
ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ TOϒ
STÉPHANE MALLARMÉἉ πέδωσε

Γ. Σ. Π Α ΤΡΙΑ ΡΧ ΕΑ Σ

G. S. Patriarcheas connaissait par cœur toute l’œuvre poétique de Mallarmé. Il la disait en marchant dans 
les rues d’Istanbul, où il commença à la traduire. A l’occasion de la commémoration des 60 ans de la 
mort de Mallarmé, il publie en 1958 à Nea-Estia L ’Après-midi d'un faune. En 1975 il publie encore 
quelques-unes de ses traductions à 300 exemplaires. En 1992 enfin, les éditions Ideogramma (Athènes) 
publient Ta poièmata tou Stéphane Mallarmé, dont nous donnons ici 7 poèmes.

La revue remercie Nena Venezanou, notre amie la grande chanteuse athénienne, dont l’enthousiasme 
nous a conduits jusqu’à ce poète et traducteur.

Θερινή Θλίψη

'Ο  ήλιος, στον άμμον, ώ έσύ πού παλεύεις υπνωμένη,
Μες στη χρυσή τήν κόμη σου λάβρο ιστορεί λουτρο 
Καί, θυμίαμα στήν παρειά σου, εξαντλεί τήν οργισμένη, 
Σμ ίγοντας με τα δάκρυα ένα ερωτικό πιοτό.

Αυτής τή ς λάμψης τή ς λευκής ή αταραξία πού μένει 
Σε έκανε νά πεις , θλιμμένη, ώ φιλιών μου φως δειλό,
Ά εν  θά άπολήξουμε ποτέ μια μούμια μονωμένη 
Κάτω σε άρχαίαν έρημο, φοινίκων γλυκασμό ! »

Μά τα  μαλλιά σου άνοίγουνε χλιαρό ποτάμι ωραίο,
Για νά πνίγει εκεί ήρεμα ή ψυχή, πλήγμα μας δρομαίο 
Κι αύτό για  νά βρεθεί τό Τίποτα πού έσύ άγνοεις

Τό κλαμένο α π ’ τα  βλέφαρά σου θά γευθώ ψιμύθι,
Νά δω αν ξέρει νά δώσει στήν καρδιά πού τυραννεις 
Τήν σκληρή απάθεια πώχουν τό αιθέριο γλαυκό και οί λίθοι. 

[Tristesse d.’été]
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Ή Φύση του Γλαυκού
Ή αιώνια Φύση του Γλαυκού γαλήνης ειρωνεία 
Συμπιέζει, με νωχέλειαν, ωραία σαν τούς άνθους,
Τον ποιητή πού καταριέται την αδυναμία
Του πνεύματός του σε άγονους ερήμων Σπαραγμούς.

Με μάτια, φεύγοντας, κλειστά, τό νιώθω πού όλο βλέπει 
Ε ντατικά  σαν φάσμα ελέγχου καταθλιπτικού,
Ψυχή μου άδεια. Να φύγω που' Καί ποια άγρια νύχτα πρέπει 
Να ρίξω, ώ ράκη, εδώ νά ρίξω σε άλγος ξεπεσμού ;

'Ο μ ίχλες άνεβείτε ! Τέφρας σας μονοτονίας
Μήκη σκιερών λωρίδων χύστε μες στον ούρανό 
Τέλμα πού πνίγουν φθινοπωρινής μελαγχολίας 
Καί κάποιο πολύ ύψηλό θόλο κτίστε σιωπηλό !

Κ’ εσύ, βγαίνε ά π ’ τή ς λησμονιάς τ ις  λίμνες νά μαζέψεις 
Τή λάσπη, με τον ερχομό σου, καί καλάμια ώχρα,
Φίλη Α νία , φράττοντας, χωρίς δραστικώς νά ρέψεις,
Ό πες κυανές πού άνοίγουν τά  άδυσώπητα πουλιά !

Α κόμα ! Οί θλιβερές γω νιές άδιάκοπα ας καπνίζουν 
Κι ά π ’ τήν καπνιά περιπλανώμενη μια φυλακή 
’Ά ς  σβήσει μέ φρίκη πού οί μαύρες δέσμες πης ορίζουν 
Τον ήλιο στήν δύση ενώ πελιδνός ψυχορραγεί !

" Ό  Ούρανός άπέθανε.-  Σ ’ εσέ προστρέχω, ώ πλάση
Τής ύλης ! τού Ιδεώδους καί τή ς 'Α μαρτίας πια
Τήν λήθη δός στόν μάρτυρ’ αύτόν πού ήλθε νά μοιράσει
Τό στρώμα του εκεί όπου ή ζωική τού άνθρώπου ύφη έντρυφά.

Γιατί έλώ θέλω, μια κι ό εγκέφαλός μου, κενωμένος 
Σαν σκεύος γ ια  φκιασίδι στήν άκρη τού τοίχου εκεί,
Στής λυγμικής ιδέας τό στόλισμα άστοχεί όρισμένως,
Νά χάσκω μπρος στόν άδοξο θάνατο πού θάρθεί...

Μ άταια ! Τό Γλαυκό θριαμβεύει καί τ ’ άκούω νά ψάλλει 
Σ τ ις  καμπάνες. Ψυχή μου, σέ φωνή μεταβλητό 
Πιότερο τρομάζοντας μας τή νίκη του επιβάλλει 
Κι ά π ’ τό μέταλλο μέ όρθρους κυανούς βγαίνει ζωντανό !

Πέρ’ ά π ’ τήν καταχνιά κυλά κι άρχάίο διαπερνάει 
Τήν έμφυτη άγωνία σου σαν φάσγανον απτό·
Πού νά φύγω μές σέ άνώφελης άνταρσίας χάη ;
Μέ πήρε άερικό. Γλαυκό ! Γλαυκό ! Γλαυκό ! Γλαυκό !

