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Τὸν μοιάζει βέβαια ἡ μικρὴ αὐτή, 

μὲ τὸ μολύβι ἀπεικόνισίς του. 

 

Γρήγορα καμωμένη, στὸ κατάστρωμα τοῦ πλοίου· 

ἕνα μαγευτικό ἀπόγευμα. 

Τὸ Ἰόνιον Πέλαγος ὁλόγυρά μας. 

 

Τὸν μοιάζει. Ὅμως τὸν θυμοῦμαι σὰν πιὸ ἔμορφο. 

Μέχρι παθήσεως ἦταν αἰσθητικός, 

κι αὐτὸ ἐφώτιζε τὴν ἔκφρασὶ του. 

Πιὸ ἔμορφος μὲ φανερώνεται 

τώρα ποὺ ἡ ψυχή μου τὸν ἀνακαλεῖ, ἀπ’ τὸν Καιρό.  

 

Ἀπ’ τὸν Καιρό. Εἶν’  ὅλ’ αὐτὰ τὰ πράγματα πολὺ παληὰ  

τὸ σκίτσο, καὶ τὸ πλοῖο, καὶ τὸ ἀπόγευμα. 

 

(Κ. Π. Καβάφης, Τοῦ πλοίου) 
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Εισαγωγή 
 

 “Ut pictura poesis”. Η φράση αυτή του Ορατίου αποτέλεσε την αφετηρία για 

το μεγάλο ζήτημα που απασχόλησε σε κάθε εποχή πλήθος καλλιτεχνών και 

φιλοσόφων, τη σχέση της ποίησης με άλλες μορφές τέχνης, και συγκεκριμένα τη 

ζωγραφική. Μεταξύ άλλων, για να αναφερθούν μερικοί μόνο στοχαστές, το θέμα 

απασχόλησε τον λυρικό ποιητή της αρχαιότητας Σιμωνίδη τον Κείο (6ος αι. π.Χ.), 

τους φιλοσόφους Αριστοτέλη στην Ποιητική του αλλά και τον Πλάτωνα στην 

Πολιτεία, τον συγγραφέα Λογγίνο τον 1ο μ.Χ. αιώνα, τον Leonardo Da Vinci την 

περίοδο της Αναγέννησης, τον Lessing κατά τη διάρκεια του Διαφωτισμού με το 

περίφημο κείμενό του Λαοκόων ή περί των ορίων της ζωγραφικής και της ποιήσεως 

(1766), αλλά και τον Diderot ο οποίος θα υποστηρίξει ότι:  

Τους ποιητές τους ξαναβρίσκουμε στους ζωγράφους, και τους 

ζωγράφους στους ποιητές. Όσο χρήσιμο είναι να βλέπει τους 

πίνακες των μεγάλων ζωγράφων ένας συγγραφέας, είναι χρήσιμο 

κι ένας καλλιτέχνης να διαβάζει τα μεγάλα έργα.1  

Ωστόσο, φτάνοντας στον 19ο αιώνα, παρατηρείται μία μεταστροφή στην αντίληψη 

περί ανωτερότητας της ποίησης σε σχέση με τη ζωγραφική, η οποία χαρακτήριζε όλες 

τις προηγούμενες περιόδους.2  

 Ο Άγγλος θεωρητικός τέχνης Walter Pater, σε μία από τις μελέτες του για την 

περίοδο της Αναγέννησης επισημαίνει, πως: «Κάθε τέχνη που διαθέτει τη δική της 

ιδιότυπη και μη μεταφράσιμη αισθησιακή γοητεία, έχει τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο 

να προσεγγίζει τη φαντασία, τις δικές της συγκεκριμένες ευθύνες έναντι του υλικού 

της».3 Συνεχίζει, τονίζοντας ότι «μολονότι κάθε τέχνη έχει τη δική της συγκεκριμένη 

                                                           
1 Ντενί Ντιντερό, «Σκόρπιες σκέψεις για τη ζωγραφική, τη γλυπτική και την ποίηση (1777)», 

Αισθητικά. Γραπτά για την αισθητική και την τέχνη, μτφρ. Κλαίρη Μητσοτάκη, Εστία, Αθήνα, 

2003, σ. 261. 
2 Βλ. μία διεξοδική συζήτηση του ζητήματος, Δημήτρης Αγγελάτος Λογοτεχνία και 

Ζωγραφική. Προς μια ερμηνεία της διακαλλιτεχνικής (ανα)παράστασης, Gutenberg, Αθήνα, 

2017· Βλ. επίσης αναλυτικά, Henryk Marciewicz – Uliana Gabara, “Ut picture poesis… A 

history of the topos and the problem”, New Literary History, Vol. 18, No. 3 (Spring 1987), σ. 

535-558. Για μία συζήτηση του θέματος από τεχνική σκοπιά, βλ. ενδεικτικά, Richard 

Bradford, Graphic Poetics. Poetry as Visual Art, Bloomsbury Academic, London, 2011. 
3 Walter Pater, Η Αναγέννηση. Μελέτες για την τέχνη και την ποίηση, μτφρ. Άρης Μπερλής,  

Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2011 [ά έκδοση: 1893], σ. 131-132. 
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τάξη εντυπώσεων, και μια μη μεταφράσιμη χάρη […] υιοθετεί όρους μιας άλλης 

[τέχνης]». Έτσι, καταλήγοντας ο Pater, υποστηρίζει πως «οι τέχνες είναι σε θέση όχι 

βέβαια να αντικαταστήσουν η μία την άλλη, αλλά να δανείσουν ή μία στην άλλη νέες 

δυνάμεις».4 

 Τα καλλιτεχνικά «δάνεια» για τα οποία κάνει λόγο ο Άγγλος θεωρητικός, 

αλλά και η διαφορετική «δυναμική» που μεταφέρεται μέσα από αυτά από τη μία 

τέχνη στην άλλη, θα επιχειρηθεί να ανιχνευθούν στην παρούσα εργασία, ανάμεσα 

στην ποίηση του Κ. Π. Καβάφη (1863-1933) και στο εικαστικό έργο συγκεκριμένων 

καλλιτεχνών, που κατά κύριο λόγο έδρασαν κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα 

στην Αγγλία αλλά και στην Αίγυπτο. Προτού όμως παρουσιαστεί η δομή που 

επιλέχθηκε για την διερεύνηση του θέματος, της σχέσης του έργου του Καβάφη με τις 

εικαστικές τέχνες της εποχής του, σκόπιμο θα ήταν να αναφερθούν ορισμένα 

προπαρασκευαστκά σχόλια. 

 Κατά τον 19ο αιώνα αναπτύσσεται μία ενδιαφέρουσα θέωρηση γύρω από τη 

δημιουργία μίας νέα κατηγορίας «οπτικής εμπειρίας» στην τέχνη, η οποία μετατρέπει 

τον απλό θεατή (‘spectator’) σε παρατηρητή (‘observer’). Ο Jonathan Crary 

υποστηρίζει πως αυτή η μετάβαση οφείλεται σε νέα δεδομένα τα οποία έχουν 

δημιουργήσει μία «οπτική κουλτούρα», που εντάσσεται στην διαδικασία 

εκσυγχρονισμού και ρασιοναλισμού της κοινωνίας. Ο μελετητής, αναλύοντας την 

ιστορία της «όρασης» μέσα από κείμενα της εποχής σε συνδυασμό με θεωρίες της 

επιστήμης της φυσιολογίας, που άρχισε να αναπτύσσεται κατά κύριο λόγο στο 

δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, συμπεραίνει πως από τη δεκαετία του 1840 και εξής, η 

ίδια η «αντίληψη του οπτικού γεγονότος» (‘observe’) αποτελεί την ουσία της οπτικής 

εμπειρίας και όχι η απλή «θέαση» (‘spectate’).5 Ένα από τα πρώτα σημαντικά 

συμβάντα στα οποία εδραιώνεται αυτή η στροφή στην θεωρία της «οπτικής 

αντίληψης» είναι η Μεγάλη Έκθεση το 1851 στο Λονδίνο (‘Great Exhibition of 

1851’). Σε κριτικές της εποχής σχετικά με την τεράστια αυτή έκθεση στο 

εντυπωσιακό «Crystal Palace» (η οποία παρουσίαζε ως εκθέματα από νέες 

βιομηχανικές κατασκευές, έως αγάλματα και πίνακες ζωγραφικής) παρατηρείται ο 

                                                           
4 Pater, Η Αναγέννηση…, ό.π., σ. 136. 
5 Βλ. αναλυτικά, Jonathan Crary, Techniques of the Observer On Vision and Modernity in the 

Nineteenth Century, MIT Press, Massachusetts, 1992, σ. 1-24 και σ. 67-136. 
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νέος τρόπος οπτικής επαφής με τα πράγματα. Οι γνώστες και κριτικοί των έργων 

τέχνης της Μεγάλης Έκθεσης, άρχισαν να χρησιμοποιούν επιστημονικό λεξιλόγιο για 

να περιγράψουν αισθητικά ένα έργο τέχνης, με σκοπό να προκαλέσουν στον 

αναγνώστη την έντονη οπτική εμπειρία με την οποία έρχονταν αντιμέτωποι, όχι 

απλώς σαν θεατές αλλά σαν παρατηρητές του κάθε καλλιτεχνικού αντικειμένου. 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Teukolsky, «Οι κριτικοί [της Έκθεσης] πολύ συχνά 

προσωποποιούσαν ‘το μάτι’ σαν ένα ευαίσθητο όργανο που δρα ανεξάρτητα από το 

μυαλό […] χωρίς λογική»,6 σαν ένα όργανο το οποίο περιφέρεται μέσα σε έναν 

επιθετικά τεράστιο χώρο με πάρα πολλά άγνωστα, και κυρίως, εκτυφλωτικά 

αντικείμενα (από γυαλί, κρύσταλλο, σίδερο). Έτσι, το απαίδευτο κοινό χωρίς να έχει 

αντίληψη του τι ακριβώς βλέπει, δρα απλώς σαν ένας θεατής, περιφέροντας το μάτι 

του από το ένα αντικείμενο στο άλλο, χωρίς να μπορεί να αντιληφθεί «εμπειρικά» το 

κάθε έργο. Γι’ αυτό το λόγο, οι συγγραφείς και κριτικοί άρχισαν να δημοσιεύουν 

«οδηγίες» για το πώς θα πρέπει το κοινό να βλέπει τα αντικείμενα, τονίζοντας 

ιδιαίτερα την απόσταση που θα πρέπει να έχουν απέναντι σε αυτά, ώστε να 

καταφέρουν να τα παρατηρούν σωστά, άρα και να τα «αντιλαμβάνονται» καλύτερα.7  

 Κατά παρόμοιο τρόπο και η Catherine Maxwell, υποστηρίζει πως αυτή η 

μεταστροφή στην αντίληψη της οπτικής εμπειρίας, για την οποία έγινε λόγος, 

οφείλεται κυρίως στις νέες μορφές και διαδικασίες μέσα από τις οποίες 

παρουσιάζεται η τέχνη στο κοινό, όπως είναι τα θέατρα, τα μουσεία, οι δημόσιες 

εκθέσεις, οι γκαλερί, τα εικονογραφημένα φθηνά βιβλία, τα περιοδικά, οι εφημερίδες, 

που αποτελούν μέσα μαζικής κατανάλωσης. Όλα αυτά, σύμφωνα και πάλι με την 

Maxwell, επηρεάζουν και τους συγγραφείς βοηθώντας, παράλληλα, στην ανάπτυξη 

μίας δημιουργικής «οπτικής φαντασίας» (‘visual imagination’) η οποία τους επιτρέπει 

να παρέχουν μέσα από τα έργα τους διαφορετικές οπτικές εμπειρίες στον κάθε 

αναγνώστη.8  

 Ο Jonah Siegel επισημαίνει πως τον 19ο αιώνα αναπτύσσεται ένα «δίκτυο» 

ιδεών, κειμένων και θεσμών που υποστηρίζουν συνολικά την κατανόηση του τι είναι 

                                                           
6 Rachel Teukolsky, The Literate Eye. Victorian Art Writing and Modernist Aesthetics, 

Oxford University Press, New York, 2009, σ. 71-72. 
7 Ό. π., σ. 64-74. 
8 Catherine Maxwell, Second Sight. The Visionary Imagination in Late Victorian Literature, 

Manchester University Press, Manchester, 2009. 
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η τέχνη εν γένει, και τι αυτή μπορεί να προσφέρει στο κοινό. Λογοτεχνικά κείμενα, 

πολιτισμικά τεκμήρια μέσα από καταλόγους εκθέσεων, αλλά και τα ίδια τα έργα 

τέχνης δημιουργούν ένα «δίκτυο», το οποίο ο Siegel ονομάζει «καλλιτεχνική 

κουλτούρα» (‘culture of art’), μέσα στην οποία θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή η θέση 

του κάθε καλλιτέχνη.9  Μέσα, λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο θα λέγαμε ότι εντάσσεται 

και ο ποιητής Κ. Π. Καβάφης, ο οποίος, όπως θα επιχειρηθεί να αναδειχθεί στη 

παρούσα εργασία, ήρθε αντιμέτωπος με εικαστικά ερεθίσματα, τα οποία του 

επέτρεψαν να αναπτύξει την «οπτική φαντασία» που αντικατοπτρίζεται σε 

ορισμένους στίχους του. Άλλωστε, μία ματιά στη βιβλιοθήκη του αλλά και στον 

κατάλογο του Αρχείου του, μαρτυρεί, σε ένα πρώτο επίπεδο, την επίσκεψη του 

ποιητή σε γκαλερί και εκθέσεις όχι μόνο της Αιγύπτου αλλά και της Αγγλίας και της 

Γαλλίας. Άλλωστε, πέρα από τους καταλόγους δεν είναι λίγα τα εικονογραφημένα 

περιοδικά τα οποία διέθετε αλλά και βιβλία που συζητούν την τέχνη της εποχής του.10   

 Ο Καβάφης όχι μόνο δημιουργούσε τέχνη μέσα από την ποίησή του, αλλά 

ταξίδεψε για να τη δει, επισκέφτηκε μουσεία και γκαλερί, συμμετείχε μέσα από αυτή 

σε σύγχρονα ζητήματα που απασχόλησαν την εποχή του, διάβασε γι’ αυτή μέσα από 

εφημερίδες, περιοδικά και καταλόγους. Άλλωστε όπως θα γράψει ο ίδιος κάτω από 

τον τίτλο του ποιήματος «Ο Οιδίπους» (1896):11  

Ἐγράφη ἔπειτα ἀπὸ ἀνάγνωσιν περιγραφῆς τῆς ζωγραφιᾶς «Ὁ Οἰδίπους καὶ ἡ Σφίγξ» 

τοῦ Γουσταύου Μορώ.  

 Το ζήτημα της σχέσης της ποίησης του Καβάφη με την τέχνη της ζωγραφικής, 

τέθηκε από τον Γ. Π. Σαββίδη ήδη το 1983.12 Την ίδια χρονιά ο Δ. Ν. Μαρωνίτης 

συζητούσε με σπουδαστές του την ύπαρξη στους στίχους του Καβάφη καλλιτεχνών, 

οι οποίοι ασκούν διαφορετικές μορφές τέχνης εκτός της ποίησης, όπως την 

ζωγραφική και τη γλυπτική, αγγίζοντας, όπως αναφέρει η Κατερίνα Κωστίου, 

                                                           
9 Jonah Siegel, Desire and Excess. The Nineteenth – Century Culture of Art, Princeton 

University Press, Princeton and Oxford, 2000. 
10 Βλ. ενδεικτικά τεκμήρια καταλόγων από εκθέσεις αλλά και εικονογραφημένων 

περιοδικών, τα οποία σώζονται στη βιβλιοθήκη του ποιητή στο, Μιχαήλα Καραμπίνη - 

Ιατρού, Η βιβλιοθήκη Κ. Π. Καβάφη, Αρχείο Καβάφη, Ερμής, Αθήνα, 2003, σ. 119-120, σ. 

129-131 και σ. 133. 
11 Κ. Π. Καβάφης, Τα ποιήματα. Δημοσιευμένα και αδημοσίευτα, Δημήτρης Δημηρούλης 

(επιμ.), Gutenberg, Αθήνα, 2015, σ. 424-225. 
12 Γ. Π. Σαββίδης, Μικρά Καβαφικά Α’, Πρώτος τόμος, Ερμής, Αθήνα, 1985, σ. 264, 277-278. 



[9] 
 

«κομβικά σημεία της Ποιητικής του».13 Όπως υποστηρίζει η ίδια μελετήτρια, «το 

ζήτημα της ώσμωσης μεταξύ της ποίησης και των εικαστικών τεχνών […] έχει 

απασχολήσει επανειλημμένως αλλά όχι συστηματικά τις καβαφικές σπουδές».14 

Ωστόσο, η πρόσφατη μελέτη του Peter Jeffreys, ανοίγει τον δρόμο για τη συζήτηση 

ενός «εικαστικού Καβάφη» σε πολύ διαφορετική βάση, αφού ο Jeffreys τοποθετεί για 

πρώτη φορά τον ποιητή μέσα σε ένα συγκεκριμένο καλλιτεχνικό περιβάλλον, κατά το 

διάστημα διαμονής του στην Αγγλία το 1872-1877.15 

 Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, γίνεται μία προσπάθεια 

ανάδειξης της συμμετοχής της οικογένειας του Καβάφη (ως Cavafy & Co.) σε ένα 

κύκλο Ελλήνων επιχειρηματιών, οι οποίοι, ακολουθώντας τις αλλαγές που 

παρατηρούνται στο σύστημα πατρωνίας στην Βρετανία του 19ου αιώνα, αποτέλεσαν 

τους βασικούς αγοραστές και συλλέκτες καλλιτεχνικών έργων της λεγόμενης avant-

garde της εποχής. Οι Προραφαηλίτες, στους οποίους ανήκουν και οι William 

Waterhouse (1849; - 1917) και Simeon Solomon (1840-1905) που θα μας 

απασχολήσουν, αλλά και η λεγόμενη “Society of Three”, με ηγέτη τον James McNeill 

Whistler (1834-1903), συμπεριλαμβάνονταν στους καλλιτέχνες για τους οποίους οι 

ελληνικές οικογένειες της Αγγλίας ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα. Τα χρονικά όρια μέσα 

στα οποία εντάσσεται η συγκεκριμένη συζήτηση, ξεκινούν από το δεύτερο μισό του 

19ου αιώνα, και περιλαμβάνουν τα χρόνια πριν τη διαμονή του Καβάφη στην Αγγλία, 

                                                           
13 Κατερίνα Κωστίου, «Καλλιτεχνικές ωσμώσεις στην ποίηση του Καβάφη. Ζωγραφική: ‘Του 

πλοίου’», στον συλλογικό τόμο Λογοτεχνικές διαδρομές. Ιστορία – Θεωρία – Κριτική: Μνήμη 

Βαγγέλη Αθανασόπουλου, Θανάσης Αγάθος – Χριστίνα Ντουνιά – Άννα Τζούμα (επιμ.), 

Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2016, σ. 280. Η εν λόγω συζήτηση βρίσκεται στο, Δ. Ν. 

Μαρωνίτης, Ο Καβάφης και οι νέοι, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα, 1984. Βλ. επίσης, Δημήτρης 

Δασκαλόπουλος, Κ. Π. Καβάφης. Η ποίηση και η ποιητική του, Κίχλη, Αθήνα, σ. 223-230. 

Για την «αμφίδρομη σχέση» του έργου του Καβάφη με άλλους καλλιτέχνες, βλ. επίσης, 

Αγγέλα Καστρινάκη, «Ο Καβάφης και οι καλλιτέχνες. Η διακριτική γοητεία του 

υπαινιγμού», περ. Νέα Εστία, τχ. 1761, τ. 154, (Νοέμβριος 2003), σ. 624-634. Επιπλέον, βλ. 

Peter Mackridge, «Έρως, τέχνη και αγορά στην ποίηση του Καβάφη», περ. Μολυβδο-

κονδυλο-πελεκητής, τχ. 6 (1998/9), σ. 37-57· αλλά και, Κατερίνα Κωστίου, «Ο γλύπτης, ο 

τεχνίτης, το αισθητικό ιδεώδες και η αγορά στην καβαφική πολιτεία», περ. Κονδυλοφόρος, τ. 

13 (2014), σ. 77-110. 
14 Κωστίου, «Καλλιτεχνικές ωσμώσεις στην ποίηση του Καβάφη. Ζωγραφική: ‘Του πλοίου’», 

Λογοτεχνικές διαδρομές…, ό.π., σ. 280.  
15 Peter Jeffreys, Reframing Decadence. C. P. Cavafy’s Imaginary Portraits, Cornell 

University Press, Ithaca and London, 2015. 
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τα έτη της διαμονής του αλλά και τα πρώτα έτη της ποιητικής του παραγωγής έως και 

το 1892. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, θα συζητηθεί η «εικαστική συνείδηση» 

που φαίνεται πως διαθέτει ο ποιητής, όπως αυτή φανερώνεται μέσα από τα σχόλιά 

του στον Άγγλο τεχνοκρίτη John Ruskin (1819-1900). Ο Καβάφης πριν ακόμη γίνει 

ευρέως γνωστός, ανάμεσα στα έτη 1893-1896, διαβάζει και σχολιάζει αναλυτικά 

αποσπάσματα από το θεωρητικό έργο του Ruskin, τα οποία στη συγκεκριμένη 

ενότητα θα ιδωθούν συγκριτικά με την αισθητική θεωρία του ζωγράφου Whistler. Με 

αυτό τον τρόπο ίσως γίνει φανερή μία ανεπτυγμένη αντιληπτική ικανότητα του 

Καβάφη, η οποία ταιριάζει περισσότερο, σε ορισμένα από τα ποιήματά του, σε έναν 

ζωγράφο παρά σε έναν ποιητή. Με τη βοήθεια της αισθητικής θεωρίας του Whistler, 

όπως αυτή ειπώθηκε πρώτη φορά στη δίκη ανάμεσα σε εκείνον και τον Ruskin το 

1878, καθώς και τα κείμενα που ο ίδιος ο ζωγράφος συνέταξε μετά από αυτή (τα 

οποία με τη σειρά τους γνωστοποίησαν σε ένα μεγαλύτερο κοινό τις απόψεις του για 

την τέχνη), ανοίγουν στον αναγνώστη των σχολίων στον Ruskin από τον ποιητή, ένα 

προνομιακό πεδίο μελέτης για την διερεύνηση του θέματος του «εικαστικού 

Καβάφη».   

 Στο τρίτο κεφάλαιο, η εστίαση μεταφέρεται στον κόσμο των Προραφαηλιτών. 

Ήδη, ο Jeffreys στην προαναφερθείσα μελέτη του επιχείρησε μία πρώτη ανάγνωση 

ορισμένων στίχων του Καβάφη με τη βοήθεια της αισθητικής του Προραφαηλίτικου 

κύκλου και ιδιαίτερα των βασικών μελών του, του Dante Gabriel Rossetti και του 

Edward Burne - Jones. Στο κεφάλαιο αυτό, θα επιχειρηθεί μία παράλληλη συζήτηση 

δύο ποιημάτων του Καβάφη με πίνακες δύο ζωγράφων που ανήκαν στον ίδιο κύκλο. 

Αρχικά, θα γίνει λόγος για το ποίημα «Στην Εκκλησία», και τη σχέση του με την 

εικαστική αισθητική ορισμένων χαρακτηριστικών έργων του Simeon Solomon. 

Έπειτα, θα ανιχνευθεί ο τρόπος διαχείρισης των βιβλιακών πηγών στην απόδοση της 

ιστορίας ενός έργου, με αφορμή το ποίημα του Καβάφη «Αριστόβουλος» και τον 

πίνακα του Waterhouse Mariamne Leaving the Judgment Seat of Herod. Τα έργα του 

Solomon, αρχικά παρουσιάζονταν σε θρησκευτικού περιεχομένου περιοδικά της 

Αγγλίας και χαρακτηρίζονταν ως «περίεργα και εξωτικά». Έπειτα, οι ίδιες εικόνες, 

μετά την καταδίκη του Solomon, ο οποίος κατηγορήθηκε για σοδομισμό, άρχισαν να 

κυκλοφορούν κρυφά σε ομοφυλοφιλικές κοινότητες. Το στίγμα του «Εβραίου και 
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ομοφυλόφιλου καλλιτέχνη» που είχε τεθεί από τους συγχρόνους του στον ζωγράφο, 

δεν απέχει και πολύ με εκείνο που οι κριτικοί της εποχής είχαν δώσει στον Καβάφη, 

του «ομοφυλόφιλου Αλεξανδρινού ποιητή». Η επιλογή του Waterhouse ευελπιστώ να 

δώσει την αφορμή για μία ενδιαφέρουσα συζήτηση που φαίνεται πως αναδύεται 

σχετικά με την διαχείριση της Ιστορίας μέσα από τα έργα τέχνης. Τόσο ο Καβάφης 

στον «Αριστόβουλο» όσο και ο Waterhouse στη σύλληψη του πίνακα Mariamne 

Leaving the Judgment Seat of Herod, χρησιμοποίησαν τις ίδιες βιβλιακές πηγές για 

την σύνθεση των συγκεκριμένων έργων. Αυτός είναι και ο λόγος που, ίσως, 

νομιμοποιεί την παράλληλη διαπραγμάτευση των δύο έργων, σχετικά με τη 

διαχείριση των ίδιων ιστορικών πηγών από δύο διαφορετικούς καλλιτέχνες, έναν 

ποιητή και έναν ζωγράφο.   

 Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, η συζήτηση θα μετατεθεί στον βασικό 

χώρο δράσης του Καβάφη, στην Αίγυπτο. Αφού πρώτα επιχειρηθεί μία μικρή 

παρουσίαση του καλλιτεχνικού περιβάλλοντος το οποίο φαίνεται πως είχε αναπτυχθεί 

πολύ κοντά και γύρω από τον ποιητή, θα γίνει μία απόπειρα ανάδειξης ορισμένων 

«καλλιτεχνικών δανείων» τα οποία φαίνεται πως έχουν διαμειφθεί ανάμεσα στον 

Καβάφη και στον ζωγράφο Θεόδωρο Ράλλη (1852-1909). Χρήσιμα εργαλεία στην 

αναζήτηση αυτής της σχέσης αποτέλεσε το Αρχείο του ποιητή αλλά και η βιβλιοθήκη 

του, ο συνδυασμός των οποίων προσφέρει μία νέα οπτική, όχι μόνο για την ποίηση 

του Καβάφη, αλλά και για τη θέση που φαίνεται πως παίρνει ο ίδιος σαν καλλιτέχνης 

στα τεκταινόμενα της εποχής του. Η «δυναμική» των καλλιτεχνικών «δανείων», για 

να χρησιμοποιήσω και πάλι τα λόγια του Pater, ανάμεσα στον ποιητή και το 

ζωγράφο, ίσως δημιουργήσει νέα ερωτήματα προς διερεύνηση αναφορικά με το έργο 

του Καβάφη, και τη συνάφειά του με τις εικαστικές τέχνες. 
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1. Οι Έλληνες επιχειρηματίες της Βρετανίας ως ‘patrons’ και 

συλλέκτες έργων τέχνης. 
 

Η εκτενής διαθέσιμη βιβλιογραφία για τον ποιητή Κ. Π. Καβάφη16 

αποδεικνύει, αδιαμφισβήτητα, το έντονο και διαρκές ενδιαφέρον τόσο για το έργο του 

όσο και για τη ζωή του. Είναι γνωστό, μεταξύ άλλων, πως ο ποιητής έζησε στην 

Αγγλία τα έτη 1872-1877, όταν η μητέρα του Χαρίκλεια Καβάφη (το γένος Φωτιάδη, 

1834-1899) μετά το θάνατο του συζύγου της, Πέτρου Ιωάννη Καβάφη (1814-1870), 

μεταφέρθηκε με τους γιους της εκεί και ενώ ο ποιητής ήταν μόλις εννέα ετών:17  

 Ἡ δική μου οἰκογένεια (ἡ μητέρα χήρα και τά παιδιά της) – παιδί 

σάν ἤμουν – κατοίκησε στό Λίβερπουλ στό 12 Μπαλμόραλ Road, 

καί κατόπι στήν Λόνδρα στο 12 Queensborough Terrace· καί γιά 

περίπου έναν χρόνο (στά 1877) στό 35 Huskisson Street στό 

Λίβερπουλ.18 

 

Ο Κ. Π. Καβάφης στο κείμενο της «Γενεαλογίας» του, καταγράφει με 

λεπτομέρεια και σχολαστικότητα, ονόματα, χρονολογίες και τόπους διαμονής αλλά 

και εργασίας των συγγενών του, γεγονός που δημιουργεί την ασφαλή υπόθεση πως ο 

ποιητής γνωρίζει, εκτός των άλλων, την επιχειρηματική δραστηριότητά τους και 

εκτός των συνόρων της Αιγύπτου. Ο πατέρας του ποιητή Πέτρος Ιωάννης, το 1836 ως 

Άγγλος υπήκοος, συνεργάστηκε με τον Οίκο Ιωνίδη στη Βρετανία και το 1849 μαζί 

με τον αδερφό του και θείο του ποιητή Γεώργιο Καβάφη (1806-1891), προχώρησαν 

στη δημιουργία δικού τους εμπορικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «Αφοί 

Καβάφη» (Cavafy & Co.),19 με εννέα κλάδους «παντοῦ φέροντας τὸ ὂνομα Καβάφη - 

                                                           
16 Diana Haas – Μιχάλης Πιερής, Βιβλιογραφικός Οδηγός στα 154 ποιήματα του Καβάφη, 

Ερμής, Αθήνα, 1984· επίσης, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη 1886-

2000, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2003· επιπλέον, βλ. προσθήκες του ιδίου, 

«Βιβλιογραφικά Κ. Π. Καβάφη. Προσθήκες 1886-2000. Συμβολή 2001-2010», περ. 

Κονδυλοφόρος, τχ. 11 (2012), σ. 163-233.  
17 Βαγγέλης Καραγιάννης, Σημειώσεις από την γενεαλογία του Καβάφη, Ελληνικό 

Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα, 1983, σ. 111-113· αλλά και, Λένα Σαββίδη (επιμ.), 

Λεύκωμα Καβάφη 1863-1910, Αρχείο Καβάφη, Ερμής, Αθήνα, 1983, σ. 26-37. 
18 Καραγιάννης, ό.π., σ. 105. Επιπλέον, πληροφορίες για τα χρόνια διαμονής του ποιητή στην 

Αγγλία, βλ. Robert Liddell, Καβάφης. Βιογραφία, μτφρ. Δέσποινα Τσεκούρα – Ευσταθία 

Θωμά, Γκοβόστη, Αθήνα, 2002· επίσης, βλ. συνοπτικά: Στρατής Τσίρκας, Ο πολιτικός 

Καβάφης, Κέδρος, 62007, σ. 267-281. 
19 Βλ. αναλυτικά σχετικά με την άφιξη του Πέτρου Ιωάννη στην Αγγλία αλλά και για τις 

επιχειρήσεις και τους συνεργάτες της Cavafy & Co., Κυριάκος Χ. Μεταξάς, Κ. Καβάφης. 

Ανέκδοτα στοιχεία της οικογένειας του ποιητού, Λονδίνο, 1974· επίσης, για την 
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Λόνδρα, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ, Μασσαλία, Ἀλεξάνδρεια, Κάφρ-Ζαγιάτ, Κάιρον, 

Μίνια, Κωνσταντινούπολις».20 Η αναλυτική καταγραφή διευθύνσεων των 

εγκαταστάσεων του Οίκου Καβάφη από τον ποιητή αλλά και των ονομάτων των 

συνεργατών τους21 αποδεικνύει πως ο Κ. Π. Καβάφης ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τον 

ευρύτερο κύκλο επαφών της οικογένειάς του. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει για τον 

πρώτο Ιωνίδη (Ικπλικτσή):  

ὁ Ἰκπλικτσῆς καί τά παιδιά του, οἱ ἱδρυταί τῆς πλουσίας κ’ 

ἐπιφανοῦς οἰκογένειας τῶν Ἰωνίδηδων […] καθ’ ὅλον τόν 19ον 

αἰῶνα διέπρεψε μεταξύ τῶν Γραικῶν τῆς Λόνδρας. Ἰωνίδηδες και 

Καβάφηδες ἐστάθηκαν καί συνέταιροι στό ἐμπόριο περί τα 1830.22  

 

Η παρουσία τους στον επιχειρηματικό κόσμο της Βρετανίας του δεύτερου μισού του 

19ου αιώνα και η δράση των Cavafy & Co. στις τρεις σημαντικότερες βιομηχανικές 

πόλεις της χώρας (Λονδίνο, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ), δικαιολογημένα τους 

τοποθετεί στο κύκλο των Ελλήνων επιχειρηματιών της Αγγλίας, μαζί με τους 

Κασσαβέτη και Ράλλη, μεταξύ άλλων, με τους οποίους οι σχέσεις δεν ήταν μόνο 

επαγγελματικές αλλά είχαν συνδεθεί και με οικογενειακούς δεσμούς. 

 Εκτός από τις καθαρά επιχειρηματικές δραστηριότητες των Ελλήνων εμπόρων 

στο εξωτερικό, οι ίδιοι, πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρηματίες των οικογενειών 

Καβάφη και Ιωνίδη που θα μας απασχολήσουν στο παρόν κεφάλαιο, φαίνεται πως 

ανέπτυξαν ένα δίκτυο συλλεκτών έργων τέχνης, η σημασία του οποίου, όπως θα 

προσπαθήσω να αποδείξω στη συνέχεια, ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Πριν από αυτό 

όμως, σκόπιμο θα ήταν να γίνει μία μικρή παρουσίαση, σε λίγες γραμμές, του 

συστήματος πατρωνίας που άρχισε να κυριαρχεί τα χρόνια παρουσίας τους στη 

Βρετανία. 

