ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Ο ∆Ω∆ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ
(απόσπασµα)

Δουλεῦτε τον ξανά τόν κόσμο στή φωτιά
καί τά καλά του ξανανθίστε καί τά κρίματα
χτυπώντας τον μέ τό σφυρί καί μέ τ’ ἀμόνι!
Περάστε ἀπάνου από τίς μάντρες τά μουλάρια σας,
φτερῶστε τα σάν τά σκουπόξυλα,
ὃταν οἱ μάγισσες τά καβαλᾶνε!
Ὁ κόσμος ἀκομμάτιαστος καί ἀπέραντος!
Ὃπου τελειώνουν οἱ στεριές,
τά πέλαγα ἀρχινᾶνε!
Ὃσα βουνά κι ἂν ανεβεῖτε,
ἀπ' τίς κορφές τους θ' ἀγναντεῦτε ἂλλες κορφές,
ψηλότερες, μιάν ἂλλη πλάση ξελογιάστρα
καί στήν κορφή σά φτάστε τήν κατάψηλη,
πάλι θά καταλάβετε πώς βρίσκεστε
σάν πρῶτα κάτου ἀπ’ ὃλα τ’ ἂστρα.
(Ὁ δωδεκάλογος τοῦ γύφτου)

Μιλάει στη φύση ο ποιητής, στα άλογα και στα λογικά της όντα, τους ανθρώπους.
Μεγάπνοος ήλιος, το πνεύµα του και η φωτιά του το καµίνι που αναλιώνει τα κρίµατα
κι ανθίζει τα καλά. Χτυπώντας μέ τό σφυρί καί μέ τ’ ἀμόνι ο άνθρωπος
διαµορφώνει τον κόσµο του, σύµφωνα µε τις επιταγές της βούλησης του Θεού, που
είναι πάντα ανάλογες µε την έφεση της ψυχής του. Άξια και ικανή και η δική του
βούληση, ελεύθερη κι απρόσκοπτη ωσάν του ποιητή, ορθώνει το ανάστηµα της σ' όλα
τα υποδεέστερα Βασίλεια κι επεξεργάζεται το θεϊκό Λόγο σφυρηλατώντας τον, για να
του προσδώσει τις µορφές εκείνες στις οποίες αρέσκεται. Τις διαστάσεις του απείρου να
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λάβει το πνεύµα του, να µεγαλουργήσει στο νου, στη γνώση να τελειωθεί, να λυτρωθεί
το δράµα της ζωής του.
Μέγας ταγός ο ποιητής, στο µεγακοσµικό πεδίο του Θεού τον άνθρωπο εκπαιδεύει.
Τον καθοδηγεί να περάσει ἀπάνου από τίς μάντρες, να εξυψώσει τα ένστικτα, που
συµβολίζονται µε τα µουλάρια, πάνω από τα κάστρα που χτίζει ο χρόνος για να
αµύνεται. Εκεί υπερίπτανται οι αξίες της καρδιάς, οι δυνάµεις της θεϊκής αγάπης, οι
εφέσεις της γήινης ψυχής. Και προστατεύουν τον κόσµο, διατηρώντας τον απέραντο
και συµπαγή, µοναδικό στην καθαρή του φύση, αλώβητο στο στερέωµα της µεγαθυµίας
του υπέρτατου Θεού, πνευµατικό σύµπαν όπου τελειώνουν οι φυσικές στεριές και τα
πέλαγα της οντολογικής αναζήτησης ἀρχινᾶνε.
Ὃσα βουνά κι ἂν ανεβεῖτε, λέει ο ποιητής στους ήλιους-γίγαντες, ἀπ' τίς κορφές
τους θ' ἀγναντεῦτε ἂλλες κορφές, άλλους τεράστιους γίγαντες, ψηλότερους κι από
τ' άστρα, που συνεπαίρνουν τον ίδιο το Θεό και Τον µεθούν, να παραδίδεται η θέληση
Του στη θέληση µιας άλλης πλάσης, ξελογιάστρας. Να φτάσει στην κορφή της την
κατάψηλη ο αγαπηµένος άνθρωπος, µε τη θεία Του χάρη, το ασύλληπτο Του µεγαλείο
να δει και να θαυµάσει. Να εννοήσει της δηµιουργίας Του το ατελείωτο θαύµα, τέτοιο
που, όσο ψηλά κι αν ανεβαίνει η σκέψη του, το πάθος, η αγάπη, θα είναι το φως του
δηµιουργού πάντα ψηλότερο, για να φωτίζει στην αιωνιότητα τ’ ανθρώπινά Του άστρα,
δηµιουργήµατα που πρέπει ν' αγαπούν και να πονούν.
Τα έργα του µόχθου τους να γίνονται θυσία, σαν κρίµατα που ανθίζουν και
µαραίνονται στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, έννοιες που
συµβολίζουν την αθανασία και το θάνατο. Αυτές οι έννοιες λέει ο ποιητής πως πρέπει
να δουλεύονται µε τη φωτιά των επιθυµιών, καθώς θα χτυπιούνται από το σφυρί, που
συµβολίζει το νου, επάνω στο αµόνι, που είναι η καρδιά του ανθρώπου. Εκεί
δουλεύεται ο κόσµος ασυνείδητα κι ο ποιητής διδάσκει τους ανθρώπους να εργάζονται
συνειδητά. Ενωµένος µε τη θέληση του Θεού, γνωρίζει τα µυστήρια του σύµπαντος,
καθώς µε τη σωκρατική του γνώση κατέχει της ψυχής του, ψυχής του κόσµου, τον
αείροο κάµατο, που αποσκοπεί στης µορφικής της έκφρασης την τελειότητα να φτάσει.
Είναι τα κρίµατα που πρέπει να ξανανθίζουν, να τελειούνται οι επιθυµίες και να
γίνονται αγάπη. Γι’ αυτό σαν τα υπάκουα µουλάρια πρέπει να εκτελούν το αγώγι τους,
να µεταφέρουν το φορτίο, το δράµα της προσωπικότητας, και, ξεπερνώντας τα εµπόδια
της προστασίας, της άµυνας και της επίθεσης, που συµβολίζονται µε τις µάντρες, να το
εναποθέτουν στων µεταµορφώσεων τα µυστήρια. Εκεί φτερώνεται η υπηρεσία που
γίνεται για την κάθαρση, η προσφορά, που συµβολίζεται µε τα σκουπόξυλα, τα οποία
καβαλᾶνε οἱ μάγισσες - ελευθερίες που κατακτιώνται όταν έχουν διεκπεραιώσει το
έργο τους οι άνθρωποι, για να έχει τη δυνατότητα ο κόσµος να διατηρεί την ενότητά

