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lJ Ποίηση και Φυσlκητου
ι. Δ. ΡΕΝΤΖΟΥ

Οι φυσικοι και ή ποίηση
Σε [να ξένο βιβλίο με άσκηοεκ πάνω στη
Σχειικότητα ', Ο συγγραφέας του, σε μια
άσκηση, άντ] για άριθμ ητικ α η θεωρητικά
δεδομένα, δίνει δυό στροφεο ένοτ; ηοιήμα-
τος κ?ι ζητά άπό τον σηουδαστή να τις
σχoλι~σει χρησιμοποιώντας τα λεγόμενα
διαγραμματα χώρου-χρόνου. "Ας δούμε ένα
μέρος άπό τό ποίημα:

Τιμη στους αφοβους
τους φίλους άστροναύτες!
Αυτό που το «παρόν»
είναι Υια μας -
αύτοι Υια «χτες» το λΟΥαριάζουν.

Τό «χρονικό παράδοξο» τοϋ ποιήματος,
που όμως ερμηνεύεται άνετα άπό τη θε-
ωρία τήτ; σχετικότητας, είναι, 'ίσως, λιγώ-
τερο εντυπωσιακό από τό γεγονόκ πως μια
άσκηση φυσικηο διατυπώνεται με στίχους.
"Αν και κάτι τέτοιο μάς παραξενεύει, δεν
πρέπει να νομίζουμε πως είναι μοναδικό.
Άναφέρουμε, για παράδειγμα τον Darrel
Hoff πού, διδάσκοντας αστρονομία, ζήτησε
άττό τοϋο σπουδαστές του να τοϋ φέρουν
στο τέλος τοϋ έτουο, άντϊ για όηοια άλλη
εργασία, καλλιτεχνικα και λογοτεχνικά η
ηοιητικα έΡΥ.α εμπνευσμένα από τό μάθη-
μα2. Ένήμερος για την άντινομιακή αντί-
θεση ανάμεσα στκ; «δυο κουλτούρεο», την
τέχνη και την επιστήμη, ο D. Hoff γράφει για
το πόσο λίγο πιστεύει έκείνει; τις είοαγωγέτ
που γίνονται σε μερικά φυσικομαθημαηκά
μαθήματα, σύμφωνα με τις όιιοϊετ; « ... το
μάθημα θα βοηθήσει στην εκτίμηση τή«;
όμορφιάο τοϋ σύμπαντος ... ». Γράφει ακόμα
πώς, κ ατά τη γνώμη του, όσοι μπορούν να
αισθανθούν και να έκφράσουν την όμορ-
φιά, είναι εχθρικά διατεθειμένοι άπέναντι
στα φυσικ ομαθηματικά.

Γι' αύτό ένοιωσε μεγάλη χαρά όταν ΟΙ
σπουδαστές του τοϋ έφεραν, σαν άνταπό-
κριση στο πρωτότυπο κάλεσμά του, μουσι-
κες συνθέσεις, ζωγραφικουτ; πίνακες, γλυ-
ητα και ποιήματα εμπνευσμένα άπό το μά-
θημα που τοικ; έκανε. Νά ένα ποίημα, τής
Meredith Whaley, που μιλάει για το γνωστό
ζήτημα τήτ; διαστολής του σύμπαντος, που
σχετίζεται με τό κοκκίνισμα των φασματι-
κων γραμμών:

Κόκκινη
βλέπουμε την εΥκατάλειψή μας
που λάμπει, άπο το Πάλομαρ.
Οί άποστάσεις μεΥαλώνουν
πέρα άπ' δσο φανταζόμαστε,
κι οί Υαλαξίες υποχωρούν
άφήνοντάς μας μοναχούς ...

Ένδιαφέρον είναι, έτιίοηο, να μιλήσουμε για
το διαγωνισμό ποίησης και τραγουδιού
ένόο ττεριοδικού φυσικήο". Νικητήτ; αναδεί-
χτηκε ο Μ. Α. Black του πανεπιστημίου του
5alford με ένα τραγούδι του σε χορευτικό
ρυθμό:

Για τις μάζες Φυσικη
και τη Υενηα τη μαθητική.

