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ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Τν 1940, ελ κέζσ ηνπ Πνιέκνπ, εθδίδεηαη ε ζπιινγή «Πξνζαλαηνιηζκνί» ηνπ Οδπζζέα Διχηε ζηελ 

νπνία δηαθαίλεηαη ε ζεκαληηθή επηξξνή ηνπ ππεξξεαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ζηνλ λεαξφ ηφηε πνηεηή. Η παξνχζα 

κειέηε, αθνχ θάλεη ελδειερή αλαθνξά ζηηο αξρέο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο πξσηεξγάηεο ηνπ θηλήκαηνο, ζηνρεχεη ζηε 

κειέηε ησλ ππεξξεαιηζηηθψλ επηξξνψλ ζηνπο Πξνζαλαηνιηζκνχο, εζηηάδνληαο ζηελ απηφκαηε γξαθή θαη ηελ 

ειιεηπηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ην έξγν. Αθφκα, θαηαδεηθλχεηαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη απφ ηνλ πνηεηή ζηηο 

αηζζήζεηο; ζηελ παξνπζία ηνπ νλείξνπ θαη ηνπ αζπλείδεηνπ; ζηε ιπηξσηηθή ιεηηνπξγία ηεο θαληαζίαο θαη ηεο 

ηξέιαο.  
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I. ΔΙΑΓΩΓΗ 
Ο ππεξξεαιηζκόο είλαη ην θαιιηηερληθό θαη θνηλσληθό θίλεκα ην νπνίν επεξέαζε όζν ιίγα ηελ ηέρλε 

θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ 20
νπ

 αηώλα. Θα έιεγε θαλείο όηη δε βξίζθεη εθαξκνγέο ζην ρώξν ηεο ινγνηερλίαο θαη ησλ 

εηθαζηηθώλ ηερλώλ κόλν, αιιά απνηειεί ζπλάκα ηξόπν ζθέςεο θαη αίζζεζεο, ηξόπν δσήο. Οη πξσηεξγάηεο ηνπ 

ππεξξεαιηζκνύ επηρείξεζαλ λα αιιάμνπλ όρη κόλν ηε ζύιιεςε ηνπ έξγνπ ηέρλεο, αιιά θαη ίδηα ηε ζύιιεςε 

ηνπ αηόκνπ γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα πνπ ην πεξηβάιιεη.     

  Σηνλ ειιεληθό ππεξξεαιηζηηθό θύθιν, αλάκεζα ζηηο άιιεο μερσξίδεη ε κνξθή ηνπ Οδπζζέα Διύηε, ν 

νπνίνο ζα δερζεί ηνπο λεσηεξηζκνύο πνπ επαγγειηδόηαλ θαη πξνσζνύζε ην ππεξξεαιηζηηθό θίλεκα θαη ζα 

κεηνπζηώζεη δεκηνπξγηθά ηηο ππεξξεαιηζηηθέο αξρέο αλαθνξηθά κε ηε κνξθή θαη ην πεξηερόκελν ηνπ 

ινγνηερληθνύ έξγνπ ζηελ πξώηκε πνίεζή θαη θπξίσο ζηελ πξώηε ηνπ ζπιινγή, ηνπο Πξνζαλαηνιηζκνχο πνπ 

εθδόζεθαλ ην 1940. Οη επηξξνέο επνκέλσο ηνπ ππεξξεαιηζκνύ ζην πξσηόιεην έξγν ηνπ Έιιελα πνηεηή ζα 

απνηειέζεη θαη ην αληηθείκελν πάλσ ζην νπνίν ζα εζηηάζεη ε παξνύζα κειέηε. 

 

II. ΣΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΤ ΤΠΔΡΡΔΑΛΙΜΟΤ 
Δπηρεηξώληαο κηα εηζαγσγή ζην θίλεκα ηνπ ππεξξεαιηζκνύ, ζα κπνξνύζε λα ηνληζηεί όηη 

δεκηνπξγήζεθε αξρηθά ζηε Γαιιία θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920, έρνληαο σο ζηαζκό ηελ έθδνζε από ηνλ Γάιιν 

ζπγγξαθέα Αληξέ Μπξεηόλ ηνπ Μαληθέζηνπ ηνπ Σνπξεαιηζκνχ ην 1924. Αλάκεζα ζηνπο πξσηεξγάηεο ηνπ 

ππεξξεαιηζκνύ, μερσξίδνπλ νη κνξθέο ηνπ Πσι Διπάξ, ηνπ Λνπί Αξαγθόλ θαη βεβαίσο ηνπ Μπξεηόλ. Ο 

ππεξξεαιηζκόο πηνζεηεί αξθεηά ζηνηρεία από ην θίλεκα ηνπ ληαληατζκνύ, ην νπνίν γλώξηζε κηα βξαρύβηα 

άλζεζε ηνπο θαιιηηερληθνύο θύθινπο ηνπ Παξηζηνύ, ηεο Επξίρεο θαη ηνπ Βεξνιίλνπ από ην 1916 έσο ην 1924.

 Ζ ελ ιόγσ θίλεζε επεδίσθε κέζσ ηεο πξόθιεζεο λα θαηαιύζεη ηηο ππάξρνπζεο αμίεο ζην ρώξν ηεο 

ηέρλεο, λα ζηειηηεύζεη ην ζρνιαζηηθό αθαδεκατζκό  θαη λα δηακαξηπξεζεί γηα ηελ απνηπρία ησλ θάζε είδνπο 

ηδενινγηώλ: «Τν Νηαληά ππήξμε κηα νμεία δηακαξηπξία ελάληηα ζηελ θνηλσλία, ηε ινγνηερλία θαη απηέο ηηο 

ηδενινγίεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ θαηαζηξνθή θαη ην ράνο ηνπ α' παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Οη επαλαζηάηεο ήηαλ λένη 
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πνπ ήξζαλ ζην Παξίζη απ' όιν ηνλ θόζκν θαη απέδσζαλ ηηο πνιηηηθέο απνηπρίεο ζηνλ αλαπνηειεζκαηηθό ηξόπν 

ζθέςεο». (Balakian, 1972, ζ. 123).          

 Ο Μπξεηόλ όπσο θαη νη ππόινηπνη ηεο νκάδαο ηνπ ππεξξεαιηζκνύ, νη νπνίνη ππήξμαλ κέιε ηνπ 

θηλήκαηνο Νηαληά δε κέλνπλ εθεί, αιιά επηρεηξνύλ λα παξνπζηάζνπλ κηα γεληθόηεξε θαη ζπλζεηόηεξε πξόηαζε 

γηα ηελ ηέρλε θαη ηε δσή. O Μπξεηόλ δειαδή «αηζζαλόηαλ όηη έκειιε λα γίλεη θνξέαο κηαο κεγάιεο 

πξνζπάζεηαο πνπ ζα απαηηνύζε ηε ζπλέλσζε ησλ θαιύηεξσλ ζηνηρείσλ ηεο πξσηνπνξίαο ηεο επνρήο ηνπ» 

(Μνζρνλά, 1972, ζ. 4). Ζ γεληθόηεξε αηηία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ππεξξεαιηζκνύ ζηάζεθε ν Πξώηνο 

Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη νη ηξαγηθέο ηνπ ζπλέπεηεο ζηνλ επξσπατθό ρώξν. Τα εθαηνκκύξηα ησλ λεθξώλ, ε 

θαηάξξεπζε ησλ νηθνλνκηώλ ησλ ρσξώλ, αιιά ζπλάκα θαη ε θαηάξξεπζε ησλ εζηθώλ αμηώλ θαη ηνπ 

πνιηηηζκηθνύ θαη θνηλσληθνύ νηθνδνκήκαηνο, έθεξαλ ζην πξνζθήλην ηελ αλάγθε αλαζεώξεζεο ηεο 

επηθξαηνύζαο ηόηε νξζνινγηζηηθήο ζθέςεο. Ζ απνηπρία ηεο ηειεπηαίαο, όπσο απνδείρηεθε από ηνλ όιεζξν ηνπ 

πνιέκνπ, έδεηρλε ην δξόκν γηα αιιαγή πνξείαο.        

