
ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΛΛΑ

ΠΑΡΕΚΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ «ΩΔΕΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΒΟΥ

Οι Παρεκβολές αυτής τής εργασίας είναι μέ τήν έτυμολογική τους 
σημασία μια σειρά παρατηρήσεων σέ χωρία των ·,',δών του Κάλβου πού 
είναι άκόμη ανεξερεύνητα r  καί μερικά αμφιβαλλόμενα, επιδεκτικά μιας 
επιπλέον φιλολογικής σπουδής τ  ερμηνείας. Δεν εκτίθεται ή εισφορά των 
άλλων μελετών, άλλ’ αύτή σιωπηρά προσυπογράφεται, ει'τε οφείλεται στήν 
οξυδέρκεια τής κριτικής (π.χ. Τ. ‘Άγρας, Γ. Σεφέρης, Ό δ. Έλύτης, Γ. 
Θέμελης), εΐτε στή συγκομιδή τής έ'ρευνας (π.χ. Α. Γ. Σαρής, Ν.Β. Τω- 
μαδάκης, Έ μμ. Κριαράς, Σ. Σωφρονίου καί ιδίως, συγκεντρωτικά, Μ. Γ. 
Μερακλής), έρευνας πού έπιμερίζοντας τά θέματα σπουδής της γίνεται, 
τά τελευταία χρόνια, συστηματική καί ενδεικτικά εξειδικεύεται (π.χ. Στ. 
Διαλησμάς, I. Ν. Περυσινάκης, Θ. Κ. Στεφανόπουλος). Μέ άλλα λόγια 
εδώ δεν άναφέρεται δ,τι ορθά έπισημάνθηκε σχετικά μέ γλωσσικά, συγ
κριτικά καί ερμηνευτικά φαινόμενα καί τύπους (π.χ. γιά το «σιγαλέος» 
η τά «εμβόλια» τ  γιά τις γνωστές μέχρι στιγμής ομηρικές καί νεοκλασι
κές πηγές του). 'Η  έργασία αυτή άπεναντίας r  προσθέτει ο,τι διέφυγε άπό 
τήν προσοχή τής ερευνάς r καί συζητά μία άποψη άπό τις προηγούμενες 
μελέτες δταν έχει τήν εντύπωση πως τήν έπανορθοινει γ τήν προεκτείνει. 
Καί έτσι διαγράφεται εξαρχής ό χαρακτήρας της. Είναι δηλαδή μιά έργα
σία όχι έξαντλητική καί γενική, αλλά άποσπασματική καί ως προς τις προ
ηγούμενες συμπληρωματική. Καί άκόμη είναι καί χαρακτηρίζεται ώς μία 
έργασία φιλολογική καί παραθετική. Καί όμως, γιά τον «είδοποιημένον» 
αναγνώστη, δίνει υπαινικτικά κάποια στοιχεία γιά ανασύνθεση τής κριτι
κής σπουδής του Κάλβου (λ.χ. σχετικά μέ τή διπλή διάσταση τοΰ ιδιότυ
που κλασικισμού του, τήν ισότιμη αρχαιοελληνική καί βιβλική πνευματική 
υποδομή του καί τήν ήσιόδεια πηγή τής θεολογικής του σκέψης). Πάντως 
καί έτσι διακεκομμένα όπως προσφέρεται, μέ τήν υλη της «σχολαστική» 
καί σύμμικτη, γιά τον γράφοντα άποτέλεσε έν μέρει καί τή βάση, μαζί μέ 
οσα άλλα παραλείπονται καί έν τέλει μέ τήν κριτική τους έπεξεργασία, γιά 
μιά έπόμενη συνθετική καί έποπτικότερη έργασία πού έτοιμάζεται γιά έκ
δοση (Βάοη καί υπέρβαση τον κλασικισμόν τον Κάλβου).
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στ. 20 «άφθόνητος τιμαται· έπαινουμένη» (ή ’Αρετή). Βλ. τό «άφθόνητος 
δ’ αίνος» στό παρακάτω παράθεμα του Πινδάρου, οπού συναναφέρονται ε
πίσης καί οί «άρετές»:

ΕΙ δέ συν πόνω τις πράσσοι, μελιγάονες ϋμνοι
υστέρων άρχά λόγων
τέλλεται καί πιστόν δρκιον άρεταΐς'
άφθόνητος δ* αίνος *Ολυμπιονίκαις
ουτος άγκειται

( ’Ό λυμπ . XI 5-9)

21 «τούς έπιγείους χορούς»: τούς φιλομούσους ομίλους r  άπλώς τούς ο
μίλους, δηλαδή τΙς κοινωνίες των άνθρώπων. Βλ., κατ’ άναλογίαν, καί τή 
φράση «των χορών άθανάτων» (10 97).

Ο ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΣ

13-15 μέ είδε
τό πέμπτον τοΰ αΐώνος 

είς ξένα έθνη
Ο Γ. Θ. 7 ώρας υποθέτει: «Μέ άλλα λόγια, ώς τήν έποχή έκείνην πού 

ό ποιητής έγραψε τΙς *·.δές του είχε ζήσει μακριά άπό τήν πατρίδα του εί
κοσι ολόκληρα χρόνια («τό πέμπτον του αίώνος»). ’'Αν λάβουμε ύπόψη 6τι 
οί δέκα πρώτες '.'.δες του Κάλβου, μέ τόν τίτλο «Λύρα», τυπώθηκαν στή 
Γενεύη τό 1824 κ’ επομένως θά γράφτηκαν μεταξύ τοΰ 1823 καί 1824, εί
ναι εΰκολο νά συμπεράνουμε οτι ή άναχώρησή του από τή Ζάκυνθο θά πρα
γματοποιήθηκε πρίν άπό τό 1803» (Γ. Θ. Ζώρα, \4ν<5ρ^ας Κά).βος. Βιο
γραφία, ΈργογραφΙα, πρώτες κριτικές. ΑΙ Ώδαί. Άθήναι 1960, σ. 8». 
Πρός τήν έρμηνεία αυτή άντιπαρατηρεΐ ό Νίκος Α. Βέης: «Εΐμεθα πιά βέβαι
οι, σύμφωνα μέ τά γραμμένα τοΰτα τοΰ Κάλβου, πώς 6χι στα τελευταία 
χρόνια τοΰ ΙΗ ' αί. άλλ’ 6,τι κι είχε άρχίσει «τό πέμπτον τοΰ αίώνος», βρέ
θηκε μακριά άπ’ τό θαυμάσιο ελληνικό νησί. Έδώ «τό πέμπτον τοΰ αίώνος», 
φαίνεται, γράφτηκε όχι σχετικά μέ τή συγγραφή τών ν.δών του, γιατί τότε 
τόν αιώνα δέν μποροΰμε νά τόν χωρίσουμε σέ πέντε εικοσαετίες, άφοΰ μάλι
στα δεχτούμε πώς τΙς ώδές του τις έγραψε γύρω στά 1824 (’/Ινόο^α Κάλβον 
( “Απαντα. Λύρα. *ΩδαΙ. Εισαγωγικά Νίκου Α. Βέη, ’Αθήνα 1956, σ. 33). 
Στήν πραγματικότητα, τό νόημα τών στίχων πρέπει νά σημαίνει κυριο
λεκτικά: 1800-1820. Γιατί "καί ή διατύπωση δέν είναι άόριστη («& πέμ-
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πτον του αίώνος»), αλλά οριστική («τό πέμπτον του αίώνος»)· καί γιατί 
γνωρίζομε άπ’ τή σχετική έρευνα πώς ό ποιητής τον χειμώνα του 1820- 
1821 έπιστρέφοντας από τήν ’Αγγλία βρίσκεται στή Φλωρεντία, ΐσως καθ’ 
οδόν προς τή γενέτειρα, αν στήν όμολογημένη από παλιά επιθυμία επι
στροφής του συνυπολογίσομε καί τά έπανειλημμένα αποχαιρετιστήρια της 
ωδής: Χαϊρε Αύσονία, γαιρε

καί συ Άλβιώ ν, χαιρετούσαν 
τά ένδοξα Παρίσια' 
ώραία και μόνη ή Ζάκυνθος 

με κυριεύει.
’Έτσι μπορούμε νά πιθανολογήσομε καί τή χρονολόγηση τής συγγρα

φής της (περ. τέλη του 1880 μέ αρχές του 1821).

29-30 «ό άέρας πάντα γελάει» (=ό ουρανός πάντα λάμπει). Για τό «ά- 
έρας» ( = l e  ciel) βλ. «Σημειώσεις καί Πίναξ λέξεων καί φράσεων» του 
ϊδιου του Κ., ένώ για τό «γελώ» ( =  λάμπω) ώς πηγή θά του χρησίμευ- 
σε, κατά τή γνωστή έντρύφησή του στούς γραμματικούς καί τούς λεξικο
γράφους, ό 'Ησύχιος (οπου βλ. τή λ. «γελεϊν»).

45 «τό άμαλθειον». Εννοείται βασικά τό κέρας τής Άμαλθείας, μέ τή
γνωστή έννοια του συμβόλου τής άφθονίας. Άλλά, καθώς 6 ποιητής δέν
γράφει «τό άμάλθειον» (ένν. κέρας), παρά ούσιαστικοποιημένα καί έτσι 
παρατονισμένα «τό άμαλθειον», ή λέξη Ι'σως νά προέρχεται έκ συνειρμοΰ 
άπ’ τό «Άμαλθειον» των Μουσών, πού ίδρυσε ό Α ττικός κατά τον Κι- 
κέρωνα (Ad Atticum, 1 16 § 1-2).

