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{Στο παράρτημα επισυνάπτεται το κείμενο στη ρωσική γλώσσα} 

 

 

 

Η ποιητική συλλογή του Ανδρέα Γεωργαλλίδη Ελάχιστα περισσότερο άδειο (Ίαμβος 2018) 

μπορεί να θεωρηθεί ένα εντυπωσιακό παράδειγμα της σύγχρονης λογοτεχνίας, καθώς 

απορρόφησε τις πολυάριθμες λογοτεχνικές τάσεις, οι οποίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 

συνδέονται με τον μεταμοντερνισμό («κρίση του είδους», «εξαφάνιση της 

πραγματικότητας», «κρίση της γλώσσας» κτλ.). Το κύριο γνώρισμα της ποιητικής 

συλλογής είναι η ελαχιστοποίηση, η «αναδίπλωση» του είδους που αποτελούν τις κύριες 

κατευθύνσεις στην αναζήτηση νέων μορφών στη σύγχρονη λογοτεχνία. Αυτό με τη σειρά 

του οφείλεται στη ριζοσπαστική κοινωνικοπολιτισμική κατάσταση στα τέλη του 20ου και 

στις αρχές του 21ου αιώνα, η οποία συνδέεται με την απόρριψη της κυριαρχίας των 

κανόνων και την αντικατάστασή τους με την ελευθερία έκφρασης του δημιουργικού 

ατόμου.  

 

Η ελάσσων μορφή των αντι-στίχων αυτής της συλλογής θυμίζει τις «στιγμές» του Κώστα 

Μόντη, επιγραμματικά ποιήματα (μερικές φορές μάλιστα μονής γραμμής), συχνά 

ειρωνικά, στοχαστικά και πάντα απροσδόκητα. Ωστόσο, σε αντίθεση με την ποίηση του 

Κ. Μόντη, στο έργο του Α. Γεωργαλλίδη προβάλλεται το στοιχείο της αφηρημένης 
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έκφρασης που πιθανότατα οφείλεται στη διάθεση να συνδυάσει τη φιλοσοφία με τη 

λογοτεχνία – μία προσπάθεια του ποιητή να απεικονίσει τόσο τον κόσμο της περίπλοκης 

πραγματικότητας όσο και τον εσωτερικό κόσμο του σύγχρονου ανθρώπου σε μία εποχή 

ολοκληρωτικής αβεβαιότητας, κάτι που δεν μπορεί να μην προσελκύσει την προσοχή ενός 

αναγνώστη με επίγνωση.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύγχρονη ελληνική ποίηση, σε αντίθεση με την προηγούμενη 

ποιητική παράδοση, απορρίπτει τη συνηθισμένη στιχουργική μορφή, κάτι που βλέπουμε 

ήδη στο έργο της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς των Ελλήνων ποιητών (1946-1949), 

παρουσιάζοντας την επιτυχημένη χρήση του ελεύθερου στίχου για περισσότερο από 

ογδόντα χρόνια.  

 

Η ελεύθερη μορφή όχι μόνο δεν περιορίζει τον ποιητή στην έκφραση της σκέψης του, αλλά 

συμβάλλει επίσης στην αναδημιουργία μίας «προζαϊκής καθημερινότητας» της 

ανθρώπινης ύπαρξης. Στη σύγχρονη ποίηση δεν θα δούμε τον πομπώδη ρομαντισμό των 

προηγούμενων εποχών, καθώς οι σημερινοί ποιητές δεν τείνουν να μιλούν ούτε «για 

λογαριασμό της χώρας» ούτε «για λογαριασμό μίας γενιάς», αλλά «εκ μέρους των ιδίων». 

Έτσι, το έργο τους είναι γεμάτο με στοχασμούς πάνω στα συγκεκριμένα, ενίοτε βαθύτατα 

προσωπικά προβλήματα, μέσα από τα οποία όμως διαφαίνονται τα υπαρξιακά και 

οντολογικά ερωτήματα. Σε αυτό το σημείο μπορεί να διακριθεί μία σχέση της ποίησης του 

Α. Γεωργαλλίδη με το ποιητικό έργο της Κικής Δημουλά. 