Στα μέσα του 19ου αιώνα αναπτύσσεται στην Αγγλία μία δυναμική μεσαία 

τάξη, η ταυτότητα της οποίας συμπεριελάμβανε ως βασικό χαρακτηριστικό τη 

συλλογή και προώθηση καλλιτεχνικών έργων. Περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 

1850, άρχισε να επικρατεί η άποψη πως οι καταλληλότεροι ‘patrons’ είναι οι έμποροι 

και οι βιομήχανοι του Λονδίνου, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ και Μπέρμιγχαμ. Λίγο 

                                                                                                                                                                      
επιχειρηματική δραστηριότητά τους στην Αίγυπτο, βλ. Στρατής Τσίρκας, Ο Καβάφης και η 

εποχή του, Κέδρος, 81987 (α’ έκδοση, 1958),  σ. 46-72. 
20 Καραγιάννης, ό.π., σ. 49. 
21 Ό.π., σ. 50. 
22 Ό.π., σ. 21 (η υπογράμμιση δική μου). 
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αργότερα, τη δεκαετία του 1870, η θέση αυτή είχε παγιωθεί. Τον 19ο αιώνα, οι όροι 

της «πατρωνίας» καλλιτεχνών έχουν αλλάξει αισθητά, καθώς πια αναπτύσσεται μία 

σχέση «πωλητή-αγοραστή» ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους και τους δημιουργούς,  

με την παράλληλη υποχώρηση της ιδέας του «προστατευόμενου» καλλιτέχνη, στον 

οποίο ο πάτρωνας θα πρόσφερε στέγη αλλά και όλα τα μέσα για να ζήσει. Όπως 

αναφέρει και η Dianne Sachko Macleod, ο σχεδόν πατρικού τύπου υποστηρικτής ενός 

καλλιτέχνη (‘paternal patron’) «που παρεμβαίνει ακόμη και στο τι θα διαβάσει, που 

θα ζήσει, τί θα ζωγραφίσει», έχει προοδευτικά αντικατασταθεί από τον επιχειρηματία, 

που κύριο μέλημά του είναι να αποκτήσει έργα «από έναν αριθμό διαφορετικών 

καλλιτεχνών αντί λίγων και συγκεκριμένων», εννοώντας τους μεγάλους ζωγράφους 

του ακαδημαϊκού κανόνα (“Master”). Μάλιστα, οι συλλέκτες καλλιτεχνικών έργων 

κατέβαλαν ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε τα αποκτήματά τους να αποτελούν 

δημιουργίες σύγχρονες της εποχής που ζουν.23 Η Lady Eastlake (1809-1893), 

Αγγλίδα κριτικός και ιστορικός τέχνης, και σύζυγος του Sir Charles Eastlake, 

διευθυντή της βρετανικής Εθνικής Πινακοθήκης αλλά και προέδρου της Βασιλικής 

Ακαδημίας, επισημαίνοντας τις κυρίαρχες νέες συνθήκες που άρχισαν να επικρατούν 

στο σύστημα διακίνησης των έργων τέχνης, δίνει μία συνοπτική εικόνα των αλλαγών 

που πραγματοποιήθηκαν στον βρετανικό καλλιτεχνικό κόσμο, κατά κύριο λόγο από 

τη δεκαετία του 1830 και εξής: 

Η πατρωνία, η οποία αποτελούσε αποκλειστικό προνόμιο των 

ευγενών και της υψηλής κοινωνίας τώρα ελέγχεται (ή για να γίνω 

πιο συγκεκριμένη, έχει αποκλειστικά απορροφηθεί) από μία 

εύφορη και ικανή τάξη, η οποία κυρίως πλουτίζει μέσα από το 

εμπόριο [.…] Αυτή η μεγάλη αλλαγή στο σύστημα πατρωνίας […] 

άρχισε να δημιουργεί [από τη νέα αυτή τάξη] συλλογές [έργων 

τέχνης] αποκλειστικά από σύγχρονους και μερικές φορές μόνο από 

ζώντες καλλιτέχνες.24  

 

Πράγματι, οι Έλληνες βιομήχανοι της Αγγλίας είχαν σχηματίσει έναν κύκλο 

όχι μόνο επιχειρηματικό, αλλά και συλλεκτών έργων τέχνης. Ονόματα 

                                                           
23 Σχετικά με την είσοδο των επιχειρηματιών στο χώρο της τέχνης και το πώς διαμόρφωσαν 

την καλλιτεχνική κίνηση στην Αγγλία του 19ου αιώνα, βλ. αναλυτικά, Dianne Sachko 

Macleod, Art and the Victorian Middle-Class. Money and the Making of Cultural Identity, 

Cambridge University Press, London, 1994· πιο συνοπτικά, βλ.  Νίκος Δασκαλοθανάσης, Ο 

καλλιτέχνης ως ιστορικό υποκείμενο από τον 19ο στον 21ο αιώνα, Άγρα, Αθήνα, 2017, σ. 95-

100. 
24 Sir Charles Lock Eastlake, Contributions to the Literature of the Fine Arts. With a Memoir 

Compiled by Lady Eastlake, John Murray, London, 1870, σ. 147. 
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επιχειρηματιών όπως, των Ιωνίδη και Καβάφη ήταν οικεία στον καλλιτεχνικό κόσμο 

της εποχής, μεταξύ άλλων στους καλλιτέχνες της Προραφαηλίτικης Αδελφότητας 

(Pre-Raphaelite Brotherhood), αλλά και στους ζωγράφους George Frederick Watts 

(1817-1904), James McNeill Whistler (1834-1903), Alphonse Legros (1837-1911) 

και Henri Fantin-Latour (1836-1904). Κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω 

καλλιτεχνών είναι πως την εποχή που συνδέθηκαν με την ελληνική κοινότητα ήταν 

νέοι, σχεδόν άγνωστοι, αναπτύσσοντας παράλληλα μία αρκετά αμφιλεγόμενη και 

εκκεντρική παρουσία στην καλλιτεχνική σκηνή του 19ου αιώνα. Μάλιστα, 

αποτέλεσαν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα μίας νέας μορφής καλλιτέχνη, ο οποίος, 

μέσα στο πλαίσιο του νέου συστήματος προώθησης καλλιτεχνικών έργων, 

αναγκάζεται να λειτουργεί ο ίδιος ως προωθητής των έργων του με τον σχηματισμό 

καλλιτεχνικών «κύκλων» και συλλογικοτήτων, ενώ παράλληλα προσπαθεί να 

διατηρεί την προσωπική του έκφραση.25 Ο Pierre Bourdieu, στη μελέτη του για τη 

διαμόρφωση και τη δομή του λογοτεχνικού πεδίου, χρησιμοποιώντας μεταφορικά την 

αναλογία υπηρέτης/ελεύθερος εργάτης, ερμηνεύει την νέα αυτή τάση του καλλιτέχνη:  

αφού απελευθερώθηκε από τους δεσμούς εξάρτησης που 

περιόριζαν ή εμπόδιζαν την ελεύθερη πώληση της εργατικής του 

δύναμης, είναι διατεθημένος να αντιμετωπίσει την αγορά και να 

υποστεί τους δικούς της ανώνυμους περιορισμούς και κυρώσεις, 

συχνά πολύ πιο ανελέητους από την ήπια βία του πατερναλισμού.26  

 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όπως συνεχίζει ο Bourdieu, να συγκεντρώνεται ένας 

 πολυάριθμος πληθυσμός νέων ανθρώπων που «φιλοδοξούν να ζήσουν από την τέχνη 

 και οι οποίοι διαχωρίζονται από όλες τις άλλες κοινωνικές κατηγορίες μέσω της 

 τέχνης του ζήν που μόλις έχουν επινοήσει», δημιουργώντας έτσι μια «αληθινή 

 κοινωνία μέσα στην κοινωνία».27 

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα αυτών των ομάδων νέων καλλιτεχνών για τις 

οποίες κάνει λόγο ο Bourdieu, είναι η Προραφαηλίτικη Αδελφότητα, η οποία 

δημιουργήθηκε το 1848 από τους John Everett Millais (1829-1896), Dante Gabriell 

Rossetti (1828-1882) και William Holman Hunt (1827-1910) και αργότερα η 

                                                           
25 Για τις ομάδες καλλιτεχνών, βλ. ενδεικτικά τον συλλογικό τόμο, Laura Morowitz – 

William Vaughan (ed.),  Artistic Brotherhoods in the Nineteenth Century, Ashgate 

Publishing, London, 2000. 
26 Pierre Bourdieu, Οι κανόνες της τέχνης. Γένεση και δομή του λογοτεχνικού πεδίου, μτφρ. 

Έφη Γιαννοπούλου, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2006, σ. 106. 
27 Ό.π., σ. 107. 
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«δεύτερη γενιά» της με κύριο εκπρόσωπο τον Edward Burne – Jones (1833-1898). Η 

ομάδα αυτή  χαρακτηριζόταν από καλλιτεχνική ανομοιογένεια, καθώς αποτελούνταν 

από ζωγράφους, μουσικούς, ποιητές, διακοσμητές και αρχιτέκτονες, καθένας από 

τους οποίους ανέπτυσσε την ξεχωριστή ιδιοσυγκρασία του. Τα μέλη της αδελφότητας 

στόχευαν στη ριζική ανατροπή της παράδοσης στη ζωγραφική που αντιπροσώπευε η 

Βασιλική Ακαδημία (μαθητές της οποίας υπήρξαν και οι ίδιοι), τοποθετώντας τους 

εαυτούς τους στη θέση «των άλλων», γεγονός που τους κατατάσσει ανάμεσα στα 

πρώτα ιστορικά κινήματα της avant-garde.28 Παρόμοια στάση αλλά με λιγότερη 

επιθετικότητα, κράτησε και η λεγόμενη “Society of Three”, μέλη της οποίας υπήρξαν 

οι Whistler, Legros και Fantin – Latour. Αυτή η ομάδα, η οποία συμβατικά 

δημιουργήθηκε το 1858 στο Παρίσι, δεν είχε ένα συγκεκριμένο σκοπό για την τέχνη, 

μία «αποστολή» που να δηλώνεται με κάποιου είδους μανιφέστο, όπως συνέβη με 

τους Προραφαηλίτες αλλά αυτό που τους ένωνε ήταν μία βαθιά καλλιτεχνική αλλά 

και πρoσωπική εκτίμηση. Και αυτή η συλλογικότητα σχετίζεται με την avant-garde, 

που ως στόχο είχε την ανάδειξη διαφορετικών και προσωπικών τρόπων έκφρασης με 

την ανατροπή του «κανόνα» και των παραδοσιακών μορφών τέχνης.29  

Δύο ήταν οι κύκλοι που είχαν προσδιοριστεί με βάση τον τόπο συνάντησης 

των καλλιτεχνών και σχετίζονταν κατά κύριο λόγο με τους Ιωνίδη-Καβάφη. Ο ένας, 

όπως έχει οριστεί συμβατικά από τους ιστορικούς τέχνης, είναι εκείνος του Little 

Holland Park, στον οποίο ανήκαν ο G. F. Watts αλλά και προσωπικότητες κυρίως της 

δεύτερης γενιάς των Προραφαηλιτών (εφόσον ήδη από το 1858 είχαν διασπαστεί),30 

ο Burne-Jones και ο William Morris (1834-1896). Ο δεύτερος κύκλος βρισκόταν 

στην περιοχή Chelsea στο Tudor House και αποτελούνταν από τον ποιητή και 

ζωγράφο Dante Gabriel Rossetti και τον ποιητή Algernon Charles Swinburne (1837-

1909). Αργότερα, το 1862, στον κύκλο αυτό προστίθεται και ο Whistler καθώς 

εγκαθιστά το ατελιέ του ακριβώς δίπλα τους. Φυσικά, θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν 

πρόκειται για ανταγωνιστικού τύπου ομάδες καλλιτεχνών, αλλά για διαφορετικές 

                                                           
28 Βλ. αναλυτικά, Tim Barringer – Jason Rosenfeld – Alison Smith, Pre-Raphaelites. 

Victorian Avant-Garde, Tate Publishing, London, 2012· για μία συνοπτική παρουσίαση της 

βασικής συζήτησης στην ιστορία της τέχνης για τη δημιουργία και την πορεία του όρου, βλ. 

Δασκαλοθανάσης, ό.π., σ. 103-114. 
29 Για την ιστορία της “Society of Three”, βλ. αναλυτικά, Elizabeth Robins Pennell, Whistler 

the Friend, J.B. Lippincott Company, Philadelphia, 1930, σ. 31-78.  
30 Σχετικά με τη διάλυση των καλλιτεχνικών ομάδων, βλ.  ενδεικτικά, Bourdieu, ό.π., σ. 403-

407. 
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καλλιτεχνικές συντροφιές, με κοινό χαρακτηριστικό την πίστη τους στην «τέχνη για 

την τέχνη», που αργότερα θα αποτελέσει δόγμα του Αισθητικού κινήματος.31 

Είναι γεγονός πως στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, τέτοιου είδους 

καλλιτεχνικές ομάδες αναπτύσσονταν διαρκώς, δημιουργώντας δίκτυα καλλιτεχνών 

μέσα σε σπίτια-εργαστήρια, με σκοπό την προώθηση της τέχνης τους αλλά και την 

ανταλλαγή καλλιτεχνικών απόψεων. Το εργαστήριο, αποτελούσε εκείνη την περίοδο 

σημαντικό κομμάτι «προώθησης» του καλλιτεχνικού εαυτού του κτήτορά του, ένα 

«διαφημιστικό όργανο»,32 που σχετίζεται με τα νέα δεδομένα διακίνησης των έργων, 

κάτι σαν μία «αισθητική μπουτίκ σχεδιασμένη να διεγείρει ακόμη και τον πιο υλιστή 

πάτρωνα».33 Η σημασία που δινόταν στα σπίτια - εργαστήρια των καλλιτεχνών, 

κορυφώνεται και κυριαρχεί στα έντυπα της εποχής στα μέσα του 19ου αιώνα, στα 

πλαίσια της συζήτησης που φαίνεται να αναπτύσσεται εκείνη την περίοδο για τις 

βιογραφίες καλλιτεχνικών προσωπικοτήτων. Έτσι, το 1855 το περιοδικό The Art 

Journal αρχίζει να δημοσιεύει μία σειρά άρθρων με τον τίτλο: «Βρετανοί 

Καλλιτέχνες: το Στυλ τους και ο Χαρακτήρας τους», συντάσσοντας κείμενα όπου το 

ατελιέ ταυτίζεται απόλυτα με την ταυτότητα του καλλιτέχνη.34 Μάλιστα, πολλές 

φορές, οι συντάκτες των άρθρων ζωγράφιζαν και σκίτσα με λεπτομερή καταγραφή 

του κάθε σημείου του εργαστηρίου, μέχρι και τις θέσεις των παραθύρων 

σχολιάζοντας αναλυτικά έως και τον τύπο αλλά και την κατεύθυνση του φωτός που 

εισέρχονταν από αυτά στο χώρο.35 Δεν θα ήταν, ίσως, υπερβολή να συσχετιστούν σε 

αυτό το σημείο, τα χαρακτηριστικά λόγια του Ι. Α. Σαρεγιάννη, όταν επισκέφτηκε 

στο σπίτι του στην οδό Lepsius τον ποιητή Καβάφη:  

Πόσο φῶς, ἤ μὲ περισσότερη ἀκρίβεια, πόση δόση φωτὸς ἔπρεπε 

νὰ ἔχει τὸ περιβάλλον τοῦ σπιτιοῦ του, πολὺ φαινότανε νὰ 

ἀπασχολεῖ τὸν Καβάφη. Γι’ αυτὸ ἀνησυχοῦσε διαρκῶς, γι’ αὐτὸ 

                                                           
31 Βλ. αναλυτικά, Elizabeth Prettejohn, Art for Art’s Sake. Aestheticism in Victorian Painting, 

Yale University Press, New Haven and London, 2007. 
32 Martina Droth, “Sculpture and Aesthetic Intent in the Late - Victorian Interior”, Rethinking 

the Interior c. 1867-1896. Aestheticism and Arts and Crafts, Jason Edwards – Imogen Hart 

(ed.), Routledge, London & New York, 2017, σ. 211-229. 
33 Macleod, ό.π., σ. 296-297.  
34 Βλ. αναλυτικά, Julie F. Codell, “Constructing the Victorian Artist: National Identity, the 

Political Economy of Art and Biographical Mania in the Periodical Press”, Victorian 

Periodicals Review, Vol. 33, No. 3 (Fall 2000), σ. 283-316.  
35 Edward J. Traver, “Artist’s Studios”, The Art Journal (1875-1887), New Series, Vol. 6 

(1880), σ. 273-276. Βλ. παράδειγμα τέτοιου σκίτσου, εδώ, Παράρτημα, Εικ. 1.1. 
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μεριμνοῦσε. Σὰν φωτογράφος συχνὰ σηκωνότανε κι’ ἄνοιγε, 

ἔκλεινε, μισόκλεινε σὲ διάφορες γωνιὲς τὰ παραθυρόφυλλα, 

τραβοῦσε ἤ μισοτραβοῦσε τοὺς μπερντέδες, ἄναβε ἤ μισοκατέβαζε 

τὸ φῶς τῆς λάμπας τοῦ πετρελαίου, πρόσθετε ἤ ξανάσβηνε ἕνα ἤ 

καὶ περισσότερα κεριά, πρόσεχε κ’ ὑπέβαλλε μὲ εὐγένεια σὲ κάθε 

ἐπισκέπτη ποῦ θὰ καθίσει. Καὶ ὅλες αὐτές οἱ κινήσεις καὶ οἱ 

ἀπαιτήσεις φαινόνταν νὰ ἔχουν ἕνα σκοπό, ἕνα προδιαγραμμένο 

σχέδιο […].36 

 

Το «προδιαγεγραμμένο σχέδιο» για το οποίο κάνει λόγο ο Σαρεγιάννης, ή αλλιώς η 

σκηνοθεσία του χώρου από τον Καβάφη και η συγκεκριμένη τοποθέτηση του ατόμου 

που τον επισκεπτόταν σε μία συγκεκριμένη θέση, ίσως οφείλεται στην εντύπωση που 

όντως ο ποιητής ήθελε να παραχθεί στον επισκέπτη του. Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο αρθρογράφος του Art Journal σχετικά με τον χώρο των 

καλλιτεχνών που αναφέρθηκε προηγουμένως, κάθε καλλιτέχνης δημιουργεί το 

εργαστήριό του «με σκοπό να παραχθεί το αποτέλεσμα [‘effect’]» που αυτός επιθυμεί 

στους επισκέπτες του.37 Είναι γεγονός πως, σχετικά με τη ζωή του Καβάφη, μπορεί 

κανείς να συναντήσει πλήθος παρόμοιων περιγραφών από ανθρώπους των 

γραμμάτων και των τεχνών που κάποια στιγμή επισκέφτηκαν τον ποιητή στην 

Αλεξάνδρεια, στο χώρο όπου ο ίδιος ασκούσε την τέχνη του. Ενδεικτικές, εκτός του 

Σαρεγιάννη, είναι οι περιγραφές του χώρου αλλά και της σύνδεσής του με την ίδια τη 

μορφή του καλλιτέχνη από τον Κατράρο38 αλλά και τον Καζαντζάκη.39 Φυσικά, 

πρόκειται για ιμπρεσσιονιστικές κρίσεις οι οποίες, ίσως, αποτελούν αποτέλεσμα της 

«εντύπωσης» που ο ίδιος ο ποιητής ήθελε να δημιουργήσει.40 

Κλείνοντας αυτή τη μικρή παρέκβαση και επιστρέφοντας στο ζήτημα των 

Ελλήνων εμπόρων της Αγγλίας και της σχέσης τους με την διακίνηση καλλιτεχνικών 

έργων, αξίζει να αναφερθεί η πρόσφατη μελέτη του Peter Jeffreys για τον Κ. Π. 

Καβάφη, στην οποία για πρώτη φορά σκιαγραφείται το καλλιτεχνικό περιβάλλον το 

οποίο φαίνεται πως καλλιέργησαν οι οικογένειες Ιωνίδη αλλά και Καβάφη ως 

‘patrons’ ζωγράφων και συλλέκτες, στον ευρύτερο κύκλο του οποίου φαίνεται πως 

                                                           
36 Ι.Α. Σαρεγιάννης, Σχόλια στον Καβάφη, Ίκαρος, Αθήνα, 21973, σ. 33. 
37 Traver, ό.π., σ. 273. 
38 Ατανάζιο Κατράρο, Ο φίλος μου ο Καβάφης, Ίκαρος, Αθήνα, 1970, σ. 30-40. 
39 Νίκος Καζαντζάκης, Ταξιδεύοντας. Ιταλία – Αίγυπτος – Σινά – Ιερουσαλήμ – Κύπρος – Ο 

Μοριάς, Εκδόσεις Ελ. Καζαντζάκη, Αθήνα, 61969, σ. 78-83. 
40 Σχετικά με την «κατασκευή του καλλιτεχνικού εαυτού» από τον Καβάφη, βλ. ενδεικτικά, 

Kostas Boyiopoulos, “The Darkening of the Mirror: Cavafy’s variation on The Picture of 

Dorian Grey”, Journal of Modern Greek Studies, Vol. 30, Nο. 1, (May 2012), σ. 21-43. 
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βρέθηκε ο ποιητής σχεδόν έφηβος, με την εγκατάστασή του στην Αγγλία τη δεκαετία 

του 1870.41 Άλλωστε, στο κείμενο της «Γενεαλογίας» του αναφέρει αναλυτικά 

στοιχεία για τις διευθύνσεις των κατοικιών του θείου του Γεώργιου (Cavafy & Co.) 

τον οποίο φαίνεται πως εκτιμούσε πολύ. Συγκεκριμένα, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: 

ἦταν ἄνθρωπος μέ μεγάλη παιδεία· ἦταν βέβαια ὁ σοφότερος ἀπό 

τούς συγχρόνους του Γραικούς ἐμπόρους τῆς Λόνδρας […] 

Κατοίκησε κατ’ αρχάς στό Μάντσεστερ. Κατόπι στήν Λόνδρα· 

πρῶτα στο Stamford Hill, ἔπειτα γιά πολλά χρόνια στό Prembridge 

Gardens Bayswater. Μετά, το 1876, ἐνοίκιασε σπίτι για 99 χρόνια 

στο Portland Square […] Τό περισσότερο ποῦ ἔφθασε νά ἔχει 

περιουσία ἦταν ὡς δυό ἑκατομμύρια φράγκα.42 

 

Αλλά και ο γιος του Γεώργιου, John Καβάφης (1838-1901), όπως αναφέρει ο  

ποιητής, ήταν γιατρός και «ἄνθρωπος πολὺ σοφός».43 Επιπλέον, είναι χαρακτηριστικό 

πως ο Καβάφης μνημονεύει, άρα είναι πολύ πιθανό να έχει δει κατά τη διαμονή του 

στο Λονδίνο, τα πορτρέτα του θείου του Γεώργιου και της συζύγου του Μαρίας (το 

γένος Θωμά) καθώς και του γιού τους John, τα οποία ήταν «ἐλαιογραφίες καμωμένες 

ἀπό τον γνωστόν ζωγράφον Οὐώτς».44 Ο Watts αποτέλεσε έναν από τους πρώτους 

νέους καλλιτέχνες που αναδείχθηκαν από την ελληνική κοινότητα, όταν για πρώτη 

φορά ο Αλέξανδρος Κωνσταντίνος Ιωνίδης (1810-1890), γιος του Κωνσταντίνου 

Ιωάννη Ικπλικτσή, του ανέθεσε την αντιγραφή ενός πορτρέτου του πατέρα του για να 

σταλεί στην Αθήνα. Προτού ο Watts ζωγραφίσει πέντε γενιές της οικογένειας Ιωνίδη, 

ήτοι περισσότερα από πενήντα πορτρέτα, ήταν εντελώς άγνωστος.45 Ωστόσο, αξίζει 

να σημειωθεί πως τα χρόνια της διαμονής του ποιητή στην Αγγλία, ο ζωγράφος είχε 

ήδη τη φήμη ενός εκ των μεγαλυτέρων Άγγλων καλλιτεχνών, που ξεχώριζε για την 

ικανότητά του στη δημιουργία πορτρέτων.46 

                                                           
41 Jeffreys, ό.π., σ. 1-25. 
42 Καραγιάννης, ό.π., σ. 105. 
43 Ό.π., σ. 41. 
44 Ό.π., σ. 104. 
45 Βλ. αναλυτικά τη μακροχρόνια σχέση του Watts με την ελληνική κοινότητα και ιδιαίτερα 

με την οικογένεια Ιωνίδη στο, Julia Ionides, “The Greek Connection – The Ionides Family 

and Their Connections With Pre-Raphaelite and Victorian Art Circles”, Pre-Raphaelite Art in 

its European Context, Susan P. Casteras – Alicia Graig Faxon – Fairleigh Dickinson (ed.), 

University Press, London, 1995, σ. 160-174. 
46 Βλ. ενδεικτικά μία κριτική της εποχής για τον Watts στο, J. Beavington Atkinson, “G.F. 

Watts”, English Painters of the Present Day. Essays by J. Beavington Atkinson, Sidney 
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Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Jeffreys, «πλήθος ζωγράφων σύχναζαν στα 

σπίτια των Ιωνίδων και των Καβάφηδων».47 Στα μέσα του 19ου αιώνα, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, καλλιτεχνικοί κύκλοι σχηματίζονταν και σε σπίτια συλλεκτών και 

‘patrons’, που ήταν ειδικά σχεδιασμένα για να διασκεδάσουν καλλιτέχνες και φίλους, 

δημιουργώντας έτσι ένα δίκτυο καλλιτεχνών, συλλεκτών και αγοραστών έργων 

τέχνης.  Ένα από τα πιο διαδεδομένα μέρη, στα οποία πραγματοποιούνταν τέτοιες 

συνάξεις ήταν το σπίτι των Ιωνίδη. Το 1839, η οικογένεια Ιωνίδη μεταφέρθηκε σε ένα 

μεγαλοπρεπές σπίτι, στο Tulse Hill, το οποίο μεταξύ άλλων είχαν επισκεφτεί 

προσωπικότητες όπως ο John Stuart Mill, η George Sand αλλά και ο κριτικός τέχνης 

John Ruskin.48 Όπως αναφέρει η Julia Ionides:  

Σήμερα όλα τα σημάδια σχετικά με το σπίτι, που αδιαμφισβήτητα 

ήταν τεράστιο και μεγαλοπρεπές, έχουν χαθεί. Η Emma Niendorf, 

μία νεαρή Γερμανίδα, επισκέφτηκε το σπίτι των Ιωνίδων το 1855 

όταν ο Αλέξανδρος Κωνσταντίνος ήταν Έλληνας Πρόξενος. 

Παραθέτει μία περιγραφή της επίσκεψής της στο ‘Aus London’: 

‘Μεταφέρθηκα σε ένα πανέμορφο σαλόνι [drawing room], … 

γεμάτο από πίνακες ζωγραφικής, μάρμαρα με σκαλιστές 

παραστάσεις [bas-reliefs], κοσμήματα-μενταγιόν υπήρχαν 

παντού… Ο Πρόξενος είναι ένας παθιασμένος λάτρης της τέχνης 

[...].49  

 

Μετά το Tulse Hill, το 1864 η οικογένεια μεταφέρθηκε στο Holland Park στον 

αριθμό 1 (σχεδόν δίπλα στο σημείο συνάντησης του κύκλου Watts) σε ένα εξίσου 

μεγαλοπρεπές σπίτι, που γρήγορα έγινε διάσημο ως τόπος συνάντησης καλλιτεχνών, 

ζωγράφων, μουσικών, διακοσμητών αλλά και διανοουμένων και επιχειρηματιών.50 

Ένας από τους γνωστούς θαμώνες στο Tulse Hill αλλά και στο 1 Holland Park ήταν 

και ο George Du Maurier (1834-1896), σκιτσογράφος του σατιρικού περιοδικού 

Punch αλλά και συγγραφέας. Ο Du Maurier μαζί με τον ζωγράφο Whistler ανήκαν 

στους Παρισινούς φίλους των Luke (Luke Alexander, 1837-1924) και Alecco 

(Alexander Alexander, 1840-1898) Ιωνίδη, όταν εκείνοι, την περίοδο του 1850, 

                                                                                                                                                                      
Colvin, P. G. Haerton, W.M. Rossetti and Tom Taylor, Seeley, Jackson and Halliday, London, 

1871,  σ. 25-30. 
47 Jeffreys, ό.π., σ. 3-4. 
48 Ionides, ό.π., σ. 172. 
49 Ό.π., σ. 161. 
50 Charles Edward Harvey – Jon Press, “The Ionides Family and 1 Holland Park”, Journal of 

the Decorative Arts Society 18 (1994), σ. 2-14. 
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σπούδαζαν στο Παρίσι.51 Η αλληλογραφία του Du Maurier αποτελεί ενδιαφέρουσα 

πηγή πληροφοριών σχετικά με τους Έλληνες συλλέκτες αλλά και το κλίμα αυτών των 

καλλιτεχνικών συναθροίσεων. Σε επιστολή προς τη μητέρα του το 1861 μεταξύ 

άλλων αναφέρει: «[…] τι καταπληκτική οικογένεια στο Tulse Hill, το οποίο είναι 

πάντοτε ανοικτό για εμάς […] Τι καταπληκτικοί άνθρωποι είναι αυτοί οι Έλληνες, 

δεν έχω συναντήσει κανέναν άλλον σαν αυτούς».52 Σε άλλη επιστολή ένα χρόνο 

αργότερα: «Ο Jimmy προς το παρόν συμμετέχει στις ιδιωτικές θεατρικές 

παραστάσεις των Ελλήνων».53 Το 1864, οπότε και η οικογένεια Ιωνίδη μεταφέρθηκε 

στο Holland Park: «[…] στους Έλληνες τη προηγούμενη Κυριακή στο νέο τους σπίτι 

στο Kensington – ήταν θαυμάσια! Γευματίσαμε εκεί. Επίσης ήταν και […] ο 

Jimmy».54 Ο Jimmy στον οποίο αναφέρεται συνεχώς ο Du Maurier δεν είναι άλλος 

από τον ζωγράφο Whistler. Μάλιστα, σε ένα από τα προγράμματα των θεατρικών 

παραστάσεων που διοργάνωναν οι Έλληνες, όπως αναφέρει ο Du Maurier, το όνομα 

του John Cavafy απαντά στη λίστα των καλεσμένων. Στη κορυφή του ίδιου 

προγράμματος είναι ζωγραφισμένες από τον σκιτσογράφο η φιγούρα του ίδιου, αλλά 

και των Whistler, Alecco Ιωνίδη, Luke Ιωνίδη και της αδερφής τους Aglaia Ιωνίδη 

(αργότερα Coronio).55  

Μπορεί, λοιπόν, κανείς να συμπεράνει πως ο νεαρός τότε Καβάφης, με την 

άφιξή του την δεκαετία του 1870 στην Αγγλία, βρέθηκε, έστω και περιμετρικά, σε 

έναν κύκλο καλλιτεχνών, εμπόρων και συλλεκτών έργων τέχνης, τα ερεθίσματα των 

οποίων φαίνεται πως τον επηρέασαν καλλιτεχνικά αργότερα, όταν ο ίδιος θα δήλωνε 

ως επάγγελμα «ποιητής». Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί αυτή του ζωγράφου 

Whistler, η σχέση του οποίου με την οικογένεια Καβάφη, που αποτέλεσε τους 

πρώτους σημαντικούς ‘patrons’ και αγοραστές των έργων του, δίνει μια μικρή, αλλά 

ενδιαφέρουσα εικόνα της παρουσίας των Ελλήνων στους καλλιτεχνικούς κύκλους 

                                                           
51 Ionides , ό.π., σ. 162. 
52 George Du Maurier, The Young George Du Maurier. A Selection of his Letters 1860-1867, 

(ed.) Daphne Du Maurier, Doubleday & Company, New York, 1952, σ. 28-31. 
53 Ό.π., σ. 185. 
54 Du Maurier, The Young George Du Maurier…, ό.π., σ. 244. 
55 Για τη σχέση του Whistler με τους Alecco, Luke, Du Maurier, βλ. E.R. – J. Pennell, The 

Life of James McNeill Whistler, Vol. I, London: William Heinemann, 1908, σ. 78-87. Επίσης, 

βλ. το πρόγραμμα της θεατρικής βραδυάς που διοργάνωσε η οικογένεια Ιωνίδη, εδώ, 

Παράρτημα, Εικ. 1.2.  
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του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, η οποία όπως αναφέρει και η Elizabeth Pennell, 

μία από τις πρώτες βιογράφους του Whistler, «θα πρέπει κάποτε να συζητηθεί».56  

 

Οι Cavafy & Co. ως συλλέκτες. 

 

Η οικογένεια Καβάφη είχε στην κατοχή της τέσσερις πίνακες του Whistler: 

The Last of Old Westminster (1862), Battersea Reach (1863), Variations in Flesh 

Colour and Green: The Balcony (1864-1870;) και τον Harmony in Blue and Silver: 

Trouville (1865).57 Ο τελευταίος, ο οποίος αποτελούσε δώρο του ζωγράφου στον θείο 

του ποιητή Γεώργιο Καβάφη,58 απεικονίζει τον καλλιτέχνη και πρωτοπόρο του 

ρεαλισμού κατά τον 19ο αιώνα, τον Jean-Désiré-Gustave Courbet (1819-1877) να 

ατενίζει τη θάλασσα. Συχνά ο Whistler, όπως παρατηρείται σε βιβλιογραφικές 

αναφορές αλλά και στην αλληλογραφία του, όταν αναφέρεται στον συγκεκριμένο 

πίνακα τον αποκαλεί ‘Courbet on the sea shore’.59  Επιπλέον, οι Cavafy & Co. 

απέκτησαν έργα τέχνης του Fantin-Latour αλλά και του Legros, οι οποίοι μαζί με τον 

Whistler, αποτελούσαν, όπως ήδη αναφέρθηκε, την ‘Society of Three’. Η εκτενής 

αλληλογραφία του Whistler με τον Fantin-Latour, φανερώνει τη σύνδεση των τριών 

καλλιτεχνών με την οικογένεια Καβάφη, οι οποίοι αποτελούσαν συχνούς αγοραστές 

των έργων τους. Χαρακτηριστική είναι μία επιστολή του Whistler το 1863 στον 

τελευταίο, η οποία το επιβεβαιώνει: 

Έχω τόσα πολλά να σου πω και πρέπει παράλληλα να τελειώσω 

έναν ή δύο μικρούς πίνακες για τους Έλληνες […] Ο Διλβέρογλου 

πούλησε άλλον έναν πίνακα με τα φρούτα σου – και θέλει κι άλλα 

έργα από σένα – οπότε θεωρώ πως αρκεί απλώς να ζωγραφίσεις 

και θα αγοράσουν από σένα οποιονδήποτε καμβά δημιουργήσεις! 

                                                           
56 E.R. – J. Pennell, The Life of James McNeill Whistler, ό.π., σ. 141. 
57 Jeffreys, ό.π., σ. 4. Βλ. τα τέσσερα έργα, εδώ, Παράρτημα, Εικ. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. 
58 Margaret F. MacDonald – Patricia de Montfort – Nigel Thorp (ed.), The Correspondence of 

James McNeill Whistler, 1855-1903, Centre for Whistler Studies, Glasgow University Library 

(GUL), <https://www.whistler.arts.gla.ac.uk/correspondence/>, No. 00549 [προσπ: 5 Μαΐου 

2018]. 
59 Πρόκειται για το μόνο έργο του ζωγράφου που απεικονίζει τον Γάλλο καλλιτέχνη, καθώς 

όπως θα αναφέρει το 1895 στον ‘art dealer’ David Thomson: «είναι ο μόνος πίνακας από 

μένα που απεικονίζει τον Courbet, και είναι γνωστό άλλωστε, πως κάποτε βρισκόταν στην 

κατοχή του Δρος Καβάφη»· Επίσης, σε επιστολή του στην Ελένη (Ιωνίδη) Whistler, βλ. ό.π., 

No. 06778, αλλά και Νο. 08304· επίσης, E.R. –  J. Pennell, ό.π., σ. 133-134. 

https://www.whistler.arts.gla.ac.uk/correspondence/
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[…] Πες στον Legros πως εάν έχει κάποιο μικρό καμβά – ασχέτως 

του τί έχει ζωγραφίσει – να τον έχει έτοιμο αφού [οι Έλληνες] 

θέλουν να αγοράσουν και από αυτόν – αν όχι μπορεί γρήγορα να 

δημιουργήσει κάτι […] και ο Διλβέρογλου θα το πάρει.60  

 

Ο Διλβέρογλου για τον οποίο γίνεται λόγος στο παραπάνω απόσπασμα, αλλά και σε 

άλλες επιστολές του Whistler,61 είναι ο Σταύρος Διλβέρογλου (1818-1878), 

συνεργάτης της εταιρείας Cavafy & Co. στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ μέχρι και 

την διάλυση της εταιρείας το 1876.62 Ο ποιητής, αναφέρει τον Σταύρο Διλβέρογλου 

στην «Γενεαλογία» του ανάμεσα στα πολλά ονόματα συνεργατών (διευθυντών και 

υπαλλήλων) της Cavafy & Co.63 Πρόκειται, όπως φαίνεται, για το πρόσωπο-

διαμεσολαβητή που επικοινωνούσε με τους καλλιτέχνες, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση τα μέλη της ‘Society of Three’, τα έργα των οποίων αγοράζονταν από την 

οικογένεια Καβάφη. Η επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου από την εταιρεία δεν 

είναι τυχαία· ο Διλβέρογλου ήταν γνωστός σε κύκλους καλλιτεχνών, καθώς είχε 

ιδιαίτερη σχέση με τον κύκλο των Προραφαηλιτών και ιδιαίτερα τον γλύπτη της 

αδελφότητας, Thomas Woolner (1825-1892) αλλά και την οικογένεια Rossetti και 

Thomas Carlyle.64   

Μία δεύτερη αναφορά από τον ποιητή στον Διλβέρογλου γίνεται σε ένα μικρό 

απόσπασμα (μόλις εννέα σειρών) και πάλι στο κείμενο της «Γενεαλογίας», όπου ο 

Καβάφης αναφέρει κάποιες παλιές επιστολές που ο ίδιος είχε διαβάσει, οι οποίες 

προέρχονται από τον θείο του Γεώργιο και απευθύνονται στον πατέρα του Πέτρο 

Ιωάννη. Σε ένα σημείο ο ποιητής γράφει πως: «Ὁ ‘Σταῦρος’ εἶναι ὁ Σταῦρος 

Διλβέρογλους […]».65 Αυτό που προβληματίζει τον αναγνώστη των λίγων αυτών 

γραμμών είναι για το ποιά θα μπορούσε να είναι η θέση αυτού του ονόματος ανάμεσα 

                                                           
60 The Correspondence of …, ό.π., Νο. 08044. 
61 Ό.π., Νο. 08031, Νο. 08036. 
62 Μεταξάς, ό.π., σ. 11. 
63 Ο «Παντελής Διλβέρογλου» είναι ο αδερφός του και βρίσκονταν μόνιμα στην 

Αλεξάνδρεια, βλ. Καραγιάννης, ό.π., σ. 50. 
64 David Southern, “The Last Will and Testament of Stauros Dilberoglue”, Carlyle Studies 

Annual 31 (2015), σ. 262-270· βλ. επίσης, William Michael Rossetti, The Family Letters of 

Christina Georgina Rossetti, Charles Scribner’s Sons, New York, 1908, σ. 37. 
65 Καραγιάννης, ό.π., σ. 123. 
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στα χειρόγραφα του Γεώργιου προς τον Πέτρο που διάβασε ο Καβάφης.66 Εάν θέσει 

κανείς σαν όριο το θάνατο του πατέρα του ποιητή το 1870 και προσπαθήσει να 

χρονολογήσει αυτές τις επιστολές, υπάρχει η πιθανότητα ο ποιητής ανάμεσα στα 

συμφραζόμενα αυτών των γραμμάτων όπου βρέθηκε και το όνομα του Διλβέρογλου, 

να διάβασε ονόματα καλλιτεχνών και αγορές έργων, που απ’ ότι φαίνεται η 

οικογένεια Καβάφη πραγματοποιούσε σε μεγάλο βαθμό από την περίοδο 1860 και 

εξής.  

