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ΜΑΤΣΗ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ: η πρωτοπόρα 

Δύσκολο πολύ να παρουσιάσει κανείς και να αναλύσει  το ποιητικό έργο της   

Μάτσης Χατζηλαζάρου, της πρώτης υπερρεαλίστριας ελληνίδας ποιήτριας. Κι αυτό 

γιατί θα πρέπει  να εξετάσει από την αρχή  το νόημα του κόσμου, το νόημα των 

πραγμάτων και το νόημα του λόγου. Γιατί η Μάτση Χατζηλαζάρου ανατρέπει  τους 

γνωστούς συσχετισμούς. Δίνει προβάδισμα στο λόγο, στις λέξεις και όχι στα 

πράγματα. Γιατί τα πράγματα παίρνουν την αξία τους μόνο ονομάζοντάς τα.   Η 

θάλασσα, ο έρωτας, η αναμονή , ο ήλιος, το χαμομήλι, το κύμα στην αμμουδιά, μια 

αγκαλιά που ανοίγει για σένα, αυτά υπάρχουν μόνο αν τα ζήσεις, καθώς τα 

ονομάζεις και τα λες. 

Γράφει η ποιήτρια : 

   ‘Ελα η μέρα είναι τόσο ωραία-  τα ποιήματα που αγαπώ θέλω να τα ζήσω μαζί 

σου. 

  Κι αλλού πάλι γράφει:            

   Εγώ,    η καταγωγή μου είναι τα λόγια..και μες τις χειρονομίες μου ακόμα  και στα 

έπιπλά μου και στα τοπία μου  θα μάθω ένα φθόγγο που θα τον ζήσει το βίωμά μου.  

 

Τα λόγια, λοιπόν, οι  φθόγγοι και οι  λέξεις,  όλα αυτά  συνυφασμένα με το βίωμα,  

εκφράζουν τη  ζωή και η ζωή είναι η ποίηση, όπως η ίδια η ποιήτρια λέει. 

Η  Μάτση Χατζηλαζάρου    θέτει σε προτεραιότητα τον  λόγο,  τους ασυνείδητους ή 

συνειδητούς συνειρμούς  των λέξεων, τις εικόνες που σχηματίζονται μέσα της.  

Μοιάζει οι λέξεις να έχουν τη δύναμη και όχι τα πράγματα, και αυτές να 

δημιουργούν την άλλη  πραγματικότητα, αυτήν  που υπηρετεί  η Μάτση. Την 

πραγματικότητα που βρίσκεται πέραν και υπεράνω της πραγματικότητας που 

ζούμε.  

Η Μαρία Λουκία Χατζηλαζάρου γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου του  1914, στην 

Θεσσαλονίκη. 

Η οικογένειά της ήταν από τις πιο εύρωστες οικονομικά, με μεγάλη κτηματική 

περιουσία  και με σημαίνουσα κοινωνική δραστηριότητα. Ο παππούς της, Περικλής, 

και ο πατέρας της, Κλέωνας, είχαν μάλιστα διατελέσει και πρόξενοι των Η.Π.Α. στην 

Θεσσαλονίκη. Είναι επίσης γνωστό ότι σε ένα από τα πολλά σπίτια που διέθετε η 

οικογένεια  είχε κάποτε διαμείνει και ο βασιλιάς Γεώργιος. 

Όμως το 1917 με την  επικράτηση του Βενιζέλου  και τη συμμετοχή της Ελλάδας 

στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, τα πράγματα αλλάζουν   άρδην για τον Κλέωνα 

Χατζηλαζάρου. Οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις  και οι ενδοοικογενειακές έριδες 

τον οδηγούν στην απόφαση να εγκαταλείψει την Ελλάδα. Η οικογένεια ταξιδεύει 

και διαμένει  για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στην Ν. Γαλλία και στη Ιταλία. 

Επιστρέφει στην Ελλάδα το 1921. Ως  τόπο μόνιμης  διαμονής  επιλέγει την Αθήνα. 
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Ο Κλέωνας συνεχίζει τις οικονομικές δραστηριότητές του αλλά η οικονομική κρίση 

στα χρόνια 1929-1931 τον οδηγεί στη απόλυτη χρεωκοπία. Αρρωσταίνει βαριά και 

καταφεύγει στη μορφίνη. Εθισμένοι,  τόσο ο ίδιος όσο κι η μητέρα της Μάτσης, στη 

μορφίνη χάνουν τη ζωή τους το 1934. 

Η μικρή Μάτση ζει τις δραματικές περιπέτειες και τις  μεταπτώσεις της οικογένειάς 

της, στη διάρκεια της κρίσιμης παιδικής   και εφηβικής της ηλικίας . Μεγαλωμένη σ' 

ένα περιβάλλον κοσμοπολιτισμού  σ΄ ένα σπίτι που μιλούν τρεις γλώσσες κι όπου, 

εξαιτίας των πολλαπλών κοινωνικών υποχρεώσεων  τής οικογένειας, η στοργή και η 

φροντίδα  ξεχνιούνται, ο ψυχικός κόσμος της Μάτσης επηρεάζεται αρνητικά.  Όπως 

αναφέρει η Φανή Λαμπαδαρίδου, η πιο στενή της φίλη, η Μάτση βίωσε με ενοχές 

το θάνατο των γονιών της και ιδιαίτερα του πατέρα της, με τον  οποίο ήταν 

περισσότερο δεμένη.  Σε όλη τη διάρκεια της βαριάς αρρώστιας του η Μάτση 

στέκεται  ακούραστα στο πλευρό του . Όμως το βράδυ που πεθαίνει  εκείνος, η 

Μάτση απουσιάζει από το σπίτι.  