 Οη ππεξξεαιηζηέο θαιιηηέρλεο επνκέλσο, γπξλώληαο από ηα ραξαθώκαηα, γεύηεθαλ ζε όιν ηνπο ην 

κεγαιείν ηελ απνγνήηεπζε θαη ηελ αεδία: «Από δσ θαη πξνο δε ζέινπλ λα’ ρνπλ θακηά ζρέζε κ’ έλαλ πνιηηηζκό 

πνπ έρεη ράζεη πηα θάζε ιόγν ύπαξμεο.» (Nadeau, 1988, ζ. 19). Με ηνλ ηξόπν απηό θαηαθέξνληαη ελαληίνλ ησλ 

θαζηεξσκέλσλ θνηλσληθώλ ζεζκώλ, όπσο είλαη ε ζξεζθεία θαη ε νηθνγέλεηα, ε ύπαξμε ησλ νπνίσλ πηζηνπνηεί 

ηελ παξαθκή ηνπ ζπζηήκαηνο: «Πξέπεη λα γίλνπλ ηα πάληα, όια ηα κέζα λα ζεσξνύληαη ζεκηηά γηα λα 

θαηαξξεύζνπλ νη ηδέεο ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο παηξίδαο, ηεο ζξεζθείαο» (Μπξεηόλ, 1972, ζ. 69). Σηξέθνληαη 

επνκέλσο ελάληηα ζην ξαζηνλαιηζκό, ν νπνίνο θαηά ηε γλώκε ηνπο έρεη απνηύρεη λα δώζεη ηηο ιύζεηο πνπ έρεη 

αλάγθε ην άηνκν, έρεη ρξενθνπήζεη. Σύκκαρνο ηνπο εθηόο ησλ άιισλ ζηέθνληαη θαη νη επηζηεκνληθέο 

αλαθαιύςεηο ησλ αξρώλ ηνπ 20
νπ

 αηώλα, νη νπνίεο έζεηαλ ζε λέεο βάζεηο ην νξζνινγηθό νηθνδόκεκα ηεο 

θνηλσλίαο: «Ζ έλλνηα ηεο ζρεηηθόηεηαο, ε θαηάξξεπζε ηεο αηηηνθξαηίαο, ε παληνδπλακία ηνπ 

αζπλείδεηνπ…επέβαιιαλ κηα λέα νπηηθή γσλία θαη παξαθηλνύζαλ ζε γόληκεο θαη ελζνπζηώδεηο έξεπλεο» 

(Nadeau, 1988, ζ. 61).          

 Σθνπόο ηεο ππεξξεαιηζηηθήο θίλεζεο είλαη ε νινθιεξσηηθή απειεπζέξσζε ηνπ αλζξώπηλνπ πλεύκαηνο 

από ηελ θαηαπίεζε ηνπ νξζνινγηζκνύ. Γη’ απηό νη πξσηεξγάηεο ηνπ ππεξξεαιηζκνύ θηλνύληαη πέξα από ηε 

ζθαίξα ηεο ινγηθήο θαη αλαδεηνύλ απαληήζεηο ζε δπλάκεηο, νη νπνίεο είλαη πην απζεληηθέο θαη έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ηνλ εζσηεξηθό θόζκν ηνπ αηόκνπ, ην αζπλείδεην, ηε θαληαζία θαη ηα όλεηξά ηνπ. Σηξέθνληαη θαη εζηηάδνπλ 

αθόκα ζην ζηνηρείν ηνπ παξαιόγνπ, αθόκα θαη ηεο ηξέιαο, θαζώο ππνζηεξίδνπλ όηη νη ζθέςεηο ηνπ αηόκνπ, νη 

πξάμεηο ηνπ, ε δσή ηνπ ραξαθηεξίδνληαη από παξαινγηζκό, όπσο αθξηβώο απνδείρηεθε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

Μεγάινπ Πνιέκνπ.                  

   Αλαιύνληαο θαλείο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξξεαιηζηηθήο γξαθήο, ζα εζηίαδε αξρηθά ζηε ρξήζε 

ηεο θαληαζίαο, ε νπνία είλαη από ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία αμηνπνηνύληαη από ηνπο ππεξξεαιηζηέο ζηα έξγα 

ηνπο, θαζώο  ε ηειεπηαία  πξνζδίδεη κηα αίζζεζε απζεληηθόηεηαο ζηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία. Όπσο 

ππνζηεξίδεη θαη ν Μπξεηόλ (1972, ζ. 8-9) ζην  Μαληθέζην ηνπ Σνπξεαιηζκνχ: «Μόλε ε θαληαζία κε θαζηζηά 

γλώζηε εθείλνπ πνπ ελδερόκελα είλαη κπνξεηό θη απηό, επηπρώο, είλαη αξθεηό λα αληηζηαζκίζεη ην ηξνκεξό 

απαγνξεπκέλν, αξθεηό επίζεο γηα λα κε θάλεη λ’ αθεζώ ζε θείλε ρσξίο θόβν πσο θάλσ ιάζνο». Πέξα από ηε 

θαληαζία, νη ππεξξεαιηζηέο επηρεηξνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ ππάξρνπζα πξαγκαηηθόηεηα κέζσ ηεο ηξέιαο. 

Πηζηεύνπλ δειαδή όηη ε ηειεπηαία πξνζθέξεη έλαλ άιιν ηξόπν εξκελείαο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, ν νπνίνο αμίδεη 

λα εξεπλεζεί. Γηα ηνλ Μπξεηόλ (1972, ζ. 9): «νη παξαηζζήζεηο, νη ςεπδαηζζήζεηο θιπ. δελ είλαη κηα πεγή 

απόιαπζεο αμηνθαηαθξόλεηε….Τηο εθκπζηεξεύζεηο ησλ ηξειώλ ζα πέξλαγα ηε δσή κνπ λα ηηο 

πξνθαιώ…Φξεηάζηεθε ν Κνιόκβνο λα θύγεη κε ηξεινύο ζηελ Ακεξηθή. Καη θνηηάμηε πσο ε ηξέια απηή πήξε 

ζάξθα, θαη δηάξθεζε».           

 Δπηπιένλ, ν ππεξξεαιηζκόο απνδίδεη νπζηαζηηθό ξόιν ζηα όλεηξα σο εθδειώζεηο θαη απνηππώζεηο ηνπ 

αζπλεηδήηνπ, σο κέζα γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ αηόκνπ θαη ηνπ πνιύπινθνπ ςπρηζκνύ ηνπ. Γηα ην ιόγν απηό 

βαζίδεηαη ελ πνιινίο ζην έξγν ηνπ Freud, ζηηο ζεσξίεο ηνπ νπνίνπ γηα ηε ζεκαζία ηνπ νλείξνπ βξίζθνπλ έλα 

ζεκαληηθό ζύκκαρν. Ο παηέξαο ηεο ςπραλάιπζεο ππνζηήξηδε όηη ζηα όλεηξα απνηππώλνληαη νη κύρηεο 

επηζπκίεο θαη νη πόζνη ηνπ αηόκνπ, νη νπνίνη βξίζθνληαη θαιά θξπκκέλνη ζην αζπλείδεηό ηνπ. Αθνύ ινηπόλ 

απνδίδεηαη επγλσκνζύλε ζηηο αλαθαιύςεηο ηνπ Freud, ν Μπξεηόλ (1972, ζ. 14) ππνζηεξίδεη όηη: «Δίρε πνιύ 

δίθην ν Freud πνπ θαηεύζπλε ηελ θξηηηθή ηνπ ζην όλεηξν. Γελ επηηξέπεηαη απηό ην αμηόινγν κέξνο ηεο ςπρηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ….λα έρεη αθόκε ηόζν ιίγν ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή». Πεπνίζεζε δειαδή ησλ ζεσξεηηθώλ ηνπ 

ππεξξεαιηζκνύ είλαη όηη ηα όλεηξα, όληαο βέβαηα ζε ζύδεπμε κε ηνλ εμσηεξηθό θόζκν ζα κπνξνύζαλ λα 

νδεγήζνπλ ην άηνκν ζηελ απόιπηε πξαγκαηηθόηεηα, ηελ ππεξπξαγκαηηθόηεηα, ηελ νπνία θαη επαγγειίδνληαλ. 

Δπεδίσθαλ δειαδή λα αλαθαιύςνπλ κηα ζπληζηακέλε ηεο εμσηεξηθήο αιήζεηαο θαη ηνπ εζσηεξηθνύ πξνηύπνπ.

 Καζώο ζηόρνο ησλ ππεξξεαιηζηώλ ππήξμε ε απειεπζέξσζε ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ από ηελ 

νξζνινγηζηηθή θαηαπίεζε θαη γη’ απηό πξνηάζεθε σο ηξόπνο έθθξαζεο ηνπ θαιιηηέρλε ε απηόκαηε γξαθή, ε 

νπνία δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά «Απηνκαηηζκόο ςπρηθόο θαζαξόο κε ηνλ νπνίν πξνηίζεηαη θαλείο λα εθθξάζεη 

είηε πξνθνξηθά είηε γξαπηά, είηε κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν, ηελ πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζθέςεο. 
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Υπαγόξεπζε ηεο ζθέςεο, κε ηελ απνπζία θάζε ειέγρνπ απ’ ηε ινγηθή, έμσ από θάζε πξνθαηάιεςε αηζζεηηθή ή 

εζηθή» (Μπξεηόλ, 1972, ζ. 29). Απηό δειαδή πνπ έρεη ζεκαζία γηα ηνλ ππεξξεαιηζκό δελ είλαη ε νξγάλσζε 

ηνπ ιόγνπ, αιιά ε γλήζηα απόδνζε αηζζεκάησλ, ζθέςεσλ θαη επηζπκηώλ, νη νπνίεο δελ ππόθεηληαη ζε θακηά 