Επιστρέφοντας στη σχέση του ζωγράφου με την οικογένεια του ποιητή, αξίζει 

να σημειωθεί πως ο Whistler έτρεφε ιδιαίτερη εκτίμηση προς τον εξάδελφο του 

ποιητή John Καβάφη. Σε μία επιστολή του προς τον ίδιο το 1889 αναφέρει 

χαρακτηριστικά πως τον θυμάται «σαν έναν Φιλόσοφο»,67 άποψη η οποία συμπίπτει 

με τον χαρακτηρισμό του Κ. Π. Καβάφη κάποια χρόνια αργότερα στο κείμενο της 

«Γενεαλογίας» του, για το οποίο έγινε ήδη λόγος παραπάνω. Οι καλές σχέσεις των 

δύο οικογενειών, του ζωγράφου και του ποιητή, επιβεβαιώνεται και σε επιστολή του 

αδερφού του Whistler το 1863, στην οποία χαρακτηρίζει τον Γεώργιο Καβάφη ως 

έναν “agreeable and pleasant gentleman”, τον οποίο μετάνιωσε που δεν είχε γνωρίσει 

νωρίτερα.68 Η εικόνα των επαφών τους, συμπληρώνεται από ένα περιστατικό του 

1875, όταν ο Whistler εμπιστεύτηκε την υγεία της μητέρας του, που βρισκόταν σε 

κρίσιμη κατάσταση, στον John (όπως γράφει η ίδια, «ο δόκτωρ C. να έρθει χωρίς 

καθυστέρηση»).69 

Ωστόσο, το 1892 οι σχέσεις των δύο αντρών, του Whistler με τον John 

Cavafy, διαταράχτηκαν όταν ο ζωγράφος κατηγόρησε τον τελευταίο πως το φυσικό 

του ένστικτο ως επιχειρηματία και η τάση του να βγάλει χρήματα, υπερίσχυσε έναντι 

της εικόνας που φαίνεται πως ο ζωγράφος είχε διαμορφώσει έως τότε για εκείνον, 

ενός αληθινού συλλέκτη και λάτρη έργων τέχνης. Όπως γράφει χαρακτηριστικά: 

Μπράβο John! Θέλω να σε λέω John επειδή, όπως ο Major de 

Boots έχει πει, ‘είσαι ο καλύτερός μου φίλος!’. Ήταν αυτό το 

                                                           
66 Καραγιάννης, ό.π., σ. 123: «Περίεργη η τελευταία φράση του Κεφαλαίου ‘Ο Σταύρος 

είναι…’, που θα είχε θέση μόνο σαν επεξήγηση παραπομπής, εφόσον θα είχε φυσικά 

καταχωρηθεί και το κείμενο αυτών των επιστολών στο χφ. της Γενεαλογίας». 
67 The Correspondence of…, ό.π., Nο. 00552. 
68 Ό.π., No. 06676. 
69 Βλ. τις επιστολές στις οποίες η μητέρα του Whistler διηγείται την περιπέτεια υγείας της και 

την περίθαλψη που της παρείχε ο John Cavafy, ό.π., No. 06555, Νο. 06558, Νο. 12635. 
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χαρακτηριστικό, για το οποίο το δώρο μου έγινε δικό σου – ήταν 

στον καλύτερό μου φίλο, που εγώ ο αφελής, από ανόητο 

συναίσθημα, έδωσα την όμορφη εικόνα μου!70  

 

Τα λόγια αυτά αποτελούν προϊόν μίας διαμάχης η οποία άνοιξε ανάμεσα στα δύο 

πρόσωπα ύστερα από την επιθυμία πώλησης των τεσσάρων πινάκων που είχε η 

οικογένεια Καβάφη στην κατοχή της, περίπου το 1892.71 

 Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως η πώληση των έργων αυτών έγινε σχεδόν 

τριάντα χρόνια μετά την απόκτησή τους, καθώς τo 1891 και 1892 ήταν τα έτη κατά 

τα οποία η τέχνη του Whistler άρχισε να εκτιμάται σε διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα, 

το 1891 για πρώτη φορά πίνακας του ζωγράφου βρέθηκε σε δημόσια συλλογή, αφού 

η Εθνική Πινακοθήκη της Γλασκώβης αγόρασε για 1.000 γκινέες (guineas) το 

πορτρέτο του Thomas Carlyle (Arrangement in Grey and Black, No. 2: Portrait of 

Thomas Carlyle). Το 1892, διοργανώθηκε η πρώτη μεγάλη ιδιωτική έκθεση του 

Whistler στην Goupil Gallery, με έργα που αποκλειστικά ανήκαν σε ιδιώτες, στον 

κατάλογο της οποίας βρίσκει κανείς και το όνομα του John Cavafy, καθώς 

παραχώρησε το Variations in Flesh Colour and Green: The Balcony, που είχε στη 

κατοχή του.72 Ο ίδιος ο Whistler θα χαρακτηρίσει την έκθεση αυτή ως «την ηρωική 

του κλοτσιά» στον καλλιτεχνικό κόσμο της εποχής.73  

Μετά από αυτά τα γεγονότα, η αξία των έργων του Whistler αυξήθηκε 

σημαντικά και ιδιώτες που τα είχαν στην κατοχή τους, ανάμεσά τους και οι Cavafy, 

άρχισαν να τα πουλάνε τουλάχιστον για το τετραπλάσιο της τιμής που είχαν 

πληρώσει όταν τα απέκτησαν.74 Ο Whistler δήλωνε απογοητευμένος καθώς δεν 

μπορούσε να πιστέψει ότι οι Έλληνες φίλοι του, εκμεταλλεύτηκαν την τέχνη του για 

να πλουτίσουν. Έτσι θα γράψει στην Aglaia Coronio το 1892: 

                                                           
70 Ο λόγος γίνεται για τον πίνακα Harmony in Blue and Silver: Trouville, που αποτελούσε 

δώρο του ζωγράφου στην οικογένεια Καβάφη. Βλ. ολόκληρη την επιστολή, ό.π.,  No. 00566.  
71 Βλ αναλυτικά τη διαμάχη στο, William B. Sieger, “Whistler and John Chandler Bancroft”, 

The Burlington Magazine, Vol. 136, No. 1099 (October 1994), σ. 675-682. 
72 Βλ. αναλυτικά την έκδοση του καταλόγου, όπου περιλαμβάνονται και σχόλια από τον Τύπο 

της εποχής, James McNeill Whistler, Nocturnes, Marines & Chevalet Pieces. The Voice of a 

People. Small Collection Kindly Lent by their Owners, Chelsea, 1892, σ. 23. Βλ. την 

εισαγωγή του πίνακα στον κατάλογο της έκθεσης, με τον πρώτο του τίτλο, εδώ, Παράρτημα, 

Εικ. 1.7. 
73 Βλ. αναλυτικά το ιστορικό της ανοδικής του πορείας στο, E.R. –  J. Pennell, The Life of 

James McNeill Whistler, Vol. II, London: William Heinemann, 1908, σ. 114- 132. 
74 Όπου αναφέρεται και το όνομα του Ιωνίδη, βλ. E.R. –  J. Pennell, Vol. 2, ό.π., σ. 127. 
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Τα καταφέρατε όλοι πολύ καλά με τους ‘Whistlers’ σας – κοίταξε 

για παράδειγμα τον John  Cavafy, ο οποίος πούλησε τους 

περισσότερους – και μάλιστα το δώρο μου σε τιμή ευκαιρίας! […] 

Ω, ναι! Αρκετά σατανική ήταν η αποικία των Ελλήνων μαζί μου, 

βγάζοντας χρήματα ξανά και ξανά σε βάρος του δικού μου 

ονόματος! Γεμίζοντας τα πορτοφόλια τους με τη δική μου φήμη, 

που απέκτησα μετά από τόσα χρόνια.75 

 

Ο Jeffreys αναφέρει στην μελέτη του πως ο Κ. Π. Καβάφης, καθώς συνέθετε 

το ποίημά του «Θάλασσα του πρωϊού» (1915) ίσως είχε στο νου του τον πίνακα του 

Whistler Harmony in Blue and Silver: Trouville,76 που κάποτε βρίσκονταν στην 

κατοχή των συγγενών του. Πρόκειται για μία υπόθεση που θα μπορούσε να ενισχυθεί 

αν λάβει κανείς υπόψη την περιγραφή της κατάστασης του Whistler κατά τη 

σύλληψη του έργου, όπως ο ίδιος την περιέγραψε σε επιστολή του στον Luke Ιωνίδη 

το 1865 πληροφορώντας τον για το ταξίδι του στο Trouville μαζί με τον Courbet: 

«[…] θα μείνω εδώ να τελειώσω δύο ή τρία θαλασσινά έργα77 […] πρόκειται για ένα 

γοητευτικό μέρος […] Η επίδραση (‘effect’) της θάλασσας και του ουρανού είναι 

καλύτερη όταν ο καιρός είναι γλυκός».78 Η επιρροή που είχε ο γλυκός καιρός και η 

φύση επάνω στον Whistler καθώς μαζί με τον Courbet ατένιζαν τη θάλασσα, 

πράγματι, φέρνουν στο νου τους πρώτους στίχους του ποιήματος του Καβάφη, όταν 

κι εκείνος περιγράφει με το δικό του καλλιτεχνικό μέσο, μία παρόμοια κατάσταση:  

Ἐδῶ ἄς σταθῶ. Κι ἄς δῶ κ’ ἐγὼ τὴν φὺσι λίγο. 

Θάλασσας τοῦ πρωϊοῦ κι ἀνέφελου οὐρανοῦ 

Λαμπρὰ μαβιά, και κίτρινη ὄχθη· ὅλα 

ὡραῖα καί μεγάλα φωτισμένα.79 

 

Ίσως, λοιπόν, δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως τα χρώματα της φύσης που κυριαρχούν 

στην εικόνα του ποιητή είναι παρόμοια με εκείνα που ζωγραφίζουν τον πίνακα του 

Whistler: αποχρώσεις του μωβ και του κίτρινου. Πολύ πιθανό ο Καβάφης να είχε δει 

και τον ίδιο τον πίνακα, καθώς το έργο βρισκόταν στην κατοχή των συγγενών του 

                                                           
75 The Correspondence of…, ό.π., No. 00694 (η υπογράμμιση δική του). 
76 Jeffreys, ό.π., σ. 21. 
77 Η πληροφορία αυτή επιβεβαιώνεται και στο, Du Maurier, ό.π., σ. 160: «Ο Jimmy 

ζωγραφίζει πίνακες με ποτάμια για τους Έλληνες»· αλλά και, ό.π., σ. 197: «Ο Jimmy 

εργάζεται – έχει λάβει μία παραγγελία 300 lbs για τους Έλληνες». 
78 Βλ. ολόκληρη την επιστολή στο The Correspondence of…, ό.π.,  No. 11310. 
79 Καβάφης, Τα ποιήματα, ό.π.,  σ. 254. 
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έως και το 1892, οπότε πουλήθηκε οδηγώντας στη διαμάχη του Whistler με τον John 

για την οποία ήδη έγινε λόγος.80 

 Συμπερασματικά, στην παρούσα ενότητα, επιχειρήθηκε η ανασύσταση του 

καλλιτεχνικού περιβάλλοντος μέσα στο, ή καλύτερα γύρω, από το οποίο βρέθηκε ο 

Κ. Π. Καβάφης όταν, σχεδόν έφηβος, έζησε στην Αγγλία την πλούσια καλλιτεχνικά 

δεκαετία του 1870. Παρουσιάστηκαν οι σημαντικοί κύκλοι που δημιουργήθηκαν 

ανάμεσα σε Έλληνες εμπόρους και ζωγράφους της avant-garde και πιο συγκεριμένα, 

η περιπετειώδης σχέση του ζωγράφου Whistler με την οικογένεια του ποιητή, έργα 

του οποίου κοσμούσαν τους τοίχους των Καβάφηδων έως και το 1892. Στο κεφάλαιο 

που ακολουθεί, θα γίνει μία απόπειρα παράλληλης ανάγνωσης των σχολίων του 

Καβάφη στον Άγγλο τεχνοκριτικό John Ruskin με τις αισθητικές αρχές του Whistler, 

που ίσως αποδεικνύει έμπρακτα τα πρώτα αυτά ερεθίσματα που έλαβε ο ποιητής στην 

Αγγλία.   

 

  

                                                           
80 William B. Sieger, ό.π., σ. 678-679. 
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2.  Ο Κ. Π. Καβάφης σχολιάζει John Ruskin: ένας διάλογος με τη 

ζωγραφική. 
 

 Το 1983, ο Γ. Π. Σαββίδης, στη μελέτη του Επτά στάδια ενός ποιήματος του 

Καβάφη («Η Κηδεία του Σαρπηδόνος», 1892-1924), υποστήριζε πως μία εικόνα που 

δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Αττικόν Μουσείον με τη λεζάντα «Ο Θάνατος του 

Σαρπηδόνος (Εκ της Ιλιάδος του Ομήρου –Αντίγραφον της εικόνος του Λεβύ)», ίσως 

αποτέλεσε το «εικαστικό ερέθισμα» που οδήγησε τον ποιητή στη ραψωδία Π της 

Ιλιάδας και στην τελική σύνθεση του ποιήματος. Με αφορμή την παραπάνω υπόθεση, 

ο Σαββίδης σε υποσημείωση υπογράμμιζε το γεγονός πως, «το θέμα των εικαστικών 

(ζωγραφικών, γλυπτικών, φωτογραφικών και ίσως κινηματογραφικών) εμπειριών του 

Κ.[αβάφη] παραμένει αδιερεύνητο».81 Αρκετά χρόνια αργότερα, το 2005, εκδίδονται 

τα 157 αναγνωρισμένα ποιήματα του Καβάφη με την εικαστική συνοδεία δώδεκα 

σύγχρονων ζωγράφων. Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος στην εισαγωγή της έκδοσης 

υποστηρίζει ρητά πως «ο Καβάφης είναι ένας εικαστικός».82 

 Στο παρόν κεφάλαιο, θα γίνει μια προσπάθεια ανάδειξης ενός «εικαστικού» 

Καβάφη, μέσω της «εικαστικής συνείδησης» η οποία εκδηλώνεται στο έργο του 

ποιητή. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ως πρώτη ύλη και «πυξίδα» θα 

χρησιμεύσει το χειρόγραφο με ορισμένα από τα σχόλια του Καβάφη στον John 

Ruskin (1819-1900), τον μεγάλο Άγγλο τεχνοκριτικό του 19ου αιώνα. Τα 

συγκεκριμένα σχόλια θα συζητηθούν παράλληλα με ορισμένα ποιήματα του Καβάφη 

που οι στίχοι τους, θα έλεγε κανείς πως πλησιάζουν περισσότερο την αντιληπτική 

ικανότητα ενός ζωγράφου, παρά ενός ποιητή.  

Η ύπαρξη του χειρογράφου με τα σχόλια του Καβάφη στον John Ruskin 

ανακοινώθηκε ήδη το 1948 από τον Μιχάλη Περίδη, ο οποίος το χαρακτήρισε 

«μοναδικό στο είδος του»83 λόγω της σημασίας του περιεχομένου του. Αργότερα, το 

                                                           
81 Σαββίδης, Μικρά Καβαφικά Α’, ό.π., σ. 264, 277-278· βλ. επίσης, Κωστίου, «Καλλιτεχνικές 

ωσμώσεις στην ποίηση του Καβάφη. Ζωγραφική: ‘Του πλοίου’», Λογοτεχνικές διαδρομές…, 

ό.π., σ. 280-293· αλλά και, Δημήτρης Αγγελάτος, «Η αναμέτρηση λόγου και εικόνας: ο 

Καβάφης και ο Proust στο μουσείο (2015)», Λογοτεχνία και Ζωγραφική…, ό.π., σ. 641-652. 
82 Δημήτρης Δασκαλόπουλος, «Εισαγωγικό σημείωμα: Ο Κ. Π. Καβάφης και οι εικαστικοί 

καλλιτέχνες. Μια αμφίδρομη σχέση», στο Κ. Π. Καβάφης, Ποιήματα, Εκδόσεις Καστανιώτη, 

2005, σ. 8. 
83 Μιχάλης Περίδης, Ο βίος και το έργο του Κωνσταντίνου Καβάφη, Ίκαρος, Αθήνα, 1948, σ. 

82. 
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1963, o Στρατής Τσίρκας στην Επιθεώρηση Τέχνης, δημοσιεύει το άρθρο με τίτλο: 

«Ο Καβάφης σχολιάζει Ράσκιν (ένα ανέκδοτο χειρόγραφο του ποιητή)», το οποίο 

ανατυπώνεται και στο βιβλίο του Ο πολιτικός Καβάφης,84 όπου επισημαίνει τις 

«αβλεψίες» του Περίδη στην πρώτη αποσπασματική παρουσίασή του.85 Τελικά, 

καταλήγει ο Τσίρκας, τα σχόλια του Καβάφη αναφέρονται σε περικοπές του τόμου 

Selections from the Writings of John Ruskin, το οποίο εκδίδεται το 1893 στο 

Λονδίνο86 και περιλαμβάνει αποσπάσματα έργων του από το 1843 έως το 1860. 

Φαίνεται πως ο Καβάφης είχε αναπτύξει κάποιου είδους εξοικείωση με το έργο του 

Άγγλου τεχνοκριτικού, καθώς σύμφωνα με τον κατάλογο της Ιδανικής Βιβλιοθήκης 

του (η οποία περιλαμβάνει έργα που είχε διαβάσει αλλά δεν σώζονται στο Αρχείο 

του), εκτός από τον πρώτο τόμο στον οποίο καταγράφονται τα σχόλια, υπάρχει και ο 

δεύτερος τόμος ως συνέχεια του πρώτου με τον ίδιο τίτλο, στον οποίο 

περιλαμβάνονται αποσπάσματα κειμένων του Ruskin των ετών 1860-1888.87 

Φαίνεται πως ο Καβάφης δανείστηκε τον πρώτο τόμο από τον αγγλοθρεμμένο φίλο 

του και ερασιτέχνη ζωγράφο Περικλή Αναστασιάδη,88 στον «φάκελο» του οποίου 

βρίσκονται οι 14 σελίδες του χειρογράφου με τα σχόλια του ποιητή.89 Χρονολογικά, 

τα σχόλια του Καβάφη εντάσσονται στη τριετία 1893-1896,90 γεγονός που τα 

                                                           
84 Τσίρκας, Ο πολιτικός Καβάφης, ό.π., σ. 223-265. 
85 Ό.π., σ. 223, υποσ. 1: «Από τα 18 σχόλια δίνονται τα 7: το 53 και το 57 μισά, το 108 με 

αβλεψίες, το 170 μισό, το 181, το 201 με αβλεψίες, το 202 με αβλεψίες». 
86 John Ruskin, Selections from the Writings of John Ruskin. First Series 1843-1860, George 

Allen (ed.), Sonnyside, Orpington and Bell Yard, Temple Bar, London, 1893.  
87 Βλ. τον συμπληρωματικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης του ποιητή, όπου περιλαμβάνονται 

και οι δύο τόμοι του Ruskin στο, Κατερίνα Γκίκα (επιμ.), Η Ιδανική Βιβλιοθήκη του Κ. Π. 

Καβάφη, <http://www.kavafis.gr/archive/vlibrary/list.asp> [προσπ.: 27 Μαΐου 2018]. 
88 Βλ. Τσίρκας, Ο πολιτικός Καβάφης, ό.π., σ. 224: «Αλλ’ αφού το ντοκουμέντο βρισκόταν 

στα χαρτιά του αείμνηστου Αναστασιάδη, γιατί να μη συμπεράνω πως και το έργο βρισκόταν 

στη βιβλιοθήκη του; [...] ο κληρονόμος του, κ. Αριστείδης Παπαγιώργης [...] θυμήθηκε πως 

στη βιβλιοθήκη ενός εξαδέλφου του βρισκόταν Ράσκιν. Την άλλη μέρα μου έφερνε δυό 

ωραίους τόμους [...] Οι αριθμοί των σχολίων αντιστοιχούσαν στις αριθμημένες περικοπές του 

πρώτου τόμου» (η υπογράμμιση δική του). 
89 Σχετικά με τον «Φάκελλο Αναστασιάδη», βλ. Τσίρκας, Ο Καβάφης και η εποχή του, ό.π., σ. 

234-238.  
90 Για την χρονολόγηση των σχολίων, βλ. Τσίρκας, Ο πολιτικός Καβάφης, ό.π., σ. 223· Βλ, 

επίσης, Diana Haas, «Cavafy’s reading notes on Gibbon’s ‘Decline and fall’», Folia 

Neohellenica IV, 1982, σ. 29. 

http://www.kavafis.gr/archive/vlibrary/list.asp
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τοποθετεί μετά την εκδοτική «σιωπή» στην οποία περιήλθε ο ποιητής από το 1886 

έως το 1891, χρόνια στα οποία ανήκε «πλήρως στα βιβλία».91  

Η ποικιλία περιεχομένου αυτών των σχολίων αντανακλά την ποικιλία του 

έργου του σχολιαζόμενου. Ο Ruskin αποτελούσε στην Αγγλία μία από τις πιο 

σημαντικές προσωπικότητες κύρους σε ζητήματα τέχνης, αφού  ήδη από το 1843, 

οπότε και εκδόθηκε ο πρώτος τόμος του μεγάλου έργου του υπό τον τίτλο Modern 

Painters, έως και τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο Brantwood της Αγγλίας, 

όπου και πέθανε το 1900, αποτελούσε προσωπικότητα με θέση και επιρροή.92 Από το 

σύνολο του έργου του Ruskin, διαφαίνεται η μετατόπιση του ενδιαφέροντός του από 

τα αισθητικά ζητήματα στα κοινωνικά, και συγκεκριμένα στο ερώτημα πώς μέσω της 

τέχνης, ο λαός θα μορφωθεί και η κοινωνία της Αγγλίας θα βρει την «παλιά της 

αίγλη» σε μία περίοδο παρακμής που την έχει μετατρέψει σε χώρα βιομηχανική, 

καθώς τα εργοστάσια και οι καμινάδες έχουν επιβληθεί στη φύση. Ιδιαίτερα στον 

δεύτερο τόμο των Modern Painters αλλά και αργότερα στις διαλέξεις του στο 

Cambridge School of Art, o Ruskin υποστηρίζει πως αιτία της ηθικής παρακμής του 

βρετανικού λαού, είναι η είσοδος των «τεχνητών μέσων» που  απομακρύνουν τον 

άνθρωπο από τη φύση, όπως για παράδειγμα του σιδηροδρόμου ή της χωρίς καμία 

αισθητική σιδερένιας γέφυρας.93  

Ο Τσίρκας αναφέρει στην παρουσίαση του χειρογράφου πως ο Καβάφης την 

περίοδο που διαλέγεται με τον Ruskin είχε «ήδη συγκροτημένη μια αισθητική και 

ηθική θεωρία».94 Αυτή η κρίση επιβεβαιώνεται, αν αναλογιστεί κανείς το 

περιεχόμενο των περικοπών που δημιούργησαν την «ανάγκη» στον ποιητή να 

εκφράσει τις - κριτικές κυρίως - σκέψεις του και κατ’ επέκταση, τα ίδια τα σχόλια. Η 

«θεωρία» που φαίνεται πως διαπερνά, τόσο τα σχόλια του χειρογράφου όσο και τους 

στίχους του Καβάφη, όπως θα επιχειρήσω να δείξω στη συνέχεια, συμπίπτει σε 

                                                           
91 Σόνια Ιλίνσκαγια, Κ. Π. Καβάφης: Οι δρόμοι προς το ρεαλισμό στη ποίηση του 20ού αιώνα, 

Κέδρος, Αθήνα, 62006, σ. 38· βλ. επίσης, Τσίρκας, Ο Καβάφης και η εποχή του, ό.π, σ. 175-

182.  
92 Για τη ζωή και το έργο του Ruskin, βλ. ενδεικτικά, Ada Earland, Ruskin and his Circle, 

Hutchinson & Co., London, 1910· αλλά και, W.H. Collingwood, The Life of John Ruskin, 

Methuen & Co., London, 1900· επίσης, John Batchelor, John Ruskin: A life,  Carroll & Graf 

Publishers, New York, 2000. 
93 John Ruskin, Modern Painters Vol II, The Complete Works of John Ruskin, E.T. Cook – 

Alexander Wedderburn (ed.), George Allen, London, 1903, σ. 153. 
94 Τσίρκας, Ο πολιτικός Καβάφης, ό.π., σ. 224. 
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μεγάλο βαθμό με εκείνη του ζωγράφου Whistler. Η περίπτωση του ζωγράφου δεν 

ήταν άγνωστη στον ποιητή, καθώς, πέρα από το γεγονός ότι, όπως είδαμε στο πρώτο 

κεφάλαιο, η οικογένειά του είχε στην κατοχή της έργα του Whistler έως και το 1892, 

στη βιβλιοθήκη του Καβάφη σώζεται βιβλίο του Gabriel Mourey που εκδόθηκε στη 

Γαλλία το 1895, με τον τίτλο Passé le Détroit. La vie et l'art à Londres.95 Σε αυτό 

παρουσιάζεται, όπως μαρτυρεί και ο τίτλος, η ζωή και η τέχνη στο Λονδίνο, και 

αναλύονται ιδιαίτερα οι περιπτώσεις των Προραφαηλιτών Dante Gabriel Rossetti και 

Edward Burne-Jones καθώς επίσης, και η περίπτωση του Whistler αλλά και του 

ποιητή Algernon Swinburne.96 

 

Ένας διάλογος μεταξύ των τεχνών. 

 

 Ξεκινώντας από το πρώτο σχόλιο του χειρογράφου στην περικοπή του βιβλίου 

του Ruskin υπό τον αριθμό 47 με τον τίτλο “Painting Considered as a Language”,97 

γίνεται φανερή μία πρώτη διαφωνία στον διάλογο ανάμεσα στον ποιητή και τον 

τεχνοκριτικό, αφού ο Καβάφης έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή αντίληψη 

που εκφράζει ο Ruskin σχετικά με τη σημασία του «αφηγηματικού» περιεχομένου 

ενός έργου τέχνης (‘narrative’).98 Σύμφωνα με τη θεωρία που αναπτύσσεται στο 

σύνολο του έργου του Ruskin, ένα έργο τέχνης θα πρέπει να αφηγείται μία «ιστορία», 

η επιλογή της οποίας εξαρτάται από το «ποιόν» της ψυχής του καλλιτέχνη99 καθώς 

                                                           
95 Καραμπίνη - Ιατρού, Η βιβλιοθήκη…, ό.π., σ. 101. 
96 Η πληροφορία αντλήθηκε από το, Diana Hass, Le Problème Religieux Dans L’ oeuvre de 

Cavafy. Les Années de Formation (1882-1905), Presses de l’ Université de Paris – Sorbonne, 

Paris, 1996, σ. 260. 
97 Ruskin, Selections from the Writings of John Ruskin, ό.π., σ. 120-122. 
98 Για μία συνολική θεώρηση του ζητήματος, βλ. ενδεικτικά, Mosche Barasch, Modern 

Theories of Art 1, From Winckelmann to Baudelaire, New York University Press, New York 

and London, 1990· βλ. επίσης, Elizabeth Prettejohn, Beauty and Art, Oxford University Press, 

UK, 2005, σ. 111-156. 
99 John Ruskin, The Two Paths, E.T. Cook – Wedderburn A. (ed.), George Allen, London, 

1905 σ. 310: «Δεν λέω πως τελικά για να είναι κάποιος καλός ζωγράφος θα πρέπει να είναι 

και καλός άνθρωπος. Αλλά λέω πως για να είναι κάποιος γνήσιος ζωγράφος πρέπει να 

υπερισχύει το Καλό στο μυαλό του»· Το ίδιο ζήτημα αναπτύσσεται και στην ομιλία που 

πραγματοποίησε ο Ruskin στο Cambridge το 1867, βλ. επίσης, John Ruskin, “On the Relation 

of National Ethics to National Arts”, The Cestus of Aglaia and The Queen of the Air,  With 

Other Papers and Lectures on Art and Literature 1860-1870, E.T. Cook – Alexander 

Wedderburn (ed.), George Allen, London, 1905, σ. 165: «Ένα μοχθηρό έργο τέχνης έχει 
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πηγάζει από αυτή και απευθύνεται στην ψυχή του θεατή. Εάν το αποτέλεσμα είναι 

«Καλό» ή «Κακό» (στον λόγο του Ruskin οι δύο έννοιες παίρνουν ηθικές 

διαστάσεις), εξαρτάται από την ποιότητα του εσωτερικού κόσμου του δημιουργού, η 

οποία αντιστοιχεί στην επιλογή του θέματος, της Ιδέας.100 Ο τρόπος, ή όπως 

δηλώνεται στην περικοπή που σχολιάζει ο Καβάφης, «η γλώσσα» στην οποία θα 

επιλέξει ο καλλιτέχνης να μεταφέρει την ιστορία που θέλει να αφηγηθεί μέσα από το 

έργο του, αποτελεί απλώς το μέσον, το οποίο υποτάσσεται στην Ιδέα. Στη θεώρηση 

αυτή ο ποιητής θα υποστηρίξει πως: 

Ἡ Μορφὴ (ἐννοῶ ‘la Forme’) εἰμπορεῖ νὰ ἔχῃ καλλονὴν 

ἀνεξάρτητον ἀπὸ τὴν Ἰδέαν, καὶ οὔτω ἐλευθερωθεῖσα χορηγεῖ 

ἀφορμὰς ὑποθέσεων καὶ φαντασίας εἰς τὸν θεατὴν ἤ τὸν 

ἀναγνώστην. Μὴ ἔχουσα ἰδίας καὶ ὡρισμένας ἰδέας, ὑποβάλλει 

ἰδέας.101 

 

Η παραπάνω αντίληψη για τη τέχνη από τον Καβάφη συμπίπτει με τις 

αισθητικές απόψεις του Whistler, ο οποίος χρειάστηκε να τις υπερασπιστεί  και να τις 

παρουσιάσει δημόσια απέναντι στον John Ruskin σε μία από τις διασημότερες δίκες 

στο χώρο της τέχνης του 19ου αιώνα, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1878.102 Ο 

Ruskin μετά την επίσκεψή του στην πρώτη έκθεση της Grosvenor Gallery το 1877,103 

                                                                                                                                                                      
παραχθεί σίγουρα από μία μοχθηρή ψυχή. ένας άνθρωπος ακέραιος και δυνατός δεν μπορεί να 

το παραγάγει». 
100 John Ruskin, Modern Painters Vol III, The Complete Works of John Ruskin, E.T. Cook – 

Alexander Wedderburn (ed.), George Allen, London, 1903, σ. 51- 52. 
101 Τσίρκας, Ο πολιτικός Καβάφης, ό.π., σ. 228. 
102 Βλ. αναλυτικά το περιεχόμενο της δίκης, Linda Merrill, A Pot of Paint. Aesthetics on Trial 

in Whistler v. Ruskin, Smithsonian Institution Press, Washington and London, 1992. Σχετικά 

με την προώθηση των αισθητικών ιδεών του Whistler μέσω της δίκης εναντίον του Ruskin, 

βλ. συνοπτικά, Anne Anderson, “Wilde, Whistler and Staging Art for Art’s Sake”, Theatre 

Notebook, Vol. 70, No. 1, (2016), σ. 32-65. 
103 Η έκταση και το θέμα της παρούσας μελέτης δεν επιτρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η 

σημασία της Grosvenor Gallery για την προώθηση της «μοντέρνας τέχνης» του 19ου αιώνα 

στην Αγγλία. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως έχει χαρακτηριστεί ως το μέρος που είναι 

συνώνυμο με το Αισθητικό Κίνημα και κατά κύριο λόγο δημιουργήθηκε για να παρουσιάζει 

έργα καλλιτεχνών που είχαν απορριφθεί από τα επίσημα ιδρύματα της χώρας, όπως η 

Βασιλική Ακαδημία. Ο «κύκλος» της Grosvenor Gallery, υποστήριζε κατά κύριο λόγο τους 

καλλιτέχνες που προωθούσε η ελληνική κοινότητα, και κυρίως η οικογένεια Ιωνίδη και 

Καβάφη. Ένας από τους μόνιμους και σημαντικότερους συνεργάτες της ήταν ο James 

McNeill Whistler. Για την σημαντικότητα και τις καινοτόμες πρακτικές της Grosvenor 

Gallery στην τέχνη του 19ου αι., βλ. αναλυτικά, Susan P. Casteras – Colleen Denney (ed.), 

The Grosvenor Gallery. A Palace of Art in Victorian England, Yale University Press, New 

Haven and London, 1996.   
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έγραψε μία κριτική με αφορμή τον πίνακα του Whistler υπό τον τίτλο Nocturne in 

Black and Gold-The Falling Rocket,104 η οποία πήρε τις διαστάσεις λίβελου.105 Δεν 

ήταν η πρώτη φορά που κάποιος χλεύαζε την τέχνη του συγκεκριμένου ζωγράφου, 

εντούτοις το κύρος του Ruskin ως κριτικού τέχνης οδήγησε τον Whistler να τον 

κατηγορήσει για «ηθική βλάβη». Το γεγονός πήρε τεράστιες διαστάσεις στον Τύπο 

της εποχής και η δικαστική διαμάχη κράτησε δύο χρόνια με τελικό αποτέλεσμα τη 

δικαίωση αλλά παράλληλα και την οικονομική καταστροφή του Whistler.106 

Όταν, λοιπόν, ο ζωγράφος ρωτήθηκε αν όντως απεικονίζεται η γέφυρα της 

Battersea στον πίνακα με τον ομώνυμο τίτλο, που εκτέθηκε κι αυτός στην έκθεση της 

Grosvenor (Nocturne in Blue and Gold – Old Battersea Bridge),107 απάντησε ότι: «Το 

τι απεικονίζεται στον πίνακα, εξαρτάται από αυτόν που τον κοιτάζει. Σε μερικούς 

ανθρώπους μπορεί να  απεικονίζεται εκείνο που είχα σκοπό. Σε άλλους μπορεί να μην 

φανερώνεται τίποτα».108 Στην ερώτηση του τί απεικονίζεται στο Nocturne in Black 

and Gold – The Falling Rocket, ο Whistler απαντούσε πως απλά αποτελεί μία 

«συμφωνία από χρώματα» (‘symphony of colours’), γι’αυτό έχει δοθεί στον πίνακα ο 

τίτλος “Nocturne”.109  

Είναι γεγονός πως οι τίτλοι με τους οποίους ο Whistler ονοματίζει τους 

πίνακές του, τους οποίος δανείζεται από την μουσική ορολογία,110 αποτελούν μέρος 

της αισθητικής του θεωρίας. Άλλωστε όπως και ο ίδιος αναφέρει σε επιστολή του το 

                                                           
104 Βλ. τον πίνακα εδώ, Παράρτημα, Εικ. 2.1. 
105 John Ruskin, “Life Guards of New Life”, Letter 79, June 1877, Fors Clavigera. Letters to 

the Workmen and Labourers of great Britain, E.T. Cook – Alexander Wedderburn (ed.), 

George Allen, London, 1907, σ. 160 (όπως αποδίδεται στο πρωτότυπο): “For Mr. Whistler’s 

own sake, no less than for the protection of the purchaser, Sir Coutts Lindsay ought not to 

have admitted works into the gallery in which the ill-educated conceit of the artist so nearly 

approached the aspect of willful imposture. I have seen, and heard, much of Cockney 

impudence before now; but I never expected to hear a coxcomb ask two hundred guineas for 

flinging a pot of paint in the public’s face.” (η υπογράμμιση δική μου). 
106 Merrill, A Pot of Paint, ό.π., σ. 206. 
107 Βλ. τον πίνακα, εδώ, Παράρτημα, Εικ. 2.2. 
108 Merrill, A Pot of Paint, ό.π., σ. 151. 
109 Ό.π., σ. 145. 
110 Ruth Bernard Yeazell, Picture Titles. How and Why Western Paintings Acquired their 

Names, Princeton University Press, Princeton & Oxford, 2015, σ. 204-224. Σχετικά με τη 

σχέση της μουσικής με την αισθητική θεώρηση του Whistler, βλ. Peter Dayan, Art as Music, 

Music as Poetry, Poetry as Art, from Whistler to Stravinsky and Beyond, Ashgate, London, 

2011, σ. 9-29.   
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1873: «με τα ονόματα των εικόνων μου υπογραμμίζω κάτι από αυτό που εννοώ στη 

θεωρία μου για τη ζωγραφική».111 Ο ζωγράφος είχε σχολιαστεί αρκετά από τους 

συγχρόνους του για τους τίτλους των έργων του, και ήταν ένας από τους λόγους για 

τον οποίο χαρακτήριζαν την τέχνη του ως «εκκεντρική». Ο ίδιος γράφει στο βιβλίο 

του The Gentle Art of Making Enemies :  

Γιατί ονομάζω τα έργα μου ‘symphonies’, ‘arrangements’, 

‘harmonies’ και ‘nocturnes’; Γνωρίζω ότι πολλοί καλοί άνθρωποι 

θεωρούν την ονοματολογία μου αυτή αστεία και εμένα 

‘εκκεντρικό’. Η συντριπτική πλειοψηφία των Άγγλων φίλων δεν 

μπορούν και δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν την εικόνα ως απλά 

μία εικόνα, ανεξάρτητη από οποιαδήποτε ιστορία υποτίθεται πως 

αφηγείται.112 

 

Έτσι, με τον όρο ‘Nocturne’ σε μαύρο και χρυσό, ο ζωγράφος ήθελε να απεικονίσει 

μία «νυχτερινή αρμονία» στην οποία κυριαρχούν αυτά τα δύο χρώματα «κλειδιά», 

όπως σε μία «σονάτα του Beethoven θα  κυριαρχούσαν τα κλειδιά F και G».113 Δεν 

τον ενδιαφέρει «το παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον της μαύρης φιγούρας [στον 

πίνακα], αλλά βρέθηκε εκεί γιατί ένα μαύρο σημείο έπρεπε να βρίσκεται εκεί», ώστε 

να δημιουργήσει την αρμονία της σύνθεσης των χρωμάτων που επιθυμούσε. 

