
Η ΠΟΙΗΣΗ τοῦ Καβάϕη, ὅσο ἀντιστέκεται σθεναρὰ σὲ κα-
τηγοριοποιήσεις, κανόνες καὶ γενικεύσεις, ἄλλο τόσο προ-
σαρμόζεται, μὲ πρωτεϊκὴ εὐελιξία, σὲ ἑρμηνευτικὰ σχήματα
καὶ θεωρίες, βυθίζοντας ἀέναα τοὺς ἀναγνῶστες της σὲ πα-
λαιὰ καὶ καινούργια διλήμματα. Ἡ παρούσα μελέτη συνο-
μιλεῖ μὲ τὴν παλαιότερη, ἀλλὰ καὶ τὴν πιὸ πρόσϕατη κα-
βαϕικὴ βιβλιογραϕία, ἀναθερμαίνοντας τὴ συζήτηση μὲ
θέμα τὶς ἐπιδράσεις ποὺ καθόρισαν καὶ διαμόρϕωσαν τὴν
ποιητικὴ ἰδιοσυγκρασία τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ.

Μέσω τῶν θεωρητικῶν καὶ ἱστορικῶν προσεγγίσεων,
ἡ λογοτεχνία τῆς Παρακμῆς, ἔτσι ὅπως διαμορϕώνεται στὴ
Γαλλία καὶ διαχέεται στὴν Εὐρώπη, δὲν ὁρίζεται ἀποκλει-
στικὰ ἀπὸ τὴ λατρεία τοῦ Ὡραίου ἢ τοῦ Νοσηροῦ, ἀλλὰ
πραγματεύεται δυναμικὰ τὴ σχέση μὲ τὴν ἀρχαιότητα καὶ
τὴν ἱστορία. Ἡ ἐπίμονη αὐτὴ συναλλαγὴ μὲ τὸν ἀρχαῖο κό-
σμο, εἴτε ἀϕορᾶ ἀναγνωστικὲς πρακτικὲς εἴτε πειραματικὲς
ἀναμετρήσεις μὲ τὴ γραϕή, περιγράϕει καὶ ἑρμηνεύει ἐν τέ-
λει ἕνα ἀπὸ τὰ πρόσωπα τῆς νεωτερικότητας. Κι ἐνῶ ἡ πρό-
σληψη τῆς Παρακμῆς στὴν ἠθογραϕικὴ Ἑλλάδα τοῦ τέ-
λους τοῦ 19ου αἰώνα δὲν ἀϕήνει ἰδιαίτερα ἴχνη, στὴν ποίη -
ση τοῦ Καβάϕη ἀνιχνεύεται ὡς μιὰ ζωντανὴ σχέση μὲ τὴν
εὐρωπαϊκὴ λογοτεχνία τῆς ἐποχῆς, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀντλοῦ -
νται σταθερὰ καί, κάποιες ϕορὲς ἀπρόβλεπτα, θεματικὲς καὶ
μοτίβα ποὺ ἐπαναξιολογοῦν καὶ ἀναπροσδιορίζουν τὴ σημα-
σία τῆς ἱστορικῆς μεθόδου στὴν ποιητική του τέχνη.

Ἡ Μάρθα Β ασ ιλε ιάδη σπούδασε
Νεοελληνικὴ Φιλολογία στὸ Ἀριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καὶ
Συγκριτικὴ Γραμματολογία στὰ Πα-
νεπιστήμια τῆς Σορβόννης καὶ τῆς Γε-
νεύης. Εἶναι ἐπίκουρη καθηγήτρια Νεο -
ελληνικῆς Φιλολογίας στὸ Ἀριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τὰ
ἐρευνητικά της ἐνδιαϕέροντα ἐπικεντρώ-
νονται στὴν ποίηση τοῦ 19ου καὶ τοῦ
20οῦ αἰώνα, στὴν πρόσληψη εὐρωπαϊ -
κῶν μύθων στὴν ἑλληνικὴ λογοτεχνία,
στὴ μυθοκριτική, τὴν ἀναπαράσταση
τῆς ἀρχαιότητας στὶς νέες της ἐκδοχὲς
πολιτισμικοῦ λόγου, καθὼς καὶ στὶς γυ-
ναικεῖες μορϕὲς στὴ λογοτεχνία. Ἔχει
ἀσχοληθεῖ συστηματικὰ μὲ τὸ ἔργο τοῦ
Κ.Π. Καβάϕη. Οἱ μελέτες της ϕωτίζουν
ἑρμηνευτικὰ μείζονα κείμενα τῆς νεο -
ελληνικῆς λογοτεχνίας καὶ ἔχουν δημο-
σιευτεῖ στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ διεθνῶς.
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Κόσμημα ἐξωϕύλλου:

Auguste Leroux (ἀπὸ τὸ βιβλίο 
A Rebours τοῦ Joris-Karl Huysmans, 

Paris 1920).
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