Φυσικη να διαβάσεις
Υια να συμφωνήσεις
πως στο Σύμπαν, το μυστήριο
μπορείς κι έσυ να λύσεις.

Ποιητες-ψυσικο/ και
φυσικοι -ποιητες
Ό καθένας ματ; όμωτ; μπορεί να κρίνει πως
αίπες ΟΙ έηαφέα ανάμεσα στην ποίηση και
τη φυσική, έχουν ένα χαρακτήρα ευκαιρι-
ακό, μεμονωμένο και προσωπικό. ΟΙ ττιό
ηολλο] από μάς μένουν, μάλλον, άδιάφοροι.
Τό ηολυ-ττολο να μάς κάνουν αύτέτ; ΟΙ έηα-
φέτ; να θυμηθούμε πως σε λίγο παληότερες
εποχές, μερικά μεγάλα πνεύματα μιτορού-
σαν να ζοϋνμέσα στον κόσμο τήτ; τέχνης και
ταυτόχρονα να συμβάλλουν στην πρόοδο
τήτ; έηιστημονικήτ; έρευνατ; η άντίστροφα.
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,ΙδεοΥραμματικό ποίημα τού ιάπωνα Σείτσ/
Νικούνι. Τό μοναδικο ίδεόΥραμμα τού ποιή-
ματος, κάτω, σημαίνει «βροχή»22.

Ξέρομε πως ο Γκαίτε, στην πραγματεία του
ΠεΡι τού μεσΟΥναθίου οστού τού ανθρώπου
και τών ζώων κάνοντας συνδυασμένη
χρήσηλογικου, φαντασίας και ιταρατηρη-
τικότητας έφθασε στο σημείο να διατυπώ-
σει άπόψεκ; που κανένας φυσιοδίφης τήτ;
έποχήτ; του δεν είχε ως τότε προσεγγίσει'.
Θυμούμαστε ακόμη πως ό Μιχαηλ Λομονό-
σωφ, θεμελιωτήτ; τήτ; άρχήτ; για την διατή-
ρηση τής μάζας, τήτ; κινητικήτ; θεωρίας τήτ;
θερμότητας και τήτ; κυματικήο θεωρίας του

φωτόι;", έγραφε τόσο θαυμάσια; ώδέτ; που
απέσπασε τον τίτλο του Ρώσσου Πινδάρου.
Τέλος, δεν ξεχνάμε πως ο σwτήρας των
μεταλλωρύχων, ο Humphry Davy, που ανα-
κάλυψε 6 χημικ« στοιχεία, «αν δεν ήταν ο
ττρώτοτ; χημικός, θα ήταν ό πρώτος ποι-
ηιήτ; τήτ; έττοχήτ; του», οπως έλεγε ό Cole-
ridge.

Τί θα μηορούσαν όμωτ; να μάτ; διδάξουν
αυτά; Πάκ Γι τιοιηηκή έμπνευση βοηθάει
και βοηθιέται άπό την έτηστημονική φαν-
τασία; Πάκ; ο «ηοιητήτ;» κι ό «φυσικόο»
μηορούν να όυηρετηθούν άπό ένα και το
'ίδιο μυαλό; Πωτ; το σημερινό ξεχώρισμα τήτ;
φυσικήτ; από την ποίηση δεν έχει σοβαρό
θεμέλιο; 'Ή μάλλον, πως ΟΙ υιό πάνω περι-
πτώσεις είναι ΟΙ εξαιρέσεις κάποιου κανόνα
που βάζει τη μέθοδο, την άξία κι ακόμα την
κοινωνική σημασία του επιστημονικού έρ-
γου μακρυα άπα τα δώρα τής μούσας;

Ό ποιητικος λόγος και
ή φυσικη περιγραφη
Διαβάζοντας ποίηση η μελετώντας φυσική
δεν σημαίνει πως μπορούμε να δώσουμε ξε-
κάθαρα άπάντηση στα πιό πάνω ερωτήμα-
τα. Ε'ίμαστε πάντως σε θέση, να διαπιστώ-
σουμε πως ακόμα και ό φυσιοκράτης ποι-
ητής, τραγουδώντας τη φύση, ζωγραφίζει
τον πίνακά του διαφορετικα άπα τον φυσι-
κό. Κι ό έναε; κι ο άλλος «λέγουν», δηλαδή
ξεδιαλέγουν, με το δικό τους τρόπο όσα
πρόκειται να μάς ηούν.