Χρησιμοποιώντας τίτλους μουσικών μορφών, ο Whistler ζητά από τον θεατή να 

προσλάβει τον πίνακα, όπως ένας ακροατής προσλαμβάνει ένα μουσικό κομμάτι, σαν 

μία μουσική αρμονία χωρίς να προσπαθεί απαραίτητα να διηγηθεί μια ιστορία μέσα 

από αυτό, αφού: «όπως η μουσική είναι η ποίηση του ήχου, έτσι και η ζωγραφική 

είναι η ποίηση της όρασης».114 Αυτή του η πεποίθηση θα φανεί και στην απάντηση 

                                                           
111 Βλ. ολόκληρη την επιστολή στον George Lucas από τον Whistler στις 18/01/1873 στο, 

The Correspondence of…,ό.π.,  No. 09182.   
112 James McNeill Whistler, The Gentle Art of Making Enemies, Sheridan Ford (ed.), 

Frederick Stokes & Brother, New York, 1890, σ. 68. 
113 Ένα από τα πλείστα παραδείγματα αρνητικής κριτικής σχετικά με τη θεώρηση αυτή του 

Whistler είναι και του Philip Hamerton, για τον πίνακα Symphony in White: The White Girl, 

για τον οποίο έγραψε στο άρθρο του με τίτλο “Not precisely a Symphony”, βλ. ό.π., σ. 56-57: 

«Δεν πρόκειται ακριβώς για μία Συμφωνία σε λευκό, αφού η κοπέλα [στον πίνακα] έχει 

κιτρινωπό φόρεμα και καστανά μαλλιά και μία μικρή μπλε κορδέλα […] δεν έχει ούτε λευκά 

μαλλιά ούτε λευκό δέρμα». Η απάντηση του Whistler ήταν η εξής: «Μήπως ο κύριος με την 

εκπληκτική του σοφία πιστεύει πως μία Συμφωνία σε F τόνο, δεν περιέχει καμία άλλη νότα 

παρά την επανάληψη της F»; 
114 Whistler, The Gentle Art…, ό.π., σ. 69. Η θεώρηση αυτή του Whistler για την σύνδεση της 

ζωγραφικής του με τη μουσική και τη πρόσληψη του έργου με αυτό τον τρόπο από το θεατή, 

ανταποκρίνεται, ίσως, στο κάλεσμα του μουσικού και συγγραφέα Reverend Hugh Haweis - η 

σχέση του οποίου με τον ζωγράφο διακρίνεται από αλληλοσεβασμό του ενός για το 
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που θα δώσει στον συνήγορο του Ruskin για το αν «είναι άνθρωποι οι φιγούρες πάνω 

στην γέφυρα [της Battersea]», όταν θα υποστηρίξει πως: «Είναι ό, τι θέλετε εσείς […] 

νιώθω κολακευμένος που το βλέπετε αυτό. Εγώ απλώς ήθελα να δημιουργήσω μία 

εντύπωση του σεληνόφωτος».115 

 Μία παρόμοια απαίτηση φαίνεται πως αναδύεται και στο ποίημα του 

καβαφικού κανόνα με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ζωγραφισμένα» (1915). Ο ποιητής 

σταματά την ώρα της συνθέσεως, δηλώνοντας πως εκείνη τη στιγμή προτιμά «να δει 

παρά να πει»: 116  

[…] 

Στὴ ζωγραφιὰν αὐτὴ κυττάζω τώρα 

ἕνα ὡραῖο ἀγόρι ποὺ σιμὰ στη βρύσι 

ἐπλάγιασεν, ἀφοῦ θ’ απέκαμε να τρέχει. 

Τί ὡραῖο παιδί· τί θεῖο μεσημέρι τὸ ἔχει 

Παρμένο πιὰ γιὰ νὰ τὸ ἀποκοιμίσει.- 

Κάθομαι καὶ κυττάζω ἔτσι πολλὴν ὥρα. 

Καὶ μὲς στὴν τέχνη πάλι, ξεκουράζομαι ἀπ’ τὴν δούλεψὴ της. 

 

Κοιτάζοντας πολύ ώρα ο ποιητής-θεατής τη ζωγραφισμένη εικόνα, προσπαθεί να 

φανταστεί το παρελθόν αυτού του ωραίου αγοριού, καθώς υποθέτει πως ο νεαρός της 

ζωγραφιάς προτίμησε να ξαπλώσει δίπλα στη βρύση λόγω της κούρασής του από το 

τρέξιμο. Η μορφή του αγοριού είναι αυτή που παρακινεί τον ποιητή, με βοηθό την 

φαντασία, να φτιάξει μια ιστορία πίσω από αυτή τη φιγούρα δημιουργώντας 

παράλληλα το ίδιο το ποίημα. Προσλαμβάνοντας τη ζωγραφιά βλέπει αυτό που ο 

ίδιος θέλει να δει και φαίνεται να ταυτίζεται με αυτό που βλέπει, αφού όπως το 

όμορφο παιδί της εικόνας έτσι και εκείνος βρίσκεται σε κατάσταση κόπωσης. Όλα τα 

παραπάνω, θα έλεγε κανείς, πως συνοψίζονται από τον Καβάφη στο κείμενό του με 

τον τίτλο Φιλοσοφικός Έλεγχος (1903): «Πολύ συχνά το ἔργο του ποιητή δὲν ἔχει 

                                                                                                                                                                      
καλλιτεχνικό έργο του άλλου. Μάλιστα ο Whistler ζήτησε από τον Hawei να παραστεί ως 

μάρτυρας στη δίκη του με τον Ruskin. Ο Hawei το 1871 «καλεί» τους καλλιτέχνες μέσα από 

το βιβλίο του Music and Morals, να δημιουργήσουν: ‘Colour-art exactly analogous to the 

Sound-art of music’· βλ. αναλυτικά, H. R. Haweis, Music and Morals, Daldy, Isbister & Co., 

London, 61875, σ. 32. 
115 Merril, A Pot of Paint, ό.π., σ. 151. 
116 Καβάφης, Τα ποιήματα, ό.π., σ. 255. 
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σαφές νόημα· εἶναι μιὰ πρόταση· οἱ σκέψεις του προορίζονται νὰ ἀναπτυχθοῦν ἀπὸ 

ἐπερχόμενες γενεὲς ἤ ἀπὸ τοὺς ἄμεσους ἀναγνῶστες του».117  

Η άποψη του Καβάφη, σχετικά με την «αγωνία» του τί θέλει να πει ο 

καλλιτέχνης μέσα από το έργο του και ποιά επίπτωση έχει σε εκείνον που το 

προσλαμβάνει (ζήτημα που απασχόλησε και τους επικριτές του Whistler, ενώ 

παράλληλα αποτελούσε μέτρο ποιότητας ενός έργου τέχνης για τον Ruskin), φαίνεται 

πως επανέρχεται και σε άλλο σχόλιο του ποιητή στο χειρόγραφο. Πρόκειται για το 

απόσπασμα στο οποίο ο Ruskin αναφέρεται στο περιεχόμενο ενός πίνακα του 

Bartolome Murillo (Two Peasant Boys, 1660),118 όπου απεικονίζονται, για εκείνον, 

όχι δύο φτωχά παιδιά που ζητιανεύουν αλλά δύο «αποκρουστικά και πονηρά παιδιά», 

δύο «διεφθαρμένα αλητάκια» που απεικονίζονται χαμογελαστά, παρά την άθλια 

κατάστασή τους όντας φτωχά και πεινασμένα. Ο Ruskin χαρακτηρίζει το θέμα αυτό 

του πίνακα «αρρωστημένο» (‘morbid’) και θα ρωτήσει τον θεατή του: «Αισθάνεσθε 

να σας συγκινεί κανένα έλεος γι’αυτά τα παιδιά καθώς τα κοιτάτε; Πρόκειται να 

βοηθήσουμε το πρώτο φτωχόπαιδο που θα συναντήσουμε, επειδή ο ζωγράφος μας 

έδειξε έναν πανούργο ζητιάνο να τρώει λαίμαργα;».119 Σε αυτές τις ερωτήσεις ο 

Καβάφης απαντά: «Τὶ σημαίνουν αἱ ἐρωτήσεις αὗται; Ποίαν σχέσιν ἔχουν πρὸς τὴν 

Τέχνην; Εἶναι τὸ ἔργον τῆς Τέχνης νὰ ἀπαντᾷ εἰς τοιαὺτας ἐρωτήσεις;».120 Οι 

ρητορικές ερωτήσεις του ποιητή δείχνουν την πεποίθησή του πως η τέχνη δεν πρέπει 

να τίθεται απέναντι σε τέτοιου ηθικού περιεχομένου ζητήματα. Δεν είναι απαραίτητο 

ένα έργο τέχνης να είναι «χρήσιμο» με την έννοια που αποδίδεται από τον Ruskin. 

Δεν είναι υπόθεση του καλλιτέχνη να περάσει ένα συγκεκριμένο μήνυμα ή σκοπό 

στον θεατή του.  

Μία παρόμοια ιδέα είχε εκφράσει και ο Whistler σε ομιλία του το 1885 στο 

St. James’ Hall του Λονδίνου με τον τίτλο Ten O’clock,121 η οποία τυπώθηκε σε 

βιβλίο το 1888 και μεταφράστηκε από τον Stéphane Mallarmé την ίδια χρονιά στα 

                                                           
117 Καβάφης, Τα ποιήματα, ό.π., σ. 724. 
118 Ruskin, Selections from the Writings of John Ruskin, ό.π., σ. 317-319. Βλ. τον πίνακα του 

Murillo, εδώ, Παράρτημα, Εικ. 2.3. 
119 Τσίρκας, Ο πολιτικός Καβάφης, ό.π., σ. 248. 
120 Ό.π., σ. 249.  
121 Pennell, The Life of James McNeill Whistler, Vol. II, ό.π., σ. 34- 46. 
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γαλλικά.122 Πρόκειται για ένα σημαντικό κείμενο του ζωγράφου το οποίο συνοψίζει 

τις αισθητικές του θεωρίες κι έχει χαρακτηριστεί ως το «δεύτερο πείραμά του ως 

συγγραφέα».123 Η ιδέα που κυριαρχεί σε ολόκληρο το έργο και διατυπώνεται στις 

πρώτες του σελίδες, είναι ακριβώς το γεγονός πως η παραγωγή τέχνης θα πρέπει να 

είναι πλήρως διαχωρισμένη από την ηθική κάθε ατόμου αλλά και της κοινωνίας. 

Διαπιστώνει πως η «ομορφιά πια μπερδεύεται με την Αρετή», κι αυτό οδηγεί τον 

θεατή που προσλαμβάνει το έργο να αναρωτιέται πρωτίστως «τι καλό μπορεί να 

κάνει» στο άτομο ή στην κοινωνία. Δεν δίνει κανείς προσοχή «στο ίδιο το έργο» και 

την αισθητική απόλαυση που προσλαμβάνει μέσα από αυτό, αλλά στην ουσία το 

προσπερνάει και προσπαθεί να βγάλει ένα δίδαγμα, μία ιστορία.124  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, φαίνεται λογική η «ζωηρὰ 

διαμαρτύρησις»125 του Καβάφη στον «ἐσφαλμένο» ορισμό του Ruskin για την 

ποίηση,126 την οποία περιορίζει σε «δεδομένα ευγενή» (‘noble’) που έχουν ως στόχο 

να προσφέρουν «ευγενικές συγκινήσεις». Ο Ruskin θέτει ως θέμα «παραδείγματος 

προς αποφυγήν» από τον καλλιτέχνη, την ξαφνική έκρηξη πυρίτιδας στον αέρα που 

θα σχηματίσει ένα τεχνητό όμορφο φως (πυροτέχνημα), καθώς πρόκειται για ένα 

θέμα ευτελές και δεν έχει τίποτα χρήσιμο να προσφέρει παρά μια στιγμιαία εφήμερη 

χαρά. Κατά παρόμοιο τρόπο, ένας δρόμος γεμάτος καταστήματα, δεν προσφέρει 

καμία αληθινή συγκίνηση στον αναγνώστη, καθώς τα «διδόμενα» είναι ψεύτικα, 

τεχνητά και καθόλου ποιητικά. Αντίθετα, η Φύση είναι αυτή που προσφέρει την 

                                                           
122 Σχετικά με την πρόσληψη και την επιρροή των ιδεών της ομιλίας 10 O’clock στη Γαλλία, 

βλ. ενδεικτικά τον συλλογικό τόμο, Lee Glazer – Margaret F. McDonald – Linda Merrill – 

Nigel Thorp (ed.), James McNeill Whistler in Context, Essays from the Whistlers Centerary 

Symposium University of Glasgow 2003, New Series Vol. 2, Smithsonian Institution, 

Washington, 2008, σ. 45-64 και 81-94· Μεταξύ άλλων ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

δήλωση του Mallarmé μετά τη προσφορά του να μεταφράσει το κείμενο στα Γαλλικά, όταν 

θα εκφράσει στον Whistler πως: «Συμμερίζομαι εντελώς το όραμά σου για την Τέχνη [και θα 

ήμουν] πολύ χαρούμενος να μπει το όνομά μου κάτω από το δικό σου», βλ. ό.π., σ. 60. 

Σχετικά με την ιδιαίτερη σχέση του Mallarmé με τον Whistler, βλ. Elwood Hartman, 

“Mallarmé and Whistler. An aesthetic alliance”, Kentucky Romance Quarterly, Vol. 22, No. 

4, (1975), σ. 543-560. 
123 Πρώτο θεωρείται το The Gentle Art of Making Enemies, βλ. Pennell, The Life of James 

McNeill Whistler, Vol. II, ό.π., σ. 34. 
124 James McNeill Whistler, Ten O’clock, Chatto and Windus, London, 1888. 
125 Τσίρκας, Ο πολιτικός Καβάφης, ό.π., σ. 230.  
126 Ruskin, Selections from the Writings of John Ruskin, ό.π., σ. 123. 



[38] 
 

ποιητική αίσθηση που χρειάζεται να νιώσει ο θεατής, καθώς τα αισθήματα που 

πηγάζουν από τη Φύση είναι πάντοτε ευγενικά.  

Η υπερίσχυση του τεχνητού έναντι του φυσικού με μοναδικό σκοπό την 

αισθητική απόλαυση, αποδίδεται και μέσα από στίχους του Καβάφη, που και πάλι 

συνδέονται άμεσα με την τέχνη της ζωγραφικής. Πρόκειται για το ατελές ποίημα 

[Χρώματα]: 127 

Τὰ κόκκινα, τὰ κίτρινα, καὶ τὰ μαβιὰ 

τῶν λουλουδιῶν εἶν’ ἔμορφα, τὸ παραδέχομαι. 

Ἀλλ’ ὰ τὸ χρῶμα σὰν φαντάζομαι, 

τὸ σταθερὸ κι ἀμόλυντο τὸ χρῶμα, 

δὲν πάει ὁ νοῦς μου στὰ λουλούδια, ἀλλά 

στο κόκκινο τὸ ρουμπινί ἤ τὸ κορραλί, 

στὸ κίτρινο τοῦ τοπαζιοῦ καὶ στὸ μάλαμα, 

καὶ στῶν σαπφείρων καὶ τῶν περουζέδων τὰ μαβιά. 

 

Βασικός άξονας του ποιήματος είναι το ζήτημα του χρώματος, που βέβαια αποτελεί 

τη γλώσσα και τη βάση της ζωγραφικής. Αυτό που ξεχωρίζει στους συγκεκριμένους 

στίχους είναι η χρήση της ανώτερης ποιότητας των χρωμάτων τα οποία η φύση δεν 

μπορεί να δημιουργήσει. Το «σταθερό και αμόλυντο» χρώμα, μπορεί να 

δημιουργηθεί μόνο από κάποιον τεχνίτη του είδους, δηλαδή έναν ζωγράφο. Η 

ξεχωριστή δε ποιότητα του μόνιμου και ανόθευτου χρώματος, οφείλεται στο ότι το 

τεχνητό χρώμα που θα δημιουργηθεί από τον καλλιτέχνη και θα αποτυπωθεί στον 

καμβά, θα πρέπει να ταιριάζει στις αποχρώσεις πολύτιμων λίθων, για τους οποίους 

απαιτείται, για να αναδειχθεί η ποιότητά τους η οποία έγκειται στην μόνιμη ομορφιά 

και την ανθεκτικότητα, κάποιου είδους τεχνική επεξεργασία. Η ιδέα αυτή της 

αναπαράστασης της φύσης από τον κατάλληλο τεχνίτη επαναλαμβάνεται και στους 

στίχους του αποκηρυγμένου ποιήματος «Τεχνητά Άνθη» (1903), αφού ο ποιητής δε 

θέλει τα «αληθινά» λουλούδια αλλά τα καμωμένα από μέταλλα, γυαλί και χρυσό, 

καθώς «δὲν μαραίνονται καὶ δὲν σαπίζουν», οι μορφές τους «δὲν γερνοῦν», είναι δώρα 

της Τέχνης «μὲ χρώματ’ ἀπ’ τὰ φυσικά πιὸ εὔμορφα βαμμένα».128 

Στον ορισμό της ποίησης που δίνει ο Ruskin, και στον οποίο ο Καβάφης 

«αντιδρά ζωηρώς» με τις επάλληλες ρητορικές του ερωτήσεις,  ο Άγγλος κριτικός 

τονίζει (και τυπογραφικά υπογραμμίζοντας το σημείο), πως ο μοναδικός τρόπος για 
                                                           
127 Κ. Π. Καβάφης, Ατελή Ποιήματα 1918-1932, Renata Lavagnini (επιμ.), Ίκαρος, Αθήνα, 

1994, σ. 308. 
128 Καβάφης, Τα ποιήματα, ό.π., σ. 524. 
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να παραχθούν μέσα από ένα έργο «ευγενικά αισθήματα» σε αυτόν που το 

προσλαμβάνει, είναι μέσα από τη φαντασία του δημιουργού.129 Η αντίληψη αυτή που 

ακολουθεί ο Ruskin αποτελεί κεντρικό σημείο της ποιητικής θεωρίας του Coleridge, 

η οποία αναπτύσσεται στο έργο του Biographia Literatia (1817).130 Για τον Coleridge 

η απλή «φαντασία» (‘fancy’): «δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία μορφή Μνήμης η 

οποία είναι χειραφετημένη από τις τάξεις του χρόνου και του χώρου».131 Πρόκειται 

για μία μηχανική διαδικασία σύνδεσης εμπειρικών φαινομένων (‘ready made 

materials’), η οποία, όπως η μνήμη, «διαλέγει» να απεικονίσει εικόνες μέσω των 

αισθήσεων. Αντίθετα, η «δημιουργική φαντασία» (‘imagination’): «διαλύει, διαχέει, 

διασκορπίζει με βασικό στόχο την αναδημιουργία […] Είναι ουσιαστικά ζωτική, 

ακόμη κι αν όλα τα αντικείμενα (όντας αντικείμενα) είναι σταθερά και νεκρά».132 Η 

«δημιουργική φαντασία», σύμφωνα με τον Coleridge, είναι εκείνη που παράγει ένα 

ανώτερο είδος ποίησης, καθώς γεννά, συνθέτει, δημιουργεί εκ νέου ένα σύνολο.133  

Ο Ruskin ακολουθώντας την παραπάνω διάκριση, συνδέει την Ηθικότητα, την 

Αλήθεια και το Πνεύμα, με τη «δημιουργική φαντασία» (‘imagination’), την οποία θα 

πρέπει να χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης εάν θέλει να δημιουργήσει ευγενικές 

συγκινήσεις στον παραλήπτη του έργου, αφού «υποβάλλεται στον έλεγχο της 

θέλησης», είναι δηλαδή ελέγξιμη από τον ίδιο τον δημιουργό.134 Αντίθετα, εάν 

εμφανιστεί μία ξαφνική στιγμιαία «χαρά» για δημιουργία, τότε αυτή η «φαντασία» 

(‘fancy’) είναι άλογη, αφού είναι μη ελεγχόμενη, άρα και νοσηρή. Πρόκειται για μία 

«πλάνη» η οποία προκαλεί το ψεύτισμα όλων των εντυπώσεων που αναδύονται - σαν 

πυροτέχνημα - στον δημιουργό από εξωτερικά ερεθίσματα και πρόκειται για μία 

διανοητική κατάσταση, την οποία θα ονομάσει «παθητική απάτη» (‘pathetic 

                                                           
129 Βλ. αναλυτικά για τη φαντασία και τη μνήμη στο έργο του Καβάφη, Gregory Jusdanis, 

The Poetics of Cavafy. Textuality, Eroticism, History, Princeton University Press, Princeton, 

New Jersey, 1987, σ. 15-24 και σ. 89-95· αλλά και, Alexander Nehamas, “Memory, pleasure 

and poetry: The Grammar of the self in the writing of Cavafy”, Journal of Modern Greek 

Studies, Vol. 1, No. 2, (October 1983), σ. 295-319. Βλ. επίσης,  
130 Taylor Samuel Coleridge, Biographia Literaria or Biographical Sketces of my Literary 

Life and Opinions, George Bell and Sons, London, 1884 [α’ έκδοση: 1817]. 
131 Ό.π., σ. 144. 
132 Ό.π. 
133 Σχετικά με τη θεωρία του Coleridge αλλά και την ένταξή της στο σύνολο της Ρομαντικής 

θεωρίας της λογοτεχνίας, βλ. αναλυτικά, M. H. Abrams, The Mirror and the Lamp: Romantic 

Theory and the Critical Tradition, Oxford University Press, New York, 1971. 
134 Ruskin, Modern Painters Vol II, ό.π., σ. 221 και σ. 223-313. 
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fallacy’)135 που αντιστοιχεί στους δεύτερης τάξεως ποιητές. Με βάση αυτή του τη 

θεωρία, ο Ruskin, διαχωρίζει τους «πρώτης τάξεως» ποιητές, οι οποίοι, με τη βοήθεια 

της φαντασίας (‘imagination’) βλέπουν τα πραγματικά γεγονότα ελέγχοντας 

παράλληλα τα πάθη τους, από τους ποιητές «δεύτερης τάξης» οι οποίοι πέφτουν στην 

«πλάνη» της στιγμής επιτρέποντας σε ένα στιγμιαίο συναίσθημα να «ενεργοποιήσει» 

την επιθυμία τους για δημιουργία.  

Ακριβώς σε αυτόν τον διαχωρισμό και τις αξιώσεις του Ruskin απαντά ο 

Καβάφης, από τη μία αμφιβάλλοντας αν αυτοί που βλέπουν επειδή δεν αισθάνονται 

βλέπουν σωστά, ή απλώς βλέπουν «ἕνα πλάγι τῶν πραγμάτων». Παράλληλα, 

εκφράζει τη διαφωνία του στον αξιολογικό διαχωρισμό των ποιητών με κριτήριο το 

«αν πλανήθηκαν» ή όχι,136 καταλήγοντας να δηλώσει πως «το ἀπατᾶν εἶναι μία 

λειτουργεία τῆς Τέχνης».137 Άποψη την οποία ο ποιητής θα υποστηρίξει και 

αργότερα, το 1902 σε ένα από τα σημειώματά του: 

Ἡ τέχνη δέν ψεύδεται πάντα; Ἤ μᾶλλον ὄταν ἡ τέχνη ψεύδεται τό 

περισσότερον, δέν εἶναι τότε πού δημιουργεῖ καί το περισσότερον; 

Ὅταν ἔγραφα ἐκείνους τούς στίχους, δέν ἦτο κατόρθωμα τῆς 

τέχνης; […] Τήν στιγμήν πού ἔκαμνα τούς στίχους δέν εἶχα 

τεχνητήν ειλικρίνειαν; Δέν ἐφανταζόμην μέ τέτοιον τρόπον, πού νά 

ἦταν σάν τωόντι νά ἔζησα στήν ἐξοχή;138 

 

Οι αντιλήψεις του Καβάφη που μόλις εκφράστηκαν, ακολουθούν εκείνες του ποιητή 

John Keats, ο οποίος υποστηρίζει πως η ποίηση είναι αληθινή όταν το ποίημα 

αποτελεί προϊόν και είναι αιτία ενός πραγματικού συναισθήματος και μιας εμπειρίας 

που δημιουργείται μέσα από τη φαντασία, καθώς «οτιδήποτε η φαντασία 

(‘imagination’) αντιλαμβάνεται ως Όμορφο είναι αληθινό, είτε υπήρχε πιο πριν είτε 

όχι».139 Στον Φιλοσοφικό Έλεγχο o Καβάφης διατυπώνει πως ήταν «ἀπολύτως 

εἰλικρινὴς γιὰ ἐκείνη τὴ στιγμή» της καλλιτεχνικής δημιουργίας και λίγο παρακάτω 

γράφει: «ἔρριχνα στὸ χαρτί μιὰ ἐντύπωση» που είχε την «ἀπαραίτητη γιὰ τὴν τέχνη 

ἀλήθεια».140  

                                                           
135 Ruskin, Selections from the Writings of John Ruskin, ό.π., σ. 138-141. 
136 Τσίρκας, Ο πολιτικός Καβάφης, ό.π., σ. 235. 
137 Ό. π., σ. 247. 
138 Κ. Π. Καβάφης, Ανέκδοτα σημειώματα ποιητικής και ηθικής, Γ.Π. Σαββίδης (επιμ.), Ερμής, 

Αθήνα, 2009, σ. 21. 
139 M. H Abrams, ό.π., σ. 314-315. 
140 Καβάφης, Τα ποιήματα, ό.π., σ. 726-727. 



[41] 
 

 Αξίζει κανείς να προσέξει σε αυτό το σημείο, πώς ο ποιητής χειρίζεται τις 

έννοιες της «στιγμής» και της «εντύπωσης». Η ειλικρίνεια στην τέχνη, είναι σχετική 

και περιορίζεται ακριβώς στη «δεδομένη εκείνη στιγμή» που ο καλλιτέχνης θα την 

λάβει και θα την αποτυπώσει. Συχνά μάλιστα ο ποιητής θα χρειαστεί να την 

ανακαλέσει στην μνήμη του, να τη θυμηθεί και να εμπνευστεί μέσα από αυτή την 

αρχική ανάμνηση: 

Καί σάν μέ εἵλκυσαν ἴσια μέ τό παράθυρο, καί ὁ ἦχος καί ἡ φωνές 

ἔγιναν ἀκόμη ὡραιότερα, γιατί οἱ δύο νέοι […] ἦσαν ὀπτασίες 

ἐμορφιᾶς. […] Ἡ ποιητικότης ἡ μόνη πού διάβηκε προχθές ἐμπρός 

στά μάτια μου, ἦταν ἡ ἐμορφιά τῶν δυό ἀγοριῶν. Αὐτή, ἐάν 

φυλάξει τίποτέ της, ἡ μνήμη και με τό ἐπαναφέρει σέ καμία στιγμή 

δημιουργικῆς συγκινήσεως, ἴσως ἀφίσει μές στήν τέχνη μου καί 

κάτι, ἀπ’ τό σύντομο προχθεσινό πέρασμά της.141 

 

 Οι σκέψεις αυτές του Καβάφη αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο 

με τον οποίο ο Whistler δημιουργούσε τα έργα τέχνης του. Όπως αναφέρθηκε στην 

αρχή του παρόντος κεφαλαίου, τα έργα που ο Whistler ήθελε να δημιουργήσει δεν 

αποτελούν πιστή καταγραφή της πραγματικότητας, αλλά μορφές, συνθέσεις, που 

στόχο έχουν να αναπαράγουν μία «ατμόσφαιρα» - κυρίως νυχτερινή - η οποία θα 

δημιουργηθεί με την κατάλληλη αρμονία των χρωμάτων. Αυτή του η τεχνική 

οφείλεται στην μεγάλη επιρροή που άσκησαν στον ίδιο ο Charles Gleyre (1806-1874) 

και ο Lecoq de Boisbaudran (1838-1912), δύο από τους πιο αμφιλεγόμενους 

δασκάλους του 19ου αιώνα στη Γαλλία. Ιδιαίτερα ο Lecoq έδινε ιδιαίτερη έμφαση 

στην ανάπτυξη της οπτικής μνήμης, γι’αυτό και παρακινούσε τους μαθητές του να 

παρατηρούν την κάθε λεπτομέρεια και αργότερα να παράγουν την εικόνα που 

μελέτησαν από μνήμης στο εργαστήριό τους. Αυτό θα επέτρεπε στον κάθε 

μαθητευόμενο ζωγράφο να αναπτύξει την προσωπική και γνήσια έκφρασή του.142 

Κατά παρόμοιο τρόπο ο Gleyre, καθοδηγούσε τους μαθητές του να ζωγραφίζουν από 

                                                           
141 Καβάφης, Ανέκδοτα σημειώματα…, ό.π., σ. 51-52· Βλ. επίσης, ό.π., σ. 32-33: «Πόσες 

φορές μές στήν δουλειά μου μ’ ἔρχεται μιά ὡραία ἰδέα, μιά σπάνια εἰκόνα, σαν 

ἑτοιμοκαμωμένοι αἰφνίδιοι στίχοι, και ἀναγκάζομαι νά τά παραμελῶ […] Ἔπειτα σάν γυρίσω 

σπίτι μου, σάν συνέλθω κομμάτι, γυρεύω νά τ’  ἀνακαλέσω, ἀλλά πᾶνε πιά»· Αλλά και, Γ. 

Λεχωνίτης, Καβαφικά Αυτοσχόλια, Αλεξάνδρεια, 1942, σ. 19: «Τά ζωηρότερα γεγονότα δὲν 

μοὶ ἐμπνέουν ἀμέσως. Χρειάζεται πρῶτα νὰ περάσει καιρός κατόπιν τὰ ἐνθυμοῦμαι καὶ 

ἐμπνέομαι». 
142 Lecoq de Boisbaudran, The training of the memory in Art and the Education of the Artist, 

translated by L.D. Luard, Macmillan and Co., London, 21911 [α’ γαλλική έκδοση:1847]. 
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μνήμης, να παρατηρούν και να αφήνουν στον καμβά τις εντυπώσεις και τα σχήματα 

που ατόφια έρχονται στο νου τους και αργότερα να τα ξαναδουλεύουν κλεισμένοι στο 

εργαστήριό τους.143  

Η επιρροή του Lecoq ήταν καθοριστική και στην ενασχόληση του Whistler με 

τις «εντυπώσεις της νύχτας», που κυρίως ανέπτυξε στους πίνακές του υπό τον τίτλο 

‘Nocturne’.144 Μία μαρτυρία του Άγγλου ζωγράφου T. R. Way, στην οποία 

αναγνωρίζεται η μέθοδος του Lecoq στον Whistler είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα. 

Ένα βράδυ καθώς περπατούσαν στους δρόμους της Chelsea [ο Whistler]:  

ξαφνικά σταμάτησε και μου έδειξε ένα σύνολο κτιρίων που 

βρίσκονταν σε απόσταση,  ένα παλιό σπίτι στη γωνία του δρόμου 

και μαγαζιά, τα παράθυρα των οποίων ήταν σαν χρυσά φώτα στο 

μαύρο σκηνικό της νύχτας […] έπειτα γύρισε την πλάτη του σε 

αυτό το σκηνικό και άρχισε να αναδημιουργεί μία πιστότατη 

καταγραφή του, όπως κάποιος που μαθαίνει ένα ποίημα απ’έξω.145 

  

Όταν μέρες αργότερα ο Way επισκέφτηκε το στούντιο του Whistler, είδε την τελική 

εικόνα της νυχτερινής αυτής σκηνής, αλλά όχι όπως την σχεδίασε εκείνο το βράδυ, 

παρά μόνο τη «μορφή» της, σχεδόν μόνο τις γραμμές της, ό, τι απέμεινε στην μνήμη 

του. Άλλωστε, η πιστή καταγραφή που προσπάθησε την πρώτη στιγμή ήταν απλώς 

μια καταγραφή της εικόνας, που αργότερα σαν «πρώτη ύλη» θα χρησιμοποιήσει στην 

τελική του σύνθεση, ακολουθώντας πιστά τις διδαχές του Lecoq: «H μνήμη και η 

φαντασία είναι τόσο συνδεδεμένα αφού η φαντασία μπορεί να προσφέρει μόνο ότι η 

μνήμη έχει να της προσφέρει, παράγοντας, όπως η χημεία από γνωστά υλικά, 

καινούργια αποτελέσματα».146  

                                                           
143 Avis Berman, First Impressions. James McNeill Whistler, Harry N. Abrams, New York, 

1993, σ. 24-26. 
144 Pennell, The Life  of James McNeill Whistler, Vol. I, ό.π., σ. 66-67. 
145 T.R. Way, Memories of James McNeill Whistler the Artist, John Lane, London, 1912, σ. 

67-68· βλ. επίσης, στο E.R. and J. Pennell, The Whistler Journal, J. P. Lippincott Company, 

Philadelphia, 1921, σ. 115· Βλ. επίσης, κάποια ενδιαφέροντα λόγια του Whistler όπως 

παρατίθενται, αυτή τη φορά για τα πορτρέτα του στο, Arthur Jerome Eddy, Recollections and 

Impressions of James A. McNeill Whistler, J. P. Lippincott Company, Philadelphia, 1904, σ. 

214: «Καθώς το φως χάνεται και οι σκιές βαθαίνουν, όλες οι όμορφες και ακριβής 

λεπτομέρειες εξαφανίζονται, όλα τα περιττά στοιχεία εξαφανίζονται και εγώ βλέπω τα 

πράγματα όπως είναι σαν τεράστιες μάζες: τα κουμπιά χάνονται, αλλά τα ρούχα παραμένουν. 

