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Προλογικό σηµείωµα
Η ρώτη µου γνωριµία µε την οίηση του Σολωµού έγινε ριν χρόνια, όταν µαθητής
Γυµνασίου, διάβασα τον Ύµνο εις την Ελευθερία. Το οίηµα αυτό, µου ροκάλεσε µεγάλη
εντύωση και µε συγκίνησε τόσο, ου ευθύς ο Σολωµός καταγράφηκε στη συνείδησή
µου ως κορυφαίος οιητής. Η άοψη αυτή δεν άλλαξε καθ΄ όλη τη διάρκεια της
σχολικής µου ζωής και έγινε βεβαιότητα, όταν ρωτοετής φοιτητής, είχα την τύχη να
µελετήσω εκτενέστερα το σολωµικό έργο.
Τότε, γεννήθηκε µέσα µου η ειθυµία να γνωρίσω το έργο του Εθνικού µας οιητή σε
όλο του το εύρος και να εµβαθύνω σ΄ αυτό. Αυτή την ειθυµία µου ενίσχυσε ο ρώτος
µου δάσκαλος, ο καθηγητής ∆ηµήτρης Μιχαηλίδης. Μαζί του συζήτησα ώρες ατέλειωτες
για το Σολωµό και την Ετανησιακή Σχολή και κοντά του διδάχτηκα ολλά και
σηµαντικά. Τον ευχαριστώ για όσα µου έδωσε.
Το δρόµο, όµως για την ειστηµονική ενασχόληση µε το Σολωµό τον άνοιξε ο
Ερατοσθένης Καψωµένος. Σε µια ερίοδο ου θεωρούσα ότι έρεε ρώτα να ειλύσω
άλλα ροβλήµατα κι ύστερα να ειχειρήσω το «ταξίδι», ο Ερ. Καψωµένος µε βοήθησε
να αναθεωρήσω τις αόψεις µου. Αισθάνοµαι τυχερός, ου συνεργάστηκα µε τον Ερ.
Καψωµένο, ένα δάσκαλο ου µε δίδαξε µε υοµονή, κάλυψε µε ροθυµία κάθε
αδυναµία µου, µε στήριξε όταν χρειάστηκε και µε κάθε τρόο έδειξε ότι ιστεύει σε
µένα. Τον ευχαριστώ για όλα αυτά. Τον ευχαριστώ, όµως, και γιατί µε τίµησε µε τη
φιλία του.
Θα ήταν, όµως, µεγάλη αράλειψη εκ µέρους µου, εάν δεν εξέφραζα τις ευχαριστία µου
στις καθηγήτριες κυρίες Σόνια Ιλίνσκαγια και Γεωργία Λαδογιάννη και τον καθηγητή
του Αριστοτέλειου Πανειστηµίου Γιώργο Κεχαγιόγλου. Η συµβολή και των δύο ήταν
σηµαντική στην τελευταία φάση της εργασίας. Η συνεργασία µου µάλιστα µε τον
Γιώργο Κεχαγιόγλου και οι συµβουλές, ου µε τόση ροθυµία µου έδωσε, αοδείχτηκαν
ολύτιµες, γι΄ αυτό και τον ευχαριστώ.
Ο αείµνηστος σολωµιστής Σύρος Καββαδίας µε βοήθησε ολύ στα ρώτα βήµατα
τούτης της ροσάθειας. Με χαρά µού έδωσε τα φώτα του και µοιράστηκε µαζί µου την
λούσια εµειρία του.
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Στον ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σουδών και ειδικότερα στον
Πρόεδρο, Περικλή Παγκράτη, οφείλω ένα ειλικρινές ευχαριστώ. Ο Περικλής
Παγκράτης ρόθυµα µου ροσέφερε κάθε βοήθεια όταν την χρειάστηκα και µου έδωσε
τη δυνατότητα, ροσκαλώντας µε στα συνέδρια της Εταιρείας, να αρουσιάσω ένα
µέρος της δουλειάς µου στο ευρύ κοινό.
Ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλω στους ολύτιµους φίλους και συναδέλφους Κώστα
Λιντοβόη, Ιωάννα Ζαβιτζάνου-Λιντοβόη και Αµαλία Αννουσάκη, καθώς και στους
γονείς µου Μαρία και Ζαχαρία Κοσκινά, γιατί βρίσκονται άντοτε κοντά µου και
στηρίζουν κάθε ροσάθειά µου.
Ένα ακόµη ρόσωο ου θα ήθελα να ευχαριστήσω είναι η σύζυγος µου Άννα Χυτήρη.
Η Άννα στέκεται άντοτε δίλα µου αθόρυβος συµαραστάτης και οφείλω ολλά στον
γενναίο τρόο ου αγωνίστηκε, για να µου χαρίσει δυο υέροχους γιούς. Αισθάνοµαι
ως το ειλικρινές ευχαριστώ ου ροηγήθηκε είναι ολύ λίγο και µικρή ένδειξη αγάης
η αφιέρωση αυτή της εργασίας στην ίδια.

Νίκος Κοσκινάς
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Στην Άννα
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Εισαγωγή
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Η ενασχόληση µε την οίηση του ∆ιονύσιου Σολωµού είναι ένα εγχείρηµα ιδιαίτερα
συναραστικό, αλλά και δύσκολο. Είναι συναραστικό, γιατί οδηγεί ως την κρίσιµη εκείνη
καµή της νεοελληνικής λογοτεχνίας όου συντελούνται δυο αξιορόσεκτα γεγονότα: το
ένα είναι η καθιέρωση της δηµοτικής γλώσσας µέσα στο χώρο της ροσωικής λογοτεχνίας
και το άλλο η χρησιµοοίηση των λαϊκών ολιτιστικών στοιχείων αό ένα ρωτοόρο
διανοούµενο και η ανασύνθεσή τους σ΄ ένα οργανωµένο σύνολο ικανό να διατηρήσει την
εθνική ταυτότητα του ελληνισµού και να θέσει τα θεµέλια για τη δηµιουργία νεοελληνικού
ολιτισµού.
Είναι, όµως, και δύσκολο εγχείρηµα λόγω των ολλών ιδιοµορφιών ου αρουσιάζει το
σολωµικό έργο. Το έργο του Σολωµού είναι ευρύ σε έκταση, µε οικίλη θεµατική και µε
διακειµενικές συναρτήσεις ου έχουν τρεις βασικούς άξονες: τον ιταλικό κλασικισµό, το
γερµανικό ροµαντισµό και τη νεοελληνική ροσολωµική οίηση (κατ' εξοχήν το δηµοτικό
τραγούδι). Το λούσιο αυτό έργο στο µεγαλύτερο µέρος του δε δηµοσιεύτηκε αό το
δηµιουργό του, αλλά έφθασε ως εµάς µέσω της εκδοτικής αράδοσης, ου έχει αφετηρία
την έκδοση Πολυλά, 1859, και των χειρογράφων του οιητή, όως διασώζονται στην
έκδοση Σολωµού Αυτόγραφα Έργα (Πανειστήµιο Θεσσαλονίκης, 1964 - τυογραφική
µεταγραφή Λίνου Πολίτη). Η διάσταση ανάµεσα στα χειρόγραφα του οιητή και στις κατά
καιρούς εκδοτικές λύσεις

ορίζει σε µεγάλο βαθµό την ιδιοµορφία του σολωµικού

ροβλήµατος και τις δυσκολίες ου έχει ν΄ αντιµετωίσει ο ερευνητής.
Υάρχει, όµως, και µια ειρόσθετη δυσκολία για όοιον ενδιαφέρεται να γνωρίσει στο
σύνολό του το σολωµικό έργο. Κι η δυσκολία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα ρώτα
έργα του Σολωµού, αλλά και αρκετά αό τα έργα της τελευταίας δεκαετίας, είναι γραµµένα
στην ιταλική γλώσσα. Πιο συγκεκριµένα, αό το 1816 έως και το 1818 ερίου ο οιητής
συνθέτει οιητικά έργα στα ιταλικά, ακολουθεί µια ενδιάµεση ερίοδο όου συνθέτει στα
ελληνικά και αό το 1847 και ύστερα εανέρχεται στην ιταλική σύνθεση. Το σολωµικό,
λοιόν, έργο µορεί να χωριστεί, εάν χρησιµοοιήσουµε ως διαιρέτη τη γλώσσα, ου κάθε
φορά ειλέγει ο οιητής για τη σύνθεση, σε τρεις ενότητες: την ρώτη ιταλόγλωσση
ενότητα της οιητικής του δηµιουργίας, την ελληνόγλωσση και την ύστερη
ιταλόγλωσση.
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Η αρούσα εργασία αό τις τρεις ενότητες θα ασχοληθεί µε την τρίτη και τελευταία,
ενότητα κατά την οοία ο Σολωµός εανέρχεται στον ιταλικό στίχο. Πριν όµως
ροχωρήσουµε στη µελέτη του ιταλόγλωσσου έργου της ώριµης εριόδου, θα ήταν χρήσιµο
να αρακολουθήσουµε την οιητική εξέλιξη του Σολωµού αό το 1818 έως και το 1847 και
να ροσαθήσουµε να γνωρίσουµε το κοσµοθεωρητικό λαίσιο των ελληνόγλωσσων
έργων, αλλά και των ιταλικών της ρώιµης εριόδου.
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Τα ιταλόγλωσσα κείµενα της πρώιµης
πρώιµης περιόδου
Η οιητική ορεία του Σολωµού δε ξεκίνησε ούτε µε τη σύνθεση ελληνικών οιηµάτων
ούτε καν στον ελλαδικό χώρο. Ο Σολωµός έγραψε τα ρώτα του οιήµατα στην ιταλική
γλώσσα ως µαθητής στο Λύκειο της Κρεµόνας και αργότερα ως φοιτητής της Νοµικής στο
Πανειστήµιο της Παβίας (1815-1818). Τα ρωτόλεια αυτά οιήµατά του, αρά τον
εριορισµένο αριθµό τους (µόνο έξι), ήταν αρκετά για να ροκαλέσουν την ροσοχή τόσο
των συµµαθητών του όσο και των καθηγητών του, ου αναγνώρισαν το ταλέντο του και
ροέβλεψαν το οιητικό του µέλλον. Ένας µάλιστα αό τους δασκάλους του (ίσως ο Scotti)
λέγεται ότι σχολίασε διαβάζοντας τα οιήµατα του νεαρού µαθητή του: «Έλληνα, εσύ θα
κάνεις να κάνεις να ξεχασθεί ο δικός µας Μόντι / Greco, tu farai dimenticare il nostro Monti».1
∆εν ήταν, όµως, µόνο το οιητικό τάλαντο ου έκανε το Σολωµό να ξεχωρίζει, αλλά και το
συστηµατικό και βαθύ ενδιαφέρον του για την τέχνη. Αν και φοιτητής της νοµικής,
µελέτησε ερισσότερο την ιταλική οίηση και τους µεγάλους Ιταλούς οιητές (∆άντη,
Πετράρχη, Βοκκάκιο) α΄ ότι τα νοµικά συγγράµµατα κι ο κύκλος του στην Ιταλία ήταν οι
ειφανείς λόγιοι της εοχής κι όχι οι νοµικοί ειστήµονες. Παρά τη νεαρή του ηλικία
συναναστρέφονταν τον «ατριάρχη» των Ιταλών κλασικιστών Vincenzo Monti,2 το G.B
Niccolini, αντίαλο του Monti και υέρµαχο της λαϊκής γλώσσας, ίσως τον Alessandro
Manzoni, κύριο εκρόσωο του ιταλικού ροµαντισµού, και κυρίως το φιλόλογο Giovanni
Torti και το νεαρό ιερωµένο Giusepe Montani.3
Ο Montani µάλιστα θα τον ξεροβοδίσει µε συγκινητική ειστολή λίγο ριν ειστρέψει
στην ατρίδα του και θα γράψει λίγα χρόνια αργότερα για το φίλο του: «Γνώρισα, δεν 4άνε
4ολλά χρόνια, τον κόντε Σαλαµόν µόλις νεαρό. Λίγοι α4ό όσους Έλληνες ήλθαν στην Ιταλία, λες για
να ε4αναφέρουν τις Μούσες στον Αρχαίο τό4ο, 4ου αυτές είχαν εγκαταλείψει, έδειχναν όσο αυτός
γεννηµένοι για τη λατρεία τους. Μιλούσε για τα µυστήριά τους µε τη φλόγα και τη σοφία ενός

1

Λίνος Πολίτης, Άαντα 1, 1948, (στο εξής Άαντα 1), σελ. 11.

2

Ο Σ. ∆ε Βιάζης στην έκδοση των Αάντων του Σολωµού (έκδοση Ραφτάνη 1880) καταγράφει την ληροφορία του Ιωσήφ Ρεγάλδη ότι « ο Μόντι

µιλούσε συχνά µε το νεαρό ζακύνθιο για τις 4οιητικές εικόνες και τις 4οικίλες µορφές 4ου αυτές µ4ορούν να λάβουν κι ο Σολωµός ρωτούσε το Ιταλό για τις 4ηγές α4ό τις
ο4οίες αυτές αναδύονται και τον τρό4ο 4ου µ4ορούν να χρησιµο4οιηθούν».
3

Άαντα 1, σελ. 13 και Ελένη Πααδοούλου 2000,σελ. 242
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γνήσιου µύστη και έβαζε κάθε τόσο τους φίλους του (όχι όµως αυτοσχεδιάζοντας) να ακούσουν την
4ιο ευγενική τους γλώσσα».4
Ο Σολωµός, όµως, δε στάθηκε µόνο τυχερός γιατί η φύση τον ροίκισε µε οιητικό ταλέντο
και ευτύχησε να γνωριστεί µε ανθρώους ου αναγνώρισαν το ταλέντο του, αλλά και γιατί
ζούσε στη Λοµβαρδία, όταν εκεί ξεκίνησε η αντιαλότητα ανάµεσα στους κλασικιστές και
τους ροµαντικούς.5
Οι ροµαντικές εοιθήσεις για τη δηµιουργία µιας λογοτεχνικής αράδοσης διαφορετικής
αό εκείνης των λογίων, για τη χρησιµοοίηση της λαϊκής γλώσσας στην τέχνη, για το
ρόλο

του

οιητή–ροφήτη,

ου

καταιάνεται

µε

θέµατα

αό

τη

σύγχρονη

ραγµατικότητα, και άλλα ολλά, φαίνεται ως εκείνη την εοχή ρίζωσαν βαθιά µέσα του.
Παρότι όµως ο Σολωµός βρίσκονταν στο είκεντρο των λογοτεχνικών εξελίξεων της εοχής
και εηρεάστηκε αό το ροµαντισµό, στα οιήµατα ου γράφτηκαν στην Ιταλία δε
διαιστώνονται ίχνη ροµαντικά, αλλά η έντονη είδραση των κλασικιστικών ροτύων
και ο εηρεασµός αό τον ευσεβισµό της καθολικής εκκλησίας. Αό τα έξι οιήµατα τα
έντε έχουν θρησκευτικό εριεχόµενο:
La Distruzione di Gerusalemme / Η καταστροφή της Ιερουσαλήµ,
Ode per prima messa / Ωδή για 4ρώτη λειτουργία,
Sonetto su lo stesso ogetto / Σονέτο στο ίδιο θέµα,
Sonetto su lo stesso ogetto / Σονέτο στο ίδιο θέµα,
In lode di un fabbricatore d΄organi / Έ4αινος σ΄ έναν κατασκευαστή οργάνων
και µόνο ένα είναι ειθαλάµιο (Per Nozze / Για γάµο).
Αό τα οιήµατα αυτά ξεχωρίζει η Ωδή για 4ρώτη λειτουργία /Ode per prima messa. Η ωδή
αοτελείται αό 10 στροφές των δέκα στίχων (100 στίχοι συνολικά) και σ΄ αυτήν υµνούνται
τα έργα του ∆ηµιουργού και το µυστήριο της Θείας Μετάληψης και Ενσάρκωσης.
Ο Γεώργιος Καλοσγούρος ξεχωρίζει το οίηµα αό τα άλλα της εριόδου και σχολιάζει
ως: «∆εν ηµ4ορεί να µην κινήσει το θαυµασµό µας, µ4ροστά στην τρυφερήν εκείνη ηλικία του, η
Ωδή για 4ρώτη λειτουργία, 4ου µας φανερώνει ευθύς α4ό την 4ρώτη στροφή της 4όσο οικειωµένος
ήτο, βέβαια α4ό 4ολύ 4ριν, µε το ύψος της Εβραϊκής Γραφής (…) Πλούσια, ζωντανή θερµή αλλά και
ήσυχη και γαληνή η εντύ4ωση των στροφών αυτής της ωδής, 4ου δείχνουν σηµαντικά α4ό τότε 4ως

4

Antologia, τόµος 14, Μάιος 1824, τεύχος 21, Β, σελ. 76-77 και στο Πόρφυρας 2000, σελ. 103

5

Coutelle L., 1977, σελ. 66

11

ο 4οιητής είναι γεννηµένος για τες υψηλές σφαίρες της Τέχνης, 4όσο εύκολα ε4ετούσε στα ύψη, 4όσο
ελεύθερα ανέ4νεε εις αυτά».6
Κι ο ίδιος ο Σολωµός, όµως, είχε συναίσθηση της αξίας του έργου και το θεωρούσε ανώτερο
αό τα άλλα ιταλικά του οιήµατα. ∆εν είναι µάλιστα διόλου τυχαίο ως αυτό εέλεξε να
διαβάσει στον Τρικούη, όταν ο τελευταίος τον εισκέφθηκε στη Ζάκυνθο (1822), όου και
διέµενε ο οιητής µετά την ειστροφή του στην ατρίδα (1818). Η συνάντηση αυτή έχει την
ιδιαίτερη σηµασία της, καθώς ο Τρικούης ροέτρεψε το Σολωµό ν΄ ασχοληθεί µε την
ελληνική οίηση, ροθυµοοιήθηκε να τον βοηθήσει στην εκµάθηση της ελληνικής
γλώσσας και γενικότερα ενίσχυσε τη διαµορφούµενη ως τότε ειθυµία του οιητή να
αγωνιστεί για το έθνος στο εδίο του ολιτισµού. Η ρόθεση αυτή ανέβαλε και το αρχικό
του σχέδιο να µένει για λίγο στη Ζάκυνθο και να ειστρέψει στην Ιταλία όου και θα
διέµενε µόνιµα.7 Η οριστική ειστροφή στην Ιταλία δεν ραγµατοοιήθηκε οτέ κι ο
οιητής αρέµεινε ως και το τέλος της ζωής του στα Ετάνησα. Ίσως σ΄ αυτή την αλλαγή
σχεδίων να έαιξε ρόλο και το γεγονός ότι η ένταξη του Σολωµού στη Ζακυνθινή κοινωνία
δεν ήταν διόλου δύσκολη και µάλιστα συντελέστηκε ταχύτατα, καθώς η κοινωνική
διαστρωµάτωση ήταν ίδια µε την ιταλική και το κλίµα ου εικρατούσε στις τάξεις των
αριστοκρατών δεν του ήταν διόλου ξένο. Οι αριστοκράτες της Ζακύνθου, όως και οι άλλοι
άρχοντες της Ετανήσου, είχαν στραµµένο το βλέµµα τους ρος την Ιταλία και
ακολουθούσαν τον ιταλικό τρόο ζωής. Η γλώσσα συνεννόησής τους ήταν τα ιταλικά και
οι λογοτεχνικές τους ροτιµήσεις και ιδέες δεν ήταν διαφορετικές αό εκείνες των Ιταλών.
Όως θα σηµειώσει σωστά ο Coutelle: «Αυτή η νέα κοινωνία στην ο4οία θα λάµψει ο Σολωµός,
δεν διαφέρει α4ό τον ε4αρχιακό συντηρητικό κύκλο της Κρεµόνας και του Λόντι, ό4ου τον
χειροκροτούσαν τα 4ροηγούµενα χρόνια. Ασφαλώς είναι καθυστερηµένη σε σχέση µε το Μιλάνο, την
4ρωτεύουσα».8
Ο Σολωµός ήρε αµέσως τη θέση του σ΄ αυτό τον κύκλο και σ΄ αυτό τον διευκόλυνε τόσο η
αριστοκρατική καταγωγή του, όσο και η εξαιρετική του ικανότητα στη στιχουργία, ροσόν
ου εκτιµούνταν ιδιαίτερα στους αριστοκρατικούς κύκλους της εοχής. Πολύ γρήγορα ο
Σολωµός θα αοκτήσει µεγάλη φήµη στη Ζάκυνθο και θα γίνει εριζήτητος στα σαλόνια
των ευγενών της εοχής. Στις αυτοσχεδιαστικές εκδηλώσεις, ου οργανώνονταν ολύ
6
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συχνά στα αρχοντικά του Μερκάτη και του Ταγιαιέρα,9 θα συµµετέχει ανελλιώς, καθώς
η ικανότητά του να συνθέτει αυτοσχεδιαστικά οιήµατα ήταν τόσο µεγάλη ου, κατά
µαρτυρία του αδελφού του, ολλές φορές αυτοσχεδίαζε τρία και τέσσερα σονέτα άνω στο
ίδιο θέµα και στις ίδιες οµοιοκαταληξίες µέσα σε διάστηµα ολίγων λετών.10
Ενενήντα έντε αυτοσχεδιαστικά ιταλικά οιήµατα θα γράψει µέσα σε µια δεκαετία (18181828) και µάλιστα ένα σηµαντικό µέρος τους γράφεται ακόµη και µετά το 1822, τότε ου ο
κύριος ροσανατολισµός του ήταν να θέσει τις βάσεις για τη δηµιουργία δηµοτικής
οιητικής γλώσσας. Τα αυτοσχεδιαστικά αυτά σονέτα δεν αοτελούν οιητικές
ροσάθειες ου έχουν συγκεκριµένο στόχο, αλλά είναι καρός ενός αιχνιδιού µιας
εύθυµης συντροφιάς, ου διασκέδαζε οργανώνοντας οιητικούς διαγωνισµούς. Γι΄ αυτό
και η θεµατική τους είναι οικίλη µε κύριο όµως ροσανατολισµό την εξύµνηση του
φυσικού εριβάλλοντος της Ζακύθου (L΄ Isola del Zante / Το νησί της Ζακύνθου, In lode della
montagna di Scopo / Έ4αινος για το λόφο του Σκο4ού, Per una Fontana che sorvasta il mare di
Dania / Για µια βρύση 4άνω α4ό τη θάλασσα στου Νταβία, Per un luogo ameno, pure di Davia / Για
ένα χαριτωµένο µέρος, 4άλι στου Νταβία, ό4ου 4αιδί 4ήγαινε ο 4οιητής), την κοινωνική ζωή του
τόου (Al Nob. Sig. Cav. Paolo Conte Mercati/ Στον Ευγ. Κυρ. Ι44ότη Παύλο Κόντε Μερκάτη, Un
giovine moribondo al suo amico/ Ένας νέος στον ετοιµοθάνατο φίλο του, Lamenti della Nob. Sig.
Giov. Martinengo Carrer/ Θρήνος της Ευγ. Κυρίας Ιωάννας Μαρτινέγκο Κάρρερ, Al Conte Paolo
Mercati / Στον Κόντε Παύλο Μερκάτη, All΄amico suo Giorgio de Rossi/ Προς το φίλο του Γεώργιο ∆ε
Ρώσση, Alla Sra Stella Macri Co. Solomos/ Στην κυρία Στ. Μακρή κοντέσσα Σολωµού, Alla Signora
Giannetta Power/ Στην κυρία Τζανέτα Πάουερ), την ιστορική ραγµατικότητα (Contro Bonaparte
/ Ενάντια στο Βονα4άρτη, Bonaparte/ Βονα4άρτης, Al Lord Guilford/ Στο λόρδο Γκίλφορδ, Al Papa
Pio VII/ Στον Πά4α Πίο το Ζ΄, Sulla morte di Pio VII/ Στο θάνατο του Πίου του Ζ΄, Al vescovo
latino Msgr. Luigi Scacoch / Για τον λατίνο ε4ίσκο4ο Λ. Σκάκοτς) και τη θρησκευτική ζωή.
Τα θρησκευτικά οιήµατα αοτελούν τον κύριο όγκο των οιηµάτων της εοχής, εξήντα
δύο εί συνόλου ενενήντα έντε, έχουν ως ηγή της έµνευσής τους κυρίως το Άσµα
Ασµάτων, κάοια τον Ησαΐα και τους Ψαλµούς και ορισµένα τη χριστιανική µεταφυσική (Il

9
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Giudigio Finale/ Η ∆ευτέρα Παρουσία, L΄Inferno/ Η Κόλαση, Il Paradiso/ Ο Παράδεισος). Ο
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θρησκευτικότητα ου χαρακτήριζε το Σολωµό ως άνθρωο, όσο και αό το γεγονός ότι τα
θρησκευτικά θέµατα ήταν θέµατα λογοτεχνικού συρµού την εοχή του ροµαντισµού και
ριν αό αυτόν. 11
Ο Louis Coutelle, µάλιστα, θεωρεί ως η στενή φιλία του Σολωµού µε τον Μερκάτη, ενός
θρησκευόµενου αριστοκράτη, στον οοίο άρεσε να οργανώνει αυτοσχεδιαστικές
εκδηλώσεις στο αρχοντικό του και να ακούει οιήµατα θρησκευτικού εριεχοµένου,
οδήγησε το Σολωµό ρος αυτή τη θεµατολογία και διατυώνει την άοψη ως αυτός
ροέτρεε το Σολωµό να γράφει θρησκευτικά οιήµατα, ροτείνοντάς του µάλιστα τα
εδάφια αό το Άσµα Ασµάτων και τους Ψαλµούς.12
Αό τα οιήµατα αυτά ο Σολωµός δεν είχε την ρόθεση να δηµοσιεύσει κανένα, ίσως γιατί,
καθώς έλεγε στους ειστήθιους φίλους του (Κουαρτάνο, Στράνη, Τοµαζέο), δεν τολµούσε
«να ανακατευθεί σε µια φιλολογία τόσο 4λούσια» (Non oso immischiarmi in una Letteratura
straniera, e si ricca / ∆εν τολµώ να ανακατευτώ σε µια φιλολογία ξένη και τόσο 4λούσια»),13 ίσως και
γιατί για τον εαυτό του είχε ονειρευτεί ένα διαφορετικό οιητικό ρόλο.
Παρόλα αυτά όµως ένας σηµαντικός αριθµός αυτοσχέδιων οιηµάτων, τριάντα αό τα
ενενήντα έντε, και µάλιστα εκείνα ου συντέθηκαν αό το 1815 έως και το 1822, είδαν το
φως της δηµοσιότητας, δηµοσιευµένα αό το Λουδοβίκο Στράνη µε τον τίτλο Rime
Improvvisate. Ο ίδιος ο εκδότης στην αφιερωµατική ειστολή του ρος τον Ούγκο Φόσκολο,
ειστολή ου ροτάσσει ως εισαγωγή, αναφέρει ότι για την έκδοση δεν ήταν ενήµερος ο
Σολωµός και ως «ελ4ίζω 4ως ο τρό4ος 4ου το χρησιµο4οίησα θα κάνει το φίλο µου να µε
συχωρήσει 4ου του έκλεψα το χειρόγραφο / spero che l΄uso che ne fo mi fara perdonare dall΄amico il
furto del manoscritto».14
Η µαρτυρία αυτή του Στράνη δεν µορεί να είναι σωστή. Και σ΄ αυτή τη διαίστωση
οδηγούν δύο κυρίως λόγοι. Αφενός η ιδιοσυγκρασία του Σολωµού, ου δεν άφηνε
εριθώρια για αρόµοιες ράξεις σε κανένα φίλο του, και αφετέρου τα όσα αοκαλύτει το
χειρόγραφο αρ. 22 ου βρέθηκε στην Τεκτονική Στοά Ζακύνθου και εριείχε 80 ιταλικά
11
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σονέτα. Το χειρόγραφο µελέτησε ρώτος ο Λίνος Πολίτης και διαίστωσε ως σε τριάντα
αό τα ογδόντα σονέτα ο Σολωµός είχε σηµειώσει τέσσερις κάθετες γραµµές και δίλα σ΄
αυτές αρίθµηση αό το 1 έως το 30. Τα τριάντα αυτά σονέτα είναι όσα συµεριλήφθηκαν
στις Rime Improvvisate.15 Ο Πολίτης αρατήρησε ακόµη ως όσες διορθώσεις έκανε στα
χειρόγραφα ο οιητής συµεριλήφθηκαν και στο τυωµένο κείµενο κι έτσι αοδείχτηκε
ως ο Σολωµός όχι µόνο γνώριζε για την έκδοση, αλλά και είχε κάνει ο ίδιος την τελική
ειλογή και µάλιστα τη διόρθωση των σονέτων ου θα δηµοσιεύονταν.
Παραµένει όµως το ερώτηµα ου αφορά το λόγο για τον οοίο δε θέλησε ο οιητής να
φανερώσει ότι αρουσίαζε ο ίδιος τα έργα του στο ευρύ κοινό. Στο ερώτηµα αυτό ο Λίνος
Πολίτης δίνει µια ειστική αάντηση: «Ο Σολωµός είτε α4ό νεανική, όχι αντι4αθητική,
αυταρέσκεια, είτε γιατί 4ράγµατι είχε στο µεταξύ στρέψει όλη του τη φροντίδα για να διαµορφώσει
νεοελληνική 4οιητική γλώσσα δεν ήθελε να φανεί 4ως 4αρουσίαζε µόνος του τα ιταλικά αυτά σονέτα
και 4ροτίµησε να θεωρηθεί 4ως του τα τύ4ωνε ένας φίλος». 16
Όοιος κι αν ήταν άντως ο λόγος, η έκδοση της συλλογής δεν έρασε ααρατήρητη και
αρόλο ου δεν υάρχουν ληροφορίες για τον αριθµό των εντύων της ρώτης έκδοσης,
γνωρίζουµε ότι σε λίγους µήνες έγινε και δεύτερη, ενώ κάοιοι τόµοι στάλθηκαν στην
Ιταλία σε φίλους και αλιούς καθηγητές του.17 Μάλιστα για τις Rime Improvvisate
δηµοσιεύτηκε και µια κριτική στο εριοδικό Nuova Antologia, κριτική την οοία εύστοχα ο
Mario Vitti αοδίδει στον Montani. Η κριτική, όµως, δεν ήταν διόλου κολακευτική για το
Σολωµό, καθώς ο Montani εέληττε τον αλιό του φίλο για την ενασχόλησή του µε τον
αυτοσχεδιασµό και τα αλαιοµοδίτικα αρκαδικά θέµατα µε τα οοία ασχολούνταν.18
«Αυτές οι Rime Improvisate µου θυµίζουν αµυδρά το Σολωµό µε τον ο4οίο είχα τόσες και τόσες
µεγάλες, τόσο ευχάριστες συνοµιλίες, και 4ου µε έκαναν να θαυµάζω 4ερισσότερο δεν ξέρω αν το
ταλέντο ή την γνώση». Τον συµβουλεύει µάλιστα να αφήσει την ιταλική οίηση και να
στιχουργήσει θέµατα αό την ελληνική εανάσταση στα ελληνικά. Ολοκληρώνει δε την
κριτική του µε τα εξής λόγια:
«Ο Σαλαµόν 4ου θέτει κάθε φροντίδα, κατά 4ως λέει ο εκδότης των αυτοσχέδιων 4οιηµάτων στο να
διαµορφώσει τη νέα ελληνική γλώσσα, ώστε 4ρος χάρη της να έχει σχεδόν εγκαταλείψει την ιταλική,
15
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την ο4οία δε χρησιµο4οιεί 4ια 4αρά στους αυτοσχέδιους στίχους του για να ευχαριστήσει τους φίλους
του, ασφαλώς δε µένει ξένος α4έναντι στα ζωντανά αισθήµατα του 4ολίτη, 4ου είναι το 4ρωταρχικό
στοιχείο της καλύτερης 4οίησης. Πιστεύω ακράδαντα 4ως όταν γράφει για να ευχαριστήσει τον εαυτό
του, τόσον όσον αφορά τη γλώσσα όσο και τα θέµατα για τα ο4οία την χρησιµο4οιεί, είναι αληθινός
εθνικός 4οιητής.»19
Και δεν είχε άδικο ο Montani. Σωστά διέβλεψε ως ο Σολωµός µε αυτοσχεδιαστικού τύου
οιήµατα δεν µορούσε να ροσφέρει τίοτε στον τόο του και βέβαια δεν είχε καµία τύχη
µέσα στο έλαγος την ιταλικής λογοτεχνίας. Τα ιταλικά σονέτα του Σολωµού, όσα
δηµοσιεύτηκαν στις Rime Improvvisate και εκείνα ου δεν εκδόθηκαν όσο ζούσε ο οιητής,
δε ξεχωρίζουν για τη θεµατική τους ρωτοτυία, ούτε για το ιδεολογικό τους εριεχόµενο,
ούτε για τη γλώσσα τους, ου δεν είναι άλλη αό εκείνη των ελασσόνων Ιταλών οιητών
της εοχής του.20
Αν αξίζει να σταθούµε σ΄ αυτές τις οιητικές συνθέσεις είναι για δύο λόγους: αφενός γιατί
αοτελούν τις ρώτες οιητικές δοκιµές ενός ροικισµένου νεύµατος µέσα στις οοίες
υάρχουν, έστω και σε σερµατική µορφή, τα οιητικά µοτίβα ου αργότερα θα
αοτελέσουν τις βάσεις άνω στις οοίες θα στηριχθεί το ελληνόγλωσσο έργο του κι
αφετέρου γιατί καταδεικνύουν τη στιχουργική δεινότητα του Σολωµού.
Τα οιητικά µοτίβα ου ανιχνεύονται στα οιήµατα αυτά εκφράζουν την έντονη
θρησκευτικότητα του δηµιουργού τους (στοιχείο ου ανιχνεύεται σε ολλά αό τα έργα της
µετέειτα εριόδου), το θαυµασµό ου ροκαλεί το µεγαλείο της φύσης (θέµα ου όταν το
εεξεργαστεί φιλοσοφικά και ροβληµατιστεί άνω στις ειδράσεις της φύσης στον
άνθρωο θα αοτελέσει το µείζον θέµα των µεγάλων συνθέσεων της ωριµότητας, Κρητικού,
Ελεύθερων Πολιορκηµένων, Πόρφυρα) κι αναφέρονται στον έρωτα, στη σκέψη του θανάτου,
στη ροσµονή της Ανάστασης (βασικά στοιχεία των ελληνόγλωσσων έργων), καθώς και
στην αγάη για την ατρίδα.
Ο δεύτερος λόγος ου αξίζουν την ροσοχή µας τα ρωτόλεια σονέτα είναι η στιχουργική
τους µορφή, ου καταδεικνύει την έµφυτη στιχουργική δεινότητα του οιητή, αλλά και τη
βαθιά γνώση της ιταλικής µετρικής, καθώς η στιχουργία τους είναι καθαρά ιταλική. Τα
στροφικά συστήµατα των σονέτων είναι ολύστιχα και άλλα οκτάστιχα, τετράστιχα,
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τερτσίνες και σονέτα, ενώ ο στίχος κυρίως ενδεκασύλλαβος (ο κυρίαρχος στίχος της
ιταλικής οίησης) και σανιότερα ετασύλλαβος δίχως τεχνικές αρεµβάσεις. Ο οιητής
χρησιµοοιεί 21 αό τα 22 «νόµιµα» µετρικά σχήµατα του ενδεκασύλλαβου κι αυτή η
ευχέρεια καταδεικνύει τη δεξιοτεχνία του και τη βαθιά γνώση της συγκεκριµένης
στιχουργικής µορφής.21 Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ενδεκασύλλαβων στίχων είναι ο
κανονικός τονικός ρυθµός, η αοφυγή της χασµωδίας µε τη χρησιµοοίηση της συνίζησης
και η οµοιοκαταληξία.22
Τον ιαµβικό ενδεκασύλλαβο στίχο χρησιµοοιεί ο οιητής εκτός αό τα σονέτα και στα
σατιρικά ιταλόγλωσσα έργα της εριόδου. Η στιχουργική τους µορφή είναι µοιρασµένη σε
σονέτα, οκτάβες, τερτσίνες και τετράστιχα, ενώ όλα διακωµωδούν «τον ντοτόρο το Ροΐδη»,
έναν ξεεσµένο γιατρό µε ολλές ιδιοτροίες και αδυναµίες, ου ίστευε ακράδαντα ότι
ήταν µεγάλος οιητής. Η νεανική και ανέµελη συντροφιά του Σολωµού βρήκε στο
ρόσωο του αγαθού Ροΐδη τον άνθρωο ου θα τους έκανε να ερνούν ευχάριστα την
ώρα τους. Και σκάρωναν ένα σωρό “λάκες”, για να ερεθίσουν τη µαταιοδοξία του Ροΐδη
και να διασκεδάσουν οι ίδιοι. Ένα αό τα συνηθισµένα αιχνίδια τους ήταν να του
αρουσιάζουν σατιρικά οιήµατα ου δήθεν έγραφε εναντίον του ο Ιταλός ιερέας Μαρόνι.
Ο Ροΐδης εξοργίζονταν µε τις υοτιθέµενες σάτιρες του Μαρόνι, κατηγορούσε σφοδρά το
σατιριστή του, αντααντούσε µε οιήµατα κι όλη αυτή η ευτράελη κατάσταση διασκέδαζε
τη νεανική συντροφιά. Μόνο ου τα σατιρικά οιήµατα δεν τα έγραφε ο Μαρόνι, αλλά ο
ίδιος ο Σολωµός, ου τις ερισσότερες φορές ήταν ο εµνευστής και οργανωτής αυτών των
καταστάσεων εις βάρος του Ροΐδη.23 Γι΄ αυτό το σκοό γράφτηκαν τα σατιρικά
ιταλόγλωσσα οιήµατα, ου είναι 8 στον αριθµό:
La Nascita / Η Γέννηση,
L΄Apoteosi / Η Α4οθέωση,
Imitazioni dello stile del Dionisio Roidi I, II / Μίµηση του ύφους του ∆ιονυσίου Ροΐδη Α΄, Β΄ ,
Sonetto burlesco sopra espressioni del Dionisio Roidi/ Σονέτο αστείο κατά τις εκφράσεις του ∆ρ.
Ροΐδη,
21
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τον είχε ανάγκη». Εξηγεί µάλιστα τη συµεριφορά του Σολωµού λέγοντας ως και ο ίδιος ο Σολωµός ήταν «άρρωστος» και «κυκλοθυµικός» (ο.., σελ. 135)
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All onorandissimo Dr Roidi I Sonetto Capitolo II ottave, Sonetto / Προς το εντιµότατο ∆ρ. ∆ιονύσιο
κόντε Ροΐδη Α΄. Σόνετο , Σάτυρα, Β΄ Οχτάβες, Σονέτο,
All incomparabilità peculiare del genio eribrato del Dr Roidi / Προς την ιδιότυ4η ασυγκριτοσύνη του
κοσκινισµένου 4νεύµατος του ∆ρ. Ροΐδη,
Senza titolo (Ottava) / Χωρίς τίτλο (Οχτάβα),
Al Conte Paolo Mercati (Sonetto alla coda)/ Στον κόντε Παύλο Μερκάτη (Σονέτο µε ουρά).
Αό τα σατιρικά αυτά κανένα δεν ξεκινά αό ρόθεση σοβαρά στηλιτευτική, αλλά καθαρά
ευθυµογραφική. Όταν ο σατιρικός στόχος είναι ένα ρόσωο συµαθητικό, όως ο Ροΐδης,
η σάτιρα έφτει στο κενό. Όσο, όµως, κι αν σ΄ αυτά τα οιήµατα δεν ραγµατώνεται ο
βασικός στόχος της σάτιρας, ου είναι η δηµόσια καταγγελία όσων ο σατιριστής θεωρεί
αρακµιακά και εικίνδυνα για τη δηµόσια ζωή, αοτελεί µια ρώτης τάξεως δοκιµασία
για τη σατιρική ένα του Σολωµού και την ιδανική ροετοιµασία για την αµείλικτη και
σοβαρή µεταγενέστερη κριτική ου θα ασκήσει µε τα ελληνόγλωσσα σατιρικά του κείµενα
εναντίον ατόµων ανάξιων και αεχθών.24 Το αοκορύφωµά της η σατιρική σολωµική ένα
θα το γνωρίσει µε τη Γυναίκα της Ζάκυθος, ένα έργο ου στηλιτεύει την αντεθνική
συµεριφορά µιας Ελληνίδας και διαθέτει ένα λήθος χαρισµάτων, όως η ευρηµατική
σύλληψη, η άρτια δοµή και η γλώσσα, καθώς και η έντεχνη αρουσίαση του αγώνα
ανάµεσα στο καλό και το κακό.
Τούτη την ερίοδο, όµως, ο Σολωµός εκτός αό τα ιταλικά οιήµατα έγραψε και ορισµένα
εζά κείµενα στα ιταλικά ου αξίζουν την ροσοχή µας. Πρόκειται για δύο
ολοκληρωµένους και εκφωνηµένους αό τον ίδιο εικήδειους λόγους και ένα σχεδίασµα
εικήδειου λόγου. Ο ένας αό τους δύο ολοκληρωµένους εικήδειους λόγους εκφωνήθηκε
στην κηδεία του Συρίδωνα Γρυάρη (έθανε το ∆εκέµβρη του 1820), ο άλλος στο
µνηµόσυνο για το θάνατο του Ούγκο Φόσκολο (ο Φόσκολο έθανε το Σετέµβριο του 1827
και το µνηµόσυνο έγινε, κατά Πολίτη, µετά τις 2\14 Οκτωβρίου)25 και το σχεδίασµα του
εικήδειου λόγου για ένα άγνωστο ρόσωο ου ονοµάζονταν Παύλος.26
Αό τους δύο εκφωνηµένους εικήδειους ξεχωρίζει για τη ρητορική του δύναµη, για το
µεστό και ουσιαστικό λόγο του ο εικήδειος για το Φώσκολο. Σύµφωνα µε τον Πολυλά,
στον ειτάφιο αυτό λόγο «η ρητορική του δύναµη δεν φάνηκε κατώτερη της 4οιητικής. Τόσο
24

Ε. Τσαντάνογλου, 1979, σελ. 7-45

25

Άαντα 2, σελ. 325

26

Ο.. σελ. 324

18

µεγάλη εντύ4ωσιν έκαµε εις το ακροατήριον, ώστε το ιερόν του τό4ου δεν τους εβάσταξε να εκφράσουν
τον ενθουσιασµό τους µε ζωηρά χειροκροτήµατα».27 Και ράγµατι ο εικήδειος είναι ιδιαίτερα
ροσεγµένος. Ο λόγος ακολουθεί την κλασική δοµή των ειτάφιων λόγων και ξεκινά µ΄ ένα
εισαγωγικό µέρος στο οοίο δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη ζακυνθινή καταγωγή του νεκρού
και στο γεγονός ότι ο ίδιος οτέ δεν έαψε να θεωρεί τον εαυτό του Ζακύνθιο και να υµνεί
την ιδιαίτερη ατρίδα του. Στο κύριο µέρος (διήγηση) αρουσιάζονται αναλυτικά τα
στοιχεία του χαρακτήρα (φιλανθρωία, δικαιοσύνη, φιλαλήθεια, θρησκευτικότητα, θάρρος,
µαχητικότητα) και οι νευµατικές ικανότητες του Φόσκολου (ευστροφία, ευγλωττία,
κριτική ικανότητα) όως αυτές ροκύτουν αό την αρουσίαση εριστατικών της ζωής
του και κυρίως µέσω της ανάλυσης των µεγάλων έργων του (Όρτις, Κόµη της Βερενίκης,
Τάφοι). Έτσι, η ροσφορά του νεκρού στο ολιτισµό των δύο χωρών ου έζησε (Ιταλία και
Αγγλία) ροκύτει ολύτιµη, καθώς ο ίδιος ήταν κάτοχος ολλών χαρισµάτων και
διακρίνονταν για την ικανότητά του στην οιητική τέχνη, στη ρητορεία, την κριτική ακόµη
και την στρατιωτική τέχνη.
Ο εικήδειος, όµως, του Σολωµού για το Φόσκολο δεν αοτελεί µόνο δείγµα του µέτρου της
εκτίµησης των Ζακυνθίων και µάλιστα του Σολωµού για τον φηµισµένο συµατριώτη του,
ούτε αλά αόδειξη της ρητορικής δεινότητας του οιητή, αλλά, όως σωστά εντόισε ο
Πολυλάς, αοκαλύτει ολλά στοιχεία για τον ίδιο το Σολωµό. «Ο Σολωµός, γράφει ο
Πολυλάς, εγκωµιάζοντας τον έξοχον άνδρα, ε4αρουσιάζετο και αυτός, θερµός υ4οστηρικτής των
γραµµάτων, άκρος ζηλωτής των υψηλών χρεών του φιλολόγου, θανάσιµος εχθρός της υ4οκρισίας,
της µικροσοφίας και της ψευδοσοφίας – οι συµ4ατριώτες του εγνώριζαν ότι εκείνα τα λόγια δεν ήταν
ρητορικές υ4ερβολές, αλλά το καθαρό ξεθύµασµα της αγαθής και φλογερής ψυχής του».28
Πέραν αυτών, όµως, ο εικήδειος για το Φόσκολο καταδεικνύει και την ιδιαίτερα οξυµένη
κριτική του ικανότητα και το εύρος των µελετών του. Τα σχόλια του Σολωµού για τα έργα
του Φόσκολου φανερώνουν ότι ο οιητής όχι αλά γνώριζε, αλλά είχε µελετήσει εις βάθος
το έργο του ειφανούς συντοίτη του και ήταν σε θέση να ροβαίνει σε ανάλυση του
εριεχοµένου των οιηµάτων, σε σκιαγράφηση του χαρακτήρα των ηρώων κάθε έργου και
σε αρουσίαση των βαθύτερων ειδιώξεων του οιητή. Κι όλα αυτά διατυωµένα µε τρόο

27

Άαντα 1, σελ. 24

28

Ο.. σελ.24
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σύντοµο, αλλά εντυωσιακά εριεκτικό, και µε τέτοια ροσοχή, ώστε ο εικήδειος λόγος να
µη µετατραεί σε φιλολογικό δοκίµιο.
Στον ίδιο εικήδειο υάρχουν κι άλλες ενδείξεις του εύρους των µελετών του Σολωµού. Οι
αναφορές στα έργα αλαιότερων και νεότερων λογοτεχνών, φιλοσόφων και ανθρώων του
νεύµατος είναι συνεχείς και µνηµονεύονται ο Όµηρος, ο Πλάτωνας, ο Θουκυδίδης, ο
Πίνδαρος κι ο ∆ηµοσθένης αό τους αρχαίους κι αό τους νεότερους και σύγχρονους του
οιητή ο ∆άντης, ο Πετράρχης, ο Βοκκάκιος, ο Αριόστο, ο Παρίνης, ο Μόντι, ο Μιχαήλ
Άγγελος, ο Νεύτωνας, καθώς και οι

Σέλλιγκ, Γκαίτε και Λάιµνιτς. Οι γνώσεις του

Σολωµού και οι ειστηµονικές του µελέτες φαντάζουν εντυωσιακές, όως εντυωσιακή
φαίνεται και η ικανότητά του στην κριτική ροσέγγιση των κειµένων. Και αυτή η
ικανότητα είναι εµφανής και σ΄ ένα ακόµη εζό κείµενο µε τίτλο Idee sulla ballata di Schiller.
Το κείµενο γράφτηκε, µάλλον, κατά τα ρώτα χρόνια της µετοίκησής του στην Κέρκυρα29
και αοτελεί ερµηνευτική ροσέγγιση της µαλάντας του Σίλλερ Ο κόµης του Αψβούργου.30
Οι καταγεγραµµένες σολωµικές σκέψεις αοτελούν δείγµα της ικανότητας του Σολωµού να
κατανοεί εις βάθος την οίηση και αοδεικνύουν το ενδιαφέρον του οιητή για το
σιλλερικό έργο και τη βαθιά γνώση των αισθητικών θεωριών του µεγάλου Γερµανού. Με
συνέεια και ακρίβεια εστιάζει το ενδιαφέρον του στον τρόο ου µετατρέονται οι
φιλοσοφικοί κώδικες σε καλλιτεχνικούς, αναφέρει τον τρόο ου ενσαρκώνονται οι
θεωρίες του Σίλλερ για τον «αφελή χαρακτήρα» και αρατηρεί τις διαδικασίες µέσα αό τις
οοίες ο οιητής-ροφήτης «υψώνεται 4άνω α4ό τα ε4ίγεια µεγαλεία ως να σβήσει η ατοµικότητά
του».

29

Χρονολόγηση Γ. Βελουδή, 1989, σελ. 81

30

Ελληνική µετάφραση του οιήµατος Κ. Σαµέλης, 2005, σελ. 26-31
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Η ελληνόγλωσση ποιητική παραγωγή
Η χρονική ερίοδο αό τα 1818 έως και το 1847 είναι η ερίοδος κατά την οοίαν ο
οιητής συνθέτει κυρίως στην ελληνική γλώσσα έργα ιδιαίτερης σηµασίας και αξίας, καθώς
µέσα αό αυτά ρότεινε ένα αόλυτα σαφές και συγκροτηµένο κοσµοθεωρητικό και
ιδεολογικό σύστηµα, βασισµένο άνω στις αραδόσεις, τις αξίες και τον ολιτισµό του
ελληνισµού. Η µακρά αυτή ορεία, ου καταξίωσε το Σολωµό στην συνείδηση των
Ελλήνων ως εθνικό οιητή, µορεί µε τη σειρά της να χωριστεί σε τρεις εριόδους: την
«4ρώιµη», ου αρχίζει το 1818 και ολοκληρώνεται το 1823, τη «µεγάλη δηµιουργική δεκαετία»,
όως την αοκάλεσε ο Πολίτης,31 αό το 1823 έως και το 1833 και την «4ερίοδο της
ωριµότητας» αό το 1833 έως και το 1854.ίοδος: 1821-1823
Όταν στα 1818 ο οιητής, µετά αό αραµονή δέκα χρόνων στην Ιταλία, ειστρέφει στην
Ελλάδα, έχει στις αοσκευές του, όχι το τυχίο της Νοµικής, ου οτέ δεν ενδιαφέρθηκε να
αοκτήσει, αλλά την ιδιαίτερη γνώση γύρω αό τα καλλιτεχνικά δρώµενα της γειτονικής
χώρας και τη βαθιά ειθυµία να διαµορφώσει µια νέα λογοτεχνική αράδοση διαφορετική
αό εκείνη των λογίων.32
Ο Σολωµός, έχοντας ζήσει στην Ιταλία σε µια εοχή όου ο κλασικισµός δεν έχει
αραδώσει τα σκήτρα του στο ροµαντισµό, είχε την τύχη να γνωρίσει και να
συναναστραφεί διάσηµους εκροσώους και των δύο καλλιτεχνικών ρευµάτων, όως ο
Vincenzo Monti, κορυφαίος εκρόσωος του ιταλικού κλασικισµού, ο Giovanni Pini, ο
Giovanni Torti, ρωτεργάτης του ροµαντικού κινήµατος στην Ιταλία, και ίσως ο Alessantro
Mazzoni, ο κυριότερος εκρόσωος του ιταλικού ροµαντισµού.33
Κοντά σε αυτά τα φωτισµένα νεύµατα ο οιητής αφοµοίωσε τις αρχές του κλασικισµού,
αλλά δέχτηκε και την ευεργετική είδραση των ροµαντικών ανανεωτικών τάσεων για τη
λογοτεχνία και ενστερνίστηκε τις αρχές τους για αξιοοίηση των ηγών ου ροσέφεραν
οι εθνικοί ολιτισµοί και την ανάγκη συγγραφής έργων στη γλώσσα του λαού.34

31

Λίνος Πολίτης, 1958, σελ. 172

32

Η καθοριστική συνάντηση του Σολωµού µε τον Τρικούη στα 1822 και η ροτροή του τελευταίου να γίνει ο θεµελιωτής νέας φιλολογίας στην

Ελλάδα θα είχε ενιχρά αοτελέσµατα εάν η ιδέα αυτή δεν ροϋήρχε στη σκέψη του Σολωµού.
33

Ι. Πολυλάς, 1859, ΙΙ, ς΄, ζ΄

34

Περισσότερα για το κίνηµα του Ροµαντισµού στο I. Berlin, 1999,[Ελληνική µετάφραση σελ. 89-153], Heine Henric 1835, [Ελληνική µετάφφραση

σελ. 97-167, Lilian Frust, 1969, [Ελληνική µετάφραση σελ. 83-333]

21

Έτσι, όταν ο οιητής εέστρεψε στη Ζάκυνθο υήρχε βαθιά µέσα του η ειθυµία να
δηµιουργήσει µια νέα οιητική γλώσσα για την Ελλάδα και να χαράξει δρόµο ανάλογο µ΄
εκείνο ου ο Όµηρος στην αρχαιότητα χάραξε για τον ελληνισµό και µεταγενέστερα ο
∆άντης για την Ιταλία. 35
Προς αυτή την κατεύθυνση τον ωθούσαν και οι Ιταλοί φίλοι του και ολύ ερισσότερο ο
ιερωµένος και λόγιος Giuseppe Montani, ου τον είχε συµβουλεύσει να αφήσει την ιταλική
οίηση και να στιχουργήσει στα ελληνικά.36 Στα ρώτα «α4λοελληνικά γυµνάσµατα» ο
Σολωµός θα έχει ως ηγή της έµνευσής του την καντάδα, το δηµοτικό τραγούδι και την
ετανησιακή σατιρική αράδοση. Τα σατιρικά του οιήµατα για τον «ντοτόρο το Ροΐδη», η
«Πρωτοχρονιά», η «Βίζιτα», το «Ιατροσυµβούλιο», είναι γραµµένα σε τροχαϊκό µέτρο, σε µια
γλώσσα ου συνθέτει τη δηµοτική µ΄ ένα λήθος ιταλικών λέξεων και εκφράσεων και
διακρίνονται για την εκφραστική ευλυγισία και τη χάρη τους, ου σε µεγάλο βαθµό την
οφείλουν στην ισχυρή ετανησιακή σατιρική αράδοση και στο αράδειγµα ου
ροσέφερε ο Χάσης του ∆ηµητρίου Γουζέλη.
Τα οιήµατα αρκαδικής έµνευσης, όως «Ο θάνατος του βοσκού», «Ο θάνατος της ορφανής»
και η «Ευρυκόµη», είναι γραµµένα σε δεκαεντασύλλαβο στίχο και η οµοιοκαταληξία τους
είναι αρόµοια µ΄ εκείνη του δηµοτικού δίστιχου, ενώ τα ερωτικά οιήµατα, όως η
«Ανθούλα», η «Ξανθούλα» και το «Εις κόρη 4ου ετρέφετο σε µοναστήρι», βρίσκονται κι αυτά
ολύ κοντά στο νεύµα της ετανησιακής καντάδας.37
Όλα αυτά φανερώνουν ως ο Σολωµός αό ολύ νωρίς αντλεί αό το ετανησιακό και
µάλιστα το ζακυνθινό οιητικό κλίµα καθώς, οι µελέτες του άνω στο δηµοτικό τραγούδι
δεν έχουν ακόµη ροχωρήσει σε τέτοιο βαθµό, ώστε να αναγνωριστούν βαθύτεροι
εηρεασµοί.38
Αυτή η ρώιµη οιητική ερίοδος, όµως, δε θα διαρκέσει ολύ, καθώς ένα ολύ σηµαντικό
ιστορικό γεγονός θα συνταράξει τον οιητή. Η εανάσταση του 1821 θα έχει καταλυτική
είδραση άνω του. Σε ειστολή του ρος το φίλο του Γεώργιο ∆ε Ρώσση θα γράψει :

35

Ενδεικτικό του ρόλου ου οραµατίζονταν για τον εαυτό του το οίηµα «Η σκιά του Οµήρου», σχετικά Ι. Πολυλάς, 1859, IV, σελ. ιδ΄- ιε΄ και V,

σελ. ιζ΄, Κωστής Παλαµάς, 1891,σελ. 1Ε- 2Β στο Άαντα, τοµ. Β΄, σελ. 260- 273 και Γ. Κεχαγιόγλου, 1992, σελ. 131-177. Σχετικά µε τη φιλοδοξία του
Σολωµού να γίνει ο ∆άντης της νεότερης Ελλάδος Κ. Παλαµάς, 1898 στο Άαντα Β΄, σελ. 484-504
36

Σχετικά µε τη σχέση Σολωµού- Μοντάνι και τις ροτάσεις του τελευταίου στο Σολωµού στο ροηγούµενο κεφάλαιο της εργασίας.
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Ερ. Καψωµένος 1998α, σελ.11-12

38

Μαν. Χατζηγιακουµής, 1968, σελ. 40
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«Φεύγει ο Γαλβάνης. Μην αµελήσεις, σε 4αρακαλώ, στείλε αύριο ένα γράµµα για το Μουστοξύδη, να
γράψει όσο γίνεται 4ιο γρήγορα σε ό4οιον χρειάζεται στη Γαλλία, για να µην τυ4ωθεί κανένα α4ό τα
4οιήµατά µου 4ου του έδωσε ο Λουδοβίκος· κάτι τέτοιο θα µε δυσαρεστούσε 4ολύ και δε θα του το
συγχωρούσα. Είναι 4οιήµατα 4ου αυτοσχεδίασα στο σ4ίτι του καηµένου του δασκαλάκου, και για τον
4ολύ κόσµο είναι άριστα. Χρειάζονται όµως άλλα 4ράγµατα τώρα, για να δείξουµε τί δυνατότητες έχει
η γλώσσα. Κι έξω α4ό αυτό, δε θέλω να 4εράσει α4΄ το µυαλό κανενός, 4ως την ώρα 4ου νικούν οι
δικοί µας στο Μαραθώνα, εγώ κάθοµαι και τραγουδώ για ένα βοσκό4ουλο ξα4λωµένο στο κρεβάτι.
Τέλος 4άντων βάλε τα δυνατά σου να τον υ4οχρεώσεις να µην αφήσει µε κανένα τρό4ο να
τυ4ωθούν.»39
Το αόσασµα της ειστολής είναι ολύ σηµαντικό, γιατί αφενός φανερώνει ξεκάθαρα ότι
η υεράσιση της ελληνικής δηµοτικής γλώσσας αοτελεί για τον οιητή ειλογή
θεµελιώδους σηµασίας και αφετέρου, γιατί δηλώνει ρητά ότι ο Σολωµός εισέρχεται σε µια
νέα ερίοδο οιητικής δηµιουργίας.γική δεκαετία: 1823-1833
Τη νέα αυτή ερίοδο, ου διαρκεί µια δεκαετία, διαλάθεται ο οιητής της ώριµης
εριόδου, ο οιητής ου θα υοτάξει, κατά τον Πολίτη, «το ξεχείλισµα της ψυχής, τη φαντασία
και το 4άθος…στο νόηµα της τέχνης»40. Μέσα αό τα έργα της εριόδου γίνονται άµεσα
ορατά δυο ράγµατα: ρώτον η µετάβαση του Σολωµού αό µια οίηση «αφελή», όως θα
την ονόµαζε ο Σίλλερ,41 σε µια οίηση εθνική και δεύτερον η ταχύτητα µε την οοία
εέρχεται η οιητική του ωρίµανση.
Ο Σολωµός, σε τούτη την ερίοδο είναι βαθιά εηρεασµένος αό τη σύγχρονη ιστορική
ραγµατικότητα και θέτει την ένα του στην υηρεσία της Εανάστασης. Έχει, όµως,
αντιληφθεί ως ο αγώνας των Ελλήνων δε θα διεξαχθεί µόνο στο εδίο των µαχών, αλλά
και σε εκείνο του ολιτισµού και γι΄ αυτό, εκτός αό τα έργα ου έχουν ως αντικείµενο
καταστάσεις και ρόσωα της εανάστασης, όως ο «Ύµνος εις την Ελευθερία», οι ωδές για
τον Μάυρον και τον Μότσαρη, το «Ε4ίγραµµα των Ψαρών», το ρώτο σχέδιο του
«Λάµ4ρου»42 και η ρώτη εεξεργασία της «Γυναίκας της Ζάκυθος», θα γράψει και το
«∆ιάλογο», ένα θεωρητικό κείµενο µε το οοίο υερασίζεται τη λαϊκή δηµοτική γλώσσα.43
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Ως νευµατικός άνθρωος ο Σολωµός γνώριζε ότι το αελευθερωµένο έθνος θα χρειαστεί
να δώσει ισχυρούς αγώνες και στο εδίο του ολιτισµού, εκεί όου θα διαµορφώνονταν η
ιδιαίτερη φυσιογνωµία του. Αντιλαµβάνονταν, όµως, ως ένας αό τους θεµέλιους λίθους
κάθε ολιτιστικού οικοδοµήµατος είναι η γλώσσα, µε το «∆ιάλογο» θα αοδείξει µε
ειστηµονικά ειχειρήµατα τις δυνατότητες της λαϊκής δηµοτικής γλώσσας, θα δείξει τον
τεχνητό χαρακτήρα τής λόγιας και τις αρνητικές συνέειες ου θα υάρξουν αό τη χρήση
µιας τεχνητής γλώσσας και θα εισηγηθεί τη χρήση της λαϊκής δηµοτικής γλώσσας ως τη
γλώσσα της νεοελληνικής αιδείας.44
Όσον αφορά τώρα τα έργα της εριόδου ου έχουν ως θέµα τους την ελληνική
εανάσταση, θα καταδείξουν ως για τον οιητή η Ελλάδα και η Ελευθερία είναι έννοιες
αόλυτα συνδεδεµένες και ως σταδιακά αρχίζει να διαµορφώνεται µέσα του ο θεµελιώδης
εκείνος κώδικας άνω στον οοίον θα στηριχθούν οι µεγάλες συνθέσεις τόσο της
ελληνόγλωσσης οιητικής αραγωγής («Κρητικός», «Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι»), όσο και της
ιταλόγλωσσης («Navicella greca», «Madre greca»). Σύµφωνα µε τον κώδικα αυτόν η Ελλάδα
και η Ελευθερία νοούνται ως ταυτόσηµες έννοιες και καθίσταται αδιανόητη η ύαρξη µιας
Ελλάδας υόδουλης. Έτσι, η Ελευθερία ανάγεται σε ρώτιστη αξία την οοία ο Έλληνας,
αλλά και γενικότερα ο άνθρωος, έχει χρέος να διεκδικήσει, καθώς και η ίδια η ζωή δεν
µορεί να αοκτήσει το λήρες νόηµά της σε καθεστώς σκλαβιάς.
Μέσα αό τα έργα της εριόδου, όως ο «Ύµνος εις την Ελευθερία» και οι ωδές για τον
Μάυρον και τον Μότσαρη, θα υµνήσει τον αγώνα και θα τιµήσει τους ήρωες, ου,
θέτοντας σε κίνδυνο ή θυσιάζοντας ακόµη και την ίδια τους τη ζωή, ειδιώκουν να
αοκτήσουν την ύψιστη ανθρώινη αξία, την ελευθερία, και δε θα διστάσει να στηλιτεύσει
µε τη «Γυναίκα της Ζάκυθος» όλους εκείνους ου, αό φόβο µήως χάσουν τα ρονόµια ου
οι Οθωµανοί έδιναν σε µια τάξη ρονοµιούχων, αρακολουθούσαν ανήσυχοι την
εανάσταση και ολλές φορές µάλιστα την αντιµετώιζαν µε εχθρότητα.45
Ένα αό τα σηµαντικότερα έργα της εριόδου είναι αναµφισβήτητα ο «Λάµ4ρος», ένα
οίηµα αφηγηµατικό µε ατµόσφαιρα καθαρά βυρωνική, ου, όσο κι αν δείχνει να έχει
44
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χαλαρή σχέση µε τα γεγονότα της εανάστασης, καθώς το θέµα του ήταν το άθος του
άνδρα, η ισχυρή αντίστασή του στον ηθικό νόµο και η εξαγνιστική καλοσύνη και αγάη
της γυναίκας,46 δεν αύει να έχει ως ρωταγωνιστή του έναν Έλληνα εαναστάτη και να
τα γεγονότα να διαδραµατίζονται στην εαναστατηµένη Ελλάδα.47
Το δεύτερο στοιχείο ου διαιστώνουµε µελετώντας τα έργα της εριόδου είναι ο βαθµός
της οιητικής ωρίµανση του Σολωµού. Η ρώτη οιητική σύνθεση της εριόδου είναι ο
«Ύµνος εις την Ελευθερία,» ένα τραγούδι λυρικό, γραµµένο σε γοργό εµβατηριακό µέτρο
ου ολοκληρώθηκε µέσα σ΄ ένα µήνα. Πρόκειται για «ένα αληθινό ξεχείλισµα ψυχής», όως
σωστά αρατήρησε ο Πολίτης,48 ου δείχνει µε σαφήνεια ότι ο Σολωµός έχει αρχίσει ήδη
να ανέρχεται το δρόµο ρος τον υψηλό λυρισµό.
Ένα µεγάλο βήµα ρος αυτή την κατάκτηση θα αοτελέσει η ρώτη και δεύτερη
εεξεργασία του «Λάµρου», το 1824 και 1833 αντίστοιχα. Όως εισηµαίνει ο Αλεξίου, «ο
σχεδιασµός του έργου είναι 4λήρης και µελετηµένος (…) δίχως αδυναµία»,49 ενώ και η λοκή του
είναι τεχνικότερη και οι οκτάστιχες στροφές του έχουν τη γοητεία της µελετηµένης τέχνης.50
Εόµενο βήµα ρος τον υψηλό λυρισµό αοτελεί το είγραµµα «Η καταστροφή των Ψαρών».
Ο Αοστολάκης σηµειώνει ότι αό αυτή τη µικρή στροφή ακούγονται καινούργιοι τόνοι,
αρουσιάζεται η αρµονία των «Ελεύθερων Πολιορκηµένων», ενώ εµφανίζεται η νοηµατική
συµύκνωση και η λιτότητα, τα στοιχεία εκείνα δηλαδή ου θα αοτελέσουν τα κύρια
χαρακτηριστικά της οιητικής των µεγάλων συνθέσεων, του «Κρητικού», των «Ελεύθερων
Πολιορκηµένων» και του «Πόρφυρα».51
Η οιητική ωρίµανση του Σολωµού είναι εµφανής και ιστοοιείται κι αό τη σύλληψη
µιας οιητικής ιδέας της οοίας η υλοοίηση θα τον αασχολήσει για ερισσότερα αό
είκοσι χρόνια. Πρόκειται για τους «Ελεύθερους Πολιορκηµένους», των οοίων το Α΄ Σχεδίασµα
αρχίζει να εεξεργάζεται τούτη την ερίοδο. Ο οιητής βαδίζει ια στο δύσκολο δρόµο της
ειτυχίας. Πλησιάζει τα τριάντα χρόνια της ζωής του και γνωρίζει ια τι θέλει να ειτύχει
και µε οιον τρόο θα το ειτύχει. Ένας υψηλός, όµως, στόχος δύσκολα µορεί να
ειτευχθεί στη Ζάκυνθο, εκεί ου οι διάφορες χαρούµενες συντροφιές διαρκώς τον
46
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αοσούν αό τη µελέτη και τη συγκέντρωση, εκεί ου το στενό εαρχιακό εριβάλλον δεν
µορεί να τον καλύψει ια. Γι΄ αυτό στα 1828 ο Σολωµός εγκαταλείει τη Ζάκυνθο και
εγκαθίσταται στην Κέρκυρα, σ΄ ένα εριβάλλον λογιότερο αό εκείνο της Ζακύνθου ου
µορούσε να του εξασφαλίσει ηρεµία. Τα ρώτα χρόνια του Σολωµού στην Κέρκυρα ήταν
και τα ευτυχέστερα της ζωής του. Ζει αοµονωµένος και συναναστρέφεται ειλεκτικά
ορισµένα άτοµα. Όως εισηµαίνει ο Λίνος Πολίτης, «η α4οµόνωσή του όµως δεν είναι
τραγική, ό4ως στα υστερινά τα χρόνια»52 κι αυτό, γιατί δεν έχει ως αιτία ροβλήµατα ου
ταλανίζουν τη ψυχή, αλλά την ανάγκη ενός µεγάλου νεύµατος για µελέτη και
ερισυλλογή. Ο ίδιος ο Σολωµός, σε γράµµατα ου στέλνει στον ειστήθιο φίλο του
Γεώργιο Μαρκορά, φανερώνει :
«Είναι αλήθεια γλυκό, στην ησυχία του µικρού δωµατίου του να φανερώνει κανείς ό,τι µέσα λέει
ή καρδιά. Ως και η ιδέα του ε4αίνου, όταν 4αρουσιάζεται υ4ερβολικά, ταράζει εκείνη την ηδονή
και κά4οτε σ4ρώχνει και στο χειρότερο. Η ηδονή αυτή 4ρέ4ει να είναι καθαρή.»
Και σ΄ ένα δεύτερο:
«Θα σε ξαναδώ γρήγορα, Γιώργη µου, ή όχι; Ή δόλια ή καµαρούλα µου δε βλέ4ει την ώρα ν’
ανοίξει διά4λατα· εννοείται όµως 4ως µόλις 4εράσει µέσα ο αναµενόµενος, ο ακριβός ο ξένος, θα
4ρέ4ει γρήγορα να µ4ουν δι4λές οι αµ4άρες. ∆εν υ4άρχει αµφιβολία 4ως δε ζει κανείς καλά
4αρά µόνος. Α4ό µικρό 4αιδί 4άντα µου έκανε εντύ4ωση ο κουτσός εκείνος ο θεός, 4ου τόνε
4έταξε κάτω α4ό τον ουρανό ή µητέρα τον και 4ου καθόταν στο βυθό της θάλασσας και δούλευε
χωρίς κανείς να τον βλέ4ει και χωρίς ν’ ακούει γύρω α4ό τη σ4ηλιά του τί4οτε άλλο έξω α4ό τη
βοή του α4έραντου ωκεανού.»53
Τα αοτελέσµατα αυτής της ερισυλλογής και της µελέτης δε θα αργήσουν να φανούν. Τα
ρώτα έργα της κερκυραϊκής εριόδου, «Νεκρική ωδή ΙΙ» (1829) και «Εις µοναχήν» (1829)
αοτελούν ραγµατικά έργα τέχνης. Οι συναισθηµατικές εκρήξεις αουσιάζουν, οι στίχοι
γίνονται αντικείµενο εεξεργασίας και οι γλωσσικοί τύοι ου χρησιµοοιούνται
ειλέγονται µε αυστηρά κριτήρια.
Η δεύτερη εεξεργασία του «Λάµ4ρου» καταδεικνύει ότι ο Σολωµός έχει ροχωρήσει ένα
βήµα ακόµη ιο µροστά ρος την κατάκτηση του υψηλού λυρισµού, ενώ µε τη
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δηµοσίευση ενός τµήµατος του έργου στην «Ιόνιο Ανθολογία» η νεοελληνική γλώσσα έχει
να ειδείξει ένα οιητικό έργο ανώτερης καλλιτεχνικής αξίας.
Ο οιητής εισέρχεται ια στη δηµιουργικότερη ερίοδο της οιητικής του ζωής, την
ερίοδο ου εκτείνεται χρονικά αό το 1833 έως και το 1854.

