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Εισέπνευσα τη ζωή 
Εισέπνευσα και θάνατο 

Στα δυο πνευμόνια μου κατοικούν 
Νυχθημερόν κονταροχτυπιούνται 

Μα εγώ ο ειρηνιστής 
Φουσκώνω  

πολύχρωμα μπαλόνια 
Να υψώνονται  

στη στρατόσφαιρα 
Σε καταφύγια παιχνιδότοπων  

σας μεταφέρω 
Που ο κρότος τους δεν φτάνει. 
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Εισαγωγή 
 

 

Η ποιητική συλλογή «Ρετάλια» του Πασχάλη Κατσίκα, δεύτερη 

κατά σειρά έκδοσης, επί της ουσίας θέτει οριστικό τέλος στον 

πρώιμο πειραματισμό της πρώτης περιόδου προσδίδοντας χαρα-

κτήρα και ταυτότητα στον ποιητικό του λόγο. Πλέον, χειρίζεται τα 

ζητήματα έκφρασης όχι υπό τη σκέπη μίας συναισθηματικής αφή-

γησης πρώτου βαθμού με αφετηρία την αυθόρμητη καταγραφή, 

αλλά εισάγει την έννοια του συγκεκριμένου μέσα από τον συνεκτικό 

δεσμό της συνειδητής επεξεργασίας εικόνων και θεμάτων. Πράγ-

ματι, τα ποιήματα τα οποία δημοσιεύονται στην εν λόγω συλλογή 

διακλαδώνονται σε δύο επάλληλα επίπεδα.  

    Το πρώτο εξ αυτών ενέχει το στοιχείο της βιωμένης εμπειρίας 

σε βρεφική μορφή. Είναι το στιγμιαίο αντίδοτο στην θλιβερή από-

πειρα κατανόησης της εξωτερικής πραγματικότητας. Παραμένει 

βρεφικό ως προς την πρόσληψη, ενηλικιώνεται ωστόσο μέσα από 

την γλωσσική αναδιάταξη αυτής της ίδιας της πραγματικότητας. 

Στο σημείο αυτό έγκειται η πρώτη σφοδρή εγχάραξη των σταθερο-

ποιητικών χαρακτηριστικών τα οποία συνθέτουν τον ποιητικό του 

λόγο. Είναι χαρακτηριστικά τα οποία συμπλέκονται ανάμεσα στην 

βιωμένη εμπειρία και την επαναφορά αυτής ως αυτοτελούς μορφής 

στο γίγνεσθαι της δημιουργικής αχρονίας. Με άλλα λόγια, στα ποι-

ήματα τα οποία έχει τη δυνατότητα να μελετήσει ο αναγνώστης θα 

διαπιστώσει την αντιπαράθεση του συντελεσμένου χρόνου και της 

μορφικής δυναμικής του χώρου με την επεξεργασία των υλικών που 
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αποτελούν συνδετικούς κρίκους ερμηνείας. Διότι ο Πασχάλης Κα-

