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Hero Hokwerda Ithaca’s en Ithaca’s 
Yorgos Seferis, 6 november 1953

Cyprus [...] Vrijdag 6 november [...] Nicosia, Hotel Ledra 
Palace

Eerste keer dat ik op Cyprus ben. [...] Ik zal mijn indrukken noteren zoals 
ze bij me opkomen, zonder toetsing; zonder trucjes; trillingen van de 
naald: aan het eind zie ik wel waar die stil blijft staan.

Eerste indruk: hier voelt men Griekenland (opeens) ruim, wijder. Het 
gevoel dat er een wereld bestaat die Grieks spreekt; Grieks is. Die niet van 
de Griekse regering afhangt, en dit laatste draagt bij aan het gevoel van 
deze ruimte.

Vraag: zijn wij in staat het bestuur van Cyprus op ons te nemen zonder 
deze wereld te schaden, haar beter te maken zonder dat het een Griekse 
provincie wordt, zoals Korfoe, zoals Thessaloníki? [...]

Van officiële Griekse kant: angst dat ik faux pas bega in mijn contacten, 
vooral met de Engelsen (ijdele vrees; ik weet heel goed wat ik ga doen); van 
Engelse kant: spontane vriendschap stellig (ik ken Cardiff nu acht jaar). 
Maar het zeer onaangename is, dat je deze spontane vriendschap híer 
niet als onafhankelijk persoon kunt beoordelen: haar niet kunt zien zonder 
de politieke kleur die zij krijgt, zowel door de officiële positie die een 
Engelse oude vriend hier bekleedt als door de anti-Engelse houding van 
de Cyprioten. Zeer onaangenaam.

Zo noteerde dichter en diplomaat Yorgos Seferis (1900–’71) op de avond 
van 6 november 1953 in zijn dagboek. Die middag was hij op Cyprus 
aangekomen voor zijn eerste bezoek aan het eiland, een kennismaking 
die van de grootste betekenis zou zijn voor Seferis als mens, als dichter 
en als diplomaat. In zijn eerste indrukken van het eiland .– in een toen 
nog ongedeeld en ongeschonden hoofdstad Nicosia – blijft de kompas-
naald van Seferis’ gevoeligheid meteen al staan bij enkele hoofdthema’s 
van zijn leven en werk.

Yorgos Seferis was geboren en getogen in Smyrna, een Grieks-Otto- 
maanse, kosmopolitische havenstad, vergelijkbaar met Constantinopel/ 
Istanboel, Alexandrië (Kavafis!) en Thessaloníki, en ook met Odessa 
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en Beiroet. Bovendien voelde men zich aan de Klein-Aziatische west-
kust nog verbonden met de Ionisch- en Aeolisch-Griekse wereld van 
Hellenisme, klassieke oudheid en nog verder terug Homerus.

In 1914 was de familie Seferiadis (zoals de naam eigenlijk luidde) al 
naar Athene getrokken en van 1918-’24 studeerde Yorgos rechten in 
Parijs. Daar, ver weg van alles en iedereen, volgde hij in 1922 de Klein-
Aziatische Catastrofe en hoorde hij van de brand van Smyrna op 9 sep-
tember: de ondergang van het paradijs van zijn kinderjaren en het 
einde van de aloude Griekse aanwezigheid in Klein-Azië. Kan men 
zeggen dat íeder mens in de loop van zijn leven wel uit zo’n – werkelijk 
of geïdealiseerd – paradijs ontworteld raakt, voor Seferis is dat op zo’n 
plotselinge, hardhandige en onherroepelijke manier gebeurd dat zijn 
leven en poëzie erdoor getekend zijn: hij had geen huis meer (een beeld 
dat vaak in zijn gedichten terugkeert) en voelde zich een Odysseus die 
op zoek naar een Ithaca verder door het leven moest. Zijn eerste bun-
del waarin hij zijn stem als dichter werkelijk vond, Mythistórima ofwel 
Mythisch verhaal (1935), is doortrokken van deze ‘mythische methode’: 
de ik is tegelijk Odysseus, en deze antieke mythologische figuur reso-
neert onscheidbaar mee in de ik van de gedichten. Zijn drie volgende 
bundels kregen ook de titel ‘Dagboek aan dek’ ofwel Scheepsjournaal (of 
Logboek) i, ii en iii.