τα ρούχα χάνονται αλλά το μοντέλο μένει. η σκιά χάνεται αλλά η εικόνα μένει. Και αυτό η 

νύχτα δε μπορεί να το σβήσει από τη φαντασία του ζωγράφου». 
146 Boisbaudran, ό.π., σ. 21. 
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Ένα από τα ποιήματα του Καβάφη το οποίο, θα έλεγε κανείς πως βρίσκεται 

πολύ κοντά στο πιο κεντρικό σημείο της αισθητικής θεωρίας του Whistler που μόλις 

αναφέρθηκε, είναι το «Γένεσις ποιήματος» (1922):147 

Μιὰ νύχτα ποὺ τὸ φῶς τ’ ὡραῖο τῆς σελήνης 

στὴν κάμαρή μου ἐχύθη… ή φαντασία, κάτι 

παίρνοντας τῆς ζωῆς: πολὺ ὀλίγο πρᾶγμα – 

μιὰ μακρυνὴ σκηνή, μιὰ μακρυνὴ ἡδονὴ – 

ἕνα εἴδωμα δικό της ἔφερε τῆς σαρκός, 

ἕνα εἴδωμα δικό της σὲ κλίνη ἐρωτική… 

Μιὰ νύχτα ποὺ τὸ φῶς τ’ ὡραῖο τῆς σελήνης 

στὴν κάμαρά μου ἐχύθη… 

 

Πρόκειται για μία νυχτερινή σκηνή, όπου η φαντασία του ποιητή φέρνει στη μνήμη 

του μια ηδονική στιγμή της ζωής του. Ένα «είδωμα», μία εικόνα ενός σώματος, μία 

μνήμη, που χρησιμοποιείται από τον ποιητή στο παρόν του σαν πρώτη ύλη με την 

οποία συνθέτει το ποίημα. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στο «Εκόμισα εις την 

Τέχνη» (1921),148 όπου ο ποιητής μέσα από τους στίχους του δηλώνει πως αυτό που 

έφερε στην ποίησή του ήταν πρόσωπα, γραμμές, μνήμες. Όταν αφήνεται στην τέχνη 

του, αυθόρμητα αυτή σχηματίζει μορφές, συνδυάζοντας εντυπώσεις που μαζεύονται 

μέσα από τη ζωή του: 

Κάθομαι καὶ ρεμβάζω.     Ἐπιθυμίες κ’ αἰσθήσεις 

εκόμισα εἰς τὴν Τέχνην -     κάτι μισοειδωμένα, 

πρόσωπα ἢ γραμμές·     ἐρώτων άτελῶν 

κάτι ἀβέβαιες μνῆμες.     Ἂς ἀφεθῶ σ’ αὐτήν. 

Ξέρει νά σχηματίσει     Μορφήν τῆς Καλλονῆς· 

σχεδόν ἀνεπαισθήτως     τὸν βίον συμπληροῦσα, 

συνδυάζουσα ἐντυπώσεις,     συνδυάζουσα τὲς μέρες. 

 

Κλείνοντας το δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, μπορεί κανείς να 

συμπεράνει την εγγύτητα που παρουσιάζουν οι αντιλήψεις του Καβάφη για την 

ποίησή του, με εκείνες του ζωγράφου Whistler για την δική του τέχνη, την 

ζωγραφική. Η «εικαστική συνείδηση» που φαίνεται να διαθέτει ο ποιητής, 

φανερώνεται σχετικά νωρίς, μέσα από τα σχόλια αλλά και τα σημειώματά του, και 

εφαρμόζεται στα ποιήματα ακόμη και στην πιο ώριμη παραγωγικά περίοδο, γεγονός 

που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος ενός 

                                                           
147 Καβάφης, Τα ποιήματα, ό.π., σ. 586. 
148 Ό.π., σ. 317. 
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«εικαστικού» Καβάφη. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, θα γίνει μια προσπάθεια 

οριοθέτησης αυτής της συζήτησης με την παράλληλη ανάγνωση δύο ποιημάτων του 

Καβάφη με πίνακες ζωγραφικής καλλιτεχνών που ανήκουν στον κύκλο των 

Προραφαηλιτών.  
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3. Ο Κ. Π. Καβάφης και ο κύκλος των Προραφαηλιτών. 
 

 Ο Peter Jeffreys στην πρόσφατη μελέτη του για τον Κ. Π. Καβάφη 

προσεγγίζει τη σχέση της ποίησής του με την αισθητική των Προραφαηλιτών, 

μένοντας κυρίως στην αισθησιακή πτυχή των έργων τους, στα «όμορφα χείλη, μάτια, 

μαλλιά και χαρακτηριστικά προσώπου», που κυριαρχούν τόσο στην ποίηση του 

Καβάφη όσο και στους πίνακες αυτής της ομάδας καλλιτεχνών. Η επιμονή του 

ποιητή στην αναφορά, και κυρίως στην προβολή της αισθησιακής πλευράς των 

παραπάνω χαρακτηριστικών στην περιγραφή των προσώπων, που παρατηρείται 

συχνά στους στίχους του, όπως υποστηρίζει ο Jeffreys, «σίγουρα οφείλεται […] στα 

έργα των Rossetti και Burne-Jones, τα οποία είδε όταν βρέθηκε έφηβος στα μεγάλα 

σπίτια των Ιωνίδων».149   

 Πράγματι τα έργα των Προραφαηλιτών χαρακτηρίζονται από την έντονη 

αισθαντικότητα των προσώπων και των μορφών που απεικονίζονται στον καμβά, 

γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία ενός πεδίου έντονων διενέξεων ανάμεσα σε 

κριτικούς και καλλιτέχνες κατά κύριο λόγο στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Στα 

μάτια των περισσότερων ο τρόπος με τον οποίο οι Προραφαηλίτες ζωγράφοι 

διαχειρίζονται το γυναικείο σώμα στον καμβά, ήταν ασυνήθιστος, πονηρός και 

ιδιαιτέρως τολμηρός.150 Αν και ήδη από την Αναγέννηση το γυναικείο σώμα, πολλές 

φορές γυμνό, κυριαρχούσε σε πίνακες του Titian ή του Giorgione, εκείνο που 

ενοχλούσε στους Προραφαηλίτες ήταν η απεικόνιση της γυναικείας επιθυμίας που 

οδηγούνταν όχι από τα συνηθισμένα αρχετυπικά συναισθήματα αρετής ή 

ομορφιάς,151 αλλά από τη λίμπιντο, από πρωτόγονα σεξουαλικά ένστικτα.152 Ένα 

δεύτερο στοιχείο αρνητικής κριτικής προς αυτή την κατεύθυνση ήταν  η χρήση του 

έντονου χρώματος που χαρακτήριζε τους πίνακές τους. Για τους Προραφαηλίτες το 

χρώμα ταυτίζονταν με τη χρήση της σάρκας (‘flesh’) στην ποίηση.153 Το χρώμα, όπως 

η σάρκα στις ανθρώπινες μορφές, είναι αυτό που καθόριζε τη «φυσιογνωμία» του 

                                                           
149 Jeffreys, ό.π., σ. 17. 
150 J. B. Bullen, The Pre-Raphaelite Body, Fear and Desire in Painting, Poetry and Criticism, 

Clarendon Press, Oxford, 1998.  
151 Για την μεγάλη συζήτηση σχετικά με την απεικόνιση του γυμνού σώματος στην τέχνη, βλ. 

ενδεικτικά, Kenneth Clark, The Nude. A Study in Ideal Form, Princeton University Press, 

New Jersey, 1984. 
152 Bullen, ό.π., σ. 49. 
153 Ό.π., σ. 95. 
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έργου, καθώς αποτελούσε γι’ αυτούς το εξωτερικό ερέθισμα «της ύπαρξης του 

[πίνακα]», καθώς το χρώμα είναι αυτό που κάνει το έργο να ξεχωρίσει «και να 

αγαπηθεί με την πρώτη ματιά».154 Είναι γεγονός πως αυτό που διέκρινε την τέχνη των 

Προραφαηλιτών σε σχέση με τους συγχρόνους τους ήταν η «επαναστατική χρήση του 

χρώματος [….] η οποία είχε δραματικά αποτελέσματα στις δημόσιες εκθέσεις», αφού 

πολύ συχνά τους κατηγορούσαν πως με τα έργα τους εξαφάνιζαν όλα τα υπόλοιπα 

έργα που βρίσκονταν γύρω από αυτά με την προκλητική χρήση αταίριαστων, για 

πολλούς αντιαισθητικών, έντονων χρωμάτων.155  

 Σταθμό στην κριτική εναντίον της «σκανδαλιστικής» τέχνης των 

Προραφαηλιτών αποτέλεσε το κείμενο του Robert Buchanan που εκδόθηκε το 1872 

με τον χαρακτηριστικό τίτλο «The Fleshly School of Poetry», με αφορμή την 

δημοσίευση των ποιημάτων του Dante G. Rossetti Poems (1870). Στο έντονα 

επιθετικό αυτό κείμενο η τέχνη των ζωγράφων και ποιητών που ανήκουν σε αυτή την 

ομάδα χαρακτηρίζεται ως εκκεντρική, αρρωστημένη και θηλυπρεπής.156 Η έννοια της 

«θηλυπρέπειας» (‘effeminate’), παρουσιάστηκε έντονα στις κριτικές των έργων του 

Προραφαηλιτισμού, καθώς υπήρξε η αιτία να εμφανιστεί ξανά στο προσκήνιο η 

μεγάλη συζήτηση περί της τυπολογίας των εννοιών «άρρεν/θήλυ» που είχε ήδη 

ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1860.157 Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κριτική 

του Henry James απέναντι στα έργα του Burne-Jones που εκτέθηκαν στην Grosvenor 

Gallery το 1877, ο οποίος αναρωτιέται εάν οι μορφές που βλέπει στους πίνακές του 

είναι άνδρες ή γυναίκες: «Θεωρώ πως είναι νεαρές γυναίκες [...] ή ίσως να είναι 

νεαροί άνδρες· μοιάζουν πράγματι σαν όμορφα, αλλά καχεκτικά αγόρια».158  

 Ο Buchanan, σε επόμενο άρθρο του κατηγορεί τον Rossetti ότι αποτελεί τον 

αρχηγό μίας «μειονότητας» (‘a party of sappers’) που στόχο έχουν να διαλύσουν κάθε 

                                                           
154 Bullen, ό.π., σ. 104. 
155 Smith, “Medium and method in Pre-Raphaelite painiting”, Pre-Raphaelites. Victorian 

Avant-Garde, ό.π., σ. 18-20. 
156 Βλ. αναλυτικά, Robert Buchanan, The Fleshly School of Poetry and Other Phenomena of 

the Day, Strahan & Co., Lodon, 1872. Σχετικά με τις προεκτάσεις του ζητήματος με αφορμή 

το κείμενο του Buchanan, βλ. αναλυτικά, Christopher D. Murray, “D. G. Rossetti, A.C. 

Swinburne and R.W. Buchanan.The Fleshly School revisited: Part I”, Bulletin of the John 

Rylands Library, Vol. 65, No. 1, (1982), σ. 206-234· βλ. επίσης, του ίδιου, “D. G. Rossetti, 

A.C. Swinburne and R.W. Buchanan.The Fleshly School revisited: Part ΙΙ», Bulletin of the 

John Rylands Library, Vol. 65, No. 2, (1983), σ. 176-207. 
157 Βλ. αναλυτικά, Bullen, ό.π., σ. 164-179. 
158 Ό.π., σ. 154. 



[47] 
 

ηθική αξία της χώρας τους, αφού πρόκειται για ένα «ετερογενές σώμα» από 

συνωμότες.159 Μάλιστα, στη λίστα αυτής της «μυστικής κοινότητας» για την οποία 

κάνει λόγο ο κριτικός, προστίθεται και ο Walter Pater όταν εκδίδεται το έργο του για 

την Αναγέννηση (The Rennaisance) το 1873. Όπως επισημαίνεται από ανώνυμο 

κριτικό για το βιβλίο του Pater, οι απόψεις του δεν θα παραξενέψουν τους 

αναγνώστες καθώς:  

 

η τέχνη σήμερα από τα ποιήματα του Swinburne έως τους πίνακες 

του Simeon Solomon μας έχει εξοικειώσει με περίεργα πράγματα 

[….] Δεν θυμόμαστε καμιά άλλη εποχή που να υπερασπίζεται τον 

ανόθευτο Ηδονισμό τόσο απροκάλυπτα όπως συμβαίνει σε 

αυτούς.160 

 

 Στα λόγια του Henry James έγινε φανερή η αμηχανία στην οποία βρισκόταν ο 

ίδιος, όπως και άλλοι σύγχρονοί του, απέναντι στις «ανδρόγυνες» μορφές που 

παρουσιάζονται στους πίνακες των Προραφαηλιτών και στις συζητήσεις περί του πως 

αντιλαμβάνονται οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες την «αρρενωπότητα» (‘masculinity’) 

και τη «θηλυκότητα» (‘femininity’) στις ανθρώπινες μορφές που απεικονίζουν.161 Η 

έννοια του «ανδρόγυνου», σύμφωνα με τον Bullen, είχε συνδεθεί στους καλλιτέχνες 

που συμβατικά ανήκαν στο κίνημα του Αισθητισμού (1877), με «την ανδρική 

επιθυμία».162 Ο Βάκχος και τα «χωρίς φύλο» (‘sexless’) πρόσωπα στους πίνακες του 

Burne-Jones αποτελούν δύο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα τύπων «ανδρόγυνων» 

μορφών, όπου οι καλλιτέχνες, με κύριο εκφραστή τον Simeon Solomon, εξέφραζαν 

την ομοερωτική επιθυμία.163  

 Ο Solomon για τον οποίο κάνει λόγο ο ανώνυμος κριτικός του Pater είναι 

ίσως η πιο αμφιλεγόμενη προσωπικότητα του κύκλου των Προραφαηλιτών και το 

όνομά του είχε αποτελέσει συνώνυμο της «ομοσεξουαλικής υποκουλτούρας» στα 

                                                           
159 Βλ. αναλυτικά, Murray, “Fleshing the Fleshly”, Part II, ό.π., σ. 205-207. 
160 Elicia Clements – Lesley J. Higgins (ed.), Victorian Aesthetic Conditions. Pater Across the 

Arts, Palgrave Macmillan, London, 2010, σ. 36-37. 
161 Sophia Andres, “Beyond Gender Boundaries: Edward Burne – Jones and Thomas Hardy”, 

The Pre-Raphaelite Art of the Victorian Novel: Narrative Challenges to Visual Gendered 

Boundaries, Ohio State University Press, Columbus, 2005, σ. 136-140. 
162 Bullen, ό.π., σ. 189· Ο όρος «Αισθητισμός» καθιερώθηκε το 1877 με το δοκίμιο του 

Walter Hamilton με τον τίτλο The Aesthetic Movement in Englant. Ωστόσο, για πολλούς οι 

δύο όροι (Προραφαηλιτισμός και Αισθητισμός) συγχέονταν. βλ. ό.π., σ. 150 και σ. 195. 
163 Βλ. εδώ, Παράρτημα, Εικ. 3.1, 3.2. 
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τέλη του 19ου αιώνα.164 Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να αναπτύξω έναν διάλογο που 

φαίνεται πως αναδύεται ανάμεσα στο έργο του ζωγράφου κι εκείνο του Καβάφη. 

Άλλωστε, ακριβώς όπως και οι ζωγράφοι, και ο Καβάφης κατηγορήθηκε από τους 

συγχρόνους του για την «προκλητικά ανοίκεια» ποίησή του, το «φλογερό μυστικό της 

σάρκας» και την προσήλωση του σε αυτή, τις «έκνομες ηδονές» που κυριαρχούν στο 

έργο του, οι οποίες φέρνουν στο προσκήνιο τους «περίεργους νόμους» της 

ομοφυλοφιλίας. Ο Καβάφης, με άλλα λόγια, αντιμετωπίστηκε αρχικά, όπως και ο 

ζωγράφος Solomon, ως ένας «ηδονιστής, ακόλαστος, ανώμαλος» και «άρρωστος» 

καλλιτέχνης.165 

  

«Στην Εκκλησία». 

 

 Ο Simeon Solomon (1840-1905), ήταν ζωγράφος, γόνος εύπορης οικογένειας 

Εβραίων του Λονδίνου, ο οποίος το 1873 καταδικάστηκε για σοδομισμό. Αποτελούσε 

σημαντικό μέλος του κύκλου του Rossetti, και είχε αναπτύξει ιδιαίτερη φιλία με τον 

ποιητή Swinburne αλλά και τον Walter Pater.166 Όπως επισημαίνει η Thaïs Morgan, ο 

Solomon, μετά την ένταξή του στον κύκλο των Προραφαηλιτών: «άρχισε να γίνεται 

γνωστός στο βικτωριανό φιλότεχνο κοινό σαν ένας καλλιτέχνης ειδικός στην 

απεικόνιση δραματικών σκηνών από τη Παλαιά Διαθήκη και τις ιουδαϊκές 

τελετουργίες – ένα θέμα σχετικά άγνωστο».167 Σε περιοδικά θρησκευτικού 

περιεχομένου, παρουσιάζονταν εικόνες του Solomon, οι οποίες διαπραγματεύονταν 

                                                           
164 Stefano Evangelista, “A revolting mistake: Walter Pater’s Iconography of Dionysus”, 

Victorian Review, Vol. 34, No. 2, (Fall 2008), σ. 204. 
165 Για την αντιμετώπιση του ερωτικού Καβάφη από την παλαιότερη κριτική, βλ. αναλυτικά, 

Γιάννης Παπαθεοδώρου, «Η γνώση των ηδονών», περ. Ποίηση, τχ. 24 (Φθινόπωρο - 

Χειμώνας 2004), σ. 215-256. Αλλά και, Δημήτρης Παπανικολάου, «Σαν κ’ εμένα 

καμωμένοι». Ο ομοφυλόφιλος Καβάφης και η ποιητική της σεξουαλικότητας, Εκδόσεις 

Πατάκη, Αθήνα, 2010. 
166 Thaïs Morgan, “Perverse Male Bodies. Simeon Solomon and Algernon Charles 

Swinburne”, Outlooks. Lesbian and  Gay Sexualities and Visual Cultures, Peter Horne – 

Reina Lewis (ed.), Routledge, London, 1996, σ. 61-85· αλλά και, Elizabeth Prettejohn, 

“Solomon, Swinburne, Sappho”, Victorian Review, Vol. 34, No. 2, (Fall 2008), σ. 103-128· 

βλ. επίσης, Colin Cruise, “Critical Connections and Quatational Strategies: Allegory and 

Aestheticism in Pater and Simeon Solomon”, Victorian Aesthetic Conditions…, ό.π., σ. 68-

82· αλλά και, John Christian, “Speaking of Kisses in Paradise: Burne-Jones's Friendship with 

Swinburne.” JWMS, Vol. 13.1 (1998), σ. 14-24. 
167 Morgan, ό.π., σ. 64· Επίσης, πιο συνοπτικά, βλ. Colin Cruise, “Simeon Solomon. A drama 

of desire”, Jewish Quarterly, Vol. 45, No. 3, (Autumn 1998), σ. 62-67.  
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το «περιθωριακό θέμα» του Ιουδαϊσμού, προσφέροντας στους αναγνώστες 

απεικονίσεις ενός περιβάλλοντος ασυνήθιστου έως και εξωτικού.168  

 Πράγματι, ο Solomon επιλέγει πολλές φορές στους πίνακές του να 

απεικονίσει σκηνές από θρησκευτικές τελετουργίες δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στις 

μορφές των ιερέων ή των θρησκευτικών ακόλουθων (‘acolyte’) και των 

εκκλησιαστικών αντικειμένων που τους πλαισιώνουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

έργων του προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν τα εξής: Two Acolytes Censing 

(1863), A Deacon (1863), Heliogabalus, High Priest of the Sun and Emperor of Rome 

(1866), Carrying the Scrolls of the Law (1867), A Saint of the Eastern Church (A 

Greek Acolyte) (1867-1868), The Mystery of Faith (1870).169  Όλοι οι πίνακες 

παρουσιάζουν νέα αγόρια, που χαρακτηρίζονται από στοιχεία «θηλυπρεπή», όπως 

είναι τα μεγάλα χείλη, η χάρη των κινήσεων, η μαλθακότητα στην στάση του 

σώματος. Οι μορφές που επιλέγει να απεικονίσει ο Solomon, πολλές φορές 

παρουσιάζονται να κρατούν αντικείμενα, όπως ανθισμένα κλαδιά, συνήθως μύρτιλου, 

τα οποία λειτουργούν ως σύμβολα ενός κώδικα ομοερωτισμού που φαίνεται πως είχε 

αναπτυχθεί μέσα από τα έργα του.170 Πράγματι, οι εικόνες του Solomon, ιδιαίτερα 

μετά τη δίκη του το 1873, άρχισαν να κυκλοφορούν με μυστικότητα σε 

φωτογραφικές απεικονίσεις κυρίως από τον φωτογράφο των Προραφαηλιτών, 

Frederick Hollyer, σε συγκεκριμένους κύκλους και ομοερωτικές κοινότητες.171 Όπως 

                                                           
168 Morgan, ό.π., σ. 65. 
169 Βλ. τους πίνακες, εδώ, Παράρτημα, Εικ. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. 
170 Prettejohn, Art for Art’ s Sake…, ό.π., σ. 89. Σχετικά με τους «κώδικες» επικοινωνίας των 

ομοερωτικών κοινοτήτων και την περίπτωση του Καβάφη, βλ. ενδεικτικά, Sarah Ekdawi, 

“Cavafy’s mythical ephebes”, Ancient Greek Myth in Modern Greek Poetry. Essays in 

Memory of C.A. Trypanis, Peter Mackridge (ed.), Frank Cass, London – Portland, 1996, σ. 

33-44· γενικότερα για το ζήτημα βλ. ενδεικτικά, H. G. Cocks, Speaking of Male Homosexual 

Desire in Nineteenth-Century England, I. B. Tauris & Co., London, 2003. Για τη σχέση της 

θρησκείας με την ομοφυλοφιλία σε πιο σύγχρονα πλαίσια, βλ. ενδεικτικά, Άννα 

Αποστολίδου, «Θρησκεία και ανδρική ομοερωτική επιθυμία στην Ελλάδα», Σεξουαλικότητα: 

απόψεις, μελέτες και βιώματα στον Κυπριακό και Ελλαδικό χώρο, Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς – 

Μαργαρίτα Καψού – Επαμεινώνδας Επαμεινώνδα (επιμ.), Πολύχρωμος Πλανήτης, Αθήνα, 

2013, σ. 231-256. Πιο συγκεκριμένα, για την περίπτωση Εβραϊκής καταγωγής 

ομοφυλόφιλου, βλ. ενδεικτικά,  Randal F. Schnoor, “Being Gay and Jewish: Negotiating 

Intersecting Identities”, Sociology of Religion, Vol. 67, No. 1 (1 March 2006), σ. 43-60. 
171 Prettejohn, Art for Art’ s Sake…, ό.π., p. 90 και 291. Αλλά και, Evangelista, “A revolting 

mistake: Walter Pater’s Iconography of Dionysus”, Victorian…, ό.π., σ. 206. 



[50] 
 

αναφέρει χαρακτηριστικά ο Robert Ross, ένας από τους πιο πιστούς φίλους και 

συνεργάτες του  Oscar Wilde:  

υπήρχαν αρκετά «καλλιεργημένοι» σπουδαστές που πραγματικά 

διάβαζαν Shelley και χρησιμοποιούσαν θυμιατό, που όμως πάντοτε 

θα είχαν λίγες φωτογραφίες [έργων] του Simeon Solomon στον 

τοίχο του – σαν μικρά σημειώματα έκνομου αισθήματος που 

διαφοροποιούνταν από την μονοτονία των Burne-Jones και 

Botticelli. Όταν θα έρχονταν οι θείοι και οι θείες [τα έργα των 

τελευταίων] παρέμεναν στη θέση τους, ενώ οι ζωγραφιές του 

Simeon Solomon […] απομακρύνονταν για την περίσταση.172  

 

Η παραπάνω περιγραφή θυμίζει αρκετά, πιστεύω, εκείνους τους στίχους του Καβάφη, 

όταν έγραφε στο ποίημα «Απ’ το συρτάρι» (1923):173 

    Ἐσκόπευα στῆς κάμαράς μου ἕναν τοῖχο νὰ τὴν θέσω. 

   […] 

   Σὲ κάδρο δὲν θὰ βάλλω τὴν φωτογραφία αὐτή. 

   […] 

   θὰ μ’ ἐνοχλοῦσε νὰ προσέχω μὴ τυχὸν καμιὰ 

   λέξις, κανένας τόνος τῆς φωνῆς προδόσει – 

   ἄν μὲ ρωτούσανε ποτὲ γι’ αὐτὴν. 

 

 Το ζήτημα της έκφρασης της ομοερωτικότητας  σε θρησκευτικά πλαίσια, που 

έγινε φανερό και στο De Profundis  του Wilde,174 το γράμμα που συνέταξε μες στην 

φυλακή όταν καταδικάστηκε κι εκείνος για σοδομισμό το 1896, εκδηλώνεται πρώτη 

φορά φανερά στο κοινό της εποχής σχεδόν είκοσι χρόνια πριν, στο έργο του 

Solomon.175 Πιο συγκεκριμένα, όπως ήδη αναφέρθηκε, ο ζωγράφος εστιάζει στην 

αισθαντικότητα που του παρέχει η τελετουργική πράξη καθώς και στα πρόσωπα που 

την τελούν. Ο Solomon δίνει ιδιαίτερη σημασία στο εσωτερικό του ναού που 

περιβάλλει την νεαρή μορφή που απεικονίζεται στον πίνακα, στα μεταλλικά 

εκκλησιαστικά αντικείμενα, τα οποία ο νεαρός ιερέας ή ακόλουθος κρατά κάθε φορά, 

                                                           
172 Robert Ross, Masques & Phases, Arthur L. Humphreys, London, 1909, σ. 135-136 (η 

υπογράμμιση δική μου). 
173 Καβάφης, Τα ποιήματα, ό.π., σ. 554.  
174 Βλ. ενδεικτικά, John Allen Quintus, “Christ, Christianity, and Oscar Wilde”, Texas Studies 

in Literature, Vol. 33, No. 4, Late Nineteenth – Century Contexual and Phycological 

Configurations, (Winter 1991), σ. 514-527.  
175 Domin James, “Seeing and tasting the divine: Simeon Solomon’s homoerotic 

sacrament”, Art, History and the Senses. 1830 to the Present, Patrizia Di Bello – Gabriel 

Koureas (ed.), Routledge, London, 2017, σ. 59-74. 
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όπως οι αναμμένες λαμπάδες και τα φανάρια, αλλά και τα λαμπερά κεντημένα 

υφάσματα των εικονιζόμενων.176 

 Κατά παρόμοιο τρόπο ο Καβάφης, στους στίχους του ποιήματος «Στην 

Εκκλησία» (1912;)177 περιγράφοντας το εσωτερικό ενός ναού, γράφει: 

   Τῆν ἐκκλησίαν ἀγαπῶ - τὰ ἑξαπτέρυγά της, 

   τ’ ἀσήμια τῶν σκευῶν, τὰ κηροπήγιά της, 

   τὰ φῶτα, τὲς εἰκόνες της, τὀν ἄμβωνά της. 

 

   Ἐκεῖ σἀν μπῶ, μὲς σ’ εκκλησία τῶν Γραικῶν· 

   μὲ τῶν θυμιαμάτων της τὲς εὐωδίες, 

   μὲ τὲς λειτουργικές φωνὲς καὶ συμφωνίες, 

   τὲς μεγαλοπρεπεῖς τῶν ἱερέων παρουσίες 

   καὶ κάθε των κινήσεως τὸν σοβαρό ρυθμό- 

   λαμπρότατοι μὲς στῶν ἀμφίων τὸν στολισμό- 

   ὀ νοῦς μου πιαίνει σὲ τιμὲς μεγάλες τῆς φυλῆς μας, 

   στὀν ἔνδοξό μας Βυζαντινισμό. 

 

Ο ποιητής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα εκκλησιαστικά αντικείμενα που βρίσκονται 

στον ναό τονίζοντας την στιλπνότητά τους, περιγράφει τις μυρωδιές από τα 

θυμιάματα, τους ύμνους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, και αφιερώνει τρεις 

στίχους για να περιγράψει τους ιερείς, την «παρουσία» τους, τις «κινήσεις» και τα 

λαμπρά τους άμφια. Η Diana Haas συζητώντας το ποίημα του Καβάφη, μεταξύ 

άλλων, τονίζει την αισθησιακή πλευρά των στίχων καθώς «όλο το ποίημα 

αποτελείται, πράγματι από μια σκηνοθεσία θεατρική που οδηγεί στη διέγερση των 

αισθήσεων του θεατή», μέσα σε ένα τελετουργικό συγκείμενο.178 Η όραση 

διεγείρεται από την πολυτελή διακόσμηση αλλά και την μεγαλοπρέπεια και τις 

απόλυτα σχεδιασμένες και προκαθορισμένες κινήσεις των ιερέων, η ακοή από τις 

τελετουργικές φωνές, η όσφρηση από τῶν θυμιαμάτων τὲς εὐωδίες. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει, προς αυτή την κατεύθυνση, η χρήση του λεξιλογίου με το 

οποίο ο ποιητής επιλέγει να παρουσιάσει τον διάκοσμο της εκκλησίας. Τα σκεύη 

είναι ασημένια και οι ιερείς μεγαλοπρεπείς λόγω των λαμπερών υφασμάτων με τα 

                                                           
176 Prettejohn, Art for Art’ s Sake…, ό.π., σ. 86. 
177 Καβάφης, Τα ποιήματα, ό.π., σ. 240. 
178 Hass, Le Problème Religieux…, ό.π., σ. 98· επίσης, βλ. της ιδίας, «Στον ένδοξό μας 

Βυζαντινισμό. Σημειώσεις για ένα στίχο του Καβάφη», περ. Διαβάζω, τχ. 78, (5 Οκτωβρίου 

1983), σ. 79. Βλ. επίσης, Anne McClanan, “Cavafy the Byzantinist. the Poetics of 

materiality”, Studies in the Literary Imagination, Vol. 48, No. 2, (Fall 2015), σ. 31-46. 
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οποία είναι κεντημένα τα άμφιά τους. Η  λαμπρότητα (‘splendeur’) που κυριαρχεί στο 

ποίημα, χρησιμοποιείται από τον ποιητή, σύμφωνα με τη Haas, για να μεταφράσει με 

τη βοήθεια ενός καλλιτεχνικού λεξιλογίου την θεολογική ιδέα, καθώς με τη χρήση 

των συγκεκριμένων υλικών την εξωτερικοποιεί και την φέρνει μπροστά στον 

αναγνώστη αφού την ενδύει με την αίγλη που της αρμόζει.179 Έτσι, ο Καβάφης, στο 

ποίημα «σωματοποιεί» την οπτική εμπειρία χωρίς να διαχωρίζει από αυτή την ιδέα 

του «ένδοξου βυζαντινισμού» που ταιριάζει απόλυτα στο περιβάλλον της εκκλησίας 

μέσα στο οποίο τοποθετεί και τον εαυτό του. Όπως αναφέρει και η Olga Belova, το 

γεγονός (‘event’) και η σημασία που του προσδίδεται μέσα από την οπτική εμπειρία, 

καθιστά την ιδέα ισάξια με τη μορφή του οπτικού ερεθίσματος, το οποίο δεν 

διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες αισθήσεις, και μέσω του οποίου η ιδέα (στη 

συγκεκριμένη περίπτωση της χριστιανικής λατρείας) παίρνει μορφή μπροστά στα 

μάτια του θεατή (‘all senses come together to form a presence of things’),180 στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, του αναγνώστη του ποιήματος. Στην «υλικότητα» έναντι 

της πνευματικότητας του ποιήματος του Καβάφη, εστιάζει και ο Παναγιώτης Ροϊλός, 

καθώς όπως παρατηρεί, ο ποιητής χρησιμοποιεί μία διαφορετική μορφή περιγραφής 

(‘έκφρασης’) του εσωτερικού της εκκλησίας. Η «λεπτομερής μετωνυμική 

συμπαράθεση αντικειμένων και πράξεων δημιουργεί ένα έντονο αισθητικοποιημένο 

σύμπαν» και «οι κύριες θρησκευτικές συνδηλώσεις που κατά παράδοση αποδίδονται 

στο σημαίνον ‘εκκλησία’ αποσιωπώνται ή, μάλλον, διαγράφονται».181 Ο μελετητής 

εντάσσει την υπεροχή της υλικότητας του ποιήματος στην ευρωπαϊκή παρακμιακή 

αισθητική, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας αποτελεί η λατρεία της πολυτέλειας 

και του τεχνητού.182 Πράγματι όπως επισημαίνει και ο Ellis Hanson στο βιβλίο του 

Decadence and Catholicism, «η εκκλησία αποτελεί από μόνη της ένα όμορφο και 

ερωτικό έργο τέχνης», καθώς είναι υπερφορτωμένη με «κοσμήματα», σαν ένα μεγάλο 

                                                           
179 Hass, Le Problème Religieux…, ό.π., σ. 96-97. 
180 Olga Belova, “The event of seeing: A phenomenological perspective on visual sense-

making”, Culture and Organisation, Vol. 12 (2), (June 2006), σ. 93-107. Για μία διεξοδική 

ανάλυση του ζητήματος, βλ. ενδεικτικά, Michael B. Smith (trans.) – Galen A. Johnson (ed.), 

The Merleau – Ponty Aesthetics Reader. Philosophy and Painting, Northwestern University 

Press, Illinois, 1993. 
181 Παναγιώτης Ροϊλός, Κ. Π. Καβάφης: Η οικονομία του ερωτισμού, μτφρ. Αθανάσιος Κ. 

Κατσικερός, Εστία, Αθήνα, 2016, σ. 99· αλλά και, Diana Haas, “Early Cavafy and the 

European ‘esoteric’ movement”, Journal of Modern Greek Studies, Vol. 2, No. 2, (October 

1984), σ. 209-224. 
182 Ροϊλός, Κ. Π. Καβάφης: Η οικονομία…, ό.π., σ. 104. 
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μουσείο που σέβεται με κάθε ιερότητα «την τέχνη και την απίστευτη συσσώρευση 

από νεκρά και όμορφα πράγματα». Ο χώρος της εκκλησίας, σύμφωνα με τον Hanson, 

«πάντοτε αποτελούσε ένα παράδοξο αισθητικό και φετιχιστικό αντικείμενο».183 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως η υλικότητα, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, σε συνδυασμό με την ιδέα της χριστιανικής λατρείας, διατυπώθηκε από 

τον Καβάφη πριν ακόμη τη σύνθεση του ποιήματος «Στην Εκκλησία» (σύμφωνα με 

τη Haas η σύλληψη της ιδέας του ποιήματος έγινε το 1893).184 Το 1892 ο ποιητής 

δημοσιεύει στον Τηλέγραφο της Αλεξάνδρειας το άρθρο του με τίτλο «Το Μουσείο 

μας», αναφορικά με το μουσείο που επρόκειτο να ανοίξει στην Αλεξάνδρεια. Εκεί ο 

Καβάφης αναφέρει χαρακτηριστικά πως: «Ἡ Βυζαντινή αἴθουσα περιέχει πολλὰς 

ἐπιγραφὰς καὶ διάφορα κομψοτεχνήματα ἐκ λίθου, ἐλπίζομεν δὲ ὅτι μὲ τὸν καιρὸν θὰ 

προστεθῶσι καὶ ἄλλα ἀντικείμενα [….] Τὸ Ἀλεξανδρεινόν Μουσεῖον […] εἶναι ὡς 

θησαυρὸς οἰκείων πραγμάτων. Ὁμιλεί εἰς την φαντασίαν ἡμῶν».185  

 

Διαχείριση των πηγών. 

 

 Εκτός από την αισθαντικότητα των μορφών που απεικονίζονται στους πίνακες  

των Προραφαηλιτών έχει επισημανθεί πως πολύ συχνά επιλέγουν να 

αναπαραστήσουν στον καμβά δραματικές αφηγήσεις από τη Βίβλο, τον κλασικό 

πολιτισμό και τη λογοτεχνία. Πολλές φορές η κριτική τους χαρακτηρίζει «ποιητές του 

καμβά», μία φράση που αντιπροσωπεύει απόλυτα το περιεχόμενο των έργων τους. 

Πηγή έμπνευσης των δημιουργιών τους είναι, μεταξύ άλλων, ποιητές όπως ο Keats, ο 

Tennyson, ο Dante και ο Shakespeare.186 Χαρακτηριστικό παράδειγμα ζωγράφου 

                                                           
183 Ellis Hanson, Decadence and Catholicism, Harvard University Press, Cambridge, 

Massachusetts, 1997, σ. 6. 
184 Hass, Le Problème Religieux…, ό.π., σ. 91. 
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αυτής της τάσης αποτελεί ο Edward Burne - Jones, ο οποίος ανήκει στο δεύτερο κύμα 

των Προραφαηλιτών. Αρχικά, περίπου τη δεκαετία του 1860, τα έργα του βρίσκονταν 

σχεδόν στην αφάνεια, καθώς προτιμούσε μόνο τις ιδιωτικές εκθέσεις σε στενό κύκλο 

φίλων και επίδοξων αγοραστών, μεταξύ των οποίων και οι ελληνικές οικογένειες 

Καβάφη-Ιωνίδη. Η καριέρα του ως ζωγράφου εκτοξεύθηκε το 1877 με την έκθεση 

οκτώ μεγάλων έργων με μεσαιωνικά και κλασικά θέματα στη Grosvenor Gallery. 