. Στην ποίηση, ακόμα και 01, χωρκ; νόημα,
Υλωσσικοι φθόΥΟΙ μπορούν να επιλεγούν
κατάλληλα για να μεταφέρουν η να δημι-
ουργήσουν ένα συναίσθημα. ΟΙ λέξεις, δί-
πλευρες γλωοσικέτ; μονάδες με το ήχητικα
«σημαίνον» μέρος τουτ; και τό λογικό «ση-
μαινόμενο», λειτουργούν έτσι που να τονί-
ζουν εϊτε τη μία εϊτε την άλλη πλευρά τουο.
Με λίγα λόγια, ή δομη τοϋ ποιητικού λόγου
είναι τέτοια ηου να υπηρετεί, όχι την επικοι-
νωνία, άλλα την αυτονομία του 'ίδιου του
μηνύματος: τό μήνυμα -λέγει ό jacobson-
γίνεται αύτοοκοιτότ;".

Πόσο διαφορετική είναι, η φαίνεται ττωτ;
είναι, ή γλώσσα του φυσικ ού, όταναύτότ;
περιγράφει τον κόσμο! ΟΙ λέξεις του, άπο-
γυμνωμένες άηό κάθε αίοθητική και συγκι-
νησιακή άποστολή, δεν χρησιμοποιούνται
για να επαγάγουν στο πνεύμα του σπουδα-
στή ψυχικες φορτίσεις η για να προκαλέ-
σουν ουναισθημαηκα; έκ τονώσεκ. ΟΙ έπι-
στημονικο] δροι του είναι θεμελιωμένοι με
άκρίβεια και περιχαρακωμένο ι με προσοχή:
ή λειτουργία τήτ; έτηστημονικήτ; γλώσσας εί-
ναι αύστηρα γνωστική.

Άπό την αδρομερη χαρτογράφηση τής
γλωσσικήο έτηφάνειασ τήτ; ποίησης και τήτ;
φυσικήο, ηου κάνουμε εδώ πιό πάνω, αν
κα) δε βοηθιόμαστε να ερμηνεύσουμε την
πόλωσή τουο, μπορούμε πάντως να άνα-
ρωτηθούμε αν ό διαχωρισμός τους είναι
προαιώνιος κι αν θα είναι παντοτεινός.
Μπορουμε δηλαδή να εξετάσουμε αν κά-
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ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ φγΣIΚΗ

ποτε υπήρξε μια «γνωστική ποίηση» η μια
«ηοιητική φυσική» κι αν κάτι παρόμοιο θα
γεννηθεί η θα ξαναγεννηθεί στο μέλλον.

Σχέσεις ποίησης και φυσικής
στον αρχαϊο κόσμο
την ερευνά μας θα προσανατολίσουμε άρ-
χικα σ' εκείνο το χώρο, όπου, για πριίπη
φορα στην ιστορία του, Ο άνθρωιιοτ επαψε
να ικανοποιείται με τη μυθολογική ερμηνεία
τοϋ κόσμου κι έβαλε σε κίνηση το λογικό του
για να βρή τις ηρσγματικέτ; αiτίες. 'Εκεί
άκριβώο θεμελιώθηκε ή έττιστημονική σκέ-
ψη: στην αρχαία Έλλάδα. Ή έρευνητική
σκέψη τ ών προγόνων μας, έφερε το «γιατ!»
στο άτάραχο, εύθυ και διαυγέτ; ρυάκι τού
Λόγου, που οδηγεί στη θάλασσα τήτ; άλή-
θειας. "Ομωτ; το νερό είχε ακόμα το χρώμα
και το άρωμα ένότ; ποιητικού παρελθόντος.
Ή ποίηση που είναι το iδίωμα τήτ; Ιεροτελε-
στίας και τήι; μαγείας ή ποίηση που είναι ιΊ
γλώσσα του πάθους και τής συγκίνησης
αύτη υπηρέτησε τήν ενσάρκωση τήτ; πρώ-
της φυσικήο: ό Ξενοφάνης, ό Παρμενίδης
και ο 'Εμπεδοκλής διατύπωσαν τις δοξασίες
τους σε στίχους. Και ήταν πράγματι φυσική,
άφού ό Άριστοτέλης γράφει: «ούδέν δε κοι-
νόν έστΙν Όμήρψ και Έμπεδοκλεί πλην το
μέτρον διό τον μεν ηοιητήν δίκαιον (= είναι
σωστό) καλεϊν, τον δε φυσιολόγον μάλλον η
ηοιητήν» (περl ποιητικής, 1447 b,15-20).