Η περίοδος της ωριµότητας : 18331833-1854
Την ερίοδο ου ξεκινά το 1833 και ολοκληρώνεται το 1854 οι σολωµικές οιητικές
συνθέσεις θα έχουν ένα νέο στοιχείο: τον τόνο του τραγικού. Πολύ εύστοχα εισηµαίνει ο
Πολίτης ως «ενώ ως τώρα ακούγαµε µόνο τους διάφανους και ψηλούς τόνους των 4νευστών, θα
ακουστούν τώρα οι συγχορδίες των βαρύτερων οργάνων».54 Είναι η ώρα των µεγάλων συνθέσεων,
του «Κρητικού», των «Ελεύθερων Πολιορκηµένων» και του «Πόρφυρα».
Για τις µεγάλες συνθέσεις της ωριµότητας έχουν γραφεί ολλά. Η καλλιτεχνική τους αξία
και το νοηµατικό τους βάθος είναι τέτοιο ου, ακόµη και µετά ενάµιση αιώνα αό την
εοχή ου συντέθηκαν, αφήνουν τον ροσεκτικό µελετητή να ανακαλύψει και να µιλήσει
ακόµη για ολλά. Εµείς θα εικεντρώσουµε την ροσοχή µας στα κοινά θέµατα των τριών
έργων, τα ταξήµατα, ου συνθέτουν τις ισοτοίες της σολωµικής οίησης και
αρουσιάζουν µε ευκρίνεια το βιο-κοσµοθεωρητικό λαίσιο των σολωµικών ειλογών,
αυτή την τόσο σηµαντική ερίοδο της οιητικής ζωής του Σολωµού. Κι αυτά είναι η σχέση
ανθρώου – φύσης, το θέµα της δοκιµασίας και η αντίληψη του τραγικού.
Ξεκινώντας αό τη σχέση ανθρώου-φύσης έχουµε να αρατηρήσουµε ως ο Σολωµός
είναι ο ρώτος νεοέλληνας οιητής ου αντιλαµβάνεται τη σχέση του ανθρώου µε τη
φύση ως ρόβληµα µε κοσµοθεωρητικές διαστάσεις και την αρουσιάζει ως αντινοµική,
δηλαδή τόσο θετική όσο και αρνητική για τον άνθρωο. Στα τρία έργα της ώριµης
εριόδου η φύση αρουσιάζεται ως: η εριοχή του θείου, ο χώρος ου εγκοσµιώνει τις
µεταφυσικές αξίες, γεννά την ανάγκη για ελευθερία, ανάγει σε ρώτιστη αξία τη ζωή και
δηµιουργεί ευδαιµονική ληρότητα στον άνθρωο.
Όµως, η τόση οµορφιά της φύσης λειτουργεί διαβρωτικά για τον άνθρωο, καθώς, στον
«Κρητικό» αραλύει τον αγώνα του ήρωα µέσα στη θάλασσα, στους «Ελεύθερους
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Πολιορκηµένους» αοτελεί τον ύψιστο ειρασµό για το συλλογικό υοκείµενο, ενώ στον
«Πόρφυρα» µετατρέεται σε αγίδα θανάτου για το νεαρό κολυµιστή.
Η αντινοµική αυτή σχέση του ανθρώου µε τη φύση, όως σωστά εισηµαίνει ο Ερ.
Καψωµένος, είναι ρωτόφαντη για το χώρο της ροσωικής λογοτεχνίας, καθώς δε
φαίνεται να έχει καµιά ρογενέστερη λόγια ελληνική αράδοση ούτε συγκεκριµένα
ευρωαϊκά ρότυα. Μια οµόλογη ροοτική µορούµε να βρούµε µόνο στις λαϊκές
αραδόσεις για τον ήλιο, ου αρουσιάζεται αό τη µια ως ζωοδότης και ευεργέτης, αλλά
και ως ον αδηφάγο και ανθρωοφάγο· και στην ελληνική µυθολογία, ου τον Αόλλωνα,
για αράδειγµα, τον αρουσιάζει ως αλεξίκακο και ε4ικούριο, αλλά και ως αργυρότοξο,
εκηβόλο, εύσκο4ον, ολοώτατον και µοιραγέτη.55
Μορούµε, λοιόν, να συµεράνουµε ότι η αντινοµική σχέση του ανθρώου µε τη φύση
είναι ιδέα καθαρά ελληνική και η αρουσία της στο έργο του Σολωµού ειβεβαιώνει τη
θέση ότι ειδικά την ερίοδο της ωριµότητας ο οιητής βρίσκεται σε γόνιµο και διαρκή
διάλογο µε την αράδοση.
Ένα ακόµη κοινό χαρακτηριστικό των µεγάλων συνθέσεων της ωριµότητας είναι ότι ο
διαρθρωτικός άξονας της δράσης εδράζεται άνω στο αφηγηµατικό σχήµα της δοκιµασίας.
Η δοκιµασία είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αφηγηµατικό σχήµα, υάρχει σε όλα τα
αφηγηµατικά κείµενα και σηµατοδοτεί σε ε4ί4εδο ε4ιφανείας τη µετάβαση αό µια
κατάσταση στέρησης σε µια κατάσταση ευδαιµονίας, ενώ σε ε4ί4εδο βάθους ορίζει το
µετασχηµατισµό των αρνητικών αξιών σε θετικές.
Στον «Κρητικό», το κατεξοχήν αφηγηµατικό οίηµα της ώριµης εριόδου, αναγνωρίζουµε
εύκολα όχι µία, αλλά ολλαλές αναφορές σε σωµατικές και ψυχικές δοκιµασίες του ήρωα,
ου ξεκινούν την εοχή ου αγωνίζονταν ενάντια στους Τούρκους και συνεχίζονται στη
θάλασσα και στον τόο ροσφυγιάς. Α΄ όλες αυτές τις δοκιµασίες εκείνη ου ροβάλλεται
ερισσότερο είναι η δοκιµασία στη θάλασσα, εκεί όου ο ήρωας θα έλθει αντιµέτωος µε
δυο φυσικές εµειρίες: τη Φεγγαροντυµένη και το γλυκύτατο ήχο, εµειρίες ου θα του
σηµαδέψουν τη ζωή.
Η µοναδική εµειρία της «θείας ειφάνειας» θα µεταβάλει ριζικά το ήθος του Κρητικού,
γιατί θα του αοκαλύψει µια άλλη διάσταση της ζωής καθαρά λυτρωτική, ου ο
ολεµιστής είχε σχεδόν ξεχάσει ότι υάρχει, ενώ ο γλυκύτατος ήχος θα ασκήσει άνω του
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µια τεράστιας έντασης αφοµοιωτική έλξη, ου θα αραλύσει κάθε ροσάθεια να σώσει
την αγαηµένη του. Τόσο η οτασία της Φεγγαροντυµένης όσο και ο ήχος αοτελούν
εµόδια της φύσης, ου εδράζουν την ισχύ τους όχι άνω στη βία, αλλά άνω στις αξίες
ου ενσαρκώνουν και γι΄ αυτό η δύναµή τους είναι ακατανίκητη.
Το ίδιο κοσµοθεωρητικό και αφηγηµατικό λαίσιο ακολουθείται και στους «Ελεύθερους
Πολιορκηµένους». Οι λυρικές ενότητες του Β΄ και Γ΄ Σχεδιάσµατος εδράζονται σ΄ ένα
αναδιλούµενο σχήµα δοκιµασίας, ου αοτελεί το θεµατικό κέντρο της σύνθεσης, και
σηµατοδοτείται αό την άρνηση των ολιορκηµένων να δεχτούν τους όρους του
ολιορκητή και να αραδοθούν.56 Μέσα σ΄ αυτό το λαίσιο, εισέρχονται και ένα λήθος
ειδικότερων δοκιµασιών, τις οοίες ο οιητής θέλει να αρουσιάσει, καταώς ο ίδιος
σηµειώνει στους Στοχασµούς, «ωσάν µια αναβάθρα α4ό δυσκολίες, τις ο4οίες θα υ4ερβούν εκείνοι οι
Μεγάλοι…» (ΑΕ 402). Και υλοοιεί αυτή την ρόθεση ευρισκόµενος µάλιστα και ολύ
κοντά στην τριµερή διάκριση των συγκρούσεων ου κάνει ο Σίλλερ.57
Πιο συγκεκριµένα, ο Γερµανός διανοητής ονοµάζει «συγκρούσεις ρώτου βαθµού» εκείνες
ανάµεσα στη θέληση της ελευθερίας και τις δυνάµεις της βίας, τις φυσικές εναντιότητες, τη
µοίρα, κλ. Στους «Ελ. Πολιορκηµένους» τέτοιες µορούν να θεωρηθούν: το λήθος των
εχθρών, η είνα και η αδυναµία του Σουλιώτη να κρατήσει το όλο του.
Συγκρούσεις «δεύτερου βαθµού» είναι οι συγκρούσεις ανάµεσα στην ηθική θέληση και τις
δυνάµεις ου αορρέουν αό τους ανθρώινους δεσµούς. Εδώ ταξινοµούνται: η µητρική
στοργή, το θέµα του ετοιµοθάνατου αιδιού, το θέµα της µάνας ου ζηλεύει το ουλί, ο
ύστατος χαιρετισµός και ο θρήνος στο σήλαιο κλ.
Στις συγκρούσεις «τρίτου βαθµού» υάγονται οι συγκρούσεις ανάµεσα στην ηθική
ελευθερία και σε δυνάµεις ου αορρέουν αό την ηθική φύση του ανθρώου και εδώ
ταξινοµούνται: η συναίσθηση των γυναικών ότι δε θα γεννήσουν αιδιά για τη δόξα και
την ευτυχία, ο εµαιγµός των ταλαιωρηµένων αγωνιστών αό την «4ερι4αίχτρα σάλ4ιγγα»,
η ενθύµηση της ερασµένης δόξας και, βέβαια, ο Πειρασµός της φύσης.58
Το σχήµα της δοκιµασίας υάρχει και στην τρίτη µεγάλη σύνθεση της εριόδου, τον
«Πόρφυρα». Εδώ η δοκιµασία του ήρωα έχει δύο όψεις: αό τη µια η σύγκρουση µε το τέρας
και αό την άλλη η θερµή εικοινωνία µε τη φύση ου βρίσκεται στην ιο µαγευτική της
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ώρα και ολοκληρώνεται µε την ηθική νίκη του ήρωα αέναντι στις δυνάµεις ου
λειτουργούσαν ως «αντίµαχοι». Αέναντι δηλαδή στη φύση, ου ροσαθεί να
εξουδετερώσει την αυτονοµία του, και στον όρφυρα ου ροσαθεί να του ειβάλει µια
σχέση θανάσιµου ανταγωνισµού.59
Το τρίτο και τελευταίο θέµα µε το οοίο ρέει να ασχοληθούµε αφορά την αντίληψη του
τραγικού, καθώς το τραγικό στοιχείο είναι το νέο στοιχείο ου εισάγει στην οίησή του ο
Σολωµός τούτη την ερίοδο. Η ενασχόληση µε αυτό το θέµα είναι ενδιαφέρουσα, όχι µόνο
γιατί το τραγικό στοιχείο είναι το νέο στοιχείο ου εισάγεται στην οίηση του οιητή, αλλά
και γιατί, µετά τα όσα αναφέραµε, φαίνεται να ροκύτει ως µέσα στο σύµαν της
σολωµικής οιητικής µυθολογίας δεν υάρχει χώρος για το τραγικό˙ και αυτό γιατί: ο
άνθρωος αρουσιάζεται ενιαίος, αδιαίρετος και ακέραιος, οµοούσιος του θεού, ου δεν
έχει εριθώρια να κλιµακώσει την αρετή του· η φύση είναι ενδοκοσµικός Παράδεισος, τα
Κοσµικά στοιχεία εικοινωνούν µεταξύ τους· ο θεός κατοικεί µέσα στη φύση και το θαύµα
αρουσιάζεται σχεδόν ως µια καθηµερινή εµειρία.
Κι όµως τα ράγµατα δεν είναι ακριβώς έτσι. Σε αυτό το µυθικό σύµαν το αόλυτα
εικοινωνιακό και µυστηριακό υάρχει και χώρος για το τραγικό, ου έχει την αφετηρία
του στη διλή όψη των ραγµάτων, στη συνύαρξη των αντιθέτων ου θέτει τον άνθρωο
µροστά σε τραγικά διλήµµατα.60
Στα µεγάλα έργα της ώριµης εριόδου θα διαιστώσουµε να υάρχει η εξής τραγική
αντίφαση: οι θετικές αξίες, όως η Φεγγαροντυµένη, ο ήχος, τα φυσικά στοιχεία, έχουν
αρνητική λειτουργία, καθώς: είτε αοτελούν εµόδιο στην εκλήρωση των στόχων του
ανθρώου είτε αντιµάχονται την ηθική ελευθερία του ανθρώου.
Εξαίσιο δείγµα του τρόου ου υφαίνει το τραγικό ύφασµα ο Σολωµός είναι «Ο Πειρασµός»
των «Ελεύθερων Πολιορκηµένων», ένα λυρικό εεισόδιο ου φέρνει το συλλογικό ήρωα
αντιµέτωο µε την οµορφιά της φύσης, την εοχή ου η φύση διαθέτει την ιο
σαγηνευτική γοητεία της, την Άνοιξη. Έτσι, ο ολιορκηµένος βρίσκεται µρος σ΄ ένα
δίληµµα συγκλονιστικό, να ρέει να ειλέξει ανάµεσα σε δύο αξίες ου σφοδρά ειθυµεί:
στο αγαθό της ζωής και στην ατοµική ανεξαρτησία. Κι αυτό το δίληµµα, θα το ξεεράσει µε
την αόφαση να θυσιάσει τη ζωή και όχι την ανθρώινη αξιορέεια.
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Τα ιταλόγλωσσα κείµενα της ώριµης
ώριµης περιόδου
περιόδου
Κατά την τελευταία ερίοδο της ζωής του (1847-1854) ο Σολωµός, αράλληλα µε τη
σύνθεση οιηµάτων στην ελληνική γλώσσα, Νικηφόρος ο Βρυέννιος, Πόρφυρας (1847), Εις το
θάνατο της Αιµιλίας Ροδόσταµο (1848), Εις Φραγκίσκα Φραίζερ (1849), Carmen Seculare (1849),
Εις το θάνατο της ανεψιάς(1850), Προς το βασιλέα της Ελλάδας (1850) και Ανατολικός 4όλεµος
(1854),ξαναγυρίζει στη σύνθεση έργων στα ιταλικά. Μια οιητική ευφορία τον κυριεύει,
αοτέλεσµα της οοίας είναι είκοσι κείµενα στην ιταλική γλώσσα, ένδεκα οιητικά και
ετά εζά. Πρόκειται για τα οιητικά:
«Orfeo /Ορφέας»,
«Saffo /Σα4φώ»,
L΄ avvelenata / Η φαρµακωµένη
Il guerriero Greco/ Ο Έλληνας 4ολεµιστής
«La Navicella greca /Το ελληνικό καραβάκι»,
«In morte di Stelio Marcoran /Στο θάνατο του Στέλιου Μαρκορά»,
«Vide il mondo…/Είδε ο κόσµος…»
τα ειγράµµατα Ad Alice Ward / Στην Αλίκη Ουώρδ, Al Giovanni Fraser / Στο Ιωάννη Φράζερ,
Per l΄Inno alla Libertà / Για τον Ύµνο εις την Ελευθερία, Per Andrea Mustoxidi / Για τον Ανδρέα
Μουστοξύδη·
και τα εζά
«L΄ Usignolo e lo sparviere /Το Αηδόνι και το Γεράκι»,
τα δύο κείµενα για τον Ορφέα,
«La madre greca /Η Ελληνίδα µητέρα»,
«Donna velata /Η Γυναίκα µε το µαγνάδι»,
«La Grecia/ Η Ελλάδα»
«I massacrati di Grecia /Οι σφαγµένοι της Ελλάδος»,
το κείµενο του χειρογράφου ΑΑ 48α («L΄amore aperse le fonti…») ου τιτλοφορήσαµε ως «Il
sogno infantile/ Το νεανικό όνειρο»,
τα εζά κείµενα των χειρογράφων ΑΑ 47b και 47c, «L΄inferno t΄é teso intorno» «La bontà vera
…» και «è forse un inganno?» και ένα σχεδίασµα εικήδειου λόγου για ένα άγνωστο
ρόσωο.
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Τα έργα αυτά, όως και στην συντριτική τους λειοψηφία τα ελληνόγλωσσα, δε
δηµοσιεύτηκαν και δεν έγιναν γνωστά αρά σ΄ έναν εριορισµένο κύκλο ανθρώων.
Εξαίρεση αοτελούν αό τα οιητικά κείµενα ο Orfeo /Ορφέας», η «Saffo /Σα4φώ», το «La
Navicella greca /Το ελληνικό καραβάκι», η «Avvelenata/ Φαρµακωµένη» και το «Il giovane
guerriero/Ο νεαρός 4ολεµιστής» ου συντέθηκαν για να δοθούν ως θέµατα σε αυτοσχεδιαστή.
Κι αό αυτά, όµως, µόνο το «Ελληνικό καραβάκι» και ο «Ορφέας» τελικά αναγνώστηκαν
δηµόσια, ρος τους αυτοσχεδιαστές Ρεγάλδη και Μοριόνι αντίστοιχα, ενώ οι
ληροφορίες για τη «Σα4φώ», τη «Η φαρµακωµένη» και το «Ο νεαρός 4ολεµιστής» είναι ως
συντέθηκαν, για να δοθούν ως θέµα, αλλά δε γνωρίζουµε εάν δόθηκαν.61
Τα εζά έργα της εριόδου ξεχωρίζουν, γιατί είναι στη µεγάλη τους λειοψηφία
ολοκληρωµένα. Αό τα δέκα κείµενα τα οκτώ έχουν ολοκληρωθεί και µόνο το «Il sogno
infantile/ Το νεανικό όνειρο» και τα εζά κείµενα των χειρογράφων ΑΑ 47b και 47c, «L΄
inferno t΄è teso intorno…», «La bontà vera …» και «è forse un inganno?» έχουν αοσασµατική
µορφή.

Πρόκειται

εµφανώς

για

εζά

σχεδιάσµατα

οιητικών

έργων

ου

δε

στιχουργήθηκαν οτέ.
Στόχος τούτης της εργασίας, όως έχουµε ροαναφέρει, είναι η συστηµατική και
ενδοκειµενική ανάλυση όλων των ιταλόγλωσσων κειµένων της τελευταίας δεκαετίας. Πριν,
όµως, ασχοληθούµε µε την ερµηνευτική τους ροσέγγιση θα ήταν ενδιαφέρον να
αρακολουθήσουµε τον τρόο ου τα αντιµετώισε η εκδοτική αράδοση και τη
διαδικασία ενσωµάτωσής τους στη σολωµική εργογραφία. Κι η ροσάθειά µας αυτή θα
ξεκινήσει αό την ρώτη αξιόλογη έκδοση του σολωµικού έργου, τη µνηµειώδη έκδοση του
1859 ου ειµελήθηκε ο µαθητής και ειστήθιος φίλος του Σολωµού Ιάκωβος Πολυλάς.
Στην έκδοση αυτή συµεριλήφθηκαν, εκτός αό τα «ευρισκόµενα», κατά τον εκδότη,
ελληνόγλωσσα έργα του οιητή, ορισµένα ιταλόγλωσσα έργα της ρώιµης εριόδου και τα
έργα της ώριµης εριόδου. Την ειµέλεια της έκδοσης των ιταλικών έργων και τη
συγγραφή Προοιµίου ανέλαβε ο Πέτρος Κουαρτάνος, λόγιος ιταλικής καταγωγής και
ροσωικός φίλος του Σολωµού.
Ο Κουαρτάνος συµεριέλαβε στην έκδοση τα οιητικά της ώριµης εριόδου, εκτός αό το
ηµιτελές «Vide il mondo…/Είδε ο κόσµος…», και αό τα εζά το «La madre greca /Η Ελληνίδα
µητέρα», την «Donna velata /Η Γυναίκα µε το µαγνάδι», το «L΄Usignolo e lo sparviere /Το Αηδόνι
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και το Γεράκι» και τα δύο κείµενα για τον Ορφέα. Όλα τα κείµενα δηµοσιεύτηκαν
αµετάφραστα, ενώ και το Προοίµιο (Proemio) καθώς και οι Σηµειώσεις (Note) γράφτηκαν στα
ιταλικά.
Η ειλογή αυτή του ρώτου εκδότη και όσα σηµειώνει στις ρώτες γραµµές του Προοιµίου,
«θα ήταν σωστό και για τους Ιταλούς να γίνει κά4οια αναφορά για τον άνθρω4ο 4ου εξασκούσε την
τέχνη του και στη δική τους γλώσσα»,62 φανερώνουν ως ο Κουαρτάνος ενδιαφέρθηκε να
καταστήσει γνωστό το ιταλόγλωσσο έργο του οιητή στους Ιταλούς και σ΄ ένα κύκλο
ανθρώων ου γνώριζε τόσο καλά την ιταλική, ώστε να µορεί να διαβάζει οιήµατα
γραµµένα στα ιταλικά.
Αευθυνόµενος ρος αυτό το αναγνωστικό κοινό, καταγράφει στο Προοίµιο σηµαντικές
ληροφορίες, ου θα διευκόλυναν τον αναγνώστη του έργου να το µελετήσει και να το
αξιολογήσει σωστά. Και το ρώτο του µέληµα είναι να καταστήσει σαφές ότι ρόθεση του
Σολωµού δεν ήταν να αρουσιάσει στο ευρύ κοινό κανένα αό τα ιταλόγλωσσα έργα:
«…α4ό αυτά τα ιταλικά 4οιήµατα ούτε ένα δεν ήταν 4ροορισµένο, για να δει το φως. Το εί4ε ο
Λουδοβίκος Στράνης στον Ούγο Φώσκολο όταν στα 1822, αφού 4ρώτα «4ήρε στα κλεφτά το
χειρόγραφο» α4ό τον Κόντε, του αφιέρωσε κά4οια αυτοσχέδια Σονέτα. Το ε4ιβεβαιώνουµε και εµείς
4ου τον ακούσαµε χίλιες φορές να λέει «δεν τολµώ να αναµειχθώ σε µια Λογοτεχνία τόσο 4ολύ
4λούσια». Το ε4ιβεβαιώνει ακόµα και ο Εκλαµ4ρότατος Τοµµασέος, ο ο4οίος τον ενθάρρυνε να κάνει
κάτι τέτοιο, και 4άντα του έδινε την ίδια α4άντηση κι έλεγε ο Κόντες για το Εγκώµιο στον Ούγο
Φώσκολο «αυτό γράφτηκε για να α4αγγελθεί κι όχι για να διαβαστεί».63
Τα έργα, λοιόν, δε γράφτηκαν για να δηµοσιευθούν, αλλά ο Κουαρτάνος, αρόλο ου
γνώριζε την ειθυµία του οιητή, τα δηµοσιεύει. Γι΄ αυτό και φροντίζει να εξηγήσει τους
λόγους για τους οοίους αρέβη, και µάλιστα µετά το θάνατο του οιητή, την ειθυµία
του. Ο ρώτος αό αυτούς ήταν η αώλεια, όως νόµιζαν τότε, των ολύτιµων
χειρογράφων στα οοία ο οιητής «είχε δώσει όλο του τον εαυτό…» και ο δεύτερος, η θέληση
του εκδότη να φανερωθεί η αγάη του οιητή για την Ιταλία, τη χώρα ου «τον ανέθρεψε µε
τους θησαυρούς του 4νεύµατός της».64 Και άλι, όµως, αυτοί οι λόγοι δε στάθηκαν αρκετοί για
να τον κάνουν να δηµοσιεύσει όλα τα ιταλικά κείµενα. Ειλέγει εκείνα ου κατά την κρίση

62

Ι. Πολυλάς, Ευρισκόµενα, 1859, στην ανατύωση σελ. 354

63

Ο.., σελ. 354

64

Ό. σελ. 354

33

του έχουν την µεγαλύτερη λογοτεχνική αξία, κι αυτά είναι λίγα ιταλικά της ρώιµης
εριόδου, τα οιητικά και έντε εζά της τελευταίας δεκαετίας.
Αυτά τα έντε εζά ο Κουαρτάνος τα θεωρεί οιητικά κείµενα και όχι εζογραφήµατα και
εκφράζει την άοψη ως ανήκουν «στην 4ιο αληθινή και 4ιο σφριγηλή Ποίηση 4ου γράφτηκε
4οτέ, α4ό την ο4οία δεν λεί4ει τί4οτε 4αρά µονάχα ο ρυθµός». Τονίζει ως «4ραγµατικά γι΄ αυτό το
σκο4ό γεννήθηκαν (…) κι αυτό είναι εµφανές σε ό4οιον δεν 4αραµένει στην ε4ιφάνεια, αλλά ρίχνει το
βλέµµα του στην εσωτερική τεχνική»65 και δηλώνει εµφαντικά ως δεν ρέει να
αξιολογούνται ως εζογραφήµατα, γιατί δεν είναι τέτοια. Ο κριτικός νους του
Κουαρτάνου εντόισε τις αδυναµίες των εζών κειµένων, και εειδή ήταν σίγουρος ως οι
γνώστες της ιταλικής γλώσσας και µάλιστα εκείνοι ου ήταν εξοικειωµένοι µε την ιταλική
λογοτεχνία, θα εξέφραζαν τις αντιρρήσεις τους «γιατί θα ήταν ίσως 4ολύ νεωτεριστική και ίσως
4ολύ 4αράξενη κά4οια µεταφορά· 4ολύ α4οκλίνον το νόηµα κά4οιας λέξης· 4ολύ κοινό το 4ερίβληµα
κά4οιας εικόνας· 4ολύ ζεστή η α4όχρωση κά4οιου χρωµατισµού», τόνισε ως ο Σολωµός «δεν είχε
την 4ρόθεση να γράψει ούτε 4οίηση ούτε 4εζογραφία στα ιταλικά, αλλά συνέλαβε και εξέφρασε αυτά τα
θέµατα α4ό την 4ιο ζωντανή 4ηγή της µοντέρνας ελληνικής τέχνης 4ου ο ίδιος είχε δηµιουργήσει.»66
Προσαθώντας µάλιστα να ισχυροοιήσει την ειχειρηµατολογία του και να δείξει τί
ραγµατικά αντιροσωεύουν τα εζά ιταλόγλωσσα κείµενα, έδωσε σηµαντικές
ληροφορίες για την οιητική του Σολωµού. Πληροφορίες ου δεν αφορούν µόνο την
ερίοδο αό το 1847 και ύστερα, αλλά καλύτουν όλη την ερίοδο της οιητικής του
δηµιουργίας. Πιο συγκεκριµένα γράφει: «(…) αλλά ε4ειδή δεν ήταν λιγότερο βαθύς και
αυστηρός κριτικός α4΄ όσο ε4ινοητικός και 4αραγωγικός 4οιητής, αυτός (ο Σολωµός) 4οτέ δεν
εµ4ιστεύονταν την αθάνατη 4οιότητα της τέχνης στην 4ρώτη εκχείλιση της 4άλουσας ψυχής·
εµ4ιστεύονταν βέβαια την αλήθεια 4ου υ4ήρχε σ΄ αυτήν, αλλά ήταν ιδιαίτερα 4ροσεκτικός στο να
4ροσδώσει την κατάλληλη 4οσότητα και 4οιότητα στην διατύ4ωση. Κι αυτή η 4ροσοχή αυξάνονταν
ακόµη 4ερισσότερο λόγω των δυσκολιών 4ου του δηµιουργούσε το νέο γλωσσικό ιδίωµα, το ο4οίο
αυτός, 4ιστός στην ιερότητα του σκο4ού του, χρησιµο4οιούσε ως όργανο ζωντανό µε σκο4ό να δώσει
µια θέση στο ιερό συµ4όσιο του 4ολιτισµού σ΄ έναν αδελφό λαό (…). Ο στίχος ανάβλυζε α4ό µέσα του
αυθόρµητα (ήταν α4ό 4ολύ µικρός ανεξάντλητος αυτοσχεδιαστής), αλλά, για να φθάσει στο σηµείο να
αισθανθεί ικανο4οιηµένος, τον ε4εξεργάζονταν χίλιες φορές, κι αυτές οι ε4εξεργασίες, βεβαιώνουν οι
ειδήµονες, είναι 4ου ανύψωσαν τον νεοελληνικό στίχο στο ύψος του αρχαίου. Αυτή ήταν η µεγάλη
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του φροντίδα κι αυτός ο µεγάλος αγώνας του Κόντε.(…) Αυτός κατέγραφε τον θησαυρό της
ευτυχισµένης στιγµής, µεταθέτοντας για µια άλλη στιγµή την ε4ί4ονη εργασία της διατύ4ωσης και να
ο λόγος για τον ο4οίο µεταχειρίζονταν µια ξένη γλώσσα, και τί γλώσσα! Πλούσια, ευγενική, εύκαµ4τη
και δυνατή και τόσο λίγο διαφορετική α4ό τη γλώσσα της 4ατρίδας του.»67
Οι ληροφορίες του Κουαρτάνου είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και η ορθότητά τους
ειβεβαιώνεται αό τη µελέτη των σολωµικών χειρογράφων. Η διαδικασία γέννησης ενός
σολωµικού οιήµατος είναι αυτή ου εριγράφει ο Κουαρτάνος. Ο Σολωµός, συλλαµβάνει
ρώτα τα θέµατα και τις οιητικές ιδέες των έργων του και τις καταγράφει στα ιταλικά σε
εζή µορφή, ροφανώς για να τις έχει ρόχειρες ανά άσα στιγµή. Αν και θα του ήταν
εύκολο την όοια οιητική ιδέα να την στιχουργήσει άµεσα, καθώς ήταν δεινός
αυτοσχεδιαστής, αυτό δεν γίνεται σχεδόν οτέ, γιατί η άµεση στιχούργηση σε µια γλώσσα,
ου αφενός ήταν αδιαµόρφωτη οιητικά και αφετέρου τον δυσκόλευε, θα αέβαινε εις
βάρος της οιότητας του οιητικού κειµένου. Με την καταγραφή, όµως, των οιητικών
ιδεών, έδινε στον εαυτό του την δυνατότητα να εεξεργάζεται ολλαλές φορές τις λυρικές
ενότητες του έργου του, και όχι αναγκαστικά µε τη σειρά ου ααιτεί το αφηγηµατικό
σχέδιο, κι έτσι να ειτυγχάνει την καλύτερη οιητική έκφραση. Αυτές οι αράλληλες και
εάλληλες οιητικές εεξεργασίες, καθώς και η µεταφορά των ιδεών αό τη µια γλώσσα
στην άλλη, είχαν ως αοτέλεσµα, ολλές φορές ακόµη και η αρχική οιητική ιδέα να
αλλάζει και το ελληνικό οιητικό κείµενο να είναι διαφορετικό αό το ιταλικό σχεδίασµα.
Γι΄ αυτό και ο Κουαρτάνος σηµειώνει στο τέλος του Προοιµίου ως: «∆εν 4ρέ4ει να 4ιστέψει
κανείς 4ως αν στιχουργούνταν αυτά τα 4εζά στα ελληνικά θα είχαν 4ολλά α4ό τα τωρινά τους
χαρακτηριστικά. Κι αυτό µ4ορούµε να τα ε4ιβεβαιώσουµε εµείς 4ου είδαµε να γίνονται τόσες και τόσες
αλλαγές· µ4ορεί να το ε4ιβεβαιώσει ο καθένας 4ου ε4ιθυµεί να δει τα χειρόγραφα του 4οιητή κι ό4οιος
δώσει 4ροσοχή στις αναρίθµητες 4αραλλαγές και στις διαρκείς αλλαγές τις ο4οίες µε ευλάβεια έ4ρε4ε
να καταγράψουµε σ΄ αυτή την έκδοση…».68
Εκτός, όµως, αό το Προοίµιο, του οοίου η αξία φάνηκε αό όσα αναφέραµε ως τώρα,
ιδιαίτερη µνεία αξίζει να γίνει και για τις Σηµειώσεις, ου ο εκδότης έγραψε στο τέλος της
έκδοσης. Με τις Σηµειώσεις αυτές, ου αφορούσαν κάθε κείµενο ξεχωριστά, ο Κουαρτάνος
έδωσε ληροφορίες για το σκοό ου γράφτηκαν τα έργα, το ιστορικό γεγονός ου
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αοτέλεσε την ηγή της έµνευσής τους κι ακόµη χρονολόγησε τα κείµενα και έδωσε
ληροφορίες για τα ιστορικά ρόσωα στα οοία αναφέρονταν. Στις Σηµειώσεις µάλιστα
κατέγραψε και δύο κείµενα, ου είχε ακούσει αό το στόµα του οιητή, και ορισµένους
στίχους ου θυµόνταν αό µνήµης. Πρόκειται για την «Avvelenata/ Η φαρµακωµένη» και το
«Il giovane guerriero/ Ο νεαρός 4ολεµιστής».
Ολοκληρώνοντας την ενασχόλησή µας µε την κερκυραϊκή έκδοση των έργων του οιητή,
έχουµε να αρατηρήσουµε ως η ροσφορά των Πολυλά και Κουαρτάνου ήταν µεγάλη.
Αό τη µία ο Πολυλάς κατάφερε να διασώσει το σολωµικό ελληνόγλωσσο έργο ου
βρίσκονταν διασκορισµένο µέσα σε ανορθόγραφα, µουντζουρωµένα και ακατάστατα
χειρόγραφα και να καταγράψει ολύτιµες ληροφορίες ου αφορούσαν τη ζωή και το
έργο του κι αό την άλλη, ο Κουαρτάνος ειµελήθηκε µε ευσυνειδησία την έκδοση των
ιταλικών έργων, τα αξιολόγησε µε αλάνθαστο κριτήριο και συνέβαλε τα µέγιστα, ώστε τα
ιταλικά κείµενα να µην αουσιάζουν αό καµία σοβαρή ροσέγγιση του σολωµικού
έργου.
Η εόµενη εκδοτική ροσάθεια έχει και άλι είκεντρο τα Ετάνησα, τούτη τη φορά
όµως την ιδιαίτερη ατρίδα του οιητή, τη Ζάκυνθο. Στα 1880 εκδίδονται τα Ά4αντα του
Σολωµού αό το Σέργιο Ραφτάνη µε Προλεγόµενα, τόσο για τα ιταλόγλωσσα όσο και για τα
ελληνόγλωσσα έργα, του Συρίδωνα ∆εβιάζη. Στην έκδοση αυτή ο ∆εβιάζης θα
συµεριλάβει όλα τα ιταλόγλωσσα έργα ου δηµοσίευσε ο Κουαρτάνος στην κερκυραϊκή
έκδοση και ακόµη δεκατέσσερα ανέκδοτα ιταλικά κείµενα της ρώιµης εριόδου. Και εδώ
όως και στη κερκυραϊκή έκδοση τα ιταλικά έργα δηµοσιεύονται δίχως µετάφραση.
Στα Προλεγόµενα ο ∆εβιάζης φροντίζει να δώσει ληροφορίες στους Ιταλούς αναγνώστες
για τη ζωή και το έργο του οιητή. ∆ίνει ιδιαίτερη έµφαση στη δεκαετή αρουσία του
Σολωµού στην Ιταλία, στις φιλίες ου ανέτυξε µε ειφανείς λογίους στην ιταλική
χερσόνησο, καθώς και στις φιλικές σχέσεις του µε Ιταλούς εξόριστους µετά την ειστροφή
του στην ατρίδα. Φροντίζει, µάλιστα, να δώσει και ληροφορίες για την ροσωικότητα
του οιητή µε την αρουσίαση ορισµένων σχολίων του Μάντζαρου για το Σολωµό, ενώ δεν
αραλείει να κάνει µια σύντοµη αναφορά και στο ελληνόγλωσσο έργο του οιητή.
Προκαλεί άντως εντύωση η αναφορά στον Ύµνο εις την Ελευθερία, στην Ωδή στο Μ4άυρον,
στο Λάµ4ρο, στο Ε4ίγραµµα των Ψαρών και στις µεταφράσεις του οιητή και όχι στα µεγάλα
έργα, όως οι Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι, ο Κρητικός και ο Πόρφυρας.
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Οι τελευταίες σελίδες των Προλεγοµένων είναι αφιερωµένες στα ιταλικά έργα του Σολωµού.
Οι βασικοί στόχοι του ∆εβιάζη είναι δύο: αφενός να δείξει ως ο Σολωµός είχε µεγάλη
ικανότητα στη σύνθεση έργων στα ιταλικά και ήταν ικανός να συνθέσει έργα ου θα τον
καταξίωναν στην ιταλική λογοτεχνία και αφετέρου να καταστήσει σαφές ως τα ιταλικά
του κείµενα δεν ήταν ροορισµένα να δηµοσιευτούν.
Για να τεκµηριώσει την ρώτη άοψη, κάνει ευρεία αναφορά στις µαρτυρίες του
Tommaseo και του Regaldi, αό τις οοίες εξάγεται το συµέρασµα ότι ο Σολωµός ήταν
βαθύς γνώστης της ιταλικής γλώσσας και της λογοτεχνίας και διέθετε αναµφισβήτητη
οιητική ικανότητα και τέτοια κουλτούρα, ου θα του εέτρεαν, εάν το ειθυµούσε και το
εεδίωκε, να συνθέσει µε άνεση και ειτυχία ιταλικά οιήµατα. Για να υοστηρίξει τη
δεύτερη θέση του, αναδηµοσιεύει το µεγαλύτερο µέρος των Προλεγοµένων Κουαρτάνου και
µάλιστα εκείνες τις σελίδες µε τις οοίες ο ειφανής λόγιος ροσαθούσε να αοδείξει ότι
τα ιταλικά έργα δεν ροορίζονταν να έρθουν στο φως, γι΄ αυτό και η καλλιτεχνική τους
αξία δεν ήταν ανάλογη των ικανοτήτων του Σολωµού.
Με την έκδοση των Αάντων του Σολωµού αό το ∆εβιάζη ολοκληρώνονται οι εκδοτικές
ροσάθειες, ου είχαν ως είκεντρο την Ετάνησο, και αρχίζει µια νέα ερίοδος, στην
οοία το ενδιαφέρον για τον οιητή µετατοίζεται έρα αό τα όρια της Ετανήσου.
Είκεντρο είναι ια η Αθήνα και η ρώτη αξιόλογη ροσάθεια γίνεται στα 1901 αό τον
εκδοτικό οργανισµό «Βιβλιοθήκη Μαρασλή». Η Βιβλιοθήκη Μαρασλή ροβαίνει σε
συγκεντρωτική έκδοση των Αάντων του Σολωµού µε τον τίτλο «∆. Σολωµού, Ά4αντα τα
ευρισκόµενα» και αναθέτει τη συγγραφή Εισαγωγής στο σηµαντικότερο λόγιο της εοχής,
στον οιητή και κριτικό Κωστή Παλαµά.
Η έκδοση ακολούθησε ιστά την κερκυραϊκή (1859) και το µόνο ου άλλαξε ήταν η
κατάταξη των έργων. Ο Παλαµάς σηµειώνει σχετικά: «Ανοίχτηκαν 4ρώτα 4ρώτα δύο µεγάλα
χωρίσµατα· στο 4ρώτο µ4ήκαν όλα τα ακέραια 4οιήµατα· στο δεύτερο όλα τα, µικρά ή µεγάλα,
α4οσ4άσµατα. Έ4ειτα ακολουθούνε, χωριστά βαλτά, τα λίγα µεταφρασµένα. Κ΄ ύστερα, όµοια
χωρισµένα, σαν εξαιρετικόν είδος και δυσκολοταίριαστο µε τη γενική φυσιογνωµία της Σολωµικής
Μούσας, τα σατυρικά. Έ4ειτα τα 4εζά, δηλαδή ο µονάκριβος ∆ιάλογος του 1824, κοµµατιασµένος και
τούτος. Και τέλος τα Ιταλικά, α4ό τα αυτοσχέδια σονέτα ως το ρητορικό εγκώµιο του Φώσκολου. Οι
4αραλλαγές, αντί να βαλθούνε στο τέλος των 4οιηµάτων, ό4ως γινόνταν ως τώρα, και ό4ου σαν
4αραρριµένες έµεναν, γιατ΄ είτανε σα δύσκολο κά4ως και βαρετό να τρέχει εκεί να τις ξεθάφτει κανείς,
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αραδιάστηκαν αµέσως α4οκάτου α4ό τα κείµενα· κ΄ έτσι 4ρόχειρο το διάβασµα κι ακο4ώτερ΄ η
4αραβολή και η κρίση.»69
Η έκδοση Μαρασλή, αν και δεν έφερε κάτι το διαφορετικό στην εκδοτική αράδοση,
αοκτά αξία λόγω της Εισαγωγής του Παλαµά. Ο ειφανής λόγιος αναφέρεται διεξοδικά
στο βίο και στο έργο του οιητή και δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην αναλυτική αρουσίαση
της σολωµικής οιητικής και στιχουργικής. Υάρχουν, µάλιστα, και δυο αρατηρήσεις του
Παλαµά ου αξίζει να δούµε αό κοντά, γιατί αρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Η ρώτη αφορά τα «µισοτελειωµένα και κοµµατισµένα έργα του 4οιητή» όως τα ονοµάζει ο
ίδιος. Ο ιδιαίτερα οξυµένος κριτικός νους του Παλαµά δεν είστηκε αό τη θεωρία των
χαµένων και κλεµµένων χειρογράφων µε την οοία δικαιολόγησαν οι ρώτοι εκδότες την
«αοσασµατικότητα» του σολωµικού έργου. Ο Παλαµάς, ρώτος υοτεύθηκε ως τα
µεγάλα έργα της ώριµης εριόδου δεν ολοκληρώθηκαν αό τον ίδιο τον οιητή και
θεώρησε ως αιτία τις «καλλιτεχνικές θεωρίες του 4οιητή, τη φυσική και ψυχική του ιδιοσυγκρασία
και την κοινωνική ατµόσφαιρα τριγύρω του…». 70
Η δεύτερη αφορά την αξιολόγηση της ίδιας της έκδοσης Μαρασλή και τις ροτάσεις του
για την ουσιαστικότερη µελέτη του σολωµικού έργου. Σηµειώνει λοιόν ο Παλαµάς ως
«δίκαιον είναι η 4αρούσα έκδοση να θεωρηθεί 4ως κλείνει τη σειρά των 4αλαιών τέτοιων, όχι 4ως
ανοίγει µια νέα εκδοτική ε4οχή του Σολωµού µε τον 4ιο σ4ουδασµένο τρό4ο µελέτης και φροντίδας.
Την 4εριµένοµεν ακόµα την ε4οχήν αυτήν.»71 Ο ίδιος µάλιστα θεωρεί ως για να έρθει αυτή η
νέα εοχή είναι ααραίτητη µια ειτόια έρευνα στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα, εκεί
όου έζησε ο οιητής και υάρχουν ακόµη «σηµάδια της ζωής του», αλλά και µια µετάφραση
των ιταλικών οιηµάτων του Σολωµού, καθώς και το τύωµα του ρωτότυου κειµένου
των εζών ιταλικών σχεδίων και των στοχασµών του οιητή. Θεωρεί, µάλιστα, ως όταν
γίνουν όλα αυτά θα ροκύψει «Αν όχι νέος ολωσδιόλου Σολωµός, αλλά κά4οιος φωτερώτερος και
ολοστρόγγυλος Σολωµός.»72
Το αίτηµα του Παλαµά φαίνεται να βρίσκει εν µέρει ανταόκριση την εόµενη ακριβώς
χρονιά στα 1902, όταν ο Γεώργιος Καλοσγούρος δηµοσιεύει στο εριοδικό Παναθήναια τις
έµµετρες µεταφράσεις είκοσι ενός ιταλόγλωσσων έργων του Σολωµού.
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∆έκα αό τα έργα αυτά είναι αυτοσχέδια οιήµατα της νεανικής ηλικίας (ρόκειται για
την Ωδή για 4ρώτη λειτουργία, το Σονέτο για 4ρώτη λειτουργία, ένα δεύτερο Σονέτο για 4ρώτη
λειτουργία, το Σονέτο στο θάνατο του Φόσκολου, το Σονέτο για έναν κατασκευαστή οργάνων της
δυτικής εκκλησίας, το Σονέτο για γάµο, Το Ρόδο, το Σονέτο στον Κόµητα Παύλο Μαρκάτη και Το
4έσιµο του Εωσφόρου) και ένδεκα της ώριµης εριόδου: αρχικά το Ελληνικό καραβάκι και Η
Σα4φώ,73 ύστερα Η Ελληνίδα µητέρα, Η γυναίκα µε το µαγνάδι, Το αηδόνι και το γεράκι, Στον
Ορφέα και το Είγραµµα στην Alice Wadr,74 και τέλος Στον Ορφέα και το Εις το θάνατον του
Στυλιανού Μαρκορά.75
Οι µεταφράσεις του Καλοσγούρου αοτελούν σταθµό για το ιταλόγλωσσο έργο του
Σολωµού. Ο µεταφραστής ήταν ίσως αό τους ελάχιστους λόγιους της εοχής ου διέθετε
τα ααραίτητα ροσόντα, για να µορέσει να φέρει εις έρας ένα τόσο δύσκολο έργο.
Ήταν άριστος γνώστης της ιταλικής γλώσσας και είχε κατανοήσει εις βάθος το νεύµα του
Σολωµού, τόσο γιατί είχε συναναστραφεί και µαθητεύσει δίλα στον Ιάκωβο Πολυλά, όσο
και γιατί ο κριτικός του νους ήταν ιδιαίτερα οξύς. Ο Κωστής Παλαµάς θα γράψει για τον
Καλοσγούρο: «…ήγγισε και εβασάνισε 4ροβλήµατα γλωσσικά και καλολογικά, ωµίλησε 4ερί
Σολωµού, 4ερί τέχνης, 4ερί 4οιητικής και µετρικής, κατά τρό4ον δυνάµενον να χρησιµεύση ως
υ4όδειγµα λογικής αντιλήψεως κ΄ ευσυνειδήτου µελέτης των 4ραγµάτων µέσα εις την ιστορίαν της
αβασανίστου και ανερµατίστου κατά µέγα µέρος κριτικής 4αρ΄ ηµιν.»76
Εκτός, όµως, αυτών των ροσόντων ο Καλοσγούρος διέθετε και το οιητικό τάλαντο,
εφόδιο σηµαντικό για την ευτυχή έκβαση µιας έµµετρης µετάφρασης. Αυτό το τάλαντο είχε
εαινέσει και άλι ο Παλαµάς µε τον εξής τρόο: «4ροσέδωκεν εις τον στίχον µας 4λαστικότητα
και δύναµιν αξιο4αρατήρητον. Ο δεκα4εντασύλλαβος α4οκτά νεύρα, έντασιν και έκφρασιν όχι την
τυχούσαν, εις τας χείρας του· αλλά κυρίως συνέτεινεν εις την καλλιέργειαν και την τελείωσιν του
δεκατρισυλλάβου στίχου, του τεχνικωτέρου και µάλλον 4ολυµόρφου των µέτρων µας· τον στίχον
τούτον χειρίζεται κατ΄ αυστηράν µετρικήν µέθοδον, αυστηρότερον ή όσον χειρίζεται τούτον ο
Πολυλάς…».77
Όλα αυτά τα ροσόντα ου συγκέντρωνε ο Κερκυραίος λόγιος συνέτειναν, ώστε το
αοτέλεσµα της µεταφραστικής του ροσάθειας να είναι εξαιρετικό. Οι µεταφράσεις των
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ιταλόγλωσσων έργων βρίσκονται ολύ κοντά στο σολωµικό ύφος και αρουσίαζαν ολλές
αό τις αρετές ου είχαν τα ρωτότυα σολωµικά έργα. Ακόµη και ως τις µέρες µας οι
µεταφράσεις του Καλοσγούρου είναι, αν όχι οι καλύτερες ου έχουν γίνει, αό τις
καλύτερες.
Η ροσφορά, όµως, του Καλοσγούρου στις σολωµικές µελέτες δεν εριορίζεται στις
µεταφράσεις. Ο ειφανής λόγιος έγραψε και δηµοσίευσε τα Προλεγόµενα για το
ιταλόγλωσσο έργο του Σολωµού, ου αοτέλεσαν την ληρέστερη ροσέγγιση του
σολωµκού ιταλόγλωσσου έργου ως εκείνη την εοχή και µια αό τις ληρέστερες ως
σήµερα.78
Στα Προλεγόµενα ο Κουαρτάνος σηµείωσε την έλλειψη ουσιαστικής ροσέγγισης του έργου
των µεγάλων µορφών της Ελλάδος και εξέφρασε την ειθυµία «να βρεθούν άνθρω4οι να
στήσουν (στο Σολωµό και τον Κα4οδίστρια) όχι 4έτρινους ανδριάντες, αλλά µ΄ όσα µέσα και
βοηθήµατα α4όµειναν, να βγάλουν στο φως όλο, αν είναι δυνατόν, το σύστηµα των στοχασµών 4ου
εστάθηκαν των έργων τους η ψυχή, και να το 4ροσφέρουν στη λατρεία µας».79 Αυτός ήταν ο στόχος
ου έθεσε ο ίδιος: να αοκαλύψει το νεύµα του Σολωµού στο ευρύ κοινό κι ακόµη, κατά
ως δηλώνει ρητά, «να σ4ρώξω και να θαρρύνω κι άλλους στο ξετύλιγµα των ιδεών».80
Κι ο Καλοσγούρος είναι αλήθεια ως ξετυλίγει µε τρόο µοναδικό τις ιδέες του Σολωµού.
Με το οξύ κριτικό νεύµα του διαιστώνει ως ο Σολωµός λάτρεψε και αφιερώθηκε σ΄ ένα
«σύστηµα» καθαρά «ιδανιστικό», ανάλογο µ΄ εκείνο του Μαντζώνη και του Ροσµίνη στην
Ιταλία, του Σίλλερ, του Γκαίτε και του Έγελου στη Γερµανία. «Η 4οίηση του Σολωµού, γράφει
ο Καλοσγούρος, είναι α4ό την 4ρώτη ε4οχή, 4ου αρχίζει α4ό την τρυφερή ηλικία δεκα4έντε ίσως
χρονών, ως την ύστερη της ζωής του, όλη ιδανιστική, αν στοχαστούµε ιδίως τα σοβαρά του
4οιήµατα». Θεωρεί, µάλιστα, ως οι διαφορές ου υάρχουν ανάµεσα στα ρώτα έργα
(Αυγούλα, Τρελλή µάνα, Λάµ4ρο) και τα υστερότερα (Φραίζερ, Ροδόσταµο, Πόρφυρα) είναι ως
στην αρχή ο στοχασµός ενεργούσε αό φυσική κλίση, αντίθετα µε τη συνέχεια όου γίνεται
συνειδητός και «δυναµώνει σ΄ ένα σύστηµα». Μέσα στη φράση µάλιστα του Σολωµού «se non
c΄è Dio, che c΄è dunque?/ Εάν δεν υ4άρχει Θεός τι υ4άρχει τότε;» θεωρεί ως συγκεφαλαιώνεται
όλη η «βλέψη, όλη η 4ίστη του ή η φιλοσοφία του».81
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Κι αυτή τη φιλοσοφία ο Καλοσγούρος την αρουσιάζει µε τρόο σαφή και εύλητο: «Ο
κόσµος (για το Σολωµό) είναι η ύ4αρξη της Ιδέας, η Ιδέα γίνεται κόσµος, υ4άρχει στο 4ε4ερασµένο,
αλλά για να το ξε4εράσει µε θρίαµβο. Αυτός ο θρίαµβος, αυτή η ελευθερία είναι το Ά4ειρο. Α4οστολή
της Τέχνης είναι να 4αρατηρήσει αυτό το θρίαµβο εκεί 4ου αυτός τελείται, στο κορυφαίο α4ό τα
φυσικά 4λάσµατα, τον Άνθρω4ο. Ο θρίαµβος υ4οθέτει την 4άλη, και για να είναι αληθινός τα
εναντιώµατα 4ρέ4ει να φθάσουν στο άκρο. Ο θρίαµβος δε φανερώνεται 4αρά µέσα στο 4άθος. ∆ύναµες
εξωτερικές 4ου βρίσκουν αντα4όκριση στες εσωτερικές της ψυχής ενεργούν ακούραστα να τη ρίξουν
στο βάραθρο. Αυτή η Ιδέα 4ιάνεται µε τη Μοίρα των αρχαίων ή την Ανάγκη. Ακούραστη και άφευχτη
4ολεµάει εκείνη τον άνθρω4ο, αλλά ο άνθρω4ος έχει τον τρό4ο να νικήσει. Η δύναµή της φθάνει ως
την τέλεια καταστροφή του, 4ου αυτός δεν ηµ4ορεί να α4οφύγη, αλλά α4ό την καταστροφή, αν η
ηθική του αντίσταση έµεινε σταθερή ως το τέλος, βγαίνει η ζωή, βγαίνει το 4νεύµα ελεύθερο».82
Για τον Καλοσγούρο το οίηµα των Ελεύθερων Πολιορκηµένων και τα έντε εζά κείµενα
της τελευταίας εριόδου, η Ελληνίδα µητέρα, η Γυναίκα µε το µαγνάδι, το Αηδόνι και το γεράκι,
τα δύο κείµενα για τον Ορφέα, και τα στιχουργηµένα στα ιταλικά, Ελληνικό καραβάκι,
Σα4φώ και Στον Ορφέα, ήταν µεστά αό την οιητική θεωρία του Σολωµού. Γι΄ αυτό και στη
συνέχεια θα ροβεί σε µια σύντοµη, αλλά ουσιαστική αρουσίαση των έργων αυτών µε την
οοία και ολοκληρώνονται τα Προλεγόµενα.
Συγκεφαλαιώνοντας την αναφορά µας στην ροσάθεια του Καλοσγούρου, θα λέγαµε,
ως η ροσφορά του στην κατανόηση του νεύµατος του Σολωµού, αλλά και στην
ενσωµάτωση των ιταλικών του έργων µέσα στην οιητική του αραγωγή ήταν
καθοριστική. ∆ε θα ήταν µάλιστα υερβολή να ειωθεί ως η τύχη του ιταλόγλωσσου
έργου του Σολωµού θα ήταν διαφορετική, εάν ο θάνατος δεν έβρισκε αιφνιδιαστικά τον
Καλοσγούρο λίγους µήνες µετά την ολοκλήρωση της ροσάθειάς του. Πάντως η
ροσάθεια του Καλοσγούρου δε θα ξεχαστεί και δε θα µείνει µόνο δηµοσιευµένη στο
εριοδικό. ∆εκαεννέα ερίου χρόνια µετά την ρώτη δηµοσίευση των µεταφράσεων στα
Παναθήναια, στα 1921, ο Εκδοτικός Οίκος Ελευθερουδάκη συγκέντρωσε και εξέδωσε σε τόµο
τις µεταφράσεις και τα Προλεγόµενα.
Η εόµενη εκδοτική ροσέγγιση των έργων του Σολωµού θα έρθει στα 1927 αό τον Κώστα
Καιροφύλα µε την έκδοση του έργου «∆ιονυσίου Σολωµού, Ανέκδοτα έργα». Ο Καιροφύλας
βασισµένος στα χειρόγραφα του οιητή, ου βρίσκει στην Τεκτονική Στοά Ζακύνθου,
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εκδίδει διάφορα «αοσάσµατα» και κείµενα ου δεν υήρχαν στην έκδοση των
Ευρισκοµένων του Πολυλά. Ανάµεσα σ΄ αυτά είναι ο Ε4ικήδειος στο Σ4. Γρυ4άρη, η Γυναίκα της
Ζάκυθος, Η καταστροφή της Ιερουσαλήµ, είκοσι δύο ιταλικά οιήµατα της ρώιµης εριόδου,
καθώς και το κείµενο I massacrati della Grecia, ου ανήκει στην ώριµη ερίοδο της
σολωµικής δηµιουργίας.
Η αξία της έκδοσης Καιροφύλα εριορίζεται στη δηµοσίευση των ανέκδοτων έργων του
οιητή, γιατί κατά τα άλλα δεν ροώθησε τις σολωµικές έρευνες. Ο Καιροφύλας
λειτούργησε δίχως ειστηµονικά κριτήρια και δεν έδωσε µια αυστηρή φιλολογική εργασία.
Η αµέθοδη εργασία του και η γεµάτη αραναγνώσεις έκδοσή του έφεραν στην ειφάνεια
την ανάγκη για µια νέα έκδοση, ου θα στηρίζονταν στην ροσεκτική και µεθοδική
αξιοοίηση των χειρογράφων του οιητή.
Πάντως αό το 1930 και ύστερα οι σολωµικές έρευνες εισέρχονται σε µια νέα ερίοδο και
τα κριτήρια µε τα οοία ροσεγγίζεται το σολωµικό έργο είναι ια καθαρά φιλολογικά. Ως
ζήτηµα ρώτης ροτεραιότητας αναδείχθηκε το εκδοτικό κι αυτό γίνεται φανερό και αό
την ρώτη διδακτορική διατριβή ου εκονήθηκε για το Σολωµό αό το Ν. Τωµαδάκη και
είχε ως αντικείµενό της το εκδοτικό ρόβληµα.83 Το µεγάλο ρόβληµα ου τίθεται τα
χρόνια τούτα είναι, εάν η νέα έκδοση του σολωµικού έργου θα είναι κριτική (άοψη
Τωµαδάκη) ή θα «δώσει τ΄ αυτόγραφα του Σολωµού ό4ως είναι και βρίσκονται χωρίς καµιά
αλλοίωση» (άοψη Πολίτη).84
Αοτέλεσµα του δηµόσιου διαλόγου και της αντιαράθεσης, ου ξέσασε ανάµεσα στους
δύο σολωµιστές, ήταν οι µεταγενέστερες εκδόσεις του Νικολάου Τωµαδάκη: «∆ιονύσιος
Σολωµός» (1954) και τα Ά4αντα Σολωµού (1969) και του Λίνου Πολίτη Ά4αντα του Σολωµού
τόµος 1ος (1948), και 2ος (1955) και Παράρτηµα του 2ου τόµου (1960), καθώς και η µνηµειώδη
έκδοση των Αυτογράφων έργων του Σολωµού (1964).
Πριν, όµως, αναφερθούµε στις ροσάθειες των δύο σολωµιστών αξίζει να σταθούµε στην
ροσάθεια του Γεράσιµου Σαταλά, ου συγκέντρωσε και εξέδωσε τα ιταλικά οιήµατα
του Σολωµού. Ο τίτλος του έργου ήταν ∆ιονυσίου Σολωµού Ιταλικά Ποιήµατα (1948) και η
µετάφραση, τα Προλεγόµενα και τα Σχόλια ήταν του ιδίου. Στο τοµίδιο των 60 σελίδων ο
Σαταλάς δηµοσίευσε µόνο τις µεταφράσεις των κειµένων και όχι το ρωτότυο ιταλικό
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κείµενο, χωρίζοντας τα κείµενα σε δύο µεγάλες κατηγορίες. Στην ρώτη, ου είχε τον τίτλο
«Ιταλικά Ποιήµατα Κέρκυρας» συµεριέλαβε το Ελληνικό καραβάκι, τη Σα4φώ, τον Ορφέα, Στο
θάνατο του Στέλιου Μαρκορά, Στην Αλίκη Ward, Στον ι44ότη Ιωάννη Φραίζερ, Στο Μουστοξύδη,
Στο θάνατο του Ούγου Φώσκολου, Ο Έλληνας 4ολεµιστής, Η Ελληνίδα µητέρα, Το αηδόνι και το
Γεράκι, ο Ορφέας (Πρώτο µέρος), ο Ορφέας (∆εύτερο µέρος), Η σκε4ασµένη Γυναίκα, Α4οσ4άσµατα
αγνώστου 4οιήµατος (ρόκειται για τους Massacrati della Grecia) και στη δεύτερη µε τον τίτλο
«Νεανικά και Αυτοσχέδια» θα συµεριλάβει δεκαέξι ιταλικά οιήµατα της ρώιµης εριόδου.
Πρόκειται για την Ωδή για 4ρώτη λειτουργία, Στο ίδιο θέµα, Στο ίδιο θέµα, Σ΄ έναν τεχνίτη
αρµονίων, Στην ωραία µου ασυγκίνητη, Το βοσκό4ουλο, Το Κουβάρι, Η ασυγκίνητη καρδιά, Ωδή
στην Αφροδίτη, Στη Στέλλα Μακρή- Σολωµού, Στον κόντε Παύλο Μερκάτη, Για Γάµο, Το ρόδο, Το
4έσιµο του Εωσφόρου, Παρά4ονο της Ιωάννας Μαρτινέγκου Καρρέρ, Στον Άγιο ∆ιονύσιο.
Οι µεταφράσεις του Σαταλά είναι έµµετρες για τα οιήµατα της τελευταίας δεκαετίας και
εζές για τα εζά κείµενα, ενώ οι µεταφράσεις των Νεανικών και Αυτοσχέδιων είναι όλες
εζές, εκτός αό τη µετάφραση του οιήµατος Στην ωραία µου ασυγκίνητη. Οι έµµετρες
µεταφράσεις διακρίνονται για την οιητικότητά τους, ου δεν αοβαίνει εις βάρος της
αόδοσης του νοήµατος, και οι εζές για την αόδοση της σηµασίας.
Εκτός, όµως, αό τις µεταφράσεις ολύ σηµαντικές είναι και οι δύο εισαγωγικές ενότητες
ου ροηγούνται κι έχουν τον τίτλο «Προλεγόµενα» και «Χρονολογική κατάταξη του σολωµικού
ιταλικού έργου». Στα «Προλεγόµενα» ο Σαταλάς χωρίζει το ιταλόγλωσσο σολωµικό έργο σε
τρεις κατηγορίες: α) στα νεανικά ιταλικά έργα ου γράφτηκαν στην Κρεµώνα και τα
ρώτα χρόνια µετά την ειστροφή στη Ζάκυνθο, β) στα αυτοσχεδιαστικά άνω σε δοσµένο
θέµα και σε δοσµένες οµοιοκαταληξίες και γ) στα έργα της τελευταίας εριόδου. Προβαίνει
είσης και σε µια σύντοµη, αλλά ιδιαίτερα εριεκτική αρουσίαση των χαρακτηριστικών
στοιχείων κάθε εριόδου.
Για τα νεανικά της ρώτης εριόδου, ου γράφτηκαν στην Κρεµώνα, γράφει ως
«φανερώνουν τα 4ρώτα 4οιητικά βήµατα του Σολωµού και τη διάθεση του νεανικού του 4νεύµατος.
Είναι όλα, όσα ξέρουµε, θρησκευτικού 4εριεχοµένου και φανερώνουν γνώση των θρησκευτικών
κειµένων Παλαιάς και Νέας Γραφής, ζωηρή φαντασία και στιχουργική ευκολία». Για τα άλλα
νεανικά ου έγραψε στη Ζάκυνθο αρατηρεί ως «4αρουσιάζουν ζωηρή διαφορά α4ό τα
4ροηγούµενα σχετικά µε το 4εριεχόµενο, γιατί άλλα α4ό αυτά εµ4νέονται α4ό την κλασική αρχαιότητα
κι άλλα είναι τραγούδια ερωτικά», ενώ για τα αυτοσχεδιαστικά, ου είναι γραµµένα άνω σε
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δοσµένο θέµα και οµοιοκαταληξίες, σηµειώνει ως «δεν είναι 4αρά θεµατογραφικά 4αιχνίδια,
4ου κυρίως φανερώνουν τη ζωηρή φαντασία και τη µεγάλη στιχουργική ικανότητα του Σολωµού».85
Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στα ιταλόγλωσσα της τελευταίας εριόδου, τα οοία χωρίζει σε
τρεις κατηγορίες: «εκείνα 4ου έγραψε για να δώσει θέµα στους δύο αυτοσχεδιαστές 4ου 4έρασαν τότε
α4ό την Κέρκυρα· εκείνα 4ου έγραψε µε λογοτεχνικές αξιώσεις· κι εκείνα 4ου έγραψε στο 4εζό για να
τα στιχουργήσει ελληνικά». Τα έργα αυτά τα θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντικά και τεκµηριώνει την
άοψή του υοστηρίζοντας ως «ε4ειδή το έργο του Σολωµού της τελευταίας του ε4οχής έµεινε
α4οσ4ασµατικό και τα σύγχρονα ιταλικά του 4οιήµατα και δοκίµια σώθηκαν ολόκληρα, µας φωτίζουν
ακόµα και για τον τρό4ο 4ου συνέθετε τα 4οιήµατά του αυτή την ε4οχή, 4ου διαφορετικά θα µας ήταν
τελείως άγνωστος. Έτσι, α4΄ αυτή την 4λευρά τα ιταλικά µας ενδιαφέρουν 4ερισσότερο κι α4ό τα
ελληνικά του.» 86
Αό τα ιταλικά της τελευταίας εριόδου ξεχωρίζει το «Ελληνικό καραβάκι», τη «Σα4φώ» και
τα «4εζά δοκίµια», όως ονοµάζει το «Το αηδόνι και το Γεράκι», τον «Ορφέα» και κυρίως την
«Ελληνίδα µητέρα» και τη «Σκε4ασµένη Γυναίκα», γιατί διαιστώνει ως «σε αυτά τα έργα
διαφαίνεται ο τρό4ος 4ου έ4λεκε ο Σολωµός το 4οιητικό του υφάδι (…) γιατί η αρχιτεκτονική τους
είναι σύντοµη και α4αλλαγµένη α4ό καθετί το 4εριττό και γιατί η ε4ικολυρική τους σύνθεση
α4οτελείται α4ό φράσεις γεµάτες 4νευµατικότητα και 4αραστατικότητα και στα στιχουργηµένα
4ροστίθεται και η ταιριαστή µουσικότητα του στίχου.»87 Για τα έργα ειχειρεί µάλιστα και µια
ολύ εύστοχη, αν και ολύ σύντοµη, αρουσίαση του θεµατικού τους κέντρου.
Στη δεύτερη εισαγωγική ενότητα, ου έχει τον τίτλο «Χρονολογική κατάταξη του σολωµικού
ιταλόγλωσσου έργου», δίνεται έµφαση στα ιταλόγλωσσα έργα της ρώιµης εριόδου, ενώ αό
τα όσα αναφέρει για τα έργα της ώριµης εριόδου ενδιαφέρον αρουσιάζει η άοψη του
Σαταλά ως η αιτία ου ο οιητής «ξαναθυµήθηκε την ιταλική γλώσσα και τη µεταχειρίστηκε
στην 4οίηση» ήταν η γνωριµία και η συναναστροφή του µε τους Ιταλούς λόγιους και
αγωνιστές ου κατέφυγαν στα Ετάνησα εκείνη την εοχή, ζητώντας την αγγλική
ροστασία.
Ειστρέφοντας τώρα στις ροσάθειες των δύο ανειστηµιακών µελετητών του
σολωµικού έργου, του Νικολάου Τωµαδάκη και του Λίνου Πολίτη, θα σταθούµε ρώτα
στην «χρηστική» έκδοση αό το Νικόλαο Τωµαδάκη µε τον τίτλο ∆ιονύσιος Σολωµός (1954).
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Στον τόµο δηµοσιεύονται µόνο τα ελληνόγλωσσα έργα του οιητή και υάρχει
µακροσκελής Εισαγωγή (167 σελίδες). Ο Ν. Τωµαδάκης στην Εισαγωγή διευκρινίζει ως «ο
χαρακτήρ της εκδόσεως δεν είναι ε4ιστηµονικός» και εξηγεί ως «ο αξιότιµος εκδότης ήθελε ν΄
ανθολογηθή το ελληνικό µόνον έργο του Σολωµού, να υ4οµνηµατισθεί και να γραφή µια Εισαγωγή
(…) ∆ια της Εισαγωγής ανε4ληρώθη η έλλειψις της δηµοσιεύσεως των ιταλικών 4οιηµάτων του
Σολωµού, διότι δια τα σ4ουδαιότερα εξ αυτών οµιλώ εκεί, µεταφράζω δε και τινά εξ αυτών»88.
Αό τα ιταλικά της ώριµης εριόδου ο Τωµαδάκης αναφέρεται διεξοδικά στα κείµενα για
τον Ορφέα, στην Ελληνίδα µητέρα, στη Σα4φώ, στο Ελληνικό καραβάκι και στο Αηδόνι και το
γεράκι και τα αναλύει. Για τα υόλοια ιταλικά έργα τόσο της ώριµης όσο και της ρώιµης
εριόδου δε γίνεται καµία αναφορά.
Στην έκδοση όµως των Α4άντων του Σολωµού (1969) ο Τωµαδάκης θα συµεριλάβει τα
ιταλικά έργα του Σολωµού. Στον µικρό τόµο, ου ανήκει στη σειρά των εκδόσεων Γρηγόρη
«Τα καλύτερα βιβλία τσέ4ης», εκτός των ελληνικών έργων του οιητή, δηµοσιεύονται οι
µεταφράσεις δεκαετά ιταλικών έργων, ετά εκ των οοίων είναι της ώριµης εριόδου: η
Ελληνίδα µητέρα, η Σκε4ασµένη µορφή, το Αηδόνι και το γεράκι, η Σα4φώ, τα δύο εζά και το
σονέτο για τον Ορφέα. Οι µεταφράσεις των ιταλικών έργων είναι του Τωµαδάκη και ο
ίδιος ο µελετητής σηµειώνει ότι δεν έγιναν, για να καλύψουν κάοιο κενό ου υήρχε,
ούτε για να ροσαθήσει ο ίδιος να µιµηθεί το ύφος και τη γλώσσα του οιητή, αλλά για
να δώσει µεταφράσεις λησιέστερες στη «σηµερινή αίσθηση της γλώσσας».89
Την ίδια ερίοδο µε τον Τωµαδάκη θα δουν το φως της δηµοσιότητας και οι εργασίες του
Λίνου Πολίτη για το Σολωµό. Η ροσφορά του Πολίτη θα ξεκινήσει µε την έκδοση Η
Γυναίκα της Ζάκυθος και θα συνεχιστεί µε τον ρώτο αό τους δύο τόµους των Α4άντων του
∆ιονυσίου Σολωµού (1948). Στον ρώτο τόµο δηµοσιεύονται όλα τα οιήµατα ου
δηµοσίευσε ο Πολυλάς στην κερκυραϊκή έκδοση, τα Προλεγόµενα του Πολυλά κι ακόµη όσα
σολωµικά έργα είχαν βρεθεί αό την εοχή της ρώτης έκδοσης έως και το 1948 καθώς και
ορισµένα ανέκδοτα.
Ετά χρόνια αργότερα, το 1955, εκδόθηκε ο δεύτερος τόµος µε τον τίτλο Πεζά και Ιταλικά. Ο
τόµος εριείχε τα εζά ∆ιάλογος και Γυναίκα της Ζάκυθος, καθώς και όλα τα ιταλόγλωσσα
έργα του οιητή. Τα ιταλόγλωσσα έργα χωρίστηκαν αό τον Πολίτη σε έξι ενότητες εκ των
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οοίων η ρώτη εριελάµβανε τα οιήµατα της εριόδου 1815-1818, ου ήταν γραµµένα
στην Ιταλία, η δεύτερη όσα είχαν εκδοθεί αό το Λουδοβίκο Στράνη στον τόµο Rime
Improvissate (1822), η τρίτη τα σονέτα και τα οιήµατα της εοχής της Ζακύνθου, εκτός αό
εκείνα ου δηµοσιεύτηκαν στις Rime Improvissate, η τέταρτη τα σατυρικά της εοχής της
Ζακύνθου και η έµτη και τελευταία τα οιήµατα και τα εζά της τελευταίας δεκαετίας.
Το σύνολο των ιταλικών έργων του Σολωµού ου δηµοσίευσε ο Πολίτης ήταν 137.
Ο Β΄ τόµος δεν εριείχε εισαγωγή για τα ιταλόγλωσσα έργα και δεν υήρχε και η
µετάφραση των κειµένων. Υήρχαν µόνο τα κείµενα και οι ιδιαίτερα σηµαντικές
Σηµειώσεις στο τέλος του βιβλίου. Στις Σηµειώσεις ο Πολίτης κατέγραψε ληροφορίες για το
χειρόγραφο στο οοίο υήρχε το κείµενο, τη χρονολογία της ρώτης δηµοσίευσης του
κειµένου, τις διορθώσεις του ιδίου, το γεγονός ου αοτέλεσε την έµνευση του οιητή και
διάφορα σχόλια ρογενέστερων µελετητών για το κείµενο, µε τα οοία άλλοτε συµφωνούσε
και άλλοτε εξέφραζε τις ειφυλάξεις του.
Πέντε χρόνια µετά την έκδοση των κειµένων, στα 1960, ο Πολίτης εξέδωσε το Παράρτηµα τού
Β΄ τόµου ου εριείχε τις µεταφράσεις των ιταλικών κειµένων. Η µετάφραση των κειµένων
ήταν εζή και αέβλεε στην αόδοση της σηµασίας των έργων. Το αοτέλεσµα δικαίωσε
λήρως