Voor Seferis speelde zijn dooltocht door het leven zich verder af in 
het kader van het kleine Griekenland. In de grote Griekse wereld waar-
uit hij afkomstig was, waren de Grieken kosmopolitischer ingesteld 
en voelde men zich tegelijk échter Grieks dan de provincialere wereld 
van het ‘Helladische’ Griekenland, waarop men geneigd was neer te 
kijken (wat trouwens andersom ook gold). In ‘Fles in zee’ (uit Mythis-
tórima) spreekt Seferis zich zo uit: 

Hier hebben wij het schip voor anker gelegd om de gebroken riemen 
op te lappen, om water te drinken en te slapen. [...] Met onze gebroken 
riemen gingen wij weer aan boord.

Zijn dooltocht viel hem des te zwaarder door wat Griekenland in de 
jaren dertig en veertig allemaal te verduren kreeg: dictatuur van 
Metaxás, Tweede Wereldoorlog, Bezetting, regering in ballingschap 
in Egypte, burgeroorlog in enkele rondes. Na afloop van de Tweede 
Wereldoorlog kon hij, na twee decennia van ononderbroken spanning 
en hard werken, voor het eerst enkele maanden rust nemen, in de villa 
‘Kalmte’ aan zee op het lieflijke eiland Poros, waar hij in zijn gedichten-
cyclus Lijster (Kíchli) tot een verwerking van de afgelopen jaren kwam. 
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Seferis lag met zijn kritische houding en zijn dichterschap niet heel goed 
op Buitenlandse Zaken, maar begin 1948 werd hij toch weer uitgezon-
den, naar de ambassade in Ankara, de hoofdstad van het nieuwe Turkije 
na 1924. Nu had hij dan de kans terug te keren naar wat tot 1922 het 
paradijs van zijn kinderjaren geweest was. In 1950 was er eerst nog de 
schok van de plotselinge dood – met alle schijn van zelfmoord – van 
zijn dierbare broer Ángelos in het verre Amerika, maar in de zomer 
van dat jaar begon hij dan aan zijn ‘afdaling in de Hades’, zoals hij het 
zelf noemde. Eerst bezocht hij de opgravingen van Ephese en andere 
sites van de verloren gegane klassieke en hellenistische wereld. Daar 
beving hem al de gedachte dat deze antieke ruïnes weleens díchter bij 
het Smyrna uit zijn herinnering van veertig jaar terug konden staan 
dan het moderne Turkse Izmir waarheen hij op weg was. Het werd zijn 
laatste bezoek aan zijn geboortegrond, en emotioneel gesproken liep 
het, zo blijkt uit zijn dagboek, op een mislukking uit, waar de dood 
van zijn broer kort tevoren mede debet aan geweest zal zijn: 

Terwijl de avond valt, Ephese. Ik wil niets meer zien [...]. Daarna, de 
kant op van Smyrna: vertrouwde lucht, vertrouwde stijl van het land, en 
de geur van de kruiden. Dan, geleidelijk van binnenuit, komt de stad bij 
je boven in je geest, zo bekend in de herinnering en zo onbekend nú – mijn 
God, waar ben ik mee bezig. [...] Ik weet dat er een crisis zal plaatsvinden 

Yorgos Seferis in St. Hilarion 
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en de gevolgen ervan kan ik niet overzien; dat ik haar zelf heb voorbereid, 
zonder erbij na te denken; dat ik misschien iets als een provocatie aan 
de doden gepleegd heb, een verkrachting van de natuur der dingen; een 
schaamteloze daad. Het is te laat, ik kan niet meer terug. (Dagen 1/2.7.1950)