ινγηθή δηεξγαζία θαη επεμεξγαζία. Τν απνηέιεζκα απηήο ηεο πξαθηηθήο είλαη ε παξαγσγή ηνικεξώλ θαη 

πξσηόηππσλ εηθόλσλ, νη νπνίεο πξνθαινύλ απνξία θαη ζαπκαζκό θαζώο δελ ππνηάζζνληαη ζε θαλέλα 

παξαδεδνκέλν θαη ινγηθό ζρήκα, έρνπλ όκσο ζθνπό λα πξνθαιέζνπλ έθπιεμε θαη ζπγθίλεζε ζην θνηλό. Μέζα 

ζ’ απηά εληάζζεηαη θαη ην ζηνηρείν ηνπ ηπραίνπ, ην νπνίν θαη ραξαθηεξίδεη ηελ απηόκαηε γξαθή ηνπ 

ππεξξεαιηζκνύ. Με ηελ έλλνηα ηνπ ηπραίνπ ελλνείηαη ε ηπραία επηινγή ζθέςεσλ ηνπ ππνθεηκέλνπ «θαη ν 

θεηκεληθόο κεηαζρεκαηηζκόο ηνπο (πνπ) θαηνρπξώλνπλ ηελ απζεληηθόηεηα ηνπ απηνκαηηζκνύ θαη ηαπηόρξνλα 

δίλνπλ κεγαιύηεξεο αθόκα δπλαηόηεηεο ζην ππνθείκελν λα εθθξαζηεί θαη λα αλαγλσξηζηεί κέζα ζην θείκελν» 

(Σηαθιέθεο, 1992, ζ. 32). Βέβαηα δελ πξέπεη λα ιεζκνλεζεί ε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηνπο ππεξξεαιηζηέο ε 

έλλνηα ηεο αξκνλίαο ηνπ θόζκνπ. Οη ηειεπηαίνη ςάρλνπλ λα βξνπλ ην ζεκείν όπνπ παύεη λα πθίζηαηαη θάζε 

αληίθαζε. Σθνπόο ηνπο ήηαλ ε απνθαηάζηαζε ηνπ ζπλόινπ, ε αξξαγήο εηθόλα. Ο Μπξεηόλ ππνζηήξημε ηελ ηδέα 

ηεο εληαίαο ζύιιεςεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο,  ην ζκίμηκν θαη ηε ζπκθηιίσζε ησλ αληηζέησλ, ησλ δηάθνξσλ 

δίπνισλ πνπ ηερλεηά δεκηνπξγνύληαη ζηνλ θόζκν (άλζξσπνο-θύζε, ύιε-πλεύκα, πξαγκαηηθόηεηα-θαληαζία)  

θαη ηειηθά  ηελ εμαθάληζε ησλ δηαθνξώλ ηνπο. Βαζηά ήηαλ ε πίζηε ηνπ ζηελ θξπθή ελόηεηα ησλ πξαγκάησλ. 

 Όιεο απηέο νη ζέζεηο ησλ ππεξξεαιηζηώλ ζπληζηνύλ αζθαιώο κηα επαλάζηαζε ζην ρώξν ηεο ηέρλεο 

θαη ηνπ πλεύκαηνο. Γηα λα θαξπνθνξήζεη όκσο απηή ε πξνζπάζεηα, απαηηείηαη επαλάζηαζε θαη ζηελ θνηλσλία 

θαη ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξώπσλ. Ζ θνηλσλία πξέπεη λα αλακνξθσζεί θαη λα βειηησζεί. Ο ππεξξεαιηζκόο, 

επνκέλσο, ππνζηεξίδεη όηη ε ζέζε ηνπ θαιιηηέρλε βξίζθεηαη κέζα ζηνλ θόζκν: «ζεσξώ όηη δελ κπνξνύκε λα 

απνθύγνπκε λα ζέζνπκε ζηνλ εαπηό καο κε ηνλ πην θαίξην ηξόπν  ην πξόβιεκα ηνπ θνηλσληθνύ θαζεζηώηνο 

θάησ από ην νπνίν δνύκε, δειαδή ηεο απνδνρήο ή ηεο κηα απνδνρήο απηνύ ηνπ θαζεζηώηνο» (Μπξεηόλ, 1972, 

ζ. 79). Γηα ηνπο ππεξξεαιηζηέο δειαδή: «ν θαιιηηέρλεο έρεη κηα πνιηηηθή θαη εζηθή επζύλε, ην έξγν ηνπ είλαη 

ηθαλό λα κεηακνξθώζεη ηνλ άλζξσπν» (Boussart, 1992, ζ. 63). Γηα ην ιόγν απηό νη θνξπθαίνη εθπξόζσπνη ηνπ 

θηλήκαηνο ζηξέθνληαη πξνο ηε καξμηζηηθή ηδενινγία, ζεσξώληαο όηη ε ηειεπηαία βξίζθεηαη πην θνληά ζηηο 

αξρέο ηνπ θηλήκαηνο ηνπο. Βέβαηα ζηε ζπλέρεηα θάπνηνη ζα αλαζεσξήζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο, αιιά απηό είλαη 

κηα άιιε ηζηνξία. 

 

III. Η ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ ΔΛΤΣΗ ΜΔ ΣΟΝ ΤΠΔΡΡΔΑΛΙΜΟ 
Ζ αλάπηπμε ηνπ ππεξξεαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα αζθαιώο δελ είλαη ίδηα κε απηή ησλ ρσξώλ 

ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο. Τν πξώην θαζαξά ππεξξεαιηζηηθό θείκελν, ε Υςηθάκηλνο ηνπ Αλδξέα Δκπεηξίθνπ 

εθδίδεηαη κόιηο ην 1935. Οη ιόγνη απηήο ηεο θαζπζηεξεκέλεο ζα πξέπεη αζθαιώο λα αλαδεηεζνύλ ηόζν ζην 

πλεπκαηηθό πεξηβάιινλ ηεο επνρήο κε ηελ θπξηαξρία ηνπ θαξπσηαθηζκνύ, ηόζν θαη κε ηηο ηδηαίηεξεο πνιηηηθέο 

ζπλζήθεο, νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε αζηαζείο θπβεξλήζεηο κε θαηάιεμε βέβαηα ηε δηθηαηνξία ηνπ 1936. 

Άιισζηε θαη ην λεόηεπθην ηόηε ειιεληθό θνκκνπληζηηθό θόκκα δελ είδε κε θαιό κάηη ηηο λέεο ηδέεο θαη ηηο 

ξήμεηο πνπ πξόηεηλε ν ππεξξεαιηζκόο.         

Ζ ειιεληθή αξηζηεξά, ζηα ρξόληα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο, όηαλ αθόκα κπνξνύζε 

λα ιάβεη κέξνο ζηελ πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή δσή ηνπ ηόπνπ, αξλήζεθε λα πξνζεηαηξηζζεί ηα κνληεξληζηηθά 

θηλήκαηα, αληηπαξαζέηνληαο κε θάπνηα απιντθή επηκνλή, ηε δηθή ηεο «αγσληζηηθή» θαη πξνιεηαξηαθή 

αηζζεηηθή. (Τξηβηδάο, 2005, ζ. 12). Απηή ε αδπλακία ηνπ θηλήκαηνο λα ζπζρεηηζηεί κε ηε γεληθόηεξε πνιηηηθή 

θαηάζηαζε θαη λα ηαπηηζηεί κε ηελ αξηζηεξή δηαλόεζε, είρε σο απνηέιεζκα ηελ άλζεζή ηνπ κόλν ζην ρώξν ηεο 

ινγνηερλίαο. Ζ έθδνζε ηεο Υςηθακίλνπ σζηόζν, δεκηνπξγεί κεγάιν ζόξπβν ζηνπο πλεπκαηηθνύο θύθινπο ηεο 

επνρήο, θαζώο εμέιηπε πξνθαλώο ε θαηάιιειε πξνεξγαζία γηα ηελ ππνδνρή ελόο ηόζν επαλαζηαηηθνύ γηα ηελ 

επνρή ξεύκαηνο.            