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΑΛΙ∆ΗΣ

του στην απεραντοσύνη της αιωνιότητας. ∆ιηνεκής κύκλος, µέσα στον οποίο
τελειώνουν οἱ στεριές κι αρχίζουν τά πέλαγα, τελειώνουν τά πέλαγα κι
αρχίζουν οἱ στεριές.
Οι στεριές µε το στέρεο έδαφος τους συµβολίζουν τη σταθερότητα του ανθρώπου,
τη σιγουριά του, την πίστη του στις ιδέες. Τα πέλαγα συµβολίζουν τα ταραχώδη ψυχικά
του οράµατα, που τον ταξιδεύουν στο αχανές πεδίο της ύπαρξης του, µέσα από το οποίο
εξερευνά τον εσωτερικό και εξωτερικό του κόσµο, για να µυείται από τις αποκαλύψεις
των έργων του στη βαθύτερη γνώση του είναι του και να δύναται έτσι να ενώνει τη
θέλησή του µε την άπειρη θέληση του Θεού. ∆όξα ανθρώπινη που πρέπει να
κατακτηθεί, µοναδική ελευθερία που βιώνει την αγάπη.
Ο γύφτος συµβολίζει την παγκόσµια ψυχή, η οποία στα πάθη της προσωπικότητας
αντιστέκεται, δείχνοντας την αγάπη της, το ολοκληρωτικό ενδιαφέρον για το δράµα του
ανθρώπου. Πάσχει για να βρει ο κόσµος την έξοδο από το αδιέξοδο της άγνοιας, όπου
ηθεληµένα βρέθηκε να κείται, από το χάος στο οποίο η επιθυµία του τον ώθησε, καθώς
αυτός ακολούθησε το όνειρο του, που τον µάγεψε και τον εγκλώβισε στ' αβυσσαλέα
του πάθη.
Γύφτος που πρέπει να εργάζεται, να νοιάζεται, και της οδύνης του το δράµα να
εποπτεύει. Ελληνική ψυχή, παγκόσµια µορφή, στο χάος να εστιάζεται, Ήφαιστος µέσα
στο καµίνι του Θεού, στης χριστικής καρδιάς τ’ ἀμόνι, μέ τό σφυρί του νου τον
ψυχικό του κόσµο να σφυρηλατεί, να επεξεργάζεται. Με την αρχέγονη φωτιά, µοναδική
του ήλιου δύναµη, δουλεύοντας τον κόσµο του ξανά και ξανά, προς την τελείωση του
να τον οδηγεί πάνω και κάτου ἀπ’ ὃλα τ’ ἂστρα, να τον δικαιώνει.