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 η Μάτση Χατζηλαζάρου εργάζεται σε ένα 

κατάστημα του Καραπάνου. Το 1934 σε ηλικία 18 χρόνων παντρεύεται τον Καρλ 

Σούρμαν βαυαρικής καταγωγής, αδελφό μιας φίλης της.  Ο γάμος δεν κρατάει πολύ 

και σύντομα διαλύεται. Το 1937 εκδίδεται το διαζύγιο και την ίδια χρονιά η Μάτση  

παντρεύεται  τον γεωπόνο και αρχιτέκτονα Σπύρο Τσαούση. Κι αυτός όμως ο γάμος 

δεν θα στεριώσει. Το διαζύγιο βγαίνει περίπου την επόμενη χρονιά.. 

Η Μάτση Ζατχηλαζάρου θα γνωρίσει τον τρίτο άντρα της, τον ποιητή και 

ψυχαναλυτή Ανδρέα Εμπειρίκο, όταν εκείνος θα οργανώσει στο σπίτι του μια 

έκθεση  σουρρεαλιστικών έργων τέχνης.Η  Μάτση  θα πάει εκεί με δυο φίλες της, οι 

οποίες στη συνέχεια ξεκινούν ψυχανάλυση στον Ανδρέα Εμπειρίκο. Να 

σημειώσουμε ότι ο Α. Εμπειρίκος υπήρξε μαθητής του γάλλου ψυχαναλυτή Ρενέ 

Λαφόγκ στο Παρίσι και ασκούσε από το 1935 το επάγγελμα του ψυχαναλυτή στην 

Αθήνα. 

Κουρασμένη και τραυματισμένη ψυχικά από τις περιπέτειες και τις δοκιμασίες που 

η ζωή τής είχε επιφυλάξει  μέχρι  τότε,  η Μάτση Ζατζηλαζάρου   θα αναζητήσει  την 

βοήθεια του ψυχαναλυτή Εμπειρίκου. 

Σύμφωνα με  πληροφορίες που μας δίνουν ποιητικά κείμενα του ίδιου του 

Εμπειρίκου η ψυχανάλυση της Χατζηλαζάρου άρχισε το 1936 και ολοκληρώθηκε το 

1938 οπότε και ξεκίνησε ο θυελλώδης έρωτας τους. 

Σε ένα γραπτό  κείμενό του  με τίτλο "Το γήπεδον" από την Συλλογή   «Γραπτά ή 

προσωπική μυθολογία»  ο ποιητής περιγράφει με τρόπο ποιητικό τα συναισθήματα   

που νιώθει για την αγαπημένη του Μάτση. 



3 
 

«Είσουν σαν μια σιγή που την διαπερνά  ο άνεμος, Το τραύμα σου όμως το είχα  

επουλώσει  και οι λέξεις που λέγαμε μας πλησιάσανε  τόσο που η σιγή και τα 

διάκενα  των ημερών πριν  γνωρισθούμε χάθηκαν ολοτελώς, Στο γήπεδον της 

συναντήσεώς μας που έγινε γήπεδον της αγάπης μας  δεν γειτνιάζουν άλλοι. Είσαι 

καλή και η καλλονή σου  ανεβαίνει τα όρια της πολιτείας και φτάνει  ίσαμε τα 

κράσπεδα της χθεσινής σου  μοναξιάς… Ναι στο γήπεδον αυτό δεν γειτνιάζουν 

άλλοι. Είμαι    κοντά σου εγώ και μένω μες στις ελπίδες σου, όπως μένεις εσύ στα 

βλέφαρά μου όταν κοιμάμαι» 

Η Μάτση Χατζηαλαζάρου θα ερωτευθεί και θα παντρευτεί τον Ανδρέα Εμπειρίκο.  

Θα ζήσουν μαζί από το 1939 ως τα 1943. Περίπου τέσσερα τρελά κι  ευτυχισμένα 

χρόνια. Στο διάστημα αυτό η ζωή της Μάτσης  γυρίζει σελίδα. Ζει και  υπάρχει τώρα 

χωρίς το τραύμα της ψυχής της και ζει τη ζωή της,  ως ερωτευμένη γυναίκα, μακριά 

από τον πόνο και την μοναξιά. Ακούει με απόλυτη προσήλωση  τον μέντορά της  

ποιητή  Ανδρέα Εμπειρίκο, καθώς την μυεί στα μυστικά του Υπερρεαλισμού ενώ 

ταυτόχρονα βιώνει, έστω για λίγο χρονικό διάστημα, όχι τις πικρίες και τις 

απογοητεύσεις  του παρελθόντος αλλά την εσωτερική πληρότητα του παρόντος, 

που της χαρίζει  ο θεός του έρωτα. 

Στο διάστημα αυτό, αρχίζει τότε να γράφει .Γράφει στίχους που τους γεννούν οι  

εσωτερικοί συνειρμοί της. Σχηματίζει εικόνες φωτεινές με λέξεις από μέσα της, που 

τις παιδεύει, τις μεταπλάθει σε τραγούδι  σειρήνων, σε γέλιο, σε χάδι ή τρυφερό 

αγκάλιασμα. Μαθαίνει  να φαντάζεται,  να εκτιμάει το νόημα των ονείρων, να  

ψιθυρίζει ήχους με φωνήεντα του έρωτα  και δίψηφους φθόγγους της ηδονής,   

ήχους και φθόγγους  από πέτρα, από χώμα, από σύννεφο, από την αγράμπελη της 

αυλής ή από το βότσαλο της θάλασσας.  