τσίκας επιτρέπει την ερμηνεία, έως και την προκαλεί, ώστε ο ανα-

γνώστης να μην αναζητήσει αυτή στις ατομικές του παραμέτρους 

προσέγγισης, αλλά ευθέως να κατατάξει εαυτόν στα κεντρικά μοτίβα 

τα οποία απασχολούν τη σκέψη του ποιητού. Αυτό ακριβώς το 

πλαίσιο δεν πρέπει να εκληφθεί ως ευκολία πρόσβασης στα νοήματα 

των ποιημάτων. Αντιθέτως, η, εκ των προτέρων, παράδοση των 

ηνίων ερμηνείας στον αναγνώστη επιβάλει την σταθερότητα των 

τεκμηρίων λόγου, τα οποία αξιοποιεί ως δικλείδα ασφαλείας για τα 

νοήματα τα οποία ενυπάρχουν στις σκιές θεμάτων. Το δίδυμο, ερ-

μηνεία-νοηματοδότηση, επέρχεται θέση οδηγού με εναλλαγές. Την 

ίδια στιγμή κατά την οποία ο αναγνώστης θεωρεί την ερμηνεία δε-

δομένη, την ίδια ακριβώς στιγμή τα νοήματα που ξεπροβάλουν στο 

βάθος αυτής ματαιώνουν την πρώτη απόπειρα. Επομένως, στο επί-

πεδο το οποίο βρισκόμαστε, η βιωμένη εμπειρία ως θεματική και η 

νοσταλγική επαναφορά καταστάσεων και προσώπων ανακατεύει την 

τράπουλα των εικόνων, άλλοτε μεγεθύνοντας και άλλοτε υπονο-

μεύοντας την αξιολόγηση της θεματικής σε σχέση όχι με το ποίημα 

αυτό καθαυτό, αλλά με την κριτική αναφορά όπως εξαναγκάζει ο 

δημιουργός τον αναγνώστη.             

   Το δεύτερο επίπεδο διακρίνεται με τη σειρά του σε δύο σημεία 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Το πρώτο αφορά τη χρήση της γλώσσας 

και το δεύτερο εκείνο της εικονοποιίας. Η γλώσσα απλή στην αυτο-

νομία των λέξεων που τη συναποτελούν εξοβελίζει την απλότητά της 

όταν κανείς αντιληφθεί το σύνολο του αποτελέσματος στο οποίο κα-

ταλήγουν οι στίχοι των ποιημάτων. Είναι απότοκος μίας σοβαρής 

ταύτισης αιτίου και αιτιατού ως προς την δόμηση των εικόνων. Ας 

περάσουμε στο δεύτερο σημείο. Πρόκειται για αλληλοδιαδοχή 

γλώσσας και εικόνων, στην οποία η μεν πρώτη συνθέτει τα θεμέλια 

της θεματικής κατηγορίας, η δε δεύτερη μορφοποιεί, όχι την θεμα-
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τική αλλά το απόσταγμα αυτής. Οι εικόνες, σαν σε κινηματο-

γραφικό σεντόνι, ξεδιπλώνονται με μαεστρία εφορμώντας απ’ την 

δυναμική της γλώσσας. Επομένως, δεν αναζητά κανείς ενέργεια και 

μεταβολή στις εικόνες. Οι τελευταίες μοιάζουν στατικές ως απόληξη 

μιας μακράς πορείας εσωτερικής διαπάλης. Στο τέλος αυτής της 

πορείας ο δημιουργός διατηρεί την αξία των γεγονότων στην πρό-

τερη μορφή των ανασκευασμένες, ωστόσο, στην υποκειμενικότητα 

της ύστατης κρίσης του ποιητού.  

    Στην ποιητική συλλογή «Ρετάλια», ο έρως, ο θάνατος, η ζωή εν 

κινήσει, οι στιγμές ως χρόνος και ως χώρος, η άρνηση και η θέση 

σκιαγράφησης μίας απάντησης στα ερωτήματα που ταλανίζουν τον 

εσωτερικό αθέατο κόσμο του καλλιτέχνη αναμετρώνται σε αντιπα-

ράθεση με το Εγώ και με το Εμείς. Μία διαπάλη η οποία ατομικο-

ποιεί το συλλογικό και αντίστροφα, συλλογικοποιεί το ατομικό έχο-

ντας διασχίσει μία πορεία πρακτικής επαφής με τα διαδραματι-

ζόμενα περιστατικά. Διότι, η συλλογή «Ρετάλια» αναγιγνώσκει εαυ-

τόν ως περιστατικά μίας ανόθευτης αρμονίας συνειδήσεως και ηθι-

κής. Η τελευταία μεταμφιέζεται σε πολλαπλούς ρόλους και αντα-

παντά σε αντίστοιχες αφορμές εγχάραξης των αισθήσεων. Ο Πα-

σχάλης Κατσίκας απογυμνώνεται στην προσωπική ιστορία αυτοτε-

λών επεισοδίων μίας διαρκούς αυτοκριτικής την ίδια ακριβώς ώρα 

κατά την οποία, περνώντας στη θέση από την άρνηση, διαμορφώνει 

το ομοίωμα της νέας τύπου αλήθειας την οποία υπηρετεί.  

 

«Όλα μια μάζα αναμνήσεις»... 
 

Αντώνης Χαριστός 
      
 
 
 




