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REQUIS [ZHTOYMENO]*

Ο πΟιητησ ευγενιΟσ γκιγιεβικ
(Eugène Guillevic), ὁ ὁποῖος ὑπέγραφε
ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο μὲ τὸ ἐπώνυμό
του, γεννήθηκε τὸ 1907 στὸ καρνὰκ τῆς
βρετάνης, ἕναν τόπο φορτισμένο ἀπὸ
πανάρχαιους κελτικοὺς θρύλους καὶ
παραδόσεις. τὸ περιβάλλον του δὲν τοῦ
ἐπέτρεψε νὰ ἐκφράζεται στὴ βρετονικὴ
γλώσσα, κι ὁ ἴδιος μίλησε ἀπὸ μικρὸς
στὰ γαλλικὰ καὶ στὰ γερμανικά.
Ὡστόσο, παρέμεινε σὲ ὁλόκληρη τὴ ζωή
του τόσο σφιχτὰ συνδεδεμένος μὲ τὴ γῆ
τῶν προγόνων του, ὥστε αὐτοπροσδιο-
ριζόταν πάντοτε ὡς βρετόνος γαλλόφω-
νος ποιητής. Μέχρι τὰ τριάντα του
ὑπῆρξε εὐσεβὴς καθολικός, ὅμως στὴ
διάρκεια τοῦ Ἰσπανικοῦ Ἐμφύλιου πο-
λέμου μεταστράφηκε στὸν κομμουνισμό.
τὸ 1942 προσχώρησε στὸ κομμουνιστικὸ

κόμμα γαλλίας, τοῦ ὁποίου παρέμεινε μέλος ὣς τὸ 1980. τὴ ζωή του τὴν κέρδισε ἐργα-
ζόμενος ὡς ἐπιθεωρητὴς τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν. πέθανε τὸν Μάρτιο 1997.

Ὁ γκιγιεβὶκ πρωτοεμφανίστηκε στὴν ποίηση τὸ 1938 μὲ τὴ συλλογή του Requiem,
ἀλλὰ ἔγινε εὐρύτερα γνωστὸς ἀπὸ τὸ 1942. στὴ διάρκεια τῆς ποιητικῆς του σταδιοδρο-
μίας δημοσίευσε πάνω ἀπὸ εἴκοσι ποιητικὲς συλλογὲς καὶ εἶδε τὸ ἔργο του νὰ μετα-
φράζεται σὲ ἑξήντα γλῶσσες. τὸ 1976 τιμήθηκε μὲ τὸ Μέγα βραβεῖο ποίησης τῆς
γαλλικῆς Ἀκαδημίας καὶ τὸ 1984 ἔλαβε τὸ Μέγα Ἐθνικὸ βραβεῖο ποίησης. Μινιμαλιστὴς
στὸ ἔπακρο ὡς πρὸς τὴ μορφὴ τῶν ποιημάτων του, ὅπως καὶ ὁ κάπως μεγαλύτερός του
τζιουζέππε Οὐνγκαρέττι στὴν Ἰταλία, κινήθηκε μὲ τὸ ἔργο του ἀντίθετα πρὸς τὸ κυ-
ρίαρχο τὰ χρόνια ἐκεῖνα ρεῦμα τοῦ σουρεαλιστικοῦ κινήματος, ποὺ δυνάστευε τὴ γαλλικὴ
ποίηση καὶ γενικότερα τέχνη. Ἡ ποίησή του, ποὺ διακρίνεται γιὰ τὴ λιτότητά της καὶ
τὴν ἐκφραστική της οἰκονομία, ἀποπνέει βαθιὰ πνευματικότητα καὶ ἀποστρέφεται κάθε
ποιητικίζουσα διάθεση. Ὁ ἴδιος ἔλεγε γιὰ τὴν ποίησή του ὅτι τοῦ ἐπέτρεπε νὰ «ἐξου-
σιάζει τὴν παραδοξότητα τῶν πραγμάτων».

τὰ αὐτοτελῆ ἀποσπάσματα ποὺ παρουσιάζουμε ἐδῶ προέρχονται ἀπὸ τὴ συλλογή
του Requis [Ζητούμενο], ποὺ κυκλοφόρησε τὸ 1983 ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Gallimard, ὁ
ὁποῖος ὑπῆρξε ὁ σχεδὸν ἀποκλειστικὸς ἐκδότης τοῦ ποιητικοῦ του ἔργου. Ὅπως διευ-
κρινίζει ὁ ἴδιος στὸ ἐξώφυλλο τοῦ βιβλίου του, ἡ συλλογὴ αὐτὴ εἶναι ἕνα καὶ μόνο ποί-
ημα, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐπιμέρους σύντομες ποιητικὲς σημειώσεις, τὶς ὁποῖες κέ ντησε
ἀπὸ τὸ 1977 ὣς τὸ 1982. Αὐτὲς διαδέχονται ἡ μία τὴν ἄλλη μὲ τὴν ἁπλὴ ἐνδιάμεση πα-
ράθεση ἑνὸς ἀστερίσκου, μοιάζουν δὲ μὲ χαϊκοὺ σὲ γαλλικὴ ἐκδοχή.
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`

Sur l’arbre, la feuille Στὸ δέντρο,  τὸ φύλλο
Translucide encore – Διάφεγγο ἀκόμη –

Et déjà Καὶ ἤδη
Le vent de la chute. Ὁ ἄνεμος τῆς πτώσης.

`

Écoute Ἄκου
La nuit. Τὴ νύχτα αὐτή.

`

Ne confonds Μὴ συγχέεις
Le silence Τὴ σιωπὴ
Avec l’accord. Μὲ τὴ συνήχηση.