Όπως καταγράφει πολύ χαρακτηριστικά η σύζυγός του για την περίοδο της μεγάλης 

έκθεσης στη Grosvenor: «Από εκείνη την ημέρα βρήκε τη θέση του στον κόσμο με 

έναν τρόπο που δεν είχε καταφέρει πιο πριν, καθώς η ύπαρξή του έγινε ευρέως 

γνωστή και το όνομά του διάσημο».187 Οι πίνακες του Burne-Jones συχνά 

χαρακτηρίζονται ως «λογοτεχνικοί», καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο 

μορφωμένους καλλιτέχνες της εποχής του, απόφοιτο της Οξφόρδης, όπου 

«καταβρόχθιζε […] μεσαιωνική κλασσική και μοντέρνα λογοτεχνία».188 Πράγματι, η 

σύνθεση των ιστοριών που απεικονίζει στον καμβά είναι προϊόν τόσο της μόρφωσής 

του, όσο και της επαφής του με τον κύκλο ποιητών ανάμεσα στους οποίους βρέθηκε, 

όπως οι Algernon Charles Swinburne, William Morris και Dante G. Rossetti. Οι 

συνηθέστερες λογοτεχνικές πηγές των έργων του ήταν το έργο του Malory Morte d’ 

Arthur, αλλά κυρίως τα ποιήματα του Morris The Earthly Paradise.189 Συχνά, 

δημιουργούσε σειρές εικόνων μιας ιστορίας οι οποίες αποτελούσαν «κύκλους έργων» 

όπως: The Story of Troy, The Story of Cupid and Phyche, The Story of Perseus and 

Andromeda, The Story of Pygmalion, The Romaunt of the Rose.190 Μάλιστα, όπως 

έχει υποστηριχτεί, η ενασχόλησή του με τον αρχαίο πολιτισμό οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό, «στην προώθησή του [patronage] από τις ελληνικές οικογένειες του 

Λονδίνου».191 

 Ένας από τους καλλιτέχνες του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα που 

επηρεάστηκε από τη «λογοτεχνικότητα» του Burne - Jones και θεωρείται ακόλουθος 

                                                                                                                                                                      
Raphaelite artists Between Social Transgressions and Painterly Conventions”, Victorian 

Poetry, Vol. 33, No. 3/4 (Autumn-Winter 1995), σ. 341-370. 
187 Georgiana Burne-Jones, Memorials of Edward Burne-Jones, MacMillan & Co., London, 

1906, p. 75. 
188 Prettejohn, Arts for Art’s Sake..., ό.π., σ. 241. 
189 Για τις λογοτεχνικές πηγές των έργων του, βλ. αναλυτικά, Frances Spalding, Magnificent 

Dreams. Burne-Jones and the Late Victorians, E.P. Dutton, New York, 1978, σ. 44-80. 
190 Βλ. αναλυτικά, Liana De Girolami Cheney, Edward Burne-Jones’ Mythical Paintings. The 

Pygmalion of the Pre-Raphaelite Painters, Peter Lang Publishing, New York, 2014, σ. 21-82. 
191 Cheney, ό.π., σ. 35. 
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των Προραφαηλιτών, ήταν ο John William Waterhouse (1849; - 1917). Η σύνδεσή 

του με τους Προραφαηλίτες ζωγράφους έγινε πρώτη φορά, όταν ο Waterhouse 

παρουσίασε τον πολύ γνωστό του πίνακα The Lady of Shalott (1888;)192 εμπνευσμένο 

από τον Tennyson.193 Πρόκειται για έναν ζωγράφο που παρουσιάζεται στη σύγχρονη 

βιβλιογραφία με αινιγματικότητα, καθώς λίγα πράγματα είναι γνωστά για τη ζωή του, 

κάτι που δε συνάδει με την έντονη καλλιτεχνική δραστηριοποίησή του, κυρίως στη 

τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα.194 Δε σώθηκε κανένα προσωπικό του ημερολόγιο 

και πολύ σπάνια αναφέρεται σε επιστολές άλλων συγχρόνων του καλλιτεχνών, γι’ 

αυτό το λόγο δεν υπάρχει αρχειακό υλικό που να βοηθά να δημιουργηθεί με 

ασφάλεια το πορτρέτο του. Οι μοναδικές πληροφορίες για το έργο του προέρχονται 

από τους ίδιους τους πίνακες αλλά και καταλόγους εκθέσεων στις οποίες συμμετείχε, 

καθώς επίσης κι από κριτικές σε εφημερίδες και περιοδικά της εποχής του.195  

 Στην παρούσα ενότητα, θα γίνει μία προσπάθεια παράλληλης ανάγνωσης ενός 

πίνακα του Waterhouse με τον τίτλο Mariamne Leaving the Judgment Seat of Herod 

(1887), με το ποίημα του Καβάφη «Αριστόβουλος» (1918), κι αυτό γιατί και οι δύο 

καλλιτέχνες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι πρόκειται για ζωγράφο και ποιητή, 

διαχειρίζονται, όπως θα προσπαθήσω να δείξω στη συνέχεια, τις βιβλιακές τους πηγές 

με παρόμοιο τρόπο. Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί η ενδιαφέρουσα σύμπτωση πως 

τόσο ο Waterhouse όσο και ο Καβάφης επιλέγουν συνήθως να απεικονίσουν στο έργο 

τους προσωπικότητες «περιθωριακές», για τις οποίες, όπως θα αναφέρει ο ποιητής 

στον «Καισαρίωνα», στην ιστορία «λίγες γραμμές μονάχα βρίσκονται».196 

 

 

                                                           
192 Βλ. εδώ, Παράρτημα, Εικ. 3.9. 
193 Peter Trippi, J.M. Waterhouse, Phaidon Press, London, 2002, σ. 89-138· βλ. επίσης, Peter 

Trippi – Elizabeth Prettejohn – Robert Upstone – Patty Wageman (ed.), J.M. Waterhouse. The 
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195 Trippi, ό.π., σ. 4. 
196 Ενδεικτικά, αναφέρω μεταξύ άλλων την περίπτωση του Ρωμαίου αυτοκράτορα Νέρωνα, 
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προσώπων στον Waterhouse, βλ. Trippi, ό.π., σ. 40. 
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 Mariamne Leaving the Judgment Seat of Herod (1887) – «Αριστόβουλος» (1918). 

 

 Ο πίνακας του Waterhouse Mariamne Leaving the Judgment Seat of Herod 197 

παρουσιάστηκε πρώτη φορά στη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών το 1887 και αποτελεί 

έναν από τους μεγαλύτερους σε διαστάσεις πίνακα ζωγραφικής της εποχής, και 

μοναδικό για το έργο του Waterhouse, καθώς είναι κάτι παραπάνω από δυόμιση 

μέτρα ύψος και ενάμιση μέτρο πλάτος. Ο θεατής όταν έρχεται αντιμέτωπος με αυτόν 

τον τεραστίων διαστάσεων πίνακα βλέπει τη μορφή της Μαριάμνης, της δεύτερης 

συζύγου του βασιλιά Ηρώδη του Μέγα, η οποία κατηγορήθηκε ψευδώς για μοιχεία 

και καταδικάστηκε σε θάνατο. Πιο συγκεκριμένα, το έργο του Waterhouse 

απεικονίζει την στιγμή που η Μαριάμνη κατεβαίνει τα μαρμάρινα σκαλιά που 

οδηγούν στο τελικό στάδιο της εκτέλεσής της, ένα μαύρο κελί που απεικονίζεται 

στην κάτω δεξιά άκρη του πίνακα. Οι Ιουδαίοι δικαστές βρίσκονται στο βάθος 

τυλιγμένοι σε σκιά, ο βασιλιάς Ηρώδης στο θρόνο του και δεξιά του η Σαλώμη να 

του ψιθυρίζει να εκτελέσει την ποινή, καθώς ο ίδιος, κυριευμένος από πάθος για την 

Μαριάμνη, επιθυμούσε να ελαφρύνει την τιμωρία της από την εκτέλεση, σε ισόβια 

φυλάκιση. Κανένα πρόσωπο στον πίνακα δεν κοιτά την Μαριάμνη, ενώ αυτή γυρνά 

στο πλάι και απευθύνεται με το βλέμμα της στον βασιλιά Ηρώδη.   

 Από το 1887 ο πίνακας της Μαριάμνης είχε εκτεθεί δεκαοκτώ φορές στην 

Αμερική και στην Ευρώπη, κερδίζοντας βραβεία το 1889 στην παγκόσμια έκθεση 

Παρισιού, και το 1893 και 1897 στο Σικάγο και στις Βρυξέλλες, αντίστοιχα.198 

Πρόκειται, λοιπόν, για ένα έργο που έχει συζητηθεί και εκτιμηθεί αρκετά από το 

κοινό της εποχής και αποτελεί «έναν από τους πιο γνωστούς πίνακες ζωγραφικής του 

καιρού του».199 Είναι γνωστό επίσης, πως ο Καβάφης το 1897 πραγματοποίησε με 

τον αδερφό του Τζων ένα μεγάλο ταξίδι στο Λονδίνο και το Παρίσι,200 όπου μεταξύ 

άλλων επισκέφτηκαν μουσεία και γκαλερί, όπως φαίνεται και από καταλόγους του 

ποιητή που έχουν διασωθεί στο Αρχείο του, από την Εθνική Πινακοθήκη του 

                                                           
197 Βλ. τον πίνακα, εδώ, Παράρτημα, Εικ. 3.10. 
198 Hobson, ό.π., σ. 39. 
199 Simon Goldhill, Victorian Culture and Classical Antiquity, Princeton University Press, 

Princeton and Oxford, 2011, σ. 45. Την ίδια εποχή ο πίνακας του Waterhouse ενέπνευσε και 

θεατρικά έργα, Βλ. ενδεικτικά, Jeffrey Richards, The Ancient World on the Victorian and 

Edwardian Stage, Palgrave Macmillan, London, 2009, σ. 185. 
200 Σαββίδη, Λεύκωμα Καβάφη…, ό.π., σ. 191· αλλά και, Liddell, ό.π., σ. 138. 
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Λονδίνου αλλά και το Βρετανικό Μουσείο.201 Η πιθανότητα του να έχει δει τον 

πίνακα δεν είναι μικρή αν κρίνει κανείς την υπερβολική προβολή που φαίνεται ότι 

διέθετε τα χρόνια διαμονής του Καβάφη και στις δύο πόλεις. Πάντως, η περίπτωση 

του Waterhouse δε θα του ήταν άγνωστη, καθώς μία μικρή περιδιάβαση σε 

ορισμένους καταλόγους εκθέσεων του 1897 τόσο στο Λονδίνο όσο και στο Παρίσι 

δείχνουν την ενεργή του παρουσία.202 Εκτός αυτού, ο ζωγράφος αποτέλεσε το 

νεώτερο μέλος (ηλικιακά) στην ιστορία της Βασιλικής Ακαδημίας που διορίστηκε ως 

μόνιμο μέλος της από το 1885 έως και το 1893, εκθέτοντας ανελλιπώς έργα του και 

φτάνοντας στην ανώτατη καμπή της καριέρας του τα τελευταία χρόνια του 19ου 

αιώνα.203 

 Ανεξάρτητα με το κατά πόσον η υπόθεση ότι ο Καβάφης γνώριζε τον εν λόγω 

πίνακα του Waterhouse ευσταθεί, μία περισσότερο ασφαλής παράλληλη προσέγγιση 

των δύο έργων, του πίνακα και του ποιήματος, θα ήταν βάσει των κοινών βιβλιακών 

πηγών που φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν οι δύο καλλιτέχνες, γεγονός που αναδεικνύει 

το ζήτημα της διαχείρισης της ιστορίας204 που παρέχεται μέσω αυτών στα έργα τους.  

 Στον κατάλογο της έκθεσης της Βασιλικής Ακαδημίας το 1887, όπου και 

εκτέθηκε για πρώτη φορά ο εν λόγω πίνακας του Waterhouse, κάτω από τα βασικά 

στοιχεία του λήμματος εισαγωγής με τον τίτλο και τον δημιουργό του, τίθεται μία 

παράγραφος η οποία περιγράφει την ιστορία που απεικονίζεται στον πίνακα από τον 

ζωγράφο, ώστε να αποτελέσει οδηγό για την κατανόησή του από το κοινό. Στο τέλος 

της περιγραφής του μύθου γράφει χαρακτηριστικά: «See Josephus. ‘Antiquities of the 

Jews’».205 Ήδη έγινε λόγος για τη χρήση λογοτεχνικών ιστοριών από τον 

Waterhouse, ωστόσο μία άλλη προσφιλής μέθοδος για την εύρεση θεμάτων ήταν και 

                                                           
201 Καραμπίνη-Ιατρού, ό.π., σ. 119. 
202 Art at the New Gallery London 1897, London: Offices of “The Studio”· αλλά και, Art at 

the Salon champs Élysées Paris 1897, Paris: Offices of “The Studio”. 
203 Hobson, ό.π., σ. 55-64. 
204 Για το ζήτημα της Ιστορίας στον Καβάφη, βλ. αναλυτικά, Τάκης Καγιαλής, «’Εγώ είμαι 

ποιητής ιστορικός’. Ο Καβάφης και ο μοντερνισμός», περ. Ποίηση, τχ. 12, (Φθινόπωρο-

Χειμώνας 1998), σ. 77-119· Επίσης, Bruce W. Frier, Making History Personal: Constantine 

Cavafy and the Rise of Rome, <https://lsa.umich.edu/modgreek/window-to-greek-culture/c-p--

cavafy-forum.html> [προσπ. 29 Μαϊου 2018]· βλ. επιπλέον, David Ricks, “Cavafy the poet-

historian”, Byzantine and Modern Greek Studies, Vol. 12 (1988), σ. 169-184· αλλά και, Maria 

Boletsi, “How to do things with poems Performativity in the Poetry of C.P. 

Cavafy”, Arcadia–International Journal for Literary Studies, 41.2 (2006), σ. 396-418. 
205 The Exhibition of the Royal Academy of Arts, Printed by William Clones and Sons 

(Limited), London, 1887, σ. 9. Βλ. την εν λόγω περιγραφή, εδώ, Παράρτημα, Εικ. 3.11. 

https://lsa.umich.edu/modgreek/window-to-greek-culture/c-p--cavafy-forum.html
https://lsa.umich.edu/modgreek/window-to-greek-culture/c-p--cavafy-forum.html
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αρχαίες πηγές, όπως λεξικά αλλά και ιστορικά έργα. Συγκεκριμένα, ο ζωγράφος 

χρησιμοποιούσε ιδιαίτερα το λεξικό του William Smith Dictionary of Greek and 

Roman Biography and Mythology206 αλλά και, όπως φάνηκε παραπάνω για την 

ιστορία της Μαριάμνης, τον ιστορικό των Ιουδαίων, Ιώσηπο Φλάβιο.    

 Στη βιβλιοθήκη του Καβάφη σώζεται η αγγλική έκδοση του έργου του 

Ιώσηπου Φλάβιου207 αλλά και πέντε τόμοι του λεξικού ελληνικών και ρωμαϊκών 

βιογραφιών και μύθων (Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology) 

του William Smith ή ακριβέστερα επιμέλειας του ίδιου,208 στο ένα εκ των οποίων 

αναφέρεται και η ιστορία της Μαριάμνης κάτω από το λήμμα «Σαλώμη».209 Ο F.M. 

Pontani, στη μελέτη του για την αναζήτηση των πηγών στα ποιήματα του Καβάφη 

αναφέρει πως πηγή του ποιήματος «Αριστόβουλος» είναι το έργο του Ιώσηπου 

Φλάβιου η Ιουδαϊκή Αρχαιολογία, η ίδια δηλαδή πηγή στην οποία παραπέμπει και ο 

Waterhouse τον θεατή του πίνακα.210 Όλα τα παραπάνω θεωρώ ότι νομιμοποιούν την 

παράλληλη «ανάγνωση» των δύο έργων, καθώς είναι φανερό ότι ο ποιητής και ο 

ζωγράφος διαχειρίζονται τις ίδιες βιβλιακές πηγές, και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο. 

 Ο Goldhill, εξερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο η ιστορία της Μαριάμνης 

αποτυπώνεται στο έργο του Waterhouse σε συνδυασμό με τη μικρή περιγραφή της 

ιστορίας που ακολουθεί την εικόνα στον πίνακα, βλέπει μία «εξαπατημένη» γυναίκα 

η οποία οδηγείται στο θάνατο με τρόπο που αρμόζει σε μια βασίλισσα. Αν και είναι 

θύμα πλεκτάνης αποτυπώνεται στον καμβά ως μία δυναμική γυναίκα η οποία γυρνάει 

να κοιτάξει τον Ηρώδη, που όμως, αν και βασιλιάς παρουσιάζεται με σκυμμένο το 

κεφάλι. Ωστόσο, ο μελετητής έχοντας υπόψη την αρχαία πηγή του Φλάβιου, απορεί 

για τον λόγο για τον οποίο η Μαριάμνη αποτυπώνεται ως το θύμα δημιουργώντας 

παράλληλα ένα αίσθημα συμπόνιας στο θεατή. Εάν διαβάσει κανείς το σύνολο των 

αναφορών του Φλάβιου στη Μαριάμνη, η εικόνα του χαρακτήρα της δεν δικαιολογεί 

τη θυματοποίησή της. Πρόκειται για μια γυναίκα όμορφη και παράλληλα πανούργα, 

                                                           
206 Trippi, ό.π., σ. 13· Βλ. επίσης, James K. Baker – Cathy L. Baker, “The ‘lamia’ in the art of 

J.W. Waterhouse”, The British Art Journal, Vol. 5, No. 2 (Autumn 2004), σ. 15. 
207 Καραμπίνη-Ιατρού, ό.π., σ. 65. 
208 Ό.π., σ. 121. 
209 William Smith (ed.), A Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. By 

various Writers. Illustrated by Numerous Engravings on Wood, Vol. III, Oarses-Zygia,  

London, John Murray, 1880, σ. 698. 
210 Filippo Maria Pontani, Επτά δοκίμια και μελετήματα για τον Καβάφη (1936-1974), 

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 1991, σ. 62-63. 
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που εκμεταλλεύεται το πάθος του Ηρώδη απέναντί της για δικό της όφελος. 

Επιπλέον, ο μελετητής τονίζει το γεγονός πως η ίδια η συμπεριφορά της Μαριάμνης 

απέναντι στην Σαλώμη και την Κύπρο ήταν η αιτία που εκείνες δημιούργησαν την 

πλεκτάνη της μοιχείας στρεφόμενες εναντίον της.211 Συμπερασματικά, ο Goldhill 

υποστηρίζει πως η πρόσληψη του πίνακα από το κοινό της εποχής, το οποίο είναι 

σχεδόν δεδομένο πως δεν γνώριζε την ιστορία του Φλάβιου, εξαρτάται από την 

υποκειμενική αντιμετώπιση του κάθε θεατή. Άλλος μπορεί να προσλάβει την ιστορία 

σαν «ένα οικογενειακό δράμα» που έγκειται στη ζήλεια (όπως φανερώνει η 

περιγραφή στον κατάλογο της έκθεσης) ενώ άλλος θα μπορούσε να την εντάξει στη 

συζήτηση που αναδύεται τον 19ο αιώνα περί σεξουαλικότητας, φύλου και ερωτικής 

επιθυμίας (η αδυναμία του συζύγου Ηρώδη απέναντι στην ερωτική έλξη που νιώθει 

για την Μαριάμνη που τον λυγίζει, αν και βασιλιάς και η εκμετάλλευση αυτού του 

γεγονότος από την ίδια για δικό της όφελος).212 Και οι δύο υποθέσεις, πάντως, 

εξαρτώνται από τον προσωπικό «διάλογο» που θα αναπτυχθεί ανάμεσα στο έργο και 

στον θεατή. 

 Στο ποίημα του Καβάφη «Αριστόβουλος», η αναφορά στη Μαριάμνη γίνεται 

με τους εξής στίχους:213 

   […] 

   Πῶς τὸ κατὸρθωσε. Τὶ καταχθόνιο σχέδιο 

   ποὺ νὰ μὴν νοιώσει κ’ ἡ Μαριάμμη τίποτε. 

   Ἄν ἔνοιωθε ἡ Μαριάμμη, ἄν ὑποπτεύονταν, 

   θἄβρισκε τρόπο το αδέρφι της νὰ σώσει· 

   βασίλισσα εἶναι τέλος, θὰ μποροῦσε κάτι. 

   […] 

Μετά την περιγραφή του θρήνου της Αλεξάνδρας για το χαμό του γιού της 

Αριστόβουλου, διατυπώνεται η απορία πώς και η ίδια η Μαριάμνη δεν κατάλαβε το 

πανούργο σχέδιο της Σαλώμης και της Κύπρου που οδήγησε στον πνιγμό του. Εάν το 

είχε αντιληφθεί, λέει ο ποιητής, τότε θα τον έσωζε «σαν βασίλισσα που είναι». 

Επιπλέον, ο Καβάφης στους στίχους του παρουσιάζει την Μαριάμνη σαν μία γυναίκα 

με ήθος, η οποία θα χρησιμοποιούσε τη δύναμή της για να σώσει τον αδερφό της. 

Συνεπώς, δημιουργείται το ίδιο ερώτημα που διατυπώνεται και από τον Goldhill για 

                                                           
211 Goldhill, ό.π., σ. 47-50. 
212 Ό.π.., σ. 50-52. 
213 Καβάφης, Τα ποιήματα, ό.π., σ. 288. 
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την απεικόνιση της Μαριάμνης στον πίνακα του Waterhouse. Εφόσον ο Καβάφης 

ήταν γνώστης της ιστορίας που αποτυπώνει στο ποίημα και μάλιστα από δύο 

διαφορετικές πηγές, γιατί να δημιουργήσει σε αυτούς τους στίχους ένα «πορτρέτο» 

αθώας αλλά παράλληλα δυναμικής Μαριάμνης, ενώ σίγουρα είχε υπόψη την 

απεικόνισή της από τον Φλάβιο; Άλλωστε, όπως υποστηρίζει ο Τάκης Καγιαλής στη 

μελέτη του για τον ιστορικό Καβάφη, η «ιστορική αίσθηση» που κατέχει ο ποιητής: 

 

τον υποχρεώνει ανάμεσα στα άλλα, να προσδιορίζει, ευθέως ή 

εμμέσως, αλλά πάντοτε με σχολαστικότητα και συνέπεια, την 

ταυτότητα κάθε ιστορικού ή πλασματικού χαρακτήρα που 

εμφανίζεται στο έργο του, καθώς και η συγκεκριμένη ιστορική 

στιγμή στην οποία εκφέρεται ο λόγος ή διαδραματίζεται το 

περιστατικό.214 

 

 Είναι γεγονός πως ο Καβάφης διατηρεί στο έργο του μία πολυδιάστατη και 

πολύτροπη σχέση με τις πηγές, τις οποίες χρησιμοποιεί με στόχο την ιστοριογραφική 

θεμελίωση των γραφομένων του χωρίς να περιορίζεται στην «επαληθευσιμότητα» 

των ιστορικών δεδομένων που παραθέτει στο ποίημα.215 Το ποίημα του Καβάφη 

«Αριστόβουλος» για το οποίο γίνεται λόγος, θα έλεγε κανείς ότι ανήκει στην ίδια 

ομάδα ποιημάτων στα οποία, όπως υποστηρίζει ο Καγιαλής φέροντας ως παράδειγμα 

μεταξύ άλλων τον «Δαρείο» αλλά και το «Δημάρατο», επικεντρώνεται στην 

ανασύσταση και ερμηνεία της συναισθηματικής κατάστασης των ιστορικών 

προσώπων στα οποία αναφέρεται.216 Πράγματι, ο Καβάφης επικεντρώνεται στο 

σύνολο του ποιήματος στην ψυχολογική κατάπτωση της μητέρας του νεαρού νεκρού 

Αριστόβουλου, περιγράφοντας την οργή της αλλά και την ακραία εναλλαγή των 

συναισθημάτων της με την ίδια δραματικότητα που παρατηρείται και στις αρχαίες 

τραγωδίες. Ωστόσο, στην περίπτωση της απεικόνισης της Μαριάμνης, που μας 

απασχολεί εδώ, παρατηρείται μία ιδιαιτερότητα. Ο τελευταίος στίχος αναφοράς στην 

Μαριάμνη από τον Καβάφη, «βασίλισσα εἶναι τέλος, θὰ μποροῦσε κάτι» φανερώνει 

μία ειρωνική αντιμετώπιση αναφορικά με τη δυνατότητά της να σώσει τον αδερφό 

της Αριστόβουλο. Κι αυτό γιατί, εάν ληφθεί ως δεδομένο ότι ο Καβάφης αντλεί την 

ιστορία του ποιήματος από τον Φλάβιο και το λεξικό του Smith, γνωρίζει και την 

δίκη της Μαριάμνης και το γεγονός πως η ίδια έπεσε θύμα στην πλεκτάνη των δύο 
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γυναικών, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε θάνατο. Σε αυτό ακριβώς το σημείο 

έγκειται η «δημιουργική φαντασία» του ποιητή για την κατανόηση και παράλληλα 

την «αναβίωση» της εμπειρίας μίας άλλης ζωής ενός ιστορικού προσώπου, σε αυτή 

την περίπτωση της Μαριάμνης.217 Ο Καβάφης, «εικάζει» τι θα έκανε «αν» είχε 

αντιληφθεί το σχέδιο θανάτωσης του αδερφού της, γεγονός που θέτει τον παραλήπτη 

του ποιήματος, τον αναγνώστη, να «διαλεχθεί» με το υποκείμενο της ιστορίας και 

ίσως να «ταυτιστεί» (‘empathy’) με αυτό, ώστε να κατανοήσει την συγκεκριμένη 

ιστορική στιγμή.218 Η υποβόσκουσα ειρωνεία στο ποίημα του Καβάφη σχετικά με την 

παρουσία της Μαριάμνης, δηλώνει έναν προβληματισμό που μόνο ο γνώστης της 

ιστορίας του Φλάβιου θα τον αντιληφθεί, αφού, στη πραγματικότητα η θέση της ως 

βασίλισσας στο πλευρό του Ηρώδη δεν της έδωσε, τελικά, τη δυνατότητα να 

αντιληφθεί το σχέδιο πλεκτάνης εναντίον της, όπως και στον Αριστόβουλο, γεγονός 

που την οδήγησε σε θάνατο. 

 Στο τρίτο αυτό κεφάλαιο της εργασίας, η συζήτηση του θέματος της ποίησης 

του Καβάφη με την τέχνη της ζωγραφικής, εισχώρησε σε δύο βασικά ζητήματα της 

καβαφικής ποιητικής, του αισθησιακού της χαρακτήρα και της διαχείρισης της 

Ιστορίας. Όπως φάνηκε, πρόκειται για δύο θέματα, που με διαφορετικό τρόπο το 

καθένα απασχόλησαν και τους Προραφαηλίτες ζωγράφους. Μέσα από τη χρήση των 

παραδειγμάτων του Solomon και του Waterhouse έγινε μία απόπειρα να ενταχθούν τα 

δύο καβαφικά ποίηματα («Στην Εκκλησία» και «Αριστόβουλος») σε ένα γενικότερο 

καλλιτεχνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο η τοποθέτησή τους δίπλα σε εικαστικά έργα 

της εποχής φανερώνει και φωτίζει, λίγο διαφορετικά, τη διαχείριση αυτών των 

θεμάτων από τον ποιητή. Στο επόμενο και τελευταίο κεφάλαιο, θα πραγματοποιηθεί 

μία παρόμοια συζήτηση, στον χώρο δράσης του Καβάφη, στην Αίγυπτο. Από τα 

«έμμεσα» καλλιτεχνικά δάνεια, για τα οποία έγινε λόγος στην παρούσα ενότητα, θα 

γίνει μία προσπάθεια ανάδειξης των άμεσων δανείων που ενδέχεται να υπάρχουν 

ανάμεσα στον Καβάφη και τον οριενταλιστή ζωγράφο Θεόδωρο Ράλλη. 

 

 

 

 

                                                           
217 Καγιαλής, ό.π., σ. 99· αλλά και, Frier, ό.π., σ. 11. 
218 Καγιαλής, ό.π. 
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4.   Ο Κ. Π. Καβάφης και η καλλιτεχνική ζωή της Αιγύπτου. 
 

Κατὰ τὸ τελευταῖον τέταρτον τοῦ 19ου αἰῶνος τὸ καλλιτεχνικὸν 

αἴσθημα τῶν ὁμογενῶν τῆς Ἀλεξανδρείας πρὸς τὴν ζωγραφικὴν 

δὲν παρουσιάζεται ἀρκετὰ προηγμένον. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν καὶ οἱ 

εὐσυνείδητοι ζωγράφοι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, μη εὑρίσκοντες ἐδῶ 

πρόσφορον τὸ ἔδαφος διά σοβαράν ἐργασίαν, ἔστρεφον ἀλλοῦ τὰ 

βλέμματὰ των, ὅπου καὶ ἐγκαθιστάμενοι ηὐδοκίμουν. Ἐν 

Ἀλεξανδρείᾳ δὲν παρέμενον εἰμὶ αἱ μετριότητες.219 

 

Το παραπάνω σύντομο απόσπασμα, του 1927, για την ισχνή παρουσία των Ελλήνων 

ζωγράφων στην Αλεξάνδρεια και την παρουσία κυρίως ερασιτεχνών (και όχι υψηλού 

επιπέδου καλλιτεχνών), παρουσιάζει με λίγα λόγια την καλλιτεχνική ατμόσφαιρα που 

κυριαρχούσε στην Αλεξάνδρεια, από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και εξής. Η 

Ρίκα Σεγκοπούλου, σε αχρονολόγητο δοκίμιο στο οποίο αναλύει το ζήτημα της 

αναγκαιότητας ή μη του ερασιτεχνισμού και τις επιπτώσεις που αυτός έχει στην ίδια 

την τέχνη, υποστηρίζει, σε χαμηλότερους τόνους, πως: «Ειδικά σε κέντρα στα οποία 

η Τέχνη δεν ήκμασεν ακόμη, όπως η πόλη μας [ο ερασιτεχνισμός] δεν μπορεί παρά 

να είναι ωφέλιμος [.…] κυρίως, ως είπαμε σε κέντρα […] όπως η Αλεξάνδρεια».220 

 Πιο πρόσφατα, το 2003, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα εικαστική έκθεση  με 

τον τίτλο Κ. Π. Καβάφης. Ο κόσμος του και οι εικαστικές μορφές της εποχής του, όπου 

παρουσιάστηκαν έργα ζωγράφων που έδρασαν στην Αίγυπτο κατά τη διάρκεια της 

ζωής του ποιητή. Τα κοινά στοιχεία που παρατηρούνται στους πίνακες αυτών των 

καλλιτεχνών είναι κατά κύριο λόγο, η κίνηση της πόλης (στην αγορά ή στο παζάρι), η 

πολυχρωμία του πλήθους, αλλά και το «ανηλεές σχεδόν υγρό φως» της Ανατολής που 

φωτίζει τα στενά σοκάκια της Αλεξάνδρειας.221 Η εικόνα αυτή που εμπνέει τους 

ζωγράφους που έρχονται στην πόλη με σκοπό να την απεικονίσουν στον καμβά, 

αντιστοιχεί με εκείνη του Καβάφη, καθώς και ο ίδιος περπατώντας στα σοκάκια της 

                                                           
219 Ηρ. Λαχανοκάρδης, Παλαιά και Νέα Αλεξάνδρεια. Σύντομος ιστορική ανασκόπησις του 

Αλεξανδρινού Ελληνισμού κατά τα τελευταία 50 έτη, Τύποις Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 

Αλεξάνδρεια, 1927, σ. 16-20. 
220 Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α., Φάκελος: Σεγκόπουλος, Αλέκος και Ρίκα (1907-1925), 1.4 «Δοκίμια και 

σκέψεις. Ελληνικά –Γαλλικά», χ.χ. 
221 Βλ. στον κατάλογο της έκθεσης 2003-2004, Έφη Ανδρεάδη (επιμ.), Κ.  Π. Καβάφης. Ο 

κόσμος του και οι εικαστικές μορφές της εποχής του, Πολιτιστική Ολυμπιάδα, Υπουργείο 

Πολιτισμού, Αθήνα, 2004, σ. 13· Για πληροφορίες σχετικά με τους Έλληνες ζωγράφους στην 

Αίγυπτο, βλ. επίσης τον κατάλογο, Έλληνες καλλιτέχνες στην Αίγυπτο, 1860-1920, Εθνική 

Πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου, Αθήνα, 1983. 
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πόλης φαίνεται πως έχει την ίδια αίσθηση, όταν καταγράφοντας την εντύπωσή του σε 

ένα σημείωμα το 1908, αναφέρει:  

Δοῦλοι, ἐργάται, μικροϋπάλληλοι τοῦ ἐμπορίου, ὑπάλληλοι τῶν 

μαγαζιῶν [.…] Ἡ πολλή δουλειά καί ἡ πολλή κίνησις τούς 

κάμνουν λεπτά καί συμμετρικά τά σώματα [.…] Τά πρόσωπά τους 

ἤ ἄσπρα ὅταν ἡ ἐργασία τους  εἶναι μές σέ μαγαζιά, ἤ ἡλιοκαμμένα 

ὅταν εἶναι ἔξω, ἔχουν [πάντα] ἕνα σημπαθητικό ποιητικό χρῶμα.222 

 

 Η Έφη Ανδρεάδη, η επιμελήτρια της έκθεσης, συμπεραίνει πως: «Ο 

περιορισμένος σχετικά κύκλος των ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών της 

πόλης, σίγουρα θα έδωσε την ευκαιρία στον ποιητή να γνωρίσει προσωπικά πολλούς 

από τους συγχρόνους του ζωγράφους».223 Πράγματι, ο Καβάφης όπως φαίνεται και 

από επιστολές στο Αρχείο του, είχε αναπτύξει επαφή με σημαντικές καλλιτεχνικές 

προσωπικότητες της εποχής,224 όπως μεταξύ άλλων, με τον Κωνσταντίνο Μαλέα, τη 

Θάλεια Φλωρά-Καραβία, τη Μαρώ Βατιμπέλλα, τον Τάκη Καλμούχο αλλά και τον 

Θεόδωρο Ράλλη, για τον οποίο θα γίνει ιδιαίτερη μνεία σε αυτό το κεφάλαιο. Ο 

Δημήτρης Δασκαλόπουλος αναφερόμενος στις εικαστικές απεικονίσεις του ίδιου του 

ποιητή από ζωγράφους, επιβεβαιώνει την παραπάνω θεώρηση, συμπεραίνοντας πως ο 

Καβάφης είναι ο μόνος νεοέλληνας ποιητής του οποίου η μορφή αλλά και το έργο 

του έχουν εμπνεύσει, επίμονα και με ποικίλα εικαστικά μέσα, συγχρόνους του αλλά 

και μεταγενέστερους καλλιτέχνες.225 Ο μεγάλος αριθμός πορτρέτων του Καβάφη από 

ζωγράφους της εποχής του υποδηλώνει μία ιδιαίτερη σχέση οικειότητας μαζί τους, 

καθώς η δημιουργία των περισσότερων έργων έγινε «εκ του φυσικού» και όχι από 

φωτογραφικές απεικονίσεις, τις οποίες κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούν οι 

μεταγενέστεροι.226 

 Η περίπτωση του ζωγράφου στην οποία θα εστιάσουμε στην παρούσα 

ενότητα είναι εκείνη του οριενταλιστή Θεόδωρου Ράλλη (1852-1909). Η παράλληλη 

συζήτηση των δύο καλλιτεχνών δικαιολογείται βάσει της υπόθεσης ότι, τόσο ο 

ζωγράφος Ράλλης όσο και ο ποιητής Καβάφης δέχτηκαν ο ένας από τον άλλον μία 

                                                           
222 Καβάφης, Ανέκδοτα Σημειώματα…, ό.π., σ. 43 (η υπογράμμιση δική μου). 
223 Ανδρέαδη, ό.π., σ. 33. 
224 Περίδης, ό.π., σ. 119· αλλά και, Jeffreys, ό.π., σ. 57-58. 
225 Για τα πορτρέτα του Καβάφη, αλλά και άλλες εικαστικές του απεικονίσεις βλ. αναλυτικά, 

Δασκαλόπουλος, Βιβλιογραφία Κ.Π. Καβάφη 1886-2000, ό.π., σ. 387- 453. 
226 Δασκαλόπουλος, «Εισαγωγικό σημείωμα: Ο Κ. Π. Καβάφης και οι εικαστικοί 

καλλιτέχνες. Μια αμφίδρομη σχέση», ό.π., σ. 15. 
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ορισμένου είδους καλλιτεχνική επιρροή μέσα από τα έργα τους. Εκτός των άλλων, η 

καλλιτεχνική περίπτωση του Ράλλη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς, 

σύμφωνα με τη μελετήτρια του έργου του, Μίρκα Παλιούρα, η μελέτη της ζωής του 

αλλά και της καλλιτεχνικής του πορείας μέσα από το προσωπικό του Αρχείο το οποίο 

βρίσκεται στην κατοχή των απογόνων του,227 αποτελεί σημαντική πηγή γνώσεων για 

την καλλιτεχνική κίνηση, κυρίως της τελευταίας δεκαετίας του 19ου αιώνα στην 

Αίγυπτο, για την οποία οι πληροφορίες από άλλες πηγές είναι ελλιπείς.228   

 

Ο ζωγράφος Ράλλης και τα Salon του Καΐρου. 