 

Οι Έλληνες κριτικοί της λογοτεχνίας, λόγω της «αφηρημένης οπτικοποίησης σε 

συνδυασμό με την αντι-ποιητική εσωτερική μουσική και τη λεκτική λιτότητα», βάφτισαν 

τη συλλογή στίχων «Ελάχιστα περισσότερο άδειο», ή μάλλον «αντι-στίχων», σύμφωνα με 

τα λόγια του ίδιου του ποιητή, «πρότυπο αντι-ποίησης», μαζί με άλλα ποιητικά έργα του 

ποιητή: «Αντικείμενες Ημιευθείες» (1998), «Παγωμένο Κενό στους 516° C» (2001), 

«Κλειδωμένες Θάλασσες» (2003), «Όταν βυθίζεται το Πιάνο» (2004), «Χρώματα Απέναντι» 

(2007) και «Το Πιάνο Κόπασε» (2011). Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το πρόθεμα «αντι-» 

χρησιμοποιείται αρκετά συχνά από τον ποιητή («αντι-λέξεις», «αντι-ύλη», «αντι-στιγμές», 

«αντι-αρχιτεκτονική»), κάτι που αναπαράγει την εικόνα μίας εξαφανιζόμενης 

πραγματικότητας («στον χώρο των αφαιρέσεων»), η οποία αντικαθίσταται με το αμυδρό 

αντίγραφό της ή μάλλον μόνο με τη σκιά της: «το φάσμα των βουβών σκιών και ο απόηχος 

του χρώματος».  

 

Το κύριο όπλο στο έργο του Α. Γεωργαλλίδη είναι η εικόνα, για τη δημιουργία της οποίας 

ο ποιητής συχνά προσφεύγει σε συνδυασμούς ασυμβίβαστων εννοιών («υπόγειος 

ουρανός», «στεγνή θάλασσα», «λογική ασάφεια»), κάτι το οποίο, αφενός, παραπέμπει 

στους υπερρεαλιστές που δημιουργούν μία ασυνήθιστη, ακόμα και τρομακτική 

ατμόσφαιρα, και, αφετέρου, στους ιμαζιστές που φαντάζονται και αναζητούν μία ισχυρή 

εικόνα, ακόμα κι αν «καταβροχθίζει» το νόημα. 

 

Μελετητές της λογοτεχνίας, ομόφωνα ξεχωρίζουν από τη συλλογή «Ελάχιστα 

περισσότερο άδειο» την ακόλουθη στιγμή:  

«στον χώρο των αφαιρέσεων αυτοπροαφαιρούμαι – 

                                     ψαράς μιας στεγνής θάλασσας. 
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                                          ξανασκάβω το καθαρό νερό» 

 

Και αυτοί έχουν δίκιο, επειδή σε αυτές τις γραμμές απεικονίζονται μεταφορικά ο ίδιος ο 

ποιητής (δημιουργός του λόγου) και η διαδικασία της δημιουργίας του έργου του. Η εικόνα 

του ποιητή – ναυτικού που περιπλανιέται  στις ανοιχτές θάλασσες είναι αρκετά 

συνηθισμένη στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία και ερμηνεύεται με διάφορους τρόπους σε 

διαφορετικές περιόδους. Ο ζωγράφος στο έργο του Α. Γεωργαλλίδη είναι ένας «ψαράς 

μιας στεγνής θάλασσας», η εικόνα του οποίου αναδεικνύει την εξάντληση του ποιητικού 

λόγου, την κρίση της λογοτεχνίας καθαυτής, και μέσα σε αυτή τη θάλασσα ο ποιητής 

«ξανασκάβει το καθαρό νερό» προσπαθώντας να αποτίσει φόρο τιμής στη Λέξη. Η 

τελευταία γραμμή είναι διφορούμενη: αφενός, ο ποιητής είναι μία ζωντανή πηγή 

δημιουργικότητας που έχει τη δύναμη να γεμίσει μία αποξηραμένη θάλασσα με καθαρό 

νερό, αφετέρου, είναι ένας άνθρωπος που επιτελεί ένα παράλογο έργο. Αυτή η αμφισημία 

του νοήματος υπογραμμίζει ακόμα μία φορά τον μεταμοντέρνο προσανατολισμό της 

ποίησης του Α. Γεωργαλλίδη, χάρη στην οποία ο ποιητής παρασέρνει στο παιχνίδι του τον 

αναγνώστη, δηλώνοντας στον Πρόλογο του έργου ότι «οι αντι-στίχοι του βιβλίου αυτού, 

δεν φιλοδοξούν την κατανόησή τους και δεν διεκδικούν καμιά φιλοξενία στον χώρο του 

νοήματος», προκαλώντας έτσι ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον εξελιγμένο 

αναγνώστη.  
 

 

* * * 
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«Немного больше, чем пустое» –  перевод двуязычного поэтического сборника Андреаса 

Георгаллидиса «Ελάχιστα περισσότερο άδειο / Barely more empty» (2018) –  можно считать ярким 

феноменом новейшей литературы, поскольку он впитал в себя многочисленные литературные 

тенденции, так или иначе связанные с постмодернизмом («кризис жанра», «исчезновение 

реальности», «кризис языка» и т.д.). Основной чертой поэзии сборника является минимализация, 

«свертывание» жанра, которые выступают магистральными направлениями поисков новых 

жанровых форм современного литературного процесса, что, в свою очередь, обусловлено 

радикальной социокультурной ситуацией конца ХХ – начала ХХI века, связанной с отказом от 

господства канонов и правил в пользу свободы выражения творящего субъекта. Малая форма 

поэтических произведений данного сборника напоминает жанр «мгновений», созданный 

киприотом Костасом Монтисом, – маленьких стихотворений (иногда даже однострочных) часто 

ироничных, глубокомысленных и всегда неожиданных. Однако, в отличие от поэзии 

соотечественника, творчеству А. Георгаллидиса присуща абстрактность выражения, что, скорее 

всего, обусловлено синтезом философии и литературы, связанного с попытками художника 

изобразить как мир усложненной действительности, так и внутренний мир современного 

человека в эпоху тотальной неопределенности, что не может не привлекать внимание 

осознанного читателя.  

