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ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Κείμενο «Μικρή Aσυμφωνία εις Α μείζον» Κ. Καρυωτάκη.  

Ερωτήσεις  
1. Να σχολιάσετε τον τίτλο του ποιήματος σε σχέση με το περιεχόμενό του.  
Ένα από τα γνωρίσματα της ποίησης του Καρυωτάκη αποτελεί η ειρωνεία και η διάθεση πικρού σαρκασμού, στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ύφος του κειμένου και είναι διακριτά ήδη από τον τίτλο. Οι όροι και το 
λεξιλόγιο που χρησιμοποιούνται θυμίζουν μουσικούς όρους που αξιοποιούνται ευρηματικά προϊδεάζοντας τον αναγνώστη για το περιεχόμενο και το σκοπό του ποιήματος.  

Καταρχάς η λέξη ασυμφωνία χρησιμοποιείται με σατιρική διάθεση καθώς ο όρος παραπέμπει στις μουσικές συμφωνίες των οποίων κύριο γνώρισμα είναι η ιδανική ενορχήστρωση και η αρμονία, ενώ στο ποίημα 
αποδίδεται η αντίθεση που υπάρχει στις απόψεις και στις ιδέες των δύο ποιητών. Παρατηρούμε ακόμη πως δηλώνεται και ο μουσικός τόνος της υποτιθέμενης αυτής μελωδίας εις Α μείζον δίνοντας μια παιγνιώδη και 
συνάμα ειρωνική χροιά στον τόνο του ποιήματος, καθώς η ρεαλιστική καταγραφή θα έπρεπε να έχει τη μορφή εις Α ελάσσονα. Για άλλη μια φορά ο Καρυωτάκης με έναν υπαινικτικό τρόπο θέλει να τονίσει ότι η 
απόσταση ανάμεσα στους δύο ποιητές είναι μείζων. Ταυτόχρονα προοικονομεί την επιμελημένη ομοιοκαταληξία του ποιήματος, εφόσον όλοι οι στίχοι έχουν την κατάληξη –αση, τέχνασμα του δημιουργού για να 
αποδώσει με εμφατικό τρόπο το σαρκασμό του.  

Σε αυτήν τελικά την ποιητική αναμέτρηση που θα σκιαγραφηθεί, ο Καρυωτάκης δε διστάζει να υπαινιχθεί ήδη μέσα από την αντίθεση που υπάρχει στον τίτλο (μικρή –μείζον) πως προφανώς ο μικρός και ασήμαντος 
για την ώρα Καρυωτάκης θα αναδειχθεί μέγιστος στο πέρασμα του χρόνου υποσκελίζοντας τον Μαλακάση, αλλά και κάθε ποιητή που επιχειρεί να πετύχει την εφήμερη δόξα και αναγνώριση μέσα από κοσμικές συνα-
ναστροφές.  

2. Στο ποίημα αυτό ο Καρυωτάκης προκαλεί τον ποιητή Μαλακάση σε έναν αγώνα , που μοιάζει με μία καρυωτακικού ύφους παρωδία του ποιητικού αγώνα μεταξύ του Αισχύλου και του Ευριπίδη στην κωμωδία του 
Αριστοφάνη, Βάτραχοι. Ποια χαρακτηριστικά αποδίδει στον Μαλακάση και ποια στον εαυτό του ;  