Zijn werkelijke ‘terugkeer naar Smyrna’ zou drie jaar later plaats-
vinden, op Cyprus. In 1952 was hij, als ambassadeur nu, naar Beiroet 
uitgezonden (ook voor vier omliggende landen). Daar voer hij naar-
toe via Alexandrië en Limassol, waar hij een paar uur van boord kon, 
maar zijn werkelijke ontmoeting met Cyprus was die van 6 november 
1953, uit de dagboeknotitie aan het begin van ditessay, en zou zich over 
nog twee reizen in 1954 en 1955 uitstrekken, telkens enkele weken. Het 
waren particuliere bezoeken, vakantiereizen, en mede bedoeld om 
oude vriendschappen aan te halen: met Maurice Cardiff, bijvoorbeeld, 
in 1953 hoofd van de British Council in Nicosia, en Lawrence Durrell, 
begin 1953 op het eiland neergestreken met de bedoeling daar een 
roman te gaan schrijven (dat werd Justine, van het Alexandria Quartet). 

Uit zijn ontmoeting met Cyprus is Seferis’ misschien wel mooiste 
en aangrijpendste bundel voortgekomen: Cyprus, waar mij beval… 
(1955, later door hem omgedoopt in Scheepsjournaal iii), opgedragen 
‘Aan de Wereld van Cyprus, Herinnering en Liefde’ en met aan het eind 
een ‘Notitie’ waarin hij schrijft: 

De gedichten van deze bundel, op twee na (Herinnering a en b) zijn mij 
in de herfst van 1953 gegeven, toen ik voor het eerst naar Cyprus reisde. 
[...] Maar ook nu nog terwijl ik dit schrijf [tijdens zijn derde reis, eind 1955, h.h.], 
schijnt alles zich gekristalliseerd te hebben rond de eerste, verse gewaar-
wordingen van die late herfst. [...] En ik overdenk dat, als ik op Cyprus 
zoveel genade heb mogen vinden, dit misschien komt doordat het eiland, 
wat het mij te geven had, gegeven heeft in een raamwerk dat beperkt genoeg 
was om niet, zoals in de hoofdsteden van de grote wereld, elke gewaar-
wording te laten verdampen, en ruim genoeg om het wonder te kunnen 
bevatten. Het is vreemd dit tegenwoordig zo te zeggen: Cyprus is een oord 
waar het wonder nog werkzaam is.

De twee gedichten ‘Herinnering a’ en ‘b’ waarover Seferis spreekt 
gaan nog terug op zijn mislukte bezoek in 1950 aan Smyrna, kort na het 
verlies van zijn broer; nu pas, bij zijn eigenlijke ‘terugkeer naar Smyr-
na’, konden zij voldragen worden, door de aanraking met het wonder 
van Cyprus. Waar je de herinnering ook aanraakt doet ze pijn, schrijft 
hij in ‘Herinnering a’, en in ‘Herinnering b – Ephese’ staan de regels: 
En hij snelde naar de orchestra en schreeuwde:/ ‘Laat mij mijn broer 
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horen!’/ En hard was de stilte om ons heen/ en zonder krassen op het glas 
van het blauw.

Op Cyprus openbaarde het wonder voor Seferis zich in taal, ge-
bruiken en dagelijks leven van de gewone Cyprioten. Het was of hij nu 
pas thuiskwam, in dit ándere Smyrna: na zijn vertrek en uiteindelijk ver- 
drijving uit de Griekse wereld van zijn kinderjaren, na zijn jaren-
lange dooltocht in zijn nieuwe ‘Helladische’ omgeving en na zijn mis-
lukte terugkeer naar Smyrna, vond hij op Cyprus dan eindelijk nog iets 
terug van de aloude Griekse wereld uit zijn eigen Klein-Azië, en zelfs 
nog van de wereld van Homerus. 