 Οη θξηηηθέο ηελ πξώηε απηή πεξίνδν αλάπηπμεο ηνπ ππεξξεαιηζκνύ είλαη από αξλεηηθέο έσο 

πνιεκηθέο, ελώ δελ απνπζίαδε ε αζηεία αληηκεηώπηζε ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ: «Ζ άγλνηα ησλ βαζηθώλ ζέζεσλ 

ηνπ ππεξξεαιηζκνύ από ηελ πιεπξά ησλ επηθξηηώλ ηνπ απέθιεηζε ην ελδερόκελν λα θηλεζεί ν δηάινγνο ζε 

πςειό ζεσξεηηθό επίπεδν, κε απνηέιεζκα ην θύξην όπιν ησλ αληηπάισλ ηνπ θηλήκαηνο λα γίλεη ν αζηετζκόο 

θαη ην ρπδαίν επθπνιόγεκα» (Τξηβηδάο, 2005, ζ.  21). Παξά ηελ θαρύπνπηε θαη αξλεηηθή αληηκεηώπηζε ησλ 

πξώησλ ππεξξεαιηζηηθώλ θεηκέλσλ από ηελ παξαδνζηαθή θξηηηθή, γεγνλόο είλαη όηη ν ππεξξεαιηζκόο έθεξε κηα 

επαλάζηαζε ζην ρώξν ηεο ηέρλεο επξύηεξα θαη ηεο πνίεζεο εηδηθόηεξα, θαζώο ηελ απάιιαμε από ηα βάξε κηαο 

παξάδνζεο ε νπνία θαηαληνύζε δεζκεπηηθή γηα ηνλ θαιιηηέρλε, εκπνδίδνληάο ηνλ λα αξζξώζεη ην δηθό ηνπ 

ιόγν θηλνύκελνο πέξα από ινγηθέο θαη πξνδηαγεγξακκέλα πιαίζηα.     

 Απηή αθξηβώο ε ζέζε πεξί ειεπζεξίαο ζηε ζθέςε θαη ζηε γξαθή πνπ επαγγειίδνληαη ν Μπξεηόλ θαη ν 

Διπάξ, είλαη πνπ σζεί θαη ην λεαξό ηόηε Οδπζζέα Διύηε λα πξνζεγγίζεη ην θίλεκα θαη λα ελζηεξληζηεί θάπνηεο 

από ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ, πεγαίλνληαο θόληξα ζην ξεύκα ηεο επνρήο. Όπσο ππνζηεξίδεη θαη ν ίδηνο (1974, ζ. 

106), «Τελ επνρή πνπ ε γεληθή θαηαθξαπγή έδσλε από παληνύ ηελ πξώηε θνύρηα ησλ Υπεξξεαιηζηώλ ηεο 

Δπξώπεο, κόλνο, κεο ζην θησρό κνπ Αζελαίηθν δσκάηην, ζπλόδεπα ηε δξάζε ηνπο κ’ έλαλ πεηζκσκέλν 
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ζαπκαζκό πνπ δελ ηνλ απαξλήζεθα, κήηε ιέσ λα ηνλ απαξλεζώ πνηέ κνπ».    

 Ζ πξώηε βέβαηα επαθή ηνπ δεκηνπξγνύ κε ην έξγν ησλ ππεξξεαιηζηώλ ζπληειείηαη ην 1929, όηαλ ν 

λεαξόο Διύηεο αλαθαιύπηεη ζην βηβιηνπσιείν ηνπ Κάνπθκαλ πνηήκαηα ηνπ Διπάξ, όπσο  ε Capitale de la 

douleur θαη ε Defense de savoir. Απηό πνπ ζα ηνπ θάλεη εληύπσζε είλαη «ε ππεξθέξαζε ησλ ζπληαθηηθώλ 

θαλόλσλ ζε όθεινο ηνπ αθαξηαίνπ ηεο ςπρήο, ε ζπληνκία ζηελ ππεξεζία ηνπ νλείξνπ.» (Διύηεο, 1974, ζ. 268). 

Τνλ Ννέκβξην ινηπόλ ηνπ 1935, ζην πεξηνδηθό Νέα Γξάκκαηα, εκθαλίδεηαη κε κηα ζπιινγή πνηεκάησλ έλαο 

λένο πνηεηήο, κε ην όλνκα Οδπζζέαο Διύηεο. Τα πνηήκαηα πνπ δεκνζηεύνληαη ζηα Νέα Γξάκκαηα είλαη επηά 

(«Τνπ Αηγαίνπ» 1-11 , «Δπίγξακκα», «Κιίκα ηεο απνπζίαο» 1-11 θαη «Γεχηεξε θχζε» 1-11) θαη όια ζα 

απνηειέζνπλ κέξνο ηεο πξώηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο ηνπ Διύηε, ησλ Πξνζαλαηνιηζκψλ, ε νπνία δεκνζηεύεηαη 

ην 1940. Σηα θείκελα απηά είλαη εκθαλήο ε επηξξνή ηνπ πνηεηή από ην ππεξξεαιηζηηθό ξεύκα, όπσο ζα δείμεη 

θαη ε αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο. Γηα ηνλ Πνιίηε (2004, ζ. 294), ζηα πξώηα πνηήκαηα: «ππάξρνπλ 

θηόιαο όια ηα ζηνηρεία ηεο λέαο ζρνιήο: νη θαηλόηξνπνη ζπλδπαζκνί ιέμεσλ, νη εηθόλεο πνπ πξνβάιινληαη 

άκεζα, ειεπζεξσκέλεο θαη κνλαδηθέο, θαη ζπκπιέθνληαη ζε κηα θαηλνύξηα ελόηεηα «ππεξπξαγκαηηθή»».

 Απηό πνπ αμίδεη λα ηνληζηεί είλαη ε αίζζεζε ηνπ θαηλνύξηνπ πνπ έθεξλε απηή ε πξώηε απόπεηξα 

γξαθήο: «Ακέζσο θάλεθε όηη ν λένο πνηεηήο κηινύζε κηαλ άιιε γιώζζα. Μέζα ζην δνθεξό θιίκα ηεο επνρήο 

εθείλεο ν λένο πνηεηήο έθεξλε έλα αίζζεκα ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο επθνξίαο, θη ήηαλ κηα θσλή αηζηνδνμίαο 

πνπ ηελ είρε αλάγθε ν ηόπνο» (Μεηζάθεο, 1998, ζει. 13). Δίλαη ινηπόλ ε  επαθή κε ηνλ ππεξξεαιηζκό, θπξίσο 

κε ηε δεκνζίεπζε ηεο Υςηθακίλνπ, ε νπνία σζεί ην λεαξό ηόηε πνηεηή λα επηρεηξήζεη εθθξαζηεί, λα αλαδεηήζεη 

ηνλ «πξνζαλαηνιηζκό» ηνπ θαη λα δεκνζηεύζεη ηα πξώηα ηνπ θείκελα. Τν θίλεκα ηνπ Μπξεηόλ πξόζθεξε ηε 

βάζε πνπ ν Διύηεο αλαδεηνύζε γηα λα αλαπηύμεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπ. Όπσο ν ίδηνο ππνζηεξίδεη ζην Δλ 

ιεπθψ (1993, ζει. 146):   

Δάλ δεηνύζα θάηη από ηελ πεδνγξαθία (γηα λα κπνξέζσ λα ηελ αλερζώ) ζηα ρξόληα ηεο λεόηεηάο κνπ 

ήηαλ ε δηάιπζε ζηα εμ σλ ζπλεηέζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ε επαλαζύλδεζή ηεο επάλσ ζε κηα βάζε όπνπ ν 

ρξόλνο θαη ε αηηηόηεηα λα κε δηαηεξνύλ πιένλ θακίαλ ηζρύ  

 

IV. ΤΠΔΡΡΔΑΛΙΣΙΚΔ ΔΠΙΡΡΟΔ ΣΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 
Δμεηάδνληαο ηελ πξώηε πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Διύηε, ηνπο Πξνζαλαηνιηζκνχο, ζα δηαπίζησλε θαλείο 

ηηο ππεξξεαιηζηηθέο επηξξνέο ηνπ πνηεηή, θαζώο ππάξρνπλ θνκκάηηα  ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα 

ραξαθηεξηζηνύλ θαζαξά ππεξξεαιηζηηθά, κηαο θαη ζ’ απηά εθαξκόδνληαη νη αξρέο ηεο ππεξξεαιηζηηθήο γξαθήο, 

όπσο απηέο έρνπλ πξνηαζεί από ηνλ Μπξεηόλ ζηα καληθέζηα ηνπ.    

