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Ernesto Cardenal

Ἀγάπη 
῾Η χαραμάδα τῆς αἰωνιότητας

Μετάφραση - ἐπιμέλεια ἔκδοσης: 
Βασίλης Ἀργυριάδης.
Ἐκδόσεις «Ἐν πλῷ», Ἀθήνα, 
Φεβρουάριος 2010, σελίδες 190 (13 x 17 ἑκ.).

Ἀγάπη εἶναι ἡ ἐνοίκηση κάποιου ἄλλου ἐντὸς τοῦ δικοῦ 
μας προσώπου. Ἀγάπη εἶναι μία παρουσία. Ὅταν κοιτάζου-
με τὸ ἀγαπημένο μας πρόσωπο, στὸ βλέμμα μας ἔχει ἀνέβει 
ὁλόκληρη ἡ ψυχή μας. Ἀγάπη εἶναι ἡ γνώση πὼς ἀποτελοῦμε 
ζευγάρι καὶ ἡ αἴσθηση πὼς εἴμαστε ἕνα μὲ κάθε ζευγάρι ποὺ 
βλέπουμε – δύο ἐραστές, δύο σύννεφα, δύο περιστέρια ποὺ 
πετοῦν στὸν οὐρανό, δύο ἀστέρια...

Ὅλα τὰ φυτά, τὰ ζῶα καὶ τὰ πράγματα ἔχουν οἰκογενει-
ακὰ χαρακτηριστικὰ καὶ ἀντιγράφουν τὸ ἕνα τὸ ἄλλο. ̔ Υπάρ-
χουν ἔντομα ποὺ μιμοῦνται φυτὰ καὶ φυτὰ ποὺ μιμοῦνται 
ἔντομα· ζῶα ποὺ εἶναι σὰν τὸ νερό, σὰν τοὺς βράχους, σὰν 
τὴν ἄμμο τῆς ἐρήμου, σὰν τὸ χιόνι, σὰν τὰ δέντρα...

Καθετὶ στὴν φύση προσπαθεῖ νὰ διαρρήξει τὰ ἴδια του τὰ 
ὅρια. Ὅλα τὰ πλάσματα στὸν πιὸ κρυφό τους ἑαυτὸ καὶ στὰ 
κατάβαθα τῆς ὕπαρξής τους πεινοῦν καὶ διψοῦν γιὰ ἀγάπη...

Ἕνας ὑπέροχος ὕμνος στὴν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων, τῆς φύ-
σης καὶ τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ ἕναν ὑποψήφιο Νομπελίστα ποιητή! 

* * *
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Μοναδικότητα. 
Δίψα.
Τὰ ἀρχικὰ τοῦ Θεοῦ.
Εἰκόνα Θεοῦ.
Ταυτότητα.
Ἡ μεγαλύτερη ἀγάπη ἀπ  ̓ὅλες.
Πάθος.
Ἐγώ.
Κέντρο.
Φύση.
Λαχτάρα.
Θεὸς καὶ τίποτα.
Ἀπειρία.
Φῶς καὶ σκοτάδι.
Κοιτάζοντας.
Ἀτελεύτητη στιγμή.
Ἐντός.
Κλήση.
Ἡδονή.
Σχέση τῶν δύο.
Σὲξ καὶ γάμος.
Νιάτα.

Ταξίδι.
Πηγή.
Δομές.
Ἁμαρτία καὶ ἀνελευθερία.
Πτωχεία.
Ὑλισμὸς καὶ εἰδωλολατρία.
Κατοχή.
Ἐμφανίσεις.
Ψυχή.
Εἰκόνα.
Θέλημα Θεοῦ.
Θαύματα. 
Καταδίκη καὶ αὐταπάρνηση.
Αἰωνιότητα.
Ζώντας.
Παράδεισος.
Γνωρίζω καὶ γνωρίζομαι.
Ἐξέλιξη.
Ἄνθρωπος πιὸ ἀνθρώπινος.
Ἄνθρωπος καὶ σύμπαν.
Τραγουδώντας μεσ᾿ στὴ νύχτα.

Περιεχόμενα τοῦ βιβλίου

* * *
Ὁ Ernesto Cardenal γεννήθηκε στὴν Νι-

καράγουα τὸ 1925 καὶ σπούδασε λογοτεχνία 
στὴν Μανάγουα, τὸ Μεξικὸ καὶ τὴ Νέα ῾Υόρ-
κη. Ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες φυ-
σιογνωμίες τῆς πατρίδας του καθὼς ὑπῆρξε 
ἐνεργὸ μέλος τοῦ κινήματος τῶν Sandinistas 
καὶ χρημάτισε γιὰ πολλὰ χρόνια ῾Υπουργὸς 
Πολιτισμοῦ τῆς χώρας.

Σήμερα θεωρεῖται ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους ποι-
ητὲς τῆς γενιᾶς του, ὄχι μόνο στὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ ἀλλὰ 
παγκοσμίως. Τὸ 2005 ἦταν ὑποψήφιος γιὰ τὸ βραβεῖο Νόμ-
πελ λογοτεχνίας (ποίηση).

 