Seferis was, als goede ‘modernist’ in de anglosaksische traditie van 
Eliot en Pound, altijd al op zoek geweest naar authenticiteit in taal en 
leven van mensen die nog niet ‘bedorven’ waren door de massacultuur 
van het moderne leven, en deze authenticiteit vond hij nu in één over-
zichtelijke wereld nog levend bijeen op Cyprus en in de eigen literaire 
traditie van het eiland.

Blijkens de dagboeknotitie van de eerste dag, evenwel, liet van meet af 
aan het wonder van Cyprus ook zijn stekelige kanten al voelen. In 1953 
leek de gewapende strijd tegen de Engelse koloniale overheerser er mis-
schien nog ver weg (die zou pas begin 1955 uitbreken), maar de Cyprio-
tische wens tot aansluiting – énosis – bij Griekenland begon de ver-
houding van het eiland met de Engelse koloniale heerser al steeds meer 
op de proef te stellen, en weldra ook Seferis’ Engelse vriendschappen. 
Maurice Cardiff had blijkbaar zelf ook al moeite met de rol van Enge-
land op het eiland, en zijn functie op de British Council lag minder 
gevoelig, maar bij Lawrence Durrell, die uitgekeken had naar een her-
nieuwing van het contact, is Seferis maar één keer op bezoek geweest 
in zijn huis in Bellapais; weldra kreeg hij zijn twijfels over deze vrij-
buiter, die maar al te zeer bewaarheid werden toen deze zogenaamde 
filhelleen de leiding van de Engelse propagandadienst op het eiland 
op zich nam (‘god save us from the pilhellenes!’ schrijft Seferis’ nieuwe 
Cypriotische vriend Adamándios Diamandís hem in een brief). 
Durrell koos onverbloemd de kant van het Engelse imperium en liet 
deze teleurstellende houding op misschien fraai verpakte, maar on-
miskenbare wijze neerslaan in zijn succesvolle ‘Cyprus-boek’ Bitter 
Lemons. De oude vriendschap was al onherstelbaar beschadigd, maar 
in het drukproefexemplaar in Seferis’ bibliotheek van Durrells boek 
uit 1957 (toen Durrell intussen van het eiland vertrokken was en de 
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vrijheidsstrijd tegen de Engelsen in volle gang was) worden de krabbels 
in de kantlijn steeds feller. In het gedicht ‘Salamis op Cyprus’, ge-
schreven naar aanleiding van een bezoek aan de fraaie site van Cyprus’ 
antieke hoofdstad, zegt Seferis het zo over zijn Engelse vrienden, die 
zich in de Tweede Wereldoorlog aan Griekse zijde nu juist van hun 
beste kant hadden laten zien: Vrienden van de andere oorlog,/ aan deze 
verlaten bewolkte baai/ denk ik aan jullie terwijl de dag omkeert –/ 
Degenen die al strijdend sneuvelden en degenen die jaren na afloop van 
de strijd sneuvelden; [. . .]

De grootste doorn evenwel aan het wonder van Cyprus was de toe- 
komst van het eiland zelf. Voor de (Grieks-)Cyprioten was aansluiting 
bij Griekenland het ideaal, en dat kon op zichzelf genomen op Seferis’ 
instemming rekenen – hij zag met lede ogen aan hoe Engeland de 
‘niet-Grieksheid’ van het eiland tot grondslag van zijn onderwijs- en 
propagandabeleid op het eiland had gemaakt –, maar tegelijk was hij 
bang dat met zo’n aansluiting bij Griekenland het wonder dat hij nog 
op het eiland werkzaam zag in hetzelfde provincialisme zou verzanden 
als eerder al gebeurd was op Korfoe (in de negentiende eeuw hoofdstad 
van het Ionische-eilandenrijk) en in Thessaloníki (tot 1912 kosmopoli-
tische tweede stad van het grote Ottomaanse Rijk). Bovendien was de 
diplomaat Seferis maar al te bekend met het machtspolitieke spel in de 
wereld en de koloniale denk- en werkwijze van het Engelse imperium; 
hij moet van begin af zijn bange voorgevoelens gehad hebben over de 
tragedie waar het streven naar énosis weleens op uit zou kunnen lopen.