Με αφόρμηση την αδιαφορία που επέδειξε ο ποιητής Μαλακάσης απέναντι στον Καρυωτάκη, όταν ο δεύτερος πήγε να τον συγχαρεί για τη διάλεξή του για τον Moreas, ο Καρυωτάκης απευθύνεται στον ποιητή 
Μαλακάση μέσω της ποίησης και τον καλεί προκλητικά σε έναν αγώνα ποιητικής αναμέτρησης.  
Η εναγώνια επιθυμία να αναγνωριστεί και να μη συγκαταλεχθεί στους άδοξους ποιητές φαίνεται ότι αποτελεί το εμπνευστικό έρεισμα αυτού του ποιήματος, στο οποίο δημιουργείται η εικόνα μιας μεταφορικής δίκης με 
κύριο σκοπό να αναδειχθεί ο επικρατέστερος ποιητής. Δικαστής ο χρόνος. Προκειμένου να ληφθεί λοιπόν η τελική απόφαση, ο κριτής πρέπει να λάβει υπ’όψιν του τις αρετές του καθενός .Ο ποιητής κατ΄αναλογία του 
διδασκάλου της σάτιρας, Αριστοφάνη, δανείζεται τους ίδιους εκφραστικούς τρόπους και με αρκετή δόση ειρωνείας και σαρκασμού παρουσιάζει το Μαλακάση αλλά και τον εαυτό του.  
Από τη μια αναδύεται ο κοσμικός και ευυπόληπτος πολίτης Μαλακάσης με το λαμπρό του παράστημα και τη γοητευτική του εμφάνιση. Οι τρόποι , το παράστημα και το ύφος του δηλώνουν την αλαζονεία του, την 
αυταρέσκεια αλλά και την κοινωνική αναγνώριση που απολαμβάνει . Τη στιγμή όμως που ο ποιητής εξυψώνεται και αναδεικνύεται μεγάλος στην εποχή του, την ίδια στιγμή ο ειρωνικός τόνος του Καρυωτάκη και το 
ανατρεπτικό λεξιλόγιό του τον καταβαραθρώνει στο μέλλον. Η περιγραφή του γίνεται σχεδόν με γελοιογραφικό τρόπο και αγγίζει τα όρια μιας αστείας καρικατούρας, υπονομεύοντας όχι το ποιητικό έργο του Μαλακάση, 
αλλά κάθε ποιητή ο οποίος επιδιώκει την αναγνώριση μέσω της κοσμικότητας και της κολακείας των λογοτεχνικών κύκλων.  
Περιγράφεται με αλαζονικό μειδίαμα και μονόκλ, ένας υπεροπτικός άνθρωπος του πνεύματος που συναναστρέφεται με την ελίτ των ανθρώπων της τέχνης και δεν καταδέχεται να δώσει ούτε μια ματιά στον ταπεινό 
Καρυωτάκη. Εάν όμως αυτές είναι οι αρετές του, προφανώς ισοδύναμη είναι και η ποίησή του, τα χαρακτηριστικά της οποίας θα είναι αντίστοιχα: επιτηδευμένη, κενή και ταπεινά συμβιβασμένη με τους λογοτεχνικούς 
τρόπους της εποχής.Στον αντίποδα όμως όλων αυτών με έναν οξύμωρο τρόπο, ο Καρυωτάκης με αυτοσαρκαστική διάθεση αναφέρει γνωρίσματα, που ενώ φαινομενικά τον υποβαθμίζουν, στην πραγματικότητα τον 
εξυψώνουν ως πραγματικό ποιητή. Αυτοχαρακτηρίζεται ως μισητό σκήνωμα, άθυρμα θανάτου, συντριμμένο βάζον και κύμβαλον αλαλάζον με σκοπό να υπαινιχθεί την αδιαφορία του για τις κοσμικότητες και την 
περιφρόνησή του για το κοινωνικό κατεστημένο της εποχής . Στους χαρακτηρισμούς του διακρίνεται ακόμη και η περιφρόνησή της ίδιας της ζωής καθώς και το ψυχικό και πνευματικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται.  
Όλα αυτά όμως συνιστούν το αποτέλεσμα του πνευματικού κάματου που καταβάλλει ο δημιουργός, όταν πραγματικά γίνεται θεράπων της ποίησης, και ο Καρυωτάκης ανήκει σε αυτούς. Τα γνωρίσματα που αποδίδει 
στον εαυτό του στην ουσία αποκαλύπτουν την ποιητική του ουσία που είναι ανεπιτήδευτη, ουσιώδης και ειλικρινής . Η πλάστιγγα λοιπόν της ζυγαριάς θα βροντήσει κάτω με δύναμη, όταν ο χρόνος θα ζυγίσει την αξία 
του έργου του Καρυωτάκη , αποδίδοντας στο έργο του τη διαχρονική αναγνώριση που του αξίζει.  