Βλέπομε δηλαδή πως εκεί που πρωτά-
στραψε ό Λόγος, ιΊ φυσική συνοδεύοταν
άττό την ποίηση. "Ομωτ; το αριστούργημα
τήτ; έηιστημονικήο ποίησης δεν είναι κατόρ-
θωμα τού ελληνικού μυαλού, Ό λατίνος
ιτοιητήτ; Λουκρήτιος, LucretIus, Κάρος (98-55
ηΧι), με τουτ; 7415 στίχους τοϋ De rerum
natura (περl τής φύσεωτ; των πραγμάτων) 7

δίνει μια ιτοιηηκή ερμηνεία τοϋ σύμπαντος,
βασισμένη στη φιλοσοφία τού Έπικούρου,
και γίνεται έτσι ό πρωτοπόρος στην προσ-
πάθεια για μια μοναδική σύζευξη τής φυσι-
κήτ; με την ποίηση. Μοναδική, γιατl στην
'Ελλάδα, ή τέχνη και ή επιστήμη βρίσκον-
ταν, εν τω μεταξύ, άντίμαχες. Ή «διαφορά»
τουο, σχετική με το ποια άπ' τις δυο μπορεί
να μορφώσει σωστά τον άνθρωιτο, αν και
είναι πιο ζωηρή στην έηοχή του Θουκυδίδη,
καταγράφεται όμως άυό τότε ακόμα που ό
Πυθαγόρας και ο Ήράκλειτος δεν άναγνώ-
ριζαν την αξία τοϋ 'Ομήρου και τού Ήσι-
όδου". Πάντωτ; ο Λουκρήτιος αν και γνώ-
ριζε την υπαρξη αύτοϋ τοϋ ρήγματος και
μολονότι ηξερε πως ή επιστήμη δεν μπο-
ρούσε εύκολα να μετασχηματιστεί σε ποί-
ηση, ξεδιάλεξε άηό το όπλοστάσιο των επι-
στημονικών εννοιών ό,τι χρειαζόταν.

Συοχετισμοι
στις νεώτερες έποχες
Μετα άηό τό λήθαργο του μεσαίωνα τό ξα-
ναγεννημένο ηνεύμα, άνυηοψίαστο για το
μετεγενέστερο διχασμό, ζητάει πάλι να άξι-
οποιήση και να ένεργοηοιήοη τον συγκερα-
σμο τήτ; ποίησης με τη φυσική.

Τό συνθετικιίπερο μυαλό όλων των ai-
ώνων, ο Λεονάρδος Ντά Βίντσι, χρησιμο-
ποιώντας τη δημιουργική ποιητική του
φαντασία, φαίνεται πως έδωσε [να πρώτο
σπέρμα τήι; θεωρίας των φωτεινών κυμάν-
σεων. 'Όπως γράφει ο Πώλ Βαλερυ? δεν
πρόκειται για υποπτες έηιστημονικει; προ-
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φητείες αλλα για ηοιητική έμττνευση όψη-
λής στάθμης. Είναι ένα άπό τα πρώτα φτε-
ρουγίσματα τού «νέου επιστημονικού ηνεύ-
ματοτ;».