τον

Πολίτη,

του

οοίου

οι

µεταφράσεις

καταξιώθηκαν

αµέσως

και

συγκαταλέγονται στις καλύτερες ου έχουν γίνει.
Η ολύτιµη ροσφορά του Πολίτη δεν εριορίστηκε στην έκδοση των Α4άντων. Στα 1964
εξέδωσε τα Αυτόγραφα Έργα του οιητή, ένα δίτοµο ογκώδες έργο του οοίου ο ρώτος
τόµος εριελάµβανε τις φωτοτυίες των χειρογράφων του οιητή και ο δεύτερος την
τυογραφική µεταγραφή τους. Ο Πολίτης µε την έκδοση αυτή ικανοοίησε το αίτηµα ου
ο ίδιος είχε διατυώσει αό το 1938 για µια «ανοµοιότυη» ή «αλαιογραφική» έκδοση
ου θα έδινε τα αυτόγραφα έργα δίχως καµιά εέµβαση.
Η έκδοση των Αυτογράφων Έργων, σύµφωνα µε τον ίδιο τον µελετητή, «α4οσυνθέτει τη
σύνθεση 4ου 4ραγµατο4οίησε ο Πολυλάς και δίνει τα τετράδια και τα λιτά φύλλα ό4ως βγήκαν α4ό το
χέρι του 4οιητή, µε όλες τις διαγραφές, τις 4ροσθήκες, τα σηµειώµατα.»90 Κι η ροσφορά αυτή
ήταν ράγµατι µεγάλη, καθώς οι µελετητές και οι ααιτητικοί αναγνώστες του σολωµικού
έργου µόρεσαν να γνωρίσουν ένα λήθος αό καινούργιους ανέκδοτους στίχους και
αραλλαγές και να διευκολυνθούν, ώστε «να κατανοήσουν βαθύτερα το έργο του Σολωµού και να
90
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α4οτιµήσουν την 4ροσω4ικότητά του».91 Η έκδοση αυτή αοτέλεσε αό κάθε άοψη σταθµό
και άνοιξε ταυτόχρονα µια νέα ερίοδο στις σολωµικές έρευνες.
Η µελέτη, όµως, του ιταλόγλωσσου έργου του Σολωµού, αρά τις µεταφράσεις του Πολίτη
και την έκδοση των Αυτογράφων Έργων δεν ροωθήθηκε ιδιαίτερα. Ενώ για την
ελληνόγλωσση οίηση υάρχουν οι εργασίες αξιόλογων µελετητών, Τσαντσάνογλου,
Σαββίδη, Κεχαγιόγλου, Βελουδή, Καψωµένου και άλλων, για τα ιταλόγλωσσα έργα του
Σολωµού και µάλιστα για εκείνα της ώριµης εριόδου οι εργασίες είναι εριορισµένες, ενώ
ακόµη και στη έκδοση των Α4άντων του Σολωµού, ου έγινε για τον εορτασµό των εκατό
χρόνων αό το θάνατό του, τα ιταλικά έργα του οιητή έχουν τη θέση τους, αλλά δεν
αξιολογούνται στο βαθµό ου τους άξιζε. Πιο συγκεκριµένα ο Μαρίνος Σιγούρος,
Αντιρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός και Αντιρόεδρος της Ειτροής
για τον εορτασµό της 1ης Εκατονταετηρίδας αό το θάνατο του οιητή, ανθολογεί αό τα
οιητικά έργα το Ελληνικό καραβάκι, τη Σα4φώ τα σονέτα για το Θάνατο του Στυλιανού
Μαρκορά, τον Ορφέα, το Ε4ίγραµµα στην Αλίκη Ουώρδ, Στον Ιωάννη Φράζερ και αό τα εζά
την Ελληνίδα µητέρα, τη Γυναίκα µε το 4έ4λο, το Αηδόνι και το γεράκι και τα δύο εζά κείµενα
για τον Ορφέα, αλλά στη µακροσκελέστατη Εισαγωγή ου ροηγείται των οιηµάτων, δεν
ασχολείται σχεδόν καθόλου µε το ιταλόγλωσσο σολωµικό έργο. Μοναδική εξαίρεση η
Γυναίκα µε το 4έ4λο, ου τη θεωρεί «υ4έροχο 4εζό σχεδίασµα» και διατυώνει την άοψη ως,
αν τη στιχουργούσε ο Σολωµός στα ελληνικά, «θα είχαµε ένα αριστούργηµα ανάλογο µε κά4οια
του Πόε και του ∆άντε Γαβριήλ Ροσέττι».92
Την ίδια χρονιά, όµως, και άλι ο Λίνος Πολίτης θα ροσεγγίσει σωστά τα ιταλικά
οιήµατα της τελευταίας δεκαετίας µε τη σηµαντική µελέτη του «Τα τελευταία σχεδιάσµατα».
Η µελέτη του Πολίτη για τα ιταλόγλωσσα κείµενα ήρθε στο φως της δηµοσιότητας δύο
χρόνια µετά την έκδοση του δεύτερου τόµου των Α4άντων του Σολωµού κι είχε ως αφορµή
µια διάλεξη ου κλήθηκε να κάνει στο Σωµατείο «Αθήναιον». Το «Αθήναιον»,
συµµετέχοντας στους εορτασµούς για τη συµλήρωση εκατό χρόνων αό το θάνατο του
Σολωµού, ροσκάλεσε το Λίνο Πολίτη να µιλήσει για τον Εθνικό οιητή.93 Η διάλεξη του
Πολίτη εικέντρωσε το ενδιαφέρον της στα ιταλικά της ώριµης εριόδου κι ο γνωστός
σολωµιστής αρουσίασε τα βασικότερα στοιχεία των έργων της εριόδου, τα οοία µε τη
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σειρά τους φανέρωναν και τα βασικά θέµατα ου αασχολούσαν τον οιητή την τελευταία
δεκαετία της ζωής του. Τις θεµατικές ψηφίδες του έργου του Σολωµού, σύµφωνα µε τον
Πολίτη, αοτελούσε: α) το «ατριωτικό στοιχείο», ου υήρχε έντονο στο Ελληνικό
καραβάκι, την Ελληνίδα µητέρα και στον Έλληνα 4ολεµιστή, β) «η αγωνία για την αοκάλυψη
της Αλήθειας», κυρίως στη Σα4φώ και τον Ορφέα, γ) «το θέµα του οιητή Ψάλτη», δ) «το
ονειρικό στοιχείο», ε) το «θέµα της γυναίκας», αρκετά συχνό σε ολλά κείµενα της
τελευταίας εριόδου όου οι γυναικείες µορφές κυριαρχούσαν στο έργο του.
Η διάλεξη του Πολίτη δεν κάλυψε το ευρύ θέµα των θεµατικών ψηφίδων των ιταλικών
έργων της ώριµης εριόδου, αλλά βοήθησε σηµαντικά στη µελέτη των έργων αυτών, γιατί
οι εισηµάνσεις του Πολίτη ήταν εύστοχες και στηριγµένες σε ενδοκειµενικά κριτήρια.
Η εόµενη ροσάθεια έκδοσης και ερµηνευτικής ροσέγγισης του σολωµικού έργου, ου
αξίζει να σταθούµε και αό την οοία δεν αουσιάζει το ιταλικό έργο του οιητή, έγινε
αρκετά χρόνια µετά αό το Στυλιανό Αλεξίου (1994). Πρόθεση του Αλεξίου µε την έκδοση
των Α4άντων του Σολωµού δεν ήταν να αρουσιάσει στο σύνολό του το σολωµικό έργο,
αλλά όως σηµειώνει ο ίδιος «η 4αρουσίαση των ολοκληρωµένων έργων και των 4ληρέστερων
α4οσ4ασµάτων του Σολωµού, των «λυρικών ενοτήτων» κατά τον ορισµό του Λίνου Πολίτη, ως
κειµένων λογοτεχνικών».94 Για να ειτευχθεί αυτός ο σκοός ο εκδότης θα συµεριλάβει στην
έκδοση όσα κατά τη γνώµη του είναι «4λήρη 4οιήµατα» ενώ αό τα άλλα έργα του οιητή
εκείνα ου αοτελούσαν «οργανωµένα σύνολα».95
Τα ιταλικά έργα της ώριµης εριόδου δε θα µορούσαν να λείψουν αό µια τέτοια έκδοση,
καθώς τα ερισσότερα αό αυτά είναι ολοκληρωµένα στη σύνθεσή τους, άρα
εξυηρετούσαν το σκοό του ειµελητή να αρουσιάσει τα ολοκληρωµένα έργα του
οιητή. Η κατάταξη των έργων έγινε σε δύο ενότητες µε τους χαρακτηριστικούς τίτλους
«Λυρικά της ωριµότητας» και «Ιταλικά».
Στην ρώτη ενότητα ο Αλεξίου ανθολόγησε τα ιταλικά κείµενα ου ειχείρησε ο οιητής
να στιχουργήσει στα ελληνικά, µε αράλληλη αρουσίαση του ιταλικού εζού και του
ελληνικού οιήµατος. Έτσι, το ιταλικό κείµενο για την Αιµιλία Ροδόσταµο δηµοσιεύθηκε
µαζί µε το Εις το θάνατο της Αιµιλίας Ροδόσταµο, το κείµενο για τη Φραγκίσκα Φραίζερ µαζί
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µε το είγραµµα Εις Φραγκίσκα Φραίζερ, το Coro/ Χωρικό άσµα µαζί µε τον Πόρφυρα και το
Albero Mistico µαζί µε το Carmen Seculare.
Το εζό κείµενο του χειρογράφου ΑΑ 47b(ΑΕ565), «L΄ inferno t΄è teso intorno…» ο Αλεξίου
το τιτλοφόρησε Italia 1848 και το δηµοσίευσε αράλληλα µε το Αόσασµα 1 του Πόρφυρα
(Η Κόλαση 4άντ΄ άγρυ4νη σου στήθηκε τριγύρου … Μέσα στα στήθια σου τ΄ ακούς, Καλέ, να
λαχταρίζη;) καθώς θεώρησε ως αυτοί οι τέσσερις στίχοι δεν άνηκαν στον Πόρφυρα, αλλά
ερόκειτο για µια ροσάθεια στιχούργησης του κειµένου ου έχει ονοµάσει Italia 1848. Το
χειρόγραφο ΑΑ 47C (AE 566) ου εαινεί την Ιταλία δεν το ανθολόγησε.
Στη δεύτερη ενότητα εριλαµβάνονται τα ιταλικά κείµενα του Σολωµού για τα οοία δεν
έγινε ροσάθεια να στιχουργηθούν στα ελληνικά αό τον οιητή. Αυτά είναι η «Saffo
/Σα4φώ», «La Navicella greca /Το ελληνικό καραβάκι», «In morte di Stelio Marcoran /Στο θάνατο
του Στέλιου Μαρκορά», το Ε4ίγραµµα για την Alice Ward και τον Giovanni Freser, το σατυρικό Στον
Ανδρέα Μουστοξύδη, το «L΄ Usignolo e lo sparviere /Το Αηδόνι και το Γεράκι», «La madre greca /Η
Ελληνίδα µητέρα», την «Donna velata /Η Γυναίκα µε το µαγνάδι», το «I massacrati di Grecia /Οι
σφαγµένοι της Ελλάδος» και αό τα κείµενα για τον Ορφέα µόνο το «Gli uomini, o Orfeo…»).
Ο Αλεξίου δε συµεριέλαβε στην έκδοση το σονέτο για τον Ορφέα, το εζό µε το ίδιο θέµα
(ΑΕ 557) καθώς και το Il sogno infantile, την Avvelenata, το Vide il mondo και το Il gueriero
Greco.
Όλα τα ιταλικά κείµενα µεταφράστηκαν αό τον ίδιο τον µελετητή. Η ροσάθεια να
µεταφραστούν για µια ακόµη φορά τα κείµενα θεωρήθηκε αό τον Αλεξίου ααραίτητη,
γιατί κατά την άοψή του «δεν υ4άρχουν καλές µεταφράσεις των κειµένων στα σηµερινά
ελληνικά». Στις δικές του µεταφράσεις ο Αλεξίου αέδωσε τα εζά µε εζά και τα έµµετρα
«µε µορφή 4ου κυµαίνεται α4ό τις ένδεκα στις δεκατρείς και δεκα4έντε συλλαβές, µε τονικές άδειες
στην κατάληξη των στίχων.»96
Τα σολωµικά κείµενα στην έκδοση Αλεξίου αρουσιάζονται άλλα οργανωµένα σε
θεµατικές

ενότητες (Λυρικά

Νεανικά, Νεκρικές

Ωδές,

Λυρικά

της

Ωριµότητας,

Ειγράµµατα, Ιταλικά, Μεταφράσεις) και άλλα αρουσιάζονται αυτόνοµα, όως ο Ύµνος
εις την Ελευθερία, Ο Λάµ4ρος, Ο Κρητικός, Οι Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι, Η τρίχα, Η Γυναίκα της
Ζάκυθος και Ο ∆ιάλογος. Των θεµατικών ενοτήτων και των αυτόνοµων κειµένων ροηγείται
µακροσκελής Εισαγωγή µε τις οοίες δίνονται ληροφορίες για τα γεγονότα ου
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ενένευσαν τον οιητή, το σκοό για τον οοίο γράφτηκε κάθε κείµενο και γίνεται αό το
µελετητή ροσάθεια να ροσεγγίσει ερµηνευτικά τα κείµενα.
Για την έκδοση Αλεξίου µορεί να εκφράσει κανείς σοβαρές ειφυλάξεις για το αν έτυχε
το στόχο ου ο ίδιος ρητά έθεσε στον Πρόλογο της έκδοσης: «Η έκδοσή µας θα βοηθήσει
γενικότερα σε µια 4ληρέστερη κατανόηση και εκτίµηση του σολωµικού έργου στην 4οιητική
λειτουργία του και στις 4ραγµατικές του διαστάσεις.»97 Όταν µια σολωµική έκδοση δε
συµεριλαµβάνει τις αραλλαγές των στίχων, τα Σατυρικά, τα ιταλικά νεανικά αυτοσχέδια
οιήµατα, τους Εικήδειους λόγους και άλλα κείµενα, όως για αράδειγµα το σονέτο για
τον Ορφέα, ελέγχεται η συνεισφορά της στην κατανόηση του Σολωµού και στην εκτίµηση
του έργου του.
Περίου δέκα χρόνια µετά την έκδοση Αλεξίου η Βουλή των Ελλήνων εξέδωσε το σολωµικό
έργο σε τόµο µε τίτλο ∆ιονύσιος Σολωµός. Ο βίος, το έργο, η 4οιητική του (2005). Η έκδοση
εριλαµβάνει µια φιλολογική µελέτη σε µορφή βιβλίου και µια έκδοση σε ηλεκτρονική
µορφή. Η διειστηµονική οµάδα ου ανέλαβε την ειστηµονική έρευνα αοτελούνταν αό
τρεις ειστηµονικούς φορείς (Πανειστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανειστήµιο και Ινστιτούτο
Εεξεργασίας Λόγου) µε ειστηµονικό υεύθυνο τον καθηγητή Ερατοσθένη Καψωµένο.98
Αφορµή και κίνητρο για την ραγµατοοίηση αυτού του έργου υήρξε η οιητική του
Σολωµού, η οοία αοτελεί ένα αό τα λέον δυσείλυτα ροβλήµατα της νεοελληνικής
φιλολογίας. Για να αντιµετωιστεί αυτό το ρόβληµα οι συντελεστές του έργου και ο
εικεφαλής καθηγητής χρησιµοοίησαν τις δυνατότητες ου ροσφέρει η ψηφιακή
τεχνολογία και το αοτέλεσµα της ροσάθειάς τους εκδόθηκε σε τυογραφική και σε
ψηφιακή µορφή (CD-ROM). Η τυογραφική µορφή είναι ιο σύντοµη αό την
ηλεκτρονική και εριλαµβάνει τρία µέρη: την Εισαγωγή, ου εκθέτει το θεωρητικό
ρόβληµα, το Κύριο µέρος, ου εριλαµβάνει τη µεθοδολογία της έρευνας µαζί µε τα
ορίσµατά της και την Ε4ιλογή Βιβλιογραφίας.
Το CD-ROM είναι χωρισµένο σε τέσσερις ενότητες και η οργάνωσή του είναι διαφορετική
αό του βιβλίου. Στην ενότητα Βίος υάρχει µια ληρέστατη βιογραφία του Σολωµού σε
ηλεκτρονική µορφή. Στη δεύτερη ενότητα (Έργο) εριλαµβάνεται το σύνολο του
ελληνόγλωσσου έργου του οιητή (103 συνολικά οιήµατα), οι νέες αναγνώσεις των
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σολωµικών κειµένων καθώς και εργαλεία εεξεργασίας. Η τρίτη ενότητα, ου έχει τον τίτλο
Ποιητική, εριλαµβάνει τρεις υοενότητες: τη Θεωρία, το Ερευνητικό µοντέλο και τη
Μεθοδολογία. Στη Θεωρία γίνεται καταγραφή όλων των θεωριών ου διατυώθηκαν για τη
µέθοδο γραφής του Σολωµού στην ώριµη φάση της δηµιουργίας του.
Ο Λίνος Πολίτης είχε υοστηρίξει ότι ο Σολωµός της ωριµότητας, έχοντας ξεεράσει το
εικολυρικό ρότυο της εοχής του κι ειδιώκοντας την καθαρή λυρική έκφραση,
καθιέρωσε µια µέθοδο γραφής βασισµένη σε αυτόνοµες λυρικές ενότητες, χωρίς
αφηγηµατική σύνδεση µεταξύ τους, αλλά µε εσωτερική συνοχή και συνέεια στη βαθύτερη
λυρική τους οργάνωση (Πολίτης, 1958, 21985: 254-255).
Προεκτείνοντας αυτή την ροβληµατική µε σύγχρονους θεωρητικούς όρους, ο Ε.Γ.
Καψωµένος (1991) ανατύσσει τη θεωρία ότι αό τα χειρόγραφα του Σολωµού ροκύτει
µια ρωτοοριακή τεχνική ου εµφανίζει ισχυρές αντιστοιχίες µε τον µοντερνισµό του
εόµενου (20ού) αιώνα και συγκεκριµένα µε τη µέθοδο γραφής ου οι σύγχρονοι
θεωρητικοί ονόµασαν «σηµαίνουσα ρακτική». Σύµφωνα µ’ αυτή τη µέθοδο, δεν υάρχει
ένα «έργο», ααρτισµένο και τελειωµένο, αλλά ένα «κείµενο», ου είναι αντικείµενο
συνεχούς εεξεργασίας, δηλαδή αναδηµιουργίας χωρίς τέλος.
Στη έρευνα του 2005, κεφ. Ερευνητικό µοντέλο, γίνεται ένα υόδειγµα ανάλυσης των
Ελεύθερων Πολιορκηµένων, το οοίο εαληθεύει τη θεωρία του Ερ. Καψωµένου για την
οιητική του Σολωµού. Αό τη συστηµατική µελέτη του οιητικού εργαστηρίου του
Σολωµού, σ' αυτό το κεφάλαιο, διαιστώθηκε ότι ο οιητής συνδυάζει µονάδες, ενότητες,
εεισόδια κ.λ.. όχι τόσο µε τα κριτήρια της αφηγηµατικής ακολουθίας και της
λογικοεµειρικής συνάφειας, αλλά κυρίως µε τα κριτήρια της αραδειγµατικής
οργάνωσης, δηλαδή µε βάση την αρχή της αναλογίας και της αντίθεσης. Ο συνδυασµός
αυτών των κριτηρίων ροσφέρει µια τεράστια κλίµακα δυνατοτήτων στο συνθεσιακό
είεδο, ου ευνοούν τους ιο τολµηρούς και αροσδόκητους συνδυασµούς. Ειδικότερα, η
λειτουργική αυτοδυναµία των λυρικών θεµάτων ή εεισοδίων έγκειται στο γεγονός ότι το
καθένα αοτελεί µια εκδοχή τραγικής σύγκρουσης του ατοµικού ή συλλογικού ήρωα, ή –µε
όρους της σύγχρονης αφηγηµατολογίας– µια ∆οκιµασία (σωµατική ή ηθική ή και τα δυο),
η οοία δε χρειάζεται κανένα συµλήρωµα για να λειτουργήσει· αοτελεί, αό µόνη της,
ένα αύταρκες σύµαν σηµασίας. Η λογική ου διέει τη σύνθεση των Ελεύθερων
Πολιορκηµένων, για αράδειγµα, είναι η λειτουργική αυτοδυναµία των θεµατικών
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εεισοδίων (ή λυρικών θεµάτων), σε συνδυασµό µε την αραδειγµατική ισοδυναµία τους.
Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν το ίδιο συνολικό σηµαινόµενο, όοια κι αν
είναι η σειρά ου θα µορούσαν να άρουν τα θεµατικά εεισόδια µέσα σε µια συνολική
σύνθεση. Σ’ αυτό το ρότυο ανταοκρίνεται λήρως καθένα αό τα µεγάλα λυρικά
θέµατα (ή εεισόδια), ροσφέροντας ολλές –εναλλακτικές και ισοδύναµες– εκδοχές
δοκιµασίας των ηρώων. Έτσι, κάθε δοκιµασία χωριστά, ραγµατώνει ολόκληρο το
συνθεσιακό ρότυο και αντιροσωεύει εαρκώς τον υρήνα της σύλληψης. Όλες µαζί
µορούν να συνθέσουν µια κλιµάκωση δοκιµασιών, µε αυξητικό ρυθµό, ου να υλοοιεί,
εαναλητικά και ολλαλασιαστικά, το συνθεσιακό µοντέλο του έργου και να
κορυφώνεται στην ηρωική θυσία των ολιορκηµένων: στον ηθικό θρίαµβο µέσα αό την
καταστροφή, σύµφωνα µε την αντίληψη του τραγικού. Η λειτουργική ισοτιµία όλων των
δοκιµασιών (λυρικών εεισοδίων) ειτρέει την υέρβαση οοιουδήοτε αφηγηµατικού
ειρµού, ου θα εέβαλλε υοχρεωτικά µια ορισµένη χρονική ή λογικοεµειρική σειρά στην
αλυσίδα των δοκιµασιών.
Στη Μεθοδολογία ο αναγνώστης καλείται να δοκιµάσει νέους συνδυασµούς του σολωµικού
οιητικού υλικού, δηλαδή να ανααραγάγει τη δηµιουργική ρακτική του οιητή. Το
τέταρτο µέρος εριλαµβάνει τη Βιβλιοθήκη όου ο χρήστης βρίσκει ολλές ληροφορίες για
ζητήµατα αιχµής, καθώς και διευκρινήσεις για τα εργαλεία, τους όρους και τις
συντοµογραφίες.
Η έκδοση της Βουλής των Ελλήνων, αν και δεν εεκτείνεται, ως ρος το εκδοτικό µέρος,
έως το ιταλόγλωσσο έργο του Σολωµού, έχει τη θέση της στη δική µας γραµµατολογική
εισαγωγή, καθώς το ερευνητικό µέρος βασίζεται εξ ολοκλήρου στα Αυτόγραφα, ου
εριλαµβάνουν όλα τα ιταλικά κείµενα και σηµειώσεις του οιητή, τα οοία συνέβαλαν
ουσιαστικά τόσο στη διερεύνηση όσο και στην κατανόηση του τρόου λειτουργίας του
οιητικού εργαστηρίου του Σολωµού. Έτσι, το έργο ροσφέρει ένα λήθος έγκυρων και
ελεγµένων ειστηµονικά ληροφοριών, αντιροσωεύει µια τεκµηριωµένη, σύµφωνα µε
τις σύγχρονες µεθόδους, άοψη για το εκδοτικό ρόβληµα του σολωµικού έργου και
συνάµα δίνει τη δυνατότητα στο µελετητή και στο αλό αναγνώστη, να ανααράγει τις
οικίλες µορφές και τους συνδυασµούς ου εµεριέχει το «αρχικό» κείµενο κάθε
ελληνόγλωσσου σολωµικού έργου. Με οδηγό τις αξιόλογες ληροφορίες και µεθόδους ου
εµεριέχονται στην ηλεκτρονική έκδοση, ο ενδιαφερόµενος µορεί να αοκτήσει ένα
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σηµαντικό θεωρητικό και ρακτικό υόβαθρο ου θα τον βοηθήσει και στη µελέτη του
ιταλόγλωσσου σολωµικού έργου.
Οι ιο ρόσφατες έκδοσεις του σολωµικού έργου έγιναν αό το ∆. ∆ηµηρούλη (2007) και
το Γιώργο Βελουδή (2008). Και οι δύο αυτές εκδοτικές ροσάθειες δε συµεριλαµβάνουν
το ιταλόγλωσσο έργο του Σολωµού. Για την έκδοση των ιταλικών έργων ο Βελουδής
σηµειώνει ως δεν υάρχουν ιδιαίτερα φιλολογικά ροβλήµατα και αφήνει να εννοηθεί
ως θα την αρουσιάσει µελλοντικά µε µετάφραση των ιταλικών έργων και εισαγωγή.
Ολοκληρώνοντας την αναδροµή µας στην εκδοτική αρουσία των ιταλικών κειµένων της
τελευταίας δεκαετίας στην εκδοτική αράδοση, έχουµε να αρατηρήσουµε ως µέσα στα
εκατόν ενήντα χρόνια ου µας χωρίζουν αό τη µνηµειώδη έκδοση Πολυλά η ευρύτερη
εκδοτική αραγωγή του σολωµικού έργου είναι λουσιότατη σε όγκο και ικανοοιητική σε
οιότητα. Το ιταλόγλωσσο, µάλιστα, έργο του Σολωµού δεν αουσιάζει αό την εκδοτική
αράδοση και κάθε ροσέγγιση του σολωµικού έργου εριλαµβάνει, συνυολογίζει ή έχει
σκοό να συµεριλάβει και την ιταλόγλωσση αραγωγή του Σολωµού και µάλιστα τα έργα
της τελευταίας δεκαετίας.
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Οι σ ολ ωµικές επιστολές
Πριν ολοκληρώσουµε την ενασχόλησή µας µε την νευµατική κληρονοµιά ου άφησε ο
∆ιονύσιος Σολωµός έως και το 1847 και εικεντρώσουµε την ροσοχή µας στο ιταλόγλωσσο
έργο της τελευταίας δεκαετίας, είναι αναγκαίο να αναφερθούµε και στις σολωµικές
ειστολές. Η αναφορά σ΄ αυτές, και µάλιστα σε µια εργασία ου έχει θέσει ως στόχο τη
µελέτη του λογοτεχνικού έργου του οιητή, δεν είναι εριττή, το αντίθετο µάλιστα· και
µόνο το γεγονός ότι είναι γρατά κείµενα του ίδιου του Σολωµού, τους ροσδίδει ιδιαίτερη
σηµασία και αξία. Για τους ανθρώους ου µε το έργο και την ροσωικότητά τους
σηµάδεψαν µιαν εοχή και χάραξαν νέους δρόµους, το ενδιαφέρον εικεντρώνεται στο
έργο τους, αλλά δεν αραγνωρίζεται οτιδήοτε άλλο φωτίζει την ροσωικότητά τους,
ροσφέρει ληροφορίες για τη ζωή τους και µας βοηθά να κατανοήσουµε τη θέση τους
µέσα στην κοινωνία. Κι οι ειστολές συνεισφέρουν τα µέγιστα ρος αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα, αυτές ου αντάλλασσαν οι λογοτέχνες µε τους οµότεχνους τους, αοτελούν ηγή
ολύτιµων στοιχείων για τις ααρχές της έµνευσης των έργων, τον τρόο σύνθεσης τους
και τις ροθέσεις του δηµιουργού. Αλλά και οι ιδιωτικές ειστολές έχουν κι αυτές την αξία
τους, αρόλο ου εξυηρετούν αοκλειστικά την ροσωική εικοινωνία και αναφέρονται
σε θέµατα ιδιωτικά. Στα γράµµατά του ο κάθε λογοτέχνης θ΄ ανοίξει άφοβα την καρδιά
του, θα διατυώσει αλά και κατανοητά τις σκέψεις του και θα αοκαλύψει τυχές του
χαρακτήρα του και της ζωής του ου δε θα ήθελε να µάθουν οι ολλοί.
Τέτοιο είναι και το εριεχόµενο των σολωµικών ειστολών. Αφορούν ιδιωτικά θέµατα και
ελάχιστα φιλολογικά, αν και καλύτουν µια χρονική ερίοδο 41 χρόνων (1815-1856). Το
µεγαλύτερο µέρος τους (90) γράφτηκε όταν ο οιητής βρίσκονταν στην Κέρκυρα κι είχε ως
αραλήτες στενούς φίλους και τον αδελφό τού οιητή στη Ζάκυνθο. Πολύ λίγες έγραψε
όσο βρισκόταν στη Ζάκυνθο και ακόµη λιγότερες την ερίοδο των σουδών του στην
Ιταλία. Ο αριθµός τους δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλος (147 ειστολές σε 41 χρόνια) κι αν
µάλιστα συγκριθεί µε τις 725 του Κοραή ή τις χιλιάδες του Φόσκολου φαντάζει εξαιρετικά
µικρός.99 Αυτός ο εριορισµένος αριθµός οφείλεται κυρίως στην ιδιοσυγκρασία του οιητή.
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Τα γράµµατα ου θα στείλει αό την Ιταλία είναι µόνο οκτώ (8) κι έχουν ως αραλήτες τη µητέρα του (5), τον Antonio Beneton (2), στενό φίλο

τού συζύγου της µητέρας του Εµµανουήλ Λεονταράκη και τον αδελφό του ∆ηµήτριο (1). Η αλληλογραφία του θα ολλαλασιαστεί µε την ειστροφή του
στην Ελλάδα και ο οιητής θα αοστείλει τριάντα (30) ειστολές κατά τα έτη 1824-1828 στο Γεώργιο ∆ε Ρώσση, έξι (6) ειστολές του 1824-1827 στο λόρδο
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Ο Σολωµός ήταν µοναχικός άνθρωος. Όταν εέστρεψε στην Ελλάδα αό την Ιταλία δεν
κράτησε εαφές µε φίλους και συµµαθητές αό το Πανειστήµιο. Οι άνθρωοι ου
συναναστρέφονταν ήταν λίγοι και δεν ειδίωξε να συνάψει σχέσεις µε τους λόγιους του
ελλαδικού χώρου. Γι΄ αυτό το λόγο και οι ειστολές του δεν έχουν, µε την αυστηρή έννοια
του όρου, λογοτεχνική γραφή ούτε και υάρχουν ληροφορίες ου να φωτίζουν ιδιαίτερα
το έργο του.
Ο Σολωµός, σε αντίθεση µε ολλούς οµότεχνούς του τόσο Έλληνες (Ροΐδη, Παλαµά,
Καβάφη, Καζαντζάκη, Σεφέρη) όσο και ξένους (Μαντάµ ντε Σεβινιέ, Μαλζάκ, Βολταίρο,
Σίλλερ, Γκαίτε), κάνει αραιές αναφορές σε συγκεκριµένα έργα του και εκφράζει ελάχιστους
αό τους αισθητικούς και φιλοσοφικούς του ροβληµατισµούς. Για την ακρίβεια µόνο δύο.
Ο ρώτος αναφέρεται στην ειδίωξη του να αναµείξει τα λογοτεχνικά είδη µε τρόο
«µεικτό αλλά νόµιµο». Πρόκειται για το ερίφηµο «genere nuovo» κι εκφράζεται στην
ειστολή ρος το Γεώργιο Μαρκορά (γράφεται στην Κέρκυρα τις 27 Σετεµβρίου 1830, αρ.
57 στην έκδοση Πολίτη). Ο δεύτερος εκφράζει την άοψή του για τον τρόο αξιοοίησης
του υλικού της δηµοτικής αράδοσης και των κλέφτικων τραγουδιών ιδιαίτερα κι είναι
καταγεγράµµενος στην ειστολή ρος το Γεώργιο Τετρσέτη (γράφεται στη Ζάκυνθο την 1
Ιουνίου 1833, αρ. 75 στη έκδοση Πολίτη).
Αυτά τα µονάκριβα αισθητικά θέµατα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και αξίζει να τα δούµε
αό κοντά. Και ρώτα η ειστολή ρος το Γεώργιο Μαρκορά. Η ειστολή αυτή, αρόλο
ου στο µεγαλύτερο µέρος της αναφέρεται σε θέµατα ιδιωτικά, ένα µικρό µέρος της
αρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον κι αυτό είναι το ακόλουθο:
«Πόσο χαίροµαι 4ου δε σε βασανίζει ο στόχος για κανένα νέο είδος. Ε! Καηµένοι εµείς! Αν η
φύση θελήσει, η δουλειά θα 4άει καλά· αν όχι, όσο κι αν αλλάζει κανείς δρόµο, δε θα αλλάξει
4αρά τρό4ο 4αραδαρµού. Έτσι 4ου ο άνθρω4ος βρίσκεται στην 4ερίσταση εκείνου του
λαµ4ρού ανθρώ4ου 4ου 4ροσ4αθούσε να 4ροφέρει ό4ως 4ρέ4ει τη λέξη Ciancie και δεν
έβρισκε τρό4ο, γιατί έλεγε 4άντα Zianzie, αν και είχε µείνει µια δεκαριά χρόνια στην
Τοσκάνη. Καταλαβαίνοντας α4ό τα γέλια των άλλων 4ως το 4ράγµα δεν 4ήγαινε καλά,
δοκίµασε άλλο δρόµο κι εί4ε Zianze· καθώς όµως αύξαιναν τα γέλια, δοκίµασε µε µεγαλύτερη
δύναµη το ακρωτήρι της Καλής Ελ4ίδας και εί4ε Zanzie. Έ4νιγαν τα γέλια τους φίλους και ο
Γκιλφορντ, δώδεκα (12) ρος τον Ιωάννη Γαλβάνη αό το 1830-1838, εξήντα (60) ρος τον αδελφό του ∆ηµήτριο αό το 1831-1856, τρεις (3) ρος το Νικόλαο
Μάντζαρο, δύο (2) ρος το Γεράσιµο Μαρκορά, Συρίδωνα Πηλίκα, Λουδοβίκο Στράνη, Γεώργιο Τερτσέτη και Κωσταντίνο Τυάλδο, µία (1) ρος το
Νικόλαο Λούντζη, Ανδρέα Λουριώτη, Αντώνιο Μάτεση, Παύλο Μερκάτη, Ιωάννη Πετριτσόουλο, Πέτρο Τζέν, Νικολό Τοµαζέο και Henru Ward.
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καηµένος κατάλαβε 4ως 4ήγαινε α4ό το κακό σε κακό. Κάνει τότε την τελευταία α4ό4ειρα
(δεν του α4όµεινε άλλη, ό4ως βλέ4εις) και κατάχλωµος εφώναξε Zanze. Και εξακολουθεί
αυτός να το λέει και οι άλλοι να γελούν.»
Αλληλογραφία, αρ. 57, 15-27
Αυτό ου έχουµε να αρατηρήσουµε στο αόσασµα της ειστολής είναι ως µέσα αό
το αυτοσαρκαστικό σχόλιο του οιητή εκφράζεται η ρητή του ρόθεση να ραγµατώσει
ένα αό τα µεγάλα αισθητικά ζητήµατα του καιρού του: τη συνδυαστική αξιοοίηση του
κλασικού µε το ροµαντικό τρόο. Η σύζευξη αυτή αοτελούσε άγιο αίτηµα της εοχής
του οιητή και τέθηκε ρητά αό το Σλέγκελ στη Γερµανία – ο Σλέγκελ είχε συλλάβει το
όραµα µιας «οικουµενικής οίησης» ου δε θα γνώριζε όρια ανάµεσα στα λογοτεχνικά
είδη και θα ενσωµάτωνε και τη φιλοσοφία, τη ρητορική και τις άλλες τέχνες- αλλά και
αό άλλες εξέχουσες ροσωικότητες της εοχής, όως ο Πούσκιν στη Ρωσία, ο Κόλεριτζ
στην Αγγλία και ο Ουγκό στη Γαλλία. Και στην Ιταλία, τη χώρα των σουδών του
Σολωµού, το αίτηµα είχε τεθεί αό το Φώσκολο και το Μαντζόνι, το Giovanni Gherandini,
µεταφραστή του έργου του Σλέγκελ, καθώς και αό τον κορυφαίο θεωρητικό του ιταλικού
ροµαντισµού, τον Ermes Visconti, στο έργο του Idee elementari sulla poesia romantica.100
Εηρεασµένος ροφανώς ο Σολωµός αό το νεύµα της εοχής, έθεσε ως στόχο του να
ειτύχει µέσα αό το λογοτεχνικό του έργο τη σύζευξη των ειδών. Το εγχείρηµα δεν ήταν
εύκολο κι ο Σολωµός το είχε συνειδητοοιήσει. Η ιστορία-ανέκδοτο ου διηγείται στο
Μαρκορά και γράφεται µετά την εκµυστήρευση της ρόθεσής του είναι ενδεικτική. Οι
ροσάθειες του «λαµ4ρού ανθρώ4ου» (εµφανέστατη η ειρωνεία), ου ροσαθούσε να
ροφέρει σωστά την ιταλική λέξη Ciancie, φαίνεται να έχουν το ίδιο αοτέλεσµα µε τις
ροσάθειες του Σολωµού να ειτύχει το µεικτό είδος: κατέληξαν σε αοτυχία. Ίσως
µάλιστα ο Σολωµός να ειλέγει τη λέξη Ciancie, όχι µόνο εειδή εριέχει δυο φορές τον
κατεξοχήν ιταλικό φθόγγο «ci», αλλά και λόγω του νοηµατικού της εριεχοµένου:
κουταµάρες, κολοκύθια. Αν η υόθεση αυτή δεν είναι λανθασµένη, τότε µε το διλό
νόηµα της λέξης ειτυγχάνει ένα διττό στόχο: να χαρακτηρίσει τη φιλοδοξία του ήρωα
της ιστορίας και τη δική του ως «κουταµάρα» και να αρουσιάσει το αοτέλεσµα της
ροσάθειας: «κολοκύθια», δηλαδή αοτυχία.
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Η αοτυχία, όµως, αυτή δε φαίνεται να τοεί τον οιητή. Αν ροσεχθεί ένα άλλο σηµείο
της ίδιας ενότητας, θα διαιστωθεί ως ο Σολωµός δε φαίνεται ρόθυµος να εγκαταλείψει
τις ροσάθειες. «Αν η φύση θελήσει, η δουλειά θα 4άει καλά· αν όχι, όσο κι αν αλλάζει κανείς
δρόµο, δε θα αλλάξει 4αρά τρό4ο 4αραδαρµού» αναφέρει χαρακτηριστικά κι η αναφορά αυτή
φανερώνει ως οι αοτυχίες δεν τον τόησαν, όως και τον ήρωα της ιστορίας, και ως ο
στόχος δεν εγκαταλείφθηκε. Μάλιστα, οι ροσάθειες συνεχίστηκαν και στα εόµενα
χρόνια, καθώς αοδεικνύει ένας αό τους Στοχασµούς ου γράφτηκαν την εοχή όου ο
οιητής εεξεργάζονταν το Β΄ Σχεδιάσµα των Ελεύθερων Πολιορκηµένων. Σ΄ αυτόν ο
οιητής αναφέρει:
Πάρε και συγκεκριµενο4οίησε δυνατά µια 4νευµατική δύναµη και χώρισέ την σ΄ ένα
δεδοµένο αριθµό χαρακτήρων ανδρών και γυναικών, στους ο4οίους θα αντιστοιχούν [οι
λε4τοµέρειες] της εκτέλεσης. Σκέψου εντατικά αυτό να γίνει ροµαντικά ή κλασικά αν
είναι δυνατόν, ή µε τρό4ο µικτό, γνήσιο. Ο Όµηρος ανώτατο δείγµα του δευτέρου είδους,
ο Σαίξ4ηρ του ρώτου· του τρίτου δεν ξέρω.

ΑΕ 425

Η κατάκτηση, λοιόν, του «genere nuovo» δεν ήταν µια αροδική ειδίωξη του οιητή,
αλλά καθώς φαίνεται τον αασχόλησε ολύ και για αρκετά χρόνια, γι΄ αυτό και θα ήταν
ενδιαφέρον να εξετάσουµε, εάν ο στόχος εετεύχθη είτε στα τελευταία έργα της
δηµιουργικής δεκαετίας (1823-1833), είτε στα έργα της ώριµης εριόδου (1833 και
ύστερα).
Η αάντηση σ΄ αυτό το ερώτηµα δεν είναι διόλου εύκολη και οι κατά καιρούς θέσεις των
µελετητών οικίλες. Ο Κώστας Βάρναλης στη γνωστή του µελέτη Ο Σολωµός χωρίς
µεταφυσική (1925)101 αλά σηµειώνει ως ο Σολωµός εφάρµοσε το µεικτό και νόµιµο είδος
του Σίλλερ και του Γκαίτε δίχως, όµως, να εξηγεί ούτε σε οιο αό τα έργα του ούτε και
τον τρόο µε τον οοίο ραγµατοοιήθηκε η σύζευξη.
Ο Κουτέλ, δίχως ειστικά ειχειρήµατα, τονίζει ως στη Φαρµακωµένη στον Άδη ο
Σολωµός κατάφερε να συνδυάσει στοιχεία ροµαντικά και κλασικά,102 ενώ η Ελένη
Τσαντσάνογλου διατύωσε µια διαφορετική θεωρία. Μελετώντας το Τετράδιο Ζακύνθου
αρ.11, διαίστωσε µια αραγµατοοίητη ρόθεση του Σολωµού να αρουσιάσει µαζί
τέσσερα σατιρικά οιήµατα και τέσσερα λυρικά. Στόχος αυτής της ροσάθειας δεν ήταν
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Κώστας Βάρναλης, 1925, σελ. 61.
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Coutelle L. 1977, [Ελληνική µετάφραση σελ. 416].
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να αφηγηθεί µία ιστορία, αλλά να καταδείξει δύο εκ διαµέτρου αντίθετες ηθικές στάσεις:
η µία άµεσα συνυφασµένη µε το καλό και η άλλη µε το κακό. Τα κείµενα αυτά ήταν τα
σατυρικά: Τρίχα, ∆εύτερο Όνειρο, Ο Φουρκισµένος, Η Μετατό4ιση του αγάλµατος του Μέτλαντ
και τα τέσσερα λυρικά: Το Όραµα του Λάµ4ρου, Ο Φυλακισµένος, Ο Κρητικός, Η
Φαρµακωµένη στον Άδη. Μέσα αό αυτή τη σύνθεση η Τσαντσάνογλου διέβλεψε την
ροσάθεια του Σολωµού να ραγµατοοιήσει το «genere nuovo», το οοίο θεώρησε ως
ήταν ροσάθεια για σύζευξη λογοτεχνικών ειδών και όχι τρόων.103 Η σύνθεση, όµως,
των διαφορετικών ειδών δεν µορεί να αηχεί τον ροβληµατισµό του Σολωµού, καθώς
ο ίδιος ρητά αναφέρεται σε συνδυασµό εκφραστικών τρόων και όχι ειδών.
Ο Γιώργος Βελουδής, ου ασχολήθηκε διεξοδικά µε το θέµα, ανιχνεύει ροσάθειες για
ανάµειξη των λογοτεχνικών ειδών τόσο στο ώριµο ιταλόγλωσσο όσο και ελληνόγλωσσο
έργο του Σολωµού αό τα τελευταία χρόνια της ζακυνθινής εριόδου. ∆ε θεωρεί, όµως,
ότι ο οιητής κατάφερε να ραγµατοοιήσει το στόχο του. Ο Βελουδής υοστηρίζει ως
ενώ ο οιητής ροσαθούσε να δηµιουργήσει το «µεικτό, αλλά γνήσιο είδος» δεν
κατάφερε τίοτε ερισσότερο αρά «να ραγµατοοιήσει αµιγές και ακόµα ιο γνήσιο
«είδος»: το ροµαντικό».104
Άκρως ενδιαφέρουσα είναι η άοψη ου διτύωσε ο Ερ. Καψωµένος. Ο Ερ. Καψωµένος
θεωρεί ως ο Σολωµός στην ροσάθειά του να ραγµατώσει το µεικτό είδος,
ραγµάτωσε κάτι ου δεν είχε συλλάβει θεωρητικά, ούτε είχε εξ αρχής ειδιώξει: έρασε
άνω αό το ροµαντισµό, ροσέρασε το ρεαλισµό κι έφθασε ολύ κοντά στο
µοντερνισµό.105 Ο Σολωµός στα έργα της ώριµης εριόδου και κυρίως στον Κρητικό, τους
Ελεύθερους Πολιορκηµένους και τον Πόρφυρα εεξεργάζεται µόνο τις λυρικές ενότητες και
«αδιαφορεί» για τις νοηµατικές «γέφυρες». Καταργεί την αφηγηµατική οργάνωση και
διαµορφώνει λυρικά εεισόδια ου είναι αυτόνοµα και εκ ρώτης όψεως ασύνδετα
µεταξύ τους. Στην ουσία, όµως, δηµιουργούν ένα οργανωµένο σύνολο µε εσωτερική
νοµοτέλεια,

ου

βασίζεται

στην

αρχή

της

αραδειγµατικής

οργάνωσης

των

εριεχοµένων, δηλαδή στη συνειρµική αρχή της αναλογίας και της αντίθεσης, αρχή ου
στον εικοστό αιώνα θ' αοτελέσει τη βάση για την ανανέωση του οιητικού λόγου. Κι
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αυτή η µορφή των σολωµικών κειµένων βρίσκεται κοντά στη µορφή των έργων ου
γράφτηκαν µε βάση της αρχές του κινήµατος του µοντερνισµού.
Ολοκληρώνοντας την ενασχόλησή µας µε την ειστολή ρος το Γ. Μαρκορά, καταλήγουµε
στο συµέρασµα, ως αρόλο τον ιδιωτικό της χαρακτήρα, η µικρή αναφορά ου γίνεται
στο αισθητικό ζητούµενο του «µεικτού τρόου» είναι ιδιαίτερα σηµαντική και της δίνει
ξεχωριστή θέση ανάµεσα στις σολωµικές ειστολές. Όως ξεχωρίζει και µια ακόµη
ειστολή. Κι αυτή είναι η ειστολή ρος το Γεώργιο Τερτσέτη. Η αξία της εστιάζεται σε δύο
κυρίως θέµατα: στην καταγραφή των σολωµικών αόψεων για τη γλώσσα και τη δηµοτική
αράδοση και στην αρουσίαση ορισµένων βασικών χαρακτηριστικών τής σολωµικής
οιητικής τη δεκαετία 1823-1833 και τη χάραξη της ορείας ου θα ακολουθήσει την
ερίοδο της ωριµότητας (1833-1847). Ας δούµε, όµως, ρώτα το αόσασµα της ειστολής
ου µας ενδιαφέρει106:
«Για τις γλώσσες µ4ορεί να 4ει κανείς αυτό 4ου λέει ο Μακιαβέλλης για όλους τους
ανθρώ4ινους θεσµούς, 4ως δεν υ4άρχει δηλαδή σωτηρία, όταν υ4άρχει διαφθορά, 4αρά
µόνο όταν ξαναγυρίσουµε στις αρχές. Οι δάσκαλοι της Ελλάδας γυρίζουν 4ολύ 4ίσω·
αυτό δεν είναι ξαναγύρισµα στις αρχές. Χαίροµαι να 4αίρνονται για ξεκίνηµα τα δηµοτικά
τραγούδια, θα ήθελα, όµως, ό4οιος µεταχειρίζεται την κλέφτικη γλώσσα, να τη
µεταχειρίζεται στην ουσία της και όχι στη µορφή της, µε νιώθεις; Κι όσο για την 4οίηση,
4ρόσεξε, Γιώργη µου, γιατί βέβαια καλό είναι να ρίχνει κανείς τις ρίζες του 4άνω σ΄ αυτά
τα χνάρια, δεν είναι όµως καλό να σταµατά εκεί· 4ρέ4ει να υψώνεται κατακόρυφα. ∆εν
ξέρω αν φανέρωσα καλά τη σκέψη µου έτσι βιαστικά 4ου γράφω. Η κλέφτικη 4οίηση
είναι όµορφη και ενδιαφέρουσα καθώς µ΄ αυτήν 4αράστησαν ενε4ιτήδευτα οι Κλέφτες τη
ζωή τους, τις ιδέες τους και τα αισθήµατά τους. ∆εν έχει το ίδιο ενδιαφέρον στο δικό µας
στόµα· το έθνος ζητά α4ό µας το θησαυρό της δικής µας διάνοιας, της ατοµικής,
ντυµένον εθνικά».
Αλληλογραφία, αρ. 75107
Αυτό ου αξίζει να εισηµανθεί εξαρχής είναι ως ρόκειται για µια αό τις ελάχιστες
φορές ου ο Σολωµός εκφράζει άοψη για τα ολιτιστικά ράγµατα της εοχής του. Η
εκεφρασµένη άοψη του δεν είναι διόλου θετική για την ορεία ου ακολουθεί η Ελλάδα
και θεωρεί ως η ροσάθεια για τη γλωσσική και ολιτιστική αναγέννηση γίνεται µε
106
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λανθασµένο τρόο. Όταν αναφέρει ως «οι δάσκαλοι της Ελλάδας γυρίζουν 4ολύ 4ίσω»
ουσιαστικά καταγγέλλει τη γενικότερη αρχαιοµανία-αρχαιολατρεία της εοχής, ου
εκδηλώνεται σε κάθε είεδο και κορυφώνεται µε την εικράτηση της καθαρεύουσας στην
αιδεία και στη λογοτεχνία και την αραγκώνιση κάθε ζωντανής ηγής ελληνικής
κουλτούρας, όως της λαϊκής αράδοσης και του δηµοτικού τραγουδιού.
Ο οιητής αρουσιάζεται ιδιαίτερα µαχητικός ενάντια στους υοστηρικτές της
καθαρεύουσας και δε διστάζει να χαρακτηρίσει τους «καθαρολόγους» ως ανθρώους ου
«σκοτώνουν τον 4ολιτισµό της Ελλάδας» (Ειστολή αρ.75, 27-28). Μάλιστα, αογοητευµένος
αό ορισµένα εζά του Τερτσέτη, γραµµένα σε καθαρεύουσα γλώσσα µε σκοό το κέρδος,
θα γράψει: «Μόνο µια σκέψη µε 4αρηγορούσε: 4ως θα έγινες κι εσύ ένας α4ό τη Συναγωγή, και θα
΄ριξες το ίδιο κουρέλι στους ώµους, 4αρα4ατώντας και ψάλλοντας το ίδιο ό4ως εκείνοι, για να
µ4ορέσεις αργότερα, όταν θα έρθει η ώρα, να τους συντρίψεις». (Ειστολή αρ. 75, 33-36)
Παρόλες, όµως, τις σοβαρές αντιρρήσεις ου φαίνεται να έχει ο Σολωµός για τη χρήση της
καθαρεύουσας, αραδέχεται ως «κατηγορούσα µια µέρα τον εαυτό µου για το 4όσο άστοχα
βάλθηκα να 4εριγελώ τη γλώσσα αυτή της Βαβέλ 4ροτού να κάνει κά4οια 4ρόοδο τούτη η δική µας»
(Ειστολή αρ. 75, 38- 40). Όως φαίνεται αό το αόσασµα, η δηµοτική γλώσσα για το
Σολωµό χρειάζεται να καλλιεργηθεί, για να µορέσει να κατακτήσει τη θέση της και να
ροσφέρει στο έθνος. Και ρος αυτή την κατεύθυνση διαιστώνει ότι ολύτιµη θα είναι η
βοήθεια ου θα ροσφέρει η δηµοτική αράδοση και το δηµοτικό τραγούδι. Και η
συνεισφορά θα είναι ρος δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, θα αοτελέσει το εφαλτήριο για να
εξυψωθεί ο λόγος των Ελλήνων δηµιουργών της εοχής και δεύτερον, θα διδάξει τους
οιητές τις αξίες και τα ιδανικά των λαϊκών ανθρώων και µάλιστα των Κλεφτών.108
Ο Σολωµός, όµως, αντιλαµβάνεται ότι η µετάβαση αό µια συλλογική δηµιουργία σε µια
καθαρά ροσωική δεν µορεί να γίνει µε στείρα και δουλική µίµηση της γλώσσας (ό4οιος
µεταχειρίζεται την κλέφτική γλώσσα, να τη µεταχειρίζεται στην ουσία και όχι στη µορφή της) και
των αξιών των δηµοτικών τραγουδιών (η κλέφτικη 4οίηση είναι όµορφη και ενδιαφέρουσα καθώς
µ΄ αυτήν 4αράστησαν ανε4ιτήδευτα οι Κλέφτες τη ζωή τους, τις ιδέες τους και τα αισθήµατά τους),
γιατί τότε το αοτέλεσµα δε θα είναι αξιόλογο και ο νεότερος καλλιτέχνης δε θα έχει
ωφελήσει ούτε τον εαυτό του ούτε το έθνος. Για το Σολωµό η µετάβαση δεν µορεί να γίνει
τυικά, αλλά είναι αναγκαίο οι νεότεροι δηµιουργοί να ειστρατεύσουν όλες τις
108
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νευµατικές και συναισθηµατικές τους δυνάµεις, να κάνουν τις αναγκαίες ειλογές και
διαφοροοιήσεις, ου θα ροκύψουν αό τις νέες συνθήκες και την ατοµική τους
συνείδηση, κι έτσι να ροσφέρουν στο έθνος, ου αναζητά τη δική του ταυτότητα και µέσα
στο εδίο του ολιτισµού (το έθνος ζητά α4ό µας το θησαυρό της δικής µας διάνοιας, της ατοµικής,
ντυµένον εθνικά).
Σ΄ αυτές τις σολωµικές ροτάσεις φαίνεται να χαράσσεται και η ροσωική ορεία του
οιητή για τα εόµενα χρόνια. Ο Σολωµός, εισέρχεται στην ώριµη ερίοδο της οιητικής
του δραστηριότητας έχοντας στο µυαλό του µια στέρεα αντίληψη για το τί θέλει να ειτύχει
και τον τρόο ου θα το ειτύχει. Βασική ειδίωξή του είναι να εκφράσει αξίες γνήσια
ελληνικές, χρησιµοοιώντας το µνηµονικό του ελληνισµού, τη δηµοτική γλώσσα. Φαίνεται
να ειθυµεί να θέσει τις βάσεις µιας γνήσιας νεοελληνικής κουλτούρας, βασιζόµενος στα
θεµέλια των ροηγούµενων γενεών και να αναγεννήσει την νευµατική ζωή του τόου,
ου κατά την εκτίµησή του, βρίσκεται σε ερίοδο «διαφθοράς». Όλα τούτα, όµως, να γίνουν
µέσω της αξιοοίησης των ηγών, µε τρόο ου δε θα δεσµεύει το δηµιουργό, αλλά θα τον
κρατά ανεξάρτητο και αυτόνοµο. Κι αυτή την ανεξαρτησία ο Σολωµός θα τη διατηρήσει
τόσο αέναντι στη δηµοτική αράδοση όσο και αέναντι στο γερµανικό ιδεαλισµό, ου
τούτη ερίου την εοχή αρχίζει να κεντρίζει το ενδιαφέρον του.
Ολοκληρώνοντας την αναφορά µας στις σολωµικές ειστολές ρος το Γεράσιµο Μαρκορά
και το Γεώργιο Τερτσέτη, έχουµε αρουσιάσει σε όλο τους το εύρος τις αισθητικές αόψεις
του οιητή ου εριέχονται στις ειστολές. Όλες οι υόλοιες ληροφορίες αφορούν τον
άνθρωο Σολωµό και όχι τον οιητή.
Κι αυτές οι ληροφορίες δεν είναι ευκαταφρόνητες, καθώς µας ειτρέουν να
σχηµατίσουµε άοψη για τις σχέσεις του οιητή µε τους σύγχρονούς του και τη θέση του
στην κοινωνία της εοχής.109 Οι ειστολές φωτίζουν τον ιδιαίτερα µοναχικό χαρακτήρα
του Σολωµού, αοκαλύτουν τα ενδιαφέροντά του, καθρεφτίζουν τον τρόο ου
αντιµετώισε την ερίφηµη δίκη µε τον Μ. Λεονταράκη, φανερώνουν την αγάη του για
τα αιδιά, τις αόψεις του για το γάµο, τον τρόο ου αντιµετώισε την αυτοκτονία της
µικρής του ανεψιάς και τον τρόο διαχείρισης της ροσωικής του εριουσίας.
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Όλα αυτά τα στοιχεία, και κυρίως ο τρόος µε τον οοίο είναι γραµµένες, διόλου «κοινός
και αδιάφορος»,110 καθώς γράφονται αό έναν άνθρωο µε εκφραστικό χάρισµα, ου
ανάγει σε λογοτεχνικό κείµενο ακόµη και αλές ειστολές µε τις οοίες ζητά αό τον
αδελφό του λίγο κρασί, κάοιο βιβλίο για να διαβάσει ή στέλνει χαιρετίσµατα σε φίλους,
τις καθιστούν αολαυστικά κείµενα και δικαιολογούν τη θέση τους στη σολωµική
εργογραφία.
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Η σολωµική διγλωσσία
Ο Σολωµός, µολονότι κατέχει τον τιµητικό τίτλο του εθνικού οιητή και θεωρείται, όχι
άδικα, ο «θεµελιωτής της νεοελληνικής φιλολογίας»111 κι ο οιητής ου καθιέρωσε την
νεοελληνική