De doornige kanten van het wonder komen bij uitstek tot uitdruk-
king in Seferis’ bekendste Cypriotische gedicht, ‘Helena’, waarin hij 
teruggrijpt op de mythologische figuren van Teukros en Helena en op 
de tragedie Helena van Euripides. Teukros was weliswaar de beroemd-
ste boogschutter van de Grieken voor Troje, maar toch een ‘bijheld’ 
(zoals Seferis zichzelf ook gevoeld moet hebben) en de halfbroer van 
Ajax, die in het verre Troje zelfmoord gepleegd had (Seferis’ broer Ánge-
los!) door zich in zijn zwaard te storten; na terugkeer op zijn eiland 
Salamis (bij Athene) werd Teukros door zijn vader meteen weer weg-
gestuurd omdat hij zijn broer niet gewroken had, en zo trok hij naar 
Cyprus (Seferis!) en stichtte daar een nieuw Salamis, dat later de hoofd-
stad van het eiland zou worden. Wat Helena betreft bestond er al in 
de oudheid een mythe (door Euripides in zijn Helena gebruikt) dat zij 
in Egypte verzeild geraakt en nooit in Troje geweest was; op weg naar 
Cyprus zou Teukros haar in Egypte ontmoet hebben. De regel ‘De 
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nachtegalen laten je niet slapen hier in Platres’ komt voort uit de volks-
poëzie van Cyprus; Platres was een idyllisch zomervakantieoord 
tegen de hellingen van het Tróödosgebergte, en de nachtegaal lijkt in 
Seferis’ poëzie het dichterlijk bewustzijn te vertegenwoordigen, dat 
ook in ogenschijnlijke slaap altijd wakker blijft. Uit het citaat-motto is 
ook de aanvankelijke titel ‘. . .Cyprus, waar mij beval .. .’ van Seferis’ 
Cypriotische bundel afkomstig:

helena
teukros: . . .naar het in zee gelegen Cyprus, waar Apollo mij beval te gaan wonen,  

en waar ik de eilandnaam Salamis moet geven omwille van het vaderland ginds. [. . .]
helena: Ik ben niet naar het land van Troje gegaan, maar was een schijnbeeld. [. . .]
bode: Wat zeg je? Om een wolk alleen maar hebben wij al die pijn geleden?

(Euripides, Helena)

[. . .]
      En in Troje?
Niemendal in Troje – een schijnbeeld.
Zo wilden de goden het.
En Paris, sliep met een schim alsof het een schepsel van vlees en bloed
en wij slachtten elkaar tien jaar lang om Helena af.                        [was;

Grote pijn was er over Griekenland gevallen
Al die lichamen geworpen
in de muil van de zee in de muil van het land;
al die zielen
aan de molenstenen gegeven als graan.
En de rivieren zwollen op, in het slijk het bloed
omwille van een linnen golving omwille van een wolk
beweging van een vlinder het dons van een zwaan
omwille van een leeg slangenhemd, omwille van een Helena.
En mijn broer?
            Nachtegaal nachtegaal nachtegaal,
wat is god? wat niet-god? en wat is wat ertussen ligt?

‘De nachtegalen laten je niet slapen hier in Platres.’

Betraande vogel,
                op het golvengekuste Cyprus
dat voorbestemd was mij het vaderland in herinnering te brengen,
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ben ik alleen voor anker gegaan met dit sprookje,
als het waar is dat dit een sprookje is,
als het waar is dat de mensen niet opnieuw
de oude list van de goden zullen oppakken;
                 als het waar is
dat het een andere Teukros, jaren later,
of een Ajax of Priamos of Hekabe
of een onbekende, anoniem, maar die
een Skamander van lijken heeft zien overstromen,
niet beschoren is het bericht aan te horen
van boodschappers die komen zeggen
dat al die pijn al dat leven
de afgrond in zijn gegaan
omwille van een leeg slangenhemd omwille van een Helena.