76 «τό έσπέριον άστρον». Ε ξηγεί ό ’Αλέξανδρος Γ. Σαρής: «ή Σε
λήνη» (Διδασκαλίαι Νεοελληνικών Λογοτεχνημάτων. Ή δαί τον Άνδρέον 
Κάλβον, ’Αθήναι 1946, σ. 64). Πολύ πιθανόν, ως συμπλήρωμα καί του 
συμβατικου σκηνικού μιας βαρκαρόλας πού ή περιγραφή της άκολουθεΐ 
(στ. 76-81). ’Αλλά δέν άποκλείεται νά έξυπονοεΐται εδώ καί ό "Εσπερος 
(ή ’Αποσπερίτης) πού ταυτίζεται μέ τον πλανήτη ’Αφροδίτη, όπως άλ
λωστε άναφέρεται άλλου καί άπό τον Κ.:

Καθώς προτον νυκτώσγ), 
μέσα εις τον κυανόχροον 
αιθέρα, μόνος φαίνεται 
λάμπων γλνκνς ό αστέρας 

τής 3Αφροδίτης.
(14 56-60)
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Αλλωστε καί εδώ προαναφέρθηκε ή Κυθέρεια (στ. 75)

86 «Μοσχοβολάει τό κλίμα σου». Ή  διόρθωση σέ «κλήμα» («Μοσχο
βολάει τό κλήμα σου») θά συνδύαζε τήν εύωδία σέ δύο φυσικά άγαθά 
(«κλήμα»—«κίτρα») καί θά άλλαζε ύποχρεωτικά τή σύνταξη («τό κλήμα» 
ύποκ. στό «μοσχοβολάει», ενώ, αντί άντικειμένου, «τό πέλαγος» ύποκ. 
στό «πλουτίζει»). Άλλά, εκτός τών άλλων, ή διόρθωση φανερά προσ
κρούει καί στή σύνταξη τών μεταβατικών «πλουτίζω» (Π. 7 ,1  188, 5 18) 
καί «πλουτώ» (1 17) στις ΰ δές του Κάλβου. Άλλωστε καί ο St. Julien, 
πού πολύ κοντά στήν έκδοση τής Λύρας, πιθανότατα χωρίς τήν άγνοια 
του Κ., τή μετέφρασε, τό αποδίδει «ton climat» (Γ. Θ. Ζώρα, Κάλβου 
Ή δαί, μετά τής πρώτης γαλΜκής μεταφράσεως υπό S t. Zulien καί Ραν- 
tier de Censay, Άθήναι 1926, σ. 32).

Ε ΙΣ  ΔΟΞΑΝ

30 «ποιος ποτέ τόν ήκουσε παραπονουντα». «Δέν εκβάλλει στενα
γμόν, δέν αισθάνεται οίκτον, δέν συμπονεΐ, μολονότι βλέπει καθ’ έκάστην 
πολλούς άτυχεις συμπολίτας του [...] νά πεθαίνουν» (Αλέξανδρος Γ. Σα- 
ρή, J.7T., σ. 177). «Κάθε μέρα κοιτάζει τό πλήθος τών δυστυχισμένων πού 
πνίγονται, καί κανείς δέν τόν άκουσε νά παραπονιέται, νά βγάζει μιά φω
νή διαμαρτυρίας» (Μ. Γ. Μερακλή, Άνδρέα Κάλβου Ήδαι (1-20). 'Ερ
μηνευτική έκδοση, χ.χ., σ. 50). Αλλά επί του προκειμένου ή μετοχή είναι σέ 
ενεργητική φωνή («παραπονουντα» καί 6χι «παραπονούμενον») καί στήν 
ενεργητική φωνή τό ρήμα άπαντα στά μεσαιωνικά, άλλά μέ σύνταξη καί 
σημασία μεταβατικού ( =  καταστενοχωρώ κάποιον, τόν κάνω νά εχει πα
ράπονα). Μάλλον πρόκειται γιά ρήμα καί γιά πρόθεση δημοτικής προέλευ
σης («παραπονώ»— πονάω παρά πολύ). Καί άρα, άκολουθώντας ανιούσα 
κλίμακα, τό νόημα διαδοχικά σημαίνει: αύτός πού ακούει τήν παρότρυν
ση τής δόξας καί δειλιάζει είναι άναίσθητος καί πωρωμένος ψυχικά (στ. 1- 
15): ποτέ δέν έβρεξε μέ δάκρυα τό μνήμα τών φίλων του, ούτε έφίλησε τό 
χώμα τής ταφής τών συγγενών του (στ. 15-20)· καί ενώ βλέπει καθημε
ρινά τά θύματα τής Τύχης γύρω του νά χάνονται, κανένας δέν τόν άντι- 
λήφθηκε νά θλίβεται (r νά πονα) παρά πολύ (στ. 26-30).

35-55 «Λέων» - «χείμαρρος»-«"Ηλιος». Είναι, <'·ς άναφορικά σκέλη μιας 
συγκεχυμένης παρομοίωσης, γιά τόν Άλεξ. Γ. Σαρή (δ.π., σ. 256) οι “Ελ
ληνες καί γιά τόν Έ μμ. Κριαρά («Μελετήματα στόν Άνδρέα Κάλβο», περ. 
Γράμματα , τ. Η ', τχ. 10, ΙΟκτώβ. 1945, σ. 202) οί Πέρσες. Πρέπει μάλ
λον νά αληθεύει ή γνώμη του Σαρή καί γιά τούς έξης πρόσθετους λόγους:
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I.
«ό λέων»
«ό χείμαρρος»
«ό ήλιος»

ενώ, αντίθετα,

τό «πλήθος των ’Αράβων» 
τά «χ<οράφια», «οι βοσκοί», «τά ζώα» 
και «τ’ άστρα τ ’ αναρίθμητα»

είναι ΕΝΑΣ καί συμφωνεί έτσι συντακτικά μέ 
τό «άσπίς Ελλάδος»

είναι ΠΟΛΛΑ, πάλι σύμ
φωνα συντακτικά καί μέ 
τά «μύρια τάγματα»

II.
«ό λέων πληγώνει, σκοτώνει, διασκορπίζει» 
«τό νερόν του χειμάρρου ύπερήφανον κυλιέται» 
«ό "Ηλιος την αυγή εξαπλώνεται»

ένώ, αντίστοιχα,

οΐ "Αραβες «πληγώνονται», κτλ. 
τά χωράφια κτλ. «χάνονται» 
τ’ αναρίθμητα άστρα «εξαλείφονται»

ΟΠΩΣ «ή άσπίς 
Ελλάδος άστραψε»

ΟΠΩΣ οι Πέρσαι «εγινον κόνις»

Έ ξ  άλλου είναι σύμβολα υπεροχής, ορμής, ζωής: 6 λέων ήγεμονικότητας, 
ό χείμαρρος όρμητικότητας, ό ήλιος άναζωογόνησης καί αναγέννησης των 
πάντων (βλ., σχετικά, τό «’Απόσπασμα άτιτλου ποιήματος», στ. 64-73, 
καί « Ό  ’Ωκεανός», στ. 26-30, 51-5, 136-140). Γιά τή δομική τυπολο
γία αυτής τής παρομοίωσης, βλ. Massimo Peri, «Sulla tecnica analo- 
gica in Kalvos: Le similitudini», Miscellanea Neogreca. -Palermo 1976, 
σ / 145-148.

64-5 καί τό πνεύμα σας άναπτε 
τό ίδιον μέλος.

Ή  όρθή συντακτική αναγνώριση είναι: ύποκ. «τό (ϊδιον) μέλος» (=«τό 
άθάνατον μέτρον του * Ομήρου») καί άντικ. «τό πνεύμα (σας)» (=τήν πνοήν, 
τό φρόνημά σας).

ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ

19-20 «του ναου τά παράθυρα /κατασχισμένα». ’Ίσως κατά τον Ματθ. 27 
51: «τό καταπέτασμα του ναου έσχίσθη εις δύο» (άφοΰ γιά σκηνογραφία 
ναου πρόκειται καί στον Κ.). Γιά την ειδική χρήση του συνθέτου, βλ.
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Θ. Κ. Στεφανόπουλου, ((Σημειώσεις για τήν άρχαιογνωσία του Κάλβου», 
Μολνβδοκονδνλοπελεκητής, 2(1990), σ. 34-5.

43 «πλάσμα»: επινόημα, δημιούργημα της φαντασίας, η 6πως συμπλη
ρώνεται καί έπεξηγεϊται στήν ερώτηση: «φάντασμα τοΰ νοός μου /τεταραγ- 
μένου». ’Έ τσι καί 6 Σολωμός: «τά πλάσματα τοΰ νοός» («Είς τόν θά
νατο τοΰ Λόρδ Μπάιρον», 140).

97-100 ό ή?.ιος κνχλοδίωκχος,
ώς αράχνη, μ  έδίπλωνε 
καί με φως και με θάνατον 

άκα ταπανστως.

Ή  τολμηρή παρομοίωση είναι παραβολική καί ("Ηλιος=Θεός) άφορμαται 
άπό τόν Ή σαΐα , διαμέσου τών Ψαλμών τον Δαβίδ (Ταλμός λη’) —τούς 
οποίους μετέφρασε— σύμφωνα καί μέ τά παρακάτω σχόλια τών πατέρων 
της Εκκλησίας: «Καί έξέτηξας ώς αράχνην τήν ψυχήν αύτοΰ» [...] « Ό  
μέντοι ώς αράχνην τήν έαυτοΰ ψυχήν έκτήξας, τόν αεριώδη χιτώνα περιε- 
θήκατο, ού παχεί; τινί καί πολυσάρκο περιβολη καταβλάπτων τήν ψυχήν, 
άλλ* έκλεπτύνων οίόν τι άράχνιον νήμα τί; καθαρότητι της ψυχής πάντα τοΰ 
βίου τά επιτηδεύματα» (Γρηγόριος Νύσσης). Καί: «Ή  άμαρτάνουσα ψυ
χή παχύνεται* ή δέ αρετή λεπτύνει καί παν τό σωματικόν πάχος εξαφανί
ζει της ψυχής. Έργον ούν τοΰ Θεοΰ λεπτύνειν αυτό· άπεικάζεται δέ αράχ
νη δσα 6 άμαρτωλός υφαίνει, διά τό εΰσχιστον, καν λεπτά καν ποικίλα τυγ- 
χάνη, κατά τό έν *Ησαία «Ιστόν αράχνης ύφαίνουσιν» (’Ωριγένης) (Βλ. 
Γιάννη Δάλλα, Οί ΨαλμοΙ τον Δαβίδ ύπό Άνδρέου Κάλβον, Κείμενα 1981, 
σ. 56-8 και 72 σημ. 34). Γιά τό «κυκλοδίωκτος», ώς λέξη άπαξ στον Κ., 
βλ. τήν έπισήμανση τοΰ Σ. Α. Σωφρονίου («Άνδρέας Κάλβος», Παρνασ
σός, 2 (1960), σ. 400) καί τή συγκεκριμένη πηγή στοΰ Στεφ. Διαλησμα 
(«Ή  άρχαιογνωσία του Κάλβου καί ή Ελληνική ’Ανθολογία», Ε.Π.Φ.Σ. 
ΠανεηιστημΙον ’Αθηνών, σ.567). Σημειώνω πάντως πώς «κυκλοέλικτος», 
δηλαδή μέ τήν ίδια σημασία καί πάλι ώς προσδιορισμός τοΰ "Ηλιου, άπαν
τα ό τύπος καί στους ’Ορφικούς ”Υμνονς (βλ., π.χ., «Ήλιου θυμίαμα»).