[L’Azur]
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Φύλλο Λευκώματος

Ξαφνικά καί σαν με τυχαίο παιχνίδι απλό 
Δεσποινίς πού έχετε  συναίνεσή σας δώσει 
Να ακούσετε να βγαίνει αποκαλυπτικό 
Λ ίγο δάσος ά π ’ των πολλών μου αυλών τή γνώση

Μου φαίνεται πώς τούτη εδώθε ή δοκιμή 
Με πειρασμό σε μιαν εμπρός τοποθεσία 
Κάτι καλό κρατεί αν έχει έγκαταλειφθεί 
Τή δική σας γ ιά  να κοιτώ φυσιογνωμία

Ναι τό μάταιο φύσημα τού αποκλείω αύτό
'Ω ς τ ’ όριο τό τελευταίο τού συντηρείται
Κατά κάποιο άχανή δακτύλων μου σπασμό
Σε έλλειψη κάθε μέσου βρίσκεται αν μιμείται

Τό πολύ φυσικό σας γέλιο φωτερό
Παιδιού πού τα  γύρω του ένάερα θέλγει αβρό.

[Feuillet d ’album]
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Σέ απάνθισμα τών έργων τοΰ Ποιητή 
καλλιγραφημένων από τον Valère Gille.

' Η Δόξα ώς κρόταφος πού δεν κληρώθη 
Ούτε όλη θέρμη ούτε όλη ούσία αυτού 

Α κόμα  ώς θέλει ό λύχνος δεν χρυσώθη, 
εύθύς να βγει κανών λειτουργικού,

Ταυτόσημο με σχόλιο συνδεμένο 
Στρεπτό πολύκλαδο καί πλουμιστό 
Νιώθω τον εαυτό μου σαν προσγειωμένο 
Να ξαναφέρνει γ ια  τήν δάφνη άνθό.

Τ ’ ώραιο χαρτί δοσμένο στο είδωλό μου 
Τάφος μαζί καί σάβανου είλητό 
Σφύζει άπό παλμό άθάνατο, είδος τόμου 
Ν’ αναπτυχθεί δείγμα μοναδικό

Στην γοτθική διάστιξη εύαγγελίου, 
Valère Gille, ονείρου σου εξαίσιου.

[La Gloire comme nulle tempe...]
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" Αν θέλεις έσύ θά αγαπηθούμε γερά
Μέ τα χείλη σου χωρίς άκουσμα ομιλίας 
Τό ρόδο τούτο μην τ ’ ανακόπτεις σκληρά 
Παρά για  μειοδοτούσα διάχυση ήρεμίας

Ποτέ δεν τοξεύουν τραγούδια αύθόρμητα 
Μ ιας πλέριας τό μειδίαμα ακτινοβολίας 

"Αν θέλεις έσύ θά αγαπηθούμε γερά 
Με τα χείλη σου χωρίς άκουσμα ομιλίας

"Αφωνο άφωνο σε κύματα κυκλικά
Τελώνιο μες σε πορφύρα αυτοκρατορίας 
Περίφλεκτο φιλί ξεσχίζετα ι διάρκειας 

'Ω ς με τα πιό λεπτά κι άκρότατα φτερά 
"Αν θέλεις έσύ θά αγαπηθούμε γερά.

[Si tu veux, nous nous aimerons...]
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Δυο Λόγια σιόν Whistler

’Ό χ ι οί θύελλες με τό εύκαιρο σχετικό 
'Ενός τίποτε ώς νάχουν τήν όδό πού μένει 
Σε καπέλλων μαύρο ύπάκουη ξετιναγμό'
Άλλα κάποια χορεύτρια εμφανισμένη

Ανεμοστρόβιλος τή ς μουσελίνας ή 
Παραφορά σε σκόρπιο άφρό πού άνασηκώνει 
Με τό γόνατό τη ς τούτη όμοια καί στητή 
Πού πέρασμα ζωής δικής μας καθηλώνει

Για κάθε τί, έκτος ά π ’ αύτόν, σε συντριβή 
Πνευματώδης, σε έξαρσης ριπή ακινησία 
Να κεραυνώνει, μ ’ άχνα έχοντας καλυφθεί, 
Δ ίχως καν χόλιασμα ν ’ απλώνει ά π ’ άλλη α ιτία

”Αν μή όλο γέλιο μέσα σ τ ’ άκρα δυνατά
Τον Whistler βαθύζωνη ένάερα νά κτυπά.

[Billet à Whistler]
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Νήμα εργόχειρο πάει νά διαλυθεί 
Στο αβέβαιο τού υπέρτατου Α γώνα 
Σαν νάναι άρά διανοίγοντας εικόνα 
Για κλίνης μόνο άφάνεια πού διαρκεΐ.

Τούτη όλ’ ή μάχη ενιαία καί λευκή 
Σε άνθόπλεγμα με τον αυτόν κανόνα 
Φυγή ενάντια σε ώχροΰ γυαλιού κλαυθμώνα 
Πλεύση άπολήγει μάλλον ή ταφή.

'Ό μως, σ ’ αύτόν πού τ ’όνειρο χρυσίζει 
'Έ να όργανον ή θλίψη άποκοιμίζει 
Μηδέν στο κοίλωμα τό μουσικό

Τέτοιο πού, προς κάποιο παράθυρο όπως 
Με καμιά άλλη σύλληψη εξω ά π ’ αύτό, 
Γενεσιουργός θά υιοθετείτο τρόπος.

[Une dentelle s ’abolit...]
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