Seferis’ derde en laatste bezoek aan Cyprus, in september 1955, vond 
plaats toen de gewapende strijd van de Cyprioten tegen Engeland voor 
aansluiting bij Griekenland een half jaar gaande was. Tijdens dit ver-
blijf maakte hij zijn Cypriotische bundel klaar voor publicatie en schreef 
zijn boven aangehaalde ‘Notitie’; de bundel verscheen in december 
in Athene.

Als we ervan uitgaan dat 6 november 1953 voor Seferis een ‘thuiskomst’ 
geweest is en dat de voorafgaande decennia voor hem gevoeld hebben 
als een odyssee door het leven, dan kunnen we in zijn geval toch níet 
aanknopen bij Kavafis’ gedicht ‘Ithaca’, want voor Seferis was het niet 
de reis ernaar toe die hem schatten bracht, maar de aankomst zelf – een 
wonder. Maar dan een wonder met doorns, die maken dat we eigenlijk 
beter kunnen aanknopen bij de Odyssee van Kazantzakis, het giganti-
sche gedicht (33.333 lange versregels) dat ná Odysseus’ aankomst op 
Ithaca begint en hem weldra weer laat vertrekken voor een nieuwe 
zwerftocht over de wereld, die via de Peloponnesos naar Afrika gaat en 
ten slotte eindigt op het ijs van de Zuidpool en daarmee in de dood.

In mei 1956 ‘kwam voor Seferis’ dichterlijke en gevoelsmatige relatie 
met Cyprus een dienstmatige en realistische in de plaats,’ zoals Yorgos 
Yeoryís het uitdrukt in zijn overzicht van Seferis’ betrekkingen met 
het eiland: hij werd van Beiroet naar Buitenlandse Zaken in Athene 
teruggehaald als hoofd van de Politieke Directie ii, bevoegd voor de 
kwestie Cyprus. Op het ministerie zag hij tot zijn verdriet dat er, naast 



91

de nodige domheid en onwetendheid, ook heel wat gekonkel en slaafs 
‘filanglisme’ was, terwijl de Engelse politiek op en rond het eiland nu 
juist zo funest voor de Griekse belangen was. Negen maanden later 
werd hij als ambassadeur naar Londen gestuurd; daar bleef hij tot in 1959 
dicht bij het vuur, toen de verdragen van Zürich en Londen een eind 
aan de strijd maakten en Cyprus tot onafhankelijke staat bombardeerden 

.– heel iets anders dan de aansluiting bij Griekenland waarvoor gestreden 
was. In die tijd had hij het door zijn betrokkenheid bij het eiland, zijn 
kennis van zaken en zijn weinig volgzame houding wat Griekenlands 
Cyprus-beleid betreft bepaald niet gemakkelijk, maar helaas wacht zijn 
Politiek dagboek – dat hij strikt gescheiden náást zijn persoonlijk-literaire 
Dagen bijhield – nog op uitgave wat deze periode betreft.

