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Γιάννης Χατζίνης

H ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΣΙΣ 

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΠΟΛΥ'ΟΥΡΗ 

Η ΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ, θα μας αποκάλυπτε, άραγε, 
ολόκληρο το μυστικό της αν οι συνθήκες της ζωής και του θανάτου της 

ποιήτριας δε μας έδιναν το κλειδί; Χαρακτηρίζουμε συνήθως ως αγαπημένους 
των θεών τούς ποιητάς που πεθαίνουν νέοι. Όμως, πιο τυχεροί ανάμεσά τους 
είναι εκείνοι, που με τον ίδιο το θάνατό τους επιβεβαιώνουν το ποιητικό τους μή-
νυμα. Ο νους μας πάει και στον Κώστα Καρυωτάκη, που είχε τόσο ζυμώσει την 
ποίησή του με τη ζωή του, ώστε χρειάστηκε να επισφραγίσει την πρώτη με το 
βίαιο τέλος που έδωσε στη δεύτερη. Λίγα ονόματα είναι ενωμένα μέσα στη λογο-
τεχνική μας ζωή, όσο του Καρυωτάκη και της Πολυδούρη. Επλάσαμε γύρω στο 
δεσμό τους ένα μύθο που μας διευκολύνει ίσως και στην προσέγγ ιση του έργου. 
Πέρα όμως από το μύθο υπάρχει μια πραγματικότητα, που μπορεί να ξεπερνάει 
τη δύναμη του μύθου. 

Όταν η Μαρία Πολυδούρη, άφηνε την Καλαμάτα για να ’ρθει στην Αθή-
να – κοριτσάκι ακόμη, που μόλις είχε τελειώσει το Γυμνάσιο– φλέγονταν από 
την επιθυμία να γνωρίσει τη φιλολογική ζωή της πρωτεύουσας. Διορίστηκε 
υπάλληλος στη Νομαρχία Αττικής κι είχε την τύχη να γνωρίσει εκεί τον Κώ-
στα Καρυωτάκη. Ήταν οχτώ χρόνια μεγαλύτερός της, ώριμος ποιητής πια, 
με προσωπικότητα, αν και όχι αρκετά ακόμη γνωστός. Εγκαταλείφθηκε στην 
επίδρασή του, δε φαίνεται όμως να συνδέθηκε μαζί του ερωτικά. Ίσως η φα-
ντασία της να έπλασε από την εποχή της πρώτης γνωριμίας ένα όνειρο, που 
γρήγορα όμως διαψεύσθηκε. Ο Καρυωτάκης δεν ήταν φτιαγμένος να ζήσει 
ένα πραγματικό πάθος όπως θα το ήθελε η Πολυδούρη. Η αρρώστια που τον 
βασάνιζε (ψυχική ή σωματική) ομολογήθηκε στους περίφημους εκείνους στί-
χους τους: 
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Πρὶν φτάσουμε στὴ μέση αὐτοῦ τοῦ δρόμου 
ἐχάσαμε τὴ χρυσή πανοπλία,

που μας ανοίγουν την πόρτα του μυστικού του. Το μυστικό αυτό, θαμμένο στο βά-
θος της ποιήσεώς του, που έρχεται έτσι από κάποιες απροσδόκητες ρωγμές στην 
επιφάνεια, είναι η αδυναμία του να νιώσει τον έρωτα, να φλογιστεί από τον έρωτα. 
Στο γεγονός αυτό οφείλονται όλες του οι απελπισίες, η βαθιά, αθεράπευτη απαισι-
οδοξία του. Ενώ αντίθετα, το μυστικό της Πολυδούρη, εύγλωττα εκφρασμένο, είναι 
η μεγάλη δίψα του πάθους που την έκαιγε ολόκληρη, και που δεν μπόρεσε, από το 
ίδιο της το μέγεθος, να βρει ανάλογη ανταπόκριση στη ζωή. 