δηµοτική

γλώσσα

στο

χώρο

της

ροσωικής

λογοτεχνίας,

δε

χρησιµοοίησε αοκλειστικά τα ελληνικά ούτε στην καθηµερινή του ζωή ούτε στην
οίησή του. Ο εθνικός µας οιητής µοιράζονταν ανάµεσα σε δύο γλώσσες: τα ελληνικά
και τα ιταλικά. Μάλιστα η ιταλική ήταν η γλώσσα της αιδείας του και ιταλική η
κουλτούρα του, τουλάχιστον έως τα είκοσί του χρόνια. Τα ιταλικά χρησιµοοιούσε στην
καθηµερινή εαφή του µε τους ανθρώους του κύκλου του και ελληνικά µιλούσε µόνο
µε όσους δε γνώριζαν ιταλικά.
Όλα τούτα, ήταν κοινό φαινόµενο για τον ετανησιακό χώρο και συνέεια της
ολιτιστικής κατάστασης ου εικρατούσε στα Ετάνησα. Αό το 1364 έως και το 1699
τα νησιά θα ενσωµατωθούν σταδιακά στην Ενετική ∆ηµοκρατία κι αυτό θα σηµαδέψει
βαθιά τον ολιτισµό τους.112 Η ιταλική κουλτούρα θα µεταλαµαδευτεί στην Ετάνησο
και θα εηρεάσει τους Ετανησίους σε είεδο ολιτιστικό και κοινωνικό. Ο
ετανησιακός ολιτισµός ροήλθε αό τη συνένωση στοιχείων του ελληνικού και του
ιταλικού ολιτισµού, ενώ κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας δηµιουργήθηκε στην
Ετάνησο αριστοκρατική τάξη ου διατήρησε τα ρονόµια της σε κάθε αλλαγή.
Κανένας εικυρίαρχος, ή ροστάτης κατ΄ εφηµισµόν, δε θέλησε να συγκρουστεί µε τους
ντόιους άρχοντες κι αυτοί συνέχισαν να διατηρούν τα ρονόµιά τους ακόµη κι όταν
τα νησιά έρασαν αό βενετική σε γαλλική και αργότερα σε αγγλική κατοχή.
Βαθιά εηρεάστηκε και η γλώσσα των ετανησίων αό την εαφή τους µε τους Ενετούς,
γι΄ αυτό και η ετανησιακή διάλεκτος βρίθει ιταλικών λέξεων και υβριδικών
συνταγµάτων. Είσηµη γλώσσα των Ετανήσων ήταν η ιταλική κι ακόµη κι ο αλός
λαός, αρόλο ου οτέ δεν τη µίλησε, ήταν αναγκασµένος να αευθύνεται στις
διοικητικές υηρεσίες στα ιταλικά. Η κατάσταση δεν άλλαξε ούτε κι όταν τα Ετάνησα
έαψαν να βρίσκονται υό ενετική κυριαρχία (1797). Η ιταλική γλώσσα εξακολούθησε
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Έτσι ροσφώνησε τον οιητή ο Ιούλιος Τυάλδος στον ειµνηµόσυνο λόγο του στη Ζάκυνθο το 1857, Ιούλιος Τυάλδος,1916, σελ. 139
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Το 1364 ρώτα τα Κύθηρα ροσαρτώνται στη ∆ηµοκρατία της Βενετίας, ακολουθούν η Κέρκυρα και οι Παξοί το 1386, κατόιν αιτήµατος

των ιδίων των ολιτών, η Ζάκυνθος το 1485, η Κεφαλληνία το 1500, η Ιθάκη το 1503 και τελευταία η Λευκάδα το 1699.
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να είναι η γλώσσα των δηµοσίων υηρεσιών ακόµη και την εοχή της «Ηνωµένης
Πολιτείας των Ιονίων Νήσων» και η κρατική εφηµερίδα αό το 1831 και ύστερα
κυκλοφορούσε και στα ελληνικά και στα ιταλικά. Η ελληνική γλώσσα καθιερώθηκε ως η
µοναδική είσηµη γλώσσα µόλις το 1849.
Αόρροια αυτής της κατάστασης ήταν η συνήθεια των αριστοκρατών της εοχής να
µαθαίνουν αό την αιδική τους ηλικία την ιταλική γλώσσα, αυτήν να χρησιµοοιούν
ως γλώσσα εικοινωνίας, και στα Πανειστήµια της Ιταλίας να ξεκινούν ή να
ολοκληρώνουν τις σουδές τους.113
Τον ίδιο δρόµο ακολούθησε και ο Σολωµός. ∆ιδάχτηκε τα ρώτα γράµµατα κοντά στον
κρεµονιάτη καθηγητή της ρητορικής Αββά Σάντο- Ρώσσι και ολοκλήρωσε τις σχολικές
του σουδές στην Κρεµόνα της Ιταλίας, εκεί ου ο δάσκαλος του τον οδήγησε µετά αό
ένα σύντοµο έρασµα αό το Λύκειο της Αγίας Αικατερίνης στη Βενετία. Στην Ιταλία ο
Σολωµός έζησε για µια δεκαετία της ζωής του, αρχικά ως µαθητής στην Κρεµόνα κι
αργότερα ως φοιτητής στην Παβία, κι εκεί συνδέθηκε µε διακεκριµένους νευµατικούς
ανθρώους της εοχής.
Όως ήταν φυσικό, το γλωσσικό είεδο του οιητή στα ιταλικά ήταν ιδιαίτερα υψηλό
και δε µειώθηκε όταν εέστρεψε στη Ζάκυνθο. Η ετανησιακή αριστοκρατία στην οοία
άνηκε ο Σολωµός, είχε το βλέµµα της στραµµένο ρος την Ιταλία, ακολουθούσε τον
ιταλικό τρόο ζωής και χρησιµοοιούσε την ιταλική γλώσσα ως µέσο εικοινωνίας.
Αυτό τον τρόο ζωής, ου του ήταν εξαιρετικά οικείος, κι αυτές τις συνήθειες
ακολούθησε και ο Σολωµός όταν εέστρεψε στην ιδιαίτερη ατρίδα. Στα ιταλικά
µιλούσε µε τους ειστήθιους φίλους του, στα ιταλικά έγραψε όλες του τις ειστολές,
εκτός αό τέσσερις, και στα ιταλικά γράφτηκαν οι ειστολές ου είχαν αραλήτη τον
ίδιο. Ακόµη και οι ερίφηµες µεταφράσεις του Νικόλαου Λούντζη, µέσω των οοίων ο
Σολωµός ήρθε σε εαφή µε το γερµανικό ιδεαλισµό και το ηθικοαισθητικό σύστηµα του
Σίλλερ, έγιναν αό τα γερµανικά στα ιταλικά και όχι στα ελληνικά. Ο ίδιος µάλιστα
µέχρι και τη µετοίκισή του στην Κέρκυρα υέγραφε τις ειστολές µε τον ιταλικό τύο
του ονόµατός του, ως Dionisio Salamon, ενώ ολύ αργότερα υιοθέτησε την
εξελληνισµένη εκδοχή Dionisio Solomòs.
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Σχετικά στο ροηγούµενο κεφάλαιο της εργασίας.
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Εάν, όµως, η χρήση της ιταλικής γλώσσας εριορίζονταν µόνο στην καθηµερινή ζωή
του οιητή, αλλά έµενε έξω αό το οιητικό του εργαστήρι, η σολωµική διγλωσσία θα
ήταν ένα θέµα ου δε θα άξιζε να µας αασχολήσει. Ο Σολωµός δε θα ήταν ο ρώτος
δίγλωσσος ετανήσιος ούτε κι ο τελευταίος.
Η σολωµική διγλωσσία όµως αοκτά εξαιρετικό ενδιαφέρον και ανάγεται σε µείζον
θέµα ρος µελέτη, εειδή η ιταλική γλώσσα χρησιµοοιήθηκε για τη σύνθεση ενός
αξιορόσεκτου αριθµού οιηµάτων της ρώιµης εριόδου, εειδή ιταλικά οιήµατα
εριείχε η ρώτη δηµοσιευµένη οιητική συλλογή του (Rime Improvvisate), εειδή κατά
την τελευταία δεκαετία της ζωής του ο οιητής εανήλθε στην ιταλική σύνθεση και
κυρίως εειδή ο Σολωµός όταν συνέθετε ελληνικά οιήµατα, όως εύστοχα αρατήρησε
ο ∆άλλας, «η ιταλική εξακολουθούσε να χρησιµεύει ως αφανής και εµφανής υ4οβολέας της».114
Ως αφανής υοβολέας, γιατί ακόµη κι όταν αοσύρθηκε γλωσσικά, έµεινε στα ελληνικά
κάτι αό το «άρωµα» της και γιατί ολόκληρα κείµενα είναι γραµµένα στα ιταλικά και
ροορίζονταν να στιχουργηθούν στα ελληνικά. 115
Ο Σολωµός µοιράζονταν ανάµεσα σ΄ αυτές τις γλώσσες κι όως σωστά αναφέρει ο
Μάκριτζ, αυτή η «διλή ταυτότητα» και η «διλή κουλτούρα» αοτελεί χαρακτηριστικό
τού ανθρώου και οιητή Σολωµού.116 Μάλιστα, η διαλοκή των δύο γλωσσών είναι
τόσο συχνή και τόση έντονη, ου µορεί να αοτελέσει και κριτήριο για τον χωρισµό
του έργου σε κατηγορίες. Και οι κατηγορίες αυτές είναι έξι.
Στην ρώτη κατηγορία συµεριλαµβάνονται τα οιήµατα ου είναι γραµµένα
αοκλειστικά στα ιταλικά και ρόκειται για τα ιταλόγλωσσα της νεανικής ηλικίας και
στα ιταλόγλωσσα της τελευταίας δεκαετίας. Στη δεύτερη ορισµένα αό τα ρώιµα
οιήµατα, όως ο Ύµνος εις την Ελευθερίαν, ου γράφτηκαν αοκλειστικά στα ελληνικά
δίχως ιταλικό υόστρωµα, στην τρίτη τα σατιρικά (η Πρωτοχρονιά, Το ιατροσυµβούλιο και
η Βίζιτα), ου γράφτηκαν στα ελληνικά αλλά εριέχουν ιταλικές ροσµίξεις, στην
τέταρτη τα σατιρικά Sonnetto burlesco sotto espressioi del Dr Roidi και Al conte Mercati,
γραµµένα στα ιταλικά αλλά µε αράλληλη χρήση των ελληνικών, στην έµτη το
Carmen Seculare, ου γράφτηκε σε δυο διαφορετικές εκδοχές: η µία στα ελληνικά και η
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Μάκρτιτζ Π. 2008, σελ. 37-175
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άλλη στα ιταλικά και τέλος στην έκτη, ου εριλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος της
ελληνόγλωσσης οίησης.117
Σε τούτο το κεφάλαιο της εργασίας θα µας αασχολήσει η τελευταία αυτή κατηγορία
οιηµάτων. Πριν, όµως εικεντρώσουµε την ροσοχή µας στα ελληνικά οιήµατα µε το
ιταλικό υόστρωµα, είναι χρήσιµο να σηµειώσουµε τη µεικτή µορφή ου αρουσιάζουν
οι νεανικές σάτιρες του Σολωµού (Πρωτοχρονιά, Ιατροσυµβούλιο, Βίζιτα). Στις σάτιρες
αυτές ο οιητής µε ροφανή σκοό να ροκύψει το χιούµορ και να διακωµωδηθεί η
νόθη γλωσσική κατάσταση ου εικρατούσε στους αριστοκρατικούς κύκλους,
ανακατεύει ελληνικά και ιταλικά και χρησιµοοιεί ένα λήθος γλωσσικών υβριδίων.118
Είναι αξιοσηµείωτο, όµως, ότι η αλληλοδιείσδυση των γλωσσών δεν ειχειρείται στα
σατιρικά της ώριµης εριόδου, εκεί ου η σολωµική ένα γίνεται ιδιαίτερα καυστική,
ούτε και στα έργα της κερκυραϊκής εριόδου.
Στα έργα αυτά χρησιµοοιείται ένα γλωσσικό ιδίωµα µε ολλούς ιδιωµατικούς τύους,
καθώς ο αγώνας του Σολωµού ήταν διµέτωος: να δηµιουργήσει δηµοτική γλώσσα,
αλλά και να διασώσει τα ιδιωµατικά γνωρίσµατα της οίησής του ως στοιχεία
αυθεντικότητας.119 Και σ΄ αυτά τα έργα, όµως, αρόλο ου συνθέτονται την εοχή όου
ο οιητής ροσαθεί να δηµιουργήσει νεοελληνική οιητική γλώσσα, η ιταλική είναι
αρούσα κι η χρήση της τόσο ευρεία, ου, κατά το Μάκριτζ, το ιταλικό ερικείµενο
λειτουργεί ως «διακείµενο», ου δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να αρεκκλίνει
αό τη γραµµική ανάγνωση και να ανατρέχει σ΄ αυτό.120
Κι αυτό συµβαίνει, γιατί ο Σολωµός στην ώριµη ερίοδο της οιητικής του δηµιουργίας
ακολουθεί µια µέθοδο σύνθεσης ιδιότυη, αλλά καθόλου σάνια στα δίγλωσσα
άτοµα.121 Ο οιητής, όταν συλλάβει την υόθεση του έργου του, την καταγράφει σε εζή
µορφή στα ιταλικά. Παράλληλα µε την υόθεση καταγράφει είσης στα ιταλικά και
οοιαδήοτε αραλλαγή θέµατος ή νέα οιητική ιδέα ή τεχνική σηµείωση ρος
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66

εαυτόν.122 Όταν ολοκληρώνεται αυτή η εργασία, τίοτε δεν αοκλείει βέβαια και την
αλλαγή τού αρχικού αφηγηµατικού σχεδίου στην ορεία, ο οιητής ροχωρά στη
στιχούργηση των διαφόρων θεµατικών µονάδων στην ελληνική γλώσσα, όχι
αναγκαστικά µε τη σειρά του αφηγηµατικού σχεδίου, αλλά ανακατεµένα, µε
αράλληλη τις ιο ολλές φορές εεξεργασία ενοτήτων του οιήµατος, αλλά και
στροφών της ίδιας λυρικής ενότητας αλλά διαφορετικής θεµατικής µονάδας.
Έτσι, το ελληνικό κείµενο εµφανίζεται κοντά σ΄ ένα ιταλικό ερικείµενο του οοίου
αοτελεί άλλοτε την οιητική του εκδοχή, όως στα αρακάτω αραδείγµατα:
Και τόσο ένδοξα κινŎνε

E tanto gloriosamente si movono

µεσ΄ τά κτίσµατα της Γης

fra le cose create, che fanno fede

4Ŏ το θαύµα µαρτυρŎνε

del prodigio oprato dall’incompre-

Της Αγνώριsης Αρχής

sibil Principio
Εις το θάνατο του Λόρδου Μ4άυρον, ΑΕ140-141

και ακόµη
Il Cavallo dell’aρabo· la mente del Gallo· il piombo dell’ottomano· il cannone dell anglo. Mare,
gran mare batte la capanneta. Fra poco si scopriranno i suoi pochi petti.
Αρρα4ιάς άτι, ΓαλλŎ νŎς Βόλι ΤŎρκιάς, Το4΄ Α΄γγλŎ
4ελαγο, µεγα 4ελαγο βαρί το καλιβακι:
σε λίγην ώρα ξεσκε4 τα λίγα στιθια µενουν
Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι, ΑΕ 445
κι άλλοτε τη συνέχεια του ιταλικού κειµένου ου στιχουργήθηκε στα ελληνικά
stava silente Lambro ad ogni cenno che faceva la giovinetta, e ne
traeva amore, ed Ella continuò è pur amara cosa «stender la mano»
a ricercar del rane – [ Cosi dicendo verso Lambro con veemenza]
[κ ] κ εν ω το λεϊ το εσθαντiκο Κορασυ
Κατά το Lambρο

το χερυ

σ4ροχνi µε µία κ την 4αλάµi ανίγη …
κ ο Lambρος, φρυκυ,! ένα σταυρό ξανiγη
--------Κ ενο ο Lambro κυταϊ
122

Για ερισσότερες ληροφορίες Λ. Πολίτης, 1958, σελ. 404-405, 410-411, Γ. Κεχαγιόγλου, 1979, σελ. 155, Β. Ρότολο 1989, Ε. Τσαντάνογλου σελ.
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Το λευκό χερυ ο4Ŏ η 4αρθένα νύγη
στην α4αλάµυ ένα σταβρό ξανiγη
Mi accenna parlando forte ( ma le parolenon udivansi per la
tempesta)
κiτρiνα οσαν να τάχε φαί φαρµακι
σιετε συχνά το νεκρυκό µαµακi
Λάµ4ρος, ΑΕ 53
κι ακόµη
Tre fulmini un doro l΄altro, non molto da
me lontani e al [ luogo]muggito infinito le
rive e le montagne risposero con tutte le loro
voci
κ εσκιρθισε το 4ελαγο σα το χοχλιο βŎ βραζi
κ ξαφνŎ εγiννiκε 4αντŎ ολο iσiχiα κ 4αστρα
σαν 4εριβολι εβοδiασε, κ εδεχτικε όλα τ΄ αστρα
Κρητικός, ΑΕ 365
Αυτός ο µιγαδικός χαρακτήρας των κειµένων είναι αδιαµφισβήτητα ιδιόµορφος και
γοητευτικός, «α4ο4νέει µια αίσθηση του 4αράξενου», όως έγραψε ο Ζήσιµος Λορεντζάτος,
αλλά είναι συνάµα και τόσο «καθαρά 4οιητικός», ου φαντάζει λογική η ροτροή του ίδιου
µελετητή: «Προς Θεού να µη µεταφραστούν ελληνικά».123
Ανεξάρτητα, όµως, αό την καλλιτεχνική αξία αυτού του µιγαδικού τρόου, το θέµα ου
κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι οι λόγοι ου οδήγησαν τον οιητή σ΄ αυτή τη διττή
διατύωση. Ο εντοισµός τους, όµως, δεν είναι εύκολη υόθεση, γιατί δεν υάρχει κανένα
ενδοκειµενικό κριτήριο ου να µας διαφωτίζει. Υάρχουν, όµως, τα σολωµικά χειρόγραφα
ου µας οδηγούν ρος δύο κατευθύνσεις. Η µία αό αυτές έχει σχέση µε την έλλειψη
γνώσης των ελληνικών ου είχε ή ίστευε ως είχε ο Σολωµός στα ρώτα χρόνια του
εαναατρισµού του και η άλλη µε την ροσάθειά του να ειτύχει το άριστο οιητικό
αοτέλεσµα.
Πιο συγκεκριµένα. Όταν αό το 1818 ο οιητή ειστρέφει µετά αό δέκα χρόνια στη
Ζάκυνθο, η αίσθηση ου τον διακατέχει είναι ως τα ελληνικά του είναι εξαιρετικά φτωχά.
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Ζησ. Λορεντζάτος, 1947, σελ. 83-115. Σχετικά και στο Α. Αθνασοούλου 1996, σελ. 5-49
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Την εγκύκλια ελληνική αιδεία του καιρού του ο Σολωµός δεν την είχε λάβει κι έµαθε τα
ελληνικά αό την αγράµµατη µητέρα του. Κι αυτή την ευτυχή συγκυρία, ου τον άφησε
µακριά αό τη λογιοσύνη των µορφωµένων της εοχής και βοήθησε να µείνει ανόθευτη η
καθαρότητα του γλωσσικού του οργάνου, ο Σολωµός τη θεώρησε ρόβληµα.
Καθώς µάλιστα εί µια δεκαετία της ζωής του (αό τα 8 έως τα 18 του χρόνια) δεν είχε
καµία εαφή µε τα ελληνικά, αισθάνονταν άβολα µε τη µητρική του γλώσσα. Στη
συνάντησή του µε τον Συρίδωνα Τρικούη ειλέγει να του διαβάσει ένα ιταλικό οίηµα
(Ode per prima messa), ενώ εκφράζει τους δισταγµούς του για το αν µορεί να γράψει σε µια
γλώσσα ου δε γνωρίζει καλά. Ο Τρικούης τον εµψυχώνει µε την ερίφηµη φράση «η
γλώσσα την ο4οία εµάθατε µαζί µε το µητρικό γάλα είναι η ελληνική» και συνεχίζει µε την
αρατήρηση: «Είναι λοι4όν εύκολο να την ε4αναφέρετε εις την µνήµη σας και, αν συγκατατίθεστε,
θα σας βοηθήσω ( …) δεν 4ρόκειται ούτε 4ερί της τόσον κουραστικής φιλολογικής γλώσσης, ούτε 4ερί
της τόσον γελοίας µακαρονιστικής, αλλά της µητρικής, της ζωντανής…».124
Οι ροτροές του Τρικούη βρήκαν γόνιµο έδαφος και γρήγορα έδωσαν αοτελέσµατα
(µια εβδοµάδα αργότερα ο Σολωµός διάβασε στους ανθρώους του κύκλου του την
Ξανθούλα και ξεκίνησε τον Ύµνο εις την Ελευθερία), καθώς βρίσκονταν σε αντιστοιχία µε τη
βαθιά ειθυµία του Σολωµού να συνθέσει στα ελληνικά και µε το άγιο αίτηµα της εοχής
για χρησιµοοίηση της εθνικής γλώσσας στην τέχνη. Όταν, όµως, ο οιητής θα ξεκινήσει
να συνθέτει τα αξιόλογα ελληνικά οιήµατα (ρώτη εεξεργασία του Λάµ4ρου, Α΄ Σχεδίασµα
των Ελεύθερων Πολιορκηµένων), όχι εκείνα ου συντέθηκαν ρόχειρα κι αντλούν τα θέµατά
τους αό εεισόδια της καθηµερινής ζωής (Ξανθούλα, Αγνώριστη, Ανθούλα ακόµη και ο
Ύµνος εις την Ελευθερία ου έχει ως σκοό την αρουσίαση εεισοδίων της εανάστασης),
φοβούµενος µήως δεν έχει την ικανότητα να ντύσει τις οιητικές του ιδέες µε ελληνικές
λέξεις και εειδή η ιταλική γλώσσα τού ήταν εξαιρετικά εύχρηστη, αρχικά διατύωνε τις
σκέψεις του στα ιταλικά και αργότερα ειχειρούσε τη µεταφορά τους σε οιητική µορφή
στα ελληνικά.
Ακόµη, όµως, κι όταν άρχιζε η µετατροή των ιταλόγλωσσων θεµατικών µονάδων σε
ελληνικό οίηµα, η ελληνική γλώσσα, ειδικότερα έως την εοχή του Κρητικού, δείχνει να
είναι σαφώς εηρεασµένη αό την ιταλική.125 Πιο συγκεκριµένα: ο ιταλικός γλωσσικός
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τύος ολλές φορές έρχεται ευκολότερα στο µυαλό του οιητή α΄ ότι ο ελληνικός, γι΄ αυτό
και υάρχουν ιταλικές λέξεις και ολόκληρα ηµιστίχια δίλα σε ελληνικές λέξεις και
στίχους:
Ο4ου εχινοτουνα
che viene correndo
Στην εριµιά
Η τρελή µάνα, ΑΕ 126

Αλα ο Λαµρος ορθος κατα την 4λορυ
Λαµνυ e pensa anch’egli che fece
Γiνεκα ohime την εδυκυτŎ κορi
Λάµ4ρος, ΑΕ 99

Vidi alle folte eνα δυστυχισµένο ανδρόγυνο
και stanno αγγαλιασµένοι
Λάµ4ρος, ΑΕ 53

Mi mancò la voce che volea bentirti
εχε οσες εχ΄ η ανατολί, κ οσες ευκές η ∆ήσι
Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι Β΄, ΑΕ 379
ελληνικά γράµµατα υοκαθιστώνται αό ιταλικά, µε χαρακτηριστικότερο αράδειγµα τη
χρησιµοοίηση του ιταλικού «i» αντί του ελληνικού «ι» και του ιταλικού «r» αντί του
ελληνικού «ρ»:
(…) κ iδα τη γiνεκα της
Ζάκυθος 4ου εκρεµότŎν κ
εκiµάτiζε. κ δεν εσiφτασα να
ξετάξο (…)
Γυναίκα της Ζάκυθος, ΑΕ 259

Με σκŎξιµο 4ολύ µακρί 4ολi κερον αντiχαν
οι ακρογιαλiες κ τα βουνά, µ΄ οσες φονες κ αν iχαν
Κρητικός, ΑΕ 365
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ετŎτi iν iστερi νiχτiα όλα τ΄ αστερiα βγανi
ολiνiχτiς ανεβενε η δεiσi, το λiβάνi
Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι Β΄, ΑΕ 409
Αξιοσηµείωτη είναι η χρησιµοοίηση του γράµµατος «σ» στη θέση του «ζ» καθώς στα
ιταλικά το γράµµα «s» όταν βρίσκεται ανάµεσα σε δύο σύµφωνα ροφέρεται ως «ζ»:
4αθυτικόν σα εσενα όταν λαµ4υσις
στρογγηλί µεσŎράνια κ το φος σŎ
Τρελή Μανα, ΑΕ103

4Ŏ ΄ ναι σκόρ4ιοι εις κάθε δρόµο,
και α4ό µύριŎς υβρισµŎς
Ύµνος εις την Ελευθερία, ΑΕ160
η χρησιµοοίηση του τελικού σίγµα «ς» µέσα στη λέξη ή ακόµη και στην αρχή της, χρήση
ου φανερώνει τον εηρεασµό αό την ιταλική γλώσσα όου υάρχει µόνο ένα σίγµα:
κ 4ικρότατα κλέω 4ως είναι δίχως
το sτεφάνι 4ου µŎ έταξες ο τοιχος
Λάµ4ρος, ΑΕ 19

Α΄4ο4άνου του ας χτυ4ούνε
Μόνο sήθια ηρωικά
Ωδή στο Λόρδο Μ4άιρον, ΑΕ 209

Εως ΄4Ŏ ολόκλιρον εχάθι
Sου έρεβŎ την φυλακίν,
Ό4Ŏ α4λόθικε κ εsάθι,
Αν σ΄ την 4ρότην τŎ 4ηγι.
Τετράδιο ετών 1829-1833, ΑΕ 322

η σύγχυση του συµφώνου «φ» µε το «σ», δύο συµφώνων ου µοιάζουν φωνητικά,
φραχνί τŎς βγενυ α4ό το στοµα
η λυσα
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Λάµ4ρος, ΑΕ 10

µεγαλοφωνα
τροµαχτικά φοναζοντας φοηθiα
Λάµ4ρος, ΑΕ 11
η σύγχυση του «ζ» µε το «σ» σε λέξεις ου η ηχητική διαφορά τους δεν είναι έντονη:
στοχάσŎ τŎ συζµŎ τον κροτο
Λάµ4ρος, ΑΕ 13
και η χρησιµοοίηση στη θέση του «στ» του ιταλικού «s» αραλείοντας το «τ»:
Μόνον ΄κουες του Κοράκου
Της Αυsρίας το κραυγητό
Ωδή στο Λόρδο Μ4άυρον, ΑΕ 152

Εως ΄4ου ολόκλιρον εχάθι
Sου ερεβŎ την φιλακίν,
Ό4Ŏ α4λόθικε κ εsαθι,
Σαν σ΄ την 4ρότην του 4ηγι.
Τετράδιο ετών 1829-1833, ΑΕ 322
Παρατηρείται ακόµη να υάρχει ασυµφωνία των ονοµάτων µε τον ροσδιορισµό τους:
να βλέ4ο τοσŎς νεος να ξοδιαζŎν χρονŎς κ χρονŎς
Λάµ4ρος, ΑΕ 67
ολλές ελληνικές λέξεις, κυρίως στο Λάµ4ρο, είναι γραµµένες µε ιταλικούς χαρακτήρες και
άλλες φορές µε ανάµεικτους:
στο Lambro ευθυς -- γιαµα χτυ4άει τα χερυα
Λάµ4ρος, ΑΕ 35

Ο Lαµ4ρος την ηµερα της Λαµ4ρυς
Λάµ4ρος, ΑΕ 11
Όλα αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν ως η ιταλική γλώσσα ήταν αρούσα σ΄ όλο το
διάστηµα της οιητικής ροετοιµασίας του Σολωµού, ακόµη κι όταν ο οιητής άρχιζε να
αοµακρύνεται σταδιακά αό τα δυτικά του ρότυα (αό το 1828 και ιδίως µετά το 1833)
ή να τα ροσαρµόζει στην αράδοση του τόου του.
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Όταν, όµως, ο Σολωµός εισέρχεται στο στάδιο της οιητικής ωρίµανσης, αό το 1833
ερίου και ύστερα και µε συµληρωµένα δεκαέντε χρόνια αό την ειστροφή του στην
Ελλάδα (1818), δε συντρέχει ια κανένας λόγος να χρησιµοοιεί και την ιταλική γλώσσα.
Την ελληνική γλώσσα την είχε µελετήσει και κατακτήσει εαρκώς. Ο ίδιος συγκέντρωνε
δηµοτικά τραγούδια και τα µελετούσε ήδη αό το 1824-1825 και αρακινούσε τους φίλους
του να κάνουν το ίδιο (Γ. Τερτσέτης, Α Μανούσος), είχε εκτεταµένη και ουσιαστική σχέση
µε την ρογενέστερη οιητική αράδοση (Ερωτόκριτο, Ερωφίλη, Θυσία του Αβραάµ) και
έδειχνε εξαιρετικό ενδιαφέρον για την τοική ολιτισµική αράδοση.126
Να υοθέσουµε ότι ο οιητής ου έδειξε τόσο ενδιαφέρον για τη λαϊκή λογοτεχνία και τη
νεοελληνική ολιτιστική αράδοση, έφθασε τον Κρητικό έως ένα βήµα ριν την
ολοκλήρωση και συνέθεσε, ως το βαθµό ου συνέθεσε, τους Ελεύθερους Πολιορκηµένους και
τον Πόρφυρα, χρησιµοοιούσε τα ιταλικά, γιατί δε γνώριζε ελληνικά, φαντάζει εξαιρετικά
αφελές. Κι όσο για την ερίφηµη φράση του Σεφέρη «για τους τρεις µεγάλους µας 4οιητές
(Κάλβο, Σολωµό, Καβάφη) 4ου δεν ήξεραν ελληνικά»127 είναι ορθό να ληφθεί σοβαρά υόψη η
ρώιµη εοχή στην οοία διατυώθηκε (1936) και η αντινοµία της µε τη διατυωµένη λίγο
αργότερα θέση: «ο γενάρχης της λογοτεχνίας αυτής δεν ήξερε ελληνικά, αλλά τα έµαθε και τα
µάθαινε ως το τέλος της ζωής του».128
Εάν, λοιόν, ο Σολωµός, όως δείχνουν τα ράγµατα, είχε κατακτήσει την ελληνική
γλώσσα, ροφανώς, κάοιοι άλλοι λόγοι θα τον οδήγησαν στην εκτενή χρησιµοοίηση της
ιταλικής γλώσσας ακόµη στην εοχή της ωριµότητας. Κι οι λόγοι αυτοί είναι
µεθοδολογικοί. Ο Σολωµός αρέσκονταν να καταστρώνει στο σύνολό του το αφηγηµατικό
µέρος κάθε εικολυρικής του σύνθεσης και ύστερα να ξεκινά τη µετατροή του
αφηγηµατικού µέρους σε οιητικό, εεξεργαζόµενος κάθε ενότητα ξεχωριστά και µάλιστα
δίχως τη σειρά ου υαγόρευε το αφηγηµατικό σχέδιο. Εάν η αρχική διατύωση του
αφηγηµατικού µέρους γίνονταν στα ιταλικά και όχι στα ελληνικά, η αιτία δεν ρέει να
αναζητηθεί στην έλλειψη εαρκούς γνώσης της ελληνικής, αλλά στο ότι η ιταλική γλώσσα
ήταν µια γλώσσα εξαιρετικά ρόχειρη για τον οιητή γι΄ αυτό και ειδίωξη του ήταν να
αγιώσει το νόηµα σε µια γλωσσική µορφή οικεία κι ύστερα να το εκφράσει οιητικά στα
ελληνικά. «Μεσολαβητή έκφρασης», όχι άστοχα, χαρακτηρίζει την ιταλική γλώσσα ο
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Μάκριτζ και αναγνωρίζει έναν ακόµη λόγο στη χρησιµοοίησή της. Θεωρεί ως η ιταλική
χρησιµοοιήθηκε, για να αοτελέσει χαλινάρι στην οιητική ροχειρότητα και στην
έµφυτη ικανότητα του Σολωµού να στιχουργεί.129 Ο Σολωµός, είχε εξαιρετική ευκολία στη
σύνθεση, όχι µόνο όταν συνέθετε στα ιταλικά, αλλά κι όταν έγραφε στα ελληνικά (ένα µήνα
µόνο χρειάστηκε αραδείγµατος χάριν για να συνθέσει τις 158 τετράστιχες στροφές του
Ύµνου εις την Ελευθερία). Αυτή η ευκολία µορούσε να τον οδηγήσει στην οιητική
ροχειρότητα κι αυτό ο Σολωµός ροσαθούσε µε κάθε τρόο να το αοφύγει. Εέλεξε έτσι
να αοκρυσταλλώνει ρώτα το νόηµα στα ιταλικά, για να έχει την ευχέρεια στη συνέχεια
να εεξεργάζεται εξονυχιστικά τον ελληνικό στίχο και να ρίχνει το βάρος στη στιχουργική
και γλωσσική του µορφή.
Αν µάλιστα ανατρέξουµε στους Στοχασµούς των Ελεύθερων Πολιορκηµένων, σ΄ αυτές δηλαδή
τις τεχνικές σηµειώσεις του Σολωµού ρος τον εαυτό του, ου είναι γραµµένες εξ
ολοκλήρου στα ιταλικά, θα διαιστώσουµε ως ο Σολωµός ροβληµατίζεται αρκετά άνω
στη σχέση σκέψης και γλώσσας.
Ανάγκη να σκεφθείς βαθιά και µε τρό4ο συγκεκριµένο
και σταθερό (µια για 4άντα) τη φύση της ιδέας, 4ριν
4ραγµατο4οιήσεις το έργο. Και µέσα σ΄ αυτήν θα ενσαρκωθεί
το ουσιωδέστερο και υψηλότερο 4εριεχόµενο της ανθρώ4ινης φύσης:
η 4ατρίδα και η θρησκεία.
ΑΕ 479
Αυτό ου ροκαλεί την ροσοχή µας σε τούτο το Στοχασµό είναι η αναφορά στην Ιδέα, σε
άλλους Στοχασµούς η Ιδέα ονοµάζεται υ4όσταση, νόηµα, αόρατος µονάρχης, αληθινή ουσία,
α4όλυτη ύ4αρξη του 4οιήµατος, 4νεύµα της γενικότητας, ασώµατη ψυχή, µεγάλη ουσία, 4νευµατική
δύναµη, υ4οστατικό ίσκιο, όως, όµως κι αν ονοµάζεται, το εριεχόµενο του όρου είναι ίδιο,
κι όως εισηµαίνει ο Βάρναλης, ο όρος άλλοτε έχει την ευρύτερη εγελειανή σηµασία του
αόλυτου νεύµατος ου γεννά την ραγµατικότητα κι άλλοτε τη σιλλερική σηµασία της
νευµατικής ελευθερίας.130
Είτε όµως ο όρος χρησιµοοιείται µε την εγελειανή είτε µε τη σιλλερική του σηµασία δεν
αλλάζει η βασική θέση ως ρωταρχικό µέληµα του καλλιτέχνη είναι η ειλογή της
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κατάλληλης Ιδέας ρος εικονοοίηση. Κι αυτή η ειλογή είναι αρκετά δύσκολη, γιατί
σύµφωνα µε την εγελιανή αισθητική, ου γνωρίζει ο Σολωµός, δεν είναι όλες οι Ιδέες
κατάλληλες για την εικονική – καλλιτεχνική ανααράσταση, αλλά µόνο εκείνες ου έχουν
εριεχόµενο «καθ΄ εαυτό 4ροσαρµοσµένο στην εικονικότητα» και όσων το εριεχόµενο δεν είναι
«αφηρηµένο εν εαυτώ». 131
Το ρώτο µέληµα του καλλιτέχνη είναι, λοιόν, η σύλληψη της κατάλληλης οιητικής
ιδέας, η οοία, σύµφωνα µε µια αρκετά διαδεδοµένη µεταφορά της εοχής, θα «ντυθεί» µε
τη γλώσσα. Ο Γ. Γκ. Φίχτε σε άρθρο του (1794) διακρίνει τους καλλιτέχνες σε δύο
κατηγορίες. Σ΄ εκείνους ου ρώτα συλλαµβάνουν το θέµα κι ύστερα αναζητούν τον τρόο
µε τον οοίο θα την εκφράσουν και σ΄ εκείνους ου η υλική µορφή γεννιέται αράλληλα µε
το νεύµα. Ο Σολωµός φαίνεται ως ερισσότερο ροσεγγίζει την ρώτη κατηγορία, γι΄
αυτό και στο οιητικό του εργαστήριο, ακόµη και την ερίοδο της οιητικής του
ωριµότητας, χρησιµοοίησε δύο γλώσσες: την ελληνική γλώσσα και όχι σάνια και τις δύο
γλώσσες ταυτόχρονα. Έτσι ροέκυψαν τα ερίφηµα ελληνοϊταλικά του Σολωµού.
Πριν ολοκληρώσουµε την αναφορά µας στη σολωµική διγλωσσία, θα ήταν χρήσιµο να
αναφερθούµε και στον τρόο ου αντιµετωίστηκε αυτός ο µιγαδικός χαρακτήρας της
σολωµικής οίησης, ο οοίος ήταν γνωστός αό ολύ νωρίς σ΄ ένα ευρύ κύκλο ανθρώων
και µάλιστα σ΄ εκείνους ου εργάστηκαν άνω στα σολωµικά χειρόγραφα µε σκοό να
ραγµατοοιήσουν την έκδοση του 1859. Ο Πολυλάς, ου για δυο ολόκληρα χρόνια
ροσαθούσε να βάλει σε τάξη το αίστευτο χάος των σολωµικών χειρογράφων και να
αρουσιάσει στο ευρύ κοινό τα διασκορισµένα µέσα σ΄ ένα λήθος ιταλικών σηµειώσεων
και σχεδιασµάτων ελληνικά οιήµατα, γνώρισε καλύτερα αό τον καθένα τη µέθοδο
σύνθεσης του Σολωµού. Θα ερίµενε, λοιόν, κανείς αό τον άνθρωο ου έζησε τόσο
κοντά στον οιητή και έδωσε τόσες και τόσες ληροφορίες για τον καλλιτέχνη και άνθρωο
Σολωµό να ασχοληθεί και µε αυτό το θέµα κι όχι να το αοσιωήσει. Στην ρώτη έκδοση
των σολωµικών έργων του 1859 αρουσιάζεται το ελληνόγλωσσο σολωµικό έργο ως
γλωσσικά οµοιογενές, µεταφράζονται οι Στοχασµοί και τα σχεδιάσµατα ου είναι
γραµµένοι στα ιταλικά, δίχως να δηλώνεται ρητά ότι γράφτηκαν στα ιταλικά, ενώ στα
Προλεγόµενα σηµειώνεται ως «Όταν έγραφε ελληνικά (ο 4οιητής) ελευθερώνετο 4αντά4ασι α4ό
την ε4ιρροή της ιταλικής, µολονότι εις αυτήν συνήθως εµιλούσε, και τις 4ερισσότερες φορές
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ε4ρωτοσχεδίαζε τα 4οιήµατά του».132 Προς αυτή την κατεύθυνση τον οδήγησαν οι γενικότερες
δυσκολίες ου αντιµετώισε µετά το θάνατο του οιητή. Πριν αό το θάνατο του Σολωµού
οι θαυµαστές του είχανε δηµιουργήσει ένα είδος λατρείας γύρω αό το ρόσωό του και
είχαν διαδώσει στα Ετάνησα και την Ελλάδα ως µόλις ο οιητής αοφασίσει να
δηµοσιεύσει τα έργα του «θα γνωρίσει ο κόσµος 4ως έχει και η Ελλάδα το ∆άντη της».133 Όταν
όµως ο οιητής έθανε, οι δυσκολίες των δικών του ανθρώων υήρξαν τεράστιες. Τα
ολοκληρωµένα έργα, ου και οι ίδιοι ίστευαν ως υήρχαν, δε βρέθηκαν ουθενά. Αντί
αυτών τετράδια και φύλλα γεµάτα διάσαρτους στίχους, ιταλικές σηµειώσεις και εζά
σχεδιάσµατα. Οι ίδιοι κινδύνευαν να θεωρηθούν ψεύτες και ο οιητής ολύ κατώτερος του
αναµενοµένου. Για να αοφύγει τους σκοέλους ο Πολυλάς εινόησε το µύθο της αραγής
των χειρογράφων. Έτσι, για ολλά χρόνια εικρατούσε ένας µύθος, ενώ

η σολωµική

διγλωσσία δεν εξετάστηκε στη σωστή της βάση.
Μεταγενέστερα ο Γεώργιος Μαρτινέλης, σε µελέτη του ου δηµοσιεύτηκε στα Προλεγόµενα
της έκδοσης ∆ε Βιάζη (1880), δεν εξέτασε τη σολωµική διγλωσσία ως αυτόνοµο θέµα, αλλά
ως το βασικό αίτιο ου έµειναν τα έργα του οιητή ηµιτελή. Ο Κώστας Καιροφύλας134
συντάσσεται µε το νεύµα του Μαρτινέλη, ενώ ούτε ο Γιώργος Σεφέρης αοκλίνει αό τις
θέσεις των δύο ροηγουµένων: «Ως το τέλος 4άλεψε ανάµεσα στην ιταλική του έκφραση και στην
ελληνική του έκφραση. Τα κενά των έργων του είναι οι διαλείψεις µιας ψυχής 4ου, στην ανώτερή της
λειτουργία, ήταν τεντωµένη ώσ4ου να σ4άσει, α4ό έναν ανυ4έρβλητο διχασµό».135
Η µόνη εργασία ου φαίνεται να ροσεγγίζει το ρόβληµα µε διαφορετικό τρόο είναι του
Ζήσιµου Λορεντζάτου. Ο Λορεντζάτος στη µελέτη του για το Σολωµό (1945-1946), εντοίζει
τη διαλοκή της ελληνικής γλώσσας µε την ιταλική και αναφέρεται στο σολωµικό έργο ου
είναι «γραµµένο στη γλώσσα 4ου ό4ως είναι το 4ιθανότερο σε αυτή φαίνεται 4ως έκανε τις ιδιαίτερες
σκέψεις του, µια γλώσσα µεικτή, καθαρά δικό του ε4ινόηµα: ελληνοϊταλικά».136 Στα κείµενα αυτά
αναγνωρίζει ιδιαίτερη καλλιτεχνική αξία και ξεχωρίζει τα ελληνοϊταλικά της Γυναίκας της
Ζάκυθος για τα οοία γράφει: «4αραθέτω τις φράσεις ό4ως είναι γραµµένες α4ό το χέρι του
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Άαντα 1, 1859, σελ. 39
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Έτσι έγραφε ο Ιούλιος Τυάλδος (στο Κ. Βάρναλης, 1925, σελ. 106)
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Κ. Καιροφύλας, 1927, σελ. 20
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Γ. Σεφέρης 1936, σελ. 72
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Ζησ. Λορεντζάτος, 1947 (ροσιτό στο Μελέτες, 1967, σελ. 18)
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Σολωµού δίχως να τις ξεχωρίζω, είτε α4ο4νέουν κάτι το καθαρά 4οιητικό, είτε το 4αράξενο, είτε ακόµη
το σατανικό ή το γκροτέσκο:
«Fare che stia sotto un’albero d΄olivo ξυ4όλητη στη δροσιά»
«E nel mezzo στριφογυρίζει το κέρατο come si fa dei mustacchi»
Εκφράζει µάλιστα και την ευχή- ροσταγή:
Προς Θεού να µη µεταφραστούν ελληνικά!»137
Ο Λορεντζάτος ροσαθεί ακόµη να ερµηνεύσει το µιγαδικό τρόο γραφής του Σολωµού
και συµεραίνει ως οφείλεται «στην αµφιβολία του 4οιητή για το γλωσσικό του µέσο»,(σελ.20)
στο «γλωσσικό διχασµού» (σελ.21) και στο «4ρόβληµα της έκφρασης»(σελ.18) ου, κατά τη
γνώµη του, βασάνιζε τον οιητή. Υοστηρίζει ακόµη ως «αυτή τη φυγή του α4ό τη µια
γλώσσα στην άλλη», (σελ.20) ήταν µάρτυρας του εκφραστικού «δράµατος»(σελ.20) του οιητή,
του «διχασµού» (σελ.21), της «κόλασης» (σελ.22) και της «ταλαι4ωρίας»(σελ.21) ου του
δηµιουργούσε το γεγονός «ότι δεν υ4έταξε 4οτέ καλά το εκφραστικό του όργανο» (σελ.21).
Πριν ολοκληρώσουµε την αναφορά µας στο Λορεντζάτο αξίζει να τονίσουµε ως
υογράµµισε την ανάγκη να εκδοθούν αµετάφραστες οι ιταλικές ειστολές του Σολωµού
καθώς και οι Στοχασµοί. Γράφει σχετικά: «Αναγκάζοµαι ν΄ αναφέρω διάφορα κείµενα µε το
καλειδοσκό4ιο των µεταφραστών. Καταλαβαίνει κανένας 4ως αυτό αλλοιώνει την εντύ4ωση ή
καλύτερα µε εµ4οδίζει να µεταδώσω ακριβώς τη σκέψη µου. Είναι σχεδόν α4ίστευτο ότι ύστερα α4ό
έναν αιώνα στερούµεθα εντελώς τα 4ρωτότυ4α, και 4ολλές φράσεις του Σολωµού, οι υ4οθήκες του –
κινδυνεύουν να µείνουν ό4ως τις µετέφρασαν οι 4ρώτοι εκδότες χωρίς το σεβασµό 4ρος τη δική του
γραφή αλλά γιατί χωρίς να µεταδώσουν τα κείµενα; Συνηθίσαµε να ε4αναλαµβάνωµε φράσεις του
εκστατικά, χωρίς ν΄ ανησυχήσωµε 4οτέ για τη µορφή 4ου τους έδωσε ο ίδιος γράφοντας. Πώς είναι το
4ρωτότυ4ο για διάφορα ενδιαφέροντα σηµεία των ε4ιστολών του τα ο4οία θέλει κανένας να
µεταχειριστεί ό4ως έχουν; Ο Σολωµός δεν έγραψε κανένα γράµµα στα ελληνικά. Πώς εµείς τον
4αρα4οιούµε χωρίς να υ4ενθυµίζουµε στον αναγνώστη ότι διαβάζει µετάφραση; (…) 4ώς είναι οι
4ερίφηµες φράσεις του α4ό τους στοχασµούς των Ελεύθερων Πολιορκηµένων όλες γραµµένες ιταλικά;
(…) Μαθαίνω 4ως τα 4ρωτότυ4α, µαζί µε τις ανέκδοτες σηµειώσεις 4ου αναφέρονται σε ε4ιστηµονικά
διαβάσµατα του Σολωµού, βρίσκονται ευτυχώς στην Ακαδηµία Αθηνών και θα 4εριληφθούν (µια
µέρα) στη µεγάλη του έκδοση. Περιµένουµε µελαγχολικά.»138
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Ζησ. Λορεντζάτος, 1947, σελ. 31-32
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Η ειθυµία του Λορεντζάτου ραγµατοοιήθηκε αρκετά χρόνια αργότερα µε την έκδοση
σταθµό των Αυτογράφων Έργων αό το Λίνο Πολίτη (1964). Με την έκδοση αυτή η µιγαδική
µορφή των σολωµικών κειµένων έγινε γνωστή σε όλους, αλλά το θέµα της σολωµικής
διγλωσσίας δεν είχε την αντιµετώιση ου του άξιζε. Μόλις στα τελευταία χρόνια οι
εργασίες του Γιάννη ∆άλλα, του Πήτερ Μάκριτζ, του Μάσσιµο Πέρι και της Αφροδίτης
Αθανασοούλου θα εξετάσουν το θέµα αό διαφορετική οτική γωνία και θα
ροσαθήσουν να ροχωρήσουν σε µια ανάλυση ου θα βασίζεται στον τρόο διαλοκής
των δύο γλωσσών. Μάλιστα η Αφροδίτη Αθανασοούλου θα είναι η ρώτη ου θα
εκονήσει διδακτορική διατριβή άνω στο θέµα της σολωµικής διγλωσσίας και θα εξετάσει
το θέµα τόσο θεωρητικά όσο και ρακτικά, καθώς θα ροβεί σε «τυ4ολογική 4εριγραφή» του
φαινοµένου της διγλωσσίας, όου θα καταγράψει τη διαλοκή των δύο γλωσσών σε
είεδο «φωνολογικό», «µορφοσυντακτικό» και «λεξικο-σηµασιολογικό».139
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Αφρ. Αθανασοούλου 1998, σελ. 102-191
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Η παρούσα εργασία
Η αρούσα διδακτορική διατριβή έχει θέσει ως στόχο της να καλύψει ένα σηµαντικό κενό
ου υάρχει στο ιταλόγλωσσο έργο του Σολωµού. Κι αυτό το κενό δεν αφορά τη
µετάφραση των έργων. Οι έµµετρες µεταφράσεις του Καλοσγούρου είναι οιητικά έργα
ιδιαίτερης αξίας, ενώ οι εζές του Πολίτη έχουν αοδώσει µε εξαιρετικό τρόο τη σολωµική
σκέψη. Το κενό αφορά την ανάλυση των κειµένων µε καθαρά ενδοκειµενικά κριτήρια.
Παρόλο ου έχουν εράσει σχεδόν εκατόν ενήντα χρόνια αό το θάνατο του οιητή, δεν
έχουµε υόψη µας να υάρχει εργασία ου να έχει θέσει ως στόχο της την ανάλυση των
ιταλικών της τελευταίας δεκαετίας και δεν έχουµε υόψη µας να υάρχει εργασία ου να
αναδεικνύει το ιδεολογικό εριεχόµενο των έργων αυτών. Ένα εριεχόµενο ιδιαίτερα
υψηλό, καθώς τα ιταλικά έργα γράφτηκαν σε µια εοχή όου ο Σολωµός είχε κατακτήσει
τις υψηλές αρυφές της τέχνης µε τους Ελεύθερους Πολιορκηµένους Γ΄ και τον Πόρφυρα και
είχε έρθει σε γόνιµη εαφή τόσο µε το νεοελληνικό λαϊκό ολιτισµό όσο και µε το
γερµανικό ιδεαλισµό και µε το ηθικοαισθητικό σύστηµα του Σίλλερ. Είναι εόµενο λοιόν
τα έργα αυτής της εριόδου να εµεριέχουν ένα οργανωµένο και συνεκτικό αξιολογικό
σύστηµα ου αξίζει να µελετηθεί.
Η ροσάθεια ου θα ξεκινήσουµε, θα θέσει ακριβώς αυτό το στόχο: να εντοίσει και να
αναλύσει τις θεµατικές εριοχές ου συνθέτουν την οιητική µυθολογία του Σολωµού. Για
να το ειτύχουµε αυτό θα βασιστούµε άνω στη βασική αρχή της θεωρίας της λογοτεχνίας
σύµφωνα µε την οοία κάθε κείµενο εριέχει τους κώδικες ανάγνωσής του, τους οοίους δε
χρειάζεται να αναζητήσουµε σε εξωκειµενικές εριοχές, όως εκείνες της ιστορίας, της
ψυχολογίας ή της συγκριτικής φιλολογίας, αλλά µόνο µέσα στο ίδιο το κείµενο.
Τα κείµενα ειλέγουµε να τα συνεξετάσουµε, για να αξιοοιήσουµε αναλογίες και
αλληλοφωτισµούς ου υάρχουν σε αυτά, ανεξάρτητα αν οι διαφορές τους είναι τέτοιες
και τόσες ου θα δικαίωναν µιαν άλλην οργάνωση. ∆εν ξεχνούµε ως ορισµένα αό τα
κείµενα είναι εζά σχεδιάσµατα κι άλλα ολόκληρα οιήµατα ου ο Σολωµός τα ροόριζε
ως ιταλόγλωσση αραγωγή του, αλλά θεωρούµε ως η συνεξέταση τους διευκολύνει το
στόχο ου θέσαµε.
Εειδή, η µέθοδο ροσέγγισης και ανάλυσης των κειµένων είναι ενδοκειµενική, οι
αναφορές µας στα κείµενα θα είναι συνεχείς και γι΄ αυτό θεωρούµε ααραίτητο να
79

αραθέσουµε στην αρχή κάθε ανάλυσης το ιταλόγλωσσο κείµενο, όως αυτό βρέθηκε στα
χειρόγραφα του οιητή, δίχως δικές µας αρεµβάσεις ή διορθώσεις. ∆ίλα στο ρωτότυο
κείµενο θα συµεριλάβουµε τις µεταφράσεις ου ειµεληθήκαµε.
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Τα ποιητικά κείμενα
της δεκαετίας
1847-1857
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ORFEO
Cantor che vuoi la sposa e corri al cieco
Carcere della notte e dell΄obblio,
Non t'incresca se innanzi a quello speco
Giunsi con questi incliti Spirti anch'io.
Tormentoso ne trae fin qui con teco
Di saper del tremendo aere, desio:
L'Erebo tutto e quanto arcano ha seco
Fia schiuso al canto ove ragiona un Dio.
Vanne e il Ver porta dono all'affannate
Anime nostre; e tu ben sai che ai cuori
Sposa prima e divina è Veritate.
E intanto sino al tornar tuo felice
Starem la terra a ricoprir d΄allori
Per l'orme tue, per l'orme d'Euridice
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Ορφέας
Τραγουδιστή που τη σύζυγό σου αναζητάς
και τρέχεις στη σκοτεινή τη φυλακή
της νύχτας και της λήθης, µη δυσαρεστηθείς,
αν µπροστά σ΄ αυτή τη σπηλιά
έφθασα κι εγώ µε τ΄ άξια τα πνεύµατα.
Βασανιστική µας τράβηξε ως εδώ η επιθυµία,
να µάθουµε για το φοβερό το µέρος,
όλο το Έρεβος κι όλα τα µυστήρια του
θα ξεσκεπαστούν στο τραγούδι,
που συλλογιέται ένας Θεός.
Σύρε, και για δώρο φέρε την Αλήθεια
στις πονεµένες µας ψυχές. Κι εσύ
καλά γνωρίζεις πως στις καρδιές
συντρόφισα πρώτη και θεϊκή είναι η Αλήθεια.
Κι ωστόσο, µέχρι την ώρα του γλυκού
του γυρισµού σου, θα στρώνουµε τη γη
µε δάφνες, για να πατήσεις πάνω εσύ
κι η Ευρυδίκη.
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ORFEO (1)
Gli uomini, o Orfeo, seguirono il tuo canto sovrumano
e s'empierono di esso, ed obbliarono di fare il male. Il fiore
della divinità spuntò nell'anima loro, e nel coglierlo
repentinamente aperto s'allegrarono, e come in sogno si
ricordarono di averlo gran tempo addietro posseduto.
Lungo la lunghissima irresistibilmente ti seguitarono
con faccie che diventarono tutte belle per le valli
e pei monti, per le rive e per le grotte, per
lunghe vie d'inesplorato abisso; e i loro gesti e i
[+----------------]loro passi secondarono il tuo
ritmo, e varie voci s'udirono sparse qua e là
che parevano tue. Cosi l'umanita tutta intera
concordemente resto suggellata dall΄anima del
tuo canto, e com'esso moveasi. Un rumore
strano ed indefinito dietro essa la distrasse per un
momento e si volse indietro a guardare. Erano gli
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Ορφέας(1)
Οι άνθρωποι, Ορφέα, ακολούθησαν το υπερκόσµιο τραγούδι
σου, γέµισαν απ΄ αυτό και ξέχασαν να κάνουν το κακό.
Το λουλούδι της θεϊκότητας ξεπρόβαλε µες την καρδιά τους
και χαίρονται, όταν το κόβουν έτσι ξαφνικά που άνοιξε, κι
όπως σε όνειρο θυµήθηκαν πως κάποτε το΄χαν κι αυτοί.
Κατά µήκος του τεράστιου δρόµου δίχως αντίσταση σ΄
ακολουθούσαν µε πρόσωπα που γίνονταν ωραία, στις
κοιλάδες, στα βουνά, στις όχθες και στις σπηλιές, στους
απέραντους δρόµους της ανεξερεύνητης αβύσσου· κι οι
κινήσεις τους [------------] και τα βήµατά τους ακολουθούσαν
το ρυθµό σου και διάφορες φωνές ακούγονταν σκόρπιες εδώ
κι εκεί κ΄ έµοιαζαν µε τη δική σου. Έτσι, ολόκληρη η
ανθρωπότητα, οµόφωνη, έµεινε σφραγισµένη απ΄ τη ψυχή
του τραγουδιού σου κι όπως αυτό κινούνταν.
Ένας θόρυβος παράξενος κι ακαθόριστος ακούστηκε πίσω
της, την ξάφνιασε για µια στιγµή και γύρισε το κεφάλι να
κοιτάξει. Ήταν ο θόρυβος
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alberi strepitanti e gli animali mugolanti che
significavano il principio del sentimento e del pensiero
del uomo. Un'aureola di gloria ti circondava; un'altra ti sovrastava perchè le stelle
ed i mondani lontani ti danzavano al di sopra
colla rapida agevolezza delle spose giovinette;
un'altra aureola di gloria s'andava intrecciando nel centro dell' abisso, che si preparava
a svegliare sotto i tuoi occhi tutti i suoi misteri
e chiarificarteli. Gli è cosi con tutte le tue forze lottavi col Fato gigantesco, il quale silenzioso mormorava nel secreto la sua vittoria. La sposa,
l'amata sposa fu perduta, ed era ben dritto.
La divina forza caduta dal grembo degli Dei,
era diretta tutta ad uno scopo parziale, e sotto
la grandezza dell'arte restava accovacciata la
piccolezza dell'uomo che non ebbe nemmen potere di non volgere il capo
Il povero Orfeo.
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των δέντρων, το µούγκρισµα των ζώων, που φανέρωναν
την απαρχή του ανθρώπινου αισθήµατος και της σκέψης
του ανθρώπου.
Ένα φωτοστέφανο δόξας σε περίζωνε. Ένα άλλο
κρέµονταν πάνω σου, γιατί τ΄ άστρα κι οι µακρινοί κόσµοι
χόρευαν πάνω απ΄ το κεφάλι σου σα λυγερά και νιόνυφα
κορίτσια. Ένα άλλο στεφάνι δόξας πλέκονταν στο κέντρο
της αβύσσου κι ετοιµάζονταν ν΄ αποκαλύψει στα µάτια σου
τα µυστήρια της και να τα ξεκαθαρίσει. Έτσι ήταν και µ΄
όλες σου τις δυνάµεις πολεµούσες ενάντια στο Πεπρωµένο,
που σιωπηλό µουρµούριζε κρυφά τη νίκη του. H γυναίκα
σου, η αγαπηµένη σου γυναίκα χάθηκε, κι ήτανε πράγµατι
σωστό. Η θεϊκή δύναµη, που έπεσε απ΄ τον κόρφο των
Θεών, κατευθύνθηκε σ΄ ένα µοναδικό σκοπό και κάτω από
το µεγαλείο της Τέχνης, φώλιαζε η ανυµπόρια τ΄
ανθρώπου, που δεν είχε τη δύναµη να µη γυρίσει το
κεφάλι.
Ο δυστυχής Ορφέας.
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ORFEO

(2)

Come le onde mugghianti ed infinite del mare ritornano
indietro sparpagliate dallo scoglio incontrato, cosi l'innumerevole moltitudine aspettante al di fuori si sparse poichè vide
senza la sposa tornare Orfeo. La natura tornò all'obblio
di medesima e gli uomini anch'essi! Il cantore colla
faccia stampata dai colori del luogo che abbandonò, con
lenti passi e vacillanti calcava, solo, per lungo cammino,
calcava solo la festiva verdura sparsagli. S΄appoggia stanco sulla rupe.
Un'uccelletto appena visibile insultava al suo silenzio, perchè
gorgheggiava sopra una rupe con forza d'inesauribil
ricchezza. Egli era muto. Egli voleva posar là ma andò avant:
lo strumento gli era caduto
di mano alla foce dell' Erebo perchè nel momento in cui
gli occhi furono feriti dalla luce, gli orecchi furono feriti
da queste parole «Il dono cadde dal grembo degli Dei
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Ορφέας(2)
Όπως τ΄ ατέλειωτα τα κύµατα της θάλασσας, όταν πέσουν πάνω
στα βράχια γυρίζουν πίσω και σκορπίζουν, έτσι και τ΄ ατέλειωτο
πλήθος που περίµενε έξω, σκόρπισε όταν είδε τον Ορφέα να γυρίζει
χωρίς τη σύζυγό του. Η Φύση ξέχασε τον εαυτό της, το ίδιο και οι
άνθρωποι. Ο ψάλτης, µε τυπωµένα στην όψη του τα χρώµατα του
τόπου που άφησε, µε βήµατα αργά κι αβέβαια, µόνος σ΄ όλο το
δρόµο, µόνος πατούσε τις δάφνες που ΄χαν στρώσει. Ακούµπησε
κουρασµένος στο βράχο. Ένα πουλάκι, που µόλις φαίνονταν,
προσέβαλε τη σιωπή του, γιατί κιλαϊδούσε πάνω σε βράχο µε δύναµη
ατέλειωτη σε πλούτο. Αυτός ήταν σιωπηλός. Ήθελε να ξεκουραστεί
εκεί, αλλά προχώρησε· τ΄ όργανο του ΄πεσε απ΄ τα χέρια στην έξοδο
τ΄ Ερέβους, γιατί τη στιγµή που το φως χτύπησε τα µάτια, τ΄ αυτιά
χτύπησαν αυτά τα λόγια : Το δώρο έπεσε απ΄ τον κόρφο των Θεών
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nel grembo dell’umana fiacchezza; e sotto la grandezza
dell’arte, stava ferma la piccolezza dell’uomo, che
non si sollevò degnamente: egli non ebbe forza nemmeno
di non volgere il capo indietro. A lui verrà incontro forza femminile diliniatrice: A lui verrà incontro la furibonda inimistà femminile dilacerandolo; Ma la recisa testa, penetrata dall’
amoroso alito incorruttibile degli Dei, manderà al cielo dalle onde
insanguinate dall’Ebro l’ultimo ritmo inimitabile ed immortale.
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στον κόρφο της ανθρώπινης αδυναµίας· και κάτω απ΄ τη
µεγαλοσύνη της τέχνης βρίσκονταν η ανθρώπινη αδυναµία που
δεν τον άφησε να υψωθεί όπως τ΄ άξιζε: αυτός δεν είχε καν τη
δύναµη να µη γυρίσει το κεφάλι.
Θα πέσουν πάνω του γυναίκες µανιασµένες να τον
κατασπαράξουν, αλλά το πληγωµένο κεφάλι, διαποτισµένο από
την άφθαρτη ερωτική πνοή των Θεών, από τα µατωµένα
κύµατα του Έβρου θα στείλει στον ουρανό τον τελευταίο, τον
αµίµητο κι αθάνατο ρυθµό.
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Τα τρία κείµενα ου ανθολογήσαµε (το σονέτο ου εριέχεται στα χειρόγραφα σολωµικά
της Ακαδηµίας Αθηνών αρ. 49 β, β΄ και β΄΄, το εζό κείµενο του χειρογράφου της Α.Α
αρ.61 και το είσης εζό κείµενο του χειρογράφου Α.Α αρ.62) εδράζονται άνω στο
µυθολογικό εριστατικό της κατάβασης του Ορφέα στον Κάτω κόσµο. Το σονέτο αοτελεί
ανάθεση θέµατος σε αυτοσχεδιαστή, ενώ τα δύο εζά, δίχως να έχουν συγκεκριµένο
αοδέκτη, έχουν κοινό θέµα µε το έµµετρο κείµενο.
Τα τρία έργα, εειδή µορούν να θεωρηθούν ως τριλογία, θα τα συνεξετάσουµε και θα
εικεντρώσουµε την ροσάθειά µας στην αοκωδικοοίηση των ιδεολογικών τους
µηνυµάτων. Πριν, όµως, ροχωρήσουµε στην ανάλυσή τους, θα ήταν χρήσιµο να τα
τιτλοφορήσουµε, για να αοφύγουµε τυχόν συγχύσεις των κειµένων µεταξύ τους, γι΄ αυτό
και στο εξής θα ονοµάζουµε ως Orfeo το οιητικό κείµενο, ως Orfeo(1) το σχεδίασµα του
χειρογράφου αρ. 61 και Orfeo(2) το κείµενο του χειρογράφου αρ. 62.140
Οι ληροφορίες ου έχουµε για τα κείµενα είναι ελάχιστες και εριορίζονται στα στοιχεία
ου δίνει ο Κουαρτάνος για το οιητικό κείµενο. Σύµφωνα µ΄ αυτές το σονέτο αοτέλεσε
θέµα ρος τον αυτοσχεδιαστή Μοριόνι και διαβάστηκε αό τον οιητή στο θέατρο της
Κέρκυρας το βράδυ της 22 Σετεµβρίου 1847.141 Στο σονέτο υάρχουν ροτροές ρος τον
Ιταλό αυτοσχεδιαστή και ενδιαφέροντα σχόλια, ου φανερώνουν σε µεγάλο βαθµό τον
τρόο ρόσληψης του αρχαίου µύθου αό το Σολωµό και τις φιλοσοφικές και
κοσµοθεωρητικές ροεκτάσεις ου ο οιητής του ροσέδωσε. Ο µύθος αυτός καθ΄ αυτός,
όµως, δεν εκφέρεται τόσο αό το σονέτο όσο αό τα δύο εζά, τα οοία χάρη στην
αφηγηµατική τους δοµή, αρουσιάζουν µε λετοµέρειες το µυθολογικό εριστατικό της
κατάβασης του ήρωα στον Άδη (Orfeo(1)) και τα δρώµενα κατά την ειστροφή του ήρωα
αό τον Κάτω κόσµο (Orfeo(2)).
Πριν, όµως, ασχοληθούµε µε την ανάλυση των σολωµικών κειµένων, θεωρούµε αναγκαίο
να αναφερθούµε στο µύθο του Ορφέα και να θυµηθούµε τα µηνύµατα του αρχαίου µύθου.
Σύµφωνα µε τη µυθολογική αράδοση η ανέµορφη γυναίκα του Ορφέα, έθανε σε νεαρή
ηλικία και ο τραγουδιστής, µη µορώντας ν΄ αντέξει τον όνο αό το θάνατό της, δε
δίστασε να ειχειρήσει ταξίδι στον Άδη, µε σκοό να διαραγµατευτεί µε το Χάροντα και
να ζητήσει την εαναφορά της στη ζωή. Με µοναδικό όλο τη λύρα του, έρασε το στόµιο
140

Το Orfeo (1) είναι το κείµενο «Gli uomini, o Orfeo, seguirono il tuo canto sovrumano e si empirono di esso…», ενώ το Orfeo (2) “Come le onde

mugghianti ed infinite del mare ritornano indietro sparpaliate…»
141

Ι. Πολυλάς 1859, σελ. 438.