3. Να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά του ύφους και της γλώσσας που χρησιμοποιεί ο Καρυωτάκης για να παρουσιάσει τον εαυτό του. Τι επιτυγχάνει με αυτά τα εκφραστικά μέσα;  
Το ποίημα αυτό του Καρυωτάκη ανήκει στην ποιητική συλλογή Ελεγεία και Σάτιρες, τίτλος που αντικατοπτρίζει το γενικότερο κλίμα αλλά και ύφος της ποίησής του. Πράγματι μια γενικότερη διάθεση απαισιοδοξίας σε 
συνδυασμό με μια ισχυρή δόση αυτοσαρκασμού ως αντίδραση αποτελούν κύρια γνωρίσματα του έργου του.  
Τα στοιχεία αυτά μάλιστα αναδεικνύονται, καθώς ο ποιητής επιδιώκει να σκιαγραφήσει τον εαυτό του στον αντίποδα του υπεροπτικού Μαλακάση. Κατ’ αρχάς οι στίχοι που αφιερώνει για τον εαυτό του είναι λιγότεροι και 
το ύφος λακωνικότερο, τονίζοντας ότι η ποιητική του ουσία δεν κρύβεται στην επιτήδευση. Παρατηρούμε ακόμα την επιλογή εκκλησιαστικών και λόγιων εκφράσεων (σκήνωμα, άθυρμα, κύμβαλον αλαλάζον) που 
προσδίδουν, αφενός μια τραγική σοβαρότητα στο έργο του ποιητή και αφετέρου τη βαθύτερη πνευματική υφή της ποίησής του έναντι της επιφανειακής του αντιπάλου του. Το συνεχές ασύνδετο σχήμα που δημιουργείται 
ανασύρει από την αφάνεια το ποιητικό εγώ, προσδίδοντας έναν τόνο επισημότητας και καθιστώντας την αξία του έργου του Καρυωτάκη αναμφισβήτητη. Εκτός όμως από την έμμεση ανάδειξη του έργου του , δε διστάζει 
παράλληλα να αυτοσαρκαστεί, υποδηλώνοντας τα αρνητικά στοιχεία της μορφής και της προσωπικότητάς του που προξενούν την κοινωνική απόρριψη (μισητό) και αποκαλύπτουν το αίσθημα της παραίτησης και της 
απαισιοδοξίας που τον φέρνουν πολύ κοντά στην ιδέα του θανάτου .  
Η ηχητική και οπτική εικόνα της πλάστιγγας που βροντά κάτου, ζυγίζει το βαρυσήμαντο έργο του ποιητή και προδικάζει το νικητή της ποιητικής αναμέτρησης αποδίδοντας στον Καρυωτάκη τη διαχρονική καταξίωση. Ο 
απώτερος σκοπός όμως όλων αυτών των εκφραστικών μέσων είναι να καταδειχθεί πως ίσως αυτό είναι το τίμημα που καταβάλει ένας ποιητής, όταν πραγματικά αφοσιώνεται στην τέχνη του και τολμά να συγκρουστεί με 
τα λογοτεχνικά και κοινωνικά στερεότυπα της εποχής του για να αναδείξει νέους δρόμους.  
Παράλληλο κείμενο  

Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς 628-655 μ.Χ.  

Με λόγια , με φυσιογνωμία και με τρόπους μια εξαίρετη θα κάμω πανοπλία• και θ’ αντικρίζω έτσι τους κακούς ανθρώπους χωρίς να έχω φόβον ή αδυναμία.  

Θα θέλουν να με βλάψουν. Αλλά δεν θα ξέρει κανείς απ’όσους θα με πλησιάζουν πού κείνται οι πληγές μου, τα τρωτά μου μέρη, κάτω από τα ψεύδη που θα με σκεπάζουν. –  

Ρήματα της καυχήσεως του Αιμιλιανού Μονάη. Άραγε να ‘καμε ποτέ την πανοπλία αυτή; Εν πάση περιπτώσει, δεν τη φόρεσε πολύ. Εικοσιεπτά χρόνω, στην Σικελία πέθανε.  
Κ. Καβάφης  

4. Σε ποιον θα χαρίζατε την «πανοπλία» του καβαφικού ποιήματος, στο Μαλακάση ή στον Καρυωτάκη και γιατί;  
Οι πανοπλίες είναι όργανα του πολέμου, μεταλλικές άμυνες στα θανατηφόρα χτυπήματα του εχθρού. Οι πανοπλίες δυστυχώς δεν ξέρουν πώς να προστατεύσουν από τα χτυπήματα της ζωής, τα ψυχικά σπαθίσματα και 
τα δόρατα της μοίρας.  
Η πανοπλία του Καβάφη είναι μία ουτοπία, προϊόν καυχήσεως αλλά συγχρόνως η βαθιά παιδική φαντασίωση της ατρωσίας απέναντι σε ό,τι μας πληγώνει. Αποδίδεται στη μεγαλοστομία κάποιου που πέθανε νέος χωρίς 
να τη φορέσει, χωρίς καν «να την έκαμε ποτέ». Τη ζήλεψε (ή μήπως την έτρεφε στα μύχια του;) ο Καβάφης και τη φαντασιώθηκε ως ανθεκτικό κάλυμμα ψεύδους που θα κρύβει τις πληγές του.  
Η καβαφική πανοπλία είναι μία ουτοπία που τη χρειάζονται όσοι αιμορραγούν από χρονισμένες πληγές, από χτυπήματα ανεπούλωτα. Θα τη χάριζα στον Καρυωτάκη, στον άνθρωπο που δοκιμάστηκε στα αυτοκτονικά 
άκρα μιας αποπνικτικής εποχής, η οποία θέριεψε τα ψυχολογικά του αδιέξοδα και τον εξώθησε στην ολοκληρωτική εξάντληση και εν τέλει παραίτηση. Την τραγική φιγούρα που κάτω από ένα δένδρο στην Πρέβεζα 
χάραξε τον οδυνηρό προσωπικό του επίλογο και πρόσθεσε άλλο ένα κεφάλαιο στη μυθολογία της πανοπλίας του Αλεξανδρινού Αιμιλιανού Μονάη, που αποδήμησε τόσο μακριά από την πατρίδα του.  

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ “ΣΥΝΟΛΟ”  

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Α. ΓΑΛΑΝΗ  

 