Η  Μάτση  κοντά στον Εμπειρίκο απελευθερώνει τις δυνάμεις του κρυφού ποιητικού 

ταλέντου της ενώ ταυτόχρονα οι αλήθειες της ζωής που της αποκαλύπτονται 

ολοένα και περισσότερο, καθώς καταγίνεται επίμονα  με την τέχνη του 

Υπερρεαλισμού, την βοηθούν να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της αλλά και τον 

κόσμο γύρω της. 

Αυτό σημαίνει  ότι  το ίδιο το ποιητικό της έργο επιστρέφει μ' έναν τρόπο στην ίδια,  

διαμορφώνει τον χαρακτήρα της, την ωριμάζει ως δημιουργό, ως γυναίκα και  ως 

άνθρωπο. 

Και ίσως, σκέφτομαι,  σ' αυτήν την  νοερή διαλεκτική σχέση του ποιητή με το έργο 

του να κρύβεται η εξαιρετική γοητεία και το μεγαλείο  που χαρακτηρίζει την 

ποίηση. 

  



4 
 

Η εκτυφλωτική λάμψη που ακτινοβολούν οι μετέωροι ερωτικοί   στίχοι της 

υπερρεαλίστριας  Μάτσης δεν αφήνουν ανεπηρέαστο τον Ανδρέα Εμπειρίκο.. Τον 

οδηγούν στη δική του εσωτερική  μεταμόρφωση, τον υποχρεώνουν να προσφύγει 

στον δικό του ποιητικό λόγο, να ανταποκριθεί στο ερωτικό κάλεσμα.  

Στο προσωπικό του αρχείο έχουν βρεθεί  τρία ποιήματα στα γαλλικά. Σας Διαβάζω 

το εξαιρετικό τρίτο ποίημα με τίτλο μια μέρα «un jour ni plus  beau 

   Μια μέρα 

Ούτε πιο όμορφη ήταν ούτε είχε λιγότερες ομίχλες 

Από αυτές που κρεμά ο ουρανός  από τα χαρωπά καρφάκια του 

Ούτε ήταν πιο σεβαστική  από τις περιπέτειες που δεν έχουν τέλος 

 Ούτε έστεκε ατρόμητη πάνω στις κόρες των ματιών 

Ούτε ήταν πιο λευκή στις σελίδες πάνω  ενός βιβλίου 

Από τις άλλες μέρες 

 Και σε συνάντησα 
Και ήταν το αίμα μου πιο νεαρό από το νερό στις πηγές που τρέχουν  κάτω από τα 
πάντα παθιασμένα φύλλα  
Και ήταν η ψυχή μου ένα κουβάρι από νήματα  

Όλα το ίδιο χρώμα. 

 

Ο Ανδρέας Εμπειρίκος θα δημοσιεύσει το 1945  τη συλλογή  "Ενδοχώρα", 

αφιερωμένη στη Μάτση Χατζηλαζάρου. 

Όσο καιρό ζει με τον Εμπειρίκο, οργανώνουν μαζί τις περίφημες Πέμπτες, όπου 

συγκεντρώνεται  στο σπίτι τους, παρά τους δίσεκτους καιρούς της κατοχής,  όλη η 

ποιητική πρωτοπορία: ο Νίκος Εγγονόπουλος,  ο Νίκος Γκάτσος,   ο Οδυσσέας 

Ελύτης , ο Ανδρέας Καμπάς, ο  Μίλτος Σαχτούρης και άλλοι. 

Το 1943 η Μάτση Χατζηλαζάρου, με δική της πρωτοβουλία, διακόπτει τη σχέση της 

με τον Ανδρέα Εμπειρίκο. Υπακούοντας στη φωνή του νέου της έρωτα, που έχει το 

όνομα Ανδρέας Καμπάς, ποιητής κι αυτός,  εγκαταλείπει το σπίτι του Εμπειρίκου  

και ζει με τον Ανδρέα Καμπά σε ένα υπόγειο, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ 

Οι δυο τους, και με τη βοήθεια τριών άλλων φίλων των γραμμάτων  της τέχνης,  θα 

προετοιμάσουν το 1944 την έκδοση ρου περιοδικού «Τετράδιο»,  που είναι 

αφιερωμένο στην πρωτοπορία της Τέχνης. 

Το περιοδικό εκδίδεται το 1945, με τις συνεργασίες του Νίκου Γκάτσου, του Νίκου 

Εγγονόπουλου, του Οδυσσέα Ελύτη, του Ανδρέα Εμπειρίκου και άλλων γνωστών 

ποιητών εκείνης της εποχής. 
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Πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε ότι τον προηγούμενο ακριβώς χρόνο, δηλαδή 

το1944, εκδίδεται από τις εκδόσεις Ίκαρος η πρώτη ποιητική Συλλογή της Μάτσης 

Ζατζηλαζάρου με τίτλο "Μάης Ιούνης και Νοέμβρης". Συλλογή  που περιλαμβάνει 

ποιήματα που έγραψε η Μάτση κατά τη συμβίωσής της με τον Εμπειρίκο. Η 

ποιήτρια υπογράφει με το ψευδώνυμο Μάτση Ανδρέου, γιατί καθώς βρισκόταν σε 

διάσταση με τον Εμπειρίκο, δεν ήθελε να υπογράψει με το επίθετό του. Ωστόσο η 

γενική κτητική Ανδρέου φανερώνει απολύτως σε ποιον είναι αφιερωμένη η 

συλλογή. Εξάλλου όλα τα ποιήματα της συλλογής αυτής είναι αφιερωμένα στον 

Εμπειρίκο, αφού γράφτηκαν στη διάρκεια που ήταν παντρεμένοι. 