92

του Ταινάρου και, µόλις το τραγούδι του ακούστηκε στον Άδη, για µια µόνη στιγµή και
για ρώτη φορά στους αιώνες, οι νόµοι του Κάτω κόσµου καταλύθηκαν. Ο Τάνταλος
ξέχασε τη δίψα του, ο Σίσυφος κάθισε άνω στο βράχο ου βασανιστικά κυλούσε ρος το
ύψωµα, οι γύες έαψαν να τρώνε το συκώτι του Τιτυού και οι Ερινύες δάκρυσαν.
Οι άρχοντες του Κάτω κόσµου κάλεσαν γρήγορα την Ευρυδίκη και την αρέδωσαν στο
σύζυγό της. Η µουσική του Ορφέα έθετε σε κίνδυνο τη λειτουργία του Άδη. Ο θνητός
ήρωας µορούσε να άρει την όµορφη κόρη µαζί του µε µοναδικό όρο να µην την κοιτάξει
στο ρόσωο µέχρι να φθάσουν στο φως του Ήλιου.
Όλα έδειχναν ότι ο Ορφέας είχε ειτύχει το σκοό του. Το ταξίδι της ειστροφής άρχισε και
θα είχε αίσιο τέλος, αν την τελευταία στιγµή ο Ορφέας δε γύριζε το κεφάλι να κοιτάξει την
αγαηµένη του. Ο άνθρωος την ύστατη στιγµή λύγισε, αρασύρθηκε αό τα
συναισθήµατά του, κοίταξε την κόρη κι έτσι την έχασε. Την τελευταία στιγµή ο στόχος
υοθηκεύτηκε και ο Ορφέας εέστρεψε στον Εάνω κόσµο µόνος και αελισµένος, για να
βρει το θάνατο λίγο αργότερα είτε αό µαρασµό είτε κατακρεουργηµένος αό Μαινάδες
γυναίκες.142
Αυτό είναι το µυθολογικό υόβαθρο το οοίο θα αξιοοιήσει ο Σολωµός και άνω στο
οοίο θα στηριχθεί, για τη σύνθεση του δικού του Ορφέα. Κάθε µυθολογικό εριστατικό,
όµως, κρατά καλά κρυµµένα µέσα του µια σειρά αό αξιόλογα στοιχεία, διόλου
φανταστικά, στα οοία αξίζει να αναφερθούµε, καθώς σε µια εοχή όου οι άνθρωοι
βρίσκονταν στο ρολογικό στάδιο του ολιτισµού, η καταφυγή στο µύθο ήταν ένας τρόος
να δώσουν αάντηση σε ό,τι τους βασάνιζε και να συγκρατήσουν ζωντανό στη συλλογική
µνήµη ό,τι θεωρούσαν αξιόλογο.
Έτσι, ο ανάρχαιος τούτος µύθος δεν αοτυώνει αλά το µέγεθος του θάρρους ου
µορεί να ειδείξει ένας ερωτευµένος άνθρωος, για να σώσει την αγαηµένη του σύζυγο,
αλλά εκφράζει κυρίως τη µεταφυσική αγωνία του ανθρώου και φανερώνει το αίτηµά του
για αθανασία. Η κατάβαση του ήρωα στον Άδη αοτελεί την αφηγηµατική καταγραφή
αυτών των όθων και των ερωτηµατικών, αλλά και της ανάγκης να δει ραγµατοοιηµένα
όσα ειθυµεί, αλλά ολλές φορές είναι αδύνατον να ραγµατοοιήσει. Ο µύθος καλύτει
αυτή την ανάγκη του ανθρώου δίχως, όµως, να έρχεται σε σύγκρουση µε την κοινή

142.

Οι εκδοχές για το θάνατο του Ορφέα είναι άµολλες. Οι λέον διαδεδοµένες είναι αυτές ου αναφέραµε. Για ερισσότερες ληροφορίες

ο αναγνώστης µορεί να ανατρέξει στο έργο «Ελληνική Μυθολογία», 1986, τόµος 3, σελ. 293.
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εµειρία. Το µυθολογικό εριστατικό του Ορφέα το ειβεβαιώνει. Ο ήρωας κατέβηκε στον
Άδη, ανέστειλε τη λειτουργία του, αλλά δεν µόρεσε, όσο κι αν ροσάθησε, να ανατρέψει
τη λειτουργία του Σύµαντος. ∆εν µόρεσε να νικήσει τον ανίκητο θάνατο, δεν µόρεσε να
εαναφέρει στη ζωή την Ευρυδίκη. Οι δυνάµεις του δεν έφθαναν ως εκεί. Ο ροϊστορικός
άνθρωος είχε αοκτήσει είγνωση των ορίων του κι αυτά τα όρια ούτε τα µυθικά
ρόσωα δεν µορούσαν να ξεεράσουν.
Τούτος ο µύθος, µε τις τόσο ενδιαφέρουσες ροεκτάσεις και τους τόσο γοητευτικούς όθους
ου αρουσίαζε, αοτέλεσε ηγή έµνευσης του Σολωµού. Ο Σολωµός, όµως, δεν ροέβη
σε µια νέα αρουσίαση του, αλλά, όως θα δούµε στη συνέχεια, σε µια γενική
εαναδιαραγµάτευσή του. Γι΄ αυτό το λόγο στο αρχικό µυθολογικό εριστατικό
ροστίθονται νέα στοιχεία και το κείµενο διανθίζεται µε σχόλια και αρατηρήσεις, ου
ροσδίδουν στο κείµενο διαστάσεις διαφορετικές αό τις αρχικές. Η αρουσία τους,
µάλιστα είναι σε τέτοιο βαθµό καταλυτική, ώστε να ανάγουν το κείµενο στα όρια της
τραγωδίας και να ροσδίδουν στον ήρωα όλες εκείνες τις ααραίτητες ροϋοθέσεις, για
να ραγµατώσει το «υψηλόν» της σιλλερικής θεωρίας.
Ας ροσαθήσουµε, όµως, να ροσεγγίσουµε όλα τούτα τα θέµατα µε σειρά.
Όως είδαµε και ροηγουµένως, σύµφωνα µε τι µυθολογικό ρότυο, ο Ορφέας έχασε την
αγαηµένη του Ευρυδίκη και για το λόγο αυτό ειχείρησε το αράτολµο εγχείρηµα, να
ταξιδέψει στον Κάτω κόσµο µε σκοό να την εαναφέρει στη ζωή. Ως αιτία, λοιόν, της
καθόδου στον Άδη ροσδιορίζεται η συζυγική αγάη και ο έρωτας για το ρόσωο ου
χάθηκε. Μια ροσεκτική ανάγνωση, όµως, των σολωµικών κειµένων, θα µας δείξει ως ο
οιητής, όσο κι αν διατηρεί αναλλοίωτους τους ήρωες και τις καταστάσεις, µεταλάθει τους
σκοούς του ταξιδιού στα άδυτα του Άδη. Στο οιητικό κείµενο για τον Ορφέα κείµενο
διαβάζουµε :
Vanne e in donno il Ver porta alle affanate
Anime nostre; e tu ben sai che ai cuori
Sposa prima e divina è Veritate
***
Σύρε και για δώρο φέρε την Αλήθεια στις 4ονεµένες µας
ψυχές. Κι εσύ καλά γνωρίζεις 4ως στις καρδιές
4ρώτη και θεϊκή συντρόφισσα είναι η Αλήθεια.

Orfeo ΑΕ 538, 10-11
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στον Orfeo (1)
un altra aureola di gloria s΄andava in=
trecciando nel centro dell abisso, che si preparava
a svelare sotto i tuoi occhi tutti i suoi misteri e
chiarificarteli
***
Ένα άλλο στεφάνι δόξας 4λέκονταν στο κέντρο
της αβύσσου κι ετοιµάζονταν
ν΄ α4οκαλύψει στα µάτια σου όλα της τα µυστήρια
και να τα ξεκαθαρίσει
Orfeo (1)ΑΕ 556, 23- 26
και στον Ofreo(2)
La natura tornò all΄obblio
di medessima e gli uomini anch’essi
***
Η φύση ξέχασε τον εαυτό της,
το ίδιο και οι άνθρω4οι!
Orfeo (2) ΑΕ 557, 4-5
Παρατηρούµε ως ο Σολωµός έχει υερβεί κατά ολύ το µυθολογικό του ρότυο και
υφαίνει µια σύνδεση της Ευρυδίκης µε την Αλήθεια. Το µυθολογικό ρότυο της
Ευρυδίκης, ρότυο ερωτικό και συζυγικό συνάµα, δε φαίνεται να είναι ο λόγος ου ωθεί
τον Ορφέα στην κατάβαση. Μια άλλη αράµετρος ροκρίνεται κι αυτή είναι η ειθυµία
του υοκειµένου ν΄ ααλλαγεί αό την άγνοια και να οδηγηθεί στη γνώση, στην Αλήθεια
(Verità). Αυτή η αρχέγονη και σύµφυτη µε τη φύση του ανθρώου τάση, οτέ δεν έχει
ικανοοιηθεί και η ανικανοοίητη ειθυµία ταλανίζει τα ξεχωριστά νεύµατα ανά τους
αιώνες. Ο Ορφέας είναι ένα νεύµα ξεχωριστό και γι΄ αυτό ο Σολωµός ροσδίδει στο ταξίδι
του διαστάσεις Κοσµικής και ανανθρώινης σηµασίας: να δώσει αάντηση στο
γνωσιοθεωρητικό ρόβληµα. Πολύ δε ερισσότερο ροβάλλει την αξία του εγχειρήµατος
και τον ανανθρώινο χαρακτήρα του, όταν βάζει ολλά «incliti Spirti /άξια 4νεύµατα»
(Orfeo, 4), αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό, «anch΄ io / κι εγώ» (Orfeo, 4), να ακολουθούν τον
Ορφέα στο δύσκολο ταξίδι του.
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Στον οιητικό Orfeo διαβάζουµε:
Cantor che vuoi la sposa e corri al cieco
carcere della notte e dell’obblio
non t’incresca se innanzi a quello speco
giunsi con questi incliti Spirti anch’ io.

Tormentoso ne trae fin qui con teco
di saper del΄tremento aere, desio :
l΄Erebo tutto e quanti arcani ha seco
***
Τραγουδιστή 4ου τη σύζυγό σου αναζητάς
και τρέχεις στη σκοτεινή τη φυλακή
της νύχτας και της λήθης, µη δυσαρεστηθείς,
αν µ4ροστά σ΄ αυτή τη σ4ηλιά
έφθασα κι εγώ µε τ΄ άξια τα 4νεύµατα.

Βασανιστική µας τράβηξε ως εδώ
η ε4ιθυµία, να µάθουµε για το φοβερό το µέρος,
το Έρεβος κι όλα τα µυστήριά του (…)
Orfeo ΑΕ 538, 1-7
και λίγο ιο κάτω:
Vanne e il Vero dono porta all΄ affannate
αnime nostre
***
Σύρε και δώρο φέρε την Αλήθεια στις 4ονεµένες µας
Ψυχές.
Orfeo ΑΕ 538, 9- 10
αλλά και στον Orfeo(1) διαβάζουµε άλι
Cosi l’umanità tutta intera
concordamente restò suggellata dall΄anima del
tuo canto, e come esso moveasi. Un rumore
strano ed indefinito dietro essa la distrasse per un
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momento e si volge a guardare.
***
Έτσι, ολόκληρη η ανθρω4ότητα,
οµόφωνη, έµεινε σφραγισµένη α4΄ την ψυχή του
τραγουδιού σου κι ό4ως αυτό κινούνταν. Ένας θόρυβος
4αράξενος κι ακαθόριστος ακούστηκε 4ίσω της,
την ξάφνιασε για µια στιγµή και γύρισε το κεφάλι να κοιτάξει.
Orfeo (1) ΑΕ 556,12-16
και στον Orfeo (2)
(…) cosi l΄innumerevole moltitudine aspettante al di fuori si sparse poiche vide
senza la sposa tornare Orfeo.
***
(…) έτσι και τ΄ ατέλειωτο
4λήθος, 4ου 4ερίµενε έξω, σκόρ4ισε όταν είδε τον Ορφέα να γυρίζει
χωρίς τη σύζυγό του.
Orfeo (2) ΑΕ 557,2-4
Ο Ορφέας, λοιόν, κατέρχεται στον Κάτω κόσµο µε σκοούς υψηλούς και στόχους, ου, αν
εκληρωθούν, θα ααλλάξουν την ανθρωότητα αό ερωτηµατικά ου την ταλανίζουν
αιώνες. Τα αοσάσµατα ου ροαναφέραµε είναι σαφή και οδηγούν µε βεβαιότητα σ΄
αυτό το συµέρασµα. Μάλιστα, αρουσιάζουν τον ήρωα ως εκρόσωο της ανθρωότητας,
στην οοία ροσδίδουν άλλοτε το ρόλο του συνοδού (Orfeo(1)) και άλλοτε την
αρουσιάζουν να αναµένει την ειστροφή του µε αγωνία (Orfeo(2)). Μάλιστα στον Orfeo(1)
ροσδίδεται και µια ιδιαίτερα αξιορόσεκτη ροέκταση στον οιητικό µύθο.
Un rumore
strano ed indefinito dietro essa la distrasse per un
momentο (…)
***
Ένας θόρυβος
4αράξενος κι ακαθόριστος ακούστηκε 4ίσω της, την ξάφνιασε
για µια στιγµή (…)
Orfeo (1) ΑΕ 556, 14-16
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Όταν ο οιητής αρουσιάζει την κρίσιµη και κορυφαία στιγµή του µύθου, τότε ου ο
Ορφέας, λίγο ριν την έξοδό του αό τον Άδη, υοκύτει στον ειρασµό να γυρίσει το
κεφάλι, να δει την Ευρυδίκη και έτσι να τη χάσει για άντα, ο Σολωµός ειλέγει την
χρησιµοοίηση µιας αντωνυµία γένους θηλυκού, για να δηλώσει το υοκείµενο, και όχι
αρσενικού, όως θα ήταν αναµενόµενο, αφού το δρων ρόσωο είναι ο Ορφέας. Μροστά
σ΄ αυτό το νέο στοιχείο ρέει να υοθέσουµε είτε ως υάρχει λάθος στο σολωµικό
χειρόγραφο και να ροσαθήσουµε να το διορθώσουµε, αντικαθιστώντας την αντωνυµία
essa (αυτήν) µε την esso (αυτόν) και την αµέσως εόµενη la (την) σε lo (τον), είτε να
αοφύγουµε την οοιαδήοτε αρέµβαση και να ροσαθήσουµε, µε καθαρά
ενδοκειµενικά κριτήρια, να ερµηνεύσουµε την ειλογή του οιητή. Κι αυτή η δεύτερη
ρόταση είναι αναγκαίο να αοτελεί κάθε φορά την ρώτη ειλογή µας, καθώς η όοια
αρέµβαση στα χειρόγραφα του οιητή ρέει να αοφεύγεται. 143
Σε τούτη, όµως, το σηµείο του κειµένου δε νοµίζουµε ως χρειάζεται διόρθωση του
χειρογράφου, καθώς ο συγκεκριµένος στίχος γίνεται κατανοητός αό τα συµφραζόµενα.
Στον ροηγούµενο ακριβώς στίχο ο οιητής, αναφερόµενος στην ανθρωότητα, έχει
γράψει:
Cosi l΄umanità tutta intera
concordamente restò suggellata dall’anima del
tuo canto, e come esso moveasi.
***
Έτσι, ολόκληρη η ανθρω4ότητα,
οµόφωνη, έµεινε σφραγισµένη α4΄ την ψυχή του
τραγουδιού σου κι ό4ως αυτό κινούνταν.
Orfeo (1) ΑΕ 556, 12-14
Η αντωνυµία essa (αυτήν) και la (την) αναφέρεται στην ανθρωότητα και όχι στον Ορφέα
και γι΄ αυτό το λόγο ο Σολωµός την χρησιµοοιεί στο θηλυκό της γένος. Ο οιητής ενισχύει
έτσι την Κοσµική διάσταση της ροσάθειας του Ορφέα και στην όοια έκβαση δίνονται
ροεκτάσεις ου ξεερνούν κατά ολύ την ατοµική ερίτωση. Η ανθρωότητα γίνεται
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Σε διόρθωση του συγκεκριµένου στίχου δεν ροβαίνουν οι σηµαντικότεροι εκδότες του Σολωµού, όως ο Κουαρτάνος, Καλοσγούρος,

Πολίτης, Αλεξίυ.
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βοηθός και συνοδοιόρος του Ορφέα, γιατί η είλυση του το Κοσµικού µυστηρίου αφορά
και την ίδια.
Σε τούτο το σηµείο είναι ανάγκη να ροσέξουµε και κάτι ακόµη. Ο ήρωας αλλά και οι
συνοδοιόροι του, ριν ειχειρήσουν το ταξίδι, έχουν δεχθεί την ευεργετική είδραση της
τέχνης, έχουν βελτιωθεί ηθικά και ψυχικά, και γι΄ αυτό είναι ικανοί να αναλάβουν ένα
τόσο δύσκολο έργο. Ο Ορφέας µάλιστα, ως καλλιτέχνης, διαθέτει και κάτι ερισσότερο.
Μορεί να σαγηνεύσει κάθε ζωντανό λάσµα µε την τέχνη του και έχει τη δύναµη να
ειβληθεί ακόµη και στον κόσµο του σκότους. Είναι ένα ξεχωριστό άτοµο, ένας ροφήτης,
ένας ισόθεος καλλιτέχνης. Η άοψη µε την αώτερη ροµαντική καταγωγή144 ερί
καλλιτέχνη- ροφήτη, µύστη και αρχιερέα αρουσιάζεται εδώ για ρώτη φορά στην
ιταλόγλωσση οίηση, αλλά όχι και για τελευταία.145 Ο Σολωµός δείχνει να ενστερνίζεται
την άοψη ερί «καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας»146 και θεωρεί τον καλλιτέχνη το µόνο ικανό
ρόσωο να αναζητήσει και να αοκαλύψει την Αλήθεια, να συλλάβει και να διατυώσει
την Αόλυτη Ιδέα, την ουσία των ραγµάτων ου βρίσκονται κάτω αό τη φαινοµενική
ραγµατικότητα. Τον άνθρωο ου µορεί να ααλλάξει την ανθρωότητα αό αορίες,
ερωτηµατικά και βάσανα.
Vanne e il Vero dono porta all΄affannate
anime nostre
***
Σύρε, και για δώρο φέρε την Αλήθεια στις 4ονεµένες µας
ψυχές
Orfeo ΑΕ 538, 9- 10
Έτσι θα ροτρέψει τον Αυτοσχεδιαστή στον οιητικό Orfeo, ενώ λίγο ιο άνω έχει δηλώσει
ότι µόνο µέσω της οίησης είναι δυνατόν να οδηγηθούµε στην Αλήθεια:
L΄Erebo tutto e quanto arcano ha seco
fia sciuso al canto ove ragiona un Dio
***
Όλο το Έρεβος κι όλα τα µυστήριά του
θα ξεσκε4αστούν στο τραγούδι 4ου συλλογάται ένας Θεός
144

Γ. Βελουδής, 1989, σελ. 349
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Σχεδίασµα για τη Φραγκίσκα Φραίζερ, στίχοι 1- 5 και 25-30, Άαντα 2, σελ. 236

146

Γ. Βελουδής, 1989, σελ.347

Orfeo ΑΕ 538, 7- 8

99

Ο Σολωµός αναγνωρίζει στην οίηση, και κατ΄ εέκταση στον οιητή, τη δυνατότητα να
φέρει εις έρας αοστολές ου υερβαίνουν τα κοινά µέτρα.147 Κι αυτό γίνεται, γιατί η
τέχνη εξευγενίζει τον άνθρωο και να τον ροάγει σε ηθικό είεδο.
Ας ροσέξουµε ως αρχίζει ο Orfeo(1)
Gli uomini, o Orfeo, seguirono il tuo canto sovrumano
e s΄empierono di esso, ed obbliarono di fare il male. Il fiore
della divinità spuntò nell΄anima loro, e nel coglierlo
repentinamente aperto s΄allegrarono, e come in sogno si
ricordarono di averlo gran tempo addietro posseduto.
***
Οι άνθρω4οι, Ορφέα, ακολούθησαν το υ4ερκόσµιο τραγούδι σου,
γέµισαν α4΄ αυτό και ξέχασαν να κάνουν το κακό. Το λουλούδι
της θεϊκότητας ξε4ρόβαλε µες την καρδιά τους και χαίρονται, όταν το κόβουν
έτσι ξαφνικά 4ου άνοιξε, κι ό4ως σε όνειρο θυµήθηκαν 4ως
κά4οτε το ΄ χαν κι αυτοί.
Orfeo (1) ΑΕ 556, 1 - 5
Η δύναµη της τέχνης είναι τέτοια ου µορεί να βελτιώσει τον άνθρωο και να τον
αοµακρύνει αό δραστηριότητες ου δεν ταιριάζουν στη φύση του. Mέσω αυτής ο
άνθρωος οδηγείται στην αυτοσυνειδησία, κατακτά την αγαθότητα και γίνεται θείος (το
λουλούδι της θεϊκότητας …θυµούνται 4ως κά4οτε το ΄χαν δικό τους). Η τέχνη µε τον τρόο αυτό
ανάγεται σε ηθικό αιδαγωγό του ανθρώου κι έτσι τον καθιστά ικανό να οραµατιστεί και
να διεκδικήσει ανώτερους στόχους.148 Κι ένας αό αυτούς είναι η αναζήτηση της Αλήθειας.
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Υενθυµίζουµε στον αναγνώστη ως ριν ειχειρήσει την κατάβαση στον Άδη ο Ορφέας είχε λάβει µέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία,

κατά την οοία µε τη µουσική του έδωσε λύσεις σε ολλά ροβλήµατα των Αργοναυτών. Έδινε ρυθµό στους κωηλάτες, τους ξεκούραζε και τους
ηρεµούσε όταν χρειάζονταν. Ειλέον σταµάτησε τη θαλασσοταραχή, ακινητοοίησε µε τη µουσική του τις Συµληγάδες, αοκοίµισε µε τραγούδι
το δράκοντα φύλακα του δέρατος και εισκίασε το τραγούδι των Σειρήνων.
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Το διαλεκτικό λειτουργικό σχήµα Τέχνη – Παιδεία - Ηθική έχει την αώτατη καταγωγή του στην Αρχαία Ελλάδα και στην υέρµετρη

αιδευτική αξία ου έδιναν οι Έλληνες σ΄ όλες τις µορφές τέχνης και ιδιαίτερα στην Τραγωδία. Αλλά και ολύ µεταγενέστερα οι ροµαντικοί
«δάσκαλοι» του Σολωµού δεν αρνήθηκαν ε΄ ουδενί τον εκαιδευτικό της ρόλο. Ο Σίλλερ µάλιστα θεωρεί την Τέχνη αξία ου υερβαίνει κατά ολύ
την αλή αισθητική αόλαυση και µετουσιώνεται σε δύναµη αιδείας και κοινωνικής αναµόρφωσης και ακόµη δύναµη ου υερβαίνει την
ατοµική ουσία και οδηγεί τους άλλους ανθρώους στην αυτογνωσία του οντολογικού και ιστορικού τους ροορισµού, στην κατάκτηση της
Ελευθερίας, ου είναι η φύση τους (Φ. Σίλλερ, «Για την αισθητική 4αιδεία του ανθρώ4ου», Οδυσσέας, 1990, σελ. 13 και 14 αντίστοιχα), ενώ ο Χέγκελ τη
σχέση τέχνης και ηθικής ραγµατεύεται στην «Αισθητική» και στο χωρίο µε τίτλο «Η Τέχνη σε αναφορά 4ρος την ηθική βελτίωση» (Hegel G,
Vorlesungen uber die Asthetik, vol. 1, σελ. 81-82)

100

Κι η τέχνη έχει αυτή τη δύναµη, γιατί ροέρχεται αό το Θεό κι είναι δικό του «αθάνατο»
δώρο στον άνθρωο. Οι αόψεις αυτές αρουσιάζονται εµφαντικά στον Orfeo(2)
A lui verra incontro forza femminile dilianiatrice; Ma la recita testa, penetrata dall΄amoroso alito
incorrutibile degli Dei, manderà al cielo
dalle onde insaguinante dell΄Ebro l΄ultimo
ritmo inimitabileed immortale.
***
Αλλά το 4ληγωµένο κεφάλι, δια4οτισµένο α4ό την άφθαρτη
ερωτική 4νοή των Θεών, α4ό τα µατωµένα κύµατα του Έβρου
θα στείλει τον τελευταίο, τον αµίµητο κι αθάνατο ρυθµό.
Orfeo (2) ΑΕ 557, 21-24

και σε αραλλαγή:
ma le lacerata membra penetrate dal dono incorrutibile degli Dei manderano per ultima volta attorno l΄ultimo ritmo inimitabile ed
immortale.
***
Θα 4έσουν 4άνω του
γυναίκες µανιασµένες γα τον κατασ4αράξουν· αλλά τα ξεσκισµένα µέλη,
4οτισµένα α4΄ το άφθαρτο το δώρο των Θεών, θα στείλουν για τελευταία φορά τριγύρω τον ύστατο
αµίµητο κι αθάνατο ρυθµό
Orfeo (2) 21-24
Ο οιητής, στα αραάνω αραθέµατα, θέλοντας να αναδείξει το µεγαλείο της τέχνης και
να ροσδώσει δραµατική διάσταση στο µύθο του Ορφέα, υιοθετεί τη µυθολογική εκδοχή
της κατακρεούργησης του αό τις Μαινάδες. Σύµφωνα µε την Ορφική αράδοση, ο
∆ιόνυσος, θέλοντας να εκδικηθεί τον Ορφέα, εειδή εριφρονούσε τα µυστήρια ου
γίνονταν ρος τιµήν του, διέταξε τις Μαινάδες να διαµελίσουν το σώµα του και ύστερα να
το σκορίσουν σε διάφορα σηµεία. Τα µέλη τα έθαψαν στα Λείβηθρα, ενώ το κεφάλι το
έταξαν στον Έβρο οταµό. Το σώµα καταστράφηκε, αλλά η τέχνη δεν έθανε µαζί µ΄
αυτό.
(…) manderà al cielo dalle onde
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insaguinate dell΄Ebro l΄ultimo ritmo inimitabile ed immortale
***
(…) α4ό τα µατωµένα κύµατα του Έβρου
θα στείλει στον ουρανό τον τελευταίο, τον αµίµητο κι αθάνατο ρυθµό
Orfeo (2) ΑΕ 557, 20-21
Ο θάνατος µορεί να κατέστρεψε το σώµα, αλλά ήταν αδύνατον να καταστρέψει το
καλλιτεχνικό χάρισµα. Αυτό υήρχε και θα υάρχει µέσα στον Ορφέα και στον κάθε
αληθινό καλλιτέχνη ως αιώνιο δώρο, ως αόλυτο χάρισµα, ως ρόταση αθανασίας για τον
κάτοχό του, αλλά και ως αξία αυτοδύναµη, ελεύθερη, ου ηγάζει αό το νεύµα του
ανθρώου και είναι υεράνω του χρόνου και της φθοράς. Και στον Orfeo(2) αναφέρεται
εµφαντικά ότι ο ήρωας στον Κάτω κόσµο έχασε τη λύρα του, αλλά δεν έχασε το
καλλιτεχνικό χάρισµα.
Egli era muto. Egli voleva posar là ma andò avanti: lo strumento gli era caduto
di mano alla foce dell’Erebo perchè nel momento in cui
gli occhi furono feriti dalla luce gli orecchi furono feriti
da gueste parole(…)
***
Ήθελε να ξεκουραστεί εκεί, αλλά 4ροχώρησε· τ΄ όργανο του ΄4εσε
α4΄ τα χέρια στην έξοδο τ΄ Ερέβους, γιατί τη στιγµή
4ου το φως χτύ4ησε τα µάτιας, τ΄ αυτιά χτύ4ησαν αυτά τα λόγια(…)
Orfeo (2) ΑΕ 557,11-14
Έχοντας, λοιόν, ο Ορφέας όλα τούτα τα εφόδια είναι ο κατάλληλος, για να αναλάβει το
δύσκολο έργο της ααλλαγής της ανθρωότητας αό την άγνοια και για το λόγο αυτό θα
κατέβει στα σκοτάδια του Άδη. Εκεί, στα άδυτα του Κάτω κόσµου, θα ροσαθήσει να
υερνικήσει τα εµόδια ου θα ροκύψουν και να αελευθερώσει την «Ευρυδίκη», την
Αλήθεια δηλαδή. Και τα εµόδια αυτά, όως αρχικά φαίνεται, δεν είναι ούτε ολλά ούτε
και δύσκολο να ξεεραστούν. Η «σύµβαση» ανάµεσα στον Πλούτωνα και στον Ορφέα
είναι αλή και σαφής. Πρέει να οδηγήσει την κόρη ως τις ύλες του Άδη δίχως να γυρίσει
το κεφάλι για να την αντικρίσει. Όλα µοιάζουν εύκολα. Κανένας ορατός εχθρός δεν
αειλεί τον Ορφέα και τίοτε δε φαίνεται να στέκεται εµόδιο στο δρόµο του. Τα
ράγµατα όµως εξελίσσονται διαφορετικά. Ο «εχθρός» υάρχει και µάλιστα βρίσκεται
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βαθιά κρυµµένος µέσα του: στην ανθρώινη φύση του. Αυτή είναι ο µέγιστος αντίαλός
του. Αό αυτήν εξαρτάται η ειτυχία ή η αοτυχία της αοστολής του. Ο Ορφέας θα
δοκιµαστεί στον Κάτω κόσµο, όχι τόσο σε φυσικό είεδο όσο σε ψυχικό. Οι συγκρούσεις
και οι εακόλουθες δοκιµασίες έχουν όλα τα χαρακτηριστικά µιας εσωτερικής σύγκρουσης.
Στον αγώνα τού Ορφέα ο Σολωµός έχει ροσδώσει χαρακτήρα ανανθρώινο και στο
ταξίδι στον Άδη ο Ορφέας εκροσωεί ολάκερη την ανθρωότητα. Ο αγώνας λοιόν και η
σύγκρουσή του µε τις αδυναµίες του εαυτού του αοτελούν κατ΄ ουσίαν συγκρούσεις τού
εν γένει ανθρώου µε την ίδια του τη φύση. Αντανακλούν την αέναη άλη του µε τον
εαυτό του και µε τις δυνάµεις του Σύµαντος. Κι αυτός ο αγώνας δεν είναι διόλου εύκολος.
Ο Ορφέας, έστω κι αν έφθασε ένα βήµα αό την ειτυχία, δεν την κατέκτησε. Την ύστατη
στιγµή νικήθηκε αό τις αδυναµίες του και έστρεψε το κεφάλι ρος τα ίσω.
Un rumore
strano ed indefinito dietro essa la distrasse per un
momentο e si volse indietro a guardare. Erano gli
alberi strepitantie gli animali mugolanti che
significavano il principio del sentimento e del pensiero dell uomo
***
Ένας θόρυβος
4αράξενος κι ακαθόριστος ακούστηκε 4ίσω της, την ξάφνιασε
για µια στιγµή και γύρισε το κεφάλι να κοιτάξει.
Ήταν ο θόρυβος των δέντρων, το µούγκρισµα των ζώων,
4ου φανέρωναν την α4αρχή του αισθήµατος και της σκέψης
του ανθρώ4ου
Orfeo (1) ΑΕ 556, 14-19
Ακριβώς την ύστατη στιγµή, τότε ου αό την ειτυχία τον χώριζε ελάχιστη αόσταση, ο
άνθρωος λύγισε και αρέβη τη σύµβαση. Μια ελάχιστη αφορµή τον έκανε να χάσει ό,τι
ειθυµούσε. Κι όλα συνέβησαν την τελευταία ακριβώς στιγµή. Τη στιγµή ου το Κοσµικό
µυστήριο αοκαλύτονταν.
Un aureola di gloria ti circondava; un altra ti sovrastava perche le stelle
ed i mondilontani ti danzavano al di sopra
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colla rapida agevolezza delle spose giovinette;
un altra aureola di gloria s΄andava intrecciando nel centro dell΄abisso, che si preparava
a svelare sotto i tuoi occhi tutti i misteri
e chiarificarteli.
***
Ένα φωτοστέφανο δόξας σε 4ερίζωνε.
Ένα άλλο κρέµονταν 4άνω σου, γιατί τ΄ άστρα
κι οι µακρινοί κόσµοι χόρευαν 4άνω α4΄ το κεφάλι σου,
σα λυγερά και νιόνυφα κορίτσια.
Ένα άλλο στεφάνι δόξας 4λέκονταν στο κέντρο
της αβύσσου κι ετοιµάζονταν
ν΄ α4οκαλύψει στα µάτια σου όλα της τα µυστήρια
και να τα ξεκαθαρίσει.
Orfeo(1) ΑΕ 556, 19- 26
Η ανθρωότητα δια µέσω του Ορφέα λησίασε τη γνώση και την αλήθεια, αλλά δεν
κατάφερε να την αοκτήσει. Οι δυνάµεις της ήταν µικρές για ένα τέτοιο έργο. Στον Orfeo(2)
ακούγονται τα εξής λόγια αό µια άγνωστη φωνή:
Il dono cadde dal grembo degli Dei
nel grembo dell΄umana fiacchezza; e sotto la grandezza
dell arte, stava ferma la picolezza dell΄ uomo, che
non si sollevò degnamente: egli non ebbe forza nemmeno
di non volgere il capo indietro.
***
Το δώρο έ4εσε α4΄ τον κόρφο των Θεών
στον κόρφο της ανθρώ4ινης αδυναµίας· και κάτω α4΄ τη µεγαλοσύνη
της τέχνης βρίσκονταν η ανθρώ4ινη αδυναµία 4ου δεν
τον άφησε να υψωθεί ό4ως τα΄ άξιζε αυτός δεν είχε τη δύναµη
να µη γυρίσει το κεφάλι.
Orfeo (2) ΑΕ 557,14 - 18
Η διαίστωση είναι εντυωσιακή και ροκαλεί ροβληµατισµό. Η συνύαρξη των
αντιθέτων άντα ήταν αρούσα στο έργο του Σολωµού, οτέ όµως τόσο εµφαντικά
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δοσµένη και τόσο τραγικά καθοριστική. Αό τη µια ο άνθρωος κάτοχος µιας δύναµης
όως αυτής της τέχνης, ου µορεί να τον βοηθήσει να εκληρώσει όλους του τους
στόχους, και αό την άλλη φορέας µιας αδυναµίας ου δεν του ειτρέει να αρθεί.
Il povero Orfeo
***
Ο δυστυχής Ορφέας
Orfeo(1) ΑΕ 556, 13
Η φράση αυτή αοτελεί την κατακλείδα του Orfeo(1) και είναι ενδεικτική της κατανόησης
ου δείχνει η άγνωστη φωνή για το δράµα του Ορφέα. Του ανθρώου ου τόλµησε, αλλά
δεν κατάφερε να ειτύχει και µε τον τρόο αυτό καταδίκασε τον εαυτό του και την
ανθρωότητα στην άγνοια.
La natura tornò all’obblio
di medesima e gli uomini anche essi!
***
Η φύση ξέχασε τον εαυτό της,
το ίδιο και οι άνθρω4οι
Orfeo (2) ΑΕ 557, 5-6
Μέσα αό τα στοιχεία ου µας δίνει το κείµενο ως εδώ, αναδεικνύει ως βασική αιτία της
αοτυχίας την αδυναµία του ανθρώου να τιθασεύσει τα άθη και τις ειθυµίες του. Η
αλήθεια υάρχει και οι κάτοχοι της είναι ρόθυµοι να την αοκαλύψουν (si preparava a
svelare sotto i tuoi occhi tutti i misteri e chiarificarteli /ετοιµάζονταν ν΄ α4οκαλύψει στα µάτια σου
όλα της τα µυστήρια και να τα ξεκαθαρίσει) ο άνθρωος, όµως, δε φαίνεται να κατέχει τις
δυνάµεις ου χρειάζονται για την αοκάλυψη. Κι αυτό γιατί, όταν ο ίδιος θα κληθεί να
συγκρουστεί µε τις αδυναµίες του εαυτού του και να ροσαθήσει να τις υερνικήσει, τότε
δε φαίνεται ικανός να το κάνει. Οι δυνάµεις του φαντάζουν ολύ µικρές ακόµη και για να
ειβληθεί στον εαυτό του. Σε ρώτο είεδο, λοιόν, ως αιτία ροβάλλεται η ανθρώινη
αδυναµία.
Αν διαβαστεί, όµως, ροσεκτικά το κείµενο θα δούµε ως κάτω αό το ρώτο είεδο
σύγκρουσης ενυάρχει κι ένα δεύτερο. Αν αξιολογηθούν σωστά οι στίχοι 26-28 του Orfeo(1)
θα διαιστώσουµε ως µια άλλη δύναµη καθορίζει τις εξελίξεις.
Gli è cosi che con tutte le tue for-
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ze lottavi col Fato gigantesco, il quale silenzioso mormorava nel secreto la vittoria.
***
Έτσι ήταν και µ΄ όλες σου τις δυνάµεις
Πολεµούσες ενάντια στο Πε4ρωµένο, 4ου σιω4ηλό
µουρµούριζε κρυφά τη νίκη του.
Orfeo (1)ΑΕ 556, 26 -28
Σε τούτους τους στίχους φαίνεται ο Ορφέας να έχει να αντιαλέψει και µια δύναµη ου ο
οιητής την ονοµάζει Fato (Ειµαρµένη)149. Η αρουσία της ρέει να αξιολογηθεί
ροσεκτικά, γιατί µας εισάγει σε µια νέα εκδοχή της δοκιµασίας του Ορφέα και
αοκαλύτει ένα άλλο είεδο της ίδιας σύγκρουσης. Σύµφωνα µ΄ αυτό ο Ορφέας, και
συνακόλουθα ολάκερη η ανθρωότητα, δεν µόρεσε να εκληρώσει τους υψηλούς της
στόχους, εξαιτίας της δικής της αδυναµίας, η οοία όµως αοτελεί συνέεια µιας σκληρής
και ίσως άδικης µοίρας για τον άνθρωο, ου τις αραµέτρους της ο οιητής θέλει να
καθορίζονται αό τη δύναµη του Fato gigantesco (της αντοδύναµης Ειµαρµένης). Αυτή
καθόρισε ως ο άνθρωος «non si solevo degnamente/δεν υψώθηκε ό4ως του άξιζε», αυτή
αρεµόδισε την ανέλιξή του, αυτή στάθηκε εµρός του ανυέρβλητο εµόδιο. Η
εξιχνίαση του Κοσµικού µυστηρίου, η αόλυτη γνώση και η ααλλαγή αό την άγνοια
ήταν ροδιαγεγραµµένο να µην αοκαλυφθούν στον άνθρωο. Ο ίδιος, όσο κι αν ειθυµεί
την άρση και την είλυση των µυστηρίων, όσες ροσάθειες κι αν καταβάλλει δε θα έχει
κανένα αοτέλεσµα.
Οι στίχοι 26 –28 του Orfeo(1) το δηλώνουν µε σαφήνεια και γι΄ αυτό αξίζει να τους
ξαναδιαβάσουµε:
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Η ιταλική λέξη Fato µορεί να µεταφραστεί ακόµη και ως Τύχη, Μοίρα, Περωµένο. Προκρίνουµε τη µετάφρασή της µε τον

αρχαιοελληνικό τύο Ειµαρµένη, καθώς ο όρος ερικλείει αυτό ου είναι ροδιαγεγραµµένο να γίνει δίχως όµως να αναιρεί και την ευθύνη του
ανθρώου. Για να γίνει ερισσότερο κατανοητός ο όρος θα αναφερθούµε στα Οµηρικά κείµενα και στην Αρχαία Τραγωδία εκεί όου η έννοια της
διλής αιτιότητας ή συνυευθυνότητας υάρχει άντα. Έτσι, στην Ιλιάδα ο Πάτροκλος και ο Έκτορας για αράδειγµα σκοτώνονται, όχι µόνο γιατί
είναι ροαοφασισµένο, αλλά και γιατί οι ίδιο ροκάλεσαν τη µοίρα τους υερβαίνοντας τα όριά τους. Η Μήδεια και ο Αγαµέµνονας άλι στην
Αρχαία Τραγωδία, οδηγούνται στην καταστροφή λόγω θείας ετυµηγορίας, της οοίας όµως η ραγµατοοίηση εξαρτάται αό µια σειρά
ανθρώινων αοφάσεων.
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Gli è cosi che con tutte le tue forze lottavi col Fato gigantesco, il quale silenzioso mormorava nel secreto la vittoria.
***
Έτσι ήταν και µ΄ όλες τις δυνάµεις σου
4ολεµούσες ενάντια στο Πε4ρωµένο, 4ου σιω4ηλό
µουρµούριζε κρυφά τη νίκη του.
Orfeo (1)ΑΕ 556, 26 -28
Ο στόχος του Ορφέα ήταν εξ αρχής υοθηκευµένος και η αοτυχία σίγουρη. Η ίδια η
Ειµαρµένη γνώριζε την έκβαση του εγχειρήµατος και «mormorava in silenzio la sua
vittoria/µουρµούριζε κρυφά τη νίκη της». Τα εριθώρια ανέλιξης του ανθρώου ήταν και είναι
ροδιαγεγραµµένα και οι ανθρώινες δυνάµεις, ακόµη κι αν ειστρατευθούν στο σύνολό
τους, δεν αρκούν για να φέρουν το ειθυµητό αοτέλεσµα (con tutte le tue forze lottavi col
Fato gigantesco / µ΄ όλες σου τις δυνάµεις 4ολεµούσες ενάντια στην Ειµαρµένη).
Το νέο αυτό είεδο σύγκρουσης, µε τις αραµέτρους ου εισάγει, ροσδίδει στο κείµενο
έντονα στοιχεία τραγικότητας τα οοία αξίζει να εντοισθούν και να αξιολογηθούν. Ο
Σολωµός είναι τραγικός οιητής και γι΄ αυτό η αναζήτηση και ανάδειξη των τραγικών
στοιχείων ου εµεριέχονται στα έργα του είναι ανάγκη να αοτελεί βασικό µέληµα του
µελετητή. Ο αρχαίος µύθος του Ορφέα ενείχε σέρµατα τραγικότητας και α΄ αυτή την
άοψη αοτελούσε ένα ολύ καλό και σταθερό υόβαθρο άνω στο οοίο µορούσε να
στηρίξει ο οιητής το δικό του τραγικό έργο.
Και σ΄ αυτή τη σολωµική τραγωδία ρώτο στοιχείο τραγικότητας είναι η σύγκρουση του
ήρωα µε την Ειµαρµένη. Με µια δύναµη ου ανήκει στο χώρο της θεότητας και ο ρόλος της
έγκειται στο να ροκαθορίζει τη ζωή των ανθρώων και των θεών. Η δύναµή της είναι
τεράστια και τα «µερίδια» ου µοιραίνει τον καθένα ααραβίαστα και αδιαραγµάτευτα,
άµεσα συνδεδεµένα µε την ύαρξη ενός αγκόσµιου νόµου, ου αν καταστρατηγηθεί θα
ανατρέψει την ισορροία του Σύµαντος. Για να κατανοηθεί το µέγεθος της δύναµής της
θα ειχειρήσουµε µια ενδεικτική αναφορά στην Ιλιάδα του Οµήρου και στα λόγια της θεάς
Ήρας ρος το ∆ία, όταν εκείνος εξέφρασε την ειθυµία να αλλάξει την ειµαρµένη του γιου
του Σαρηδόνα. Η θεά τότε του λέει:
«Υιέ του Κρόνου τροµερότατε, τι λόγια αυτά 4ου κρένεις;
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Έναν θνητό 4ώς θες, 4ου θάνατο του ΄χει γραµµένα η µοίρα,
τώρα ξανά α4΄ τον 4ολυστέναχτο να τον γλιτώσεις Χάρο;
Κάµε ό,τι θες, µα κι άλλοι αθάνατοι δεν έχουµε την ίδια γνώµη.»150
Ιλιάδα Π 440-443
Ενάντια σε µια τέτοιας διάστασης δύναµη αγωνίζεται ο Ορφέας, θέλοντας να ανατρέψει
µια αό τις σταθερές ου εκείνη όρισε για τον άνθρωο.
Το ρώτο σταθερό υόβαθρο για την αναγωγή του κειµένου στο χώρο της τραγωδίας
υάρχει και δεν είναι άλλο αό τη σύγκρουση του ήρωα µε την ανώτερη δύναµη. Αό την
εοχή των µεγάλων τραγικών της αρχαιότητας οι αντιθέσεις του ανθρώου µε τους θεούς,
τη Μοίρα ή µε δυνάµεις ολύ ανώτερες αό τον ίδιο αοτελούσαν ροϋοθέσεις
τραγικότητας. Πρέει να ροσεχθεί όµως ως η σύγκρουση, όσο σφοδρή και σκληρή κι αν
είναι, δεν είναι αό µόνη της ικανή να ροσδώσει τραγική διάσταση. Ούτε και το γεγονός
της αοτυχίας µορεί να ειτύχει κάτι τέτοιο. Οι συγκρούσεις οοιασδήοτε έντασης κι αν
είναι και εναντίον οοιουδήοτε εχθρού και το ατυχές τέλος µιας ροσάθειας, ακόµη και
το κλάµα, ο όνος ή κι ο θάνατος, ροσφέρουν κατάλληλο υλικό για να στηρίξουν ένα
µελόδραµα ή ένα δράµα, αλλά δύσκολα θα µορούσαν να στηρίξουν µια τραγωδία.
Αοτελούν στοιχεία τραγικότητας, ενίοτε ροϋοθέσεις τραγικότητας, αλλά όχι θεµέλιο
λίθο της.
Ο Σολωµός, κατεξοχήν τραγικός οιητής και µε µακράν θητεία στο είδος δεν το λησµονά.
Γνωρίζει ως ρέει να αναζητήσει ειµέρους στοιχεία και ειλέον φωτισµούς, για να
ειτύχει το στόχο του και το κάνει. Αυτά τα ειµέρους στοιχεία είναι ώρα να αναζητήσουµε
και να αναδείξουµε. Κι αυτά εντοίζονται κυρίως σε τρία είεδα :
α) στη σύνδεση της εριέτειας του Ορφέα µε την ροσάθεια ααλλαγής αό τη
βασανιστική άγνοια και την κατάκτηση της αλήθειας, γεγονός ου θα σηµάνει αυτόµατα
την είλυση του κοσµικού µυστηρίου β) στην αρουσία της τέχνης ως θεϊκό δώρο στον
άνθρωο και γ) στη σύνδεση της σύγκρουσης και των αοτελεσµάτων της µε αιτίες και
συνέειες ου ξεερνούν κατά ολύ την ατοµική ερίτωση και ερικλείουν µαρτυρίες
γενικά για τον άνθρωο.
Ας εξετάσουµε, όµως, καθεµιά αό τις νέες αυτές αραµέτρους αναλυτικά, αρχής
γενοµένης αό την ροσάθεια ααλλαγής αό την άγνοια.
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Οµήρου Ιλιάδα, µετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι.Θ. Κακριδή, 1954, σελ. 225
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Η διαφοροοίηση αυτή του σολωµικού µύθου αό το αρχικό µυθολογικό ρότυο
αρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς ροσδίδει στο σολωµικό κείµενο τραγικό
µεγαλείο και φιλοσοφικές και κοσµοθεωρητικές ροεκτάσεις τις οοίες δεν έχει ο
αρχαιοελληνικός µύθος. Προσεγγίζει έτσι στα όρια της αρχαίας τραγωδίας, καθώς εκεί το
σχήµα Γνώσης–Άγνοιας αοτελεί ένα αό τα βασικά ερµηνευτικά κλειδιά της και ολλές
φορές ανάγεται σε βασικό συντελεστή τραγικότητας. Για τον τραγικό λόγο η αραλάνηση
των ροσώων, η θεόσταλτη Άτη (τύφλωση), ου ορίζεται ως κατάσταση εκ διαµέτρου
αντίθετη αό την είγνωση και την αλήθεια, αοτελούν χώρους εκκόλαψης τραγικών
καταστάσεων και ακραίων δοκιµασιών για τα ρόσωα. Στους «Πέρσες» και στους «Ετά
εί Θήβας» του Αισχύλου, στον «Οιδίοδα τύραννο» του Σοφοκλή, αλλά και στην
«Ηλέκτρα» του Ευριίδη, η άγνοια των ροσώων και το ψεύδος µέσα στο οοίο ζουν τους
οδηγεί σε συνεχή λάθη και υερβάσεις του µέτρου, µε αοτέλεσµα να οδηγούνται στην
καταστροφή τόσο την ατοµική όσο και σ΄ εκείνη του οίκου τους.151
Μια, λοιόν, αό τις κοιτίδες τραγικότητας της ανθρώινης ύαρξης αοτελούσε ανέκαθεν
το ψεύδος και η αραλάνηση, η έλλειψη ή το κενό γνώσης. Η συνειδητοοίηση όλων
αυτών των ροβληµάτων, ου η άγνοια ροκαλεί στον άνθρωο, ανέδειξε τον αγώνα
εναντίον της ρωταρχικό για όλους εκείνους ου έθεσαν ως σκοό τους την υηρεσία του
ανθρώου, αλλά και για όλα εκείνα τα ανήσυχα νεύµατα ου το Κοσµικό µυστήριο και
τα τόσα αναάντητα ερωτηµατικά του Σύµαντος αοτέλεσαν µέγιστη ρόκληση.
Ένα αό αυτά τα ρόσωα αναδεικνύεται µέσα αό το κείµενο και ο ίδιος ο Ορφέας, ο
οοίος όταν ειχειρεί την κάθοδο στον Άδη, ουσιαστικά ειχειρεί κάθοδο στα άδυτα των
µυστηρίων, στην ηγή της γνώσης κι εκεί ειχειρεί να αλλάξει τη µοίρα όχι µόνο τη δική
του, αλλά και ολάκερης της ανθρωότητας. Αυτή η ροσάθεια είναι, όµως, δύσκολη και
στο έακρο τραγική, καθώς θα οδηγήσει τον ήρωα σε συγκρούσεις τραγικού µεγαλείου,
ου µε τη σειρά τους θα ροκαλέσουν δοκιµασίες σε είεδο ψυχικό.
Η κύρια, µάλιστα, δοκιµασία του Ορφέα και η µεγαλύτερη και δυσκολότερη σύγκρουσή
του είναι εκείνη ου συντελείται στον εσωτερικό του κόσµο, στην έδρα των συναισθηµάτων
και των ειθυµιών του. Εκεί όου η ειθυµία και η ανάγκη να αντικρίσει τη σύζυγο ή ο
φόβος µήως της συνέβη κάτι κακό ανατρέει τα δεδοµένα και υοθηκεύει το στόχο (Un
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rumore strano ed indefinito dietro essa la distrasse per un momento e si voles dietro a guardare /
ένας θόρυβος 4αράξενος κι ακαθόριστος 4ίσω α4΄ αυτήν την ξάφνιασε για µια στιγµή και γύρισε
ξο4ίσω το κεφάλι να κοιτάξει). Η µεγάλη σύγκρουση του Ορφέα είναι κατά κύριο λόγο
σύγκρουση εσωτερική. Σύγκρουση ανάµεσα στην ηθική θέληση, ου ειθυµεί να
ραγµατώσει ένα έργο δύσκολο και σηµαντικό και στη φυσική οντότητα, ου υοθηκεύει
τον υψηλό στόχο, γιατί δεν έχει τη δύναµη να ληρώσει τις ροϋοθέσεις ου χρειάζονται
γι΄ αυτόν.
Η σύγκρουση µάλιστα αυτή, σύµφωνα µε την εγελιανή τυολογία, ου αοδεδειγµένα έχει
υόψη του και ακολουθεί ο οιητής, ανήκει στον τρίτο και υψηλότερο βαθµό
συγκρούσεων, στην κατηγορία εκείνων ου έχουν την αρχή τους σε διαφορές σύµφυτες µε
την ίδια τη φύση του νεύµατος και γι΄ αυτό το λόγο αρουσιάζει και τόσο µεγάλο
ενδιαφέρον για την τέχνη.
Σύµφωνα µε τον Έγελο, οι τραγικές συγκρούσεις διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
1. Συγκρούσεις ρώτου βαθµού, ου γεννιούνται αό εριστατικά ου ανήκουν στο
φυσικό εδίο και εριέχουν ένα στοιχείο άρνησης, διαταραχής και καταστροφής. Οι
συγκρούσεις αυτές δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για την τέχνη και γίνονται αοδεκτές
µόνο εφόσον ροκαλούν συγκρούσεις ανώτερου βαθµού.
2. Συγκρούσεις δευτέρου βαθµού, ου έχουν την αιτία τους σε σχέσεις φυσικής τάξης,
σχέσεις ραγµατικές και θετικές καθαυτές (όως λ.χ. οι δεσµοί συγγένειας), ου όµως
ροκαλούν αντιθέσεις και συγκρούσεις στον κόσµο του νεύµατος.
3. Συγκρούσεις τρίτου βαθµού, ου έχουν την αρχή τους σε διαφορές σύµφυτες µε την ίδια
τη φύση του νεύµατος. Τις συγκρούσεις αυτές ο άνθρωος τις ραγµατοοιεί όχι ως
φυσικό ον αλλά ως νεύµα. Ο αγώνας γίνεται ενάντια σε κάτι ραγµατικά ηθικό, αληθινό,
ιερό. Αυτές οι συγκρούσεις έχουν ραγµατικό ενδιαφέρον, γιατί ηγάζουν αό την ίδια
την ηθική θέληση του ανθρώου.152
Και των τριών ειδών τις συγκρούσεις θα κληθεί να αντιµετωίσει ο Ορφέας µε κορυφαίες
εκείνες του τρίτου είδους στις οοίες δίνει και µεγαλύτερη έµφαση ο οιητής µέσα στο έργο
του, γιατί µόνο εκείνες αρουσιάζουν ενδιαφέρον για την τέχνη. Οι άλλες συγκρούσεις
αλά υονοούνται.
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Κ. Βάρναλης, 1925, σελ.72-73 και Ερ. Καψωµένος, 2000, σελ. 95-124
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Έτσι, τις συγκρούσεις ου ροκαλεί ο θάνατος της Ευρυδίκης (ρώτου βαθµού), η αώλεια
της συζύγου και η κατάβαση στο σκότος του Άδη (δεύτερου βαθµού) δεν ενδιαφέρουν τον
οιητή. Το βάρος έφτει στις συγκρούσεις του τρίτου βαθµού, καθώς τις τελευταίες, για να
τις ροσελάσει ο ήρωας και να ραγµατώσει τη νίκη, ρέει να αντιτάξει την ηθική του
θέληση ενάντια στις φυσικές αναγκαιότητες. Κι αυτό το έργο δεν είναι διόλου εύκολο. Όσο
κι αν η ηθική του θέληση είναι µεγάλη και η αοφασιστικότητα του ακόµη µεγαλύτερη,
όσο κι αν ο ίδιος είναι ο εκλεκτός, ο ισόθεος καλλιτέχνης, ο ροφήτης, η φυσική
αναγκαιότητα θα αοδειχτεί ισχυρότερη. Μια στιγµή αδυναµίας είναι ικανή να
καταστρέψει τα άντα. Η υλική φύση τού ανθρώου θα υερκεράσει την ηθική. Ο ηθικός
άνθρωος θα νικηθεί αό το φυσικό άνθρωο. Κι αυτή η ήττα είναι στο έακρο τραγική,
γιατί ο αοτυχών άνθρωος δεν είναι µια αλή καθηµερινή ροσωικότητα. Είναι ένα
ξεχωριστό λάσµα, είναι ο φορέας ενός εκληκτικού δώρου, ενός θεϊκού ρονοµίου, της
τέχνης.
Και στον Orfeo(1) και στον Orfeo(2) τα στοιχεία αυτά ροβάλλονται εντονότατα :
La divina forza caduta dal grembo degli Dei,
era diretta tutta ad uno scopo parziale, e sotto
la grandezza dell’arte restava accovacciata la
piccolezza dell’uomo che non ebbe nemmeno potere di non volgere il capo
***
Η θεϊκή δύναµη, 4ου έ4εσε α4΄ τον κόρφο των Θεών,
κατευθύνθηκε σ΄ ένα µοναδικό σκο4ό και, κάτω
α4΄ το µεγαλείο της Τέχνης, φώλιαζε η ανυµ4όρια τ΄ ανθρώ4ου,
4ου δεν είχε ούτε τη δύναµη να µη γυρίσει το κεφάλι.
Orfeo(1) ΑΕ 556, 8-12
και στον Orfeo(2) διαβάζουµε:
Il dono cadde dal grembo degli Dei
nel grembo dell’umana fiacchezza; e sotto la grandezza
dell arte, stava ferma la picolezza dell uomo, che
non si sollevo degnamente: egli non ebbe forza nemmeno
di non volgere il capo indietro.
***
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Το δώρο έ4εσε α4΄ τον κόρφο των Θεών
στον κόρφο της ανθρώ4ινης αδυναµίας· και κάτω α4΄ τη µεγαλοσύνη
της τέχνης βρίσκονταν η ανθρώ4ινη αδυναµία 4ου
δεν τον άφησε να υψωθεί ό4ως τα΄ άξιζεα : αυτός δεν είχε τη δύναµη
να µη γυρίσει το κεφάλι.
Orfeo (2) ΑΕ 557, 14 – 18
Παρουσιάζεται τώρα ορατό µροστά µας και το δεύτερο είεδο του τραγικού φωτισµού
ου ο οιητής ροσδίδει στο µύθο του Ορφέα. Τραγική διάσταση ενέχει το γεγονός της
συνύαρξης µέσα στον άνθρωο µιας δύναµης τόσο αξιόλογης όσο εκείνη της τέχνης, αλλά
και της αδυναµίας, ου είναι τόσο ισχυρή, ώστε να µορεί να υερνικήσει όλες τις
αντιστάσεις του ανθρώου, τόσο τις ηθικές όσο και τις καλλιτεχνικές. Η ερίτωση του
Ορφέα αναδύει τραγικό µεγαλείο, γιατί είναι φορέας της ιο µεγάλης και σκληρής
αντιφατικότητας. Κατέχει το αθάνατο, αιώνιο και θεϊκό χάρισµα, την τέχνη, είναι ηθικός
αιδαγωγός των ανθρώων και άνω του συγκεντρώνει τις ελίδες όλης της
ανθρωότητας για την κατάκτηση της αλήθειας και συνάµα είναι τόσο αδύναµος όσο κι ο
ιο αλός άνθρωος άνω σε τούτη τη γη. Είναι κι αυτός φορέας της ανθρώινης
αδυναµίας, ου την κρίσιµη στιγµή υψώνει µρος του ένα αξεέραστο τείχος.
Και να αρόν τώρα και το τρίτο στοιχείο ου ροσδίδει στο κείµενο τραγικότητα. Η
υέρβαση της ατοµικής ερίτωσης και η αρουσίαση µέσω της ατοµικής ιστορίας µιας
µαρτυρίας για τον άνθρωο. Ο µύθος του Ορφέα, όως τον εανεγγράφει ο Σολωµός
υαινίσσεται ολλά για τον άνθρωο και για τον ροορισµό του. Για τη φύση του, για τις
δυνατότητές του, για τα εριθώρια εξέλιξής του. Για εκείνα ου ο ίδιος ειθυµεί να
αοκτήσει, αλλά και για όσα ίσως είναι καλό οτέ να µη ειτύχει. Μέσα στην όλη
ροβληµατική ου υάρχει στα κείµενα για τον Ορφέα ηχεί έντονη η φράση του στίχου 2829 του Orfeo (1)

La sposa,
l΄amata sposa fu perduta, ed era ben dritto
***
Η γυναίκα σου,
η αγα4ηµένη σου γυναίκα χάθηκε, κι ήτανε
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4ράγµατι σωστό.
Orfeo (1) ΑΕ 556, 28-29
Ήταν, λοιόν, σωστή η αώλεια της Ευρυδίκης. Ήταν σωστή η αώλεια της γνώσης για τον
άνθρωο. Ίσως, γιατί η εξιχνίαση του κοσµικού µυστηρίου να ήταν ένα δυσβάστακτο
βάρος για τον άνθρωο, ένα βάρος τόσο µεγάλο ου δε θα µορούσε ο ίδιος να σηκώσει,
γι΄ αυτό και ο Ορφέας δεν έφθασε στη γνώση. Η αοτυχία αυτή, όµως, σε κανένα σηµείο δε
στερεί αό τον Ορφέα αξία και δε µειώνει το θαυµασµό για την ροσάθειά του και κυρίως
δεν του στερεί την τιµή να θεωρηθεί ένα ρόσωο ου ενσαρκώνει και κατ΄ εέκταση
υλοοιεί το υψηλό.
Ας δούµε ώς γίνεται αυτό. Σύµφωνα µε τα διδάγµατα του γερµανικού ιδεαλισµού και
ειδικότερα του Σίλλερ, για να υλοοιηθεί το υψηλό είναι ααραίτητη η αρουσία τραγικών
συγκρούσεων, οι οοίες θα οδηγήσουν σε δοκιµασίες σε είεδο φυσικό, αλλά κυρίως
ψυχικό. Όταν µάλιστα ο ήρωας καταφέρει να υερνικήσει όλα τα εµόδια και τις
δυσκολίες και να ειβάλει την ηθική του θέληση στις φυσικές εναντιότητες (αισθήµατα,
ένστικτα, συµάθειες, άθη, τύχη, µοίρα) τότε θα έχει ραγµατώσει το υψηλό. Προϋόθεση,
λοιόν, για την υλοοίηση του υψηλού είναι η νίκη του νεύµατος άνω στην ύλη.153
Τέτοιες ροϋοθέσεις, όµως, δε φαίνεται να υάρχουν στο σολωµικό κείµενο καθώς η ηθική
θέληση του Ορφέα δεν ειβάλλεται στην ύλη. Αουσιάζει, λοιόν, η ροϋόθεση ου
εγγυάται την αρουσία του υψηλού; Αν µελετήσουµε καλύτερα το κείµενο, έχοντας υόψη
άντα το µυθικό υόβαθρο της εριέτειας του Ορφέα θα δούµε ως κάτι τέτοιο δε
συµβαίνει.
Ο Ορφέας, όταν αοφασίζει το αράτολµο ταξίδι στον Κάτω κόσµο, έχει να αντιµετωίσει
µια σειρά αό εµόδια, ου στα µάτια του αλού θνητού µοιάζουν αξεέραστα. Ο ίδιος,
όµως, δεν είναι ένας αλός άνθρωος. Είναι µια ξεχωριστή ροσωικότητα µε
αντοδύναµη ηθική θέληση και κάτοχος ενός µέσου ου µορεί να του ροσφέρει µεγάλη
βοήθεια, της τέχνης. Με την βοήθεια αυτών των µέσων ειχειρεί το ταξίδι και υερνικά τα
εµόδια ου του αρουσιάζονται. Το φόβο για τον Άδη, την ανασφάλεια ου ροκαλεί το
άγνωστο και το αίσθηµα της αυτοσυντήρησης το ξεερνά µέσω της ηθικής θέλησης, ενώ τη
δύναµη των Ερινυών και των νόµων του Κάτω κόσµου µέσω της µουσικής. Ο Ορφέας,
λοιόν, συγκρούεται µε λήθος εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών και ξεερνά τις φυσικές
153