Gedurende de Cypriotische Strijd was een bezoek aan Cyprus voor 
diplomaat Seferis hoe dan ook uitgesloten – zelfs in zijn corresponden-
tie met vrienden daar moest hij voorzichtig zijn –, maar na de verdragen 
van 1959 begon het verlangen naar een nieuw bezoek weer op te komen. 
Jarenlang werden er telkens nieuwe plannen gesmeed, maar afgezien 
van anderhalve dag ‘spijbelen’ in 1969 van een cruiseschip – dat in-
tussen van Famagusta naar Limassol voer, waar Seferis weer aan boord 
stapte – is het er niet meer van gekomen. Dat kan ook te maken gehad 
hebben met aarzelingen van de kant van Seferis zelf – zou ook deze 
terugkeer misschien weer op een teleurstelling uitlopen? –, maar zeker 
waren er ook gezondheidsperikelen en andere persoonlijke of ook poli-
tieke beletselen. Zo was het echtpaar Seferis rond 1960 twee jaar lang 
druk met het bouwen van een huis in Athene voor na zijn pensione-
ring: een soort ‘eilandhuis’, voor Seferis het eerste huis in Griekenland 
waar hij zich werkelijk te huis voelde na zijn ontheemding uit Smyrna. 
Vanaf midden 1962 volgde hij van daaruit als ambteloos burger de 
politieke ontwikkelingen op Cyprus en in Griekenland; die raakten 
steeds nauwer met elkaar verknoopt en Seferis ging zich steeds ernstiger 
zorgen maken over het lot van zijn eiland. Dat gold al helemaal vanaf 
april 1967, toen in Griekenland de kolonels de macht grepen. Twee 
maanden eerder had hij, na zijn Cypriotische bundel van 1955, voor het 
eerste weer een gedicht naar aanleiding van Cyprus geschreven, het 
meest pessimistische, dat hij als slotgedicht aan zijn Cypriotische bun-
del zou toevoegen: ‘De katten van het Ai-Nikola-klooster’, over katten 
die gehouden werden om de omgeving slangenvrij te houden: almaar 
vechtend en dag en nacht drinkend/ het giftige bloed van de slangen./ 
Eeuwenlang gif, geslachtenlang gif.
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armada      Beslissende dagen

De politiek van de kolonels tussen 1967 en 1974 ten aanzien van en 
op Cyprus was pas werkelijk rampzalig voor het eiland, en in maart 
1969 kon Seferis zijn mond niet langer houden. Als persoon was hij wars 
van elke publieke rol, maar met zijn Nobelprijs van 1962 had hij een 
zekere onaantastbaarheid verworven, en zo legde hij zijn befaamde 
‘Verklaring’ af, met daarin de passage: 

Het is nu wel algemeen bekend dat in dictatoriale situaties het begin 
gemakkelijk mag schijnen, maar dat aan het eind, onafwendbaar, de 
tragedie wacht. Het drama van dit einde kwelt ons, bewust of onbewust, 
zoals in de oeroude koorliederen van Aischylos. [. . .] Vóór mij zie ik de af-
grond waarheen de onderdrukking die ons land overdekt heeft ons voert. 

Het staat vast dat het vooral zijn zorgen om Cyprus waren die Seferis 
tot het opstellen van zijn Verklaring gebracht hadden, en in 1974 zou 
het inderdaad Cyprus zijn dat de hoge prijs betaalde voor Griekenlands 
terugkeer naar de democratie – maar dat heeft Seferis niet meer mee-
gemaakt. Na jaren van uitstel was in 1971 de knoop eindelijk doorgehakt 
en zou Seferis in de zomer weer eens naar zijn ‘vaderland’ gaan, maar, 
in de woorden weer van Yorgos Yeoryís: ‘De ziekte trof hem aan de 
vooravond van de reis. Alles was gereed voor vertrek. Op 22 juli, amper 
vijf dagen vóór de zo begeerde reis, werd hij in het Evangelismós op-
genomen […]. In plaats van naar Cyprus, vertrok hij op 20 september 
voor zijn laatste reis, zonder terugkeer. Met in de zakken van zijn jasje 
twee tickets voor Cyprus.’

Twee dagen na zijn dood – nu kon het – werd in een Atheense krant 
de Griekse tekst van zijn allerlaatste gedicht gepubliceerd, waarin hij, 
naar aanleiding van doornenplanten die hij bij een uitstapje naar Sou-
nion gezien had, schrijft over het lot van een tiran bij Plato, die op de 
doorns smadelijk aan stukken gereten was: Zo heeft in de onderwereld 
geboet voor zijn zonden/ de Pamfyliër Ardiaios, ellendige tiran.
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