Στα μέσα του 1945 και καθώς η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα παραμένει 

έκρυθμη, καθώς το εμφυλιακό κλίμα βρίσκεται προ των πυλών, το Γαλλικό 

Ινστιτούτο, με διευθυντή τον φιλέλληνα Μερλιέ, χορηγεί μεγάλο αριθμό 

υποτροφιών σε έλληνες σπουδαστές για τη Γαλλία. Και μάλιστα από είκοσι που 

ήταν αρχικά οι υποτροφίες ο Μερλιέ φρόντισε να τις υπερδιπλασιάσει σε 250. Οι 

επιλεγέντες ήταν φιλόλογοι, αρχιτέκτονες, γιατροί, ζωγράφοι, γλύπτες και άλλοι.  

Αίτηση για υποτροφία υπέβαλε τότε και η Μάτση Χατζηλαζάρου, μη έχοντας κάνει 

τις εγκύκλιες σπουδές της αλλά ως κατ' οίκον διδαχθείσα, προερχόμενη από 

εύπορη οικογένεια. Τις τρείς συστατικές επιστολές που χρειάζεται τις συντάσσουν 

και τις υπογράφουν ο Ανδρέας Εμπειρίκος ο Οδυσσέας Ελύτης και ο  Τάκης 

Παπατσώνης.  

Στην προφορική συνέντευξη που έδωσε, όταν την ρώτησαν γιατί θέλει να πάει στο 

Παρίσι, εκείνη απάντησε. «Γιατί θέλω ν' αγγίξω με το χέρι μου έναν  Ματίς, έναν 

Πικασό". Και στην ένσταση που προέβαλαν ότι η Ελλάδα μετά τον πόλεμο έχει 

ανάγκη από γεωπόνους, μηχανικούς και  αρχιτέκτονες απάντησε: "Ναι αλλά νομίζω 

ότι έχει ανάγκη και από ορισμένους ανθρώπους, ποιητές ή ανθρώπους της τέχνης, 

να πάνε να δούνε και  παραόξω…" 

Στις 22 Δεκεμβρίου το οπλιταγωγό πλοίο με το όνομα "Ματαρόα",  που στην 

Πολυνησιακή γλώσσα σημαίνει « η γυναίκα με τα μεγάλα μάτια»,  αναχωρεί για την 

Ιταλία. 

Στο πλοίο συνταξιδεύει εκτός των άλλων επιστημόνων και καλλιτεχνών και ο 

Κορνήλιος Καστοριάδης, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης ελληνικής 

σκέψης και φιλοσοφίας. 

Άλλοι αξιόλογοι   υπότροφοι :που επέβαιναν στο πλοίο Ματαρόα ήταν η Μιμίκα 

Κρανάκη, ο  Κώστας Παπαιωάννου, η Μέλπω Αξιώτη ο  Εμμανουήλ Κριαράς, ο 

Κώστας Αξελός και άλλοι.  
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Ο Μάνος Χατζηδάκης που γνώρισε την Μάτση, μέσω του Ανδρέα Καμπά στη  

διάρκεια της Κατοχής, γράφει :  

   Γεννήθηκε δεν ξέρω πού. Έζησε όπως κι εγώ στην Κατοχή. Κι έφυγε από την 

Ελλάδα λίγο μετά το τέλος του πολέμου. Χάθηκε μες στην κατεστραμμένη Ευρώπη  

Χάθηκε που λέει ο λόγος..Γιατί τα αληθινά κορίτσια δεν χάνονται ποτέ. Δεν τα 

αρπάζει ο καιρός. Ξανάρχονται με τη μορφή βιβλίων προσευχών και τραγουδιών. 

Γυναίκα αθάνατη και Μάτση των ονείρων. Σ' αναγνωρίζω ολόκληρη μέσα από το 

απελπισμένο κέφι σου που μ' εξοντώνει. Και τραγουδώντας τα οράματά σου σ' 

ακολουθώ. Μήπως και ξαναγεννηθεί ο χρόνος που μας γέννησε που θα τον λεν Ιούς 

Μανιούς ίσως και Άκουα Μαρίνα. 

Θα αναφέρω μερικές ημερομηνίες  οι οποίες σηματοδοτούν όχι μόνο το ποιητικό 

έργο της Χατζηλαζάρου αλλά και τον ξεχωριστό τρόπο που έζησε τη ζωή της: 

Το 1946 βγαίνει το διαζύγιό της με τον Α. Εμπειρίκο. Τον ίδιο καιρό στη Γαλλία που 

βρίσκεται γνωρίζει τον ανιψιό του Πικασσό,  Χαβιέρ Βιλατό με τον οποίο συζεί για 

ένα διάστημα. 

Το 1949 εκδίδει τη Συλλογή Cinq Fois, την οποία μεταφράζει στα ελληνικά μόλις το 

1985. Το 1951 εκδίδει το "Κρυφοχώρι". 

Από το 1957 έως το1958 συζεί με τον Κορνήλιο Καστοριάδη. 