`

Tâche de savoir Προσπάθησε νὰ μάθεις
Ce que tu crains le plus. Ὅ,τι φοβᾶσαι περισσότερο.

`

La nuit aussi Κι ἡ νύχτα
Se lève. Ἀνατέλλει.

`

Dans mon pays Στὸν τόπο μου
Ιl n’y a pas de roseraies. Δὲν ἔχει ροδῶνες.

Il y a parfois Ἔχει ἐνίοτε
Des roses. Ρόδα.

`

Et tu as tenu, Κι ἄντεξες,

Comme si tu étais sûre Σὰν νά ’σουν βέβαιη
D’avoir à exister. Πὼς ἔπρεπε νὰ ὑπάρξεις.

`

Reste encore un peu. Μεῖνε λίγο ἀκόμη.

Attends qu’en nous Περίμενε ν’ ἀποκοιμηθεῖ
L’éternité entre en sommeil. Μέσα μας ἡ αἰωνιότητα.

`

N’éteins pas tout à fait. Μὴ σβήνεις ἐντελῶς τὸ φῶς.

Le noir Τὸ σκοτάδι
Serait trop fort. Θά ’ταν πολὺ δυνατό.

`

L’inconnu Τὸ ἄγνωστο
Est notre domicile. Εἶν’ ἡ διαμονή μας.
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`

Ιl est clair Eἶναι φανερὸ
Que tous les bruits Πὼς ὅλοι οἱ θόρυβοι

Se détestent Ἀλληλομισοῦνται
Et le crient. Καὶ τὸ διαλαλοῦν.

`

La nuit Ἡ νύχτα
Doit avoir peur Θὰ πρέπει νὰ φοβᾶται

Pour galoper Γιὰ νὰ καλπάζει
De cette façon Μὲ τέτοιον τρόπο
Depuis des heures. Ἐδῶ καὶ ὧρες.

`

Qu’est-ce que je fais ici Τί κάνω ἐδῶ
À ne rien faire? Μὴν κάνοντας τίποτα;

`

Si ton corps Ἂν τὸ κορμί σου
N’est pas le centre, Δὲν εἶναι τὸ κέντρο,
Où est le centre? Ποῦ εἶναι τὸ κέντρο;

`

Plusieurs fois Πολλὲς φορὲς
Ton corps Τὸ σῶμα σου

A senti s’approcher Ἔνιωσε νὰ πλησιάζει
La gueule de l’abîme, Τὸ χάσμα τῆς ἀβύσσου, 

T’a prévenu. Σὲ προειδοποίησε.

`

L’univers Τὸ σύμπαν
Est grand. Εἶναι μεγάλο.

Aussi grand que toi. Τόσο μεγάλο ὅσο κι ἐσύ.

`

Il t’en aura fallu Θὰ σοῦ πῆρε
Des siècles Αἰῶνες

Pour peut-être accepter Γιὰ νὰ παραδεχτεῖς ἴσως
L’inacceptable. Τὸ ἀπαράδεκτο.

`

Dis-moi le silence Πές μου τὴ σιωπὴ
Autrement. Ἀλλιῶς.

`

Nous irons tous les deux Θὰ πᾶμε οἱ δυό μας
Là Ἐκεῖ



Où je n’aurais l’idée Ὅπου δὲν θά ’χα οὔτε τὴ σκέψη
Ni le pouvoir Οὔτε τὴ δύναμη
D’aller sans toi. Νὰ πάω χωρὶς ἐσένα.

`

Je te montrerai Θὰ σοῦ δείξω
Tout ce que je pourrai Ὅ,τι μπορέσω

De ce que sans toi Ἀπ’ αὐτὰ ποὺ δίχως ἐσένα
Je n’aurais pas vu. Δὲν θά ’χα δεῖ.

`

N’aie pas peur Πάψε νὰ φοβᾶσαι
Toujours Συνέχεια
De ta peur. Τὸ φόβο σου.

`

Cette nuit Αὐτὴ ἡ νύχτα
Est trop noire Εἶναι πάρα πολὺ σκοτεινὴ

Ou bien Ἢ μᾶλλον
Elle ne l’est pas assez. Δὲν εἶν’ ἀρκετά.

`

La pantomime Ἡ ἀκίνητη
Immobile Παντομίμα
Des étoiles. Τῶν ἀστεριῶν.

`

La nuit Ἡ νύχτα
Dénonce la lumière. Καταδίδει τὸ φῶς.

`

La nuit Ἡ νύχτα
Te guérit de l’horizon. Σὲ γιατρεύει ἀπ’ τὸν ὁρίζοντα.

`

Ingouvernable nuit. Ἀκυβέρνητη νύχτα.

`

Le nuit. Ἡ νύχτα
Ne me couvre pas la nuit. Δὲν μὲ καλύπτει τὴ νύχτα.

`

Épine Ἀγκάθι,
Réjouis-toi, Νὰ χαίρεσαι,

Une main Ἕνα χέρι
S’approche, Πλησιάζει,

Innocente Ἀθῶο,
Comme toi. Σὰν ἐσένα.
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* Τὰ παραπάνω ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴ συλλογὴ Requis [Ζητούμενο], ἐκδ. Gallimard, μεταφρασμένα σὲ συνεργασία
μὲ τὴν Κατερίνα Τρακάκη, πρωτοδημοσιεύτηκαν στὸ περιοδικὸ Ἐντευκτήριο, τχ 72, Ἰαν.-Μάρτ. 2006, σσ. 44-47.

Μερικὰ ἀπ’ αὐτὰ ἀναρτήθηκαν ἐπίσης στὴν ἱστοσελίδα e-poema... (12/4/2013).