126-130 Και σύ στόμα όπον έφίλησα 
τόσες φορές, μέ τόσην 
θερμοτάτην άγόπην,

. πόση άπειρος άβνσσος
μάς ξεχωρίζει!



Μετά άπό τήν επίκληση της νεκρής μητέρας του (στ. 121: «ΤΩ φωνή, 
ώ μητέρα...») έχομε κατά πάσα πιθανότητα εδώ αναφορά στη μνήμη τής 
πρώτης γυναίκας του Μαρίας Τερέζας Τόμας, που—ό Κ. την παντρεύτηκε 
στίς 17 Μάη 1819 καί— πέθανε ίσως στά τέλη τοϋ 1819 r στίς άρχές του 
1820. ’Άλλωστε, το θέμα του διπλού μνημοσύνου (έξ άφορμής τής μητέ
ρας καί τής γυναίκας του) επιβεβαιώνεται έμμεσα καί άπό άλλους υπαι
νιγμούς τής δής (π.χ. στ. 146-8: «Κείνος όπου τό μέτωπον /τρυφερών
γυναικών / αγκάλιασε...»).

156-7 'Εγώ τώρα εξαπλών ο)
ΐσχυράν δεξιάν

φράση πού σημαίνει έγωτική ιδεοληψία, πού τον οδηγεί ώςτην ιδιοποίηση 
έκ μέρους του του ρόλου του ίδιου του Θεοΰ.

154-5, 164-5, 166-9 «άγκυρα τής σωτηρίας», «βάκτρον τής δεισιδαιμο
νίας», «βωμός τής αλήθειας»: «σφάγια-«λίβανος». Συμβολικά εμβλήμα
τα άπό την παρακαταθήκη του θρησκευτικοί» r φιλελεύθερου διαφωτι
σμού καί μερικά έν χρήσει ίσως καί στη συνωμοτική ακόμη πρακτική 
του καρμποναρισμου.

ΕΙΣ ΜΟΤΣΑΣ

1-15 Τάς χορόάς άς αλλάξω μεν
ώ χρυσόν δώρον, χάρμα 
Λητογενέος μέγα ’ 
τάς χορδάς άς άλλάξωμεν,

Ιόνιος λύρα.
[ ~ ]

Τάς πτέρυγας όαιλώνει 
ώς τ’ ΰρνεον τον Δ ιός, 
καί υψώνεται τό μέτρον 
έως τόν ουράνιον κήπον 

των Πιερίδων.

Βλ. τά άνάλογα προοίμια του Πινδάρου, π.χ.:

Χρυσέα ψόρμιγξ, *Απόλλωνος και Ιοπλοκάμων 
σννδικον Μοισαν κτέανον’ τάς άκούει 

μεν βάσις άγλαΐας άρχά, 
πείθονται δ* άοιδοϊ σάμασιν 
άγησιχόρων όπόταν προοιμίων
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άμβολάς τεύχης έλελιζομένα.
Καί τόν αίχματάν κεραυνόν σβεννύεις 
αίενάου πυρός. Εϋόει δ* άνά σκά
πτω  Α ιός αίετός, ώκεϊ- 
αν τττέρυγ* αμφοτέρωθεν χαλάξας,

άρχός οΙωνών, κελαινώπιν ό’ b ti νεφέλαν 
άγκύλω κρατί, γλεφάρων άδν κλάι- 
θρον κατέχενας’ ό δε κνώσσων 
υγρόν νώτον αίωρεϊ, τεαϊς 
ριπαίοι κατασχόμενος

(Πυθιον. I  1-10)

17-25, 71-80 Χαίρετε ώ κόραι, χαίρετε 
φωναί όπου τά δείπνα 
τών *Ολυμπίων πλουτίζετε 
μέ χορών εύφροσύνας 

κ εύρυθμον μέλος.

„ Λ " 7  νΗκουον μόνον οι κύκλοι 
τών ουρανών τήν σύμφωνον 
θεόπνενστον ώδήν} 
και τόν άέρα άκίνητον 

είχε ή γαλήνη.

Επίκληση, ύμνος, άνοδος καί έν μέρει γενεαλογία καί «έπιφάνεια» 
τών Μουσών πού κατάγεται άπό τή Θεογονία του ’Ησιόδου (στ. 1-10,
36-45, 60-72). Π .χ.:

Μουσάων *Ελικωνιάδων άρχώμεθ* αίείδειν, 
αϊ θ' Έλικώνος ίχουσιν δρος μέγα τε ζάθεόν τε, 
καί τε περί κρήνην Ιοειδέα πόσσ’ άπαλοϊσιν 
όρχεϋνται κατά βωμόν έρισθενέος Κρονίωνος' 
καί τε λοεσσάμεναι τέρενα χρόα Περμεσσοϊο 
ή "Ιππου κρή\>ης ή *Ολμειοϋ ζαθέοιο 
άκροτάτω rΕλικώνι χορούς ένεποιήσαντο 
καλούς ίμερόεντας, έπερρώσαντο δέ ποσαΐν 

[...]
ή δ* £τεκ' έννέα κόρας όμόφρονας, ήσιν άοιδή 
μέμβλεται έν στήΟεσσιν, άκηδέα θυμόν έχούσα+ς, 
τυτθόν άπ* άκροτάτης κορυφής νιφόεντος Όλύμπου'



ενθά σφιν λιπαροί τε χοροί και δώματα καλά' 
παρ δ3 αυτής Χάριτές τε καί 'Ίμερος οίκι ίχουσιν 
[εν θαλίης’ έρατήν δε διά στόμα δσσαν ίεϊσαι 
μέλπονται, πάντων τε νόμους και ήθεα κεδνά 
αθανάτων κλείονσιν, έπήρατον δσσαν ιεϊσαι]

■%
51-70 Διά παντός μοιράσατε

θειαι παρθένοι τήν δίκην
διά παντός χαρίσατε
των ανθρώπων αισθήσεις

νιρηλονόους.
[...]

Φυλάξατε τούς ϋμνους 
διά τούς δικαίους" μόνον 
εις αυτούς τήν ειρήνην, 
και τούς χρυσούς στεφάνους 

είς αυτούς δότε.
Με τις παραπάνω στροφές εκφράζεται ή δ ικα t ακρισία (δικαιοδοσία 

καί δικαιοπραξία μαζί) των Μουσών, πού κατάγεται καί αύτή έν μέρει 
άπό τή Θεογονία (στ. 80-103):

° Ον τινα τιμήσουσι Δ ιός κοϋραι μεγάλοιο 
γενόμενόν τε ϊδωσι διοτρεφέων βασιλήων, 
τω μέν έπΐ γλώσση γλυκερήν χείουσιν εέρσην, 
του δ3 επε έκ στόματος ρεϊ μείλιχα' οι δέ νυ λαοί 
πάντες ές αυτόν όρώσι διακρίνοντα θέμιστας 
Ιθείησι δίκησιν ό δ3 άσφαλέως άγορενων 
αϊψά τι καί μέγα νεΐκος έπισταμένως κατέπαυσεν.

καί προπάντο^ν, γενικότερα, άπό τά 'Έργα καί ‘Ημέραι, π.χ. (στ. 263-9):

Ταϋτα φυλασσόμενοι, βασιλήες, Ιθύνετε μύθους, 
δωροφάγοι, σκολιών δέ δικέων έπί πάγχυ λάθεσθε’ 
οΐ γ 3 αύτω κακά τεύχει άνήρ άλλω κακά τεύχων, 
ή δέ κακή βουλή τω βουλεύσαντι κάκιστη' 
πάντα Ιδών Δ ιός οφθαλμός καί πάντα νοήσας 
καί νυ τάδ3, αι κ εθέλησ3, έπιδέρκεται, ούδέ έ λήθει 
οϊην δη καί τήνδε δίκην πόλις έντός έέργει.