Επιστρέφει  στην Ελλάδα το 1958, φεύγει όμως πάλι το 1965. Επιστρέφει και μένει 

μόνιμα στην Ελλάδα το 1973. 

Στο διάστημα  αυτό εκδίδει και άλλες συλλογές της.  

Το 1984 η Φρίντα Λιάπα  κάνει το πορτρέτο της στην ΕΡΤ. 

Το 1986 δίνει την μοναδική και τελευταία συνέντευξη της στον δημοσιογράφο 

Στάθη Τσαγκαρουσιάνο. 

Αφήνει την τελευταία της πνοή τον Ιούνιο του 1987 
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 Τα  γράμματα της Μάτσης στον Αν. Εμπειρίκο 

Τον Φεβρουάριο του 2012  στην εκδήλωση που έγινε στην Αθήνα με αφορμή την 

έκδοση του βιβλίου του Χρήστου Δανιήλ  για τα 25 χρόνια από το  θάνατο της 

Μάτσης, τον πλησίασε ο γιος του Εμπειρίκου Λεωνίδας και αφού τον επαίνεσε για 

το βιβλίο του, τού επεσήμανε μια ανακρίβεια. Του ανέφερε ότι η Μάτση 

Χατζηλαζάρου αλληλογραφούσε με τον πατέρα του και  με τη Βιβίκα, τη δεύτερη 

γυναίκα του Εμπειρίκου. 

Αργότερα ο Λεωνίδας Εμπειρίκος παρέδωσε στον Χρήστο Δανιήλ την αλληλογραφία 

της Μάτσης Χατζηλαζάρου η οποία και εκδόθηκε  το Μάιο  του 2013. 

Αναφέρω δυο τρία χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις επιστολές αυτές:  

    1η Επιστολή 

Φτάσαμε νομίζω στις 30 Δεκεμβρίου. Τα μεσάνυχτα. Ταλαιπωρία στα τραίνα τα 

Ιταλικά. 

Ζω έναν καινούργιο έρωτα το Παρίσι. Ποτέ δεν φανταζόμουνα ότι μια πόλις, ο 

πολιτισμός, η παράδοση  και το πνεύμα θα μπορούσαν να με αναστατώσουν τόσο. 

 Επιστολή 3η 

Το Ρωμέϊκο εξακολουθεί να μου λείπει ίσως λιγότερο έντονα και υστερικά αλλά πιο 

βαθιά μέσα μου. Νομίζω ότι το κλίμα είναι στη βάση όλου του κακού, νομίζω πως αν 

βρισκόμουνα στην Ελλάδα, η άνοιξη και το καλοκαίρι από αυτήν την άποψη θα 'τανε 

η ειρήνη 

Γνωρίσαμε τον ανιψιό του Πικασσό. Λέγεται Χαβιέρ Πιλατό. Είδα δύο φορές τα έργα 

του. Είναι τεράστιο ταλέντο. 

Ακόμα και τα  κεραμίδια κι ένα λιοντάρι που δείχνει τον καιρό που βλέπω από το 

παράθυρό μου εκπέμπουνε  έναν βαθύ  και λεπτότατο πολιτισμό μια εξαίσια 

γοητεία. 

Ετούτος είναι ο τόπος της ζωγραφικής 

Ετούτος είναι ο τόπος της ποίησης. 

Συγκρίνοντας ωστόσο το Παρίσι με την πατρίδα της η ποιήτρια γράφει: 

 Μα εμένα με κυνηγάει ο τόπος μου 

Εμένα που δεν ξέρω ν αγκαλιάσω 

Με κυνηγάει το παιδί 

Εκείνο που θα πρεπε να χω γεννήσει 

Αντί να κρύβουμαι  ξεφεύγοντας  μες σε τίποτα ράφια μαγαζιού 

Ή  μες στον Προύστ  και στις Aubepineς 

Εμένα με κυνηγάει ο Διόνυσος 
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Ο Χρήστος Δανιήλ, ο μελετητής του έργου της Μάτσης Χατζηλαζάρου σημειώνει: 

Το θέμα της μη τεκνοποιίας, του παιδιού που θα έπρεπε να είχε γεννήσει 

συναντάται  και στα ποιήματα της συλλογής  Cinq Fois,  που δημοσιεύτηκε το 1949. 

Ο Χρ. Δανιήλ  παραθέτει ένα   ενδεικτικό απόσπασμα από τη μεταγραφή στα 

ελληνικά που έκανε η ίδια η ποιήτρια. 

  Αυτό το νεογέννητο παιδί 

 Ενωμένο ακόμα με τη μάνα του από τον οφαλό 

Μην είναι το Οιδιπόδειό μου; 

Το άγχος της θανής μου 

ΤΟΣΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ 

Μαζί θα πάρουμε το δρόμο 

….εγώ που δεν βάρυνα ποτέ 

Με γάλα και με ζωή 

Εγώ που δεν έφτιαξα ποτέ νύχι  

Από δέρμα μάγουλου  

 

  Επιστολή 5η 

Αντρέα μού φαίνεται πως έπρεπε να περάσω κι αυτήν την τελευταία κρίση 

απελπισίας μου( ήτανε φοβερή)για να μπορέσω να δεχτώ ορισμένα πράγματα. 

Μπορώ να σου πω ότι δικαιώθηκε η ψυχανάλυσή μου και όλα όσα μου έλεγες περί 

ολοκληρωτικής γυναικός, δικαιώθηκα κι εγώ με τις ανησυχίες και τους καημούς μου. 