F. Sciller, 1793, [Ιταλική µετάφραση 2003 σελ. 11-33] και ακόµη Γ. Βελουδής 1983, σελ. 8-15, Ερ. Καψωµένος, 2000, σελ. 95-121
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και ψυχικές δοκιµασίες µε ειτυχία. Η ειβολή της ηθικής θέλησης του Ορφέα άνω στις
δυνάµεις της φύσης είναι κάτι ερισσότερο αό εµφανής. Οι ροϋοθέσεις για την
αρουσία του υψηλού υάρχουν. Αυτό ου δεν υάρχει είναι η οριστική νίκη της ηθικής
θέλησης, όχι άνω στις φυσικές αντιξοότητες, αλλά άνω στην Ειµαρµένη, τη δύναµη
εκείνη ου έχει ροδιαγράψει τα εριθώρια του ανθρώου. Αυτή τη δύναµη δεν µορεί να
υερνικήσει η ηθική θέληση του Ορφέα και αό αυτήν κατ΄ ουσίαν ηττάται. Η ήττα αυτή,
όµως, δεν υοθηκεύει την αρουσία του υψηλού. Ίσα ίσα την ενισχύει. Κι αυτό γιατί ο
Ορφέας, ξεερνώντας όλες τις εί µέρους δοκιµασίες οδεύει ρος την ύψιστη δοκιµασία, τη
σύγκρουση µε την Ειµαρµένη όχι ια την ατοµική, αλλά την ανθρώινη. Αυτή τη
σύγκρουση, ου ροκαλεί τη µέγιστη δοκιµασία σε είεδο ψυχικό, δεν µορεί η ηθική
θέληση του Ορφέα να ξεεράσει. Και δεν µορεί όχι µόνο γιατί είναι µικρή σε δύναµη,
αλλά γιατί ρόκειται για ηθική θέληση ανθρώου µε όρια και συγκεκριµένες αντοχές. Το
υψηλό, λοιόν, ο Ορφέας το ενσαρκώνει και το υλοοιεί µε τον καλύτερο δυνατό και έτσι
τα κείµενα για τον Ορφέα εκληρώνουν µε τον καλύτερο µάλιστα δυνατό, αλλά και
ρωτότυο συνάµα τρόο, την ιδεαλιστική ρόθεση του οιητή να αρουσιάσει το υψηλό
µέσα αό το χώρο της τραγικής τέχνης.
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SAFFO
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Saffo

Figlio d'inclita terra u' lo straniero
Trova la patria e il barbaro gli Dei,
Deh in questa fragorosa in questa breve
Sponda del tempo ove sem'noi, m'ascolta
Dalla sfera dei canti ove tu regni.
Questa notte mi apparve la fanciulla
Che fù Musa di Lesbo. Avea la mente
Nell'abisso dei fati e mai non guarda
Ai mari ai monti alle campagne intorno,
Come fosse il creato a Lei straniero.
Ma dai cieli propinqui e dai remoti,
Le stelle tutte in tutta leggiadria
Vedean por l'orma un'altra volta in terra
La divina infelice, e da que'Mondi
Che pensando raggiunti avea col volo
E d'ogni parte, dove il cielo vivea
piove un sorriso d' amor sul coronato
Capo pensoso e sul virgineo petto
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Σαπφώ
Γιε ένδοξης γης, που ο ξένος βρίσκει την πατρίδα
κι ο βάρβαρος Θεούς, αχ, απ΄ αυτή την
πολυτάραχη, απ΄ αυτή τη σύντοµη όχθη του
καιρού που εµείς βρισκόµαστε, άκου µε από τη
σφαίρα των τραγουδιών που βασιλεύεις. Τούτη τη
νύχτα µπρος µου φανερώθηκε η κόρη, που ΄ταν η
Μούσα της Λέσβου. Είχε το νου της στην άβυσσο
της µοίρας κι ούτε κοίταζε τριγύρω τις θάλασσες
και τα βουνά και τις εξοχές σα να ΄τανε η κτήση
ξένη γι΄ αυτήν. Αλλά απ΄ τους ουρανούς τους
κοντινούς και τους απόµακρους, όλα τ΄ αστέρια,
µ΄ όλη τους τη χάρη έβλεπαν να πατεί ακόµη µια
φορά το πόδι στη γη η θεϊκή δυστυχισµένη· κι απ΄
εκείνους τους κόσµους, που µε το φτερούγισµα της
σκέψης είχε φτάσει, κι από κάθε µέρος όπου ο
ουρανός έχει ζωή, βρέχει ένα χαµόγελο αγάπης
πάνω στο στεφανωµένο και προβληµατισµένο
κεφάλι και στο παρθενικό το στήθος,
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Che fu rotto dal duolo e a cui rimase
Unica speme unica Dea la rupe.
Di repente a me visto la fanciulla
Volse il guardo e la mano e la parola.
Ahi che la terra e piena di misteri
Ne tutti il loco onde vegn΄io li svela.
Un dì nel fiore del mio terzo Aprile
Nel talamo ove nacqui alla sventura,
Mente io maravigliava al tempestoso
Balzar del cuore e vi tenea la mano;
Mi stette innanzi una femminea larva
E in suon profondo e a nostre voci ingnoto,
«Prendi e vivi brev'ora e desolata
Sull'attonita terra» e si dicendo
Mi posò l' immortal fronda sul crine.
Fosse ciò in sogno, in visione, o fuori,
La mente non obblia quella figura;
Ch'era tremenda eppur serbava il bello
Del grecco mondo e del Fidiaco marmo.
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που ΄ταν τσακισµένο απ΄ τον πόνο, και του΄µενε
µοναδική ελπίδα, µόνος Θεός, ο βράχος.
Ξάφνου σε µε, καθώς µ΄ αντίκρισε, στρέφει το βλέµµα
και το χέρι και το λόγο.
«Αλί, κι η γη είναι γεµάτη µυστήρια, κι ούτε όλα τ΄
αποκαλύπτει ο τόπος που ΄ρχοµαι. Μια µέρα, στην
άνθηση του τρίτου µου Απρίλη, στην κάµαρα που
γεννήθηκα για να ΄µαι δυστυχισµένη, ενώ θαύµαζα το
θυελλώδη χτύπο της καρδιάς κι έβαζα εκεί το χέρι,
πρόβαλε µπρος µου µια γυναικεία σκιά και µε βαθιά
φωνή σ΄ άγνωστη γλώσσα: «πάρε και ζήσε λίγες στιγµές
γεµάτες πόνο στη γη που θα θαυµάζει», έτσι είπε και µου
΄βαλε τ΄ αθάνατο στεφάνι στο κεφάλι. Νάταν αυτό ένα
όνειρο ή όραµα ή τίποτε άλλο, η µνήµη δεν µπορεί να
ξεχάσει εκείνη τη µορφή, που ΄τανε φοβερή, κι όµως είχε
την οµορφιά του ελληνικού κόσµου και του µαρµάρου
του Φειδία.
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Or quando fia chi sarà mai che al fine
Mi sveli il vel che tante volte io chiesi
A tanti spirti in tante sfere invano.
Cosi disse e a me aggiunse altro ch'io taccio.
Ma tu che suoli april la mente o vate
Come dia nube d'or piena di numi,
Tu rivela il tuo senno, e fia gran dono,
E fia conforto all' immortale afflitta,
Che magnanima al vero erge la mente
Dalla cà dei morti; e rivelati
Chiede gli arcani all'altro mondo e a questo.
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Και τώρα ποιος και πότε στο τέλος θα µ΄ αφαιρέσει
το πέπλο, που τόσες φορές µάταια ζήτησα σε τόσα
πνεύµατα, σε τόσες σφαίρες;.». Έτσι είπε. Κι άλλα
πολλά ακόµη που τ΄ αφήνω.
Αλλά εσύ, Προφήτη, που πάντα ανοίγεις το νου σου
σα χρυσό θεϊκό σύννεφο γεµάτο µε θεούς, φανέρωσε
τη σκέψη σου και θα ΄ναι µέγα δώρο και θα ΄ναι
ανάπαψη για την αθάνατη που ΄ναι θλιµµένη, και
µε γενναιότητα στην Αλήθεια υψώνει το µυαλό από
την κατοικία των νεκρών και ζητά να µάθει τα
µυστικά αυτού και τ΄ άλλου κόσµου.
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Το οιητικό κείµενο µε θέµα την οιήτρια Σαφώ είναι το τέταρτο σολωµικό έργο ου έχει
ως ηγή έµνευσης ρόσωο του αρχαίου ελληνικού κόσµου. Ο οιητής, µετά την
ενασχόλησή του µε το µυθολογικό ρόσωο του Ορφέα και τη σύνθεση ενός οιήµατος και
δύο εζών, ασχολείται µε το ιστορικό ρόσωο της Σαφούς, της µεγάλης λυρικής
οιήτριας του 6ου .Χ. αιώνα, της δέκατης των Μουσών, όως χαρακτηρίστηκε ήδη αό
την αρχαία εοχή.154 Γι΄ αυτή την ξεχωριστή ροσωικότητα θα συνθέσει οίηµα, το οοίο,
όως κι εκείνο για τον Ορφέα, συνδέεται µε τις αυτοσχεδιαστικές εκδηλώσεις ου, κατά το
ιταλικό ρότυο, οργανώνονταν στην Κέρκυρα είτε στα σαλόνια των ειφανών
Κερκυραίων είτε στο ∆ηµοτικό Θέατρο της όλης.
Στην ανείσηµη εκδοχή τους οι εκδηλώσεις αυτές αοτελούσαν τρόο ψυχαγωγίας, καθώς
η συντροφιά έδινε συνήθως τις οµοιοκαταληξίες στον αυτοσχεδιαστή οιητή, κι αυτός
καλούνταν να συνθέσει οίηµα µε θέµα καθορισµένο. Εισηµότερη µορφή είχαν οι
εκδηλώσεις ου οργανώνονταν στο ∆ηµοτικό Θέατρο. Το θέµα εκεί δίνονταν αό κάοιον
αρευρισκόµενο στην αίθουσα είτε σε εζή είτε σε οιητική µορφή και συνήθως
αοφεύγονταν να δοθούν µαζί και οι οµοιοκαταληξίες. Ο αυτοσχεδιαστής, µετά την
ανάθεση του θέµατος, αοσύρονταν για λίγο στις κουίντες του θεάτρου και όταν εέστρεφε
αήγγελνε στο κοινό το οίηµα ου είχε συνθέσει.155 Για µια τέτοια αυτοσχεδιαστική
εκδήλωση γράφτηκε το οίηµα για τη Σαφώ, µε σκοό να αοτελέσει θέµα ρος
αυτοσχεδιαστή.
Τη σύνδεση του κειµένου µε τις αυτοσχεδιαστικές εκδηλώσεις ρώτος έκανε ο Πέτρος
Κουαρτάνος µε σχόλιό του στην έκδοση των Ευρισκοµένων, όου και αναφέρει: «Αυτό το
4οίηµα (η Σα4φώ), ό4ως και το 4ροηγούµενο (ο Ορφέας) ήταν 4ροορισµένο να διαβαστεί για θέµα.
Στη συνέχεια ο 4οιητής ξανά4λασε αυτή τη σύνθεση. Ανάµεσα στα 4ράγµατα (στίχους) 4ου ξανά4λασε
αναφέρουµε το στίχο 4ου 4εριέγραφε την εµφάνιση της κόρης :
E al dolce incesso della tacit΄orma
154

Ο χαρακτηρισµός της Σαφούς ως δέκατη µούσα αοδίδεται στον Πλάτωνα και υάρχει σ΄ ένα είγραµµα ου αοδίδεται σε αυτόν

(Παλατινή Ανθολογία 9. 506). Η Σαφώ γεννήθηκε γύρω στα 630 .Χ στην Ερεσό της Λέσβου και ρέει να έθανε το 570 .Χ. Κατάγονταν αό
αριστοκρατική οικογένεια κι αυτό το αοδεικνύει το υψηλότατο αξίωµα του οινοχόου ου κατείχε ο αδελφός της στο ρυτανείο της όλης. Λόγω της
αριστοκρατικής καταγωγής της η µόρφωσή της ήταν αρκετά ειµεληµένη. Πόλη δραστηριοοίησής της δεν ήταν η ατρίδα της Ερεσός, αλλά η
Μυτιλήνη και εκεί δίδασκε µουσική σε κόρες µελών αριστοκρατικής τάξης. Η ίδια ήταν ικανότατη οιήτρια και συνέθεσε λήθος ερωτικών οιηµάτων,
ολλούς ύµνους ρος τους Θεούς και ειθαλάµια. Υολογίζονταν ως το σύνολο των σαφικών οιηµάτων αναλογούσε σε 12 ραψωδίες του Οµήρου,
αλλά αό το θαυµαστό αυτό σύνολο σώθηκαν ελάχιστα οιήµατα και µάλιστα σε αοσασµατική µορφή. Αθ. Φραγκούλης , 1984, σελ. 178-221 και Α.
Lesky, 1957 [Ελληνική µετάφραση σελ. 213-227],
155

Πληροφορίες για τις αυτοσχεδιαστικές εκδηλώσεις µας δίνουν οι Κ. Καιροφύλας 1954, σελ. 15 και Σ. Αλεξίου 1994, σελ. 369.
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***
Και στο γλυκό το βάδισµα της σιω4ηλής 4ατηµασιάς
Ακόµη θυµηθήκαµε και βάλαµε στο κείµενο το στίχο 36 4ου είναι στο σχεδίασµα:
L΄alta belta delle fidiache forme
***
Την υψηλή οµορφιά των µορφών του Φειδία» 156
Αό τη µαρτυρία του Κουαρτάνου αξίζει να ροσεχθεί η ληροφορία ως το κείµενο ου ο
ίδιος δηµοσιεύει δεν είναι το αρχικό, αλλά µια µεταγενέστερη εεξεργασία. Αυτή τη
δεύτερη εεξεργασία γνωρίζει ο Κουαρτάνος, ενώ για την ρώτη δεν υάρχουν
ληροφορίες, αν τελικά δόθηκε ως θέµα ρος τον αυτοσχεδιαστή. Να ροσθέσουµε ακόµη
ως δεν υάρχουν και ληροφορίες για αυτοσχεδιαστικό οίηµα του Μοριόνι ή του
Ρεγάλδη µε θέµα τη Σαφώ ου να συντέθηκε στη Κέρκυρα.
Εκτός, όµως, αό τη µαρτυρία του Κουαρτάνου, για την αξιοιστία της οοίας δεν έχουµε
λόγους να αµφιβάλουµε, υάρχουν και καθαρά ενδοκειµενικά κριτήρια ου µας οδηγούν
στο συµέρασµα ως ρόκειται για κείµενο ανάθεσης θέµατος σε αυτοσχεδιαστή. Πιο
συγκεκριµένα στο ρολογικό και ειλογικό µέρος του κειµένου υάρχει αοστροφή σε
οιητή, ο οοίος και καλείται να συνθέσει οίηµα µε θέµα τη Σαφώ.
Προλογικό µέρος :
Figlio d΄inclita terra u’lo straniero
Trova la patria e il barbaro gli Dei
Deh in questa fragorosa breve
Sponta del tempo ove sem΄noi m΄ascolta
Dalla sfera dei canti ove tu regni.
***
Γιε ένδοξης γης, 4ου ο ξένος
Βρίσκει την 4ατρίδα κι ο βάρβαρος Θεούς,
Αχ, α4΄ αυτή την 4ολυτάραχη, α4΄ αυτή τη σύντοµη
Όχθη του καιρού 4ου εµείς βρισκόµαστε, άκου µε
α4ό τη σφαίρα των τραγουδιών 4ου βασιλεύεις.
Α.Α. 56 α / Α.Ε. 535, 1-5
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Πέτρος Κουαρτάνος, 1859, σελ. 435
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Ειλογικό µέρος :
Ma tu che suoli april la mente o vate
Come dia nube d΄or piena di numi,
Tu rivela il tuo senno, e fia gran dono,
E fia conforto all΄ imortale afflitta,
Che magnianima al vero erge la mente
Dalla casa degli istinti morti; e rivelati
Chiede gli arcani all΄ altro mondo e a questo.
***
Αλλά εσύ, Προφήτη, 4ου 4άντα ανοίγεις το νου σου
σα χρυσό θεϊκό σύννεφο γεµάτο µε θεούς,
φανέρωσε τη σκέψη σου και θα ΄ ναι µέγα δώρο
και θα ΄ναι ανά4αψη για την αθάνατη 4ου ΄ναι θλιµµένη,
και 4ου µε γενναιότητα στην Αλήθεια υψώνει το µυαλό
α4ό την κατοικία των νεκρών και ζητά να µάθει τα
µυστικά αυτού και τ΄ άλλου κόσµου.
Α.Α. 56 β / Α.Ε. 536, 42-48
Αό τα στοιχεία ου δίνει το ίδιο το κείµενο φαίνεται ως έχει αοδέκτη ένα ρόσωο για
το οοίο ο οιητής τρέφει µεγάλη εκτίµηση, το εξυµνεί για την οιητική του ικανότητα (m΄
ascolta dalla sfera dei canti ove tu regni /…άκου µε α4ό τη σφαίρα των τραγουδιών 4ου εσύ
βασιλεύεις. / Ma tu che suoli april la mente o vate come dia nube d΄or piena di numi, tu rivela il tuo
senno / Αλλά εσύ, Προφήτη, 4ου 4άντα ανοίγεις το νου σου, σα χρυσό σύννεφο γεµάτο µε Θεούς,
φανέρωσε τη σκέψη σου …) και του ροσδίδει όλα τα ροµαντικά χαρακτηριστικά τού οιητήροφήτη, του ροσώου ου είναι ικανό να ασχοληθεί µε τα υψηλά φιλοσοφικά και
καλλιτεχνικά ζητήµατα και να αναζητήσει τη λύση τους, αλλά και εκείνου του καλλιτέχνη
ου µορεί, µέσω του οιητικού του έργου, να τιµήσει όσες ξεχωριστές ροσωικότητες
ανοίγουν νέους δρόµους στην ανθρωότητα.157 Ο οιητής αυτός κατάγεται αό χώρα
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δοξασµένη, ολιτισµένη και φιλόξενη, ου δεν είναι άλλη αό την Ιταλία, καθώς ο
Σολωµός εανειληµµένα έχει αοδώσει αυτούς τους χαρακτηρισµούς στη χώρα ου έρασε
τα µαθητικά και φοιτητικά του χρόνια ( …u΄ lo straniero trova la patria e il barbaro gli Dei /
…εκεί 4ου ο ξένος βρίσκει την 4ατρίδα κι ο βάρβαρος τους Θεούς …).158
∆ε χωρά, λοιόν, αµφιβολία ως ο αυτοσχεδιαστής είναι ένας Ιταλός σύγχρονος του
οιητή, γνωστός για τις αυτοσχεδιαστικές και οιητικές του ικανότητες, ζει στην Κέρκυρα
και οργανώνει αυτοσχεδιαστικές εκδηλώσεις στις οοίες ροσκαλείται και ο Σολωµός. Όλα
τα στοιχεία οδηγούν σ΄ έναν αό τους γνωστούς Ιταλούς αυτοσχεδιαστές και φίλους του
οιητή, τον Μοριόνι ή τον Ρεγκάλδι. Οι ιθανότητες, όµως, είναι ερισσότερες αοδέκτης
να είναι ο Ρεγκάλδι, καθώς σ΄ αυτόν, κατά τη µαρτυρία του Κουαρτάνου, είχε αναθέσει ο
Σολωµός και το θέµα για το Ελληνικό καραβάκι κι εειδή στο 1851, εοχή ου γράφτηκε το
οίηµα, ο Ρεγκάλδη βρίσκονταν στην Κέρκυρα κι είχε οργανώσει αυτοσχεδιαστική
εκδήλωση στο θέατρο της Κέρκυρας.159
Σε αυτόν τον αυτοσχεδιαστή ο Σολωµός βάζει να αευθύνεται ένα ανώνυµο οιητικό
υοκείµενο, το οοίο, ευρισκόµενο σ΄ ένα εξωδιηγητικό είεδο, διηγείται σ΄ έναν
ενδοκειµενικό αοδέκτη την εµφάνιση της οιήτριας Σαφούς στον ίδιο.
Με τη διήγηση αυτής της εµφάνισης, ου έγινε σε ρογενέστερο χρονικό είεδο, η
εµβέλεια του οοίου καθορίζεται στην «4ροηγούµενη νύχτα», µεταφερόµαστε σ΄ ένα άλλο
είεδο αφήγησης, ενδοκειµενικό τούτη τη φορά, εκεί όου δρουν δύο ενδοκειµενικοί
ήρωες: ο ίδιος ο αφηγητής και η οιήτρια Σαφώ. Όσον αφορά τον ρώτο, η συµµετοχή
του στα δρώµενα καθορίζει την τυολογία του στον τύο του οµοδιηγητικού ενδοδιηγητικού αφηγητή, ενώ η µετάβαση αό το λόγο του σ΄ εκείνο του ροσώου, η
«έγκλιση» δηλαδή, γίνεται µε αναφερόµενο λόγο.
Ο δεύτερος ενδοκειµενικός ήρωας, η Σαφώ, θα αρουσιαστεί στον αφηγητή και θα του
µιλήσει για ένα γεγονός του αρελθόντος ου σηµάδεψε τη ζωή της. Μέσω της διήγησης
αυτής, το κέντρο της ιστορίας θα µεταφερθεί σ΄ ένα είεδο ου ροηγείται της εµφάνισης
της οιήτριας στον αφηγητή, σ΄ ένα είεδο αφήγησης µεταδιηγητικό, όου και συνέβησαν
γεγονότα καθοριστικά για τη ζωή της ηρωίδας. Αυτά τα γεγονότα θα διηγηθεί η Σαφώ
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Και στο Ελληνικό καραβάκι υάρχουν αρόµοιοι χαρακτηρισµοί για τη χώρα καταγωγής του οιητή αυτοσχεδιαστή, αλλά και στο
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Το Regaldi θεωρεί αοδέκτη του κειµένου ο Κ. Καιροφύλας 1954, σελ. 26 και ο Στ. Αλεξίου, 1994, σελ. 370.
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στον αφηγητή κι αυτός θα τα µεταφέρει στον ενδοκειµενικό αοδέκτη του και
αυτοσχεδιαστή, για να αοτελέσουν το θέµα του οιητικού του έργου.
Εκτός, όµως, αό τον άµεσο αοδέκτη του οιητικού µύθου, τον αυτοσχεδιαστή, και τον
έµµεσο, το κοινό του θεάτρου, ροστίθεται κι ένας ακόµη αοδέκτης. Κι αυτός είναι ο
µεταγενέστερος αναγνώστης του κειµένου. Τούτος ο τελευταίος αοδέκτης βρίσκεται σε
λεονεκτικότερη θέση αό τους ροηγούµενους, καθώς µορεί να αξιοοιήσει µια
ειρόσθετη ηγή ληροφοριών, ου βοηθά στην κατανόηση των συµβάντων και κατ΄
εέκταση του οιητικού µύθου. Πρόκειται για τις αραλλαγές του οιήµατος, ου έχουν
αρκετά µεγάλη έκταση, καθώς ο αριθµός τους ανέρχεται σε 50 στίχους, ενώ το κυρίως
κείµενο αοτελείται αό 48, και συµεριλαµβάνουν διάφορες εεξεργασίες θεµάτων,
ορισµένες αό τις οοίες δεν έχουν συµεριληφθεί στο ααρτισµένο κείµενο. Οι
αραλλαγές αυτές αοτελούν ένα ολύτιµο εργαλείο στα χέρια τού µελετητή και δεν
ρέει διόλου να υοτιµούνται ή να αραβλέονται. Για το λόγο αυτό η ερµηνευτική µας
ροσάθεια, θα έχει ως βάση το ααρτισµένο κείµενο, αλλά, όταν κρίνεται ααραίτητο, θα
αξιοοιεί τις αραλλαγές είτε για να φωτίσει «σκοτεινά» σηµεία του κειµένου, είτε για να
εεξεργαστεί νέες διαστάσεις του µύθου ου υάρχουν στις αραλλαγές.
Αρχής γενοµένης αό το ααρτισµένο κείµενο και το διηγητικό είεδο, διαιστώνουµε
ως σ΄ αυτό αρχικά διευκρινίζεται αό τον αφηγητή η χρονική στιγµή της εµφάνισης της
Σαφούς.
Questa notte mi apparve la fanciulla
che fu Musa di Lesbo.
***
Τούτη τη νύχτα µ4ρος µου φανερώθηκε η κόρη,
4ου ΄ταν η Μούσα της Λέσβου.
Α.Α. 56 α /Α.Ε. 535, 6-7
Η οιήτρια εµφανίζεται τη νύχτα, την ώρα ου το φως λιγοστεύει και το σκοτάδι ειτείνει
το µυστήριο και διευκολύνει το θαύµα. Τότε η οιήτρια θραύει τις διαχωριστικές γραµµές,
ου διαχωρίζουν τον κόσµο των ανθρώων αό εκείνο των νευµάτων, και εµφανίζεται
αροσδόκητα και µυστηριακά στον αφηγητή. Αλλά, δεν είναι µόνο η εµφάνιση ου
ροσδίδει στην αρουσία της µυστηριώδη διάσταση. Τόσο η στάση όσο και η συµεριφορά
της ειτείνει το µυστήριο και υερτονίζει το αξιοερίεργο της συνάντησης:
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(…) Avea la mente
nell΄abisso dei fatti e mai non guarda
ai mari ai monti alle campagne intorno,
come fosse il creato a Lei straniero
***
(…) Είχε το νου της
στην άβυσσο της µοίρας κι ούτε κοίταζε
τριγύρω τις θάλασσες και τα βουνά και τις εξοχές
σα να ΄τανε η κτήση ξένη γι΄ αυτήν.
Α.Α 56,α / Α.Ε. 535, 7-10
Η Σαφώ δείχνει να αδιαφορεί για το φυσικό κόσµο. Οι θάλασσες, τα βουνά, οι εξοχές κι
όλα τα φυσικά στοιχεία δεν ροκαλούν το ενδιαφέρον της. Φαίνεται ως κάτι σοβαρό την
αασχολεί και κάοιος έντονος ροβληµατισµός υάρχει στη σκέψη της.
Το κείµενο είναι κατατοιστικό και δε µας αφήνει να αναλωθούµε σε υοθέσεις. Με
σαφήνεια µας αρουσιάζει το ρόβληµα ου αασχολεί την οιήτρια. Πρόκειται για τη
δύναµη της Μοίρας, την άβυσσο των αοφάσεών της και την καθοριστική είδρασή τους
στη ζωή του ανθρώου. Ο νους της είναι εκεί ροσηλωµένος και η ψυχική της κατάσταση
κυριαρχείται α΄ αυτό τον ροβληµατισµό. Η ίδια η ζωή της οιήτριας, όως θα δούµε
αρακάτω, καθορίστηκε αό τις αοφάσεις της Μοίρας και γι΄ αυτό την αασχολεί και την
ροβληµατίζει ιδιαίτερα το θέµα (Avea la mente nell΄abisso dei fatti / Είχε το νου της στην
άβυσσο της µοίρας). Την ροβληµατίζει τόσο ου αδιαφορεί για καθετί άλλο.
Όσο, όµως, κι αν η ίδια αδιαφορεί για το φυσικό κόσµο, ο φυσικός κόσµος δεν αδιαφορεί
για αυτήν. Κάθε άλλο µάλιστα. Η Σαφώ γίνεται αντικείµενο θερµής υοδοχής αό το
σύνολο των φυσικών στοιχείων.
Ma dai cieli propinqui e dai remoti,
le stelle tutte in tutta leggiardia
vedean por l΄orma un’altrta volta in terra
la divina infelice, e da que’Mondi
che pensando raggiunti avea col volo
e d΄ogni parte
dove il cielo vivea piove un sorriso d’amore (…)
***
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Αλλά α4ό τους ουρανούς τους κοντινούς και τους α4όµακρους,
τ΄ αστέρια, µ΄ όλη τους τη χάρη
έβλε4αν να 4ατεί ακόµη µια φορά το 4όδι στη γη
η θεϊκή δυστυχισµένη· κι α4΄ εκείνους τους κόσµους,
4ου µε το φτερούγισµα της σκέψης είχε φτάσει,
κι α4ό κάθε µέρος
ό4ου ο ουρανός έχει ζωή, βρέχει ένα χαµόγελο αγά4ης (…)
Α.Α 56 α / Α.Ε 535, 11-17
Ο ουρανός και τα αστέρια µε το χαιρετισµό και το χαµόγελό τους δηλώνουν υερθετική
έκφραση τιµής ρος το ρόσωο της Σαφούς, το ανάγουν σε ιδανική µορφή και
φανερώνουν µε αυτό τον τρόο ότι η οιήτρια έχει κατακτήσει το κλέος, την τιµή της
µνηµοσύνης.
Αό τη µέρα του θανάτου της έχουν εράσει αιώνες, αλλά δεν έχει λησµονηθεί. Η λήθη δεν
έχει εικαλύψει το όνοµά της, γιατί η Σαφώ ήταν οιήτρια της οοίας το έργο ξεέρασε
τα κοινά καλλιτεχνικά µέτρα.
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Η οίησή της ξεχώριζε για την αµεσότητά της και τη

ζωντανή αρουσίαση των ανθρώινων αισθηµάτων σε όλο το εύρος των µεταβολών τους.
Η οιητική της γλώσσα διακρινόταν για τη µουσικότητά της και κάθε στίχος των
οιηµάτων της ήταν αλός στη δοµή και συνάµα µεστός και ουσιαστικός σε εριεχόµενο. Η
Σαφώ τραγούδησε τον έρωτα και µαζί µ΄ αυτόν τη φύση και ολόκληρο το σύµαν. Η
αναφορά στα φυσικά στοιχεία (λουλούδια, ουλιά, αστέρια, νερό, φωτιά) δεν αουσίαζε
σχεδόν οτέ αό τα έργα της και συντρόφευε αρµονικά τις χαρές και τα βάσανα της
καρδιάς ου αοτελούσαν το βασικό θέµα κάθε οιήµατος της.161 Γι΄ αυτή την ξεχωριστή
οιητική της η Σαφώ θα διακριθεί στην εοχή της, θα αναγνωριστεί αό τους
µεταγενέστερους και θα κερδίσει το κλέος. Γι΄ αυτή την οιητική της δεινότητα θα τιµηθεί
και αό τον φυσικό κόσµο κατά την ειστροφή της στον είγειο κόσµο.
Η θεµατική, όµως, ενότητα του χαιρετισµού των φυσικών στοιχείων ρος τη Σαφώ, δε
φανερώνει αλά το µέγεθος της οιητικής της αξίας, αλλά αοκαλύτει και κάτι
ερισσότερο. Πρόκειται για την ιστοοίηση µιας µορφής εικοινωνίας, σύνδεσης και
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Αξίζει να αναφέρουµε εδώ το αόσασµα 58D,211P της Σαφούς, στο οοίο η οιήτρια διατυώνει την εοίθησή της ότι η οίηση
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Πιερίας αρνηθεί τα ρόδα, κι έτσι/ και στον Κάτω Κόσµο ασήµαντη θα µείνεις, / σα βρεθείς µε τις σκιές των 4εθαµένων».
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ενότητας των Κοσµικών στοιχείων ου καταδεικνύει την οιοτική συγγένεια ανάµεσα στον
άνθρωο και τη φύση. Κι αυτή η διάσταση του σολωµικού κειµένου δεν ρέει να εράσει
ααρατήρητη, καθώς φανερώνει µια ιδιαίτερη τυχή της σολωµικής κοσµολογίας.
Φανερώνει ως το µυθικό σύµαν του Σολωµού είναι ενιαίο και δεν υάρχουν σ΄ αυτό
διαχωρισµοί και σύνορα ανάµεσα στον άνθρωο, το θείο και τη φύση. Ο χαιρετισµός της
φύσης ρος την οιήτρια είναι αόδειξη της θερµής εικοινωνίας ανάµεσα στη φύση και
τον άνθρωο, ενώ η είσκεψή της στη Γη φανερώνει ως ούτε κι ανάµεσα στο φυσικό και
ουράνιο κόσµο υάρχουν διαχωριστικές γραµµές ου δυσχεραίνουν την εικοινωνία. Στο
σολωµικό έργο καταργούνται τα όρια ανάµεσα στον αισθητό και υεραισθητό κόσµο και
αρουσιάζονται οι δύο κόσµοι εάλληλοι.
Η αρουσίαση ενός µυθικού σύµαντος δοµηµένου µε τέτοιον τρόο φανερώνει ως η
κοσµοαντίληψη του οιητή δεν αοκλίνει αό εκείνη της ελληνόγλωσσης εριόδου. Ο
Ερατοσθένης Καψωµένος, ου µελέτησε συστηµατικά το σολωµικό έργο, διαίστωσε ως η
ενότητα του µυθικού σύµαντος αοτελεί ένα αό τα διακριτικά γνωρίσµατα της
σολωµικής κοσµολογίας και ανθρωολογίας και έδειξε ως η ενότητα εκφράζεται κυρίως
µέσω τριών θεµάτων: α) της εικοινωνίας και σύνδεσης των κοσµικών στοιχείων, β) της
οιοτικής συγγένειας ανάµεσά τους και γ) µέσα αό τη µυστηριακή διάσταση της φύσης, τη
θεία ειφάνεια δηλαδή.162
Παρατηρούµε, λοιόν, ως ως ρος αυτό τουλάχιστον το σηµείο, δεν υάρχουν αοκλίσεις
ανάµεσα στον τρόο ου ο οιητής αντιλαµβάνεται τον κόσµο και τα ράγµατα. Το
Σύµαν του είναι ενιαίο και τα Κοσµικά στοιχεία ανατύσσουν εικοινωνία ιδιαίτερα
θερµή. Αυτή την κοσµοαντίληψη την ειβεβαιώνουν και οι αραλλαγές και ιδιαίτερα το
χειρόγραφο ΑΑ 55D,E/ΑΕ 534 όου και διαβάζουµε:
ma perchè sotto i pie dell΄infelice
nascevate o viole o porporine
rose
***
αλλά γιατί κάτω α4΄ τα 4όδια της δυστυχισµένης
γεννιόσαστε, ω γιούλια, ω 4ορφυρά
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Για την αρουσίαση των έργων της ελληνόγλωσσης οίησης ου εριέχουν αυτό το θέµα, ο αναγνώστης µορεί να ανατρέξει στο Ερ.
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τριαντάφυλλα
Α.Α. 55D,E / Α.Ε. 534, 5-6
Εκτός αυτών των στοιχείων, όµως, στο λόγο του αφηγητή υάρχουν και κάοια ακόµη
στοιχεία ου αρουσιάζουν ενδιαφέρον. Το ρώτο είναι ο χαρακτηρισµό της Σαφούς ως
δυστυχισµένη:
Ma dai cieli propinqui e dai remoti,
le stelle tutte in tutta leggiardia
vedean por l΄orma un altrta volta in terra
la divina infelice (…)
***
Αλλά α4ό τους ουρανούς τους κοντινούς και τους α4όµακρους
τ΄ αστέρια µ΄ όλη τους τη χάρη
έβλε4αν να 4ατεί ακόµη µια φορά το 4όδι στη γη
η θεϊκή δυστυχισµένη (…)
Α.Α 56 α / Α.Ε 535, 11-14
το δεύτερο η νύξη για µια ζωή, ου κύλησε µέσα στη δυστυχία:
(…) piove un sorriso
d΄amor sul coronato
capo pensoso e sul virgineo petto che fu rotto dal duolo
***
(…) βρέχει ένα χαµόγελο
αγά4ης 4άνω στο στεφανωµένο
και 4ροβληµατισµένο κεφάλι και στο 4αρθενικό το στήθος 4ου ήταν τσακισµένο
α4΄ τον 4όνο
Α.Α 56,α / Α.Ε. 535, 17-19
και το τρίτο ο υαινιγµός για το τέλος της ζωής της ου δεν ροήλθε αό φυσικό θάνατο,
αλλά αό αυτοκτονία:
rimase unica spreme unica Dea la rupe
***
του ΄ µενε µοναδική Ελ4ίδα, µόνος Θεός, ο βράχος.
Α.Α 56,α / Α.Ε. 535, 20-21
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Η λειτουργία των στοιχείων αυτών, ου δεν ανταοκρίνονται στη ζωή του ιστορικού
ροσώου της Σαφούς, αλλά αοτελούν αναλάσεις του οιητικού µύθου αό το
Σολωµό, δε γίνεται κατανοητή σε τούτο το σηµείο της ανάλυσης ου βρισκόµαστε, θα
αοσαφηνισθεί, όµως, στη συνέχεια, όταν θα ακούσουµε τη ίδια τη Σαφώ να µας
διηγείται ένα εξαιρετικά σηµαντικό γεγονός της ζωής της. Για το λόγο αυτό τώρα θα
εριοριστούµε στην αλή και µόνο σηµείωσή τους και θα αφήσουµε την αξιολόγησή τους
για τη συνέχεια.
Θα εράσουµε έτσι στο δεύτερο µέρος του οιήµατος και στο καθαρά ενδοδιηγητικό µέρος,
εκεί όου ο λόγος αραχωρείται στη Σαφώ, η οοία σε ρώτο ρόσωο θα µιλήσει στον
αυτοσχεδιαστή. Μια µακροσκελής ρωτορόσωη αφήγηση θ΄ αρχίσει µε κεντρικό θέµα τη
διήγηση ενός γεγονότος ου συνέβη την εοχή ου η οιήτρια ήταν νεαρή στην ηλικία,
(στην άνθηση του τρίτου µου Α4ρίλη/nel fiore del mio terzo Aprile), ενός γεγονότος ου είχε
τέτοια δυναµική, ώστε να εηρεάσει όλη την υόλοιη ζωή της. Ας δούµε τι συνέβη:
Un di nel fiore del mio terzo Aprile
Nel talamo ove nacqui alla sventura,
Mentr΄io maravigliava al tempestoso
Balzar del cuore e vi tenea la mano;
Mi stette innanzi una femminea larva
E in suon profondo e a nostre voci ignoto,
“Prendi e vivi brev΄ora e desolata
sull΄attonita terra” e si dicendo
mi posso l΄immortale fronda sul crime.
Fossse cio in sogno, in visione, o fuori,
la mente non obblia quella figura
ch΄era tremenda eppur serbava il bello
del grecco mondo e del Fidiaco marmo.
Or quando fia chi sara mai che al fine
mi sveli il vel che tante volte io chiesi
a tanti spirti in tante sfere ivano.
***
Μια µέρα, στην άνθηση του τρίτου µου Α4ρίλη,
στην κάµαρα 4ου γεννήθηκα για να ΄ µαι δυστυχισµένη,
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ενώ θαύµαζα το θυελλώδη
χτύ4ο της καρδιάς κι έβαζα εκεί το χέρι,
4ρόβαλε µ4ρος µου µια γυναικεία σκιά
και µε βαθιά φωνή σ΄ άγνωστη γλώσσα
«4άρε και ζήσε λίγες στιγµές γεµάτες 4όνο
4άνω στη Γη 4ου θα θαυµάζει», έτσι εί4ε και
µου ΄βαλε τ΄ αθάνατο στεφάνι στο κεφάλι.
Νάταν αυτό ένα όνειρο ή όραµα ή τί4οτε άλλο
η µνήµη δεν µ4ορεί να ξεχάσει εκείνη τη µορφή,
4ου ΄τανε φοβερή, κι όµως είχε την οµορφιά
του ελληνικού κόσµου και του µαρµάρου του Φειδία.
Και τώρα 4οιος και 4ότε 4ου στο τέλος
θα µ΄ αφαιρέσει το 4έ4λο, 4ου τόσες φορές µάταια
ζήτησα σε τόσα 4νεύµατα, σε τόσες σφαίρες.
Α.Α 56, α και 56 β / Α.Ε. 535 –536, 23-40
Στην ηλικία των τριών ετών αροσδόκητα εµφανίστηκε µροστά στη Σαφώ ένα ρόσωο
µυστηριώδες και ειβλητικό, του οοίου η όψη δίχως να είναι τροµακτική (διατηρούσε
µάλιστα την λαστική οµορφιά ενός µεταγενέστερου αγάλµατος του Φειδία) της ροκάλεσε
τρόµο, καθώς αντιλήφθηκε αό την ρώτη στιγµή ως το ρόσωο ήταν θεϊκό και ο λόγος
ου την εισκέφθηκε σοβαρός. Η Μορφή δεν ήταν άλλη αό τη Μοίρα ου αρουσιάστηκε
µροστά της, για να ροσφέρει το µερίδιό της στη ζωή και να ροδιαγράψει το µέλλον της.
Ερόκειτο για τη δύναµη εκείνη ου συχνά κατά τη λαϊκή αράδοση, ροσωοοιηµένη
τριαδικά, ερνά αό την κούνια του αιδιού την τρίτη ηµέρα αό τη γέννηση του, για να
γνέσει το νήµα της ζωής, να µοιράσει τους κλήρους του και να ορίσει το τέλος του. Αυτή η
δύναµη µε τις ααραβίαστες και αµετάκλητες αοφάσεις, ου κατά την οµηρική αράδοση
ούτε κι ο αντοδύναµος ∆ίας µορούσε να αλλάξει, για να µην διασαλευτεί η τάξη και η
αρµονική λειτουργία του κόσµου, αρουσιάστηκε στη Σαφώ, όχι την τρίτη ηµέρα αό τη
γέννησή της, αλλά στο τρίτο έτος της ζωής της, ροφανώς για να αραµένει στη µνήµη
αοτυωµένη τόσο η συνάντηση όσο και η µορφή της και τα λόγια της να µη λησµονηθούν
οτέ. Και δε λησµονήθηκαν οτέ. Η Σαφώ στο ααρτισµένο κείµενο θα τονίσει όσο
ανεξίτηλα έµεινε χαραγµένη στη µνήµη της η Μορφή και σε µια αραλλαγή, ου βρίσκεται
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γραµµένη σε λάγια γραφή δίλα στο κυρίως κείµενο και µε φορά των γραµµάτων αό το
τέλος της σελίδας ρος την κορυφή, ο Σολωµός θα µας δώσει ερισσότερα στοιχεία για την
εντύωση ου της ροκάλεσε η αράξενη µορφή.163
Chi si fosse costei che sempre invano
----A Fosse costei che tante volte e invano
A tanti spirti in tante volte io chiesi
Dopo secoli tanti e cosi lungo
Ber di Leteo, la mente non obblia
Quel suon profondo e a nostre voci ignoto
La mente non obblia quella figura
Che vibrava terror d΄infra i vestigi
Del greco mondo e del fidiaco marmo
***
Ποια να ήταν εκείνη 4ου 4άντα µάταια
----Να ήταν εκείνη 4ου τόσες φορές και µάταια
α4ό τόσα 4νεύµατα σε τόσες σφαίρες αναζήτησα
µετά α4ό τόσους αιώνες και τόσο 4ολύ
νερό της λήθης, ο νους δεν ξεχνά
εκείνη τη βαθιά φωνή, την άγνωστη στις δικές µας γλώσσες,
ο νους δε λησµονά εκείνη τη µορφή,
4ου ήταν τόσο τροµερή µέσα στα ίχνη
του ελληνικού 4ροσώ4ου και του µαρµάρου του Φειδία 164
Α.Α 56,β / Α.Ε.536
Τα λόγια της Μορφής και τα ρόσωό της θα µείνουν χαραγµένα στη µνήµη της. Θα
εράσουν αιώνες, η ίδια θα µεταβεί στον κόσµο των νεκρών, θα ιει το νερό της Λήθης,
ου σύµφωνα µε την αρχαία αράδοση κάνει τους νεκρούς να ξεχνούν τον «άνω κόσµο»
και τις εκεί εµειρίες τους, αλλά ούτε κι αυτό θα έχει τη δύναµη να σβήσει την ανάµνηση.
163

Η αραλλαγή αυτή είναι η µοναδική ου βρίσκεται σε σελίδα του ααρτισµένου κειµένου. Όλες οι άλλες αραλλαγές βρίσκονται σε

ξεχωριστές σελίδες.
164

Στο σολωµικό χειρόγραφο δεν υάρχει ο διαχωρισµός του ρώτου στίχου αό τον δεύτερο. Τον διαχωρίζουµε (όως και ο Πολίτης), γιατί

θεωρούµε ότι ο δεύτερος στίχος αοτελεί διαφορετική εεξεργασία του ιδίου στίχου.
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Τα λόγια της Μορφής αφορούσαν άλλωστε την ορεία της στη ζωή και ροδιέγραφαν το
µέλλον της. Ας δούµε ιο αναλυτικά µε οια ακριβώς µοίρα µοίρανε η Μορφή τη Σαφώ.
«Prendi e vivi brev΄ora e desolata
sull΄attonita terra» e si dicendo
mi posso l΄immortale fronda sul crime.
* * *
«Πάρε και ζήσε λίγες στιγµές γεµάτες 4όνο
4άνω στη γη 4ου θα θαυµάζει», έτσι εί4ε και
µου ΄ βαλε τ΄ αθάνατο στεφάνι στο κεφάλι.
ΑΑ 56, β /Α.Ε.536, 8-10
Η Μοίρα µοίρανε τη Σαφώ µε µοιράδια στο έακρο αντιφατικά µεταξύ τους. Της χάρισε
την οιητική ικανότητα (µου ΄ βαλε τ΄ αθάνατο κλαδί ε4άνω στο κεφάλι/ µου΄ βαλε τ΄ αθάνατο
κλαδί ε4άνω στο κεφάλι) και µάλιστα σε τέτοιο βαθµό ανετυγµένη, ώστε να της εξασφαλίσει
την αιώνια δόξα. Το χάρισµα αυτό της έδινε τη δυνατότητα να συνθέσει οιήµατα υψηλής
αισθητικής αξίας, ου θα την αναδείκνυαν ως τη µοναδική µεγάλη οιήτρια της αρχαίας
Ελλάδας, θα της εξασφάλιζαν τον έαινο και την αναγνώριση του αρχαίου και του
νεώτερου κόσµου και µάλιστα σε τέτοιο βαθµό ου ο Πλάτωνας, γνωστός για την
ειφυλακτική στάση του αέναντι στους οιητές, θα την αοκαλέσει σοφή, ενώ ο Οράτιος
θα γράψει ότι τα άσµατά της είναι άξια ιερού θαυµασµού και ότι τα ακούνε και οι νεκροί
µέσα σε ιερή σιγή στον Κάτω κόσµο.165
Συνάµα, όµως, η Μοίρα τής έδωσε ζωή µικρή σε διάρκεια και γεµάτη όνο (4άρε και ζήσε
λίγες στιγµές γεµάτες 4όνο/Prendi e vivi brev΄ora e desolata). Η Σαφώ θα ζούσε λίγα χρόνια κι
αυτά θα ήταν δυστυχισµένα και ονεµένα. Αυτό µάλιστα το στοιχείο ο αφηγητής ήδη αό
την αρχή του κειµένου έχει φροντίσει να το τονίσει ιδιαίτερα. Στη διήγησή του ρος την
αυτοσχεδιαστή ο αφηγητής θα ει:
Ma dai cieli propinqui e dai remoti,
le stelle tutte in tutta leggiardia
vedean por l΄orma un altrta volta in terra
la divina infelice,
***

165

Για τον Πλάτωνα, Αυλιανός Κλαύδιος, Ποικίλη Ιστορία, β 12-19, ο Οράτιος στο Οράτιου Ωδή ΙΙ 13, 24
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Αλλά α4ό τους ουρανούς τους κοντινούς και τους α4όµακρους,
τ΄ αστέρια, µ΄ όλη τους τη χάρη
έβλε4αν να 4ατεί ακόµη για µια φορά στη γη το 4όδι
η θεϊκή δυστυχισµένη·
Α.Α 56 α / Α.Ε 535, 11-14
στην αοστροφή του ρος τον αυτοσχεδιαστή, στο τέλος του οιήµατος και άλι θα τονίσει
τη δυστυχία της Σαφούς:
Tu rivela il tuo senno, e fia gran dono,
E fia conforto all immortale afflitta
***
Κι εσύ φανέρωσε τη σκέψη σου και θα ΄ναι µέγα δώρο
και θα ΄ ναι ανά4αψη για την αθάνατη4ου ΄ναι θλιµµένη
Α.Α 56,β / Α.Ε 536, 19-20
Ενώ και η ίδια η Σαφώ χαρακτηρίζει τον εαυτό της δυστυχισµένο, όταν θα αρχίσει να
µιλά στον αφηγητή:
Un di nel fiore del mio terzo Aprile
nel talamo ove nacqui alla sventura
***
Μια µέρα στην άνθηση του τρίτου µου Α4ρίλη,
στην κάµαρα 4ου γεννήθηκα για να ΄ µαι δυστυχισµένη
Α.Α 56,β / Α.Ε. 536, 25-26
Και στις αραλλαγές, όµως, υάρχει ένα αόσασµα 10 στίχων µε ολλά ενδιαφέροντα
στοιχεία για τη δόξα ου γεύτηκε η Σαφώ κατά τη διάρκεια της ζωής της και το µέγεθος
της δυστυχίας της.
ma perchè sotto i pie dell΄infelice
nascevate o viole o porporine
rose ment΄ella invidiava
invidiava il vermicello anch΄esso
ch΄apre al sol le dorate ali e n΄ha gioia?
Forse perchè dieder gli Dei d΄alloro
a questo capo la corona eppure
e tremenda per lui la sua sventura
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«Amare la vita ed abbraciar…
forse perchè dal plauso del creato
la miseria del cuor sorga piu grave».
***
Μα γιατί κάτω α4΄ τα 4όδια της δυστυχισµένης
γεννιόσαστε, ω γιούλια, ω 4ορφυρά τριαντάφυλλα,
ενώ εκείνη φθονούσε ακόµη και το σκουληκάκι
4ου α4λώνει κι ανοίγει στον ήλιο
τα χρυσά φτερά και είναι ευτυχισµένο;
Ίσως, γιατί έδωσαν οι Θεοί σε τούτο το κεφάλι
της δάφνης το στεφάνι κι όµως είναι γι΄ αυτό
τροµερή η δυστυχία του
«Ν΄ αγα4ά κανείς τη ζωή και ν΄ αγκαλιάζει…
ίσως, γιατί α4ό το χειροκρότηµα της 4λάσης
να ξε4ηδά η φτώχια της καρδιά 4ιο βαριά»
Α.Α. 55D, E / A.E. 534, 5-15
Και σε δυο ακόµη αραλλαγές υάρχουν αξιοσηµείωτα στοιχεία ου αφορούν και άλι τη
δυστυχία της Σαφούς και µάλιστα την αδυναµία της να χαρεί ακόµη και το ερωτικό
συναίσθηµα.
E alorchè stavo sola e mi sentia
Come favilla a spegnersi vicina;
Se repente Faon mi avvolgea
coll apolloneo capo entro l΄amplesso,
questo povero amplesso ingigantiva,
diventava etra divina
che contien mille soli e mille mondi…
nelle viscere allora mi palritava
un olimpo di gioye, e se il destino
mi parlava con tutti i suoi terrori
diventava per me come la voce
del fanciullo che passa e sveglia l΄eco
delle porte straniere
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***
Κι όταν ήµουν µονάχη κι ένιωθα
σα σ4ίθα έτοιµη να σβήσει,
αν ξαφνικά µ΄ αγκάλιαζε ο Φάων
µε τ΄ α4ολλώνιο κεφάλι του
µέσα στην αγκαλιά µου,
αυτή η δύστυχη αγκαλιά γιγάντωνε,
γίνονταν ατελείωτος αιθέρας θεϊκός,
4ου κλείνει µέσα του χίλιους ήλιους και χίλιους κόσµους.
Μέσα στα σ4λάχνα µου λαχτάριζε ένας Όλυµ4ος χαράς
κι αν το 4ε4ρωµένο µού µιλούσε µ΄ όλη του τη φρίκη
για µένα γίνονταν σα τη φωνή του 4αιδιού 4ου 4ερνά
και ξυ4νά τους αντίλαλους στις ξένες 4όρτες.
Α.Α. 55 D, β / Α.Ε. 534
I suoi sguardi in me fissi in cui splendea
l΄Elisso tutto, e tutte le sue gioie
me chiamavano, ed io correa ma tosto
fra essi e me si frapponea lo Stige
***
Το βλέµµα του σε µένα σταθερό ό4ου έλαµ4ε
όλα τα Ηλύσια κι όλες του οι χαρές
µε φώναζαν κι εγώ έτρεχα, µα γρήγορα
ανάµεσα σε µένα και σ΄ αυτές έµ4αινε η Στύγα.166
Α.Α 55 D, Ε /Α.Ε. 534, 1-5
Σ΄ αυτές τις αραλλαγές θα σταθούµε λίγο. Η οιήτρια αρουσιάζεται ερωτευµένη µε το
νεαρό Φάωνα.167 Ειθυµεί να χαρεί και να αολαύσει όσα η ζωή ροσφέρει, µε ρώτο και

166

Οι αρχαίοι Έλληνες ίστευαν ως κάτω αό τη Γη, στον Άδη, βρίσκονταν η ηγή της Στύγας, της οοίας τα νερά ήταν µαύρα και χύνονταν

στο Τάρταρο. Η ηγή αυτή ήταν φοβερή ακόµη και για τους Θεούς, ου ορκίζονταν στο όνοµά της και δεν µορούσαν να αραβούν τον όρκο τους. Ο
αραβάτης, ακόµη κι αν ήταν Θεός, τιµωρούνταν για ολύ χρόνο να κοιµάται ύνο βαρύ σαν το θάνατο.
167

Σύµφωνα µε την Ελληνική Μυθολογία (1986, τόµος 3, σελ. 308) ο Φάων ήταν ένας γέρος βαρκάρης, ου εξυηρετούσε την εικοινωνία

ανάµεσα στη Λέσβο και την αέναντι στεριά. Ο γέροντας αυτός συγκίνησε για την αγαθότητα και την ανιδιοτέλεια του τη θεά Αφροδίτη, η οοία τον έκανε
νέο και όµορφο. Κατά ερίεργο τρόο, ίσως να οφείλεται σε αρερµηνεία οιήµατος στο οοίο η οιήτρια εξυµνεί την οµορφιά του Φάωνα, συνδέθηκε το
όνοµά του µε της Σαφούς και µάλιστα διαδόθηκε ο θρύλος ότι η οιήτρια αυτοκτόνησε έφτοντας αό το ακρωτήριο Λευκάτα της Λευκάδος, εειδή ο
έρωτά της ρος το Φάωνα δε βρήκε ανταόκριση. Αυτή η εκδοχή στερείται κάθε αξιοιστίας, αλλά ο Σολωµό την αξιοοιεί στο έργο του.
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κύριο το ερωτικό συναίσθηµα, αλλά οι ροσάθειές της δεν έχουν κανένα αοτέλεσµα. Η
µοίρα της είναι ροδιαγεγραµµένη και το ριζικό της δεν µορεί να αλλάξει. Η Στύγα, την
εµοδίζει.
Τις χαρές ου ο αλός άνθρωος µορεί να αολαύσει, η χαρισµατική ροσωικότητα, ο
καλλιτέχνης ου αναγνωρίζεται για την καλλιτεχνική ροσφορά του και δοξάζεται, δεν
µορεί να γευτεί. Και η αδυναµία αυτή οδηγεί την οιήτρια σ΄ ένα τραγικό αδιέξοδο. Ένα
αδιέξοδο ου δεν µορεί να το αντέξει και την οδηγεί στην αυτοκτονία. Αυτοκτονεί, για να
θέσει ένα οριστικό τέρµα στη δυστυχία της και να ααλλαγεί αό το βάρος µιας εώδυνης,
δυστυχισµένης και αντιφατικής ζωής.168
Στο ααρτισµένο κείµενο η αοστροφή του αφηγητή ρος τον αυτοσχεδιαστή
υαινίσσεται αυτό το γεγονός.
Piove un sorriso
d΄amor sul coronato
capo pensoso sul virgineo petto che fù rotto dal duolo
e a cui rimase
unica spreme unica Dea la rupe
***
Βρέχει ένα χαµόγελο
αγά4ης στο σταφανωµένο
και 4ροβληµατισµένο κεφάλι και στο 4αρθενικό το στήθος, 4ου είναι τσακισµένο
α4΄ τον 4όνο, και του ΄µενε
µοναδική ελ4ίδα, µόνος Θεός, ο βράχος.
Α.Α 56,α / Α.Ε. 535,17-20
Στις αραλλαγές, όµως, υάρχουν διάφορες εεξεργασίες ου αναφέρονται στο
εριστατικό της αυτοκτονίας και δίνουν ολλά στοιχεία γι΄ αυτό το γεγονός. Σε δύο αό
αυτές µιλά ο αφηγητής στον αυτοσχεδιαστή:
Tendi l΄orecchio alla Leucadia pietra
Tu che se vate e benche lunge udrai

168

Ο θάνατος της Σαφούς µε αυτοκτονία αό το ακρωτήριο Λευκάτα της Λευκάδος αό άοψη ιστορικής αλήθειας είναι λανθασµένη και

οφείλεται στην αχαλίνωτη µυθολασία µε την οοία εριέβαλε τη µορφή της το µεγάλο ενδιαφέρον ου έδειξε ο αρχαίος ελληνικός κόσµος, αλλά και η
Μέση κωµωδία για το ρόσωο της οιήτριας. Η αρχαιότερη ηγή ου αοδίδει το θάνατό της σε αυτή την αιτία είναι η «Λευκάδια» του Μενάνδρου (Στραβ.
10, 452) στην οοία καταγράφεται ως αιτία της αυτοκτονίας ο ανεκλήρωτος έρωτα της οιήτριας ρος το Φάωνα.
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Canto alzarsi d΄amor pieno di morte
***
Στήσε το αυτί στη 4έτρα της Λευκάδας
εσύ 4ου είσαι 4οιητής κι αν και µακριά θα ακούσεις
τραγούδι να υψώνεται αγά4ης γεµάτο θάνατο
A.A. 55B, C / A.E 533
Tendi l΄orecchio alla Leucadia rupe
Tu che se vate, e benchè lunge udrai
Risonar femminil canto che chiude
Della vita il mistero e della morte
***
Στήσε τ΄ αυτί στο βράχο της Λευκάδας
εσύ 4ου είσαι 4οιητής κι αν και µακριά θα ακούσεις
να αντηχεί τραγούδι γυναικείο 4ου κλείνει
το µυστήριο της ζωής και του θανάτου
A.A 55D, a / A.E 534
ενώ σε µια τρίτη η ίδια η οιήτρια αναφέρεται στο γεγονός ου αφορά το τέλος της ζωής
της:
Breve la distanza da questa rupe al mare,
Breve benchè sufficiente a rompermi la vita;
Ma chi mai potra misurare la distanza dal
Regno della vita a quello della morte
***
Μικρή η α4όσταση ανάµεσα α4ό το βράχο στη θάλασσα,
µικρή, αλλά αρκετή για να µου τσακίσει τη ζωή.
Μα 4οιος µ4ορεί να µετρήσει την α4όσταση
α4΄ το βασίλειο της ζωής ως εκείνο του θανάτου
A.A. 55D, a /A.E. 534
Γίνεται σαφές ως η Σαφώ λυγά κάτω αό το βάρος της αντιφατικής της µοίρας, δεν
αντέχει αυτή την άχαρη κι εώδυνη ζωή και οδηγείται στο σηµείο να θέσει τέρµα στη ζωή
της. Ακριβώς αυτή η αντιφατικότητα, ου σηµάδεψε τη ζωή της Σαφούς και ροκάλεσε το
τραγικό της τέλος, αξίζει για τον αφηγητή να αοτελέσει το θέµα για το έργο ενός ικανού
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οιητή. Γι΄ αυτό και στην τελική αοστροφή θα ζητήσει αό τον αυτοσχεδιαστή «ν΄ ανοίξει
το νου του και να φανερώσει τη σκέψη του», να ερµηνεύσει δηλαδή την αντιφατική µοίρα και
το αδιέξοδο ου οδηγήθηκε η οιήτρια. ∆ιαβάζουµε στην τελική αοστροφή ρος τον
αυτοσχεδιαστή:
Ma tu che suoli april la mente o vate
Come dia nube d΄or piena di numi,
Tu rivela il tuo senno, e fia gran dono,
E fia conforto all΄imortale afflitta,
Che magnianima al vero erge la mente
Dalla casa degli istinti morti; e rivelati
Chiede gli arcani all΄altro mondo e a questo.
***
Αλλά εσύ, Προφήτη, 4ου 4άντα ανοίγεις το νου σου
σα χρυσό θεϊκό σύννεφο γεµάτο µε θεούς,
φανέρωσε τη σκέψη σου και θα ΄ναι µέγα δώρο
και θα ΄ναι ανά4αψη για την αθάνατη 4ου ΄ναι θλιµµένη,
4ου µε γενναιότητα στην αλήθεια υψώνει το µυαλό
α4ό την κατοικία των νεκρών και ζητά να µάθει τα
µυστικά αυτού και τ΄ άλλου κόσµου.
Α.Α. 56 β / Α.Ε. 536, 42-48
Το οίηµα τού αυτοσχεδιαστή, εάν συντέθηκε οτέ, δεν έφθασε στα χέρια µας, αλλά το
υλικό ου δόθηκε σ΄ αυτόν αό τον αφηγητή, µορούµε να ούµε ως ήταν εαρκές για να
συνθέσει ένα οίηµα τραγικό. Ένα οίηµα στο οοίο θα υήρχαν όλα τα στοιχεία της
τραγικής ουσίας. Κι αυτά τα στοιχεία είναι ώρα τώρα να καταγράψουµε. Στην ρώτη
γραµµή βρίσκονται δίχως άλλο οι αοφάσεις αυτής της ανώτερης δύναµης, της Μοίρας.
Μιας δύναµης ου ανήκει στο χώρο της θεότητας και αοφασίζει για τη Σαφώ οριστικά,
αµετάκλητα και ερήµην της. Προδιαγράφει τη ζωή της και δεν της αφήνει κανένα
εριθώριο να αναιρέσει τις αοφάσεις της ή να ροσαθήσει, έστω και µέσα αό έναν
εώδυνο αγώνα, να τις τροοοιήσει στο ελάχιστο. Είναι ανήµορη η οιήτρια να ξεφύγει
αό τη µοίρα της κι αυτή η αδυναµία είναι τραγική. Γίνεται, όµως, ακόµη ερισσότερο
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τραγική ηρωίδα η Σαφώ, αν αναλογιστεί κανείς ότι βρίσκεται στη δύνη µιας
αντιφατικότητας οδυνηρής. Αό τη µια να γεύεται τη δόξα και τον αόλυτο σεβασµό και
αό την άλλη να µην µορεί να χαρεί καµιά αό τις χαρές ου η ζωή ροσφέρει. Η Σαφώ
ως ακέραιος άνθρωος δεν µορεί να ικανοοιηθεί αό µια ζωή ου θα της ροσφέρει
µόνο τη δόξα και την αναγνώριση. Οι αολαύσεις, οι χαρές κι ο έρωτας αοτελούν αξίες
της ζωής ου δε θέλει να στερηθεί. Όµως, δεν µορεί ταυτόχρονα να αολαύσει και τα δυο
αυτά αγαθά, καθώς η µοίρα έχει χαράξει γι΄ αυτήν άλλη ορεία. Κι αυτή η αδυναµία να
αολαύσει ρωταρχικές ζωικές αξίες θα την οδηγήσει σε αδιέξοδο. Σ΄ ένα αδιέξοδο τραγικό
κάτω αό το βάρος του οοίου θα λυγίσει και θα οδηγηθεί στην αυτοκτονία. Η λύση µέσα
αό την καταστροφή του ήρωα αό την εοχή των µεγάλων τραγικών της αρχαιότητας
αοτελούσε στοιχείο της τραγωδίας κι ο Σολωµός το γνωρίζει ολύ καλά. Η ηρωίδα του δε
θα εθάνει αό φυσικό θάνατο, αλλά θα δώσει η ίδια τέλος στη ζωή και στον όνο της.
Όµως, όσο κι αν τα στοιχεία ου αναφέραµε ως τώρα αοτελούν ααραίτητες
ροϋοθέσεις τραγικότητας, ένα έργο τραγικό χρειάζεται και κάτι ακόµη για να δικαιωθεί.
Κι αυτό το ειλέον στοιχείο δεν είναι άλλο αό την υέρβαση της ατοµικής ερίτωσης
και της σύνδεση των ατοµικών καταστάσεων µε καταστάσεις ου φθάνουν ως το βάθος της
ανθρώινης ύαρξης και ροσφέρουν µαρτυρίες ου αφορούν γενικότερα τον άνθρωο
και τη µοίρα του. Και το στοιχείο αυτό ο οιητής δεν αραλείει να το συµεριλάβει στο
έργο του. Ο Σολωµός, µεταλάθοντας την ιστορία της Σαφούς και αξιοοιώντας ακόµα
και όσα µυθιστορηµατικά φαντάστηκαν οι µεταγενέστεροι γι΄ αυτήν, µας έδωσε ένα
οίηµα ου ως ειµύθιο του έχει την αντιφατικότητα της ανθρώινης ζωής και την
αδυναµία του ανθρώου να νικήσει τη µοίρα του και να ζήσει τη ζωή του όως αυτός
ειθυµεί.
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L’AVV
L’AVVELENATA
VVELENATA
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L’AVV
L’AVVELENATA
VVELENATA
Una vercine usci fuor del serolcro,
E lentamente verso me …
dirigevasi; è taciturna e pallida

… e nel volto
Mostra un dolore che non avrà mai fine.
Parlando quindi della belta della fanciulla diceva che Aprile
le porse un fiore

…e disse:
Il più bel fiore al più virgineo crime.
Procedendo poi a cantare del giovane amato da lei, il quale
dal cembalo traeva armonie simili a quelle

Che del Manzaro in petto hanno la vitta
essa (diceva il poeta) dagli occhi di lui

Lungo amore bevea pieno di morte.
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Η φαρµακωµένη
Μια παρθένα βγήκε από τον τάφο
κι αργά σε µένα …
απευθύνθηκε. Και σιωπηλή και χλωµή

… και στο πρόσωπο
δείχνει έναν πόνο που ποτέ δε θα τελειώσει.
Μιλώντας για την οµορφιά της νέας, έλεγε, ότι ο Απρίλης
της πρόσφερε λουλούδι

… κι είπε:
Το πιο όµορφο λουλούδι στο πιο παρθενικό κεφάλι.
Συνεχίζοντας έπειτα να τραγουδάει για τον νεαρό που αγαπούσε, που
απ΄ το κύµβαλο έβγαζε αρµονίες όµοιες µ΄ εκείνες

που παίρνουνε ζωή απ΄ του Μάνζαρου το στήθος
αυτή (έλεγε ο ποιητής) από τα µάτια του

έπινε έρωτα ατέλειωτο γεµάτο θάνατο.
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«L΄avvelenata», σύµφωνα µε µαρτυρία του ρώτου εκδότη του σολωµικού έργου
Πέτρου Κουαρτάνου, συντέθηκε για να διαβαστεί ως θέµα ρος τον Ιταλό
αυτοσχεδιαστή Ιωσήφ Ρεγάλδη. Το ολοκληρωµένο κείµενο δε βρέθηκε στα σολωµικά
χειρόγραφα, αλλά διασώθηκε χάρη στην καταγραφή της υόθεσης του οιήµατος και
ορισµένων στίχων ου θυµόνταν ο εκδότης στις Σηµειώσεις της έκδοσης των
Ευρισκοµένων.
Αό την αλή ανάγνωση του οιήµατος γίνεται εµφανές ότι ρόκειται για µια νέα
οιητική ενασχόληση του Σολωµού µε τη Μαρία Πααγεωργοούλου, τη νεαρή ου
αυτοκτόνησε στα 1826 όταν την εγκατάλειψε ένας νεαρός Ιταλός καθηγητής της
µουσικής µε τον οοίο είχε ερωτικό δεσµό.
Η Μαρία Πααγεωργοούλου ήταν στενή φίλη του Σολωµού, ολλές φορές
τραγουδούσε δικά του οιήµατα, κι η αυτοκτονία της τον είχε συγκλονίσει. Λίγο µετά
το θάνατό της συνέθεσε τη Φαρµακωµένη, όχι µόνο για να θρηνήσει το χαµό της, αλλά
κυρίως για να υερασιστεί την τιµή της, καθώς η τοική κοινωνία αέδωσε την αιτία
της αυτοκτονίας της σε ιθανή εγκυµοσύνη. Ο αντίκτυος του οιήµατος ήταν
µεγάλος και ο σκοός του οιήµατος εετεύχθη, καθώς τα ικρόχολα σχόλια
σταµάτησαν αµέσως. Ο Πολυλάς µαρτυρεί ως ως το τέλος της ζωής του ο Σολωµός
θυµόνταν µε συγκίνηση ότι, όταν διαδόθηκαν οι στίχοι, µικροί και µεγάλοι τον
συνέχαιραν για τη σύνθεση και «αντί της κακολογίας, εις όλα τα στόµατα αντηχούσε
το ηθικότατον άσµα του».169 Μάλιστα ο ίδιος ο Σολωµός το 1857 υαγόρευσε το
οίηµα στον Πολυλά, για να εκδοθεί στο εριοδικό Πανδώρα (1857).
Φαίνεται, όµως, ως ο Σολωµός δε ξέχασε οτέ ούτε τη Μαρία Πααγεωργοούλου
ούτε και το νεανικό του οίηµα. Τριάντα και λέον χρόνια µετά το θλιβερό συµβάν
καταιάστηκε και για µια ακόµη φορά µε την αυτοκτονία της νεαρής φίλης του, τούτη
τη φορά, όµως, µε αφορµή την είσκεψη στην Κέρκυρα του µεγάλου Ιταλού
αυτοσχεδιαστή Ιωσήφ Ρεγκάλδη (1851) και την αυτοσχεδιαστική εκδήλωση ου
οργανώνονταν στο ∆ηµοτικό Θέατρο της όλης. Ο Σολωµός είχε την ρόθεση σ΄ αυτή
την αυτοσχεδιαστική εκδήλωση να δώσει ως θέµα στον αυτοσχεδιαστή την
«Avvelenata».