86-9 3ΕκεΙ ό ρυθμός έπέραστος
καταβαίνων, τό βλέμμα 
των γηγενέων δρακόντων 
έχάθη,
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Ό  Μ. Γ. Μερακλής ερμηνεύει: «Το νόημα της στροφής: οταν ό ’Α
πόλλων κατέβηκε στήν πεδιάδα τών Δελφών, ό γηγενής δράκοντας (ό τρο
μερός Πύθων πού είχε πλαστεί άπό τή λάσπη του κατακλυσμοΰ) εξοντώ
θηκε άπό το θεό (πού γ ι’ αυτό όνομάζόταν και Πύθιος)» (δ.π., σ. 85). 
*Αλλά δέν άποκλείεται νά πρόκειται γιά τούς «Σπαρτούς», τούς γεννημέ
νους άπό τά σπαρμένα δόντια τοΰ δράκοντα πού εξόντωσε ό Κάδμος (και 
ύστερα παντρεύτηκε τήν *Άρμονία). Τό ύπαινίσσεται καί ό πληθυντικός 
«δράκοντες» καί ό προσδιορισμός «γηγενείς», πού άποδίδεται άπό πολ
λούς αρχαίους συγγραφείς στούς «Σπαρτούς». Συναναφορά τών δύο άπό- 
ψεων, καί τήν ύποστήριξη μιας τρίτης, τοΰ κατασπαράγατος τοΰ Διονύσου 
άπό τούς Τιτάνες καί της γένεσης τών Γηγενών άπό τή στάχτη τους, διε
ξοδικά έπιχειρεΐ ό Ι.Ν. Περυσινάκης («*Η ωδή Εις Μούσας τοΰ Κάλβου», 
Δωδώνη [Φιλολογία] Ε.Ε.Φ.Σ. Πανεπιστημίου Ίωαννίνων, τ. ΙΔ’, 1985, 
σ. 19-26).

133-5 άκούω
τών λυρών τά προοίμια 

ακούω τους ϋμνονς.
Τά «προοίμια» ίσως κατά «τά προοίμια κιθαρωδικά έν £πεσιν» (ψευ- 

δοπλούταρχος, Περί Μουσικής, 3). Πιθανότερα άκόμη ώς χαρακτηρισμοί 
τών ΰμνων καί ώς προοιμίων, λ.χ. «Προοίμιον τοΰ ’Απόλλωνος» (Θουκ., 
Ξυγγραφή, 3 104). Καί, διαφορετικά, οί «ύμνοι» (π.χ. οί ομηρικοί), ώς 
προοίμια τών «λυρών» (δηλαδή της λυρικής ποίησης πού άκολουθεΐ). "Ετσι 
τό «άκούω», πού έπιτονίζεται μέ τήν επανάληψη, πιθανόν νά παραπέμπει 
σέ συγκεκριμένα έπίκαιρα άκούσματα ΰμνων («Θούριος» τοΰ Ρήγα; «Ό  
ύμνος είς ’Ελευθερίαν» τοΰ Σολωμοΰ; Κλέφτικα τραγούδια;)

Ε ΙΣ  ΧΙΟΝ

15 «Οί Ώκεανΐναι». Ό  Νάσος Βαγενάς γράφει, άκολουθώντας τόν 
Έ μ μ . Κριαρά: « Ό  τύπος «Ώκεανΐναι», όπως έχει παρατηρηθεί, είναι ι
ταλικός: πρβλ. τόν στ. τοΰ Foscolo: «Le amorose Nereide oceanine»,
πού βρίσκεται σ* ένα άπό τά άποσπάσματα τών Χαρίτων πού έξέδωσε ό 
ίδιος ό Κάλβος». (««Σχόλια στον Κάλβο», Κείμενα και Μελέται Νεοελ
ληνικής Φιλολογίας. Άθήναι 1972, σ. 5.) Καί όμως είναι τύπος άρχαιο- 
ελληνικός: άπαντα επανειλημμένα στή Θεογονία τοΰ ‘Ησιόδου (π.χ. ατ. 
364, 389, 507, 956). ’'Ας σημειωθεί επιπλέον οτι μέ τήν άναφορά τών 
«Ωκεανίδων» προσίδεται στή μαρτυρική περιπέτεια της Χίου ό συμβο
λισμός ενός Προμηθείκοΰ δράματος.

31 «ή πανήγυρις/τών Μουσών της Ελλάδος». *Η όμήγυρις, Ο.η ή συν
τροφιά ή ή χορεία τών αρχαίων Μουσών.
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41-5 Θλίβει ό καπνός το διάστημα
γαλάζιον τών αέρων’ 
οϋτως εις τήν ομίχλην 
του θανάτου, μειδίασμα 

πνίγεται νέον.\

Ό  Μ. Peri, σχολιάζοντας τήν άποψη του Ν. Π. Άνδριώτη, κατά τήν 
οποία μέ τό «οΰτως» έχομε εισαγο^γή του άναφορικου σκέλους έναντι του 
δεικτικού της παρομοίωσης πού προηγήθηκε, καθώς καί τήν υποθετική 
άντίστροφη άποψη (πρόταξη του αναφορικού καί επίταξη του δεικτικού 
πού είσάγεται μέ τό «ούτως»), συζητά πιο πολύ τις δύο άλλες διαμετρικά 
άντίθετες άπόψεις, του Μ. Γ. Μερακλή κατά τήν όποια «καί τά δύο μέρη 
της παρομοίωσης άπηχούν πραγματικές καταστάσεις» (Μ. Γ. Μερακλή, 
δ. π ., σ. 93) καί του F. Μ. Pontani κατά τήν οποία πρόκειται άπεναντίας 
καί γιά μιά μεταφορική πυρκαγιά πού γκρεμίζει κάθε ύλική καί ήθική ά
ξια σύμφωνα μέ τήν μακρά παράδοση ενός κοινού φιλολογικού «τόπου» 
(F. Μ. Pontani, «'Ο άποσπασματικός χαρακτήρας του Κάλβου», Ε.Ε.Φ. 
Σ. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τ. IX, 1965, σ. 287-88), διατυπώνει 
συνδυαστικά καί προεκτατικά τή δική του θέση: «11 lettore e costretto ad 
and are da un polo all’altro senza afferrare pienamente (forse proprio 
perche lo afferra continuam ente) qual e il pensiero veroe proprio di Κ.; 
e costretto a sentire, di volta in volta, in ambedue i membri, valori con
tingent! e storici ovvero valori topici e astra tti, suggestioni che q u a 
si lo costringono a sovrapporsi al testo per tovare finalmente un pun- 
to fermo e risolutivo» (M. Peri, 6. π., σ. 135-37).

73 «βροχήν πεπυρωμένην». Κατά τό «θέλει βρέξει [...] πυρ» της δικής 
του άπόδοσης τού Ψαλμοΰ ια' (Γ. Δάλλα, ό'. π., σ. 296). Βλ. καί: «φλόγα 
άκοίμητη σας βρέχω» (Διον. Σολωμου, «"Υμνος εις Ελευθερίαν», στ. 99).

102-5 φλογώδεις άκανθας
βρέχει δι αυτούς ό ήλιος, 
και ή γη  σχισμένη δίδει 

αίματος βρνσεις.

Τό «φλογώδεις άκανθας» κατά τό «πυρ άκανθων» τοΰ Ταλμοϋ ριη'. 
Τό «βρέχει [φλογώδεις άκανθας»], οπως καί τό «βρέχει τούς καρπούς» 
(1 97), μέ μεταφορική σημασία, «repandre quelqe chose avec abon- 
dance» (A. Κάλβου, Λύρα. «Σημειώσεις καί Πίναξ λέξεων καί φράσεων»), 
κατ’ άρχαιοελληνική (π.χ. «βρέχει [...] χρυσέαις νιφάδεσσι πόλιν», Πινδ, 
*Ολυμπιον. VII, 34) άλλά καί βιβλική επίδραση (π.χ. «βρέχει παγίδας»,



Ψαλμοι τον Δαβίδ). Πρόμοια καί γιά τή σημασία του «σχίζω», άπό άρ- 
χαιοελληνική (π.χ. «σχίσσε κεραυνω Ζεύς χθόνα», Πινδ. Νεμεον. 9 
24), άλλα καί άπό βιβλική επίδραση (π.χ. «έσχισε τήν πέτραν», Ταλμοί ον' 
καί ρε'). Τέλος ή τολμηρή φράση πού γοήτευε τον Έλύτη «ή γη σχισμένη 
δίδει / αίματος βρύσεις» πρέπει μάλλον νά έξαρταται άπο τό «έσχισε τήν 
πέτραν καί άλλαξε εις αίμα τούς ποταμούς» της δικής του καί πάλι άπό- 
δοσης των Ψαλμών (Βλ. Γ. Δάλλα, δ.π.Λ σ. 53).

123-4 «ώ των άγγέλων /πάτερ καί άνδρών». Συμφυρμός —ή θεληματική 
συγχώνευση; — στήν κλητική προφώνηση ένός θεοΰ χριστιανικού («ώ των 
άγγέλων/πάτερ») καί ταυτόχρονα άρχαιοελληνικού, π.χ. ομηρικού (πάντο
τε σέ όνομαστική: «πατήρ άνδρών τε θεών τε», Ίλιάδα Α, 544 κ.ά.), ή 
ήσιόδειου (σέ αιτιατική: «θεών πατέρ’ ήδέ καί άνδρών», Θεογονία 450).

*56 Γιάννη Δάλλα

Ε ΙΣ  Π Α Ρ Γ Α Ν

3-4 «λάβε άστραπήν, καί ήθος /λάβε νοός». Κατά τό «τούς άφησα νά άκο- 
λουθήσωσι τήν άστραπήν του νοός των» του Η αλμου πα’.

12-5, 21-5 δταν η τύχη
τής άμάξης πλαγίαν 

τήν όρμήν φέργ)'
( - ]

'Ομοίως ύπερτιετ άξαντες, 
μακράν όπίσω Ιδωμεν 
τήν όργήν των τροχών 
άπό τνφλάς ήνίας 

διασνρομένων.

Βλ., έκτός άπό τά πολλά άναγεννησιακά καί νεοκλασικά εικαστικά ά- 
νάλογα, ώς φιλολογική άφόρμηση καί τά:

Τροχός άρματος γάρ οΤα 
βίοτος τρέχει κνλισθείς

(*Ανακρεόντεια, 30 D )
καί:

Quinci in veglio miro volgersi obliqua 
effettando or la via, su p a r le nubi, 
or ne’gorghi le tri precip itarsi 

'di Fortuna la- rapida quadriga



Ιίαρεκβολές στίς «Ώ&ές» του Κάλβου

[Κ ι άντίκρνσε λοξό ν’ άναδρομίζει 
στά σύννεφα ψηλά και νά κυλάει 
γοργό στ’ αβυσσαλέα τάρταρα κάτου 
τής Τύχης τό τετράτροχο τ’ αμάξι]

(U. Foscolo, Le Grazie Β ’, μεταφρ. Map. Σιγούρου)

58-60 άπό τό άμβροσίοδμον
στόμα τών αιωνίων 

ή γνώμη ρέει.