Η Μάτση επανέρχεται στο θέμα της ψυχανάλυσης και των τραυμάτων της ψυχής 

της ,σε σχέση με το σπίτι της  και στα προβλήματα με τη μητέρα της. 

Αλλά σε σχέση με τα δικά της άγχη και τη φυγή της στο Παρίσι, γράφει στη Συλλογή 

Cinq Fois: 

Άγχη ανυπαρξίας  

Χέρια μαραμένα φύλλα  

Πόσες μέρες ντροπής  

Ν ακούω σαν έπαιζα 

Τις οκτάβες των λυγμών  

Ή εκείνες με τα γέλια 

ΚΑΤΩ ΟΙ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΙ ΘΕΑΤΕΣ 

Βαρέθηκα τη φυγή 

 Μπρος στο φόβο μιας άμεσης ροής. 
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Μάτση Χατζηλαζάρου: "Η ποίηση είναι η πατρίδα της", θα συμπλήρωνα αυτήν  την 

ωραία αυτή φράση που κάπου διάβασα, γράφοντας δίπλα της: " Η ποίηση είναι η 

πατρίδα όλων μας". 

Και το λέω αυτό γιατί πιστεύω ότι ο ποιητικός λόγος έχει τη δύναμη να μας 

μεταμορφώνει, να μας αλλάζει ως ανθρώπους, να μας απομακρύνει έστω για λίγο 

από την επιφάνεια των εφήμερων πραγμάτων 

 Ο ποιητής γράφει ποιήματα  όχι μόνο για να παρηγορήσει ή να διδάξει ή να 

ψυχαγωγήσει τον αναγνώστη αλλά και για να του επισημάνει, να του αποκαλύψει 

με ένα τρόπο  την αδιέξοδη κατάσταση των πραγμάτων, το αβάσταχτο συχνά βάρος 

της ζωής και να φέρει στο φως τις αθέατες πλευρές του εαυτού του. Γιατί ο ποιητής 

διαλέγεται με τους ανθρώπους. Γράφει, μιλάει κι ακούει τον εαυτό του και τον 

κόσμο. Και η μεγάλη Ποιήτρια Μάτση Χατζηλαζάρου κατά βάθος διαλέγεται μαζί 

μας, μάς απευθύνει  τον ειλικρινή κι αληθινό εσωτερικό της λόγο.  Κι όταν η 

ποιήτρια μάς μιλάει για τα δικά της πάθη, τους έρωτες ή τις ασυγκράτητες 

επιθυμίες των σωμάτων ή για τις τρομερές απελπισίες και τα άγχη, είναι 

περισσότερο για να μας φανερώσει την ύπαρξή τους, να τα ορίσει με λέξεις να 

μιλήσει για τη σημασία τους, όχι μόνο για τη δική της ζωή αλλά και για τη δική μας. 

Γιατί σκέφτομαι πόσο εξαιρετικό αίσθημα είναι να είναι κανείς ερωτευμένος, να 

νιώθει πως αγαπάει ή τον αγαπούν ή πάλι πόσο βαρύ φορτίο είναι να κουβαλάς το 

δράμα σου, τις δυσκολίες της ζωής σου. Τον έρωτα και την απελπισία η Μάτση 

Χατζηλαζάρου τα ντύνει με λέξεις, τους δίνει σχήματα και ρυθμούς για να τα κάνει 

οικεία, για να απολαύσει από τη μια τις ηδονές του έρωτα και από την άλλη να 

ξορκίσει τον φόβο της απελπισίας.. Γιατί εντέλει ο λόγος της ποίησης πηγαίνει πέρα 

από τα ίδια τα πράγματα. 

Αν χαρακτηρίζεται η ποίηση   της Μάτσης Χατζηλαζάρου ερωτική είναι περισσότερο  

γιατί ανάμεσα σε όσα είδε και έζησε στη ζωή  της έκρινε πως η αγάπη, ο έρωτας, οι 

τρυφεροί εναγκαλισμοί και το  χάδι - ίσως ξεχασμένο για χρόνια μέσα μας-  είναι 

αξίες που κρύβουν το αληθινό νόημα της ζωής. 

Θα ήθελα τώρα να κάνω δυο τρία σχόλια με αφορμή κάποιες σπουδαίες 

επισημάνσεις του καθηγητή  και πανεπιστημιακού Χρήστου Δανιήλ πάνω στο 

ποιητικό έργο της Μάτσης Χαρζηλαζάρου. 

 

Γράφει λοιπόν ο Χρήστος Δανιήλ: Η Μάτση  Χατζηλαζάρου είναι η πρώτη 

υπερρεαλίστρια ελληνίδα  ποιήτρια» .. Και συμπληρώνει ... «και είναι η πρώτη που 

με τόση ελευθερία αμεσότητα και βιωματικότητα  μιλάει για τον έρωτα και τη ζωή,  

χωρίς ενοχές ,χωρίς περιστροφές".  
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 Μπορούμε εδώ να σταθούμε για λίγο στις επισημάνσεις αυτές. Η πρώτη ελληνίδα    

υπερρεαλίστρια γράφει ο Χρήστος Δανιήλ . Βεβαίως και δικαίως η πρώτη!! γιατί η 

Μάτση Χατζηλαζάρου  μπόρεσε να αφομοιώσει  με ζηλευτή, θα έλεγα,  θέρμη και 

πίστη το επαναστατικό πνεύμα του γαλλικού υπερρεαλισμού και να το μεταγγίσει 

με εξαιρετικό  τρόπο στην νεοελληνική ποίηση. Αλλά και γιατί μπόρεσε επίσης να 

εισαγάγει  στον ποιητικό της λόγο τον μαγικό κόσμο του ονείρου, τον υποσυνείδητο 

συνειρμό   και την αταξία της σκέψης, παραγκωνίζοντας   το κράτος  της λογικής και 

του πραγματικού κόσμου, όπως έκαναν εξάλλου και όλοι οι υπερρεαλιστές ποιητές, 

Έλληνες και ξένοι. 