'λ/λα και ό θεμελιωτήοτήτ; φυσικήο όπως
την ξέρουμε σήμερα, ο Γαλιλαίος, έχοντατ;
εμπιστοσύνη στο ποιητικό ϋφοο, άπέδιδε
την φρασυκή καθαρότητα των επιστημονι-
κών του περιγραφών, στην εξοικείωσή του
με την ποίηση τού 'Αριόστο ".

"Ομωτ, το χαρούμενο προανάκρουσμα
δεν τό άκολούθησε ή συμφωνία τών πνευ-
ματικών δυνάμεων.

Σε πριίπη φάση, κατά τη διάρκεια τήτ;
Nεuτώνειας έιτοχήο, εχουμε μια δουλο-
ττρεηή κονφορμιοτική εξάρτηση τήτ; ποί-

Ή μόλυνση του περιβάλλοντος καΙ τής θά-
λασσας παρουσιάζεται Ιδώ άπό τον Σ. Νι-
κούνι με τό παίξιμο 2 όμόηχων (umi) i-
δεοΥραμμάτων άττό τα όποία τό κεντρικό
σημαίνει «θάλασσα" καΙ τό αλλο, που άνα-
παράγεται, σχετίζεται με τη μόλυνση μιάς
~η~~ .

ησης από τα φυσικομαθηματικά. 'Όπως
γράφει Ο MorrIs Kline11, οι πιό μεγάλες λο-
γοτεχνικες φυσιογνωμίες τήτ; Άγγλίας ανα-
γνώρισαν πως όσα έγραφαν ήταν άπό κάθε
άηοψη κατώτερα από τα έηιστημονικα
έργα και βάλθηκαν να διορθώσουν το κακό
άκολουθ ώντατ; το παράδειγμα τή«; έπιστή-
μης. Τό θάμπωμα τήτ; έτηστημονικήτ; προ-
όδου οδήγησε τοικ; λογοτέχνες να υιοθετή-
σουν ένα άνηττοιητικό ϋφοο που θα έκ ανε
τα έργα τους σύμφωνα με τα λογικά δεδο-
μένα. Ή μεγάλη ποίηση κατάντησε ένα
γράψιμο «σωστό», κωδικοποιημένο και κα-
νονικό. Αυτό μόνο μπορούσε ϊσως να την
σώσει άφού, όπως έλεγε ο Locke, όσα πα-
ρουσίαζε αύτή δεν ήταν σύμφωνα με την
αλήθεια και τη λογική μια και οι ποιη;ες
ήταν, για τον Hume, έπαγγελματίες ψείιτες!
Ψεϋτεο: Μάλλον άχρηστοι, θα λέγαμε,
άφού ό όργασμός εκείνου του καιρού
-άηοικιακό εμπόριο, εκμετάλλευση άνθρα-
κωρυχείων, ύφαντικέο βιομηχανίες- επέ-
βαλλε μια αίσθητική σύμφωνη με την οίκο-
νομική μάλλον, τταρα την έηιοτημονική φυ-
σιογνωμία τήτ; έηοχήτ.

Και νά που σε μια δεύτερη φάση, ή διαλε-
χτικη συσχέτιση άφέντη-δούλου που συν-
έδεε την φυσική με την ποίηση διαλύεται.
Τον 190 αιώνα έγινε φανερό πως ό κώδικας
για την ποίηση δεν μπορούσε να λειτουργή-
ση. Ό Keats καταριόταν τον Νεύτωνα που

την είχε στραγγαλίσει. Ό Blake δεν μπο-
ρούσε να συγχωρέσει τοϋτ; έτηστήμονετ; που
είχαν αναλύσει τα θεία μυστήρια τήτ; φύσης
σε μετρήσιμα στοιχεία. Το άντιετηστημονικό
πνεύμα είναι ζωηρό και στον Πόε:

του Γέρο-Χρόνου κόρη εσύ! Έπιστήμη,
που όλα με τα αΥρια μάτια σου τ' άλλάζεις!
του ποιητή την καρδια ΥιατΙ σπαράζεις,
'Όρνιο, μ' άλήθειες Υια φτερά; 12

Ό 200ς αίώνας.
Διάζευξη Γι σύζευξη j

Άλλά, και στον αιώνα μας συνεχίζεται ή
κρίση. Ή πιο όμορφη ηνευματική πραγμα-
τοποίηση, ή Σχετικότητα, δεν ενέπνευσε
παρα έλαφρα ποιηματάκια σαν κι αυτό,
γράφει ο Ι. Μ. Gould13. .