 

 Ο Θεόδωρος Ράλλης, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, Χιώτης στην 

καταγωγή, μεγαλωμένος από εύπορη οικογένεια εμπόρων στο Λονδίνο και το 

Μάντσεστερ κι από το 1873 και εξής στη Γαλλία (όπου το 1884 λαμβάνει τη γαλλική 

υπηκοότητα), καθίσταται, λόγω των πολλών πολιτισμικών επιρροών που έχει λάβει, 

μία ιδιαίτερη περίπτωση ανάμεσα στους ομότεχνούς του που ανήκουν στο κίνημα του 

Οριενταλισμού. Σε αυτό «συμβάλλει και η διττή αντιμετώπισή του, ως Γάλλου 

οριενταλιστή ζωγράφου, από τους Γάλλους και ως Έλληνα ομογενή καλλιτέχνη, από 

τους Έλληνες».229 Φτάνοντας στη Γαλλία το 1873 κατάφερε να θητεύσει έως το 1880 

στο εργαστήριο του πιο διάσημου ζωγράφου και ακαδημαϊκού της περιόδου στο 

Παρίσι, τον Jean-Léon Gérôme, απ’ όπου ξεκίνησε και η επιτυχημένη του 

καλλιτεχνική πορεία. Η πρώτη επίσημη έκθεση στην οποία συμμετείχε ήταν στο 

Salon des Refusés του 1873 με το έργο Η γέννηση μιας Νηρηίδας και από το 1874 και 

εξής συμμετείχε ανελλιπώς για τριανταπέντε χρόνια στα ετήσια Salon του Παρισιού, 

οπότε επήλθε και ο θάνατός του, το 1909. Εκτός από τη Γαλλία, ο Ράλλης εξέθετε τα 

έργα του και στην Αγγλία, όπως μεταξύ άλλων στις εκθέσεις Liverpool Autumn 

Exhibition of Modern Pictures (1878), Exhibition of the Royal Academy of Arts 

(1879), αλλά και στην έκθεση London Summer Exhibition της Grosvenor Gallery το 

                                                           
227 Αποσπάσματα από το Αρχείο του ζωγράφου παρατίθενται στο, Μίρκα Α. Παλιούρα, Το 

ζωγραφικό έργο του Θεόδωρου Ράλλη (1852-1909). Πηγές έμπνευσης-οριενταλιστικά θέματα, 

τόμος Α’, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή, Τομέας Αρχαιολογίας και 

Ιστορίας της Τέχνης. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2008. 
228 Βλ. τον κατάλογο, Μίρκα Α. Παλιούρα (επιμ.), Θεόδωρος Ράλλης. Με το βλέμμα στην 

Ανατολή, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα, 2014, σ. 16. 
229 Ό.π., σ. 31-32. 
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1883.230 Όπως συμπεραίνει κανείς, λοιπόν, πρόκειται για έναν καλλιτέχνη ο οποίος 

ήταν παρών και παρακολουθούσε από πολύ κοντά τις πιο αναγνωρισμένες και με 

κύρος διοργανώσεις της εποχής του, και μάλιστα τα χρόνια κατά τα οποία στην 

επικαιρότητα των καλλιτεχνικών νέων αλλά και στις αίθουσες των εικαστικών 

εκθέσεων κυριαρχούσαν προσωπικότητες, που αναφέρθηκαν ήδη, όπως ο 

ανατρεπτικός Whistler αλλά και οι αμφιλεγόμενοι Προραφαηλίτες. 

 Είναι γεγονός πως ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του κινήματος του 

Οριενταλισμού στην τέχνη, είναι η σύνδεσή του με την έννοια του ταξιδιού με σκοπό 

την άντληση θεμάτων, που θα προέρχονται όχι πλέον από φωτογραφικές απεικονίσεις 

της Ανατολής που κυκλοφορούν στις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά από μία πραγματική 

γνήσια εικόνα η οποία και θα παραπέμπει στην προσωπική εμπειρία των ίδιων των 

καλλιτεχνών στην Ανατολή.231 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το 1880 ο Ράλλης 

επισκέπτεται πρώτη φορά την Αίγυπτο, απ’ όπου άντλησε και τα θέματα των έργων 

που εξέθεσε την ίδια χρονιά στο Salon του Παρισιού. Δέκα χρόνια αργότερα, από το 

1890 έως και το 1904 αποφασίζει να εγκατασταθεί στο Κάιρο για τους χειμερινούς 

μήνες, πραγματοποιώντας παράλληλα ταξίδια και συμμετέχοντας σε εκθέσεις στο 

εξωτερικό. Το 1891, σε συνεργασία με δύο άλλους φίλους του καλλιτέχνες 

εγκαινιάζει το πρώτο Salon του Καΐρου σύμφωνα με το πρότυπο των Παρισινών 

Salons. Η είδηση άρχισε να κυριαρχεί στις εφημερίδες της Αιγύπτου, καθώς 

αποτελούσε το γεγονός της χρονιάς.232 Η σημαντικότητα και η αξία αυτής της 

καλλιτεχνικής έκθεσης, η οποία καθιερώθηκε ως ετήσια, επιβεβαιώνεται κι από το 

γεγονός ότι ο Ράλλης πριν εκθέσει τα έργα του στην Ευρώπη πρώτα τα παρουσίαζε 

στο Salon του Καΐρου ώστε «να δοκιμάζονται […] μπροστά σε ένα κοινό το οποίο 

ψηλαφεί τις πρώτες του επαφές με τη τέχνη».233 Όπως δηλώνει ο ίδιος λίγα χρόνια 

αργότερα στον Μποέμ (Δημήτρη Χατζόπουλο) για τη σύλληψη της ιδέας του Salon:  

Πρὸ 9 ἐτῶν ἕνα χειμῶνα, ὅπου ἔμεινα εἰς τὸ Κάιρον ἀπεφασίσαμε 

μὲ τρεῖς ἄλλους φίλους μου ζωγράφους ξένους νὰ κάμωμεν μίαν 

συναναστροφὴν, εἰς  ἥν νὰ ἐκθέσωμεν μερικά ἔργα μας. Το 

πρᾶγμα ἔγινεν ἐκ του προχείρου, τοσούτῳ δὲ ἐπέτυχεν, ὥστε ἡ 

                                                           
230 Παλιούρα, Θεόδωρος Ράλλης…, ό.π., σ. 17-18.    
231 Σχετικά με το κίνημα του Οριενταλισμού, βλ. Said W. Edward, Οριενταλισμός, Νεφέλη, 

Αθήνα, 1996· επίσης, βλ. John M. Mackenzie, Orientalism. History, Theory and the Arts, 

Manchester University Press, Manchester and New York, 1995. 
232 Παλιούρα, Το ζωγραφικό έργο του Θεόδωρου Ράλλη…, ό.π., σ. 40. 
233 Ό.π., σ. 45. 
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ἔκθεσις ἐξηκολούθησε συνεχιζόμενη καὶ τὰ  ἐπόμενα ἔτη, ἤδη δὲ 

εἶνε μία λαμπρὰ ἔκθεσις […].234 

 

Η παραπάνω συνέντευξη δόθηκε καθώς ο ζωγράφος βρισκόταν στην Αθήνα το 1899 

για την Γ’ «Καλλιτεχνική Έκθεση Αθηνών», η οποία, σε αντίθεση με τα ήδη 

καθιερωμένα Salon στο Κάιρο, αποτέλεσε την πρώτη οργανωμένη έκθεση των 

Αθηνών και ξεχώριζε για την ποσοτική αλλά και ποιοτική αύξηση των καλλιτεχνικών 

έργων σε σχέση με προγενέστερες εκθέσεις.235  Η παρουσία του Ράλλη στην Αίγυπτο, 

πέρα από τις διοργανώσεις των Salons αλλά και τη δημιουργία καλλιτεχνικών 

εργαστηρίων ζωγραφικής στο ατελιέ του για γυναίκες και άνδρες της υψηλής 

κοινωνίας το 1896, ήταν ενεργή και στον Τύπο της εποχής, όπου με το ψευδώνυμο 

«Ο Ερασιτέχνης», (‘Rapin’), δημοσίευσε από το 1893 άρθρα τεχνοκριτικής σε 

γαλλόφωνες εφημερίδες και περιοδικά.236 

 Όπως γίνεται φανερό, λοιπόν, το έδαφος της Αιγύπτου παρουσιάζεται αρκετά 

πρόσφορο για καλλιτεχνικές αναζητήσεις, κυρίως κατά την τελευταία δεκαετία του 

19ου αιώνα. Άλλωστε, η ύπαρξη εκθέσεων θεωρείται ένδειξη καλλιτεχνικής ζωής, 

χώρος ανταλλαγής ιδεών αλλά και γόνιμων επιρροών μεταξύ των καλλιτεχνών. 

Γεγονός που οφείλεται, σε μεγάλο ποσοστό, στην δράση του Ράλλη. 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, ένα αρκετά διαδεδομένο 

φαινόμενο αποτελούσε η συνήθεια των «ανοικτών» εργαστηρίων στο κοινό και στους 

επίδοξους αγοραστές έργων τέχνης, γεγονός που καθιστούσε τις περιγραφές του 

εσωτερικού των ατελιέ σε εφημερίδες και περιοδικά από τα αγαπημένα αναγνώσματα 

του κοινού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο,  χαρακτηριστική, για την σπάνια καλλιτεχνική 

ατμόσφαιρα που δημιούργησε η παρουσία του Ράλλη στην Αίγυπτο, είναι η 

παρακάτω μαρτυρία σε εφημερίδα της εποχής το 1897, σχετικά με το εργαστήριο του 

καλλιτέχνη, η οποία σώζεται στο προσωπικό Αρχείο του ζωγράφου:  

                                                           
234 Μποέμ, «Συνομιλία με καλλιτέχνην», εφημ. Ακρόπολις, (6 Απριλίου 1899), Έτος ΙΖ’, Αρ. 

6135, σ. 3. 
235 Βλ. αναλυτικά, Ιωάννης Ν. Μπόλης, Οι καλλιτεχνικές εκθέσεις. Οι καλλιτέχνες και το κοινό 

τους στην Αθήνα του 19ου αιώνa, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή, 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

Θεσσαλονίκη, 2000.  
236 Στέλιος Λυδάκης, Λεξικό των Ελλήνων ζωγράφων και χαρακτών, τ. 4, Μέλισσα, Αθήνα, 

1976, σ. 370. 
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Λένε, κι αυτό λέω κι εγώ, ότι στο Κάιρο δεν υπάρχει καλλιτεχνική 

ατμόσφαιρα και κανένα καλλιτεχνικό πνεύμα δεν μπορεί να βγει 

από τέτοιο μέρος. Έχουμε δίκιο να το λέμε αλλά αν ψάξεις καλά 

θα βρεις κάτι και για  μερικές στιγμές μπορείς να νιώσεις την 

αντίθετη ψευδαίσθηση σαν να μεταφέρεσαι σε κάποια ευρωπαϊκή 

πρωτεύουσα όπου υπάρχει το καλλιτεχνικό πνεύμα και 

θριαμβεύει… Μπορούσα να νιώσω αυτή την αίσθηση μερικές 

μέρες πριν περνώντας μια ώρα στο ατελιέ του Ράλλη […] 

αγάλματα μεταξύ των μεταξωτών παραβάν […] Με οδηγό τον 

καλλιτέχνη μπορείς να ξεχάσεις τη χυδαιότητα και τη μονοτονία 

της ύπαρξης στο Κάιρο. Και μπορείς να χαρείς αυτή τη χαρά που 

γίνεται μεγάλη γιατί είναι τόσο σπάνια.237 

 

Όλα αυτά έως το 1904, οπότε ο Ράλλης αφήνει το Κάιρο και επιστρέφει μόνιμα στο 

Παρίσι, γεγονός που τον αναγκάζει να πουλήσει όλα τα υπάρχοντα του εργαστηρίου 

του, από πίνακες ζωγραφικής έως και μικρά διακοσμητικά αντικείμενα.238 

 

Καλλιτεχνικά δάνεια. 

 

 Ο Γ. Π. Σαββίδης, στη μελέτη του για τις καβαφικές εκδόσεις διατυπώνει την 

απορία και παράλληλα την υπόθεση, εάν ο Ράλλης εμπνεύστηκε κάποιον πίνακα από 

το ποίημα «Δέησις» του Καβάφη. Το μόνο που επιβεβαιώνει με σιγουριά είναι πως: 

«το 1904, δημοσιεύτηκε φωτογραφία πίνακα του Ράλλη με τίτλο τις πρώτες λέξεις 

(«Ἡ θάλασσα στὰ βάθη της…»)» του συγκεκριμένου ποιήματος στα Παναθήναια. 

Στη συνέχεια, ο Σαββίδης διατυπώνει μία σειρά ερωτημάτων, τα οποία θα 

χρησιμοποιήσω σαν αφετηρία ώστε να διατυπωθεί, με όσο το περισσότερο 

μεγαλύτερη ασφάλεια, η καλλιτεχνική σχέση που φαίνεται πως είχαν αναπτύξει ο 

ποιητής και ο ζωγράφος.  

 Τα πρώτα ερωτήματα που διατυπώνει ο Σαββίδης είναι: «Πότε ζωγραφίστηκε 

ὁ πίνακας; Πότε απέκτησε τον καβαφικό του τίτλο;  Μήπως ὁ ποιητής ἐμπνεύστηκε 

τὸ ‘Δέησις’ ἀπὸ κάποιον ἄλλο πίνακα τοῦ  Ράλλη [...] ποὺ συχνά ζωγράφιζε 

γυναῖκες μπροστὰ σὲ εἰκονίσματα;».239 Σε υποσημείωση, και πάλι ο Σαββίδης, 

διατυπώνει την υπόθεση εάν ο πίνακας στα Παναθήναια με τον στίχο του Καβάφη 

είναι ο ίδιος που συναντάται υπογραμμισμένος στον κατάλογο της έκθεσης 

                                                           
237 Παλιούρα, Το ζωγραφικό έργο του Θεόδωρου Ράλλη…, ό.π., σ. 248-249. 
238 Ό.π., σ. 70. 
239 Γ. Π. Σαββίδης, Οι καβαφικές εκδόσεις (1891-1932), Ίκαρος, Αθήνα, 21992, σ. 135. 
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ζωγραφικής που βρίσκεται στο Αρχείο του και η οποία «ἔγινε τὸν ἴδιο χρόνο στὸ 

Cercle Artistique [Καίρου;]». Λίγο αργότερα ο Τσίρκας υποστηρίζει πως το ποίημα 

«Δέησις» είναι εμπνευσμένο από πίνακα του Ράλλη, ωστόσο δεν διατυπώνει κάποια 

υπόθεση για το ποιό έργο του ζωγράφου θα μπορούσε να είναι η πηγή του 

ποιήματος.240 Την απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα και υποθέσεις των δύο 

μελετητών την δίνει ο ίδιος ο ζωγράφος, και πάλι στα Παναθήναια το 1904 σε 

ενημερωτική επιστολή σχετικά με την έκθεση του Salon στο Κάιρο που 

πραγματοποιήθηκε το ίδιο έτος, γράφοντας με το ψευδώνυμο Le Rapin τα εξής: 

Ὁ κ. Ῥάλλης εἶναι ὁ ἀγαπημένος ζωγράφος τοῦ Καΐρου. Τὰ ἔργα 

του πάντοτε ἀρέσουν καὶ εὑρίσκουν ἀγοραστάς […] Ἡ θάλασσα 

στὰ βάθη της ἐκ τῶν ἐφετεινῶν ἔργων του ἐπισύρουν περισσότερον 

τὴν προσοχὴν τοῦ κοινοῦ. Οἱ ὡραῖοι στίχοι τοῦ κ. Καβάφη, οἱ 

οποῖοι ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὰ Παναθήναια τῆς 30 Νοεμβρίου 1903 

σ. 99 εἶναι γραμμένοι κάτω ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ εἰκόνα.241  

 

Το δημοσίευμα για το οποίο κάνει λόγο ο Ράλλης όπου διάβασε τους στίχους του 

ποιητή είναι το γνωστό άρθρο του Ξενόπουλου για τον Καβάφη με τον τίτλο «Ένας 

Ποιητής»,242 το οποίο έγραψε μετά τη δεύτερη επίσκεψη του Καβάφη το 1903 στην 

Αθήνα.243 Ο Καβάφης δεν είχε άγνοια του γεγονότος της άντλησης του θέματος του 

πίνακα από τους στίχους του, καθώς στο Αρχείο του συναντάται ο κατάλογος για τον 

οποίο έκανε λόγο ο Σαββίδης όπου είναι υπογραμμισμένος ο πίνακας Η μάνα του 

ναύτη (La mere du mousse). Πρόκειται για έναν μεγάλο κατάλογο με 289 εκθέματα 

από το Salon του Καΐρου το 1904, όπου είχαν εκτεθεί μαζί με τον εν λόγω πίνακα κι 

άλλα οκτώ έργα του Ράλλη.244 Συνεπώς, ο ζωγράφος φιλοτέχνησε το 1903 τον πίνακα 

Η μάνα του ναύτη τον οποίο εμπνεύστηκε μετά την ανάγνωση του άρθρου του 

Ξενόπουλου στο οποίο παρατίθεται και το «Δέησις» του Καβάφη, και ο οποίος 

                                                           
240 Τσίρκας, Ο Καβάφης και η εποχή του, ό.π., σ. 235. 
241 Le Rapin, «Επιστολαί εξ Αιγύπτου. Ἡ ἔκθεσις του Καΐρου», περ. Παναθήναια, έτος Δ’, 

(29 Φεβρουαρίου 1904), σ. 316-317. 
242 Γρηγόριος Ξενόπουλος, «Ένας Ποιητής», περ. Παναθήναια, έτος Δ’, (30 Νοεμβρίου 

1903), σ. 98-102. 
243 Liddell, ό.π., σ. 205. 
244 Αρχείο Καβάφη, F132, φ10. Τα υπόλοιπα έργα του Ράλλη που καταγράφονται στον 

κατάλογο είναι: 16. Paysane de Mégare, 17. Le mur Céramique, 19. Circassienne, 20. 

Dernères lueurs. 21. Visite aux tombeaux (Tanger), 22. L’ Icone, 23. Grecque de 1822 

(Onyx), 24. La fileuse. Το γεγονός ότι πρόκειται για κατάλογο έκθεσης του Salon του Καΐρου, 

φαίνεται από την καταγραφή στον κατάλογο της Cercle Artistique, της «Καλλιτεχνικής 

Λέσχης» που εγκαινιάστηκε το 1893 στην πόλη, βλ. Παλιούρα, Το ζωγραφικό έργο του 

Θεόδωρου Ράλλη…, ό.π., σ. 45. 
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εκτέθηκε το 1904 στο Κάιρο, έκθεση στην οποία πολύ πιθανό να παρευρέθη και ο 

ποιητής. Πράγματι, οι πρώτοι στίχοι του ποιήματος245 ανταποκρίνονται στον τίτλο 

του πίνακα αλλά και στο περιεχόμενό του: 

    Ἡ θάλασσα στὰ βάθη της πῆρ’ ἕναν ναύτη.  

   Ἡ μάνα του, ἀνήξερη, πιαίνει κι ἀνάφτει  

   στὴν Παναγία μπροστὰ ἕνα ὑψυλό κερί  

   γιὰ νὰ ἐπιστρέψει γρήγορα καὶ νἆν’ καλοὶ καιροὶ -  

   [...] 

 

Στον πίνακα του Ράλλη246 παρουσιάζεται μία γυναίκα με παραδοσιακή φορεσιά ως 

ικέτιδα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας στην οποία έχει ανάψει ένα κερί. Η στάση 

της είναι κυρτή, ακουμπώντας μπροστά στην εικόνα, και τα χέρια της σταυρωμένα. 

Στον πίνακα, η σκηνή παρουσιάζεται πολύ απλή με τη δυσδιάκριτη μορφή της 

Παναγίας, το κηροπήγιο με το κερί και το καντήλι που κρέμεται από το ταβάνι. Η 

μόνη πηγή φωτός στον εσωτερικό χώρο έρχεται από τα αριστερά και φωτίζει 

αποκλειστικά το πρόσωπο της γυναίκας που «προσεύχεται και δέεται». Σε αυτό το 

σημείο αξίζει να σημειωθεί η διαφορά που παρουσιάζεται στην αναπαράσταση του 

εκκλησιαστικού φόντου στο ποίημα «Δέησις», που ενέπνευσε ηθογραφικά τον Ράλλη 

για την παραγωγή του πίνακα Η μάνα του ναύτη, σε αντίθεση με το «Στην Εκκλησία», 

που συζητήθηκε στην προηγούμενη ενότητα, και που εντάχθηκε σε εντελώς 

διαφορετικά πλαίσια, σχεδόν αισθησιακού χαρακτήρα. Όπως επισημαίνει και η Diana 

Haas, στο «Δέησις», η εικόνα της Παναγίας ανακαλείται σε ένα φόντο «λαϊκής 

πνευματικότητας», σε αντίθεση με το «Στην Εκκλησία» όπου ο ποιητής αναδεικνύει 

όχι τόσο την πνευματική αξία των εικόνων όσο κυρίως «την αισθησιακή τους αξία, 

ως στοιχεία ενός ολοκληρωμένου συνόλου», στο οποίο συμμετέχουν παράλληλα όλες 

οι αισθήσεις.247  

 Συνεχίζοντας ο Σαββίδης σχετικά με τη σχέση του έργου του Ράλλη με εκείνο 

του Καβάφη διατυπώνει, και πάλι, τα εξής ερωτήματα: «Ὑπῆρχε, στὰ 1896-1898, 

προσωπικὴ σχέση ἀνάμεσα στὸν διάσημο πιὰ ζωγράφο καὶ  στὸν ἄσημο ἀκόμα 

ποιητή; Τι συγγένεια εἶχε ὁ ζωγράφος μὲ τοὺς φίλους τοῦ  Καβάφη: Μικὲ Θ. Ράλλη, 

                                                           
245 Καβάφης, Τα ποιήματα, ό.π., σ. 187. 
246 περ. Παναθήναια, έτος Δ’, (30 Απριλίου 1904), σ. 49. Βλ. επίσης τον πίνακα όπως 

εμφανίστηκε στο περιοδικό, εδώ, Παράρτημα, Εικ. 4.1. 
247 Για τη σύγκριση των δύο ποιημάτων, βλ. αναλυτικά, Haas, Le Problème Religieux…, ό.π., 

σ. 51-52. 
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Μικὲ Α. Ράλλη, καὶ Τότη (=Θεόδωρο) Ράλλη»;248 Απ’ ότι μπορεί κανείς να 

συμπεράνει από στοιχεία που ήδη αναφέρθηκαν σχετικά με τις εκθέσεις στο Κάιρο, 

είναι πολύ πιθανό οι δύο καλλιτέχνες να είχαν συναντηθεί τα έτη 1896-1898 σε ένα 

από τα Salons καθώς πρόκειται για τα χρόνια στα οποία η διοργάνωση άρχισε να 

αναπτύσσεται και να γίνεται ευρέως γνωστή. Άλλωστε ο Ράλλης ζούσε στο Κάιρο 

όλους τους χειμερινούς μήνες και συμμετείχε στο Salon κάθε χρόνο έως και το 1905. 

Σχετικά με την προσωπική σχέση του ζωγράφου με τους «Ράλληδες» φίλους του 

Καβάφη, θα πρέπει σε πρώτη φάση να λυθεί ένα σημαντικό ζητούμενο. Ποιος είναι ο 

«Τότης» για τον οποίο κάνει λόγο ο Σαββίδης; Από αναφορές του Τσίρκα, στο 

περιβάλλον της οικογένειας Ράλλη απ’ όπου προέρχεται ο καλός του φίλος Μικές Θ. 

Ράλλης δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος Τότης (Θεόδωρος) αδελφός ή συγγενής του. 

Αλλά ούτε και ο Μικές Α. Ράλλης φαίνεται να έχει κάποιο στενό συγγενικό πρόσωπο 

με αυτό το όνομα.249 Αντίθετα, ένας «Γ. Ράλλης» ο οποίος αναφέρεται από τον 

Τσίρκα ήταν «γιος του Στέφανου Ράλλη της Κωνσταντινούπολης». Ο Γιάννης 

Στεφάνου Ράλλης είναι ένας από τους συνεχιστές του Οίκου Ράλλη που ξεκίνησε από 

τη Χίο και τη Κωνσταντινούπολη και εξαπλώθηκε αργότερα, μεταξύ άλλων, στην 

Αγγλία, Κωνσταντινούπολη, Μασσαλία.250 Ο Τσίρκας αναφέρει πως, «αυτός ο 

κλάδος των Ράλλη ήταν άσχετος με τον κλάδο του Θεόδωρου Μ. Ράλλη».251 Πολύ 

πιθανό στον Οίκο Ράλλη της Χίου να ανήκει και ο ζωγράφος καθώς ο Θεόδωρος 

Ράλλης ήταν χιακής καταγωγής και προέρχονταν από τις εύπορες οικογένειες 

εμπόρων της Κωνσταντινόπουλης και του Λονδίνου. Εάν αυτό ισχύει, τότε δεν έχει 

καμία σχέση με τους φίλους του Καβάφη. Άλλωστε η πρώτη του επίσκεψη στην 

Αίγυπτο έγινε το 1880 για αποκλειστικά καλλιτεχνικούς λόγους, που έχουν να κάνουν 

με την άντληση θεμάτων των έργων του.252 

 Στο Αρχείο του Καβάφη, υπάρχουν δύο επιστολές προς τον ποιητή από 

κάποιον «Τότη» Ράλλη που χρονολογούνται: 15/7/1886 και 29/7/1886, αντίστοιχα.253 

Είναι χαρακτηριστική η υπογραφή του Ράλλη ως «Τότης», δηλώνοντας μία 

οικειότητα απέναντι στον συνομιλητή του. Πολύ πιθανό να πρόκειται για τον 

                                                           
248 Σαββίδης, Οι καβαφικές εκδόσεις…, ό.π., σ. 135-136. 
249 Τσίρκας, Ο Καβάφης και η εποχή του, ό.π., σ. 138-142 και σ. 465. 
250 Μικές Α. Συριώτης, «Ο οίκος των αδελφών Ράλλη», Χιακά Χρονικά, Κωνσταντίνου 

Αμάντου (επιμ.), Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, Εν Αθήναις, 1911, σ. 101-109. 
251 Τσίρκας, Ο Καβάφης και η εποχή του, ό.π., σ. 184. 
252 Παλιούρα, Το ζωγραφικό έργο του Θεόδωρου Ράλλη…, ό.π., σ. 31. 
253 Αρχείο Καβάφη, F112, φ15-18. 
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ζωγράφο καθώς στον κατάλογο της βιβλιοθήκης του Καβάφη συναντάται ένας 

εικονογραφημένος κατάλογος έκθεσης από το Salon του 1888 στο Παρίσι,254 δύο 

χρονιά μετά τις επιστολές που αναφέρθηκαν, όπου με αριθμό εισαγωγής 2100 

εκτίθεται ο πίνακας του Ράλλη Θρησκευτική Τελετή στο Όρος Παρνασσός (Ελλάδα),255 

πίνακας που απεικονίζει γυναικείες φιγούρες μέσα σε εκκλησία ντυμένες με 

παραδοσιακά ρούχα να προσκυνούν μία εικόνα. Το έργο είναι εμπνευσμένο από τη 

λατρευτική ζωή στην Ελλάδα και τις περιοχές τις οποίες επισκέφτηκε ο Ράλλης προς 

εύρεση ηθογραφικών θεμάτων, όπως ο Παρνασσός, ο Ταΰγετος, η Αράχοβα, τα 

Μέγαρα. Εκτός από αυτά τα δεδομένα και πάλι στο Αρχείο του Καβάφη βρίσκονται 

δύο κάρτες με φωτογραφίες έργων του ζωγράφου Θεόδωρου Ράλλη τα οποία είχαν 

παρουσιαστεί το 1904 στο Salon του Παρισιού, και τις οποίες είχε αποστείλει ο ίδιος 

«Τότης» στον ποιητή.256 Μάλιστα, αν αναλογιστεί κανείς πως η αποστολή των καρτ 

ποστάλ με τους δύο πίνακες του ζωγράφου συμπίπτουν με την έκθεση του Καΐρου το 

ίδιο έτος, όπου όπως αναφέρθηκε ήδη παρουσιάστηκε ο πίνακας του Ράλλη με τους 

στίχους του «Δέησις», η υπόθεση μπορεί να μετατραπεί σε βεβαιότητα. Οι πίνακες 

που απέστειλε στον Καβάφη είναι οι Αφροδίτη και Τα τελευταία νέα. Ο πρώτος 

πίνακας με τον τίτλο Αφροδίτη είναι επηρεασμένος από το γνωστό λογοτεχνικό έργο 

που κυκλοφόρησε το 1896 Aphrodite: moeurs antiques του αμφιλεγόμενου Γάλλου 

συγγραφέα της λεγόμενης Belle Epoque, Pierre Louÿs, έργο από το οποίο ο ζωγράφος 

εμπνεύστηκε κι άλλους πίνακές του.257 Η εικόνα παρουσιάζει μία νεαρή γυναίκα με 

αρχαία ενδυμασία και με στραμμένη την πλάτη στον θεατή, να γράφει σε έναν τοίχο, 

σύμφωνα με τη συνήθεια των εταίρων του βιβλίου του Louÿs, το όνομα και την τιμή 

του επιθυμητού εραστή. Ωστόσο, στο έργο του Ράλλη παρατηρείται η παραλλαγή του 

μύθου, καθώς τοποθετεί μία γυναίκα αντί για έναν άνδρα στην απόδοση της σκηνής, 

ανατρέποντας την εικόνα της εταίρας γυναίκας που κυριαρχούσε στην αρχαιότητα. 

Πηγή της συγκεκριμένης αφήγησης, τόσο για το μυθιστόρημα, όσο και για τον 

πίνακα του Ράλλη, είναι οι «Εταιρικοί Διάλογοι» του Λουκιανού, έργο το οποίο ο 

                                                           
254 Καραμπίνη-Ιατρού, ό.π., σ. 130. 
255 Βλ. στον κατάλογο, Salon de 1888, Catalogue illustré, Exposition des Baux-Arts, Libraire 

D’ art, Paris, 1888,  p. 36. Βλ. την σελίδα του καταλόγου, εδώ, Παράρτημα, Εικ. 4.2. 
256 Αρχείο Καβάφη, F119, φ19-20. 
257 Παλιούρα, Το ζωγραφικό έργο του Θεόδωρου Ράλλη…, ό.π., σ. 87. 
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Καβάφης ίσως να μην αγνοούσε.258 Ο δεύτερος πίνακας με τον τίτλο  Τα τελευταία 

νέα, ο οποίος παρουσιάστηκε και στο Salon του Καΐρου το 1895, απεικονίζει έναν 

φουστανελοφόρο άνδρα σε κουζίνα αγροτικής κατοικίας να διαβάζει μία επιστολή, 

ένα θέμα το οποίο ο ζωγράφος έχει χρησιμοποιήσει και σε άλλες παραλλαγές του 

πίνακα.  

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, φαίνεται πως οι δύο καλλιτέχνες έχουν αναπτύξει 

μία καλλιτεχνική επικοινωνία η οποία οδήγησε τον Ράλλη να «δανειστεί» στίχους του 

ποιητή ώστε να δημιουργήσει ένα δικό του έργο. Θα μπορούσε, όμως, αυτό να έχει 

συμβεί σε άλλη περίπτωση από την πλευρά του ποιητή; 

 

«…ὡς ἔκδικα πάσχω». 

 

 Το 1898 ο Θεόδωρος Ράλλης φιλοτέχνησε τον πίνακα Μια ευχή - 

Ιερουσαλήμ259 ο οποίος εκτέθηκε στο Salon του Παρισιού και του Καΐρου ένα χρόνο 

αργότερα. Στο Κάιρο ωστόσο, το έργο παρουσιάστηκε στο κοινό με τον τίτλο Ας 

αποδειχθεί η αθωότητά του (Que son innocence soit reconnue). Μάλιστα, όπως 

γράφει ο Μποέμ για τον πίνακα:  

 «Εἰς τὴν προσεχῆ ἔκθεσιν τῶν Παρισίων [ο Ράλλης] θά ἐκθέσῃ μεγάλον 

 πίνακα ἔχοντα την ἔμπνευσίν του ἐκ τῆς ὑποθέσεως τοῦ Δρεϋφούς. Ἡ 

 εἰκών αὕτη θὰ παριστᾶ τὸ ἁρχαῖον ἐκεῖνο ἰσραηλιτικὸν τεῖχος τῶν 

 Ἱεροσολύμων, ὅπου οἱ Ἑβραῖοι μεταβαίνουν καὶ ἐγγράφουν ἀναθέματα 

 ὑπὲρ τῶν φἰλων των καὶ τῶν  συγγενῶν των. Ἡ εἰκών του λοιπόν, αὕτη θὰ 

 παριστᾶ σύνολον Ἑβραίων ἐγγραφουσῶν ἁναθέματα πρὸς τὸν Θεὸν ὅπως 

 ἀποδειχθῆ ἡ ἁθωότης τοῦ Δρεϋφούς».260  

 Η γνωστή υπόθεση Dreyfus η οποία είχε ταλανίσει από το 1894 τη Γαλλία 

απασχόλησε τον καλλιτέχνη,261 ο οποίος μαζί με τον δάσκαλό του Gérôme είχε λάβει 

σαφή θέση υπέρ της αθώωσης του Εβραίου αξιωματικού του γαλλικού στρατού 

Alfred Dreyfus, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια με τη κατηγορία της 

                                                           
258 Υπάρχουν λήμματα που μαρτυρούν την ύπαρξη έργων τόσο του Λουκιανού όσο και του 

Pierre Louÿs στον κατάλογο της βιβλιοθήκης του Καβάφη, βλ. Καραμπίνη-Ιατρού, ό.π., σ. 30 

και σ. 75. 
259 Βλ. τον πίνακα, εδώ, Παράρτημα, Εικ. 4.3. 
260 Μποέμ, ό.π., σ. 3. 
261 Παλιούρα, Το ζωγραφικό έργο του Θεόδωρου Ράλλη…, ό.π., σ. 84-86. 
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κατασκοπείας για χάρη των Γερμανών. Όπως αποδείχτηκε λίγα χρόνια αργότερα, η 

δίκη του Dreyfus είχε βασιστεί σε ψευδή δεδομένα και η υπόθεση κατέληξε το 1906 

στην αθώωσή του και στην επιστροφή των καθηκόντων του. Πρόκειται για την 

μεγαλύτερη υπόθεση δικαστικής σκευωρίας στα τέλη του 19ου αιώνα που υπήρξε η 

αιτία για τον διχασμό της Γαλλίας και το ξέσπασμα ενός τεράστιου κύματος αντι-

σημιτισμού στη χώρα.262 

 Το έργο Μια Ευχή - Ιερουσαλήμ του Ράλλη με βασικό θέμα τον Τείχο των 

Δακρύων στην Ιερουσαλήμ, αποτελεί μία ακόμη παραλλαγή από τους πολλούς 

πίνακες που φιλοτέχνησε ο ζωγράφος κι έχουν συνδεθεί με την υπόθεση Dreyfus, 

λόγω και του περιεχομένου αλλά και της χρονικής συγκυρίας της δημιουργίας τους 

με την υπόθεση. Το 1897 στο Salon του Παρισιού, μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε ο 

πίνακας με τον τίτλο Μπροστά στο τείχος του Σολομώντα στην Ιερουσαλήμ, ο οποίος 

απεικονίζει έναν Εβραίο γέροντα μπροστά στο Τείχος των Δακρύων, να προσεύχεται 

ακουμπώντας παράλληλα επάνω του. Την ίδια χρονιά στο Salon του Καΐρου, ο 

Ράλλης θα εκθέσει το ίδιο έργο αλλά και τον πίνακα με παρόμοιο θέμα, Ο τείχος του 

Σολομώντα στην Ιερουσαλήμ ή Ο περίβολος του Παναγίου τάφου στην Ιερουσαλήμ.  