 Αλαδεηώληαο ππεξξεαιηζηηθά ζηνηρεία ζηα πνηήκαηα ησλ Πξνζαλαηνιηζκψλ, ζα ζηακαηνύζε θάπνηνο 

ζην πνίεκα Κιεςχδξεο ηνπ Αγλψζηνπ (1936), ζην νπνίν θαηαξγείηαη θάζε έλλνηα ζπλνρήο θαη ειέγρνπ, θαζώο 

απηό πνπ δηαθξίλεηαη είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ πνηεηή λα απνηππώζεη κε βάζε ηελ απηόκαηε γξαθή θαη ηελ 

θαηάξγεζε ησλ θαλόλσλ ηηο ζθέςεηο ηνπ. Άιισζηε «ε απηόκαηε γξαθή πινύηηζε ηηο εκπεηξίεο ηνπ πνηεηή 

βνεζώληαο ηνλ λ’ απαιιαγεί από ηηο έκθπηεο αλαζηνιέο ηνπ θαη αλνίγνληαο ηνπ θαηλνύξηνπο νξίδνληεο» 

(Μπθσλίνπ-Γξπκπεηα, ζει. 58). Έηζη ινηπόλ ν απηνκαηηζκόο είλαη μεθάζαξνο από ηνπο πξώηνπο θηόιαο 

ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο: 

 

Θπκψλεη ν ήιηνο, ν ίζθηνο ηνπ αιπζνδεκέλνο θπλεγάεη ηε ζάιαζζα 

Έλα ζπηηάθη, δπν ζπηηάθηα, ε θνχρηα πνπ άλνημε απφ ηε δξνζηά θαη κπξψλεη ηα πάληα 

Φιφγεο θαη θιφγεο ηξηγπξλνχλ μππλψληαο ηηο θιεηζηέο πφξηεο ησλ γέιησλ 

Δίλαη θαηξφο λα γλσξηζηνχλε νη ζάιαζζεο κε ηνπο θηλδχλνπο 

Τη ζέιεηε ξσηά ε αρηίδα, θαη ηη ζέιεηε ξσηά ε ειπίδα θαηεβάδνληαο ηα’ άζπξν ηεο πνθάκηζν 

Μα ν άλεκνο ζηέξεςε ηε δέζηε, δπν κάηηα ζθέπηνληαη 

Καη δε μέξνπλ πνπ λα θαηαιήμνπλ είλαη ηφζν ππθλφ ην κέιινλ ηνπο (2002, ζει. 59) 

 

Ζ πξνζπάζεηα ηνπ πνηεηή λα θαηαγξάςεη ηηο ηδηαίηεξεο ςπρηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο ρσξίο έιεγρν δηαθξίλεηαη θαη 

από ηα πνηήκαηα ηνπ Γηνλχζνπ. Δδώ πξώηα απ’ όια γίλεηαη εκθαλήο ε πξνζπάζεηα ηνπ πνηεηή λα γξάςεη κε 

βάζε ηηο εληνιέο ηνπ Μπξεηόλ: «γξάςηε γξήγνξα ρσξίο πξνζρεδηαζκέλν ζέκα, αξθεηά γξήγνξα ώζηε λα κε 

ζπγθξαηήζεηε θαη λα κε βξεζείηε ζηνλ πεηξαζκό λα μαλαδηαβάζεηε απηά πνπ έρεηε γξάςεη» (1972, ζει. 33). 

Πξαγκαηηθά εθπιήζζεη ε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία μεηπιίγνληαη νη ιέμεηο ζην πνίεκα:  

 

Έιθεζξα δίδπκα ζχξεηε ππξζνχο κέζα ζην αλψλπκν ηάλπζκα ηεο αηκφζθαηξαο 

Σθνχλεο γνξγέο ηνπ πφζνπ εμηζηνξήζεηε  ην πέιαγνο κε ξφρζν θαη άλεκν 

Μάγνπια ησλ λπκθψλ ληθηείηε φιε ηελ άλνημε αλαζαίλνληάο ηελ 

Καηά δσ ζα πλεχζεη κηα αησληφηεηα! (2002, ζει. 51) 
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Καηά ηα άιια, ζηνλ Γηφλπζν νη ζπλεηξκνί ηνπ Διύηε δηαδέρνληαη κε ηαρύηεηα ν έλαο ηνλ άιιν, επηηξέπνληαο 

ζηνλ αλαγλώζηε λα θαηαδπζεί ζηα άδπηα ηεο ςπρήο ηνπ πνηεηή: 

 

Σαλ ηηο θξεζθνρπκέλεο νπηαζίεο πνπ ζηίιβνπλ ηελ πνιχεδξε  

ηχρε ησλ θπλεγεηψλ ηνπο κεζ’ ζην μάγλαλην 

Κη αθήλνπλ ηα καιιηά ηνπο δηζπξακβηθά λα πιέθνληαη κεζ’  

ζηηο ιαηάληεο θινγεξψλ ζηνψλ (2002, ζει. 52) 

 

Ζ αληαπόθξηζε ηνπ Διύηε ζηα θεξύγκαηα ηνπ ππεξξεαιηζκνύ πεξί απνπζίαο θαηεπζπληεξίσλ γξακκώλ ζηε 

γξαθή θαη ειέγρνπ ηεο ζθέςεο θαίλεηαη θαη από ην πνίεκα Μειαγρνιία ηνπ Αηγαίνπ. Σην ζπγθεθξηκέλν θείκελν 

εκθαλήο είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ πνηεηή λα γξάςεη ρσξίο θάπνην πξνθαλέο ζέκα, ρσξίο θάπνηα αθεγεκαηηθή 

ππόζεζε ε νπνία θαη ζα δξάζεη σο ζπλεθηηθόο δεζκόο.  Τν κόλν πνπ δηαθξίλεηαη θαζαξά είλαη νη ζπλεηξκνί ηνπ, 

νη νπνίνη δίλνπλ αθνξκή λα δεκηνπξγεζνύλ λέεο εηθόλεο. Παξάδεηγκα ε θξάζε «Φξφληα πεηξάδηα πξάζηλα», 

πξνζθέξεη ζηνλ Διύηε ην εξέζηζκα λα πξνρσξήζεη ηε ζθέςε ηνπ θαη  ζπλεηξκηθά λα γξάςεη: «Ω πξάζηλν 

πεηξάδη-πνηνο ζπειινκάληεο είδε / Να ζηακαηάο ην θσο ζηε γέλλεζε ηεο κέξαο / Τν θσο ζηε γέλλεζε ησλ δπν 

καηηψλ ηνπ θφζκνπ!».          

 Δπίζεο έλδεημε ηεο έιιεηςεο ειέγρνπ ηνπ πιηθνύ είλαη θαη ε παξνπζία ηεο θύξηαο πξόηαζεο ζην πξώην 

από ηα πνηήκαηα ηνπ Γηνλχζνπ κόιηο ζηνλ έβδνκν ζηίρν: «Οη ψξεο έξρνληαη πνπ αγάπεζαλ ηηο ψξεο καο». Οη έμη 

πξώηνη ζηίρνη εηζάγνληαη κε ηξνπηθνύο πξνζδηνξηζκνύο: «Με δάδεο» (ζη. 1), «κε γαιάδηνπο ζηαιαθηίηεο» (ζη. 2), 

«κε ρισξέο επαχιεηο» (ζη. 3), «Με φια ηα ππξνθάληα» (ζη. 4), «κε ηηο πδξίεο ησλ φξζξσλ» (ζη. 5) θαη «κε ηνπο 

πέπινπο ησλ μερηέληζησλ ειπίδσλ»  (ζη. 6), κε ηνλ ηειεπηαίν ζηίρν λα πεξηιακβάλεη ηόζν ηελ θύξηα πξόηαζε, 

όζν θαη έλαλ αθόκε ηξνπηθό πξνζδηνξηζκό: «Με βήκα ηειεηνπξγηθφ».      

 Θα κπνξνύζε λα ππνζηεξηρηεί όηη ε ραιαξή επόπηεπζε ηνπ πιηθνύ δηαπηζηώλεηαη θαη ζηα κηθξά 

πνηήκαηα πνπ απαξηίδνπλ ηηο Αίζξηεο. Απηό γίλεηαη θαλεξό θπξίσο ζην ΦIII  πνίεκα, ην νπνίν αξρίδεη κε ηε 

θξάζε Αθπβέξλεηε δσή. Τν πνίεκα μεθηλά  κε κηα ειιεηπηηθή πξόηαζε ρσξίο ξήκα («Αθπβέξλεηε δσή»), ε 

νπνία ζπλδέεηαη ραιαξά κε ηνλ επόκελν ζηίρν «Σρεδία κε ρέξηα πνπ δηαλπρηεξεχνπλ». Οη επόκελνη όκσο ζηίρνη 

ηεο ζηξνθήο θαίλεηαη λα κελ έρνπλ θακία ζρέζε νύηε κε ηελ «Αθπβέξλεηε δσή», νύηε κε ηε «Σρεδία»: 

 

Αγγίδνληαο ηα ζχλλεθα 

Σαλ παληά 

Σα ζαχκαηα 

Γιάξσλ πνπ πςψζαλ σο εθεί ηελ παξζεληά ηνπο 

Φέγγνληαο ηηο ειπίδεο κε κηθξέο θαξδηέο αλζξψπσλ (2002, ζει. 93) 

 

Παξνπζηάδεηαη δειαδή κηα εηθόλα όπνπ ηα ζύλλεθα παξνκνηάδνληαη κε παληά (ζη. 4), αιιά θαη κε ζαύκαηα 

γιάξσλ (ζη. 5-6). Σην πνίεκα, νη γιάξνη πςώλνπλ σο ηα ζύλλεθα ηελ παξζεληά ηνπο. Ζ παξζεληά ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρεη λα θάλεη βέβαηα κε ην άζπξν ρξώκα ησλ γιάξσλ. Τα άζπξα ζύλλεθα ινηπόλ 

κνηάδνπλ κε άζπξα παληά θαη άζπξνπο γιάξνπο. Από θεη ςειά, από ηα ζύλλεθα όπνπ βξίζθνληαη, νη γιάξνη 

θέγγνπλ ηηο λύρηεο θαη δίλνπλ θσο ζηηο ειπίδεο «κε κηθξέο θαξδηέο αλζξώπσλ». Ζ ζηξνθή επνκέλσο απηή ηνπ 

πνηήκαηνο απνηειείηαη από δπν δηαθνξεηηθέο εηθόλεο, ζε ιίγνπο ζηίρνπο θσηίδνληαη δύν δηαθνξεηηθνί θόζκνη.