169

Άαντα 1, σελ. 22

146

Η εκδήλωση, όµως, δεν έγινε οτέ. Σύµφωνα µε ληροφορίες ου δίνει ο Μαρίνος
Σιγούρος, αντληµένες αό τον ατέρα του ου γνώρισε το Ρεγκάλδη στην Ιταλία, η
αυτοσχεδιαστική

εκδήλωση

µαταιώθηκε

κι

η

ανάθεση

του

θέµατος

δεν

ραγµατοοιήθηκε. Ο ατέρας του Σιγούρου έδωσε ακόµη την ληροφορία ως ο
Ρεγκάλδη έγραψε ένα οίηµα µε θέµα τη δραµατική ερωτική ιστορία της Μαρία
Πααγεωργοούλου και το δηµοσίευσε στη συλλογή οιηµάτων Canti e prose (Τορίνο
1862). Ο Σιγούρος µάλιστα καταγράφει αµετάφραστους και ορισµένους αό τους
στίχους του οιήµατος.170
Η ληροφορία του Σιγούρου είναι σωστή. Στον ρώτο τόµο των Canti e prose του
Ιωσήφ Ρεγάλδη υάρχει οίηµα αφιερωµένο στη Giulia Molino-Colombini µε τίτλο
L΄avvelenata di Zante. Του οιήµατος ροηγείται µακροσκελής Εισαγωγή άκρως
ενδιαφέρουσα. Η Εισαγωγή και ολόκληρο το οίηµα, ρωτότυο κείµενο και
µετάφραση ου ειµεληθήκαµε, είναι τα ακόλουθα:
L΄AVVELENATA DI ZANTE
Marietta Papagiorgopulo, leggiadra e passionata donzella di Zante, corrispose
di amore un giovanne veneziano, valente sonatore di cembalo, nol sapendo già
ammogliato. Fattane certa, non saprei se più per l΄inganno o per l΄amore
disperata, nel 1823 si finì di veleno. Il Conte Dionigi Solomos avea spesso udito
quella gentile cantare i suoi versi, divenuti ormai musica di tutta Grecia
negl΄impetti nazionali e ne΄festevoli passatempi, epperò sentì gran dolore del
triste caso; e più ancora perchè mala gente, calunniando la donzella, la diceva
per disordinato amore caduta in colpa, e che la si fosse tronca la vita per non
rendere pubblica la pruova del suo peccato. Le indagini mediche la
dichiararono incontaminata, e il poeta del popolo, impietosito dell΄acerba
sventura, vendicò col verso la innocenza della rimpianta vergine.
Un greco, navigando con me dall΄Attica alla volta delle isole Jonie, mi cantò la
canzone del Solomos e me la volse in italiano, ondechè giunto alle acque di
Zante mi sentii caldo la mente e il cuore della misera avvelenata e dell΄illustre
poeta, e proseguito il viaggio il dì 1 Agosto del 1851, approdai a Corfù
terminando la elegia che segue.
170

Μαρίνος Σιγούρος 1957, σελ. 573-575
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Η ΦΑΡΜΑΚΩΜΕΝΗ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Η Μαριέττα Πααγιωργοούλου, κοµψή και αξιολάτρευτη κόρη αό τη
Ζάκυνθο, αγάησε ένα νεαρό βενετσιάνο, αξιόλογο µουσικό του κύµβαλου,
δίχως να γνωρίζει ότι ήταν αντρεµένος. Όταν το ανακάλυψε, δε γνωρίζω εάν
ο λόγος ήταν η ροδοσία ή η ερωτική αελισία, το 1823 αυτοκτόνησε ίνοντας
δηλητήριο. Ο Κόντε ∆ιονύσιος Σολωµός, ου είχε ολύ συχνά ακούσει την
ευγενική ψυχή να τραγουδά τα οιήµατά του, γνωστά σ΄ όλη την Ελλάδα και
τραγουδισµένα σε εθνικές και εορταστικές εκδηλώσεις, ένιωσε µεγάλο όνο για
το θλιβερό γεγονός. Πολύ ερισσότερο στεναχωρήθηκε, εειδή κακεντρεχείς
άνθρωοι συκοφαντούσαν την κόρη και διέδιδαν ως αµάρτησε και
αυτοκτόνησε, για να µη φανερωθούν τα αοτελέσµατα της αµαρτίας της. Οι
ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι ήταν αµόλυντη, γι΄ αυτό κι ο οιητής του λαού,
στεναχωρηµένος αό τη δυστυχία, υεράσισε µε τους στίχους του την
αθωότητα της κόρης.
Ένας Έλληνας, ταξιδεύοντας µαζί µου αό την Αττική στα Ιόνια Νησιά, µου
τραγούδησε το τραγούδι του Σολωµού στα ιταλικά, γι΄ αυτό, όταν έφθασα στη
Ζάκυνθο, την καρδιά και το µυαλό µου αασχολούσε η φτωχή φαρµακωµένη
κι ο λαµρός οιητής· και συνεχίζοντας το ταξίδι την 1η Αυγούστου 1851,
λησιάζοντας στην Κέρκυρα, είχα ολοκληρώσει το τραγούδι ου ακολουθεί.
A GIULIA MOLINO COLOMBINI
Era una notte placida e serena
Che inebbriava di sublimi affetti
L΄alma di greche rimembranze piena;

Ed io, lasciati d'Attica i diletti
Poggi, col suon di largimosi accenti
Vigilando chiedea nuovi concetti;

E dalla nave tenni gli occhi intenti
Agli astri, che si fean specchio infinito
Delle cerule ionie acque tacenti.
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Quand' ecco a me venir di lito in lito
Una bianca leggiera nuvoletta
Quasi compagna al mio pensier romito,

E, nell' aer librandosi, un'eletta
Imagine fù vista uscirne fuore,
Tal che al viso mi parve un'angioletta;

E con voce d'amabile dolore
A me si volsse e disse: - O pellegrino
Cantor d' Italia, se hai gentile il core,

Deh! ti prenda pietà del mio destino.
Io son Maria, la poverella uscita
Innanzi tempo dal mortal cammino

Perchè mi tolsi di mia man la vita,
Mi disser folle, e oltre il sepolcro ahi! ria
Plebe mi diede nell'onor ferita.

Deh! tu conforta la memoria mia,
Tu che ramingo fra la greca gente
Lasci un suono di pianto in ogni via. -

Fianciulla -io le risposi - il tuo dolente
Caso più volte udii, ma con diversa
Fama dentro sonò dalla mia mente.

Or tu narrami il ver, si che detersa
La tua sventura d΄ogni mal sospetto,
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Spunti gli strali dell΄età perversa. -

Trasse allora un sospir dall΄imo petto
Prorompendo -«O poeta, apprendi il vero,
Come fui cieca per tradito affetto.

Della vita nel campo menzognero
Quando giunta mi vidi in quella parte,
Che agli impeti del cor trema il pensiero,

Coi dolci modi e colla music'arte
Tanto m'accese un veneto garzone,
Che ancor l'imagin sua da me non parte.

Ma la prima assalia d'amor tenzone,
E, come vinca l'anime, provai,
Tal che perdetti il ben della ragione.

Emilio è l'uom che trepidando amai,
Ei pure amommi, e il nostro amor fatale
Era pieno di fraudi e pien di guai.

Seppi, ahi! tardi, ch'ei già di maritale
Nodo legata avea la fede, ond'io
D'ignota donna mi sentii rivale.

Lunge da lui, disfatta dal disio.
Viver più non sapea; vivergli accanto
Era un oltraggio all' onestade, a Dio.

Lassa, consunta di sospiri e pianto
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Nell'ore solitarie ai cieli offriva
Il povero mio cor dai mali affranto,

E, qual naufrago lungi dalla riva
Balestrato dall' onde e quasi absorto,
Sentii che da me l'anima fuggiva;

E proruppi: - O gran Dio, questa ch'io porto
Miserabile vita è pur tuo dono,
È stanca nave che sospira al porto.

Questa che scese dall' eterno trono
Anima mia, qual da te venne, pura
A renderti, o Signor, pronta già sono.

Travolta fra gl'inganni e la sozzura
Della codarda età forse potrei,
Vinta da insano amor, rendermi impura.

Gran Dio, tu vedi i tanti mali miei,
Vedi la mia fralezza; . . . immacolato
Della mia vita il don riprender dei.

E cosi vaneggirndo, ahi! del pecato
Mi lusingava una tenace idea,
Sempre che Emilio mi sedeva allato.

Un dì che '1 forte delirar crescea,
Da coppa infusa di veleno io presi
L΄ultimo scampo per non farmi rea.
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Bevvi, e dei giorni lagrimando spesi
Anzi tempo mi sciolsi, e irradiata
Di vergillal corona a Dio mi resi.

Cosi compiuta fu la mia giornata,
Dio perdonommi il fiero atto, e nel cielo
Fra le vergini sue godo beata. -

Cosi parlommi, e nell' argenteo velo
Della nube celandosi disparve
Su l'acque accese del suo casto zelo.

E mentre ella vania, fuggian le larve
Notturne e la festevole Zacinto
Bella de'raggi mattutini apparve,

E me da tetre fantasie sospinto
Consolò caramente il dolce loco
Di fior, d' aranci e pampini dipinto.

Allor cantai, . . . ma quel che dissi è poco.

Στην Ιουλία Μολίνο- Κολοµ4ίνι
Ήταν νύχτα ήρεµη και γαλήνια
Μεθούσε αό υέροχα συναισθήµατα
Η ψυχή ου ΄ταν γεµάτη αό ελληνικές αναµνήσεις·

Κι εγώ, αφήνοντας της Αττικής τους όµορφους
Λόφους, µε τη µελωδία των θλιβερών ήχων
Αγρυνώντας, αναζητούσα νέες ιδέες
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Κι α΄ το καράβι κοίταζα τ΄ άστρα
Που καθρεφτίζονταν στ΄ αέραντα γαλάζια
Και ήρεµα νερά του Ιονίου.

Ξάφνου σε µένα έρχεται α΄ τη θάλασσα
Ένα λευκό κι ανάλαφρο συννεφάκι
Να συντροφέψει την έρµη σκέψη µου

Κι ισορροώντας στον αιθέρα, µια υέροχη
Μορφή ξερόβαλε α΄ εκεί µέσα
Τόσο όµορφη ου µου φάνηκε αγγελική·

Και µε φωνή γεµάτη όνο σλαχνικό
Σε µε αευθύνεται και λέει: - « Προσκυνητή,
Τραγουδιστή αό την Ιταλία, αν έχεις ευαίσθητη καρδιά,

Λυήσουµε µε για τη µοίρα µου.
Εγώ είµαι η δύσµοιρη Μαρία,
Που βγήκα ρόωρα α΄ το δρόµο των θνητών.

Γιατί τη ζωή µου έκοψα µε το ίδιο µου το χέρι
Μ΄ είαν τρελή, κι αάνω αό τον τάφο, αλίµονο, κριµατισµένη·
Κόσµος ολύς λήγωσε την τιµή µου.

Λοιόν, αρηγόρησε τη µνήµη µου
Συ ου εριλανιέσαι ανάµεσα στους Έλληνες
Άφησε ένα δάκρυ σε κάθε δρόµο.»

Κόρη – της αάντησα –τη δική σου ικρή ιστορία
Πολλές φορές την άκουσα, µα διαφορετική φήµη
Ήχησε στο µυαλό µου.
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Τώρα εσύ διηγήσου µου την αλήθεια, να καθαρίσει
Η ατυχία σου αό κάθε υοψία·
Σάσε τα βέλη της µοχθηρής εοχής.

Αναστέναξε αό το βάθος του στήθους
Και ξέσασε – « Ποιητή, µάθε την αλήθεια,
Πως ήµουν τυφλή αό ροδοµένο έρωτα.

Της ζωής η ψεύτικη ώρα όταν έφθασε
Με βρήκε εκεί ου στο σκίρτηµα
της καρδιάς τροµάζει η σκέψη,

Με τρόους γλυκούς και µε τέχνη µουσική
Τόσο µε µάγεψε ένας νέος αό τη Βενετία,
Που ακόµη τη µορφή του να ξεχάσω δεν µορώ.

Τα ρώτα σκιρτήµατα του έρωτα
γνώρισα ως κατακτούν τη ψυχή
και ως χάνεται η οµορφιά της λογικής.

Αιµίλιος λέγονταν ο άνθρωος ου µε αγωνία αγάησα.
Κι αυτός µ΄ αγάησε, αλλά η µοιραία µας αγάη
Ήταν γεµάτη αάτες και ροβλήµατα.

Έµαθα, αλίµονο, αργά ότι µε δεσµό γάµου
Και µε ίστη ήταν δεµένος κι εγώ βρέθηκα
Μιας άγνωστης γυναίκας αντίζηλος.

Μακριά του, νικηµένη α΄ την ειθυµία,
Να ζήσω ια δεν ήξερα· να ζήσω κοντά του,
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Ήταν ροσβολή για την ηθική και το Θεό.

Κουρασµένη, φθαρµένη αό φήµες και κλάµατα,
Τις στιγµές της µοναξιάς µου ρόσφερα στον ουρανό
τη βασανισµένη αό τις συµφορές καρδιά µου·

Κι όως ο ναυαγός ου ΄ναι µακριά α΄ την ακτή
Χτυηµένος α΄ τα κύµατα και δίχως ελίδα
Ένιωθα να χάνω την καρδιά µου.

Ξέσαγα τότε: - Μεγαλοδύναµε, αυτή η ζωή
Που εγώ η δύστυχη ζω είναι και αυτή δικό σου δώρο,
Είναι κουρασµένο καράβι ΄ αναστενάζει στο λιµάνι.

Αυτή ου κατεβαίνει α΄ τον ουράνιο θρόνο,
η ψυχή µου, ου γεννήθηκε αό Σένα
Θεέ µου, να σου τη δώσω ίσω καθαρή είµαι έτοιµη.

Παρασυρµένη αό το δόλο και την ασχήµια
Αό τη νεαρή ηλικία, θα µορούσα ίσως,
νικηµένη αό τρελό έρωτα, ν΄ ατιµαστώ.

Μεγαλοδύναµε, βλέεις τις τόσες συµφορές µου,
Βλέεις την αδυναµία µου· … αµόλυντο
Α΄ τη ζωή µου το δώρο άρε. -

Κι έτσι αραληρώντας, αλίµονο, αό την αµαρτία
Μου γεννήθηκε µια είµονη ιδέα
Να βρίσκονταν άντα ο Αιµίλιος κοντά µου.

Μια µέρα ου η αραφροσύνη µεγάλωνε
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Ήια µια γεµάτη κούα δηλητήριο
Τη µοναδική σωτηρία για να µην ατιµαστώ.

Το ήια κι αό τις µέρες ου τις ξόδεψα στο κλάµα
ρόωρα ααλλάχτηκα και φωτισµένη
Α΄ το αρθενικό το στέµµα εήγα στο Θεό.

Έτσι τελείωσε η ζωή µου.
Ο Θεός συγχώρησε τη σκληρή µου ράξη και στον ουρανό
Ανάµεσα στις αρθένες ζω ευτυχισµένη.-

Έτσι µου µίλησε και µες το ασηµένιο έλο
Του σύννεφου κρύφτηκε και χάθηκε
Στα νερά ου φωτίστηκαν α΄ τον αγνό της ζήλο

Κι ενώ αυτή χάνονταν, χάνονταν
Κι οι νυχτερινές σκιές κι η χαρούµενη Ζάκυνθος
Όµορφη αό τις ρωινές αχτίδες φάνηκε

Κι εγώ σρωγµένος αό µελαγχολική φαντασία
Παρηγόρησα το γλυκό το µέρος ου ΄ναι γεµάτο
Αό λουλούδια, ορτοκάλια και κλήµατα.

Λοιόν τραγούδησα, … αλλά όσα εία λίγα είναι.

Όως διαιστώνουµε αό τη µελέτη του οιήµατος, αλλά και της Εισαγωγής ου
ροηγείται, ο Ρεγκάλδη έγραψε την Avvelenata di Zante έχοντας ως ηγή έµνευσης το
σολωµικό οίηµα για τη Μαρία Πααγεωργοούλου. Εειδή, όµως, ο Σολωµός
έγραψε δύο οιήµατα µε θέµα την αυτοκτονία της νεαρής, την Φαρµακωµένη και την
Avvelenata, ροκύτει το ερώτηµα για το οιο αό τα δύο οιήµατα άκουσε ο Ιταλός
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αυτοσχεδιαστής και εµνεύστηκε τα δαντικά τρίστιχα (terza rima) της Avvelenata di
Zante.
Οι ληροφορίες ου δίνει ο Ρεγκάλδη στην Εισαγωγή της Avvelenata di Zante οδηγούν
στο συµέρασµα ως ρόκειται για τη Φαρµακωµένη. Κι αυτό γιατί ο Ρεγκάλδη γράφει
ως άκουσε «τραγούδι του Σολωµού/canzone del Solomos» κι ως γνωστόν η
Φαρµακωµένη είναι το σολωµικό οίηµα ου µελοοιήθηκε, γνώρισε µεγάλη διάδοση
και τραγουδήθηκε ολύ. Ακόµη αναφέρει ότι ο ανώνυµος συνταξιδιώτης τού µετέφρασε
το τραγούδι (me la volse in italiano), άρα δεν ήταν γραµµένο στα ιταλικά, και τέλος ο
Ρεγκάλδη άκουσε το σολωµικό οίηµα καθ΄ οδόν ρος την Κέρκυρα, άρα το ιθανότερο
είναι την Avvelenata ο Σολωµός να µην την είχε ακόµη συνθέσει. Αλλά και να την είχε
συνθέσει θα ήταν δύσκολο να είχε διαδοθεί τόσο, ώστε να τη γνώριζε ο συνταξιδιώτης
του Ρεγκάλδη.
Ακόµη, όµως, κι αν δεν ρόκειται για την ιταλόγλωσση Φαρµακωµένη, είναι εξαιρετικά
ενδιαφέρον ότι ο Ρεγκάλδη συνέθεσε οίηµα µε θέµα τη Μαρία Πααγεωργοούλου,
ου συµεριέλαβε µάλιστα και στην έκδοση των Canti e prose, σ΄ ένα έργο στο οοίο η
αναφορά στο Σολωµό δεν εριορίζεται στο εισαγωγικό µέρος της Avvelenata di Zante. Ο
Ρεγκάλδη στο τέλος του τόµου αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο είκοσι έντε σελίδων
στο Σολωµό. ∆ιευκρινίζει µάλιστα και το λόγο της εκτενούς αναφοράς του: «Ήθελα,
γράφει, να δώσω ένα δείγµα των λογοτεχνικών α4όψεων του Ζακύνθιου 4οιητή, γιατί είναι α4ό
αυτούς τους Έλληνες 4ου δια µέσου της γλώσσας και της γραµµάτων µας α4έκτησαν τη γνώση
4ου έχουν· κι ο ίδιος ήταν υ4ερήφανος γι΄ αυτό. Γι΄ αυτό και στη µεγάλη αίθουσα του
Πανε4ιστηµίου, 4αρουσία Ελλήνων, Άγγλων και Ιταλών, α4ευθύνοντας σε µένα ένα 4οίηµα,
γραµµένο σ΄ ελεύθερο στίχο, τελείωσε λέγοντας σχετικά µε την Ιταλία
Εκεί 4ου 4ήγα βάρβαρος και τώρα 4ια δεν είµαι.»171
Φαίνεται ότι ο Ρεγκάλδη ειδιώκει να γνωρίσει το Σολωµό στο ιταλικό κοινό και το
κάνει δίνοντας ολλές ληροφορίες για τον οιητή και το έργο του µε τρόο
συστηµατικό και οργανωµένο. Ο Ιταλός αναγνώστης του κειµένου µαθαίνει ολλά για
τα αιδικά χρόνια του Σολωµού στη Ζάκυνθο, για τα φοιτητικά του χρόνια στην Ιταλία
και τις σχέσεις του µε τους ειφανείς λόγιους της εοχής, για την ειστροφή στην
ατρίδα και τους οιητικούς του στόχους, για τους αγώνες του να καθιερώσει τη
171

Giuseppe Regaldi, 1862, σελ. 398-399
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δηµοτική γλώσσα ως γλώσσα λογοτεχνική και έρχεται σε εαφή µε τη σολωµική οίηση,
διαβάζοντας µεταφρασµένα ορισµένα αό τα έργα του Σολωµού, όως Η Ευρυκόµη, Ο
θάνατος της ορφανής (όχι όλους του στίχους του οιήµατος, αλλά αό τον 1-12 και τον 2122, ενώ αραλείονται οι 14-20 και 23-26), αό το Λάµ4ρο την ενότητα Η δέηση της
Μαρίας και το όραµα του Λάµ4ρου, ενώ ληροφορείται για το εριεχόµενο του Ύµνου εις
την Ελευθερία και για τους Ελεύθερους Πολιορκηµένους.
Θα ολοκληρώσουµε την αναφορά µας στο Ρεγκάλδη και στη συλλογή Canti e prose µε
την εξής αρατήρηση. Εάν στην Ελλάδα δεν είχε κυκλοφορήσει η έκδοση των
Ευρισκοµένων µε τα ερίφηµα Προλεγόµενα του Πολυλά, ανειφύλακτα θα
θεωρούσαµε το κεφάλαιο του Ρεγκάλδη για το Σολωµό ως τη σηµαντικότερη
ροσάθεια αρουσίασης στο ευρύ κοινό του σολωµικού έργου και της σολωµικής
ροσωικότητας. Ο Ρεγκάλδη αοτιµά σωστά το σολωµικό έργο, αναγνωρίζει την αξία
του και δίνει ληροφορίες για τον οιητή ολλές αό τις οοίες ροέρχονται αό την
ροσωική εαφή µαζί του και τις ιδιωτικές τους συζητήσεις. Το λήρες κείµενο, ου εξ
όσων γνωρίζουµε δεν έχει µεταφραστεί στα ελληνικά, δεν το αρουσιάζουµε
µεταφρασµένο, εειδή φοβούµαστε ως θα αοµακρυνθούµε ολύ αό τους στόχους
ου έχει θέσει τούτη η εργασία. ∆εσµευόµαστε να το ράξουµε στο µέλλον.
Εικεντρώνοντας τώρα την ροσοχή µας στο ιταλικό σολωµικό οίηµα, έχουµε να
αρατηρήσουµε ως, αν και διαθέτουµε µόνο ορισµένα αοσάσµατα, είναι
ευδιάκριτοι οι θεµατικοί άξονες ου δίνονταν στον αυτοσχεδιαστή και άνω τους θα
δοµούνταν το αυτοσχέδιο οίηµα. Κι αυτοί είναι δύο: ο ρώτος είναι σχετικός µε την
ερωτική ιστορία των δύο νέων και την τραγική της κατάληξη και ο δεύτερος αφορούσε
τη νέα ου διακρίνονταν για το φυσικό της κάλλος και την αρθενική της ιδιότητα.
Αν στο κείµενο ου διασώθηκε ο Κουαρτάνος δεν αρέλειψε κάοια άλλη θεµατική
ενότητα, όχι σκόιµα, αλλά εειδή δεν την θυµόνταν, τότε έχουµε να αρατηρήσουµε
ως το βάρος του αυτοσχέδιου οιήµατος θα έεφτε στον ύµνο της ιδεώδους οµορφιάς
και της ηθικότητας ου διέκρινε τη νέα. Η κοινωνική καταγγελία και η στηλιτευτική
διάθεση ου είχε η Φαρµακωµένη δεν υάρχει. Τα χρόνια έχουν εράσει, µε το ρώτο
οίηµα ο Σολωµός υεράσισε την τιµή της νεκρής κόρης και τώρα φαίνεται ως ο
σκοός του είναι να υµνηθεί η κόρη και µέσω του ύµνου να δικαιωθεί η ίδια και όχι να
καταγγελθεί η κοινωνία για τη στάση της.
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IL GUERRIERO GRECO
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IL GUERRIERO GRECO
Argomento di questa poesia era chiamare l’improvissatore

… in quella parte
dell΄Ellenica terra alta di sangue.
La dove giace un giavane guerriero
lasciato per morto nel campo della battaglia, e bello tanto che

Cede l΄antica lite tra arte e natura.
E proseguia

domani ei forse scenderà sottera
tra l΄armi gloriose a terra vοlte,
E tra ΄l chiuso nei cor pianto de΄forti.
E giungerà fino a lui

Gemito da lontan campo nemico.
Ma ecco ei s’alza, e d’intorno si guarta
… e non gli pesa
Di trovarsi là solo egli e la spada.
A questo punto il Poeta invita l’improvvisatore a cantare l’istante nel quale il
guerriero, salito sopra un colle vicino, non iscorge del suo villagio natio, che

… poco fumo
Che ΄l vento non avea disperso ancora.
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Ο Έλληνας πολεµιστής
Θέµα αυτού του ποιήµατος ήταν να προσκαλέσει τον αυτοσχεδιαστή

… σ΄ εκείνο το µέρος
της ελληνικής γης που ΄ναι πνιγµένο στο αίµα.
Εκεί όπου κείτεται ένας νιος πολεµιστής
που τον άφησαν στο πεδίο της µάχης, γιατί τον νόµισαν νεκρό· κι ήτανε τόσο
όµορφος που

σταµατά η παλιά έχθρα ανάµεσα στην Τέχνη και τη Φύση.
Και συνεχίζει

αύριο ίσως κατέβει κάτω στη γη
ανάµεσα στα ένδοξα άρµατα που ΄ναι στη γη γερµένα
κι ανάµεσα στο κλεισµένο στην καρδιά κλάµα
των δυνατών
Και θα φτάσει µέχρι τον ίδιο

το κλάµα από το µακρινό στρατόπεδο των εχθρών.
Μα να, αυτός σηκώνεται και γύρω του κοιτάζει

… και διόλου δεν τον νοιάζει
να ΄ναι µονάχος του αυτός και το σπαθί του.
Σ΄ αυτό το σηµείο ο Ποιητής καλεί τον αυτοσχεδιαστή να ψάλει τη στιγµή που ο
πολεµιστής, ανεβασµένος σε λόφο κοντινό, δε βλέπει από τη γη την πατρική του
παρά

… λίγο καπνό
που ο άνεµος δεν είχε ακόµη σκορπίσει
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Ο Έλληνας 4ολεµιστής είναι ένα ακόµη οίηµα ου ο Σολωµός, σύµφωνα µε τη µαρτυρία
του Κουαρτάνου, ροόριζε για θέµα ρος τον αυτοσχεδιαστή Ρεγκάλδη. Το οίηµα ήταν
ολοκληρωµένο και είχε διαβαστεί, αν όχι ρος τον άµεσο αραλήτη του, το Ρεγάλδη,
τουλάχιστον στον Κουαρτάνο και τον Πολυλά. Οι εκδότες του σολωµικού έργου φαίνεται
ως εκτίµησαν ιδιαίτερα την καλλιτεχνική αξία του οιήµατος, γι΄ αυτό και ο Κουαρτάνος,
αρόλο ου δε βρήκε το χειρόγραφο µετά το θάνατο του οιητή, κατέγραψε το
εριεχόµενο του οιήµατος και ορισµένους στίχους ου συγκράτησε στη µνήµη του στις
Σηµειώσεις της έκδοσης των Ευρισκοµένων,172 ενώ ο Πολυλάς στην Εισαγωγή της ίδιας
έκδοσης συµεριέλαβε τον Έλληνα 4ολεµιστή ανάµεσα στα κυριότερα έργα της τελευταίας
δεκαετίας και το θεώρησε ισάξιο του Ορφέα, της Σα4φώ και της Navicella greca.173
Η θέση ου έδωσαν στο οίηµα οι δύο λόγιοι της εοχής του Σολωµού φανερώνει ως στην
ολοκληρωµένη του µορφή του οίηµα ήταν αντάξιο της σολωµικής ένας. Αυτή την
καλλιτεχνική του αξία είναι δύσκολο να αντιληφθεί ο σύγχρονος αναγνώστης, ου µορεί
να διαβάσει µόνο ορισµένους στίχους και να ενηµερωθεί για το αφηγηµατικό του
ερίγραµµα. Αυτό, όµως, ου µορεί να αξιολογήσει είναι το εννοιολογικό εριεχόµενο
του σολωµικού οιήµατος και σ΄ αυτό θα εικεντρώσουµε την ροσοχή µας.
Στο σολωµικό οίηµα ο αυτοσχεδιαστής καλείται να υµνήσει µια ενέργεια ενός νέου
ολεµιστή ου καταδεικνύει την αγάη του για την «4ατρική γη». Η ενέργεια αυτή δεν
έγινε κατά τη διάρκεια του ηρωικού του αγώνα ενάντια στους εχθρούς της ατρίδας, αλλά
όταν ο αγώνας αυτός τέλειωσε και ο ίδιος βρέθηκε τραυµατισµένος, εξασθενηµένος και
εγκαταλελειµµένος αό τους συντρόφους του ου τον θεώρησαν νεκρό στο εδίο της
µάχης.174 Τότε, ο νέος ολεµιστής ανέβηκε σε κοντινό λόφο, για να δει την ατρική του γη.
Η ράξη αυτή, κατά το Σολωµό, άξιζε να αασχολήσει την οιητική τέχνη, γι΄ αυτό και
καλούσε τον αυτοσχεδιαστή ν΄ ασχοληθεί καλλιτεχνικά µ΄ αυτήν.
Όµως ο Σολωµός, δίνοντας το θέµα στον αυτοσχεδιαστή, συνέθεσε ένα οίηµα µε το οοίο
ροσέφερε ολλά στοιχεία στον αυτοσχεδιαστή για το οιητικό του αντικείµενο. Κι όλα
αυτά τα στοιχεία ανάγουν το νέο ολεµιστή σε ρότυο ηθικής συµεριφοράς και µάλιστα
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Ι. Πολυλά Ευρισκόµενα, στην ανατύωση σελ. 435
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Άαντα 1, σελ. 38

174

Η υόθεση του οιήµατος θυµίζει το Μύθο του Ηρός του Πλάτωνα. Στο λατωνικό κείµενο ο Ηρ ο Αρµένιος, σκοτώθηκε στη µάχη και έµεινε στο

εδίο της µάχης για δέκα ηµέρες. Τη δωδέκατη τον µετέφεραν για να τον θάψουν, αλλά ο ήρωας ξαναγύρισε στη ζωή και άρχισε να διηγείται όσα είδε και
άκουσε κατά την αραµονή του στον κόσµο των νεκρών.
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σε ενσάρκωση του αρχαιοελληνικού ροτύου του καλού καγαθού, καθώς αρουσιάζεται ως
φορέας των αρετών της ηθικότητας, της γενναιότητας και του κάλλους.
Εµφαντικά αρουσιάζεται η γενναιότητα και το φυσικό κάλλος του ολεµιστή, ενώ η
ηθικότητα, αν και δεν αναφέρεται ρητά, καταδεικνύεται µέσα αό τις ράξεις του. Ο
ηρωικός αγώνας ου διεξήγαγε και η γενναιότητα ου εέδειξε στο εδίο της µάχης
αοτελούν χαρακτηριστικά ηθικού ατόµου, ου δε διστάζει να διακινδυνεύσει ή και να
θυσιάσει τη ζωή του για να υερασιστεί ανώτερες αξίες, όως η ατρίδα και η ελευθερία.
Το µεγαλείο αυτής της ηθικής συνείδησης αναγνωρίστηκε τόσο αό τους συντρόφους όσο
κι αό τους εχθρούς του. Όταν οι συµολεµιστές του θα θεωρήσουν ότι σκοτώθηκε στο
εδίο της µάχης, θα τον θάψουν µε τιµές ήρωα (… ένδοξα άρµατα 4ου ΄ναι γερµένα στη γη…),
θα κλάψει µόνο η καρδιά τους για την αώλεια, δείχνοντας έτσι ως στους ήρωες δεν
ταιριάζει ο θρήνος, ενώ ακόµη κι οι εχθροί θα αναγνωρίσουν την αξία του. Κι αυτή η
αναγνώριση αό τους εχθρούς έχει ιδιαίτερη σηµασία, όχι µόνο γιατί αοτελεί την ύψιστη
τιµή για τον ολεµιστή, αλλά κυρίως γιατί δικαιώνει τον ηρωικό του αγώνα και
καταδεικνύει ως ανεξάρτητα αό το αοτέλεσµα ου είχε σε ρακτικό είεδο (νίκη ή
ήττα), ο ολεµιστής δικαιώθηκε σε είεδο ηθικό.
Όως, όµως, οι ερισσότεροι σολωµικοί ήρωες έτσι και ο νέος ολεµιστής διαθέτει εκτός
αό την ηθική συνείδηση και το κάλλος. Ο σολωµικός άνθρωος διακρίνεται για τη
ψυχοσωµατική του ενότητα κι ο νέος ολεµιστής δεν µορούσε να αοτελεί εξαίρεση. Η
οµορφιά του είναι τόση ου ακόµη κι όταν κείτεται στο εδίο της µάχης:
Cede l΄antica lite tra arte e natura
***
σταµατά η 4αλιά έχθρα ανάµεσα στην Τέχνη και τη Φύση.
Η αναφορά στην «αντιαλότητα» της φύσης µε την τέχνη είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
και αρόµοια αναφορά δεν έχουµε συναντήσει σε κανένα άλλο σολωµικό κείµενο, γι΄ αυτό
και αξίζει να την ροσεγγίσουµε ροσεκτικά. Όταν ο Σολωµός αναφέρεται στην «έχθρα/
lite» ανάµεσα στην Τέχνη και τη Φύση έχει, ροφανώς, στο νου του το διαχρονικό
αισθητικό και φιλοσοφικό ροβληµατισµό σε σχέση µε το ωραίο και το αν είναι ανώτερη η
φυσική ή η καλλιτεχνική οµορφιά.
Το ρόβληµα αυτό τέθηκε αό την αρχαιότητα και αασχόλησε µεγάλα νεύµατα, όως ο
Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, ο Πλωτίνος και ο Αυγουστίνος και συζητήθηκε ολύ και
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κατά τη εοχή του Σολωµού. Η µεγάλη άνθηση της γερµανικής σκέψης στο τέλος του 18ου
και στις αρχές του 19ου αιώνα, ο γνωστός ως γερµανικός ιδεαλισµός, έδωσε νέα ώθηση στο
θέµα και ειφανείς Γερµανοί στοχαστές κατέθεσαν τις δικές τους αόψεις. Ανάµεσά του ο
Κάντ, ο Σίλλερ και ο Χέγκελ. Οι ααντήσεις ου δόθηκαν στο ζήτηµα είναι οικίλες και
καµιά φορά αντιφατικές. Άλλοι θεώρησαν τη φυσική οµορφιά ανώτερη αό την
καλλιτεχνική (Κάντ) και άλλοι το αντίστροφο (Χέγκελ, Σίλλερ).175 Ένα τέτοιο δίληµµα δε
φαίνεται να τίθεται για το Σολωµό. Η σολωµική θέση είναι σαφής, αν και γι΄ αυτήν έχουµε
µόνο ενδοκειµενικές ενδείξεις κι όχι συγκεκριµένη θεωρητική καταγραφή. Κι οι ενδείξεις
αυτές οδηγούν στο συµέρασµα ότι για τον οιητή η φυσική οµορφιά είναι ανώτερη κάθε
άλλης και τα ανθρώινα δηµιουργήµατα δεν µορούν να την ροσεγγίσουν. Μάλιστα το
λαστικό σύµβολο της Φεγγαροντυµένης, µιας θεϊκής µορφής ου κατοικεί µέσα στη φύση
και ενσαρκώνει αξίες, φανερώνει ότι για το Σολωµό η φύση αοτελεί την κατοικία του θεού
και τον κατεξοχήν χώρο του κάλλους και του αγαθού.
Όταν, όµως, η φύση και η τέχνη αναγνωρίζουν ως ανώτερη την οµορφιά του νέου, τότε
αυτός εξιδανικεύεται και στέκει εάξια δίλα στις ιδανικές µορφές ου υάρχουν στα έργα
τούτης της ύστερης εριόδου.
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Για ερισσότερες ληροφορίες M.C.Bearcley, 1981, [Ελληνική µετάφραση σελ. 199-230] και σχετική λούσια βιβλιογραφία, Ζ. Bras

1989, [Ελληνική µετάφραση 33-54 και 100-129]
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NAVICELLA GRECA
Dalle piccole navi ove s’assise
La vittoria, scendeano i nostri prodi,
Risonanti nell’armi, su la ferma
Terra, che poco pria tanto balzava.
Nel saluto che udiano eran le voci
Come mar burrascoso, e di repente
Diveniva la terra e la sua polve
Un Olimpo di gioje; e in pianti e in grida
Verso la testa degli eroi divina
Stendean le braccia a modular parole
degne dei vati, però che ciascuno
L’anima si sentia d’anime piena.
E i fanciulletti e le pudiche e schive
Degli sguardi e del Sol greche matrone
Le fenestre occupar fiori gittando
Con mani che parean quelle dell’alba.
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Το ελληνικό καραβάκι
Απ΄ τα µικρά καράβια, που είχε καθίσει η Νίκη,
βροντώντας στ΄ άρµατα πηδούσαν οι γενναίοι πάνω
στη γη τη σταθερή, που λίγο πριν τόσο πολύ
σειόταν.
Στο χαίρε π΄ άκουαν ήτανε οι φωνές σα θάλασσα
φουρτουνιασµένη, κι άξαφνα γίνονταν η γη κι ο
κουρνιαχτός της Όλυµπος χαράς και µε φωνές και
κλάµατα άπλωναν τα χέρια στο θεϊκό κεφάλι των
ηρώων κι έλεγαν λόγια ισάξια των ποιητών, γιατί ο
καθένας ένιωθε τη ψυχή του να ΄ναι γεµάτη από
ψυχές.
Και τα παιδιά και οι σεµνές, δέσποινες Ελληνίδες,
που από τον ήλιο κι απ΄τα µάτια κρύβονταν,
έβγαιναν στα παράθυρα και πέταγαν λουλούδια
µε χέρια που ΄µοιαζαν µε εκείνα της αυγής.

167

La vittoria cosi, Vate, talvolta
Coronar si solea; ma or tu col canto
Offri ad altra vittoria altra corona.
Grande e bella, o cantor, l’alma dell’uomo
Sotto il riso d’un ciel che non ha nube
Stan soffermate a ragionar fra loro
Quinci un’Anglica prua quindi una Greca.
La gran donna del mar chiese Ove vai;
E a lei la disarmata navicella,
Vo camminando dall’un mare all’ altro.
Cessa tosto e mi segui ov’io ti tragga
Tu che dall’uno all’altro mar cammini
Un istante fu quello un solo istante.
Ma allor terra non piu ne mar ne cieli
Ne presente alcun Dio, ma Libertade
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Τη νίκη, ποιητή, κάποτε έτσι τη στεφάνωναν.
Μα τώρα εσύ µε το τραγούδι πρόσφερε στην άλλη
νίκη άλλο στεφάνι.
Μεγάλη κι όµορφη, τραγουδιστή, είναι η ψυχή
τ΄ ανθρώπου. Κάτω απ΄ το γέλιο τ΄ ουρανού
που σύννεφα δεν έχει, σταθήκαν για να
µιλήσουν ένα καράβι αγγλικό κι ένα
από την Ελλάδα.
Τότε, η µεγάλη της θάλασσας κυρά, ρωτά
«που πας», κι απάντησε το ξάρµατο καράβι
«Γυρίζω από τη µια τη θάλασσα στην άλλη.»
«Σταµάτα ευθύς κι ακολούθησέ µε εκεί που εγώ θα σε
τραβήξω, εσένα που απ΄ τη µια στην άλλη θάλασσα
γυρίζεις». Μία στιγµή ήταν αυτή, µία στιγµή και
µόνη. Μα τότε ούτε γη, ούτε θάλασσα, ούτε ουρανός,
ούτε µπροστά κανείς Θεός, µα µόνη η Ελευθερία
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In que’petti ponea tutta se stessa,
Ed in pensieri onnipotenti e molti
Ragionava la dentro ed esultava
Siccome in mezzo all’Oceano il Sole.
Ne tra lor fu piu motto altro che
un solo.
In breve spazio strinsersi concordi,
Tutti silenziosi e tutti fisi
Cogli sguardi lucenti all’erta face
E all’ampio mar che accoglier fra poco
I devoti ad onor corpi distrutti.
E gia è presso alla polve la favilla,
Ma corse l’Anglo e l’impedì col grido.
Or se tu canterai la nobiltate
Di chi fermo ebbe il cor, la nobiltate
Dell’Anglo che il cor volse al suo bel segno,
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σ΄ εκείνα τα στήθη στέκονταν ολόρθη και
σκέψεις παντοδύναµες και πάµπολλες κει µέσα
µελετούσε κι αναγάλλιαζε, όπως καταµεσής τ΄
Ωκεανού ο Ήλιος.
Κι ανάµεσα τους άλλη κίνηση δεν έγινε παρά
µονάχα µία. Σε χώρο µικρό µαζώχτηκαν,
οµόψυχοι σε όλα, όλοι τους σιωπηλοί κι όλοι
αποφασισµένοι µε τη µατιά αστραφτερή στην
όρθια φλόγα και στην πλατιά τη θάλασσα, που
σύντοµα θα δεχτεί κατεστραµµένα τα σώµατα τ΄
αφοσιωµένα στην τιµή.
Και να, είναι κοντά η φλόγα στο µπαρούτι, αλλά
ο Άγγλος έτρεξε και µε φωνή την εµποδίζει. Τώρα,
αν εσύ τραγουδήσεις την ευγένεια εκείνου που ΄χε
δυνατή ψυχή, την ευγένεια του Άγγλου, που την
καρδιά του άφησε στο ωραίο της πρόσταγµα
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Godendo come suo l΄atto divino,
Fia che sorga una voce e fia che dica
«Salve d’eterna terra inclito figlio,
Ove grande fu sempre il canto e l’opra
Nelle prospere sorti e nell’avverse,
Ove la pietra e l’arid’erba è buona,
E ove barbaro giunsi, e tal non son.
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και χάρηκε τη θεϊκή την πράξη σα δική του,
θα υψωθεί φωνή και θα σου πει :
«Χαίρε, αθάνατης γης τρισένδοξο βλαστάρι,
που πάντα ήταν µεγάλο το τραγούδι και το έργο και
στις ενάντιες και στις καλές τις τύχες, όπου η µαύρη
πέτρα της καλή και το ξερό χορτάρι, κι όπου κάποτε
πήγα βάρβαρος, µα τώρα πια δεν είµαι».
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Το κείµενο της Navicella greca είναι ένα ολοκληρωµένο οιητικό έργο, ου διαβάστηκε αό
τον ίδιο τον οιητή σε αυτοσχεδιαστική εκδήλωση στην αίθουσα της Ιονίου Ακαδηµίας το
βράδυ της 30 Αυγούστου 1851.176 Ο Πέτρος Κουαρτάνος στην κερκυραϊκή έκδοση των
έργων του οιητή (1859) σηµειώνει σχετικά µε το κείµενο: «Θέµα του 4οιήµατος είναι µια
φήµη, 4ου διαδόθηκε εδώ, όταν ο ναύαρχος Πάρκερ είχε α4οκλείσει τα 4αράλια της Ελλάδας.177 Η
φήµη έλεγε: «Ένα µεγάλο αγγλικό 4ολεµικό 4λοίο συνάντησε ένα µικρό ελληνικό, το ρώτησε: «4ου
4ηγαίνει» κι εκείνο α4οκρίθηκε: «4λέω στο 4έλαγος». Τότε ο Άγγλος το 4ρόσταξε να 4αραδοθεί, αλλά
οι Έλληνες, χωρίς να δώσουν α4όκριση, αφού κουβέντιασαν για λίγο ανάµεσά τους, ετοίµασαν το
φυτίλι, για να βάλουν φωτιά στο µ4αρούτι. Βλέ4οντας αυτό ο Άγγλος τους άφησε να 4εράσουν
ελεύθερα. Το 4οίηµα διαβάστηκε για θέµα στον ξακουστό αυτοσχεδιαστή κ. Ιωσήφ Ρεγκάλδη σε µια
συγκέντρωση, 4ου διοργάνωσε αυτός στη µεγάλη αίθουσα τελετών του Πανε4ιστηµίου της Κέρκυρας
(της Ιονίου Ακαδηµίας) το βράδυ της 30 Αυγούστου 1851».178
Η σηµαντική αυτή ληροφορία του Κουαρτάνου σε συνδυασµό µε την εικόνα των
χειρόγραφων, οδηγούν στο συµέρασµα ως το χειρόγραφο Α.Α. 54, Α.Ε. 528, στο οοίο
υάρχει το κείµενο καθαρογραµµένο, δίχως διορθώσεις και αραλλαγές στίχων, εικόνα
σάνια για σολωµικό χειρόγραφο, εριέχει το κείµενο στη µορφή ου ο οιητής το
εκφώνησε το αυγουστιάτικο εκείνο βράδυ στο θέατρο της Κέρκυρας.
Το Ελληνικό καραβάκι, λοιόν, είναι ένα αό τα λίγα σολωµικά οιήµατα της ώριµης
εριόδου, ου γνωρίζουµε την τελική µορφή του κι α΄ αυτή την άοψη η σηµασία του
είναι µεγάλη. Η αξία του όµως δεν εριορίζεται µόνο στην ολοκληρωµένη µορφή του.
Τόσο ο Πολυλάς όσο και ο Καλοσγούρος, δύο αό τους αξιολογότερους µελετητές και
εκδότες του Σολωµού, αέδωσαν την ιδιαίτερη αξία του στο µορφολογικό είεδο ο
ρώτος και στο φιλοσοφικό ο δεύτερος.
Πιο συγκεκριµένα ο Πολυλάς αναφέρει στα Προλεγόµενα :
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Στοιχεία σχετικά µε τις αυτοσχεδιαστικές εκδηλώσεις στα Ετάνησα αρατίθενται στην ανάλυση του κειµένου για την οιήτρια Σαφώ.
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Αό το όνοµα του Άγγλου ναυάρχου σερ Ουίλιαµ Πάρκερ ονοµάστηκαν αρκερικά η αγγλοελληνική διένεξη στις αρχές του 1850. Η αγγλική

κυβέρνηση διέταξε το ναύαρχο να αοκλείσει τα ελληνικά λιµάνια µε σκοό να ικανοοιηθεί οικονοµικά ο ∆αβίδ Πατσίφικο για φθορές ου υέστη η οικία
του, να αοζηµιωθούν οι ιδιοκτήτες ιονικών λοιαρίων ου είχαν λαφυραγωγηθεί αό ληστές το 1846, να αοζηµιωθεί ο βρετανός ιστορικός Γεώργιος
Φίνλευ, για οικόεδό του ου είχε συµεριληφθεί στον κήο των ανακτόρων και να ρυθµιστεί το ζήτηµα των νησιών Ελαφονήσου και Σαιένζας, ου κατά
την αγγλική κυβέρνηση ανήκαν στα Ετάνησα. Ο αοκλεισµός λύθηκε µε τη µεσολάβηση της Γαλλίας το Μάρτη του ιδίου χρόνου και αφού η ελληνική
κυβέρνηση Κριεζή αναγκάστηκε να ικανοοιήσει τα αιτήµατα καθώς ο ελληνικό λαός κινδύνευσε αό τη σιτοδεία.
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Π. Κουαρτάνος, 1859, στην ανατύωση σελ. 435. Ο Γ. Ν. Παανικολάου, 1986, σελ. 251-253, σηµειώνει την ληροφορία ότι λοίαρχος του

ελληνικού λοιαρίου ήταν ο Υδραίος Αλ. Ραφαλιάς, ο οοίος και αρασηµοφορήθηκε αργότερα αό το βασιλιά Όθωνα.
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«Εις τούτο το ύστερο 4οίηµα το ο4οίο εξεφώνησε ως θέµα 4ρος τον άλλον αυτοσχεδιαστή, τον
4ερίφηµον Ι. Ρεγκάλδη, αναγνωρίζεται ο µεγαλότεχνος 4οιητής των Ελεύθερων Πολιορκηµένων και
ε4ειδή σώζεται τελειο4οιηµένο, 4ρέ4ει να θεωρήται δείγµα 4ολύτιµο του τρό4ου, µε τον ο4οίον ο
Σολωµός ε4εξεργάζεται εσχάτως το 4οιητικόν ύφασµα, 4ιτυχηµένο συγχώνευµα του ε4ικού είδους και
του λυρικού, µέσα εις µίαν α4λότητα, η ο4οία µένει µοναδική εις τη φιλολογία του αιώνος». 179
Με την εισήµανσή του αυτή ο Πολυλάς φαίνεται να δέχεται ως ο Σολωµός έτυχε σε
είεδο ρακτικό την ερίφηµη σύζευξη του εικού µε το λυρικό είδος, µια σύζευξη ου
στάθηκε ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό αίτηµα της εοχής του Σολωµού σε όλη την Ευρώη.
Το αίτηµα αυτό τέθηκε αό Σλέγκελ στη Γερµανία, το Πούσκιν στη Ρωσία, τον Κόλεριτζ
στην Αγγλία, τον Ουγκό στη Γαλλία, το Φώσκολο και τον Μαντζόνι στην Ιταλία και αό το
Σολωµό στην Ελλάδα µέσω του Στοχασµού των Α.Ε. 425 Α 22-30.
«Πάρε και συγκεκριµενο4οίησε δυνατά µια 4νευµατική δύναµη και χώρισέ την σε έναν δεδοµένο
αριθµό χαρακτήρων ανδρών και γυναικών, στους ο4οίους θα αντιστοιχούν οι λε4τοµέρειες της
εκτέλεσης. Σκέψου εντατικά αν είναι δυνατόν αυτό να γίνει ροµαντικά ή κλασικά, ή µε τρό4ο µικτό,
γνήσιο. Ο Όµηρος ήταν ανώτατο δείγµα του δευτέρου είδους, ο Σαίξ4ηρ του 4ρώτου, ενώ του τρίτου
δεν ξέρω».
Ο ερίφηµος αυτός Στοχασµός φανερώνει εµφαντικά την ανάγκη τού οιητή να εκφραστεί
µέσω ενός «νέου 4οιητικού τρό4ου/ genere nuovo»,180 ου δε θα του στερούσε τη δυνατότητα
να χρησιµοοιήσει συστατικά στοιχεία διαφορετικών οιητικών ειδών και µάλιστα του
εικού και λυρικού είδους. Η χρησιµοοίηση αυτών των διαφορετικών στοιχείων γίνεται
ράγµατι στο κείµενο της Navicella greca, καθώς ακούγεται η αντικειµενική φωνή ενός
αοστασιοοιηµένου αό τα γεγονότα αφηγητή να αρουσιάζει ηρωικές ράξεις του
αρελθόντος (στοιχείο της εικής οίησης, στίχοι 1-16), στη συνέχεια µετατρέεται η
αντικειµενική αφήγηση σε υοκειµενική αφήγηση ου αηχεί συναισθήµατα (στοιχείο της
λυρικής οίησης, στίχος 20 και 49-53), η φωνή του αφηγητή υοχωρεί σε ορισµένα σηµεία
και ο λόγος αραχωρείται στα ρόσωα (χαρακτηριστικό της εικής οίησης, στίχοι 24-28),
ενώ αρουσιάζεται διαθλασµένος και ο εσωτερικός λόγος της ελευθερίας (στίχοι 30-34),
αλλά η αόσταση ου χωρίζει αυτή τη σύζευξη έως τη αόφανση ότι έτυχε ο Σολωµός να
συγχωνεύσει το εικό µε το λυρικό είδος είναι ολύ µεγάλη.
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Πολυλάς, Ευρισκόµενα, σελ. µζ΄ και Λ. Πολίτης 1998, σελ. 38
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Για ερισσότερες ληροφορίες Γ. Βελουδής, 1990, σελ. 20-27
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Πιο ρεαλιστική είναι η εισήµανση του Καλοσγούρου, ου θεωρεί σταθµό στην οιητική
του Σολωµού το Ελληνικό καραβάκι, γιατί «η 4ρώτη 4οιητική ε4οχή του Σολωµού 4ου εµ4νέεται
α4ό τη φύσι και η δεύτερη συσµίγουν και γίνονται ένα.181 Οι δύο ψυχές, του ανδρείου Έλληνος και
του 4ολιτισµένου Άγγλου, συµ4νέουν σ΄ ένα αίσθηµα και µε τούτη την ένωσι, ό4ου κρύβεται η ιδέα
του ελληνικού µέλλοντος, δεν είναι άδετη η γενναία δοξολογία του Ιταλικού 4ολιτισµού στους
ύστερους στίχους, και η ευγενικότατη έκφρασι της ευγνωµοσύνης και οµολογίας µε το «ό4ου
βάρβαρος είχα φθάσει και δεν είµαι».182
Σε µιας άλλης µορφής σύζευξη, λοιόν, για τον Καλοσγούρο οφείλει την ιδιαίτερη αξία του
το κείµενο, σε µια σύζευξη σηµασιακών εριεχοµένων, και αυτήν αξίζει να ειχειρήσουµε
να ροσεγγίσουµε.183
Αρχής γενοµένης αό τις θεµατικές ενότητες έχουµε να αρατηρήσουµε ως το οίηµα
αοτελείται αό τέσσερις ενότητες µε την ρώτη να λειτουργεί ως εισαγωγή και να
αοτελείται αό 16 στίχους, η δεύτερη αό δύο στίχους (16-18) ου εριέχουν µια ρώτη
ροτροή ρος τον αυτοσχεδιαστή Ρεγκάλδη, η τρίτη αό 23 στίχους (19-42) οι οοίοι
δίνουν το θέµα στον αυτοσχεδιαστή και η τέταρτη, στίχοι 43-52, όου και
εαναδιατυώνεται η ροτροή, ροοικονοµείται η ειτυχία της σύνθεσης και εαινείται
ροκαταβολικά ο αυτοσχεδιαστής για την ειτυχία του.
Στην εισαγωγική ενότητα ο οιητής αναφέρεται σε ροηγούµενες ολεµικές ειτυχίες των
Ελλήνων, είτε κατά την αρχαιότητα,184 είτε, ιθανότερα, κατά τα χρόνια της Εανάστασης
του 1821, και δίνει ιδιαίτερη έµφαση στον τρόο µε τον οοίο εορτάζονταν.
Dalle piccole navi ove s΄assise
la vittoria,scendeano i nostri prodi.
Risonanti nell΄armi, su la ferma terra,
che poco pria tanto balzava.
Nel saluto che udiano eran le voci
come mar burrascoso, e di repente
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Σύµφωνα µε τον Καλοσγούρο (Καλοσγούρος 1921, σελ 25) όλα τα οιήµατα του Σολωµού µορούν να διαιρεθούν σε τρία µέρη. Το ρώτο

εριλαµβάνει εκείνα ου εµνέονται αό τη φύση και δεν υάρχει σε αυτά καθ΄ αυτό ιδέα, το δεύτερο, εκείνα ου έχουν την έµνευσή τους στη φύση,
είναι όµως ασύγκριτα σοβαρότερα, εειδή στη φύση ή στην ραγµατική ιστορία φανερώνεται η ιδέα, το νεύµα ου θριαµβεύει και στην τρίτη, όου
τον ανέβασε η σοβαρή µελέτη της φιλοσοφίας της τέχνης και το αράδειγµα του Σίλλερ.
182

Γ. Καλοσγούρος 1921, σελ. 21-22
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Ερµηνευτικές αρατηρήσεις για το κείµενο ∆. Αγγελάτος 2000, σελ. 359-366
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Ν. Τωµαδάκης, 1954, σελ. ρκδ΄
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diveniva la terra e la sua polve
un Olimpo di gioye; e in pianti e in grida
verso la terra degli eroi divina
stendean le braccia a modular parole
degne dei vati, però che ciascuno
l΄anima si sentia d΄anime piena.
E i fanciuletti e le pudiche e schive
degli sguardi e del Sol greche matrone
le finestre occupar fiori gittando
con mani che parean quelle dell’alba.
***

Α4΄ τα µικρά καράβια, 4ου είχε καθίσει η Νίκη,
βροντώντας στ΄ άρµατα 4ηδούσαν οι γενναίοι,
4άνω στη γη τη σταθερή, 4ου λίγο 4ριν τόσο 4ολύ σειόταν.
Στο χαίρε 4΄ άκουαν ήτανε οι φωνές σα θάλασσα
φουρτουνιασµένη, κι άξαφνα γίνονταν
η γη κι ο κουρνιαχτός της Όλυµ4ος χαράς.
και µε φωνές και κλάµατα στο θεϊκό κεφάλι των ηρώων
ά4λωναν τα χέρια κι έλεγαν λόγια ισάξια των 4οιητών,
γιατί ο καθένας ένιωθε τη ψυχή του να ΄ ναι γεµάτη α4ό ψυχές.
Και τα 4αιδιά και οι αγνές δέσ4οινες Ελληνίδες, 4ου
α4ό τον ήλιο και α4΄ τα µάτια κρύβονταν, έβγαιναν στα
4αράθυρα και 4έταγαν λουλούδια µε χέρια 4ου ΄µοιαζαν
µ΄ εκείνα της αυγής.
Α.Α. αρ. 54 / Α.Ε 528, 1-16
Στην αφήγηση εικεντρώνεται το ενδιαφέρον στο τρίτο και τελευταίο είεδο ενός
µοντέλου δράσης ου ακολουθεί το σχήµα :
Α4ειλή κοινότητας – ∆ραστηριο4οίηση ήρωα – Ένο4λος αγώνας (∆οκιµασία) – Νίκη – Ηθική
ε4ιβράβευση.
Παρουσιάζεται µε λετοµέρειες η θριαµβευτική υοδοχή των ηρώων-ροµάχων, οι
οοίοι µετά την ολοκλήρωση ενός ηρωικού αγώνα ειστρέφουν αό το χώρο του άθλου
και ανταµείβονται ηθικά για την ροσφορά τους. Η αράλειψη των ροηγούµενων
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ενοτήτων (α4ειλή- δραστηριο4οίηση- αγώνας- νίκη), τεχνική καθόλου σάνια στα
αφηγηµατικά κείµενα, και η εστίαση της ροσοχής µόνο στην ηθική ειβράβευση των
ολεµιστών, γίνεται, για να τονιστεί µε βάση την αρχή της αναλογίας, η ανάγκη ηθικής
δικαίωσης των ηρώων µιας δοκιµασίας ου, αν και δεν εξελίσσεται στα εδία των µαχών,
δεν είναι διόλου κατώτερη αό την ολεµική, καθώς λαµβάνει χώρα στον ψυχικό κόσµο
του ανθρώου. Αυτή η τελευταία διαφορά της αό τον ροηγούµενο ηρωικό αγώνα, την
καθιστά τόσο ιδιαίτερη, ώστε την ειβράβευσή της καλείται να αναλάβει όχι η κοινότητα,
αλλά η οιητική τέχνη.
La vittoria cosi, Vate, talvolta
coronar si solea; ma ora tu col canto
offri ad altra vittoria altra corona
***
Τη νίκη, 4οιητή, κά4οτε
έτσι τη στεφανώναν. Μα τώρα εσύ µε το τραγούδι
4ρόσφερε στην άλλη νίκη άλλο στεφάνι.
Α.Α.54/Α.Ε.528,17-18
Ένας οιητής, λοιόν, θα κληθεί να τιµήσει τις «νίκες του 4νεύµατος 4άνω στην ύλη», «τις
νίκες 4ου φανερώνουν το θρίαµβο της ηθικής δύναµης», όως θα έγραφε ο Σίλλερ, τις «νίκες
4ου φανερώνουν το µεγαλείο και την οµορφιά της ανθρώ4ινης ψυχής», όως γράφει ο Σολωµός.
Γι΄ αυτό σ΄ αυτές τις νίκες στο είκεντρο του εαίνου βρίσκεται η ανθρώινη ψυχή:
Grande e bella, o cantor, l΄alma dell’uomo.
***
Μεγάλη κι όµορφη, τραγουδιστή, είναι η ψυχή τ΄ ανθρώ4ου.
Α.Α. αρ. 54 / Α.Ε. 528, 20
και σε µια ευρύτερη εεξεργασία στις αραλλαγές:
Se lo stelo onde nasce aurea la rosa
germinar si solea ad ogni istante
Ricchezza e leggiadria sempre diversa,
nuova all’occhio saria la meraviglia,
nuovo l΄amore all΄ anima rapita.
Ma ogni volta che vuol l’uomo cio crea
col poter del suo cuore e della mente.
Bella e grande, o cantor l΄alma dell’uomo.
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Ella crea col pensiero, atto, e parola,
e ben vince in belta quante leggiarde
ne suoi profondi il mar perle nasconde,
quanti il Sol manifesta astri di luce.
***
Αν το βλαστάρι α4΄ ό4ου γεννιέται το ρόδο το χρυσό
βλέ4αµε κάθε στιγµή να βλασταίνει
διαφορετικά κάθε φορά 4λούτη κι οµορφιές
νέος ο θαυµασµός θα φαίνονταν στο µάτι,
νέα η αγά4η στην κλεµµένη ψυχή.
Μα κάθε φορά 4ου θέλει ο άνθρω4ος αυτό δηµιουργεί
µε τη δύναµη του νου και της καρδιάς του.
Μεγάλη κι όµορφη, ω 4οιητή, είναι η ψυχή τ΄ ανθρώ4ου.
Αυτή δηµιουργεί µε τη σκέψη, µε την 4ράξη και το λόγο
και σ΄ οµορφιά όλα ξε4ερνάει τα µαργαριτάρια
4ου η βαθιά η θάλασσα µέσα της κρύβει,
και όσα αστέρια φωτεινά ο Ήλιος φανερώνει.
Α.Α. αρ. 51 Α / Α.Ε 523
Ο αυτοσχεδιαστής καλείται να υµνήσει το µεγαλείο της ψυχής ενός ανθρώου, όως αυτό φάνηκε µέσα αό ένα εριστατικό ου θα του
αφηγηθεί ο οιητής.
Sotto il riso d’un ciel che non ha nube