Ωστόσο, ο Καρυωτάκης άσκησε επάνω της μια πολλ απλή επίδραση που δεν πε-
ριορίσθηκε μόνο στο έργο της, αλλ ά προεκτάθηκε και στη ζωή της. Η Πολυδούρη 
είχε κοινό μαζί του τον πόθο για ζωή, τη λαχτάρα να χαρεί ως το βάθος της ζωή, 
αδιάφορο αν έφτανε ως εκεί από διαφορετικό δρόμο. Και πριν εμφανιστούν τα συ-
μπτώματα της αρρώστιας, που θα την έφερνε τόσο νέα στον τάφο, την τυραννούσε 
το προαίσθημα πως δεν επρόκειτο να ζήσει πολύ. Γι’ αυτό ήθελε να γευθεί όσο μπο-
ρούσε πιο πολύ τη ζωή, να τη χαρεί ολοκληρωτικά, πριν τη χάσει. Στην πραγματι-
κότητα δεν έκανε άλλ ο παρά να τη σπαταλάει απερίσκεπτα. Όταν μάλιστα, με την 
ευκαιρία μιας κληρονομίας, έφυγε στο Παρίσι το 1927, ήταν για ν’ ασωτέψει τη ζωή 
της σε μια κοσμούπολη, με μεγαλύτερη άνεση. Τον άλλ ο χρόνο ξαναγύρισε στην 
Αθήνα, άρρωστη βαριά, για να καταλήξει σε μια τρίτη θέση της «Σωτηρίας». Από 
τη στιγμή εκείνη αρχίζει και η φιλολογική της δόξα. 

Χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, γιατί η συμπάθεια και η αναγνώρισις, με την οποία 
την περιέβαλλ αν τότε οι φιλολογικοί μας κύκλοι, υπήρξε ίσως γι’ αυτήν και η πιο 
ουσιαστική χαρά που της έδωσε η ζωή. Ήταν ένα δώρο που ερχόταν αργά, αλλ ά που 
θα είχε διάρκεια και που της άξιζε. Οι δυο ποιητικές συλλ ογές που μας άφησε και 
που φανερώνουν με τους ίδιους τους τίτλους των (Οι Τρίλλ ιες που σβήνουν και Ηχώ 
στο χάος) το δραματικό τους περιεχόμενο, θα ήταν δύσκολο να χαρακτηρισθούν ως 
«έργο», με το πλάτος της έννοιας που δίνουμε συνήθως σ’ αυτή τη λέξη. Αλλ ά, μας 
δίνουν την ευκαιρία ν’ αναζητήσουμε μέσα σ’ αυτές έναν άνθρωπο που πονάει, μια 
καρδιά που συντρίβεται κάτω από τον ίδιο της τον πόθο. Θα συναντήσουμε μέσα 
στις συλλ ογές αυτές κοντά σε άλλ ες ισχνότερες επιδράσεις, πολλ ά ποιήματα που 
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με τον τόνο τους, τη διάθεσή τους, το μέτρο τους, μας θυμίζουν τον ποιητή των 
«Νηπενθών» και των «Ελεγείων και σατιρών». Θυμηθείτε, λόγου χάρη, εκείνο 
που τιτλοφορείται «Σ’ ένα φίλο», και που ο φίλος αυτός φαίνεται να είναι ο ίδιος ο 
Καρυωτάκης: 