 Ζ ίδηα ειιεηπηηθόηεηα εληνπίδεηαη θαη ζηελ Ηιηθία ηεο γιαπθήο ζχκεζεο. Αλ θαη ζα πξέπεη λα ηνληζηεί 

όηη ε πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο είλαη αξθεηά ιεπηνκεξήο γηα ηα δεδνκέλα ηεο ππεξξεαιηζηηθήο γξαθήο, δελ 

πξέπεη λα δηαθύγεη ηεο πξνζνρήο όηη ε πξώηε ζηξνθή ηνπ πνηήκαηνο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ παξνπζία ελόο 

κόλν ξήκαηνο θαη απηό ζην ηέινο: «Έρεη ν Θεφο». Σην ζπγθεθξηκέλν πνίεκα αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί ε 

θαηάιπζε ηεο ινγηθήο ηνπ ρξόλνπ, θαζώο ελώ όιεο νη ζηξνθέο αλαθέξνληαη ζην παξειζόλ ρξεζηκνπνηώληαο 

ξήκαηα ζε παξαηαηηθό («γχξεπα», «άθξηδε», «έθιεηλα», «γηφξηαδαλ»), ζηελ ηειεπηαία ζηξνθή ν ρξόλνο είλαη 

κειινληηθόο θαη ν εζσηεξηθόο κνλόινγνο ηνπ πνηεηή θαηαιήγεη ζηα εμήο: 

 

Τψξα ζα’ ρσ ζηκά κνπ έλα ιαγήλη αζάλαην λεξφ 

Θα’ ρσ έλα ζρήκα ιεπηεξηάο αλέκνπ πνπ θινλίδεη 

Κη εθείλα ηα ρέξηα ζνπ φπνπ ζα ηπξαλληέηαη ν Έξσηαο 

Κη εθείλν ην θνρχιη ζνπ φπνπ ζα αληερεί ην Αηγαίν. (2002, ζει. 130) 

 

Παξόκνηα παξαβίαζε ζηε ρξνληθή ζεηξά παξαηεξείηαη θαη ζηε Μνξθή ηεο Βνησηίαο, όπνπ παξόλ, παξειζόλ θαη 

κέιινλ αιιεινδηαπιέθνληαη αμεδηάιπηα δεκηνπξγώληαο ηελ ππεξξεαιηζηηθή εηθόλα ηεο Βνησηίαο. Τν πνίεκα 

δειαδή μεθηλάεη κε παξνληηθέο εηθόλεο («Δδψ πνπ ε έξεκε καηηά θπζάεη ηηο πέηξεο θαη ηα’ αζάλαηα / Δδψ πνπ 

αθνχγνληαη βαζηά ηα βήκαηα ηνπ ρξφλνπ»), ζπλερίδεη κε κηα βνπηηά ζην ηεξό παξειζόλ («Τν έιενο πνπ αλέβαηλε 

ζαλ ηεξφο θαπλφο», «Κη ε θιαγγή πνπ μεκέξσλε ηε θξίθε ησλ ιαψλ /Όηαλ ν ήιηνο έκπαηλε ζα ζξίακβνο») θαη 
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νινθιεξώλεηαη κε θαληαζηηθέο εηθόλεο ηνπ κέιινληνο: «Θ’ αλάςεηο ηα ρξπζά δεκάηηα ηεο θσηηάο / Θα 

μεξηδψζεηο ηελ θαθή θαξπνθνξία ηεο ζχκεζεο / Θ’ αθήζεηο κηα πηθξή ςπρή ζηελ άγξηα κέληα!»  

 Έρεη ηνληζηεί όηη νη ππεξξεαιηζηέο απνδίδνπλ εμέρνπζα ζεκαζία ζηε ιεηηνπξγία ηεο θαληαζίαο ζην 

έξγν ηέρλεο, ζεσξώληαο όηη κε ηε ζπλδξνκή ηεο, ην ηειεπηαίν γίλεηαη πην απζεληηθό θαη νπζηαζηηθό θαη 

παξακεξίδνπλ ηελ νξζνινγηζηηθή θαη, θαηά ζπλέπεηα, ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε. Δπηπιένλ, ε θαληαζία είλαη ν 

ρώξνο όπνπ νη αζπκβαηόηεηεο αίξνληαη, εθεί όπνπ ζπληαηξηάδνληαη νη αληηζέζεηο θαη επηηπγράλεηαη ε αξκνλία. 

Σηηο Κιεςχδξεο ηνπ Αγλψζηνπ ην πξαγκαηηθό ζπγρέεηαη κε ην θαληαζηηθό, κεηαθέξνληαο κηα αίζζεζε 

ξεπζηόηεηαο θαη θινληζκνύ ζηαζεξώλ αμηώλ.        

 Αμίδεη επίζεο λα εηπσζεί όηη όζν πξνρσξά ην ζπγθεθξηκέλν πνίεκα ε πξαγκαηηθόηεηα αθήλεη ρώξν 

ζηε θαληαζία, ε νπνία θαη ηειηθά θπξηαξρεί: «Όια ζθηξηνχλε, ζπζπεηξψλνληαη – ήξζε θαίλεηαη πηα ε αζαλαζία / 

Πνπ δεηάλε ηα ρέξηα ζθίγγνληαο ηε κνίξα ηνπο πνπ άιιαμε ην ζψκα θη έγηλε άλεκνο / Γπλαηφο – ε αζαλαζία 

θαίλεηαη ήξζε.». Άιισζηε όπσο ππνζηεξίδεη ν Καξαληώλεο (1992, ζει. 39), ζην ζπγθεθξηκέλν πνίεκα: «ε 

θαληαζία ηνπ θηάλεη ζηνλ πην επηθίλδπλν βαζκό ηεο απνδνηηθόηεηάο ηεο».    

  Δθηόο απηνύ, ζηηο Κιεςχδξεο ηνπ Αγλψζηνπ θαίλεηαη κηα ηάζε αλαηξνπήο ησλ λόκσλ ηεο θύζεο, 

ζηνηρείν  βέβαηα ην νπνίν πξνζεγγίδεη ηηο ζέζεηο ησλ ζεσξεηηθώλ ηνπ ππεξξεαιηζηηθνύ θηλήκαηνο. Γηα ηνπο 

ππεξξεαιηζηέο, ό,ηη δελ κπνξεί λα θάλεη ε θύζε, κπνξεί λα ην πξαγκαηνπνηήζεη ε θαληαζία.   

  Τν πξώην πνίεκα ηεο ζπιινγήο Κιεςχδξεο ηνπ Αγλψζηνπ αξρίδεη κε ην ζηίρν: «Θπκψλεη ν ήιηνο, ν 

ίζθηνο ηνπ αιπζνδεκέλνο θπλεγάεη ηε / ζάιαζζα». Δδώ δειαδή επηρεηξείηαη λα ιεηηνπξγήζεη ε θύζε κε βάζε ηε 

θαληαζία ηνπ πνηεηή, ε νπνία επηηάζζεη ηελ ππέξβαζε ηεο ινγηθήο θαη ησλ λόκσλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζύκπαληνο.  Ζ ίδηα ε γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ππεξβαίλεη ηε ινγηθή θαη ηα παξαδεδνκέλα ζρήκαηα ηεο 

πνίεζεο. Άιισζηε ν Διύηεο πξνζηάδεη ζηα Αλνηρηά ραξηηά (1974, ζει. 112) όηη νη ιέμεηο πξέπεη λα:  

 

πεξηπιαλεζνύλε ζε πεξηπέηεηεο άμηεο κηαο έλζηηρηεο παξόξκεζεο, λα βαθρέςνπλε ή λα γαιελέςνπλε 

κε άπεηξα ζπληαηξηάζκαηα, δίλνληαο ζηε θαληαζία έλαλ ηξόπν γηα λα βγεη από ηελ εθηνπιαζηηθή ηεο 

θαηάζηαζε, λα ζαξθσζεί κε λεύξα θαη άθζνλν αίκα ζε εηθόλεο πνπ λ’ αλαδίλνπλ ηξέκνληαο ην λσπό 

ρώκα ησλ απνιπηξσκέλσλ αλζξώπηλσλ ζπλαηζζεκάησλ.   