Ήταν μια κομψη κυρία
που έΥνώριζε σαφώς
πώς να ταξιδεύει μόνη
δσο τρέχει καΙ τό φώς.
Έξεκίνησε μια μέρα - κατεβόδιο καλό της!
καΙ έΥύρισε ξανα - να τί είναι σχετικότης!
την προηΥουμένη νύχτα
πίσω πάλι στο χωριό της.

Έξ άλλου, ή χαμένη έηαφή αναμεσα στη
φυσική και την ποίηση δεν μπορεί δυστυ-
χώς να αποκατασταθεί άπό την γεφυρω-
τική προσπάθεια των αποστόλων τήτ; νέας
ποίησης. 0\ έηισιημονικέο αντιποιητικές
τους λέξεις μοιάζουν με άπόηχους κάποιας
χαμένης -τίνος πολέμου;- μάχης: χωρητι-
κότητα, όξειδώθηκα (Έλύτης), αντίρροπη
(Σεφέρης), διαγωνίως ('Εμπειρίκος) 14.

Κι άπό τη μεριά +ών φυσικων οι συμφιλι-
ωτικέτ; δραστηριότητες φαίνονται να γίνον-
ται μόνο για εντυπωσιασμό και επίδειξη. 'Ο
ύττολογιοτήο, το σύμβολο τήτ; σύγχρονης
έηιστημονικήτ; και τεχνολογικής προόδου,
στον ελεύθερο χρόνο του (όπως 0\ εργαζό-
μενοι ... ), όταν δεν είναι πιασμένος με προ-
γράμματα πωλήσεων (όπως τα άφενηκά
τους ... ) γράφει ποιήματα (άκριβ ώτ; δπως οι
άρχοντα; παληών εποχών ... ). Νά ένα άττο
αύτά καμωμένο άηό ένα λεξιλόγιο 3500 λέ-
ξεων και 128 συντακτικ α υποδείγματα15•

ΚαΙ δλα τα λεπτά,
χαριτωμένα τυφλα έπίπεδα έρχονται,
κλαίνε ασχημα
κατα μήκος ενός τριαντάφυλλου.
Να πηδήξεις είναι στενόχωρα,

. να συρθείς ήταν τρυφερά ...

Άς σημειώσουμε πως αύτό το ποίημα, αν
και χαρακτηρίζεται ώς μωρολογία, μάτ;
άναγκάζει να σκεφτούμε για λίγο αν υπάρ-
χει κάποια σχέση ανάμεσα στκ; άπλες δομέτ;
«εύφυίατ;» τού υπολογιστή με το ίκ; στοιχει-
ώδεις μηχανισμουο του «ψυχικού αύτομα-
ησμοί» τήτ; υιτερρεαλισηκήτ; ποίησης:

ο; Υύψινες μαρφες δεν είχαν χάσει τίποτε
άπό την έκφρασή τους.
Δάγκωναν τό σύκα του χαμόΥελου
Ξέρω μια στόφα
σε μια πολιτεία έξαφανισμένη.

(Του 'Αντρέ Μπρετόν σε μετάφραση 'Ανδρέα Έμπειρίκου)



ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ φγΣIΚΗ

Βλέπουμε, λοιπόν, πως τουτ; τελευταίους
αίώνες Ο κόσμος τήτ; ηοίηοητ και Ο κόσμος
τής φυσικήο δεν κατάφεραν να εναρμονι-
στούν. Κανένατ; ποιηιήτ; η φυσικότ; πρώτου
μεγέθους δεν μπόρεσε να κάνει Ο,ΤΙ έκαναν ο
Έμπεδοκλής και ό Λουκρήτιος. "Οττου ή
έτηστημονική θεωρία και πληροφορία μπή-
καν στην ποίηση, αύτο έγινε συμπτωματι-
κά. Άπό την αλλη μεριά, ή φαντασία
-άναγκαία προϋπόθεση για την έττιστημο-
νική έρευνα- δεν φαίνεται να αξιοποιήθηκε
προγραμματισμένα 16. Νά πως ερμηνεύει
όλα αύτα Ο Aldous Huxley17: Ή έπιστημο-
νική πρόοδος, γράφει, γέννησε την πρόοδο
τήτ; έκλαίκευοητ; τήτ; έηιστήμησ. Ή «λαϊκή
επιστήμη» είναι τώραμια ένδιάμεση μορφή.