Ο Αντρέ Μπρετόν ο ιδρυτής του Γαλλικού υπερρεαλισμού γράφει: "Η εκδίωξη του 

πραγματικού κόσμου σημαίνει την σωστή εκτίμηση του ονείρου και του 

ασυνείδητου". 

Και αλλού πάλι γράφει : "Η φαντασία, το όνειρο  και η προσφυγή στον κόσμο των 

θαυμάτων  αντιπαραβάλλονται σε όλα εκείνα  που απορρέουν από την ανάγκη, από 

μια λογική τάξη, από το κατανοητό..." 

 Η δεύτερη  επισήμανση ρου Χρήστου Δανιήλ:" η ποιήτρια  μιλάει με ελευθερία , 

αμεσότητα και βιωματικότητα  για τον έρωτα, τη ζωή, χωρίς ενοχές".  

 Κι εδώ θα συμφωνήσουμε απολύτως. Γιατί η Χατζηλαζάρου, τολμά να φέρει στο 

φως της ημέρας χωρίς περιστροφές, κρυφές προσωπικές ευαισθησίες ,   πόθους και    

ερωτικά σκιρτήματα του σώματος και της ψυχής της, τα οποία  συχνά  η σύμβαση,  

ο φόβος και οι ενοχές τα  ακυρώνουν μέσα μας και τις πιο πολλές φορές   τα 

σκιάζουν και  τα ρίχνουν στο βαθύ εσωτερικό  μας σκοτάδι. 

  Και ας προσέξουμε εδώ ότι το τόλμημα αυτό επιχειρείται από την γυναίκα- 

ποιήτρια με αμεσότητα αλλά κυρίως με το ανεκτίμητο αίσθημα  ελευθερίας, 

αίσθημα  στο οποίο, κι αυτή  είναι η  πικρή αλήθεια, οι γυναίκες δεν έχουν 

πρόσβαση. 

 Δεν μπορώ εδώ να αποφύγω τον πειρασμό να μη σας διαβάσω τρεις ή τέσσερις 

στίχους από ένα ποίημα του Αντρέ Μπρετόν αφιερωμένους στον μαγικό κόσμο της 

ποίησης. Στίχοι  που ίσως τώρα μπορεί να μας φανούν ξένοι   ή παράταιροι στις 

καθημερινές μας μέριμνες, τώρα που  το ερωτικό πάθος της Μάτσης μάς φαίνεται 

κάπως απόμακρο και ξένο,  τώρα  που έχουμε μάθει να ζούμε αλλιώς,  τώρα που οι 

καιροί έχουν αλλάξει και η ποίηση στη ζωή μας  συρρικνώνεται σε μισό φτωχό 

τετραγωνικό, καθώς μας φοβίζει η τόλμη και το θάρρος της να φανερώνει κρυφούς 

πόθους και επιθυμίες. 
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Γράφει λοιπόν ο Αντρέ Μπρετόν:  

   Η ποίηση γίνεται στο κρεβάτι και στον έρωτα 

  Τα σχισμένα σεντόνια είναι η αυγή των  

                                         Πραγμάτων 

  Η ποίηση γίνεται στα δάση… 

  Το  αγκάλιασμα της ποίησης,  καθώς και το αγκάλιασμα  των σωμάτων  

             Όσο διαρκεί 

 Απαγορεύει  την πτώση μας στην μιζέρια του κόσμου 

 

Και η  μιζέρια του κόσμου για τους υπερρεαλιστές δεν ήταν άλλη από την  τραγωδία 

του Πρώτου Παγκοσμίου  πολέμου.  από την απόλυτη κυριαρχία του ψυχρού 

ορθολογισμού   και από  την απαξίωση     της  ορμής των επιθυμιών, και  των 

εσωτερικών δυνάμεων της ψυχής 

Σε   ένα  δοκίμιό  του για τον Υπερρεαλισμό, ο Μεξικανός ποιητής Οκτάβιο Παζ  

γράφει: 

   "Τα όντα και τα αντικείμενα που συγκροτούν  τον κόσμο  μεταστράφηκαν σε  σε 

πράγματα χρήσιμα ή άχρηστα και βλαβερά.  Τίποτε δεν γλυτώνει  από αυτήν την 

αντίληψη  που μετέτρεψε τον κόσμο  σ' ένα αχανές σκεύος". 

Ε! λοιπόν ο Υπερρεαλισμός αρνιέται να κοιτάξει τον κόσμο σαν ένα σύνολο από 

πράγματα. 

Αλλά η ποιήτρια μιλάει  επίσης  με βιωματικότητα .Διανύει δηλαδή ολόκληρο τον  

βιωματικό της χάρτη με οδηγό την ποίηση. Κι αυτό σημαίνει ότι εμπιστεύεται τα 

όσα καλά ή κακά βιώματα της ζωής της, τις χαρές  και τις λύπες, το σαράκι και τον 

πόνο, τις απελπισίες και τις θλίψεις σε ένα ακατανόητο  και άναρχο ποιητικό  

οίστρο. Σημαίνει ακόμα  ότι εμπιστεύεται χωρίς τον παραμικρό ενδοιασμό   την 

ιστορικότητα της ζωής της,  δηλαδή την ίδια τη ζωή της όπως κυλάει μέσα στο 

χρόνο, στη μεγαλοψυχία των λέξεων. 