 

 Σην ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα δηαηππώλεηαη από ηνλ πνηεηή ε πεπνίζεζε όηη: «Μηα κέξα ζα’ ξζεη πνπ ν θειιφο 

ζα κηκεζεί ηελ άγθπξα / θαη ζα θιέςεη ηε γεχζε ηνπ βπζνχ». Ο θειιόο δειαδή, έλα ειαθξύ πιηθό πνπ βξίζθεηαη 

πάληα ζηελ επηθάλεηα, ζα αιιάμεη ξόινπο κε ηελ άγθπξα, ε νπνία, ιόγσ βάξνπο θαη ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

θπζηθήο, κέλεη πάληα ζηνλ πάην. Δδώ ζύκθσλα κε ηνλ Vitti (2000, ζει. 441): 

 

εθθξάδεηαη κηα βεβαηόηεηα πνπ απνηειεί απόπεηξα αλαηξνπήο ηεο αξρήο ηνπ Αξρηκήδε. Σηνλ θόζκν 

ηεο πνίεζεο, ζύκθσλα κε ηνλ Andre Breton, νη λόκνη ηεο θύζεο θαη νη λόκνη ηεο θαληαζίαο δελ 

αιιεινζπγθξνύνληαη, αιιά ζπλππάξρνπλ αξκνληθά θαη αιιεινζπκπιεξώλνληαη. Δπνκέλσο ν 

άλζξσπνο δελ είλαη έξκαην ησλ θπζηθώλ λόκσλ, αληίζεηα κπνξεί λα ηνπο αιιάμεη.  

 

Δθηόο απηνύ, ζην ίδην πνίεκα ν ζηίρνο ζπλερίδεη κε ιόγηα όπσο: «Μηα κέξα ζα’ ξζεη πνπ ν δηπιφο εαπηφο ηνπο ζα 

ελσζεί / Πην πάλσ ε πην θάησ απφ ηηο θνξπθέο πνπ εξάγηζε ην απνςηλφ ηξαγνχδη / Τνπ Δζπέξνπ, δελ έρεη 

ζεκαζία, ε ζεκαζία είλαη αιινχ.». Ζ πξνθεηεία όηη ν «δηπιόο εαπηόο ηνπο ζα ελσζεί αιινύ» απνηειεί εμίζνπ 

αλαηξνπή ησλ λόκσλ ηεο θπζηθήο θαη ηεο ινγηθήο θαη πξνκελύεη ηελ έλσζή ηνπο θάπνπ «αιινύ».   

Με ηνλ ηξόπν απηό πξνβάιιεη δεηιά ε ππεξξεαιηζηηθή ηδέα ηεο άξζεο θάζε δηαρσξηζκνύ, θάζε 

έλλνηαο δηαθνξάο ησλ πξαγκάησλ ηνπ θόζκνπ θαη ε ζπλεπαγόκελε έλσζε ηνπο, πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ αξκνλία 

ηνπ θόζκνπ, ηδέα θαζαξά ππεξξεαιηζηηθή. Άιισζηε ν ίδηνο ν Διύηεο (1974, ζει. 121) ππνζηεξίδεη ηελ ηδέα ηεο 

θξπθήο ελόηεηαο: «Δζσηεξηθόο θη εμσηεξηθόο θόζκνο ζηελ απεηξία ησλ ζπλδπαζκώλ ηνπο, απνηεινύλε κηα 

πξαγκαηηθόηεηα πνπ παηξίδα ηεο έρεη ην πλεύκα».        

Ζ ππεξξεαιηζηηθή άπνςε όηη θπζηθέο ηδηόηεηεο κπνξνύλ λα αλαηξαπνύλ ράξε ζηελ αλζξώπηλε 

θαληαζία λα κεηαιιαρηνύλ θαη λα απνθηήζνπλ άιιεο ηδηόηεηεο, θαίλεηαη θαη ζην πξώην πνίεκα ηεο Σπλαπιίαο 

ησλ γπαθίλζσλ. Δθεί πξνβάιιεηαη αθόκα θαη ν ζεκειηώδεο λόκνο ηεο θπζηθήο, απηόο ηεο βαξύηεηαο. Σην 

ζπγθεθξηκέλν θείκελν ν πνηεηήο αλαθέξεη: « Σηάζνπ ιηγάθη πην θνληά ζηε ζησπή θη αγθάιηαζε ηελ πειψξηαλ 

άγθπξα πνπ εγεκνλεχεη ζηνπο βπζνχο. Σε ιίγν ζα’ λαη ζηα ζχλλεθα».     

Δπηπιένλ, ε ηδέα ηεο θαηάξγεζεο ησλ θπζηθώλ λόκσλ αλαδεηθλύεηαη κε έκθαζε θαη ζ’ έλα άιιν 

πνίεκα ηεο ζπιινγήο, ζηε «Γέλλεζε ηεο Μέξαο». Δδώ ν πνηεηήο  επηρεηξεί λα βγεη από ηε «ζπκθνξά ηνπ 

ρξφλνπ», ζέιεη δειαδή λα θαηαξγήζεη ηελ έλλνηα ηνπ ρξόλνπ θαη κε ηνλ ηξόπν απηό λα δηώμεη ηε δπζηπρία θαη 

λα θέξεη ην μαλάλησκα ηνπ θόζκνπ: 

 

Ξέξεηο, θάζε ηαμίδη αλνίγεηαη ζηα πεξηζηέξηα 

Όινο ν θφζκνο αθνπκπάεη ηε ζάιαζζα θαη ηε ζηεξηά 
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Θα πηάζνπκε ην ζχλλεθν ζα βγνχκε απφ ηε ζπκθνξά ηνπ ρξφλνπ 

Απφ ηελ άιιε φςε ηεο θαθνηπρηάο 

Θα παίμνπκε ηνλ ήιην καο ζηα δάρηπια 

Σηηο εμνρέο ηεο αλνηρηήο θαξδηάο 

Θα δνχκε λα μαλαγελληέηαη ν θφζκνο (2002, ζει. 140) 

Δπηπιένλ, έρεη ηνληζηεί όηη ην όλεηξν θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηηο ππεξξεαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ Μπξεηόλ. 

Υπνζηεξίδεηαη δειαδή ε ζπνπδαηόηεηα ηνπ νλείξνπ, ην νπνίν θνπβαιά ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ 

αζπλεηδήηνπ, νη νπνίεο πξέπεη λα θαλεξσζνύλ θαη λα αλαιπζνύλ, όπσο δειαδή ππνζηήξηδε θαη ν Freud, ζηηο 

ζεσξίεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδνληαη ελ πνιινίο νη ππεξξεαιηζηέο. Ο Οδπζζέαο Διύηεο από ηε κεξηά ηνπ απνδίδεη 

αμία ζηα όλεηξα, γηα ηελ νξζή θαηαγξαθή  ησλ νπνίσλ απαηηείηαη άζθεζε:  

 

Ναη, ν Φξόηλη είρε δίθην. Τν όλεηξν ζε αθήλεη όηαλ ην αθήλεηο. Πξνζσπηθά, ζε πεξηόδνπο όπνπ έηπρε 

λα αζθήζσ ηνλ εαπηό κνπ επί ηνύην, θαηάθεξα λα ζπγθξνηώ, όπσο από ηα ζξαύζκαηα ελόο αγγείνπ νη 

αξραηνιόγνη, νιόθιεξν ην αληηθείκελν-ζηελ πεξίπησζε πνπ καο απαζρνιεί, νιόθιεξν ην «ζελάξην» 

κηαο λύρηαο  (1974, ζει., 154). 

 

Δίλαη εύθνιν λα δηαθξίλεη θαλείο ηελ παξνπζία ηνπ νλείξνπ ζηα πνηήκαηα ησλ Πξνζαλαηνιηζκψλ. Από ην 

πξώην θηόιαο πνίεκα Τνπ Αηγαίνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηα όλεηξα: «Γίλεη ν καΐζηξνο ην παλί / Σηε ζάιαζζα / Τα 

ράδηα ησλ καιιηψλ / Σηελ μεγλνηαζηά ηνπ νλείξνπ ηνπ / Γξνζηά». Καη ζην ηξίην πνίεκα: «Ο κπάηεο κε ην δηάθαλφ 

ηνπ θχζεκα / Γέξλεη παλί ηνπ νλείξνπ / Μαθξηά». Δπηπιένλ, ην πξώην πνίεκα από ηα Δπηά λπρηεξηλά θαηάζηηρα 

αξρίδεη κε ηα όλεηξα πνπ ήξζαλε «Σηα γελέζιηα ησλ γηαζεκηψλ / Νχρηεο θαη λχρηεο ζηηο ιεπθέο/ Αυπλίεο ησλ 

θχθλσλ».           