 Ήδη έχει αναφερθεί το ταξίδι του Καβάφη και του αδερφού του Τζων στη 

Γαλλία το 1897. Πρόκειται για μία περίοδο όπου η υπόθεση Dreyfus βρισκόταν ξανά 

στην επικαιρότητα, γεγονός που πυροδοτήθηκε από τα άρθρα του Emile Zola στην 

εφημερίδα Le Figaro, κι αποτελούσε το κύριο θέμα συζήτησης στον Τύπο της 

εποχής,263 κάτι που δύσκολα θα πέρασε απαρατήρητο από τον ποιητή. Εκτός αυτού, ο 

Καβάφης δεν φαίνεται να είχε άγνοια του πίνακα του Ράλλη Μπροστά στο τείχος του 

Σολομώντα στην Ιερουσαλήμ καθώς όπως αναφέρει ο Liddell, μπορεί να μην είναι 

γνωστές οι λεπτομέρειες του ταξιδιού τους στο Παρίσι, ωστόσο «πήγαν (φυσικά) στις 

Βερσαλλίες και επίσης στο Salon».264 Συνεπώς, το μοτίβο των «τειχών» στους 

πίνακες του Ράλλη για την υπόθεση Dreyfus, ίσως ταιριάζει με τη σύλληψη της ιδέας 

του ποιήματος «Τείχη» του Καβάφη, το οποίο εκδίδεται, και αυτό, το 1897. Μάλιστα, 

                                                           
262 Για την υπόθεση Dreyfus βλ. ενδεικτικά, George R. Whyte, The Dreyfus Affair. A 

Chronological History, Palgrave Macmillan, London and New York, 2008.  
263 Σχετικά με την σχέση του Zola στην υπόθεση Dreyfus, βλ. αναλυτικά, David Drake, 

French Intellectuals and Politics from the Dreyfus Affair to the Occupation, Palgrave 

Macmillan, New York, 2005.  
264 Liddell, ό.π., σ. 140· αλλά και Jeffreys, ό.π., σ. 77. 
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το γεγονός ότι τα έργα του Ράλλη παρουσιάζονται και στο Salon του Καΐρου την ίδια 

χρονιά με την έκδοση του ποιήματος ενισχύει αυτή την υπόθεση:265 

   Χωρὶς περίσκεψιν, χωρὶς λύπην, χωρίς αἰδὼ 

   μεγάλα κ’ ὑψηλὰ τριγύρω μου ἔκτισαν τείχη. 

 

   Καὶ κάθομαι καὶ ἀπελπίζομαι τώρα ἐδῶ. 

   Ἄλλο δὲν σκέπτομαι: τὸν νοῦν μου τρώγει αὐτὴ ἡ τύχη· 

 

   διότι πράγματα πολλὰ ἔξω νὰ κάμω εἶχον. 

   Ἆ, ὅταν ἔκτιζαν τὰ τείχη πῶς νὰ μὴν προσέξω. 

 

   Ἀλλὰ δὲν ἄκουσα ποτέ κρότον κτιστῶν ἤ ἦχον. 

   Ἀνεπαισθήτως μ’ ἔκλεισαν ἀπὸ τὸν κόσμον ἔξω. 

 

 Η παλαιότερη καβαφική κριτική έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό το 

καβαφικό ποίημα, όπως μεταξύ άλλων ο Ξενόπουλος, ο Άγρας, ο Μαλάνος, ο 

Τσίρκας. Όπως διαπιστώνει ο Γιώργος Αράγης, παρουσιάζοντας συνοπτικά τις 

απόψεις των παραπάνω κριτικών, οι δύο πρώτοι «έδωσαν απόλυτη προτεραιότητα 

στο ποίημα», ενώ οι δύο τελευταίοι «στα βιογραφικά στοιχεία του Καβάφη».266 

Πράγματι, η κριτική των «Τειχών» έχει εστιάσει ιδιαίτερα σε μία ρητορική 

«εγκλεισμού» του ίδιου του ποιητή, που οφείλεται, όπως αναφέρει ο Βύρων 

Λεοντάρης, στην τέχνη του «που ανίατα και ισόβια τον έχει προσβάλει».267 Ωστόσο, 

ο  Καβάφης στο κείμενό του Φιλοσοφικός Έλεγχος εντάσσει τα «Τείχη» σε εκείνα τα 

ποιήματα που «μπορεί να μην επαληθεύονται [στη ζωή αυτού που τα γράφει], αλλά 

σε άλλες ζωές […] όχι βεβαίως γενικά, αλλά ειδικά».268 Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως ο εξομολογητικός τρόπος σε πρώτο 

πρόσωπο με τον οποίο ο ομιλητής του ποιήματος περιγράφει την τωρινή κατάσταση 

της ζωής του θυμίζει τις σελίδες του προσωπικού ημερολογίου που ο Dreyfus 

κρατούσε κατά την αιχμαλωσία του: «Πίστευα στην ανθρώπινη δικαιοσύνη. Τα 

σωματικά και ψυχικά βάσανα είναι χειρότερα απ’ ότι περίμενα. Η ζωή μου είναι τόσο 

θλιβερή […] που σκέφτηκα να βάλω τέλος στο μαρτύριο. Πόσο εύχομαι να ζήσω 

μέχρι το τέλος της επιστροφής μου». Και αλλού, «Ο πόνος μου είναι αβάσταχτος 

                                                           
265 Καβάφης, Τα ποιήματα, ό.π., σ. 183. 
266 Γεώργιος Αράγης, «Η έννοια της λογοτεχνικής κριτικής», περ. Εκηβόλος, τχ. 6 (Χειμώνας 

1981), σ. 420-423.  
267 Βύρων Λεοντάρης, Καβάφης ο έγκλειστος, Έρασμος, Αθήνα, 32016, σ. 14.  
268 Καβάφης, Τα Πεζά, ό.π., σ. 332. 
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αλλά δεν αισθάνομαι πια θυμό εναντίον εκείνων που έκαναν έναν αθώο άνθρωπο να 

υποφέρει. Τους λυπάμαι».269 

 Ένα στοιχείο το οποίο συνηγορεί στη σύνδεση του ποιήματος «Τείχη» με την 

υπόθεση Dreyfus είναι το γεγονός πως ο Καβάφης ενέταξε το ποίημα στο θεματικό 

κεφάλαιο με τον τίτλο «Φυλακαί».270 Αυτή η πληροφορία σε συνδυασμό με το 

γεγονός ότι στην πρώτη δημοσίευση του ποιήματος, που έγινε μαζί με την αγγλική 

μετάφραση του αδερφού του ποιητή Τζων σε εξαιρετικά επιμελημένο φυλλάδιο, 

ακολουθούσε η επιγραφή από το έργο του Αισχύλου Προμηθέας Δεσμώτης: «…ὡς 

ἔκδικα πάσχω»,271 ενισχύει την υπόθεση. Κι αυτό γιατί ο Alfred Dreyfus, σαν άλλος 

Προμηθέας Δεσμώτης, «άδικα έπασχε» στο λεγόμενο Devil’s Island, στο νησί όπου 

βρίσκονταν οι φυλακές των πολιτικών εξόριστων στη Γαλλική Γουιάνα.272 Εάν η 

υπόθεση αυτή είναι αληθινή, τότε φαίνεται πως ο ποιητής, μαζί με τον αδελφό του 

Τζων, παίρνουν την ίδια θέση στο ζήτημα με εκείνη του Ράλλη και του δασκάλου του 

Gérôme, υποστηρίζοντας την αθωότητα του Εβραίου αξιωματικού.  

 Ωστόσο, υπάρχουν κι άλλα στοιχεία τα οποία ενισχύουν την υπόθεση 

σύνδεσης των έργων του Ράλλη με το ποίημα του Καβάφη. Στη μελέτη του για τις 

καβαφικές εκδόσεις, ο Γ. Π. Σαββίδης, αναλύοντας τις εκδοτικές περιπέτειες του 

ποιήματος «Τείχη», συμπεραίνει πως το ποίημα αποτελεί την δεύτερη εκδοτική 

πράξη του ποιητή το 1897, εννοώντας την αυτοτελή έκδοση ενός ποιήματος σε 

μονόφυλλα. Μάλιστα, το γεγονός ότι η πρώτη εκδοτική απόπειρα του Καβάφη με το 

ποίημα «Κτίσται» το 1891, από τη δεύτερη εκδοτική του απόπειρα με τα «Τείχη» το 

1897, έχει μία χρονική διαφορά έξι ετών επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη εκδοτική 

τακτική αποτελεί για τον ποιητή όχι κάτι «συνηθισμένο για εκείνον, αλλά κάτι το 

έκτακτο».273 Δε θα ήταν παράτολμο, λοιπόν, να υποθέσει κανείς πως το «έκτακτο» ή 

αλλιώς «επικαιρικό» γεγονός που έκανε τον ποιητή να εκδώσει το ποίημα «Τείχη», 

ήταν αυτό της υπόθεσης Dreyfus. Αυτή η διαπίστωση οδηγεί στο γνωστό αφιέρωμα 

της Επιθεώρησης Τέχνης του 1963 στον Καβάφη, όπου ο Στρατής Τσίρκας με το 

                                                           
269 Βλ. αποσπάσματα από το ημερολόγιο του Dreyfus στο, Whyte, ό.π., σ. 408-413. 
270 Μιχάλης Πιερής, Χώρος, φως και λόγος. Η διαλεκτική του «μέσα» - «έξω» στην ποίηση του 

Καβάφη, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 1992, σ. 142.  
271 Σαββίδης, Οι καβαφικές εκδόσεις…, ό.π., σ. 30-31. 
272 Whyte, ό.π. 
273 Σαββίδης, Οι καβαφικές εκδόσεις…, ό.π., σ. 103-147. 
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άρθρο του «Ο Καβάφης και η Σύγχρονη Αίγυπτος»,274 παρουσιάζει για πρώτη φορά 

έναν κοινωνικό και πολιτικό ποιητή ο οποίος «εκφράζει την εποχή του». Πιο 

συγκεκριμένα, στην περίπτωση του ποιήματος που αναδεικνύεται στο άρθρο του 

Τσίρκα «27 Ἰουνίου 1906, 2 μ.μ.», όπως υποστηρίζει ο Γιάννης Παπαθεοδώρου, 

επιτυγχάνονται διάφοροι στόχοι, μεταξύ άλλων η «ιδεολογική νομιμοποίηση του 

‘παρακμία’ Καβάφη στο χώρο της αριστεράς» αλλά και η «ανάδειξη των σχέσεων 

της λογοτεχνίας με την κοινωνική πραγματικότητα της εποχής της».275 Εάν η 

παραπάνω υπόθεση ευσταθεί, τότε η σημασία του «πολιτικού» Καβάφη παίρνει μία 

διαφορετική διάσταση, καθώς, τα «Τείχη» αποτελούν το πρώτο από τα 

αναγνωρισμένα ποιήματά του, και παρουσιάστηκε πολύ πριν το «27 Ἰουνίου 1906, 2 

μ.μ.». Επιπλέον, αναδεικνύεται ένας ποιητής ο οποίος, πριν ακόμη το γνωστό δοκίμιο 

«Κατηγορώ» του Zola για την υπόθεση Dreyfus, το οποίο πυροδότησε ένα κύμα 

καλλιτεχνών (ζωγράφων και λογοτεχνών) να συσπειρωθούν και να διαμαρτυρηθούν 

απέναντι σε ένα πολιτικό συμβάν με, όπως αναφέρει ο Bourdieu «όπλα που δεν 

ανήκουν στην πολιτική»,276 φαίνεται πως συνειδητά, αλλά κεκαλλυμένα, παίρνει 

θέση απέναντι σε ένα γεγονός της επικαιρότητας, το οποίο, συμβατικά σηματοδοτεί 

την «γέννηση των διανοουμένων».277 Πρόκειται, όμως, για ένα ζήτημα η διεξοδική 

διερεύνηση του οποίου ξεπερνά τα όρια της παρούσας εργασίας. 

 Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, η εστίαση του 

ενδιαφέροντός μας μεταφέρθηκε στο περιβάλλον του ποιητή, στην Αίγυπτο, και πιο 

συγκεκριμένα το Κάιρο και την Αλεξάνδρεια. Το Αρχείο Καβάφη αξιοποιήθηκε ως 

βασικό εργαλείο για να αναδειχθεί η σχέση του με ζωγράφους της εποχής του, η 

οποία σίγουρα αναπτύχθηκε και μέσα από την παρουσία του Καβάφη σε εκθέσεις 

ζωγραφικής. Τα καλλιτεχνικά «δάνεια» που φαίνεται πως αντάλλαξαν ο ζωγράφος 

Ράλλης με τον ποιητή, αποτελούν προνομιακό πεδίο για την περαιτέρω διερεύνηση 

της συνάφειας του ποιητικού έργου του Καβάφη με την τέχνη της ζωγραφικής, η 

                                                           
274 Τσίρκας, Ο πολιτικός Καβάφης, ό.π., σ.71-93. 
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οποία, όπως ελπίζω πως έδειξε η παρούσα εργασία, μπορεί να οδηγήσει την 

καβαφική έρευνα σε νέες και εν πολλοίς απροσδόκητες διαπιστώσεις.  
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Επίλογος 
 

 Συμπερασματικά, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας έγινε φανερή η 

ξεχωριστή θέση και συμμετοχή της ελληνικής εμπορικής κοινότητας στα 

καλλιτεχνικά δρώμενα της Αγγλίας από τη δεκαετία του 1860 και εξής. 

Παρουσιάστηκε η μεταστροφή στον τρόπο προώθησης των καλλιτεχνικών έργων, τα 

οποία πλέον ήταν προσβάσιμα σε ένα ευρύτερο κοινό, και όχι μόνο σε λίγους και 

εκλεκτούς επισκέπτες σε ιδιωτικούς χώρους. Σε αυτή την αλλαγή, όπως φάνηκε, 

συνέβαλε η δημιουργία συγκεκριμένων κύκλων, εμπόρων και καλλιτεχνών, που 

επέτρεψαν την ενίσχυση και τη διάδοση καλλιτεχνικών απόψεων και ιδεών. Στη 

συνέχεια, παρουσιάστηκε μέσα από επιστολές του ζωγράφου Whistler αλλά και 

αναφορές σε καταλόγους εκθέσεων, η ιδιαίτερη δράση της οικογένειας Καβάφη στην 

προώθηση ενός καλλιτέχνη, ο οποίος αποτέλεσε  μία από τις πιο εκκεντρικές 

καλλιτεχνικές προσωπικότητες του 19ου αιώνα.  

 Αξιοποιώντας τα σχόλια του Καβάφη στο έργο του John Ruskin, στο δεύτερο 

κεφάλαιο έγινε η απόπειρα να αναδειχθεί ένας «εικαστικός Καβάφης». Σε αυτό 

συνέβαλαν παράλληλα, τα κείμενα στα οποία ο Whistler παρουσίασε την αισθητική 

του θεωρία (με αφορμή τη δίκη του με τον Άγγλο τεχνοκριτικό), τα σχόλια του 

Καβάφη στον Ruskin αλλά και ορισμένα άλλα σημειώματα του ποιητή. Άλλωστε, 

όπως ελπίζω φάνηκε, ο τρόπος με τον οποίο οι δύο καλλιτέχνες, ο ζωγράφος και ο 

ποιητής, σκέφτονται πάνω στην τέχνη τους, σε μεγάλο βαθμό είναι κοινός, γεγονός 

που ασφαλώς δεν είναι μικρής σημασίας. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο συζητήθηκαν τα ποιήματα του Καβάφη «Στην Εκκλησία» 

και «Αριστόβουλος», με εικαστικά έργα δύο καλλιτεχνών του Προραφαηλίτκου 

κύκλου. Η εγγύτητα της αισθησιακής απόδοσης του εκκλησιαστικού διάκοσμου και 

της θρησκευτικής τελετουργίας από τον Καβάφη στο ποίημα, με εκείνη που 

παρουσιάζεται στους πίνακες του Solomon, οι οποίοι εκτός των άλλων, αποτελούσαν 

σύμβολα ομοερωτικής επιθυμίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 19ου 

αιώνα, είναι ιδιαιτέρως έντονη. Επίσης, η ομοιότητα με την οποία διαχειρίζονται τις 

βιβλιακές πηγές τόσο ο ζωγράφος Waterhouse όσο και ο Καβάφης, για την απόδοση 

μίας στιγμής ενός ιστορικού γεγονότος στα έργα τους, συμπληρώνει την εικόνα της 

συνάφειας του ποιητή με τις καλλιτεχνικές αξιώσεις του κύκλου των 

Προραφαηλιτών.  
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 Στο τελευταίο κεφάλαιο έγινε μία προσπάθεια ανάδειξης του καλλιτεχνικού 

περιβάλλοντος που επηρέασε πιο άμεσα τον ποιητή, εκείνο της Αιγύπτου. Με τη 

βοήθεια, κυρίως, αρχειακών τεκμηρίων παρουσιάστηκαν τα ιδιαίτερα καλλιτεχνικά 

«δάνεια» που αντάλλαξαν ο Θεόδωρος Ράλλης και ο Καβάφης. Η πιθανή έμπνευση 

του ποιήματος «Τείχη» από το εικαστικό έργο του Ράλλη και η σύνδεσή του με την 

υπόθεση Dreyfus, ανοίγει, παρά κλείνει, μία περαιτέρω συζήτηση για τη θέση του 

ποιητή στα τεκταινόμενα της εποχής του.  

 Φυσικά, η έκταση της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας δεν επιτρέπει μία 

περισσότερο διεξοδική ανάλυση του θέματος. Τα κείμενα της εποχής του Καβάφη, το 

Αρχείο του αλλά και η βιβλιοθήκη του, ελάχιστα στοιχεία των οποίων στάθηκε 

δυνατό να αξιοποιηθούν εδώ, σίγουρα έχουν πολλά ακόμα να προσφέρουν σε 

επίδοξους μελετητές της ποίησης του Καβάφη και μπορούν να αναδείξουν την επαφή 

του και με άλλες μορφές τέχνης. Εξάλλου, όπως έγραφε ένας θεωρητικός τον οποίο 

είναι βέβαιο πως εκτιμούσε ιδιαιτέρως ο ποιητής:  

διάφορες μορφές πνευματικής δραστηριότητας οι οποίες συνιστούν 

την κουλτούρα μιας εποχής, έχουν συνήθως διαφορετικές 

αφετηρίες και κινούνται σε δρόμους που δεν διασταυρώνονται. 

[Όταν, όμως, αποτελούν] προϊόντα της ίδιας γενιάς, διαθέτουν 

πράγματι έναν κοινό χαρακτήρα και ασυνειδήτως φωτίζουν η μία 

την άλλη· […] Η τέχνη και η ποίηση, η φιλοσοφία και η 

θρησκευτική ζωή […] είναι όλες κλεισμένες στον δικό τους κύκλο 

ιδεών, και όσοι ανήκουν σε αυτές τις ομάδες λίγο ενδιαφέρονται 

για τις ιδέες των άλλων. Ωστόσο, ενίοτε, έρχονται εποχές όπου οι 

συνθήκες είναι ευνοϊκότερες, οι ιδέες των ανθρώπων προσεγγίζουν 

η μια την άλλη περισσότερο του συνήθους, και τα πολλά 

ενδιαφέροντα του πνευματικού κόσμου συνδυάζονται.278  
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Παράρτημα  

Εικόνες 
 

 

 

Εικ. 1.1  Σκίτσο καλλιτεχνικού σπιτιού-εργαστηρίου. 

 

 

 

 

 



[94] 
 

 

 

Εικ. 1.2 Πρόγραμμα της θεατρικής βραδιάς που διοργανώθηκε στο σπίτι των 

Ιωνίδων, σχεδιασμένο από τον Du Maurier. Το όνομα του John Καβάφη αναγράφεται 

πρώτο στην δεξιά στήλη. 
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Εικ. 1.3 The Last of Old Westminster (1862), James Abbott McNeill Whistler, 

Museum of Fine Arts, Boston. 

 

 

Εικ. 1.4 Battersea Reach (1863), James Abbott McNeill Whistler, Corcoran Gallery 

of Art, Washington, D.C. 
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Εικ. 1.5 Variations in Flesh Colour and Green: The Balcony (1864 - 1870;), James 

Abbott McNeill Whistler, Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery, 

Washington, D.C. 

 

 

Εικ. 1.6 Harmony in Blue and Silver: Trouville (1865), James Abbott McNeill 

Whistler, Isabella Stewart Gardner Museum, Boston. 
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Εικ. 1.7 Κάτω από τον τίτλο του πίνακα Harmony in Flesh Colour and Green: The 

Balcony (αργότερα, Variations in Flesh Colour and Green: The Balcony), 

εμφανίζεται το όνομα του κατόχου του, John Cavafy, ο οποίος το έργο για την έκθεση 

του 1892 στην Goupil Gallery. 
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Εικ. 2.1 Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket (1875), James Abbott 

McNeill Whistler, Detroit Institute of Art, Michigan. 
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Εικ. 2.2 Nocturne: Blue and Gold - Old Battersea Bridge (1872-1875), James 

Abbott McNeill Whistler, Tate Gallery, London. 
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Εικ. 2.3 Two Peasant Boys (1668-1670), Bartolome Esteban Murillo, Dulwich 

Picture Gallery, London. 
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Εικ. 3.1 Bacchus (1867), Simeon Solomon, Birmingham Museum and Art Gallery, 

Birmingham. 
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Εικ. 3.2 The Love Song (1865), Edward Burne – Jones, The Metropolitan Museum of 

Art, New York. 

 

 

 

 



[103] 
 

 

Εικ. 3.3 Two Acolytes Censing (1863), Simeon Solomon, Ashmolean Museum, 

Oxford. 

 

Εικ. 3.4  A Deacon (1863), Simeon Solomon, Birmingham Museum and Art Gallery, 

Birmingham. 
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Εικ. 3.5 Heliogabalus, High Priest of the Sun and Emperor of Rome (1866), Simeon 

Solomon, Private collection. 
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Εικ. 3.6 Carryng the Scrolls of the Law (1867), The Witworth Art Gallery,   

Manchester. 
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Εικ. 3.7 A Saint of the Eastern Church (A Greek Acolyte) (1867-1868), Simeon 

Solomon, Birmingham Museum and Art Gallery, Birmingham. 
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Εικ. 3.8 The Mystery of Faith (1870), Simeon Solomon, National Museums 

Liverpool, Liverpool. 
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Εικ. 3.9 The Lady of Shalott (1888;), John William Waterhouse, Tate Gallery, 

London. 
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Εικ. 3.10 Mariamne Leaving the Judgment Seat of Herod (1887), John William 

Waterhouse, Private Collection. 
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Εικ. 3.11 Με αριθμό εισαγωγής 134 ο πίνακας του J. M. Waterhouse, Mariamne 

(αργότερα, Mariamne Leaving the Judgment Seat of Herod). Από κάτω παρατίθεται η 

παράγραφος επεξήγησης του θέματος για τον θεατή, από το ζωγράφο. 
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Εικ. 4.1 Η μάνα του ναύτη (1904), Θεόδωρος Ράλλης, Ιδιωτική Συλλογή. 
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Εικ. 4.2 Κατάλογος από το Salon του Παρισιού του 1888. Με αριθμό εισαγωγής 

2100, ο πίνακας του Θεόδωρου Ράλλη, Cérémonie Religieuse, au mont Parnasse 

(Gréce) (1888). 

 

 

 

 

 



[113] 
 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 4.3 Μία Ευχή – Ιερουσαλήμ (1898), Θεόδωρος Ράλλης, άγνωστο που βρίσκεται 

σήμερα.  
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Πίνακας εικόνων 
 

Εικ. 1.1  Σκίτσο. Σπίτι-εργαστήριο ζωγράφου. Πηγή: Edward J. Traver, “Artist’s 

Studios”, The Art Journal (1875-1887), New Series, Vol. 6 (1880), σ. 274. 

Εικ. 1.2  Πρόγραμμα θεατρικής βραδιάς. Διοργανώθηκε στο σπίτι των Ιωνίδων, 

σχεδιασμένο από τον Du Maurier. Πηγή: E.R. – J. Pennell, The Life of James McNeill 

Whistler, Vol. I, London: William Heinemann, 1908, χωρίς αριθμό σελίδας. 

Εικ. 1.3  Πίνακας. The Last of Old Westminster (1862), James Abbott McNeill 

Whistler, Museum of Fine Arts, Boston. Πηγή: 

<https://www.mfa.org/collections/object/the-last-of-old-westminster-32672>. 

Εικ. 1.4  Πίνακας. Battersea Reach (1863), James Abbott McNeill Whistler, 

Corcoran Gallery of Art, Washington, D.C. Πηγή: 

<https://www.nga.gov/collection/art-object-page.82416.html>. 

Εικ. 1.5  Πίνακας. Variations in Flesh Colour and Green: The Balcony (1864 - 

1870;), James Abbott McNeill Whistler, Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler 

Gallery, Washington, D.C. Πηγή: 

<https://www.wga.hu/html_m/w/whistler/balcony.html>. 

Εικ. 1.6  Πίνακας. Harmony in Blue and Silver: Trouville (1865), James Abbott 

McNeill Whistler, Isabella Stewart Gardner Museum, Boston. Πηγή: 

<https://www.gardnermuseum.org/experience/collection/10899>. 

Εικ. 1.7  Κατάλογος έκθεσης ζωγραφικής του James McNeill Whistler του 1892. 

Πηγή: James McNeill Whistler, Nocturnes, Marines & Chevalet Pieces. The Voice of 

a People. Small Collection Kindly Lent by their Owners, Chelsea, 1892, σ. 23. 

Εικ. 2.1  Πίνακας. Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket (1875), James 

Abbott McNeill Whistler, Detroit Institute of Art, Michigan. Πηγή: 

<https://www.dia.org/art/collection/object/nocturne-black-and-gold-falling-rocket-

64931>. 

Εικ. 2.2  Πίνακας. Nocturne: Blue and Gold - Old Battersea Bridge (1872-1875), 

James Abbott McNeill Whistler, Tate Gallery, London. Πηγή: 

<http://www.tate.org.uk/art/artworks/whistler-nocturne-blue-and-gold-old-battersea-

bridge-n01959>. 

https://www.mfa.org/collections/object/the-last-of-old-westminster-32672
https://www.nga.gov/collection/art-object-page.82416.html
https://www.wga.hu/html_m/w/whistler/balcony.html
https://www.gardnermuseum.org/experience/collection/10899
https://www.dia.org/art/collection/object/nocturne-black-and-gold-falling-rocket-64931
https://www.dia.org/art/collection/object/nocturne-black-and-gold-falling-rocket-64931
http://www.tate.org.uk/art/artworks/whistler-nocturne-blue-and-gold-old-battersea-bridge-n01959
http://www.tate.org.uk/art/artworks/whistler-nocturne-blue-and-gold-old-battersea-bridge-n01959
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Εικ. 2.3  Πίνακας. Two Peasant Boys (1668-1670), Bartolome Esteban Murillo, 

Dulwich Picture Gallery, London. Πηγή: <https://www.wikiart.org/en/bartolome-

esteban-murillo/two-peasant-boys-1670>. 

Εικ. 3.1  Πίνακας. Bacchus (1867), Simeon Solomon, Birmingham Museum and Art 

Gallery, Birmingham. Πηγή: <http://www.bmagic.org.uk/objects/1961P52>. 

Εικ. 3.2  Πίνακας. The Love Song (1865), Edward Burne – Jones, The Metropolitan 

Museum of Art, New York. Πηγή: 

<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/435826>. 

Εικ. 3.3  Πίνακας. Two Acolytes Censing (1863), Simeon Solomon, Ashmolean 

Museum, Oxford. Πηγή: 

<http://www.victorianweb.org/painting/ssolomon/paintings/2.html>. 

Εικ. 3.4  Πίνακας. A Deacon (1863), Simeon Solomon, Birmingham Museum and Art 

Gallery, Birmingham. Πηγή: <http://www.bmagprints.org.uk/image/331210/simeon-

solomon-a-deacon>. 

Εικ. 3.5  Πίνακας. Heliogabalus, High Priest of the Sun and Emperor of Rome 

(1866), Simeon Solomon, Private collection. Πηγή: Prettejohn Elizabeth, Art for Art’s 

Sake. Aestheticism in Victorian Painting, Yale University Press, New Haven and 

London, 2007, σ. 78, εικ. 24. 

Εικ. 3.6  Πίνακας. Carryng the Scrolls of the Law (1867), The Witworth Art Gallery,   

Manchester. Πηγή: Prettejohn Elizabeth, Art for Art’s Sake. Aestheticism in Victorian 

Painting, Yale University Press, New Haven and London, 2007, σ. 81, εικ. 27. 

Εικ. 3.7  Πίνακας. A Saint of the Eastern Church (A Greek Acolyte) (1867-1868), 

Simeon Solomon, Birmingham Museum and Art Gallery, Birmingham. Πηγή: 

<http://www.bmagic.org.uk/objects/1900P1>. 

Εικ. 3.8  Πίνακας. The Mystery of Faith (1870), Simeon Solomon, National Museums 

Liverpool, Liverpool. Πηγή: 

<http://www.liverpoolmuseums.org.uk/collections/lgbt/sex-and-eroticism/beauty-and-

desire/item-230693.aspx>. 

https://www.wikiart.org/en/bartolome-esteban-murillo/two-peasant-boys-1670
https://www.wikiart.org/en/bartolome-esteban-murillo/two-peasant-boys-1670
http://www.bmagic.org.uk/objects/1961P52
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/435826
http://www.victorianweb.org/painting/ssolomon/paintings/2.html
http://www.bmagprints.org.uk/image/331210/simeon-solomon-a-deacon
http://www.bmagprints.org.uk/image/331210/simeon-solomon-a-deacon
http://www.bmagic.org.uk/objects/1900P1
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/collections/lgbt/sex-and-eroticism/beauty-and-desire/item-230693.aspx
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/collections/lgbt/sex-and-eroticism/beauty-and-desire/item-230693.aspx
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Εικ. 3.9  Πίνακας. The Lady of Shalott (1888;), John William Waterhouse, Tate 

Gallery, London. Πηγή: <https://www.johnwilliamwaterhouse.net/The-Lady-Of-

Shallot.html>. 

Εικ. 3.10  Πίνακας. Mariamne Leaving the Judgment Seat of Herod (1887), John 

William Waterhouse, Private Collection. Πηγή: 

<https://www.johnwilliamwaterhouse.net/the-complete-works.html?q=Mariamne>. 

Εικ. 3.11 Κατάλογος έκθεσης στην Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου το 1887. 

Πηγή: The Exhibition of the Royal Academy of Arts, Printed by William Clones and 

Sons (Limited), London, 1887, σ. 9. 

Εικ. 4.1  Πίνακας. Η μάνα του ναύτη (1904), Θεόδωρος Ράλλης, Ιδιωτική Συλλογή. 

Πηγή: περ. Παναθήναια, έτος Δ’, (30 Απριλίου 1904), σ. 49. 

Εικ. 4.2  Κατάλογος από το Salon του Παρισιού του 1888. Πηγή: Salon de 1888, 

Catalogue illustré, Exposition des Baux-Arts, Libraire D’ art, Paris, 1888,  σ. 36. 

Εικ. 4.3  Πίνακας. Μία Ευχή – Ιερουσαλήμ (1898), Θεόδωρος Ράλλης, άγνωστο που 

βρίσκεται σήμερα. Πηγή: Παλιούρα Μίρκα Α. (επιμ.), Θεόδωρος Ράλλης. Με το 

βλέμμα στην Ανατολή, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα, 2014, σ. 39, εικ. 15. 
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	“Ut pictura poesis”. Η φράση αυτή του Ορατίου αποτέλεσε την αφετηρία για το μεγάλο ζήτημα που απασχόλησε σε κάθε εποχή πλήθος καλλιτεχνών και φιλοσόφων, τη σχέση της ποίησης με άλλες μορφές τέχνης, και συγκεκριμένα τη ζωγραφική. Μεταξύ άλλων, για να ...
	Τους ποιητές τους ξαναβρίσκουμε στους ζωγράφους, και τους ζωγράφους στους ποιητές. Όσο χρήσιμο είναι να βλέπει τους πίνακες των μεγάλων ζωγράφων ένας συγγραφέας, είναι χρήσιμο κι ένας καλλιτέχνης να διαβάζει τα μεγάλα έργα.
	Ωστόσο, φτάνοντας στον 19ο αιώνα, παρατηρείται μία μεταστροφή στην αντίληψη περί ανωτερότητας της ποίησης σε σχέση με τη ζωγραφική, η οποία χαρακτήριζε όλες τις προηγούμενες περιόδους.
	Ο Άγγλος θεωρητικός τέχνης Walter Pater, σε μία από τις μελέτες του για την περίοδο της Αναγέννησης επισημαίνει, πως: «Κάθε τέχνη που διαθέτει τη δική της ιδιότυπη και μη μεταφράσιμη αισθησιακή γοητεία, έχει τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο να προσεγγίζε...
	Τα καλλιτεχνικά «δάνεια» για τα οποία κάνει λόγο ο Άγγλος θεωρητικός, αλλά και η διαφορετική «δυναμική» που μεταφέρεται μέσα από αυτά από τη μία τέχνη στην άλλη, θα επιχειρηθεί να ανιχνευθούν στην παρούσα εργασία, ανάμεσα στην ποίηση του Κ. Π. Καβάφη...
	Κατά τον 19ο αιώνα αναπτύσσεται μία ενδιαφέρουσα θέωρηση γύρω από τη δημιουργία μίας νέα κατηγορίας «οπτικής εμπειρίας» στην τέχνη, η οποία μετατρέπει τον απλό θεατή (‘spectator’) σε παρατηρητή (‘observer’). Ο Jonathan Crary υποστηρίζει πως αυτή η με...
	Ο Καβάφης όχι μόνο δημιουργούσε τέχνη μέσα από την ποίησή του, αλλά ταξίδεψε για να τη δει, επισκέφτηκε μουσεία και γκαλερί, συμμετείχε μέσα από αυτή σε σύγχρονα ζητήματα που απασχόλησαν την εποχή του, διάβασε γι’ αυτή μέσα από εφημερίδες, περιοδικά ...
	Το ζήτημα της σχέσης της ποίησης του Καβάφη με την τέχνη της ζωγραφικής, τέθηκε από τον Γ. Π. Σαββίδη ήδη το 1983.  Την ίδια χρονιά ο Δ. Ν. Μαρωνίτης συζητούσε με σπουδαστές του την ύπαρξη στους στίχους του Καβάφη καλλιτεχνών, οι οποίοι ασκούν διαφορ...
	Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, γίνεται μία προσπάθεια ανάδειξης της συμμετοχής της οικογένειας του Καβάφη (ως Cavafy & Co.) σε ένα κύκλο Ελλήνων επιχειρηματιών, οι οποίοι, ακολουθώντας τις αλλαγές που παρατηρούνται στο σύστημα πατρωνίας στ...
	Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, θα συζητηθεί η «εικαστική συνείδηση» που φαίνεται πως διαθέτει ο ποιητής, όπως αυτή φανερώνεται μέσα από τα σχόλιά του στον Άγγλο τεχνοκρίτη John Ruskin (1819-1900). Ο Καβάφης πριν ακόμη γίνει ευρέως γνωστός, ανάμεσ...
	Στο τρίτο κεφάλαιο, η εστίαση μεταφέρεται στον κόσμο των Προραφαηλιτών. Ήδη, ο Jeffreys στην προαναφερθείσα μελέτη του επιχείρησε μία πρώτη ανάγνωση ορισμένων στίχων του Καβάφη με τη βοήθεια της αισθητικής του Προραφαηλίτικου κύκλου και ιδιαίτερα των...
	Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, η συζήτηση θα μετατεθεί στον βασικό χώρο δράσης του Καβάφη, στην Αίγυπτο. Αφού πρώτα επιχειρηθεί μία μικρή παρουσίαση του καλλιτεχνικού περιβάλλοντος το οποίο φαίνεται πως είχε αναπτυχθεί πολύ κοντά και γύρω από το...
	1. Οι Έλληνες επιχειρηματίες της Βρετανίας ως ‘patrons’ και συλλέκτες έργων τέχνης.
	Οι Cavafy & Co. ως συλλέκτες.
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