Важным для понимания текста является весьма успешный художественный перевод на 

русский язык, который максимально приближен к оригиналу и сохраняет как «минималистскую» 

форму стихотворения, так и амбивалентность слов и полисемантичность высказывания в целом. 

Стоит отметить, что современная греческая поэзия, в противовес предшествующей 

поэтической традиции, характеризуется отсутствием привычной «поэтичности», отказ от 

которой можно увидеть уже в творчестве «первого послевоенного» (1946-1949) поколения 

греческих поэтов, и демонстрирует успешное владение верлибром уже более восьмидесяти лет. 

Свободная форма не только не ограничивает автора в выражении мысли, но и способствует 

воссоздать некую «прозаичность» человеческого бытия. В современной поэзии мы не увидим 

напыщенной романтичности предыдущих эпох, поскольку сегодняшние поэты стремятся 

говорить не «от имени страны», не «от имени поколения», а «от себя». Таким образом, их 

творчество наполнено рефлексией над частными, иногда глубоко личными проблемами, сквозь 

которые, однако, просвечиваются вопросы экзистенциальные и онтологические, что роднит 

поэзию А. Георгаллидиса с поэтическим творчеством Кики Димула. 

Сборник стихов «Немного больше, чем пустое», а точнее «анти-стихов», выражаясь 

словами самого А. Георгаллидиса, за «абстрактный визуализм в сочетании с анти-стихотворной 

внутренней музыкой и словесной аскезой» греческие литературоведы окрестили «образцом анти-
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поэзии» наряду с другими поэтическими произведениями автора: «Полупрямые объекты» (1998), 

«Замороженный вакуум при 516 ◦C» (2001), «Закрытые моря» (2003), «Когда тонет пианино» 

(2004), «Цвета напротив» (2007), «Пианино утихло» (2011). Необходимо подчеркнуть, что 

префикс «анти-» довольно часто употребляется поэтом (анти-слова, анти-материя, анти-

моменты, анти-архитектура), что воссоздает образ исчезающей реальности («в пространстве 

абстракций…»), вместо которой остается призрачная копия, скорее даже просто ее тень: «спектр 

глухих теней и эхо цвета». Основным оружием А. Георгаллидиса является образ, для воссоздания 

которого поэт часто прибегает к сочетанию несочетаемого («…подземное небо <…> сухое море 

<…> сверхчистая логическая неясность…»), что с одной стороны отсылает к сюрреалистам, 

создающим непривычную и даже пугающую атмосферу, а с другой – к имажистам, требующим 

сильного образа, пусть даже поедающего смысл.  

Одним из ключевых моментов «Немного больше, чем пустое» литературоведы единодушно 

считают «в пространстве абстракций заранее абстрагируюсь – 

рыбак сухого моря;   

я вновь копаю чистую воду». 

И совершенно справедливо, поскольку в этих строках метафорично изображен сам поэт 

(художник слова) и процесс его творчества. Образ художника-моряка, бороздившего морские 

просторы, довольно часто встречается в европейской литературе и различно переосмысливается 

в разные эпохи. Художник у А. Георгаллидиса – это «рыбак сухого моря», образ которого 

указывает на истощенность поэтического слова, кризис литературы как таковой, и среди этого 

моря он «вновь копает чистую воду», пытаясь воссоздать дань слову. Последняя строка 

неоднозначна: с одной стороны, поэт – животворящий источник творчества, способный 

наполнить высохшее море чистой водой, с другой, он – человек, выполняющий абсурдный труд. 

Такая амбивалентность смысла еще раз подчеркивает постмодернистскую направленность 

поэзии А. Георгаллидиса, благодаря чему автор втягивает в свою игру потенциального 

реципиента, обращаясь к которому заявляет: «анти-стихи этой книги не стремятся к тому, чтобы 

их поняли и не требуют гостеприимства в области смысла», тем самым пробуждает еще больший 

интерес у искушенного читателя.  

Кандидат филологических наук, 

Старший преподаватель кафедры  

истории зарубежной литературы и  

классической филологии 

Харьковского национального 

 университета имени В.Н.Каразина 

Пшеничная М.С. 
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