Κατά τά άνάλογα τής Θεογονίας του 'Ησιόδου: «τών δ’ άκάματος ρέει 
αύδή/έκ στομάτων ήδεΐα» (στ. 39-40), «του δ’ επε’ έκ στόματος ρεΐ 
μείλιχα» (στ. 84) καί «γλυκερή οί άπό στόματος ρέει αύδή» (στ. 97).

61-5 Τών πολλών τά συμπόσια
6 στίχος έπιτρέχεί' 
βραχυχρόνιος ηχώ 
τήν σιγήν δέν έτάραξε 

τής δουλοσύνης.

«Ό  Κάλβος έβλεπεν οτι ούτε του Χριστοπούλου ούτε του Βηλαρα τά 
ποιήματα συνετέλουν κατ’ ούδέν εις τόν μέγαν άγώνα» (Κ. Στουραϊτου, 
«Ό  ποιητής Α. Κάλβος», Άθηνά, 27 (1915), σ. 135). ’Ανεξάρτητα άπό 
τήν άλήθεια αύτοΰ του ύπαινιγμου, πού τουλάχιστον σέ σχέση μέ τήν ποί
ηση του Ά θ. Χριστόπουλου έπαναλήφθηκε καί άπό άλλους (δίχως νά λαμ- 
βάνεται υπόψη πώς τά Λυρικά τών δύο ποιητών συστεγάζονται, ώς ύλη 
καί ώς τίτλος, στήν κοινή τους έκδοση του 1826), είναι πάντως διαπιστω
μένη καί γνωστή άπό τήν παράδοση άκόμη του δασκάλου του Πινδάρου 
ή πολεμική τών ποιητών προς τούς συγχρόνους όμοτέχους τους. Βλ., λ. 
χ., Πινδάρου, Πυθ. II, 74 καί Όλυμπιον. II, 86 (οπού πιθανολογείται πώς 
ύπόκειται πολεμική κατά του Βακχυλίδη).

ΕΙΣ ΑΓΑΡΗΝΟΥΣ

1-20 °Ενας θεός και μόνος
άστράπτει άπό τόν ϋψιστον 
θρόνον' και τών χειρών του 
έπισκοπεΐ τά αΙώνια

άπειρα έργα



Τών οσίων τά ττνενματα 
ώς άργυρέα ομίχλη 
τά υψηλά άναβαίνει 
και εις ποταμούς διαλύεται 

φωτός καί δόξης

Τυπική παράσταση τοΰ Θεου ώς Δικαίου Κριτή, κατ’ άπήχηση κει
μένων της Γραφής, π.χ. «ό έν ύδασι τήν γην κρεμάσας» καί:

"Οταν έλΟης ό Θεός έπ'ι γης μετά δόξης,
και τρέμονσι τά σύμπαντα,
ποταμός δε τον πνρός πρό τοΰ βήματος έλκει
και βίβλοι διανοίγονται, καί τά κρυπτά δημοσιεύονται,
τότε ρνσαι με έκ τοΰ πυράς τον ασβέστου

(«Του ταπεινού Ρωμανού τό έπος», 1-5) 
καί προπάντων κατ’ επίδραση τών παραστάσεων της Δευτέρας παρουσίας 
άπό τήν ’Ορθόδοξη Εκκλησιαστική εικονογραφία.

27 «ωσάν χαρας ιδέα». Τό «ιδέα», πού γοήτευσε εκτός τών άλλων καί 
τον Κ. Παλαμά (*Ιαμβοι και ανάπαιστοι 1897, άρ. 20), μάλλον πρέπει νά 
σημαίνει, μέ ετυμολογική πιστότητα, τή μορφή, τό θέαμα, τό όραμα της 
χαρας (άπό τή ρίζα του άορίστου είδον-ίδεΐν (του όρώ).

51-2 Μέ υπερήφανους πόδας
καταφρονητικούς

Τό «υπερήφανος» στον Κ., οπως στους άρχαίους, έτσι καί σέ αύτόν 
συνήθως μέ κακή σημασία (υπεροπτικός, άλαζών, φαντασμένος): π.χ. «ύ- 
βριστικά, υπερήφανα /τύμπανα άκούω» 6 36, ((’Οθωμανέ ύπερήφανε» 10 
181, «ΤΗλθε/της Ά γαρ τό ύπερήφανον/σπέρμα» 12 107, «τ’ άγαρηνά 
τραγούδια /παύουν καί τά υπερήφανα /βλάσφημα μέτρα» 13 154.

111-3 Έ σεις ώσάν ό "Ηλιος
λαμπροί! ναι φλόγας βέβαια 
βλέπω διαδημάτων,

Άπήχηση του σχετικού εξουσιαστικού συμβολισμοϋ, πού δήλωνε ή 
φράση roi-soleil («ό βασιλεύς-ήλιος») του Λουδοβίκου ΙΔ' της Γαλλίας.

ΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ

16-22 -"Ομως, διατί ^έάν έσπειρε
παντοΰ είς τήν οικουμένην

ίδ8  t 1 ιάννη Λάλλα
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τήν χαράν μέ τήν θλίψιν 
τον επονρανίου πατρός 

τό δίκαιον χέρι'

, Διατϊ κ εδώ δπον μ  έρριψεν 
είς τήν άέριον σφαίραν

’Απήχηση δύο «ιδεών» διαφορετικής προέλευσης. Ή  μία, θρησκευ
τική, άνακαλεΐ τήν εύαγγελική παραβολή και γενικότερα τήν έννοια του
Θεου ώς άγαθοΰ σπορέα («εάν εσπειρε /του έπουρανίου πατρός /τό δίκαιον 
χέρι»). 'Η  άλλη, άστρονομική, άκολουθεΐ τήν κοπερνίκεια αντίληψη της 
γης ώς ουρανίου σώματος («είς τήν άέριον σφαίραν»).

56-9 Της φιλίας οί Χάριτες,
και τον Υμεναίου συμπλέωονσι 
χορών πλουσίους στεφάνους'

δπου, στή γενικότερη άναφορά περί Φιλίας καί 'Υμεναίου, πιθανόν έξυπα- 
κούεται καί ή προσωπική του εμπειρία τής φιλίας μέ τόν ποιητή τών Χα- 
ρίτων Ugo Foscolo καί ή άνάμνηση του πρώτου γάμου του μέ τήν Maria 
Thomas.

66-70 Τά πολύχρυσα πέπλα,
καί τ  αρώματα δ Πλούτος, 
γλυκύ ή Σοφία τό φίλημα 
σας χαρίζει εάν είναι 

μέ σάς ή ειρήνη.

Ά πό πιθανή άνάμνηση—η κρυπτομνησία τής εικαστικής του φαντασίας— 
του γνωστού άντίγραφου, πού σώζεται στή γλυπτοθήκη του Μονάχου, του 
έργου του Κηφισσοδότου «Ή  Ειρήνη καί ό Πλούτος».

θ  'ΩΚΕΑΝΟΣ

6-11 Οϋτω εις τό Χ ά ο ς  άμέτρητον
τών ουρανίων ερήμων, 
ν υ κ τ ε ρ ι ν ό ς  έξάπλωσεν 
έ ρ ε β ο ς  τά πλατέα 

πένθιμα έμβόλια.
[...]
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Τά μνρισμένα χείλη 
τής ή μ έ  ρ α ς  φιλονσι 
τό όναπανμένον μέτωπον 
τής οικουμένης’ φεύγονσιν

δ ν ε ι ρ α, σ κ ό τ ο ς ,

" Υ π ν ο ς ,  σ ι γ ή *

01 ύπογραμμίσεις δικές μας, μέ τΙς όποιες άπηχεΐται ίσως, ώς μυθο
λογικά παραλληλία καί ώς υποστήριξη της ήρωογονίας του *21, ή Θεο
γονία του ‘Ησιόδου, π.χ. (στ. 123-5, 211-2):

*Εκ Χάεος ό* "Ερεβός τε μελαινά τε Νύξ έγένοντο *
Νυκτός ό’ αύτ Αιθήρ τε καί eΗμέρα έξεγένοντο 
[οΰς τέκε κνσαμένη Έρέβει φιλότητι μιγεισα]

(...)
Νύξ <5* ετεκε στυγερόν τε Μόρον καί Κήρα μέλαιναν 
καί Θάνατον, τέκε ό* Ύπνον, έτικτε δέ φϋλον *Ονείρων.

91- 3 "Ηλθ* ή θεά· κατέβη
είς τά παραθαλάσσια 
κλειτά τής Χίον.

* Η άνασημασιοδότηση του «κλειτά» (σέ ένδοξα, λαμπρά), άπί> τί> «κλέ- 
ω» ή «κλείω» (=έγκω μιάζω , λαμπρύνω), πού προτείνει 6 Θ. Κ. Στεφα- 
νόπουλος, έπιχειρηματολογώντας ένατίον των λο’.πών σημασιών (καί διορ
θώσεων), δέν φαίνεται νά εύσταθεΐ (Θ.Κ. Στεφανόπουλου, <?.π., σ. 33-4). 
Ό  Κάλβος γράφει βεβαίως «κλειτά», άλλά εννοεί «κλειστά» (άπύ τύ «κλεί
ω» =  κλείνω), «σολοικίζοντας» κατά τύν F.M. Pontani {Άνόρέα Κάλβον 
*Ωδαί. Κριτική *Εκδοση, "Ικαρος, 1970, σ. 87: κλειτά soloec: κλειστά
R), δπως άκριβώς «βαρβαρίζει» στή μετάφραση του 4'αλμοΰ ιζ’, δταν 
γράφει «Έκλείθησαν είς πάχος» (άντί έκλείσθησαν).