Θαρθῶ ἕνα βράδυ, στρέφοντας τὸ δρόμο ποὺ μὲ παίρνει,
θαρθῶ νὰ σ’ εὕρω μοναχόν μὲ τὸ παλιό ὅνειρό σου. 
Ἡ ἐσπέρα τὶς λεπτὲς σκιὲς νωχελικὰ θὰ σέρνει,
περνώντας στὸ μοναχικὸ μπροστὰ παράθυρό σου. 
Στὴ σιωπηλὴ σου κάμαρα θὰ μὲ δεχτεῖς καὶ θᾶναι 
βιβλία τριγύρω σὲ σιωπὴ βαθιὰ ἐγκαταλειμένα. 
Πλάϊ-πλάϊ θὰ καθήσουμε. Θὰ ποῦμε γιὰ ὅσα πάνε 
γιὰ ὅσα προτοῦ τὰ χάσουμε μᾶς εἶναι πεθαμένα,
γιὰ τὴν πικρία τῆς ἄχαρης ζωῆς, γιὰ τὴν ἀνία, 
γιὰ τὸ ποὺ δὲν προσμένουμε τίποτε ν’ ἀληθέψει, 
γιὰ τὴ φθορά, καὶ σιγαλὰ στὴ σκοτεινὴ ἡσυχία, 
θὰ σβύσει κ’ ἡ ὁμιλία μας κ’ ἡ τελευταία μας σκέψη. 
Μὰ ἡ νύχτα στὸ παράθυρο θαρθεῖ νὰ σταματήσει 
μῦρα κι’ ανταύγειες ἀστεριῶν κι αὖρες θ’ ανακατέψει
μὲ τὸ μεγάλο κάλεσμα ποὺ θ’ ἀποπνέει ἡ φύση, 
μὲ τὴν καρδιὰ σου ποὺ ἡ σιωπὴ δὲ θὰ τὴν προστατέψει.

Είναι ένα από τα πιο άρτια ποιήματα της Πολυδούρη, μπορούμε όμως να πούμε 
ότι αυτό αποπνέει την πραγματική της διάθεση; Δε βλέπουμε μέσα σ’ αυτό κάποιο 
παραμέρισμα του πραγματικού εαυτού της, κάποια προσωρινή προσαρμογή στη δι-
άθεση του Καρυωτάκη, που το ποίημα αυτό την αποδίδει ακέραιη; Το περίεργο κι 
αρκετά χαρακτηριστικό είναι πως ο Καρυωτάκης δεν μπόρεσε να ιδεί ως το βάθος 
το μυστικό της Πολυδούρη. Την αντίκρισε μέσα στον καθρέφτη του εαυτού του. 
Ένα τετράστιχο που της έχει γράψει, με την αφιέρωση «Μ. Π.» είναι αρκετά ενδει-
κτικό αυτής της αλήθειας:
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Ἕνα σπιτάκι ἀπόμερο, στὸ δεῖλι στὸν ἐλαιώνα,
μιὰ καμαρούλα φτωχική, μιὰ βαθειὰ πολυθρόνα, 
μιὰ κόρη ποὺ στοχαστικὰ τὸν οὐρανὸ κοιτάει
ὦ, μιὰ ζωὴ ποὺ χάνεται καὶ μὲ τὸν ἥλιο πάει.

Τα «Ελεγεία και σάτιρες» όπου περιλαμβάνεται αυτό το τετράστιχο, είχαν ήδη δώ-
σει στον Καρυωτάκη μια από τις πρώτες θέσεις μέσα στη σύγχρονη ποίησή μας. 
Και η νέα ποιήτρια, που είχε δημοσιεύσει μερικά σκόρπια ποιήματα, αλλ ά που δεν 
είχε ιδιαίτερα προσεχτεί, πρέπει να κολακεύτηκε πολύ από την τρυφερή αυτή μνεία. 
Ίσως -το ξαναλέμε -ό,τι είδε σ’ αυτήν ο Καρυωτάκης ν’ αποτελούσε μια κάποια 
πραγματικότητα. Ίσως κ’ η ίδια να πίστεψε για μια στιγμή πως αυτή ήταν η πραγ-
ματικότητά της. Όμως, στα αποκλειστικά δικά της ποιήματα, εκεί που εκφράζεται 
ο αληθινός εαυτός της, θα ’θελα να πω η μεγάλη στιγμή της ζωής της και της ποιή-
σεώς της, δεν υπάρχει ούτε  Καρυωτάκης ούτε κανένας άλλ ος. Εννοούμε ποιήματα 
σαν την «Άνοιξη» το «Μόνο γιατί μ’ αγάπησες», το «Είμαι τρελλ ή να σ’ αγαπώ», 
που είναι και τα αριστουργήματά της. 