"Ετσι ή επιστήμη δεν χρειάζεται να μπεί
στό ποιητικό έργο, ενώ παράλληλα ή πολυ-
πλοκότητά της δεν δίνει αλλη εκλογή στον
ιτωηιή παρ α να την αγνοήσει.

Μα αν οί ποιητέο τού αίώνα μας δεν δο-
ξολόγησαν τη φυσική, αύτο δεν σημαίνει
πως το ποιηηκο έργο έμεινε ξένο πρός αύ-
τή. "Οττωτ; έλεγε πριν από μερικά χρόνια Ο
Γερμανοο λογοτέχνης Heinrich 5chirmbeck'8
υπήρξαν ποιητες που τα έργα τους εντάσ-
σονται αρμονικά στην είκόνα μιας μαθημα-
τικήτ; τάξης. Πολλο) πωητέο έγιναν πρό-
δρομοι η πραγματοποιοι μιας ποίησης που
σε τελευταία ανάλυση άνάγει την ποίηση σε
θετική επιστήμη. 'Ονόματα σαν τοϋ Ezra
Pound και Τ.5. Eliot έκπροσωπούν ένα τέ-
τοιο Ιδανικό. Τον μαθηματικό στοχασμό,
την διανοητική λειτουργία και ακρίβεια
ήθελε να ταιριάσει με τόν ονειρικό παλμο
τής ποίησης κι ό Πωλ Βαλερύ. Γι' αύτό σ'
όλη τη ζωή του περιφρονοίισε τα έργα που
ήταν αποτέλεσμα μόνο τήτ; έμπνευσης. Πί-
στευε μάλιστα πως ό ηοιητήτ; πρέπει να εχει
βαθιά κι οχι μηχανική γνώση τήτ; γλώσσας.
'Ο ίδιος, ανάμεσα στον ηοιητή-ρηχανικό και
τον ηοιηιή-φυαικό προτιμούσε τον δεύτε-
ρο: « ... je voudrais etre physicien.»

Προς μία ποιηTlκη φυσικη
"Οσα άναφέρονται μέχρις εδώ, μας δεί-
χνουν καθαρά, πως σέ καμμια Ιστορική
περίοδο με αξιόλογη ηνευματική ενεργο-
ποίηση, η ποίηση και ή φυσική δεν ήταν ξέ-
νες μεταξύ τους. 'Υττήρχε ιτάντα μια ίδι-
ότυπη σχέση με ίδιαίτερα χαρακτηρισηκ α
κάθε φορά. Και δεν θα μπορούσε να συμβεί
και διαφορετικά. Τόσο ό ηοιητήτ όσο και ό
φυσικότ; επιθυμούν να εξερευνήσουν και να
καταλάβουν. Βέβαια για τοϊ«; δύο δημιουρ-
γούο, τον ηοιητή δηλ. και τον φυσικό, ή μέ-
θοδος δεν είναι κοινή. Άκόμη, τα δυο έργα
δηλ. τό ποίημα και η φυσική ττεριγραφή
προσεγγίζουν άηό διαφορετικ άκσνάλια το
άτομο μέσα στην κοινωνία. "Ομωτ; αύτέτ; οϊ
διαφορεο αντι να συντελούν στην κατα-
γραμμένη από αίώνες πόλωση, που υπάρ-
χει ανάμεσά τους, μπορούν να βοηθούν
στην κατανόηση τήτ; πραγματικότητας
σφυρηλατώντας την, όηωτ; το οφυρ] και τό
αμόνι τού σιδηρουργοίι.