131-5 *Επϊ τήν λίμνην οϋτως
αυγερινά πετάουσι 
τά πλήθη των μελισσών 
δταν γλυκύ τον ίαρος 

ψνσάη τό ττνενμα.

Βλ., πιύ πολύ άπό τήν πηγή του Όμήρου (’Ιλιάδα, Β' 86-92),
ή του Βιργιλίου (Γεωργικά , U 215) καί εύθύτερα του Foscolo (Le Grade, 
68-74) δπως τΙς υπέδειξε ό Ν. Β. Τωμαδάκης («Ό  Κάλβος καί οΐ



I

Πζρεκβολές στίς «’Ωδές» του Κάλβου 41.1

’Αρχαίοι», E xtrait de Melanges offerts a Octave e Melpo Merlier 1956, 
σ. 8), συμπληρωματικά καί την επίδραση άπό τόν Σχολιαστή του Μικροϋ 
*Ετυμολογικού. «’Αεί νέον έρχομενάων»: Add ώς άρτι έξορμωμένων· συμ- 
βέβηκε δέ καί άλλο ταϊς μελίσσαις, όμότονον άεί τήν πτησιν ποιεΐσθαι, 
άπ’ άρχής ούκ άποληγούσαις κατ’ ολίγον, ώσπερ καί τά άλλα πτηνά καί 
χερσαία ζώα· πάντα ουν τόν καιρόν της πτήσεως αύτών έπισημαίνεται ώς 
άρτι γινομένων. Ούτως εύρον έν 'Υπομνήματι Ίλιάδος. Έ μοί δέ δοκεΐ τήν 
ώραν μηνύειν μάλλον 6τε πέτονται, πέτονται δέ του ήρος άεί· νέον δέ τό 
έ'αρ έκάλουν κτλ.» (Cf. Schol. Horn.).

Η ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΜΟΤΣΑ

85-5 δχι διά τούς κροτούντας
ποιητάς τό μονόχορδον 

τής κολακείας.

Βλ. τήν «Εις Πάργαν» (στ. 61-5) καί τή σχετική παρεκβολή. Καί 
πβ., έντελώς απόμακρα, καί εδώ τούς στίχους του Πινδάρου: «ά Μοΰσα 
γάρ ού φιλκερδής, /πω  τότ’ ήν ούδ’ έργάτις» (*Ισθμών. II, 6-7).

101-5 Α ϊ!  τών θνητών οί ελπίδες
ώς ελαφρά διαλύονται 
δνειρα βρέφους’ χάνονται 
ώς λεπτόν βόλι εις άπειρον 

βάθος πελάγον.

Γιά τήν πρώτη εικόνα του άναφορικου σκέλους της παρομοίωσης ή
απήχηση άπό τούς Ψαλμούς, άν υπάρχει, μένει γενική καί άόριστη, π.χ.
«έγεννήθημεν ώσάν οί όνειρευόμενοι, ωσάν δνειρον πρωινόν ούτως θέλει έ- 
ξολοθρεύσειν τάς εικόνας αύτών», ένώ γιά τή δεύτερη εικόνα ή πηγή άπό 
τις συμπληρωματικές τών Ψαλμών «Εννέα ’Ωδές» φαίνεται συγκεκρι
μένη: «Κατέδυσας εις βυθόν ώσάν λίθος [...] έ'δυσαν ώσάν μόλυβδος έν ΰ- 
δατι σφοδρφ» (Βλ. Γ. Δάλλα, 6. π., σ. 317).

116-20 &ν φθαρτόν τό σώμα
πέση, και τ άϋλον πνεύμα 
τών αγαθών καί ή φήμη 
νικήσουν ώς ή άλήθεια 

τό άένναον μέλλον.
Ό  Μ.Γ. Μερακλής έξηγεΐ: «...νικήσουν, δ π  ω ς ε ί ν α ι  κ α ί  ή ά-

λ ή θ ε ι α, τόν άπειρο χρόνο του μέλλοντος» (ό'.π., σ. 147). Μάλλον θά πρέ-



πει νά έρμηνεύσομε: «άν τό σώμα ώς φθαρτόν πέσει στήν άφάνεια, ένώ
(τό «καί» μέ σημασία άντιθετικου καί 6χι έναντιωματικοϋ συνδέσμου) τό 
άϋλο πνεύμα τών άγαθών άνδρών καί ή φήμη τους νικήσουν, δ π  ω ς ν ι- 
κ ά ή α λ ή θ ε ι α ,  τό άέναον μέλλον» (οί ύπογραμμίσεις δικές μου). Ή  
έρμηνεία κατά τό ύπόδειγμα σχετικών εικαστικών παραστάσεων, π.χ. του 
Τζανλορέτζο Μπερνίνι « Ό  χρόνος άποκαλύπτει τήν ’Αλήθεια». (Βλ. την 
προσωποποίηση της έννοιας καί στήν άρχαία φράση: «ώ Μοΐσ’, άλλά σύ 
καί θυγάτηρ ’Αλάθεια Δίος», Πίνδ. *Ολνμπιον. IX 3).

Ε ΙΣ Τ Α ΡΑ

6-40 'Ελεύθερος ή δοϋλος
τI χρησιμεύει άν είναι, 
μόνον &ς ζήση ό άνθρωπος, 
δτι είναι ή γή  παράδεισος 

καί ή ζ(οή μία. ·

"Ενα φιλί.,.κ9 h a  άλλο... 
νΕρωτα τρέξε, έξάπλωσον 
αΙώνια τά πτερά σου, 
σκέπασον τό μυστήριον 

τής έορτής σου.

‘Τπόκειται καί έδώ, εκτός άπό τή βιβλική άναφορά στή Σοφία Σολο- 
μώντος Β ' πού υπέδειξε ό Χρ. Ριζόπουλος («’Αντίλαλοι τής Βίβλου στόν 
Κάλβο», Ίλισσός, Β’, Ίούν. 1957, σ. 145-57), καί ή άρχαιοελληνική άπή-
χηση:

Έ π ι μυρσίναις τερείναις 
έπΐ λωτίναις τε πόαις 
στορέσας θέλω προπίνειν'
6 δ* “Ερως χιτώνα δήσας 
μέθυ μοι διακονείτω. 
τροχός άρματος γάρ ο ία 
βίοτος τρέχει κυλισθείς' 
όλίγΐ] δέ κεισόμεθα 
κόνις όστέων λνθέντων.
ΤΙ σε δει λίθον μυρίζειν; 
τI δέ γή  χέειν μάταια;

-έμέ μάλλον ώ§ h i  ζώ 
μύρισον, ρόδοις όέ κράτα

102 ί'ιάννη Δάλλα
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πύκασον, κάλει ό* έταίρην 
πριν, νΕρως, έκεϊ μ άπελθεΐν, 
υπό νερτέρων χορείαις, 
σκεδάσαι θέλω μέριμνας.

(’Ανακρεόντεια, 30 D)

39-40 «τό μυστήριον /της έορτης σου». Εννοείται πιθανότατα ό γάμος.

41-5 Οϋτω, καθό ή ταχύπονς
ΎΙρις λάμπει καί άβίαστος 
μέ τά ζεφνρια πνεύματα 
φεύγει, δι εμάς αδάκρυτοι 

φεύγουν οί ήμέραι.

Δέν πρόκειται γιά παρομοίωση. Τό «οΰτω» μέ τήν τροπική του ση
μασία (=£τσι) εξηγεί άπλώς τά προηγούμενα (στρ. ή) καί έν συνεχεία τό 
«καθό» μέ τή χρονική ( = έ ν  οσω) καί δχι ομοιωματική, άντί της άρχικής 
αίτιολογικής του σημασίας, δίνει συνυκδοχικά τήν έννοια τοΰ σύγχρονου. 
(Ή  ΤΙρις» άντί γιά τήν αυγή ή τήν ημέρα καί «τα ζεφύρια πνεύματα» άντί 
γιά τούς ανέμους).

ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ

41 «Αύγεριναί τοΰ ήλιου /άκτίνες», δηλαδή αύγινές, πρωινές (Βλ. καί 10 
132: «αύγερινά πετάουσι/τά πλήθη τών μελίσσων», καθώς καί 18 87:
«σάν άστρα αύγερινά»). Παρόμοια καί 6 Σολωμός: «μέσα στ’ αρώματα/ 
τ’ αυγερινά» («Ή  τρελή μάνα», στ. 185-6).

186 «Διαβαίνουσαι έπαιάνιζον». Ή  μεταφορική εικόνα «πρώρες-πουλιά», 
πού προηγήθηκε (στ. 147-8: «ως τ’ άπλωμένα /πτερά τών γερανών» καί 
στ. 186: «Πετάουν, απομακρύνονται»), ίσως άνάλογα καί προς τό «νηός 
πτερά ποντοπόροιο» ('"Εργα, στ. 628), εδώ ολοκληρώνεται ώς «πρώρες- 
λύρες» μέσα στή διάσταση ενός ήχητικοΰ πεδίου άναπεπταμένου, γήινου 
άλλα καί αιωνίου («τά σπήλαια /της γης έβόουν» — «τών αιώνων τά όρ
γανα / ΐσως θέλει άντηχήσουν»), Μία μεταφορά άντισυμμετρική (βλ. 
τήν άρνητική άντιστοιχία τους στούς στ. 63-5: «βλέπω, βλέπω εις τήν θά
λασσαν / πετώμενον τόν στόλον / άγριων βαρβάρων» καί στ. 73-5: «κρό
τος μυρίων κυμβάλων / καί μέσα άπό τόν θόρυβον / ψάλματα έκβαίνουν») 
καί τή θετική άντιδιαστολή τους, πού εδώ ιδιαιτέρως κορυφο')νεται ώς ει
κόνα «άφηρωισμοΰ».



Ε ΙΣ  ΣΑΜΟΝ
31-5 Αντον, ένθνμάσαι, έγέμιζες

τον τέιον Άνακρέοντος 
χαρμόσννον κρατήρα, 
κ έστρωνες διά τον γέροντα 

δροσόεντα ρόδα.