 Συλλέγοντας   με υπομονή παράξενα  αλλόκοτα  επίθετα, και ουσιαστικά 

αδιάφορα, και υποκοριστικά  της τρυφερότητας, ζωγραφίζει από την αρχή τη ζωή 

της ή το δράμα της. Και πάλι μ' αυτά ορίζει και αναγνωρίζει τον εαυτό της μέσα 

στον κόσμο.. Γιατί με την ποίηση έτσι πάντα συμβαίνει. Συμβαίνει να είναι η ίδια η 

μοίρα του ποιητή. 

Ο ποιητικός λόγος, λοιπόν, της Μάτσης Χατζηλαζάρου     πηγάζει και αναδύεται  

θεαματικός από τα ίδια τα γεγονότα της ζωής της  αλλά κυρίως από  τις συγκινήσεις 

και τους έρωτες, τους ηθελημένους χωρισμούς, ίσως με  δάκρυα  ίσως πάλι χωρίς. 

Αλλά έχει σημασία να πούμε, κι αυτό εντέλει είναι και  το μεγαλείο του έργου της, 

ότι αυτά  βιώματα  μεταλλάσσονται  από το χέρι της ποιήτριας σε μια μαγική δίνη 
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εικόνων και λέξεων σε  στίχους  χορευτικούς ή ανάλαφρους, γεμάτους χάρη ή πάλι  

σε  στίχους θλιβερούς από πληγές και τραύματα της  ψυχής.  Και μεταβάλλονται 

επίσης   σε ρυθμούς και ήχους από τον άρρητο και υπόγειο κόσμο των συνειρμών  

της, από τον κόσμο της φαντασίας και του ονείρου. 

  Και κανείς μπορεί να σκεφτεί ακόμα ότι  αυτός ο ποιητικός λόγος   μοιάζει να είναι   

για τη Μάτση  Χατζηλαζάρου μια γλυκιά καταφυγή, ένα βήμα τρυφερών ή θλιβερών 

εξομολογήσεων κι ένας απέραντος στίβος αναμετρήσεων  με την ίδια της τη ζωή. 'Ο 

καθείς και τα όπλα του" γράφει ο Οδυσσέας Ελύτης. Και τα όπλα της Μάτσης 

Χατχηλαζάρου: η ποίηση. Ο ερωτικός ποιητικός λόγος . Ο λόγος ο πέραν της 

πραγματικότητας. Αυτόν  που  διδάχτηκε η Μάτση Χατζηλαζάρου στην αγκαλιά  του   

ποιητή Ανδρέα Εμπειρίκου, σε ώρες ήρεμης φθινοπωρινής  ρέμβης ή σε  ώρες  

τρυφερών εναγκαλισμών και  ανέμελων περιπάτων 

Στη βαθιά μου επιθυμία που συνόδευε αυτήν την προσπάθειά μου να παρουσιάσω 

το ποιητικό έργο της Μάτσης Χατζηλαζάρου, ήταν περισσότερο η επιθυμία να 

αναδείξω όσο πιο πειστικά μπορούσα  τις θαυμαστές  αρετές της ποίησής της, να 

επαινέσω  και  να αποδώσω  τα εύσημα  στη χάρη, στην τόλμη και  στην αλήθεια 

που χαρακτηρίζουν το έργο της Μάτσης Χατζηλαζάρου. Μιας ποιήτριας    που 

αναμετρήθηκε  με   θάρρος με όλες τις αντίξοες ανθρώπινες  συνθήκες του καιρού 

της και μπόρεσε, ως γυναίκα κυρίως, υπερνικώντας μέσα της  παλιά στερεότυπα και 

προκαταλήψεις να υπηρετήσει με αξιοζήλευτη  αφοσίωση και περισσή αγάπη   την 

τέχνη της ποιήσεως. 

Αναρωτιέμαι καθώς ακούω μέσα μου στίχους και ήχους από την ποίηση της 

Μάτσης, αναρωτιέμαι αν μπορούμε κι εμείς να επισκεφτούμε  το φανταστικό τοπίο 

των ονείρων και των ασυγκράτητων επιθυμιών, αν μπορούμε να αφεθούμε στο 

αθώο παιχνίδι των συνειρμών. 

Ίσως ανακαλύψουμε ένα άλλο άγνωστο κάπως εσωτερικό εγώ  

Ίσως μια άλλη διάσταση της πραγματικότητας που μας περιβάλλει.  

Ίσως ένα πιο ελκυστικό νόημα της ζωής. 

 

Δεν εννοώ βέβαια να γίνουμε όλοι θεράποντες  της υπερρεαλιστικής ποίησης αλλά 

να δοκιμάσουνε για λίγο τις γεύσεις του υποσυνείδητου μυστικού λόγου, τη χάρη 

των μαγικών συνειρμών και τους ήχους της εσωτερικής μας φωνής, αποτίοντας μ' 

έναν τρόπο φόρο τιμής στην υπέροχη ποιήτρια του υπερρεαλισμού, στη Μάτση 

Χατζηλαζάρου, στην εξαίσια Μάτση των ονείρων. 

 

Σταύρος Τσαγκαράκης 
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