιμότητα, πάνω δηλαδή στα πρωταρχικά μυστήρια, δε δύναται να απαντηθούν 

τελεσίδικα, στο βαθμό που η συνομιλία αυτή συντελείται διαρκώς πάνω σε ένα 

εύθραυστο πεδίο. 

Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε μια φαινομενολογική κυρίως εμβάθυνση 

στην Ποίηση του Celan με απώτερο σκοπό την ανάδειξη του ρόλου της Ποίησης ως 

παιδαγωγού της ανθρωπότητας. Το παιχίδι, η παιδιά και η παιδεία συνιστούν τα κύρια 

μέσα που η Ποίηση αξιοποιεί, για να οργανώσει τον τρόπο της συνάντησης του  

Εαυτού με τον Άλλο.  Όπως φάνηκε, λοιπόν, στην τσελανική ποίηση το άρρητο 

μετουσιώνεται σε ρητό και τα πρόσωπα μεταφέρονται στον τόπο της συνάντησης. 

Εκεί όλοι εισχωρούν και εμβαθαίνουν σε έναν οικείο και ανοίκειο κόσμο. Εκεί όλοι 

μπορούν, ως σε ερωτικό ή θανάσιμο κάλεσμα, να εξωτερικεύσουν την ουσία του 

Εαυτού, αλλά και να δεχτούν την ουσία του Άλλου.  
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