Δεν ξέρουμε αν η ίδια η ποιήτρια είχε συνείδηση της εξαιρετικής οξύτητας των 
ερωτικών της κραυγών. Προπάντων, αν είχε σκεφθεί άμεσα τον αναγνώστη, αν 
έγραφε για τον αναγνώστη, μ’ άλλ α λόγια για τη φήμη. Ο συνηθισμένος τύπος 
του λογοτέχνη είναι εκείνος που ζει για να γράφει. Εκείνος, δηλαδή για τον οποίο 
τα ίδια τα πάθη αποκτούν αξία μόνο απ’ τη στιγμή που θα βρουν έκφραση καλλ ιτε-
χνική. Η Πολυδούρη όμως ζει για να ζήσει. Κι όταν χαράζει στο χαρτί τους στίχους 
της, δεν αποβλέπει στον αναγνώστη, αλλ ά στην ίδια τη δική της ανάγκη να δώσει 
στο ηφαίστειό της διέξοδο. 

Αυτό δε συμβαίνει, βέβαια, σε όλα τα ποιήματα. Είναι πολλ ά που δεν αποκαλύ-
πτουν τίποτα. Κι άλλ α, που μοιάζουν μόλις με ψελλ ίσματα ενός πρωτόπειρου και 
που δεν αφήνουν παρά μια μικρή χαραματιά για να μαντεύσουμε τον ποιητή. Αλλ ά 
αν θέλαμε να συναντήσουμε την ποιήτρια στον πραγματικό της χώρο, εκεί που το 
ηφαίστειο αυτό της καρδιάς ξεσπάει με όλη την εκρηκτική του δύναμη, θα πρέπει 
να σταθούμε στα λίγα ποιήματα που αναφέραμε παραπάνω και που είναι αρκετά 
για να της εξασφαλίσουν μια κορυφαία θέση, σαν ποιήτριας ερωτικής, μέσα στη 
λογοτεχνία μας:
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Μὲ μιὰν ἀσίγαστη μανία νὰ θέλω ὅ,τι μοῦ λείπει 
νὰ θέλω ὅ,τι μοῦ κράτησες κρυφὸ 
κι’ ἔτσι νὰ δέρνομαι σ’ αὐτὸ τὸ μάταιο καρδιοχτύπι, 
στὰ μάτια σου˙ τὴν τρέλλ α νὰ ρουφῶ.
Τί θ’ ἀπογίνω, ἀγαπημένε, ποῦ θὰ σὲ ζητήσω;
Ἄλλ οτε οἱ μέρες φεύγανε στὴν προσμονή σου σκιές. 
Αἰῶνες καρτερώντας σε μποροῦσα νὰ διανύσω. 
Μὲ τὄνειρό σου οἱ πίκρες μου γλυκές. 

Μερικές φορές μας κυριεύει, ένα αίσθημα πικρίας και απογοητεύσεως, όταν σκε-
φθούμε με πόση ευχέρεια απομακρυνόμαστε από τους ποιητάς μας. Άλλ οτε δεν τους 
ξεχνούσαμε τόσο εύκολα. Κι όταν μας δινόταν η ευκαιρία ν’ απαγγ είλουμε στίχους, 
τους λέγαμε από μνήμης και χωρίς κόπο. Δεν ξέρω αν τη στιγμή αυτή είμαι το θύμα 
μιας αυταπάτης, όμως πιστεύω ότι η ποίησις τότε είχε μια σημαντική θέση μέσα στη 
ζωή μας. Ίσως γιατί και η ίδια η ζωή διατηρούσε ακόμη έναν τόνο συναισθηματι-
κό, που την έφερνε κοντά στην ποίηση. Τώρα, νιώθουμε κάποια ντροπή μπροστά 
σε τέτοιου είδους συναισθηματικές καταστάσεις, ίσως γιατί πάλι η ίδια η ζωή μάς 
απόδειξε το αίσθημα μάταιο. Παρ’ όλα αυτά, νομίζω πως φτάνει ν’ αγγ ίξουμε με το 
δάχτυλο την πληγή της Πολυδούρη, για να νιώσουμε να μας διαπερνάει το ρίγος 
που έκανε και την ίδια να βγάζει αυτές τις κραυγές:

Μόνο γιατὶ μὲ κράτησες στὰ χέρια σου 
μιὰ νύχτα καὶ μὲ φίλησες στὸ στόμα,
μόνο γι’ αὐτὸ εἶμαι ὡραία σὰν κρῖνο ὀλάνοιχτο
κι’ ἔχω ἕνα ρίγος στὴν ψυχὴ μου ἀκόμα
μόνο γιατὶ μὲ κράτησες στὰ χέρια σου.
Μόνο γιατὶ τὰ μάτια σου μὲ κοίταξαν 
μὲ τὴν ψυχὴ στὸ βλέμμα 
περήφανα στολίστηκα τὸ ὑπέρτατο 
τῆς ὕπαρξής μου στέμμα, 
μόνο γιατὶ τὰ μάτια σου μὲ κοίταξαν. 
Μόνο γιατὶ μ’ ἀγάπησες γεννήθηκα… 
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Πότε άλλ οτε η ποίησίς μάς ανέβασε σε τέτοιες κορυφές ερωτικής απελπισίας; Τα 
τραγούδια της αυτά που κλαίνε ένα νεκρό είναι τα πιο σπαραχτικά: 

Ἄνοιξη! Ὁ ἥλιος χρυσαφιοῦ πλημμύρα, μάγια, μῦρα
παντοῦ καὶ σ’ ἀγαπῶ σὲ καρτερῶ. 
Βραδύνεις κ’ ὑποψιάζομαι, ζηλεύω, δὲ σοῦ πῆρα 
ὅλης σου τῆς ψυχῆς τὸ θησαυρό.

Τὰ λόγια σου! Ὤ τὰ λόγια σου, μιὰ ὑπόσχεση ποὺ καίει,
μιὰ ὑπόσχεση ποὺ ἀργεῖ πολὺ να ρθεῖ.
Τ’ ἀκούω παντοῦ, δὲν παύουνε, μέσα τους κάτι κλαίει, 
μέσα τους τρέμει ἡ ἀγάπη σου προτοῦ μοιραία χαθεῖ. 

Τὰ λόγια σου μὲ μέθυσαν τὴ μέθη τοῦ θανάτου
κι’ ἀκόμα δὲν ἐσίγασαν. Μιλοῦν 
καὶ μὲ τρελλ αίνουν, μὲ μεθοῦν, μὲ  φέρνουν πιὸ σιμά του, 
ἐνῶ πιὸ ἀκαταμάχητα στὴν ὑπαρξη καλοῦν. 

Αφορούν άραγε, τον Κώστα Καρυωτάκη αυτοί οι στίχοι; Μετά την αυτοκτονία του, 
όταν τ’ όνομά του περιβλήθηκε με μια ποιητική αίγλη πρώτου μεγέθους, ίσως η Μα-
ρία Πολυδούρη να ένιωσε κάποια μεταμέλεια που δεν είχε σπρώξει την αισθηματική 
φιλία σε έρωτα, ίσως ακόμη, που είναι και το πιο πιθανό, να συγκλονίστηκε από ένα 
αναδρομικό ερωτικό πάθος για τον τραγικό ποιητή της Πρέβεζας. Έβλεπε και τη 
δική της ζωή να της φεύγει σιγά-σιγά μέσ’ απ’ τα χέρια. Οι έρωτες που είχε πραγμα-
τικά ζήσει, ίσως τότε δεν άξιζαν πια τίποτε μπροστά σ’ αυτόν το μεταθανάτιο, που 
έπλασε με τη φαντασία της και που στάθηκε πιο πραγματικός από τους πραγματι-
κούς, αφού εστεφάνωσε δυο μαρτυρικά ποιητικά μέτωπα. 

Χατζίνης, Γιάννης, «Η ζωή και η ποίηση της 
Μαρίας Πολυδούρη», Η Καθημερινή, 22.9.1954.