 Τν όλεηξν γηα ηελ ππεξξεαιηζηηθή ζεσξία είλαη ζεκαληηθό γηαηί κεηαμύ άιισλ απνθαιύπηεη ηηο κύρηεο 

επηζπκίεο θαη ηνπο πόζνπο ηνπ αηόκνπ,  νη νπνίνη βξίζθνληαη θαιά θπιαγκέλνη ζην αζπλείδεηό ηνπ, ηνπο 

νπνίνπο ε ινγηθή εκπνδίδεη λα αλαδπζνύλ ζηελ επηθάλεηα, λα βξνπλ ηθαλνπνίεζε θαη λα απειεπζεξώζνπλ έηζη 

ηνλ άλζξσπν. Γηα ηνλ Διύηε, μερσξηζηή επνκέλσο ζεκαζία απνθηά ε έλλνηα ηεο επηζπκίαο θαη ηνπ πόζνπ θαη 

γη’ απηό ην ιόγν ε ηειεπηαία απαληά ζπρλά ζηα πνηήκαηα ηεο πξώηεο ηνπ ζπιινγήο. Σην δεύηεξν πνίεκα από 

ηα Παξάζπξα πξνο ηελ πέκπηε επνρή, ε ηδέα ηεο επηζπκίαο θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο: «Η επηζπκία έρεη κηα πνιχ 

ςειή θνξκνζηαζηά θαη ζηηο παιάκεο ηεο θαίεη ε απνπζία / Η επηζπκία γελλάεη ην δξφκν ηεο φπνπ ζέιεη λα 

πεξπαηήζεη. Φεχγεη…». Δπηπιένλ, ζην V πνίεκα μεπεδά ν πόζνο: «Φεχγα δαξθάδη! Πφζε θνληά ζηε ιχηξσζή ζνπ 

θεχγα δσή ζαλ θνξπθνγξακκή».          

Ζ ηδέα ηνπ πόζνπ εκθαλίδεηαη μαλά θαη ζηε Σπλαπιία ησλ γπαθίλζσλ, όπνπ ζην δεύηεξν πνίεκα 

αλαθέξεηαη όηη: «Δδψ-κέζα ζηα πξψηκα ςηζπξίζκαηα ησλ πφζσλ, έλησζεο γηα πξψηε θνξά ηελ νδπλεξή επηπρία 

ηνπ λα δεηο!», ελώ ζην XVII ν πνηεηήο αλαθσλεί: «Τίπνηε δελ έκαζεο απ’ απηά πνπ γελλήζεθαλ θη απ’ απηά πνπ 

πεζάλαλε θάησ απ’ ηνπο πφζνπο». Ζ ζεκαζία πνπ ν Διύηεο δίλεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ πόζσλ πνπ αλαδύνληαη 

από ην αζπλείδεην θαίλεηαη θαη από ηα ιόγηα ηνπ, θαζώο ηνλίδεη όηη: «Τα αληηθείκελα πξέπεη λα 

ελζσκαηώλνληαη ζηελ αλαγθαηόηεηα ησλ αλζξώπηλσλ πόζσλ» (1974, ζει. 121). Τα πξάγκαηα δειαδή ηνπ 

θόζκνπ, ε ινγηθή πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη ζηελ αλάγθε ηθαλνπνίεζεο ησλ επηζπκηώλ ηνπ αηόκνπ. 

 Τέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κε ην πνίεκα Η ηξειή ξνδηά ν Διύηεο, εθηόο ησλ άιισλ, έξρεηαη λα 

ηαπηηζηεί κε ηνπο ππεξξεαιηζηέο αλαθνξηθά κε ηελ αμία πνπ απνδίδνπλ ζηελ ηξέια σο κεραληζκνύ θαηαλόεζεο 

κηαο δηαθνξεηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο. Ζ ξνδηά είλαη βέβαηα έλα άςπρν αληηθείκελν ζην νπνίν απνδίδνληαη από 

ηνλ πνηεηή αλζξώπηλεο ηδηόηεηεο («Πνπ ζθηξηάεη ζην θσο ζθνξπίδνληαο ην θαξπνθφξν γέιην ηεο», «Πνηέ 

ζιηκκέλε θαη πνηέ γθξηληάξα») θαη κάιηζηα ηδηόηεηεο κηαο λέαο γπλαίθαο. Γηα ηνλ Μεηζάθε, ην πνίεκα απνηειεί 

«ύκλν ζηελ νκνξθηά ηεο λέαο γπλαίθαο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηα ιηηά εθθξαζηηθά κέζα» (1998, ζει. 17).

 Απηό πνπ πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν πνίεκα είλαη αζθαιώο ε κεηαθνξηθή 

θαηάζηαζε ηξέιαο ηεο ξνδηάο. Ζ ηξέια ηεο ξνδηάο βέβαηα δελ είλαη ζηαηηθή, αιιά κεηαδνηηθή θαζώο αθνπκπά 

ηνπο ππόινηπνπο: 

 

Όηαλ ζηνπο θάκπνπο πνπ μππλνχλ ηα νιφγπκλα θνξίηζηα 

Θεξίδνπλε κε ηα μαλζά ηνπο ρέξηα ηα ηξηθχιιηα 

Γπξίδνληαο ηα πέξαηα ησλ χπλσλ ηνπο, πέζηε κνπ είλαη ε ηξειιή ξνδηά 

Πνπ βάδεη αλχπνπηε κεζ’ ζηα ρισξά παλέξηα ηνπο ηα θψηα (2002, ζει. 145) 

 

Δπνκέλσο ππάξρεη εδώ κηα θαηάζηαζε όπνπ ε ηξέια, ε νπνία γηα ηνπο «ινγηθνύο» αλζξώπνπο απνηειεί λόζν, 

γηα ηνλ πνηεηή απνηειεί ηελ θαηάζηαζε εθείλε, ηε δύλακε εθείλε ε νπνία απειεπζεξώλεη ην άηνκν από ηηο 

δεζκεύζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο θνηλσλίαο. Με ηελ ηξέια αλαδύνληαη νη θξπκκέλεο νξκέο, νη 

αλεθπιήξσηνη πόζνη ηνπ αλζξώπνπ. Γη’ απηό θαη ε ηξειή ξνδηά απνηειεί ζύκβνιν δσήο: «ην κπζηηθό ξεύκα ηεο 

δσήο πνπ πεξλάεη από ηα ζηνηρεία θη από ηνλ άλζξσπν ηαπηόρξνλα θη αλαλεώλεη θαη κεηαιιάδεη θαη μαλαβάθεη 
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θαη θαξπίδεη ηα πάληα, θξαηώληαο ηα θαηλόκελα ηνπ θόζκνπ ζε κηα αηώληα ληόηε, ζε κηα αηώληα θαινζύλε». 

(Καξαληώλεο, 1992, 82-83).         

 Δπηπιένλ, δελ πξέπεη λα ιεζκνλεζεί όηη ζηελ Τξειή ξνδηά πξνβάιιεηαη επίζεο θαη ε ππεξξεαιηζηηθή 

ηδέα ηεο θξπθήο ελόηεηαο ησλ πξαγκάησλ. Πξάγκαηη, νη αλζξώπηλεο, γπλαηθείεο ηδηόηεηεο ηεο ξνδηάο νδεγνύλ 

αβίαζηα ζην ζπκπέξαζκα όηη πεπνίζεζε ηνπ πνηεηή απνηειεί ε ηδέα ηνπ αδηαίξεηνπ θόζκνπ-αλζξώπηλνπ θαη 

θπζηθνύ, ε νπνία θαη πξνζσπνπνηείηαη ζηελ ηξειή ξνδηά. Έλα δέληξν δειαδή εμαλζξσπίδεηαη θαη ρώλεηαη 

βαζηά ζηελ νπζία ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο, ζηελ νπζία ηεο δσήο: «Πέζηε κνπ, απηή πνπ αλνίγεη ηα θηεξά ζην 

ζηήζνο ησλ πξαγκάησλ / Σην ζηήζνο ησλ βαζηψλ νλείξσλ καο, είλαη ε ηξειή ξνδηά;» 

 

V. ΔΠΙΛΟΓΟ 
Αζθαιώο νη ππεξξεαιηζηηθέο αλαθνξέο ζηνπο Πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ Διύηε δε ζηακαηνύλ εδώ. Με 

δεδνκέλα ηα ζηελά πεξηζώξηα κηαο κειέηεο, θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα ξηρηεί θσο ζηα ζεκαληηθόηεξα 

ζεσξεηηθά δεηήκαηα ηνπ ππεξξεαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ηα νπνία θαη επεξέαζαλ ηε γξαθή ηεο πξώηεο ζπιινγήο 

ηνπ πνηεηή.   

Ζ πξώηκε πνίεζε ηνπ λνκπειίζηα Διύηε εμαθνινπζεί λα απνηειεί γόληκν ρώξν γηα θάζε είδνπο 

αλαδεηήζεηο θαη έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηε γόληκε αθνκνίσζε ππεξξεαιηζηηθώλ ζηνηρείσλ. Άιισζηε, ε ίδηα ε 

έξεπλα δείρλεη όηη νη Πξνζαλαηνιηζκνί είλαη πιήξεηο ππεξξεαιηζηηθώλ αλαθνξώλ, απνηέιεζκα ηεο ηόηε 

πξνζήισζεο ηνπ Διύηε ζηα θεξύγκαηα ηνπ Μπξεηόλ θαη ησλ άιισλ πξσηεξγαηώλ ηνπ θηλήκαηνο. 
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