Πολλο] σημερινοϊ επιστήμονες έχονται;
αναγνωρίσει πως τα καθιερωμένα φυσι-
οκρατικά σχήματα δεν επαρκούν για να
συλλάβουν τόν πολλαπλό χαρακτήρα τού
πραγματικού, αξιώνουν να χρησιμοποιηθεί
για τη φυσική ιιεριγραφή ό συμβολικός
στοχασμός και ή μεταφορική έκφραση. Ή
γλώσσα τών εικόνων, των μεταφορών και
τών παρομοιώσεων είναι πιθανώς Ο μόνος
τρόπος για να πλησιάσουμε τό «εν» δηλ. την

τελική ηηγή τήτ; κατανοήσεως, έλεγε προ
ετών ο Heisenberg'9• Και συνέχιζε πως «έαν
ή αρμονία σε μια κοινωνία εξαρτάται από
την κοινή εξήγηση, τού ένόο, άηό την έν-
ότητα πίσω από την πολλαπλότητα τών

Νερό και πάγοο, τού Χίρο Καμιμούρα. Τό
κεντρικό ίδεόΥραμμα σημαίνει «πάγοο» και
τό περιφερικό «νερό».

φαινομένων, τότε η γλώσσα τών ποιητών
είναι ίσως περισσότερο ένδιαφέρουσα από
όσο είναι η γλώσσα των έυιοτημόνων.»

Μ' αύτό τόν τρόπο οϊ κοινωνικέτ; πνεuμα-
τικες δυνάμεις, είτε προέρχονται άηό τό
χώρο τήτ; τέχνης είτε άηό το χώρο τήτ; έπι-
στήμης, θα μπορέσουν να συγκλίνουν ττροτ;
ένα σημείο. Πάντως, μια τέτοια «βελτιστο-
ποίηση» θα έχει σαν ϋ'rτόστρωμά της μια
άντίστοιχη και παράλληλη βελτιστοποίηση

Στο ίδεοΥραμματικο αυτο ποίημα τού Χι-
ρόσι Τανάμπου τό κεντρικο ίδεόΥραμμα
που άναπαράγετα. κατοπτρικα Υύρω-Υύρω
σημαίνει «καθρέφτης».

και τών υπολοίπων κοινωνικών δυνάμεων
που θα έχουν τεθεί στη διάθεση τήτ; αν-
θρώπινης κοινότητας. Ή «ττοιηηκή φυσι-
κή» δεν θα είναι ηαρα η υνευμαηκή έυιφά-
νεια εκείνων τών κοινωνικών δομών που θα
κάνουν τόν άνθρωπο πιο κοινωνικό άρα και
πιο εύιυχισμένον.

Και ή στιγμή δεν θα αργήσει. "Αν δεχτούμε
για την διαδρομή που ακολούθησε τό αν-
θρώπινο πνεύμα την διαδοχή μαγεία - ποί-
ηση - φιλοσοφία - επιστήμη - δημιουργική
ποιηTlκή20, και που κάθε μιά τους σχετίζε-
ται με μία, κυρίως, μορφή όργάνωσης τήτ;
άνθρώπινηο κοινωνίας, φαίνεται πως ή
υνευμαηκα μεταβσηκή εποχή μας θα είναι
και κοινωνικά μεταβατική. Γι' αύτό και Ο
καθένας μας είτε ττοιητήο είτε φυσικόι; έχει
τη δική του ευθύνη. "Ας ακούσουμε τί μας
λέει ό ποιηιήτ; Κ. Λότρης, «που συναιρεί τη
νέα φυσική εμπειρία με το ποιητικό αϊσθη-
μα»?":

Κοίταξε τούτη τη στΙΥμή.
Δεν είναι τό Δt τού χρόνου που νοείς,
είναι τό παν Υια σένα.
Γιατ) με τούτην έρχεσαι
Υιατι μαζύ της φεύΥεις ...
Μέσ' στη στΙΥμή σου πρόφτασε
τον κόσμο ν' αΥαπήσης.
Νάσαι σΤΙΥμη τού σύμπαντος
νάνα. Γι σΤΙΥμή σου λάμψη.
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