‘Η άναφορά στον Άνακρέοντα καί στα 'Ανακρεόντεια είναι συχνή καί 
συνιστα τόν ένα άπό τούς δύο δείκτες ήθικής διαγωγής στήν ποίηση του 
Κάλβου. Είναι ό δείκτης ό αρνητικός, άπέναντι τοϋ θετικού πού συνιστα 
ό Σιμωνίδης. Καί εκφράζεται I. είτε ώς ειδική άποδοκιμασία προς τήν ποί
ηση τή συμποσιακή r  αύλική (βλ. τις παρεκβολές στίς ωδές «Είς Πάρ- 
γαν», στ. 60. 5 καί «*Η Βρετανική Μούσα» στ. 83-5). II. είτε ώς γενική 
άντίθεση στήν βιοθεωρία της άνεύθυνης καί τρυφηλής ζωής, καί δπως δια
τυπώθηκε προηγουμένως στήν ν,δή του «Είς 4'αρά» (βλ. τήν παρεκβολή 
έκεΐ, στούς στ. 6-40) III. είτε ώς μία άντιπαράθεση άπό παράλληλα χω
ρία. Π .χ.:

1*4 Γιάννη Δάλλα

ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΕΙΑ ΩΔΕΣ TOT ΚΑΑΒΟΤ

« Ό  Τήιος μελωδός» (2, 2)

«έμοί μέλει ρόδοισιν 
καταστέφειν κάρηνα» (8 7-8)
«δότε μοι λύρην» (2 1,9)
«ίνα τά μέν φοβήται
τά δ* άπ’ έλπίδος κρεμαται» (17
«τά βροτών δ’ Ιλαμψεν» έργα (46)

άλλά καί κοινές λέξεις 
«κύπελλα»
«ποτήριον»
«λυαΐος»
«στέφος»
«ρόδα (τερπνά»)
«Χάριτας»
«στέμμα»
«νεύρα» - 
«σχίσας

«τέιον μέλος» (12, 25)
«του τέιου Άνακρέοντος» (14 31) 
«Που είναι τά ρόδα, φέρετε 
στεφάνους άμαράντους» (3 141-2) 
«τήν λύραν δότε» (3 143)

«τον φόβον έχυσε 
καί τάς χρυσάς έλπίδας» (4 28-9) 

«καί φαίνονται 
τώρα των φιλοπόνων

άνδρών τά έργα» (10 38-40)
(ή φράσεις), π.χ.:
(2 3, 9 16)
(4 5)
(4 17, 8 13, 40 9, 13, 45 18, 49 2) 
(6 1)
(5 1-5)

(5 15, 46 2)
(6 17)

( 2 3 .5 )  
όνείρους» (33 9)
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«Ζέφυρος» (41 5)
«Κύπρις» (4 18)
«Κυθείρα» (43 14, 44 4)
«κισσοστεφής» (48 5)
«άλίκτυπος» (50 7)
«κιθάρα» (60 A 13)
«λύρα» passim

ΕΙΣ ΣΟΤΛΙ

6-10 Αφρόντιστων ποιμένων
στίχοι δέν είναι, rj γάμον, 

ή πανηγνριζόντων 
νέων γυναικών καί ανθρώπων, 

μήτε ιερέων.

νΑλλη λαμπρά πανήγυρις 
τήν σήμερον εορτάζεται 
εις τήν 'Ελλάδα' ό άγγελος 
χορεύει τοϋ πολέμου* 

δάφνας μοιράζει.

«’Ανάλογη εισαγωγή συνανταμε καί στά δημοτικά τραγούδια» καί άκολου- 
θεΐ τό ύπ’ άρ. 56 παράδειγμα τών * Εκλογών όπό τά τραγούδια τοϋ Έλληνικοϋ 
Λαόν του Ν.Γ. Πολίτη (Μ.Γ. Μερακλή, δ'.π., σ. 182). Πρόκειται, σωστά, 
γιά μετατροπή του σχήματος τών άστοχων έρωτήσεων του δημοτικού τραγου- 
διοΰ: γιά «μετατροπή του τύπου κι 8χι μεταμφίεση του δημώδους σέ άρ- 
χαϊκό» (Σοφίας Σκοπετέα, Πέντε μαθήματα γιά τόν Κάλβο, "Ιδρυμα Γου- 
λανδρή-Χόρν, 1985, σ. 123). Στήν πραγματικότητα είναι ή ωδή, στήν ο
ποία πιο πολύ άπό όλες ό Κάλβος πλησιάζει καί έκμεταλλεύεται τό στύλ 
τών κλέφτικων τραγουδιών, όπως ή προσέγγιση αύτή κορυφώνεται άμεσα 
μέ τό «πολέμιον ασμα» τους (στ. 26-30):

«Μακράν καί σκοτεινήν 
ζωήν τά παλληκάρια 
μισοϋν' όνομα αθάνατον 
θέλουν και τάφον έντιμον 

άντίς διά στρώμα»

καί έμμεσότερα άπηχεΐται στήν περιγραφή της έξόρμησης καί της πολεμι
κής πορείας τών άγωνιστών (στ. 31-55).



81-5 Μητέρα φρονημάτων
ύφηλών, αννεργέ 
ψυχών τολμηρότατων, 
νύκτα ουρανία και σύγχρονε 

δικαιοσύνης.

Επίκληση στή Νύχτα, πού ρητά ό Κάλβος στή συνέχεια τήν προσω
ποποιεί (π.χ. στ. 126: «άναχωρεΐ καί ή νύκτα»). *Η μορφή της Νύχτας» 
ανεξάρτητα άν άνακαλεΐ άνάλογα άπό τούς άρχαίους τραγικούς, φυσικά μέ 
μιά ρομαντική επένδυση (π.χ. στ. 78: «τούς ούρανούς σκεπάζει / τό φοβε
ρόν σου κάλυμμα / ιερά νύκτα»· βλ. καί 1 21-3: «οταν τά ούράνια ρόδα/ 
μέ τό άμαυρότατον / πέπλον σκεπάζει ή νύκτα», η 10 8-9: «νυκτερινός έ- 
ξάπλωσεν / έρεβος τά πλατέα / πένθιμα εμβόλια»), πρέπει μάλλον νά εν
νοηθεί εδώ ώς έννοια άρχέγονη καί θεογονική, μέ προέλευση ήσιόδεια (π.
χ. Θεογονία, στ. 744-5) καί κατά προέκταση ορφική (βλ. γιά τήν όρφική 
κοσμογονία τούς νεοπλατωνικούς καί τούς "Υμνους η τις Ραψωδίες του 
Ό ρφέα).

136-7 «Άνομοι, τόν σταυρόν / εχθρόν έπηραν». «Εχθρόν» κατηγορ., 
μέ τή σημασία του λαφύρου τών εχθρών.

ΑΙ ΕΤΧΑΙ

21-5 νΑν όπόταν πεβαίνη
πονηρός βασιλεύς 
ίσβην* ή νύκτα Εν' άστρον,

~ ήθελον μείνει όλίγα
ούράνια φώτα.

Πιθανή άναφορά στήν περίπτωση τοΰ Τσάρου Αλεξάνδρου Α' της
Ρωσίας, στυλοβάτη της 'Ιερας συμμαχίας. ‘Ονομάζεται ϊσως «πονηρός 
βασιλεύς» γιά τήν έπαμφοτερίζουσα διαγωγή του πρός τούς Έλληνες καί 
τήν έξέγερση τοΰ *21. Πέθανε στις 19 Νοεμβρίου 1925, μιά χρονολογία 
πού συμπίπτει μέ τά γεγονότα τοΰ δευτέρου έμφυλίου πού είναι καί τό θέ
μα της ώδής.

ΤΟ ΦΑΣΜΑ

68 «Επάνω είς τέτοιον θέατρον». Μέ τήν άρχική του σημασία, άπό τό 
«θεώμαι» (χώρος κάποιας θέας). Βλ., μέ τήν ίδια σημασία, αύτή τήν ε
ποχή, καί τή φράση: «τό έλεεινόν θέατρον τών ανθρωπίνων περιστάσεων» 
('Ελληνική Νομαρχία).
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71-5 Μεγάλη, τρομερή,
μέ τα πτερά απλωμένα, 
καθώς αετός ακίνητος, 
κρέμεται στον αέρα 

ψηλά ή Διχόνοια.

Ή  άρχαία Έ ρις καί άκολούθως ή Discordia τών Ρωμαίων. Ή  πε
ριγραφή καί ή παρομοίωσή της δέν άποτελεΐ ποιητική άπήχηση η έλεύθε- 
ρη έπινόηση του Κάλβου, άλλά έχει σχέση καί μέ τήν άρχαία άγγειογρα- 
φία: «τρομερή» καί φτερωτή συνήθως είκονίζεται ή ’Έριδα σέ άρκετά άγ- 
γεΐα, δπως λ.χ. στήν κύλικα του Βερολίνου (560 π.Χ.).

82-5 Χύνει άπό δύο ποτήρια
αίμα και πορφυρίζονται 
πάντες οί ουράνιοι κάμποι 
ή γή  και οι νήσοι.

Εξηγεί, άπλοϊκότατα, ό Α. Γ. Σαρής: «'Η άγρία Έριννύς, φεύγου- 
σα άπό το φοβερόν συμπόσιόν της, είχε πάρει μαζί της, διά νά τά πίη άρ- 
γότερα, ο πως κάμνουν ενίοτε οί μεθύοντες, δύο δοχεία γεμάτα άπό κρασί- 
αΐμα· άλλά τώρα αισθάνεται οτι δέν ή μπορεί νά πίη άλλο, επιε τόσον! έχει 
παραχορτάσει, ύπερκορεσθή, καί τό χύνει». (Α.Γ. Σαρή, ο.π., τ. Β , σ. 162). 
Τά δύο ποτήρια, άντιθέτως, πρέπει μάλλον νά σχετίζονται μέ τούς δύο ρό
λους, τής Διχόνοιας καί τής Φιλονεικίας (πού αύτών άποτελεΐ προσωπο
ποίηση ή ’Έριδα), ή νά άναφέρεται στούς δύο κόσμους τής ολέθριας επί
δρασής τους («ούράνιοι κάμποι» — «γή καί νήσοι»).

ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ

I-5  νΟν, αύ πού ή φαντασία
φλογώδης τών θνητών 
σάν πτερωμένην βλέπει 
παρθένον στον αέρα, *

* ουράνιον Εργον.
«Μοιάζει νά κατάγεται [ή Νίκη του Κ.] άπό τήν άνάμνηση κάποιου 

αρχαίου ελληνικού άγάλματος, άλλά δέν είναι άσχετη καί μέ τή χριστιανι
κή εικονογραφία» (Δ. Νικολαρεϊζη, Δοκί;·ια κρίΓΐκή ·, Φέξης 1962, σ. 
263). Καί πραγματικά τό «πτερωμένη» τής στρ. α' (στ. 3), καθώς συνε
χίζεται μέ τό «πετάεις έσύ» τής στρ. δ' (στ.16), παραπέμπει στήν παράστα
ση τής «πτερωτής Νίκης» τών αρχαίων άγαλμάτων, ενώ ή στρ. γ ’ (στ.
II-5 : «Τό, χέρι όπού τά πέπλα/τών ούρανών κατέστρωσεν, / άπό σύγνε
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φα όλόρχυσα /έκβαίνει καί σου δείχνει / άνδρείους άνθρώπου;») μας συν
δέει μέ τήν έκκλησιαστική εικονογραφία. Άλλα καί οί δύο μορφές της συν
αιρούνται καί προβάλλονται προπάντων μέσα άπό τή νεοαναγεννησιακή 
άναπαράσταση της στις στρ. β' καί δ' (στ. 6-8: «Στο μέτωπόν σου πάντο
τε/άσβεστος λάμπει αστέρας,/ώ Νίκη» καί στ. 16-7: «Πετάεις εσύ κ’ 
έπάνω τους/σκορπίζεις, φύλλα άμάραντα»). "Ετσι ή Νίκη έντάσσεται καί 
αύτή στή νεοκλασική εικονογραφία τών προσωποποιήσεων άφηρημένων 
έννοιών καί ηθικών δυνάμεων, οπως π.χ. ή Ελευθερία (Π 19, 9 τιτλ. 10 
90 12 117) ή Δόξα (2 1-25, 13 142, 14 120), ή Αρετή (Π 18, 3 174, 5 
19, 8 47, 9 71, 16 44).

21-45 ΑΧ, πώς υπό τήν πτέρυγα
ταχεϊαν τοϋ Νάτου ή τ Εϋρου, 
πολλά βλέπεις νά σκύπτωσι 
τ ’ άνήσυχα τής λίμνης 

ψηλά καλάμια!

, f ' " }  . , ,Πυκνά, πυκνά ώς καλάμια 
όνεμισμένα έβλέπαμε·' 
νά κινώνται είς τούς κάμπους μας 
τών πολεμίων μας τ’ Άρματα, 

κ έπεσαν όλα.

Ή  εικόνα συνδυάζει πιθανόν δύο έντυπώσεις: τών έλβετικών λιμνών 
πού γνώρισε καί της λιμνοθάλασσας ώς σκηνικού του θέματος. Καί ή σχε
τική περιγραφή της μάχης Ιτσι άνακαλεί μία άπό τις τελευταίες επιθέ
σεις καί άντεπιθέσεις της φρουράς τών πολιορκημένων Μεσολογγιτών, 6- 
πως είναι ή διπλή έκείνη πού κατέληξε σέ νίκη μέ αιχμαλώτους καί μέ λά
φυρα πολλά (15/16 Φεβρ. 1826). "Ετσι εξηγείται καί ό τίτλος καί χρονο
λογείται ϊσως ή ώδή.

56-60 Οϋτως άπό τόν ήλιον,
ώσάν πυράς σταλάγματα, 
πέφτουσιν είς τήν θάλασσαν 
τών αΙώνων, καί χάνονται

■ διά πάντα οί ώραι.

Ή  εΙκόνα, μέ όλη τήν έλεύθερη άνάπλασή της (δπως λ.χ. καί ή 3 97
100 ή ή 10 71-5), ίσως έχει μυθολογική άφετηρία καί θά πρέπει μάλλον 
νά συσχετισθεί μέ τό 5 16-9 («Έ κεί πρός τά λουτρά / δπου τάς τρίχι/,ς 
πλύνουσι / των φοιβηίων οί *Ωραι») καί τό 11 16-20 («Άλλ’ ήδη είς τά
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έρεβώδη / λουτρά βαθέα της δύσεως/τοΰ λαμπρού βασιλέως/τών άέρων' 
έβούτησεν /ή  έσχάτη άκτίνα»). Γιά την προβληματική της θέση μες στήν 
παρομοίωση οί γνώμες τών μελετητών διχάζονται: Ό  Ν.Π. Άνδριώτης
τή θεωρεί άναφορική άπόδοση του δεικτικού σκέλους της προηγούμενης 
στρ. ια' (στ. 51-5), ένώ 6 Δ. Νικολαρείζης {δ.π., σ. 263-5) τήν άναγνω- 
ρίζει ώς δεύτερη άναφορική άπόδοση του δεικτικού σκέλους τής στρ. ι 
(στ. 46-50) καί τή θεωρεί περιττή, έφόσον προηγήθηκε ή πρώτη άναφο
ρική άπόδοση της στρ. ια' (στ. 51-5). Καί ό Μ. Peri (ο.π., σ. 137-8), 
συνδυάζοντας άλλά καί άνατρέποντας τις δύο άπόψεις, δέχεται, άνάλογα μέ

' > «ν -s / ~ ~ \ > / e \ / «λ >τα εναλλασσόμενα σημεία αναφορας της, την εικόνα ως φανταστική (η α
ναφορική) καί ταυτόχρονα ώς πραγματική (ή δεικτική). ‘Η άποψή μου 
είναι πώς δέν είναι παρά ή γενικευμένη άναφορική άπόδοση μιας παρομοί- 
ο^σης, μέ άνάπτυξη διπλή, πρώτα άφηγηματική (στρ. ι )  καί έν συνεχεία 
μεταφορική (στρ. ια '), του ένισχυμένου καί έ'τσι διαβαθμισμένου δεικτικού 
της σκέλους (στρ. ι καί ια').

84-5 και πρόσθεσεν ακόμα
δύο ειδών ρόδα

Τά δύο ε’ίδη τών μεταφορικών ρόδων πού ύπονοοΰνται εδώ, ώς συ
μπλήρωμα του στεφανίου τής δάφνης (στρ. ιε' καί ιζ’), είναι, άντίστοιχα: 
1) τά ρόδα πού μέ αυτά στολίζομε «τούς μή σκληρώς πατήσαντας / τον 
εχθρόν δταν έ'βαλεν / τ’ άρματα κάτω» (στρ. ιθ )  καί 2) τά ρόδα πού χα
ρίζονται «είς οσους δέν εξάπλωσαν / βαρεΐαν χεΐρα επί γέροντας / η παρ
θένους 6π’ έγιναν / λάφυρα μάχης» (στρ. κ '). Τον νικητή, μέ άλλα λόγια, 
πρέπει νά τον συνοδεύει ό σεβασμός προς τούς εχθρούς πού παραδίδονται 
έκουσίως καί ή εύσλαχνία προς τούς άδυνάτους αιχμαλώτους («γέροντες», 
«παρθένοι»).

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗΝ

1-75 *Η ώδή έχει ώς θέμα της τήν προδοσία του οπλαρχηγού τής Δυτι
κής, Ελλάδος Γ. Βαρνακιώτη. Τό προσκύνημα του Βαρνακιώτη έ'γινε, ώς 
στρατήγημα («καπάκι»), μέ άδεια τής Διοικήσεως, τό 1822 καί έξελί- 
θηκε σέ άποστασία τό 1823. Τό 1824 τό ζήτημα δημοσιοποιείται στά «Έ λ 
ληνικά Χρονικά» του Μάγερ. Δημοσιεύεται έκει έπιστολή του Βαρνακιώ
τη πού ζητα τήν άποκατάστασή του, ή όποια ο μ ως σχολιάζεται άπό τήν 
έφημερίδα αυστηρά: «ΕΠΙΒΟΥΛΕ Βαρνακιώτη! [...] Διατί, ΠΡΟΔΟΤΑ!» 
κτλ. (20.5.1824). ’Ακολουθεί έπιστολή ανώνυμου άναγνώστη εναντίον 
του μέ ανάλογες ρητορικές άποστροφές (23.6.1824) καί έν συνεχείς στη-
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λιτεύεται ειρωνικά ή υποκριτική, φιλόπλουτη καί άκόλαστη διαγωγή του 
ώς οπλαρχηγού (17.9.1824). Καί τό θέμα κλείνει τήν επόμενη χρονιά μέ 
μιά τελευταία άρθρογραφία της εφημερίδας πού άρχίζει επίσης μέ τή φρά
ση «*0 προδότης Βαρνακιώτης» καί έξακολουθεΐ ρητορικά μέ τήν ά- 
ποστροφή «Τουρκόφρων Βαρνακιώτη!» (9.5.1825). Τήν έξέλιξη αυτή θά 
είχε υπόψη του ό Κάλβος, άν υπολογίσομε, πέρα άπ’ τά σποραδικά κοι
νά στοιχεία, τήν έπιτημητική χρήση του δεύτερου προσώπου στήν ωδή, 
καί τήν καθυστερημένη έμπνευση καί δημοσίευσή της, δχι δταν ξέσπασε ή 
άποστασία, τό 1823, (στή Λύρα, 1824), άλλα υστέρα άπό τήν παραπάνω 
δημοσιοποίησή της, περ. τέλη του 1825, (στά Λυρικά, 1826).