Stan soffermate a raggionar fra loro
quinci un Anglica prua quindiuna Greca.
La gran donna del mare chiese Ove vai;
E a lei la disarmata navicella,
«Vo caminando dall’un mare all’altrο»
« Cessa tosto e mi segui ov’io ti tragga
tu che dall’uno all’altro mar camini »
Un istante fu quello un solo istante.
Ma allor terra non piu ne mar ne cieli
ne presente alcun Dio, ma Libertade
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in que petti ponea tutta se stessa,
ed in pensieri onnipotenti e molti
ragionava la dentro ed esultava
siccome in mezzo all’Oceano il Sole.
Ne tra lor fu piu moto altro che un solo.
In breve spazio strinsersi concordi,
tuttisilensiosi e tutti fisi
cogli sguardi lucenti all erta face
e all ampio mor che accogliera fra poco
i devoti ad onore corpi distrutti.
E gia e presso alla polve la favilla,
ma corse l΄ Anglo e impedì col grido.
***
Κάτω α4΄ το γέλιο τ΄ ουρανού 4ου σύννεφα δεν έχει,
σταθήκαν για να µιλήσουν
ένα καράβι αγγλικό κι ένα α4ό την Ελλάδα.
Τότε, η µεγάλη της θάλασσας κυρά, ρωτά το καραβάκι
«4ού 4ας».
Κι α4άντησε το ξαρµάτο καράβι
« Γυρίζω α4ό τη µια τη θάλασσα στην άλλη.»
«Σταµάτα ευθύς κι ακολούθησέ µε εκεί 4ου εγώ θα σε τραβήξω,
εσένα 4ου α4΄ τη µια στην άλλη θάλασσα γυρίζεις»
Μία στιγµή ήταν αυτή, µία στιγµή και µόνη.
Μα τότε ούτε γη, ούτε θάλασσα, ούτε ουρανός,
ούτε µ4ροστά κανείς Θεός, µα µόνη η Ελευθερία
σ΄ εκείνα τα στήθη στέκοντανκαι σκέψεις 4αντοδύναµες
και 4άµ4ολλες µελετούσε εκεί µέσα κι αναγάλλιαζε,
ό4ως καταµεσής τ΄ Ωκεανού ο Ήλιος.
Κι α4ό κείνους άλλη κίνηση δεν έγινε 4αρά µονάχα µία.
Σε χώρο µικρό µαζώχτηκαν, οµόψυχοι σε όλα,
όλοι τους σιω4ηλοί κι όλοι α4οφασισµένοι
µε τη µατιά αστραφτερή στην όρθια φλόγα
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και στην 4λατιά τη θάλασσα, 4ου σύντοµα
θα δεχτεί 4ια διαλυµένα, τα σώµατα
τα΄ αφοσιωµένα στην τιµή.
Και να, είναι κοντά η φλόγα στο µ4αρούτι.
Αλλά ο Άγγλος έτρεξε και µε φωνή την εµ4οδίζει.
Α. Α. αρ. 54 / Α.Ε 528, 21-43
Κεντρικό ρόσωο στο οίηµα του αυτοσχεδιαστή θα είναι ο Βρετανός ναυτικός και
ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ευγένεια της ψυχής του, ου τον οδήγησε σε µια αξιέαινη
ράξη:
(…)tu canterai la nobiltate
Di chi fermo ebbe il cor, la nobiltate
Dell’Anglo che il cor volse al suo bel segno,
Godendo come suo l’atto divino
***

(…) αν εσύ τραγουδήσεις την ευγένεια εκείνου
4ου ΄χε δυνατή ψυχή, την ευγένεια
του Άγγλου 4ου την καρδιά του άφησε στο ωραίο της
το σήµα και χάρηκε τη θεϊκή την 4ράξη σα δική του,
Α. Α. αρ. 54 / Α.Ε 528, 44-47
Μέσα αό την αφήγηση του οιητή, όµως, ροβάλλεται ο ηρωισµός και η ροσήλωση στις
αξίες της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας ενός συλλογικού υοκειµένου, των Ελλήνων
ναυτικών ου κι αυτοί αξίζει να τιµηθούν. Κι αυτή την τιµή θα την αοδώσει ο ίδιος ο
Σολωµός. Όως εύκολα µορεί να διαιστώσει ο ροσεκτικός αναγνώστης, ο οιητής δεν
ροβαίνει αλά σε µια αρουσίαση γεγονότων µέσα αό τα οοία ο αυτοσχεδιαστής θα
αντλήσει το οιητικό υλικό του, αλλά δηµιουργεί µια ολοκληρωµένη οιητική σύνθεση µε
την οοία εξυµνεί την ηρωική συµεριφορά των Ελλήνων ναυτικών και την αόφασή τους
να θυσιάσουν τη ζωή τους κι όχι την ελευθερία τους.
Κι αυτή η ειλογή είναι άξια εαίνου, όσο κι εκείνη του Άγγλου ναυτικού, γιατί ενέχει
στοιχεία τραγικού µεγαλείου, καθώς άρθηκε ύστερα αό ψυχικές δοκιµασίες στις οοίες
υοβλήθηκαν τα ρόσωα και ύστερα αό συγκρούσεις και διλήµµατα ου έλαβαν χώρα
στο ψυχο-νευµατικό κόσµο των ρωταγωνιστών.
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Εστιάζοντας την ροσοχή µας στην ερίτωση των Ελλήνων ναυτικών, έχουµε να
αρατηρήσουµε ως οι Έλληνες ναυτικοί µέχρι τη στιγµή της σύλληψής τους ζούσαν
ελεύθεροι,
Vo caminando dall΄un mare all΄altrο
***
Γυρίζω α4ό τη µια τη θάλασσα στην άλλη
Α Α. 54 / Α.Ε. 528, 26
και χαίρονταν το ραγµατικό νόηµα της ζωής, ου εξασφαλίζει η ανεξαρτησία και το
δικαίωµα των ελεύθερων ειλογών. Πρόκειται για ακέραιους ανθρώους, ου γεύονταν
στο αόλυτο την αξία της ελευθερίας, η οοία ροβάλλεται µέσα στη σολωµική
κοσµολογία ως αγαθό ικανό να εξασφαλίσει στον άνθρωο τη συµµετοχή στις αξίες της
χαράς, της καλοσύνης, και της οµορφιάς και να διαφυλάξει την ιδιότητα του ροσώου. Η
ζωή, ιδωµένη κάτω αό αυτό το ρίσµα, αοκτά νόηµα µόνο όταν συνδυάζεται µε το
αγαθό της ελευθερίας κι όταν βιώνεται µέσα σ΄ ένα γαλήνιο και ήρεµο φυσικό εριβάλλον:
Sotto il riso d΄un ciel che non ha nube
***
Κάτω α4΄ το γέλιο τ΄ ουρανού 4ου σύννεφα δεν έχει
Α. Α. 54 / Α.Ε. 528, 21
Τότε η αξία της γίνεται µεγαλύτερη και η ελευθερία ανάγεται σε υέρτατο αγαθό άξιο να
ροστατευθεί.
Αυτή, όµως, η ειθυµία για ζωή δεν αλλοτριώνει το σολωµικό άνθρωο, καθώς δεν αοκτά
τη δύναµη να µετατρέψει την ειθυµία του για ζωή, σε ειθυµία να ζήσει έναντι
οοιουδήοτε κόστους. Γι΄ αυτό και οι Έλληνες ναυτικοί, όταν θα συναντήσουν το αγγλικό
λοίο και θα τους δοθεί η διαταγή να αραδοθούν («Cessa tosto e mi segui ov’io ti tragga
\Σταµάτα ευθύς κι ακολούθησε µε εκεί 4ου εγώ θα σε τραβήξω»), όταν δηλαδή τους ζητείται να
συνεχίσουν να ζουν, έχοντας θυσιάσει το αγαθό της ελευθερίας, ου γι΄ αυτούς συνδέεται
µε την αξιορέεια και την ακεραιότητα, να µετατρέψουν δηλαδή το «Vo caminando dall΄un
mare all΄altrο\ Γυρίζω α4ό τη µια τη θάλασσα στην άλλη» στο οδυνηρό «cessa tosto e mi segui
ov’io ti tragga\ακολούθησέ µε εκεί 4ου εγώ θα σε τραβήξω», αντιδρούν µε τρόο ου ταιριάζει
σ΄ έναν ακέραιο άνθρωο: αοφασίζουν να εθάνουν αρά να συµβιβαστούν. ∆εν
ειθυµούν να στερηθούν την ελευθερία τους, να θυσιάσουν την ακεραιότητά τους. Και για
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να άρουν τη µεγάλη αόφαση δε χρειάζεται ούτε να σκεφτούν ολύ («Un istante fu quello
un solo istante\Μια στιγµή ήταν αυτή. Μια στιγµή και µόνη), ούτε ολλές συζητήσεις να
κάνουν µεταξύ τους, καθώς η οµοφωνία και η οµοψυχία τους είναι αόλυτη:
Co guerrier donne, vecchi e giovinetti
E poi vecchi la dentro e poi le donne
***
Με τις 4ολεµίστριες γυναίκες, γέροι και νέοι
κι ύστερα οι γέροι εκεί µέσα κι οι γυναίκες
Α.Α. 53α /Α.Ε. 529, 1-2
κι ακόµη
Εd insieme apparian rami d΄un tronco
Tutti silenziosi e tutti fisi
***
κι όλοι µαζί φαντάζανε κλαδιά ενός κορµού.
όλοι µαζί κι όλοι α4οφασισµένοι
A.A. 52φ 1β / Α.Ε. 526, 23-24
Η αόφαση των ναυτικών είναι άµεση και καθολική και λαµβάνεται όταν οι άνθρωοι
αυτοί αισθάνεται στερηµένοι αό κάθε φυσικό µέσο και γι΄ αυτό κάνουν χρήση
ραγµάτων ου δεν ανήκουν στη «φυσική οντότητα», όως αναφέρει χαρακτηριστικά ο
Σίλλερ.185 «Ξεσκε4άζουν εις τα βάθη της την αγιοσύνη της ψυχής τους»,186 όως χαρακτηριστικά
αναφέρει ο Σολωµός στους Στοχασµούς, και αντλούν δύναµη αό την ιδέα της ελευθερίας,
ου µέσα σε µια ιδεαλιστική αρουσίαση, ο οιητής την εµφανίζει ροσωοοιηµένη να
εµφανίζεται την κρίσιµη στιγµή:
Ma allor terra non piu ne mar ne cieli
Ne presente alcun Dio, ma Libertade
In que’petti ponea tutta se stessa
Ed in pensieri onnipotenti e molti
Ragionava la dentro ed esultava
Siccome in mezzo all Oceano il Sole.
* * *
185

F Schiller, 1793,[ Ιταλική µετάφραση 2003, σελ. 19]
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Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι, ΑΕ 413, Α.Α. 21
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Μα τότε ούτε γη, ούτε ουρανός, ούτε θάλασσα
ούτε µ4ροστά κανείς Θεός, µα µόνη η Ελευθερία
σ΄ εκείνα τα στήθη στέκονταν
και σκέψεις 4αντοδύναµες και 4άµ4ολλες κει µέσα
µελετούσε κι αναγγάλιαζε, ό4ως στη µέση τ΄ Ουρανού ο Ήλιος
Α.Α. αρ. 54/ Α.Ε. 528, 30-35
κι ακόµη στις αραλλαγές
…entro l΄abisso dell΄uman volere
***
…στην άβυσσο της ανθρώ4ινης θέλησης
Α Α. 51β /Α.Ε. 523
E allor terra non piu, ne mar, ne cieli,
Ne presente alcun Dio ma Libertate
Co suoi mondi di vita, e nel profondo
In quei petti ponea tutta se stessa
Onnipotente, e gran pensieri e molti
Ragionava la dentro ed esultava
***
Και λοι4όν ούτε 4ια γη, ούτε ουρανός, ούτε θάλασσα
ούτε 4αρών κανείς Θεός 4άρεξ η Λευτεριά
µε τους κόσµους της ζωής και στο βάθος
στα στήθη τους τον εαυτό της έβαζε
4αντοδύναµη και σκέψεις µεγάλες και 4ολλές
ανάδευε εκεί µέσα και χαιρόνταν
Α Α. 53α / Α.Ε. 259,18-22
Οι Έλληνες ναυτικοί αρνούνται εκούσια το µέγιστο αγαθό της ζωής, αφού δεν µορούν να
το γευθούν σε συνδυασµό µ΄ εκείνο της Ελευθερίας, και αρνούνται να αοδεχτούν το
αλλοτριωτικό σχήµα: [ζωή = σκλαβιά], ου θέλουν να τους ειβάλουν. Βρίσκονται έτσι
µέσα στη δίνη µιας εώδυνης δοκιµασίας αό την οοία δύσκολα µορούν να εξέλθουν
δίχως να θυσιάσουν βασικά αγαθά. Καλούνται να ροβούν σε µια οδυνηρή ειλογή
ανάµεσα σε αγαθά ου έχουν καθοριστική αξία για τη ζωή τους κι αυτοί ειλέγουν
γρήγορα και οµόφωνα:
184

(…) e tutti fisi
Cogli sguardi lucenti all’erta face
E all ampio mar che accogliera fra poco
I devoti ad onor corpi distrutti(…)
***
(…) κι όλοι α4οφασισµένοι
µε την µατιά την αστραφτερή στην όρθια φλόγα
και στην 4λατιά τη θάλασσα 4ου σύντοµα
θα δεχτεί 4ια διαλυµένα τα σώµατα (…)
A.A. 54 / A.E. 528, 37-41
Αρνούνται θεληµατικά το αγαθό της ζωής στο όνοµα µιας αξίας ου θεωρούν ανώτερη κι
αυτή η αξία είναι η ελευθερία και η αξιορέεια. Αυτή η αντίληψη των ναυτικών, ου µε
τη σειρά της ροκαλεί και τη συγκεκριµένη στάση και αόφαση, αοτελεί χαρακτηριστικό
δείγµα της νεοελληνικής αντίληψης του τραγικού, βαθιά ριζωµένης µέσα στο δηµοτικό
τραγούδι, εκεί όου ο ήρωας θυσιάζει το ολύτιµο αγαθό της ζωής µόνο και µόνο γιατί το
σέβεται και το υολογίζει στο µέγιστο βαθµό.187
Η στάση τους αυτή αοκτά έτσι όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία µιας τραγικής
σύγκρουσης και µάλιστα µιας σύγκρουσης αυθεντικής, σφοδρής και ρεαλιστικής, καθώς δε
λειτουργεί µέσα σε µεταφυσικά ή εξωραγµατικά λαίσια, αλλά εξελίσσεται µέσα στο χώρο
της καθηµερινής ζωής, µε ρωταγωνιστές αλούς ανθρώους ου έρχονται αντιµέτωοι µε
διλήµµατα ου θέτει η ζωή και η ιστορική ραγµατικότητα.
Τα ρόσωα αυτά, εειδή σέβονται την αξία της ζωής, δε θα διστάσουν να τη θυσιάσουν
όταν χρειαστεί και µε τη θυσία τους θα αντικαταστήσουν το αλλοτριωτικό σχήµα ου
ροσαθούν να τους ειβάλουν: ζωή = σκλαβιά, µ΄ ένα άλλο, ανώτερο και αντάξιο
αξιορεών ροσώων. Με το σχήµα: Ζωή = Ελευθερία και Ελευθερία = Αξιορέεια.
Η ερίτωση των Ελλήνων ναυτικών έχει ολλά κοινά χαρακτηριστικά µ΄ εκείνη των
Ελεύθερων Πολιορκηµένων, καθώς και τα διλήµµατα ου έχουν να αντιµετωίσουν, αλλά
και οι αοφάσεις ου αίρνουν δεν είναι διαφορετικές αό εκείνων.188 Για το λόγο αυτό ο
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Σχετικά Ερ. Καψωµένος 1999, σελ. 183-206, 300-312, 318-324 και 2000, σελ.117- 119
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Στο οίηµα των Ελεύθερων Πολιορκηµένων οι Τούρκοι ροσαθούν να ειβάλουν στους Έλληνες αγωνιστές το σχήµα: ζωή = σκλαβιά

\διεκδίκηση ελευθερία = θάνατος κι αυτοί ροσαθούν να το µετατρεέψουν σε ζωή = ελευθερία\ σκλαβιά= θάνατος. Σχετικά Ερ. Καψωµένος 1992,
σελ. 51-80 και 115-155.

185

Πολυλάς αναγνωρίζει στο Ελληνικό καραβάκι «τον µεγαλότεχνο 4οιητή των Ελεύθερων
Πολιορκηµένων»,189 καθώς διαιστώνει ότι και τα δύο έργα έχουν ως κοινό θέµα: το ηθικό
δίληµµα των ανθρώων µροστά στην έκτωση ου τους ζητά να κάνουν στις ειλογές
τους ο εκρόσωος µιας ανώτερης δύναµης, ο φορέας της εξουσίας. Οι Ελεύθεροι
Πολιορκηµένοι αοτέλεσαν αράδειγµα ανθρώων ου αρνήθηκαν τους συµβιβασµούς
και ροτίµησαν το θάνατο αό την υοδούλωση. Όταν τους ζητήθηκε να ειλέξουν
ανάµεσα στη ζωή και την ανεξαρτησία, αυτοί δίχως κανένα δισταγµό, αλλά και µε όνο
ψυχής («ό4οιος 4εθαίνει σήµερα χίλιες φορές 4εθαίνει», Β΄2,12), αφού διαίστωσαν ως δεν
υάρχει καµιά διέξοδος, ροτίµησαν να ερισώσουν την ανθρώινη αξιορέεια και
ακεραιότητα τους και όχι τη ζωή τους. Με τον τρόο αυτό έστειλαν το ιδεολογικό µήνυµα
ως η ανθρώινη υόσταση, ου δεν έχει ως ααραίτητο ροσδιορισµό την ηθική
ανεξαρτησία, αοτελεί αξία δίχως εριεχόµενο και νόηµα.
Την ίστη στις ίδιες αξίες και ιδανικά εέδειξαν ότι έχουν και οι Έλληνες ναυτικοί της
Navicella Greca ολλά χρόνια µετά και αυτό το γεγονός δεν άφησε ασυγκίνητο το Σολωµό.
∆ιαιστώνοντας ότι οι αξίες των Ελεύθερων Πολιορκηµένων δεν έαψαν να υάρχουν,
θέλησε να υµνήσει τον άνθρωο, να ροβάλει το µεγαλείο του και να στείλει το ιδεολογικό
µήνυµα ότι η ζωή δεν ρέει να ταυτίζεται µε την ειβίωση, αλλά µε την αξιορέεια και
τα ανώτερα αγαθά, κυριότερο αό τα οοία είναι κι εκείνο της ελευθερίας.
Η ροσεκτική ανάγνωση του κειµένου οδηγεί αναµφίβολα σ΄ αυτό το συµέρασµα και
διακειµενικά το συσχετίζει µε τους Ελεύθερους Πολιορκηµένους. Μια διεισδυτική, όµως,
µελέτη θα εµφανίσει µια ιδιαιτερότητα της Navicella greca, ου είναι σκόιµο να
αρουσιαστεί. Αυτή δεν εντοίζεται στο τελικό κείµενο, το οοίο δεν αοκλίνει αό το
κοσµοθεωρητικό µοντέλο των Ελεύθερων Πολιορκηµένων, αλλά στις διάφορες εεξεργασίες
του οιητή κυρίως στο θέµα ου αφορά τη θυσία των Ελλήνων ναυτικών.
Αν εξετάσουµε ροσεκτικά ορισµένα αοσάσµατα θα διαιστώσουµε µια κάοια
διαφοροοίηση του κοσµοθεωρητικού µοντέλου. Ας δούµε, όµως, ρώτα τα κείµενα :
Un istante era quello un solo istante.
Ma l΄istante chiudea vita infinita
* * *
Μια στιγµή ήταν εκείνη µια µόνη στιγµή
189

Άαντα 1, σελ. 38
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Μα η στιγµή έκλεινε µέσα της ατέλειωτη ζωή
Α.Α. 53 β / Α.Ε. 530
E visse in quell’istante Vita infinita
E cose grandi e molte ragionava la dentro ed esultava
* * *
Και ζει σ΄ εκείνη τη στιγµή Ζωή ατέλειωτη
Και 4ράγµατα µεγάλα και 4ολλά σκέφτονταν εκεί µέσα
κι εφραινόνταν
Α.Α. 51 C/ Α.Ε. 524
Collo sguardo lucente all’innalzata
Face che presto i sfracellati corpi
Censegnar deve a Libertade e a vita
* * *
Με τη µατιά να λάµ4ει
στην ολόρθη φλόγα 4ου σύντοµα τα διαλυµένα σώµατα
θα 4αραδώσει στη Λευτεριά και τη ζωή
Α.Α. 52φ 1β /Α.Ε 526
Ed in questa pienezza il paradiso
a sentir della morte il paradiso
della morte sentian, ed alla polve
Salvatrice e già presto la favilla.
* * *
και σε αυτή την 4ληρότητα τον 4αράδεισο
άκουγαν του θανάτου τον 4αράδεισο
του θανάτου άκουγαν και στη σκόνη
τη σωτήρια ήταν κοντά η φλόγα.
Α.Α. 53β /Α.Ε. 530
I sfracellati corpi
Consegnar deve a Libertade e a Vita
* * *
Τα κατεστραµµένα σώµατα
4ρέ4ει να 4αραδώσει στη Λευτεριά και τη ζωή.
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Α.Α. 53β / Α.Ε. 530
Η ροσεκτική µελέτη των αοσασµάτων οδηγεί στη διαίστωση ως ο οιητής έχει
αοκλίνει αό το µονιστικό µοντέλο αντίληψης του κόσµου. Στην ελληνόγλωσση οίηση
αρατηρήσαµε να ακολουθούνται οι κώδικες της δηµοτικής αράδοσης και του κλέφτικου
τραγουδιού ου θεωρούν τον είγειο κόσµο ως κοιτίδα όλων των αξιών και ανάγουν τη
ζωή σε µέγιστο αγαθό καθιστώντας το θάνατο αοκρουστικό. Αντίθετα, τον Κάτω κόσµο
τον αρουσιάζουν στερηµένο κάθε αγαθού και οµορφιάς, αευκταίο και λυηρό. Στο
δηµοτικό τραγούδι, όως αρατηρεί ο Ερ. Καψωµένος, «δεν υ4άρχει θεωρία θανάτου και
µέλλουσας ζωής, δεν υ4άρχει µεταφυσική 4ου να δικαιώνει το θάνατο και να 4αραµυθεί τους
ανθρώ4ους».190 Το ίδιο συµβαίνει και στη σολωµική οίηση.
Κι α4ό κει κινούµενο αργοφυσούσε
Τόσο γλυκό στο 4ρόσω4ο τ΄ αέρι
Που λες και λέει µες στης καρδιάς τα φύλλα:
Γλυκιά η ζωή κι ο θάνατος µαυρίλα
Λάµ4ρος, Α.Ε. 15Α 6-9
∆εν τόλ4ιζα νάναι η ζωή µέγα καλό και 4ρώτο
Πόρφυρας Α.Ε 502,5
Μάγεµα η φύση κι όνειρο στην οµορφιά και χάρη
Χρυσή ΄ν΄ η µαύρη 4έτρα της και το ξερό χορτάρι.
Με χίλιες βρύσες χύνεται, µε χίλιες γλώσσες κρένει :
Ό4οιος 4εθαίνει σήµερα, χίλιες φορές 4εθαίνει.
Ελ. Πολ. Β΄, Α.Ε. 427. 25-28
Στη Navicella greca, όµως, οι κώδικες ου ροαναφέραµε φαίνεται να αραβιάζονται. Οι
ναυτικοί γεύονται την ληρότητα και την οµορφιά του είγειου κόσµου, αλλά όταν θα
ειχειρηθεί να τους ειβληθεί ένας τρόος ζωής µειωτικός για τον άνθρωο, αυτοί θα
θυσιάσουν την είγεια ζωή, αλλά δε θα µεταβούν σ΄ ένα χώρο αρνητικό. Αξίες ου οι ίδιοι
χαίρονταν στον είγειο κόσµο θα µορούν να τις χαίρονται και στον Κάτω κόσµο («σ΄
εκείνη τη στιγµή ζωή ατέλειωτη / in quell’istante Vita infinita» (Α.Ε. 524), «και ακόµη τα διαλυµένα
σώµατα θα 4αραδώσει στη λευτεριά και τη ζωή / I sfracellati corpi Consegnar deve a Libertade e a
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Ερ. Καψωµένος, 1999, σελ. 225 και 2000, σελ. 116
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Vita» (Α.Ε. 530), «κι ακόµη τον 4αράδεισο άκουγαν του θανάτου / il paradiso a sentir della
morte»(Α.Ε. 530)).
Η νέα αυτή διάσταση ου ροσδίδεται αό τον οιητή στο κείµενο τροοοιεί κατά
κάοιο τρόο το µονιστικό µοντέλο του σολωµικού κόσµου και εισάγει ένα νέο, ου
αρουσιάζει τον Κάτω κόσµο να διατηρεί αξίες του είγειου.191 Πρέει, όµως, να
σηµειώσουµε ως αυτή η νέα διάσταση δεν αοτελεί αρά µια αραοµή, µια ειµέρους
εεξεργασία ενός θέµατος ου αασχόλησε αρενθετικά τον οιητή. Ο Σολωµός φαίνεται
ως δοκίµασε και ρος αυτή την κατεύθυνση, ύστερα εγκατέλειψε την ροσάθεια και
µάλιστα στο τελικό κείµενο δεν ρόκρινε αυτή την εκδοχή. Όσο, όµως, κι αν η
συγκεκριµένη εκδοχή δεν ροβλήθηκε, δεν αύει να αοτελεί µια ολοκληρωµένη σκέψη
του οιητή, µια διαφορετική µατιά άνω σ΄ ένα θέµα και γι΄ αυτό δεν ρέει να
υοβαθµίζεται η αξία της και να υοτιµάται η σηµασία της.
Μετά την ολοκλήρωση της αναφοράς µας στη στάση των Ελλήνων ναυτικών, είναι ώρα να
αξιολογήσουµε και τα στοιχεία ου ο Σολωµός έδωσε στον αυτοσχεδιαστή και θα
αοτελούσαν τις βάσεις άνω στις οοίες θα εδράζονταν το οίηµα ου θα συνέθετε.
Κεντρική θέση στο οίηµα του αυτοσχεδιαστή θα είχε η αόφαση του Βρετανού να
ακυρώσει τη διαταγή του και να αελευθερώσει το ελληνικό καράβι, αόφαση η οοία
κατά το Σολωµό ήταν άξια εαίνου αό την οιητική τέχνη. Και η αξία αυτής της
αόφασης είναι ιδιαίτερη, γιατί καταδεικνύει το µεγαλείο της ανθρώινης ψυχής. Μιας
ανθρώινης ψυχής, η οοία έχει την ηθική οιότητα να αναγνωρίσει το µεγαλείο ακόµη
και του «εχθρού» και να το ειβραβεύσει και µάλιστα µε υαρκτό τον κίνδυνο υοστεί τις
συνέειες αυτής της αόφαση.
Εειδή, λοιόν, η ράξη του Βρετανού ναυτικού είναι κι αυτή εξίσου σηµαντική µ΄ εκείνη
των Ελλήνων ο αυτοσχεδιαστής καλείται να την εαινέσει και να αοκοµίσει τα οφέλη
αυτής της ράξης του, καθώς το κοινό θα εαινέσει τόσο τον ίδιο όσο και τη χώρα ου τον
γέννησε, την Ιταλία δηλαδή.
«Salve d΄eterna terra inclito figlio,
Ove grande fu sempre il canto e l΄opra
Nelle prospere sorti e nell΄avverse, ove
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Παρόµοια τροοοίηση του µονιστικού µοντέλου υάρχει σε ορισµένους στίχους του Β΄ Σχεδιάσµατος των Ελεύθερων Πολιορκηµένων

και συγκεκριµένα στο θέµα της Ύστερης νύχτας ριν αό την έξοδο. Για ερισσότερες ληροφορίες στο Ε. Καψωµένος, 2000, σελ. 114
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La pietra e l’arid΄erba e buona,
e ove barbaro giunsi, e tal non sono»
* **

«Χαίρε, αθάνατης γης τρισένδοξο βλαστάρι,
4ου 4άντα ήταν µεγάλο το τραγούδι και το έργο
και στις ενάντιες και στις καλές τις τύχες, ό4ου
η µαύρη 4έτρα της καλή και το ξερό χορτάρι,
κι ό4ου κά4οτε 4ήγα βάρβαρος, µα τώρα 4ια δεν είµαι»
Α.Α. 54 / Α.Ε. 528, 49-53

Με τον έαινο ρος τον αυτοσχεδιαστή και τη χώρα καταγωγής του, ου έµµεσα
ροκαταβάλει και την ειτυχή έκβαση της ροσάθειας του, θα ολοκληρωθεί το κείµενο
της «Navicella greca». Ένα σουδαίο και κυρίως ολοκληρωµένο οιητικό έργο του Σολωµού,
το οοίο είχε αξιολογηθεί τόσο αό τον κύκλο του οιητή όσο κι αό µεταγενέστερους
κριτικούς ως ολύτιµο δείγµα της οιητικής του Σολωµού στην ώριµη ερίοδο της
οιητικής του δηµιουργίας.
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IN MORTE
DI STELIO
MARCORAN
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I N M O R T E• D I S T E L I O
M A R C• O R A N
•
Jeri mostrasti a me, Fortuna,
e al mondo
•
Il giovine e dicesti in•tua favella
Drizza alquanto lo sguardo al verecondo
•
Se altra forma esser può sotto la stella
•
Mira il volto pensoso• ove giocondo
• novella;
Sorride il fior di gioventù
Cerca l'anima sua nel•suo profondo,
E, se puoi, trova dentro
• orma non bella
•
Mira, inconscio, a se intorno a trar tesoro
• spirar d'un Dio,
Di grande amore, e allo
•
Ver lui chinarsi e bisbigliar
l'alloro.
•
Di tanta speme, a Te•Fortuna avara,
Solo e misero molto un
• ben degg'io
Vivea lontano e non•vid'io la bara.
•
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Για το θάνατο του Στέλιου Μαρκορά
Χθες έδειξες σε µένα και στον κόσµο, Τύχη,
το νεαρό και µου ΄πες στη λαλιά σου
«Κοίτα για λίγο το σεµνό και πες αν γίνεται
µορφή σαν τούτη κάτω απ΄ τ΄ άστρα να βρεθεί.
Κοίτα την όψη τη στοχαστική, όπου ο ανθός
της τρυφερής της νιότης χαρούµενος χαµογελά.
Ψάξε ως τα βάθη της ψυχής του κι αν µπορείς
βρες µέσα της ίχνος ασχήµιας.
Κοίτα, που δίχως να το ξέρει, µαζεύει γύρω του
αγάπης θησαυρούς και µε την ανάσα
ενός θεού γέρνει σ΄ αυτόν η δάφνη και θροΐζει»
Από τόσες ελπίδες, σε σένα τσιγκούνα Τύχη,
µόνο µια χάρη, κι αυτή πολύ φτηνή,
ζούσα µακριά και το λείψανο δεν είδα.
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Το χειρόγραφο της Ακαδηµίας Αθηνών 50,φ2β (Α.Ε. 542) εριέχει ένα άτιτλο εικήδειο
σονέτο του Σολωµού. Το σονέτο είναι καθαρογραµµένο, δίχως καµιά διόρθωση και µε
αριθµηµένους τους στίχους του αό τον οιητή. Στο ίδιο χειρόγραφο υάρχουν και τρία
ακόµη φύλλα, φ1α (Α.Ε. 539), φ1β (Α.Ε. 540), φ2α (Α.Ε. 541) ου εριέχουν σχεδιάσµατα
και αραλλαγές στίχων κυρίως της τελευταίας στροφής.
Πιο συγκεκριµένα στο ρώτο φύλλο (φ1α) υάρχουν έξι ροσάθειες του οιητή να
στιχουργήσει την τελευταία τρίστιχη στροφή του σονέτου, στο δεύτερο (φ2α) υάρχει
σχέδιο του σονέτου µε συµληρωµένες µόνο την τρίτη και τέταρτη στροφή, στο τρίτο ένα
ακόµη σχέδιο µε συµληρωµένες όλες οι στροφές και στο τέταρτο και τελευταίο
χειρόγραφο είναι καθαρογραµµένο το σονέτο στη µορφή ου φαίνεται να είναι η τελική.
Αξίζει ακόµη να σηµειωθεί ως οι διαφορές ανάµεσα στο ροτελευταίο σχέδιο και το
τελευταίο είναι ελάχιστες και αφορούν κυρίως την αρχή των στίχων της ρώτης και
δεύτερης στροφής.
Το σονέτο έχει ως θέµα του το θάνατο ενός ανώνυµου ροσώου και ο λόγος εκφέρεται
αό δύο ενδοκειµενικά ρόσωα: τον ανώνυµο αφηγητή και την ροσωοοιηµένη Τύχη
ου εαινεί το νεκρό. Πληροφορίες για την ταυτότητα του νεκρού το κείµενο δε δίνει και
θα ήταν ραγµατικά δύσκολο να µάθουµε οιος ραγµατικά ήταν, εάν δεν υήρχαν οι
ληροφορίες και η τιτλοφόρηση του σονέτου αό τον ρώτο εκδότη των ιταλόγλωσσων
έργων του Σολωµού, τον Πέτρο Κουαρτάνο. Ο Ιταλός λόγιος και φίλος του Σολωµού έδωσε
στο σονέτο τον τίτλο “Sonetto in morte di Stelio Marcoran/ Σονέτο για το θάνατο του Στέλιου
Μαρκορά”, αοκαλύτοντας έτσι ως το οιητικό αντικείµενο ήταν ο Στέλιος Μαρκοράς,
ρωτότοκος γιος του Γεωργίου Μαρκορά. Στις σηµειώσεις µάλιστα της ρώτης έκδοσης
σηµείωσε: «(Ο Στέλιος Μαρκοράς) ήταν 4ρωτότοκος γιος του Ι44ότη Γεωργίου Μαρκορά, του ίδιου
4ου α4ήγγειλε το σύντοµο αλλά α4ό καρδιάς λόγο 4άνω στο λείψανο του Κόντε. ∆ες αλλαγές α4ό
θλιβερά καθήκοντα 4ου φέρνει το 4ικρό το ριζικό! Πέθανε στις 29 Α4ριλίου 1852.»192
Η οικογένεια του νεκρού ήταν µια αό τις λίγες οικογένειες ου συναναστρέφονταν ο
Σολωµός στην Κέρκυρα και µε τον ατέρα Μαρκορά τον συνέδεε µακροχρόνια φιλία. Η
ρώτη εαφή τους έγινε εξ αοστάσεως το 1824 (5 Αυγούστου), όταν ο Κερκυραίος
δικαστικός, αό την Κεφαλονιά ου υηρετούσε, έγραψε ειστολή γνωριµίας ρος το
Σολωµό. Σε αυτήν εξέφραζε τον ενθουσιασµό του για τα ρώτα έργα τού οιητή στην
192

Ι. Πολυλά, Τα Ευρισκόµενα, 1859, σελ. 437
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ελληνική γλώσσα και του έστειλε δικούς του στίχους µε την αράκληση να τους
αξιολογήσει.193 Ο Σολωµός αάντησε στο Γεώργιο λίγο αργότερα, µε ειστολή ου δε
σώζεται, και αό τότε άρχισε η εικοινωνία των δύο ανδρών µέσω ειστολών. Η ρώτη
ροσωική εαφή τους έγινε την ερίοδο της εγκατάστασης τού οιητή στην Κέρκυρα, τα
τέλη του έτους 1828, και συνεχίστηκε µε ιδιαίτερη θερµή µετά το 1833, όταν ο Μαρκοράς
διορίστηκε Γραµµατέας της Γερουσίας εί των Οικονοµικών και εέστρεψε στην
Κέρκυρα.194
Ο µακροχρόνιος αυτός δεσµός µε την οικογένεια Μαρκορά είχε ως αοτέλεσµα να
γνωρίζει ο οιητής το Στυλιανό αό τα αιδικά του χρόνια και µάλιστα να τρέφει γι΄
αυτόν ιδιαίτερη συµάθεια. Σε ειστολή του ρος το Γεώργιο στις 27 Σετεµβρίου 1830 ο
οιητής αναφέρεται σε κάοιο ξανθό αγόρι κι ο Καλοσγούρος θεωρεί ως ρόκειται για το
Στυλιανό.
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Συγκεκριµένα ο Σολωµός γράφει: «Εκείνο το 4αιδάκι µε το ωραίο και τολµηρό

κεφάλι το καρτερούσα α4ό µέρα σε µέρα στη σκοτεινή φωλιά µου, αλλά δυστυχώς µε γέλασε η ελ4ίδα
µου. Μ΄ αρέσει ωστόσο να 4ιστεύω 4ως δε θα µε γελάσει άλλη ελ4ίδα 4ου θρέφω γι΄ αυτό. Και µου το
εξασφαλίζει και η φυσιογνωµία του και η ανατροφή 4ου εσείς θα ξέρετε να του δώσετε. Μόλις
ξανάρθεις εδώ (κι ας είναι αυτό γρήγορα) αυτός και η Ελενίτσα θα έρθουν να µε δουν, και θα βρουν κι
άλλα µικρά 4αιδιά και θα χορέψουν όλα και θα κάνουν τρέλες, όσες θελήσουν, κι εγώ ανάµεσά
τους.»196
Ο θάνατος αυτού του νέου, ου γνώριζε αό τόσο µικρό ο οιητής, ήταν ένα οδυνηρό
συµβάν για τον ίδιο και γι΄ αυτό θέλησε να κάνει το δικό του «µνηµόσυνο» στο νεκρό, να
συνθέσει ένα σονέτο ου θα αρουσίαζε τις αρετές του και θα φανέρωνε τη θλίψη του για
το θάνατό του.197 Στο κείµενο όµως δε θα είναι ο ίδιος ο οιητής- αφηγητής ου θα
εαινέσει. Τον έαινο θα εκφέρει η Τύχη, η θεότητα ου κρατά υό τον έλεγχό της την
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Στην Ειστολή (ρόκειται για την Ειστολή Β.2 ου δηµοσιεύει ο Πολίτης στον τόµο ∆. Σολωµού, Ά4αντα, Αλληλογραφία, Ίκαρος 1991, σελ.

462) ο Γ. Μαρκοράς αναφέρεται ονοµαστικά µόνο στη Ξανθούλα, είναι, όµως, εύκολο να υοθέσουµε ως γνώριζε και τον Ύµνο στην Ελευθερία,
ιθανότατα αό διήγηση του Τρικούη. Τώρα όσον αφορά στα κείµενα ου αέστειλε στο Σολωµό ο ίδιος αναφέρει ότι είναι «ένα τραγούδι γραµµένο µε
την είδηση του Ιερού Αγώνα, ένα άλλο γραµµένο για τον 4ρόωρο θάνατο του Μ4άιρον, και ένα σονέτο για την ίδρυση της Ιονίου Ακαδηµίας.»
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Το σίτι ου διέµενε η οικογένεια Μαρκορά αείχε µόνο ορισµένες δεκάδες µέτρα αό το τελευταίο σίτι του Σολωµού στην Κέρκυρα

στην εριοχή Καµιέλο της Κέρκυρας.
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Γ. Καλοσγούρος, Παναθήναια 4(1902)105. Ανατύωση υάρχει στο ∆. Σολωµού, Τα ιταλικά 4οιήµατα, Πρόλογος και µετάφραση

Καλοσγούρου, Αθήνα 1921, Ελευθερουδάκης, σσ. 13-15
196

Λ. Πολίτης 1991, σελ. 190
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Ο Γεώργιος Μαρκοράς ήταν ααρηγόρητος για το θάνατο του ρωτότοκου γιου του, ώστε ο τρίτος γιος της οικογένειας Γεράσιµος

Μαρκοράς εγκατέλειψε τις σουδές του στην Ιταλία και εέστρεψε στην Κέρκυρα, για να συµαρασταθεί στον ατέρα του.
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εναλλαγή της ευτυχίας και της δυστυχίας στην ανθρώινη ζωή, η θεότητα ου θαύµαζε το
νεαρό και τον ροίκισε µε δώρα, αλλά και του στέρησε τη ζωή.
Jeri mostrasti a me, Fortuna, e al mondo
il giovine e dicesti in tua faνela
***
Χθες έδειξες σε µένα και στον κόσµο, Τύχη,
το νεαρό και µου ΄4ες στη λαλιά σου
ΑΕ 542, 1-2
Η θεά Τύχη, λοιόν, καλεί τον οιητή-αφηγητή να στρέψει το βλέµµα στο νεκρό και να
θαυµάσει τις αρετές του: την οµορφιά και τη σεµνότητα
Drizza alquantο lo sguardo al verecondo
se altra forma esser può sotto la stella
***
Κοίτα για λίγο το σεµνό, και 4ες αν γίνεται άλλη
µορφή σαν τούτη κάτω α4΄ τ΄ άστρα να βρεθεί.
ΑΕ 542, 3-4
την νευµατικότητα
Mira il νοltο pensoso ove giocondo
sorride il fior di gioventù novella;
***
Κοίτα την όψη τη στοχαστική, ό4ου ο ανθός
της τρυφερής της νιότης χαµογελά.
ΑΕ 542, 5-6
Mira, inconscio, a se intorno a trar tesoro
Di grande amore, e allo spirar d’un Dio,
νer lui chinarsi e bisbigliar l’alloro.
***
Κοίτα, 4ου δίχως να το ξέρει, µαζεύει γύρω του
αγά4ης θησαυρούς και µε την ανάσα ενός Θεού
γέρνει σ΄ αυτόν η δάφνη και θροΐζει.
ΑΕ 542, 10-12
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και την ηθικότητα
Cerca l’anima sua nel suo profondo,
E, se puoi, trova dentro orma non bella
***
Ψάξε ως τα βάθη της ψυχής κι αν µ4ορείς
βρες µέσα της ίχνος ασκήµιας.
ΑΕ 542,7-8
Οι ιδιότητες ου αοδίδονται στο οιητικό αντικείµενο (οµορφιά, σεµνότητα, ηθικότητα
και νευµατικότητα) αρουσιάζουν γλαφυρά τον τρόο ου αυτό σκέτεται, αισθάνεται
και

συµεριφέρεται.

Αοτελούν

τα

διακριτικά

γνωρίσµατα

µιας

ευγενικής

ροσωικότητας ου γίνεται αξιοθαύµαστη, όχι µόνο για τα οιοτικά της χαρακτηριστικά,
αλλά και γιατί είναι ολοκληρωµένη, αρόλο ου ο φορέας της είναι νεαρό άτοµο.
Ο τρόος ου συνδυάζονται όµως τα στοιχεία της ροσωικότητας του οιητικού
αντικειµένου είναι ενδιαφέρον και για έναν ακόµη λόγο. Η συνύαρξη της οµορφιάς µε τη
σεµνότητα και την ηθικότητα αοδεικνύει για µια ακόµη φορά ως ο σηµασιακός κώδικας
ου συναιρεί την ψυχική µε τη σωµατική οµορφιά (αρχή της ψυχοσωµατικής ενότητας)
είναι αό τους βασικούς ιδεολογικούς κώδικες του Σολωµού. Ο κώδικας αυτός, ου τον
είδαµε να αρουσιάζεται µε οικίλους συνδυασµούς σε διάφορα σολωµικά κείµενα, αλλά
άντα να εκφράζει την ίδια οιητική ιδέα, εδώ εµλουτίζεται και µ΄ ένα ακόµη διακριτικό
στοιχείο: την νευµατικότητα. Η ενσωµάτωση του νέου στοιχείου στην ταυτότητα ου
συναρτά το κάλλος µε το αγαθό, ιστοοιεί την ενότητα του υλικού µε τον νευµατικό
κόσµο και καταδεικνύει το ενιαίο σύµαν µέσα στο οοίο κινείται ο σολωµικός άνθρωος.
Ένα ακόµη ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ως το οιητικό αντικείµενο, ο κάτοχος
αυτών των αρετών, δεν έχει «είγνωση» της αξίας του, είναι ένας «αφελής χαρακτήρας».
Mira, inconscio, a se intorno a trar tesoro
Di grande amore, e allo spirar d’un Dio,
νer lui chinarsi e bisbigliar l’alloro.
***
Κοίτα 4ου δίχως να το ξέρει µαζεύει γύρω του
µεγάλης αγά4ης θησαυρούς και µε την ανάσα ενός Θεού
γέρνει σ΄ αυτόν η δάφνη και θροΐζει

ΑΕ 542, 4-7
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Το θέµα του «αφελούς χαρακτήρα» δεν το συναντάµε για ρώτη φορά στα έργα του
οιητή. Είναι ένα θέµα ου τον είχε αασχολήσει κατά το αρελθόν τόσο σε θεωρητικό
είεδο στους Στοχασµούς, όσο και σε καλλιτεχνικό σε διάφορα έργα. Πιο συγκεκριµένα
στους Στοχασµούς για τους Ελεύθερους Πολιορκηµένους γράφει για το ρόσωο ενός αό τους
δύο Αδελφο4οιτούς:
Ο χαρακτήρας του άλλου Φίλου είναι το µεγαλείο 4ου αγνοεί τον εαυτό του, η
α4λότητα, η µεγάλη καθαρότητα της ψυχής στα ο4οία αντιστοιχεί εντελώς κάθε
εξωτερικό 4ράγµα.

ΑΕ 415 Α 5-7

και για τις Μεσολογγίτισες και άλι στους Στοχασµούς σηµειώνει:
Οι στοχασµοί 4άνω στο είναι τους 4ου δε γίνονται αλλά ενσωµατώνονται σε Ασύνειδη
Μορφή.

ΑΕ 417 Β 37-38

Σύµφωνα µε τα αραάνω ένας γνήσιος «αφελής χαρακτήρας» είναι ένα ρόσωο ου
ενεργεί µε φυσική ηγαιότητα και δίχως ίχνος ειτήδευσης στις ράξεις του, ένα ρόσωο
ου µορεί να ειτύχει τα µεγαλύτερα ειτεύγµατα και να ειδείξει τις ιο αξιόλογες
συµεριφορές δίχως να τις έχει ειδιώξει και δίχως να έχει και συναίσθηση της ειτυχίας
του. Η συµεριφορά αυτή δεν είναι διόλου υοτιµητική για τον άνθρωο, καθώς είναι
αοτέλεσµα µιας φυσικής τάσης, ου τον ωθεί ρος την ανειτήδευτη συµεριφορά,
ανάγεται σε αρετή και µέγιστο χάρισµα ξεχωριστών ροσώων.
Η θεωρητική βάση γύρω αό τον «αφελή» χαρακτήρα βρίσκεται στο γνωστό δοκίµιο του
Σίλλερ «Για την αφελή και συναισθηµατική 4οίηση», δοκίµιο ου αοδεδειγµένα είχε µελετήσει
ο Σολωµός.198 Στο αισθητικό αυτό δοκίµιο ο Σίλλερ ροβαίνει σε µια συστηµατική
αρουσίαση και ανάλυση ενός «ιδιόµορφου φαινοµένου» ου το ονοµάζει «αφελές». Τονίζει
ως, για να υάρξει το αφελές, ααιτείται η νίκη της φύσης άνω στην τέχνη199 είτε αυτή
συµβαίνει ανεξάρτητα αό τη θέληση του ανθρώου και δίχως διόλου να λάβει υόψη του
ο άνθρωος τις ιθανές συνέειες κάθε ράξης του (αφελές της έκ4ληξης), είτε µε την λήρη
συνείδηση του αοτελέσµατος (αφελές του φρονήµατος).200

198

Ο Σολωµός σε Ειστολή του ρος τον αδελφό του ∆ηµήτριο µε ηµεροµηνία 7 Αυγούστου 1836 γράφει: «Ε4ωφελούµαι α4ό την εγκαρδιακή του

4ροσφορά (του Λούνζη) και τον 4αρακαλώ να µου στείλει, αν µ4ορεί, µε το βα4όρι την «Οµάδα α4ό τα Τάρταρα» του Σίλλερ. Και σιγά σιγά, µε όλη του τη άνεση,
µεταφράζοντας µια σελιδούλα την ηµέρα, ας µου στείλει τη µελέτη «για το αφελές και το συναισθηµατικό» του ιδίου. Ο τίτλος θαρρώ 4ως είναι ακριβώς «Για την αφελή και τη
συναισθηµατική 4οίηση». Λ. Πολίτη, 1991, σελ. 340-342
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Με τον όρο τέχνη εδώ εννοείται όχι η καλλιτεχνική δηµιουργία, αλλά η ροσοίηση, η ακαµψία και η βεβιασµένη συµεριφορά.

200

F. Sciller, 1795, [Ιταλική µετάφραση σελ. 15]
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Για να γίνει µάλιστα κατανοητή η έννοια του αφελούς, δίνει και µια σειρά αό
αραδείγµατα αό τα οοία ενδεικτικά αναφέρουµε ορισµένα: «Ένα 4αιδί είναι
κακοαναθρεµµένο, όταν α4ό α4ληστία, ε4ι4ολαιότητα ή βιαιότητα 4αραβιάζει τις ε4ιταγές της
καλής αγωγής· αφελές είναι, όταν χάρη στην ελεύθερη και υγιή του φύση ξεκόβει α4ό την
εκζήτηση µιας 4αράλογης αγωγής, α4ό τις άκαµ4τες 4όζες του χοροδιδασκάλου κτλ. Το ίδιο
συµβαίνει και µε το αφελές στην ολότελα καταχρηστική του σηµασία, 4ου 4ροκύ4τει α4ό τη
µεταφορά ανθρώ4ινων καταστάσεων σε άλογα 4ράγµατα. Κανείς δε θα θεωρήσει αφελές το θέαµα,
αν θρασοµανούν τα αγριοβότανα σ' έναν κακο4ερι4οιηµένο κή4ο, όµως είναι κάτι τι το αφελές,
όταν ή ελεύθερη ανά4τυξη κλαριών 4ου ξε4ετάγονται εκµηδενίζει, τον κό4ο του κλαδευτηριού σ'
έναν γαλλικό κή4ο. Καθόλου, µα καθόλου αφελές δεν είναι, όταν ένα εκ4αιδευµένο άλογο α4ό
φυσική αδεξιότητα κάνει άσχηµα τα όσα του δίδαξαν, όµως έχει α4άνω του κάτι το αφελές, όταν
τα λησµονεί µέσα στη φυσική του ελευθερία».201
Με τον ίδιο τρόο εριγράφει ο Σολωµός και τον χαρακτήρα του Στυλιανού Μαρκορά.
Είναι ο άνθρωος ου συµεριφέρεται µε εντελώς ηγαίο και ανειτήδευτο τρόο, είναι
inconscio/αγνοών της έλξης ου εκέµει ρος τους άλλους, των ικανοτήτων ου τον
διακρίνουν και της µελλοντικής του εξέλιξης στο χώρο της τέχνης. Η συµεριφορά του
είναι σύµφωνη µε τη φύση, ενάντια σε κάθε ειτήδευση και «τέχνη» και γι΄ αυτό είναι
αξιοθαύµαστη.
Η ιδιότητα της αφέλειας στο εαινούµενο ρόσωο σε συνδυασµό µε τις άλλες ιδιότητες
ου τον διακρίνουν, το ανάγουν σε ιδανική µορφή και ροσδίδουν στον ρόωρο χαµό του
τα διακριτικά στοιχεία ενός δράµατος. Ενός δράµατος ου ληγώνει διττά τον οιητή:
γιατί χάθηκε ένας νέος ου ήλιζε ότι θα εξελιχθεί σε αξιόλογη νευµατική και
καλλιτεχνική ροσωικότητα και γιατί ο ίδιος δεν µόρεσε να αρευρεθεί στην κηδεία
του.202
Di tanta speme, a Τe Fortuna avara,
solo e misero molto un ben degg’io:
Viveo lontano e non vid’io la bara.
***
Α4ό τόσες ελ4ίδες, σε σένα τσιγκούνα Τύχη,
201

Ο.. σελ. 17

202

Ο οιητής την ερίοδο του Πάσχα αοσύρονταν στην εξοχή, γιατί στην όλη τον ενοχλούσαν τα βεγγαλικά ου εκτοξεύονταν το βράδυ

της Ανάστασης και το θέαµα της σφαγής των αρνιών το Μεγάλο Σάββατο.
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µόνο µια χάρη κι αυτή 4ολύ φτηνή.
Ζούσα µακριά και το λείψανο δεν είδα.
ΑΕ 542,11-13
Ολοκληρώνοντας την ανάλυση του κειµένου έχουµε να αρατηρήσουµε ως ο Στυλιανός
Μαρκοράς είναι η µόνη ανδρική µορφή ου αοτελεί θέµα ενός ιταλόγλωσσου οιήµατος
της τελευταίας δεκαετίας. Συνήθως τον οιητή στην τελευταία ερίοδο της οιητικής του
δηµιουργίας αασχολούν αρθενικές µορφές ου ασκούσαν σαγηνευτική έλξη άνω του.
Η ερίτωση, όµως, του Στέλιου Μαρκορά είναι εντελώς ξεχωριστή. Πρόκειται για µια
αξιοθαύµαστη ροσωικότητα, έναν άνθρωο ροικισµένο µε οιητικό ταλέντο και
µάλιστα ένα νέο ου ο οιητής γνώριζε αό αιδί. Ήταν ένα ρόσωο ου βρίσκονταν
κοντά στη βαθύτερη ψυχική διάθεση του οιητή και γι΄ αυτό τον τίµησε µ΄ ένα οίηµα στο
οοίο µε ήιους τόνους αρουσίασε τις αρετές του και θρήνησε για το θάνατό του.
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“V IDE I L M O N D O“

  

201

“V IDE I L M O N D O“
Vide il mondo con gaudio e con amore
L’orma tua santa, e vi spargea la lode,
Α Dell’umana parola inclito fiore.
--------Ma chiamata ah ben presto ad altra palma
Sol sospirando e lagrimando or gode
Coprirne il gel di tua virginea salma.
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«Είδε ο κόσµος…»
Είδε ο κόσµος µε χαρά κι αγάπη
τ΄ άγιο σου πάτηµα και σκορπούσε
τον έπαινο της ανθρώπινης
λαλιάς υπέροχο λουλούδι.
Μα καλεσµένη πρόωρα σ΄ άλλη δάφνη
µόνο µε αναστεναγµούς και κλάµατα
παρηγοριέται τώρα να σου σκεπάζει
την παγωνιά τού παρθενικού σου λείψανου.
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Χειρόγραφο Α.Α. 49 α,α
ode
Anche il mondo conobbe, e con amore
Sull’orma santa di spargea la Lode
Dell’umana parola inclito fiore
B

---------------E crebbe il suono e aggiunse palma a palma;
Ma lagrimando ah ben presto or gode
Coprirne il gel della virginea salma.
----------------Vieni o suora dicea angelo custode
Ore
Viver nei figli ed obbliar se stessa.
L’orma tua vide il mondo ir con amore
E ti spargea la lode
Dell’umana favella inclito fiore
-----------------204

Χειρόγραφο Α.Α. 49 α,α
ωδή
Κι ο κόσµος το ΄µαθε και µε αγάπη
πάνω στο άγιο σου αχνάρι σκορπούσε τον έπαινο,
της ανθρώπινης λαλιάς εξαίσιο λουλούδι.
-------------Κι αυξήθηκε η βοή και δάφνη πάνω στη δάφνη έριξε,
και κλαίγοντας, αλίµονο πολύ νωρίς, παρηγοριέται
τώρα να σκεπάζει την παγωνιά τού παρθενικού σου
λείψανου.
----------------Έλα, αδελφή, έλεγε ο φύλακας άγγελος
--------- ώρες
να ζήσει µέσα στα παιδιά, να ξεχάσει τον εαυτό της.
Είδε τ΄ αχνάρι σου ο κόσµος µε αγάπη
και σου σκορπούσε τον έπαινο,
της ανθρώπινης λαλιάς υπέροχο λουλούδι
-------------------------205

Allo splendore dell’alma
C Χρυση ΄ν η µαβρη πέτρα του κ το ξερο χορταρι
Πεφτο στο χωµα κ φιλό τ΄ αλόγου σου τ΄ αχνάρι
---------------Πεφτο στο χωµα κ φιλό τ΄ αλόγου σου τ΄ αχνάρι
πεφτο στο χωµα κ φιλό
Vide il mondo con gaudio e con amore
D L’orma tua santa, e vi spargea la lode,
Dell’umana parola inclito fiore.
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Στη λάµψη της ψυχής
Χρυσή ΄ν η µαύρη πέτρα του και το ξερό χορτάρι
Πέφτω στο χώµα και φιλώ τ΄ αλόγου σου τ΄ αχνάρι
----------------------Πέφτω στο χώµα και φιλώ τ΄ αλόγου σου τ΄ αχνάρι
Πέφτω στο χώµα και φιλώ
Είδε ο κόσµος µε χαρά κι αγάπη
τ΄ άγιο σου πάτηµα και σκορπούσε τον έπαινο,
της ανθρώπινης λαλιάς υπέροχο λουλούδι.
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Η ωδή ου στην εκδοτική αράδοση είναι γνωστή µε τον τίτλο «Vide il mondo…/Είδε ο
κόσµος…» εριέχεται στο χειρόγραφο της Ακαδηµίας Αθηνών 49α,β/ΑΕ 544. Η ρώτη
δηµοσίευση του κειµένου έγινε το 1936 αό το Ν. Τωµαδάκη.203 Η ωδή αοτελείται αό δύο
τρίστιχες οµοιοκατάληκτες στροφές, οµοιοκαταληκτούν οι τρεις στίχοι της ρώτης στροφής
µε το δεύτερο της δεύτερης στροφής (amore – lode – fiore - gode ) και ο ρώτος της δεύτερης
στροφής µε τον τελευταίο (palma – salma), και δίλα σ΄ αυτές υάρχει σηµειωµένο το
γράµµα Α κεφαλαίο. Το θέµα της ωδής είναι ο θάνατος µιας νεαρής γυναίκας και
εριγράφει τον όνο των ανθρώων για τον ρόωρο χαµό της.
Υάρχει, όµως, εκτός αό το χειρόγραφο ου ροαναφέραµε, κι ένα άλλο χειρόγραφο το
49α,α/ΑΕ 543 ου εριέχει µια ερισσότερο ανετυγµένη γραφή της ωδής. Σ΄ αυτό η ωδή
αοτελείται αό 21 αριθµηµένους στίχους µε αρκετές διορθώσεις των λέξεων και φράσεων,
τρεις εεξεργασίες της ρώτης στροφής και τέσσερις ελληνόγλωσσους στίχους. Ανάµεσα
στην ρώτη και τη δεύτερη στροφή είναι σηµειωµένο το γράµµα Β κεφαλαίο, δίλα στην
τέταρτη στροφή το C κεφαλαίο και δίλα στην τελευταία το D.
Αό τη συγκριτική µελέτη των δύο χειρογράφων γίνεται εύκολα αντιλητό ως το δεύτερο
χειρόγραφο (ΑΕ 543) είναι ρογενέστερο του ρώτου (ΑΕ 544), άρα κατά τη διάρκεια της
ρώτης εεξεργασίας της ωδής, ρόθεση του Σολωµού ήταν να συνθέσει µια ευρύτερη
σύνθεση µε ολύ ερισσότερα θέµατα αό εκείνα ου καθαρόγραψε. Αν τώρα το
χειρόγραφο των ΑΕ 544 αοτελεί την τελική ειλογή του οιητή ή αλώς µια καταγραφή
δύο στροφών, ου για κάοιο λόγο δε συνεχίστηκε, δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε.
Πάντως, εκείνο ου µε βεβαιότητα µορούµε να ούµε, είναι ως ενώ αό άοψη
καλλιτεχνική η καθαρογραµµένη ωδή αρουσιάζει µεγαλύτερο ενδιαφέρον αό τις
αραλλαγές, οι αραλλαγές είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες λόγω των θεµατικών ψηφίδων
ου εριέχουν. Για το λόγο αυτό δε θα εριοριστούµε στην ανάλυση των θεµάτων ου
εµεριέχονται µόνο στο δεύτερο καθαρογραµµένο χειρόγραφο, αλλά θα αξιοοιήσουµε
και τις αραλλαγές.
Μελετώντας το χειρόγραφο 49 α,α, ΑΕ 543 έχουµε να αρατηρήσουµε ως οι θεµατικές του
ενότητες είναι τρεις. Η ρώτη αναφέρεται στο θάνατο της κόρης και στον έαινο των
ανθρώων (ολοκληρώθηκε και καθαρογράφτηκε στο εόµενο χειρόγραφο), η δεύτερη
αρουσιάζει τα δρώµενα στον ουρανό και την υοδοχή της ψυχής της αό τους αγγέλους,
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Ν. Τωµαδάκης, Πρακτικά Ακαδηµίας Αθηνών 11 (1936) σελ. 217-218
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η τρίτη την οµορφιά του εσωτερικού της κόσµου της νεκρής και η τέταρτη τον έαινο του
οιητή για τη νεκρή.
Ο ρώτος εκδότης του κειµένου, ο Ν. Τωµαδάκης, λαµβάνοντας ροφανώς υόψη του
µόνο τις δύο τρίστιχες στροφές του δευτέρου χειρογράφου, είκασε ως ρόκειται για µια
ροσάθεια του οιητή να στιχουργήσει την Donna Velata και ιο συγκεκριµένα το
αόσασµα:
(…) Dal momento che il sepolcro
nascose il suo volto al mondo, il quale vedeva con gaudio e con
amore la sua orma e vi spargea la lode, dell’umana loquela
inclito fiore (…)
***
(…) Α4΄ όταν ο τάφος
έκρυψε την όψη της του κόσµου, 4ου µε χαρά κι αγά4η
έβλε4ε το 4άτηµά της κι άρχιζε τον έ4αινο λουλούδι υ4έροχο
ανθρώ4ινης λαλιάς, (…)
ΑΕ 553, 9-12
Το αόσασµα αυτό έχει ανάλογο εριεχόµενο µ΄ εκείνο της ρώτης στροφής του κειµένου
ου εξετάζουµε κι αυτό ροφανώς αρέσυρε τον Τωµαδάκη να συνδέσει τα δύο κείµενα
µεταξύ τους. Μια τέτοια σύνδεση, όµως, δεν ευσταθεί και σωστά εισηµαίνει ο Λίνος
Πολίτης ως τα «µετακινούµενα θέµατα» είναι συχνό φαινόµενο στη σολωµική οίηση, γι΄
αυτό και αρουσία κοινών θεµάτων σε διάφορα κείµενα ή ακόµη και η αρουσία ίδιων
στίχων δεν αοτελεί κριτήριο «συγγένειας» των κειµένων.204 ∆ε νοµιµοοιούµαστε, λοιόν,
να υοστηρίξουµε ότι το οιητικό αντικείµενο είναι η Αδελαϊδα Καρβελά, αλλά ούτε και
την ταυτότητά του µορούµε να αναγνωρίσουµε, αρόλο ου δε θα ήταν λανθασµένο να
υοστηρίξουµε ως η ανώνυµη κόρη ήταν ένα ιστορικό ρόσωο, όως όλα τα ρόσωα
των νεκρικών ωδών της ώριµης σολωµικής εριόδου.
Κατά τα άλλα το οιητικό αντικείµενο αρουσιάζεται εξιδανικευµένο, να συνδυάζει το
αγαθό της οµορφιάς («κι ο κόσµος …4άνω στ΄ άγιο σου 4άτηµα και σκορ4ούσε τον έ4αινο / il
mondo …l’orma tua santa, e vi spargea la lode» και «4έφτω στο χώµα και φιλώ τ΄ αλόγου σου τ΄
αχνάρι») και της καλοσύνης (στη λάµψη της ψυχής / allo splendor dell’alma) και να συγγενεύει
204

Άαντα 2, σελ. 331
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οιοτικά µε τους αγγέλους, οι οοίοι αναγνωρίζουν την οιοτική συγγένεια τους µέσω της
ροσφώνησης «αδελφή» ρος την ψυχή της νεαρής κόρης.
Το θέµα της υοδοχής της ψυχής του ανθρώου στον ουρανό, θέµα συχνά
εαναλαµβανόµενο στις νεκρικές ωδές, και το κάλεσµα των αγγέλων στην ψυχή να
συνεχίσει τη ζωή στον ουρανό (να ζήσει µέσα στα 4αιδιά να ξεχάσει τον εαυτό της / viver nei figli
ed obbliar se stessa), στηρίζεται εξ ολοκλήρου στο χριστιανικό µεταφυσικό µύθο της
εουράνιας ευτυχισµένης ζωής του αγαθού ανθρώου και αρουσιάζει ισχυρές αοκλίσεις
αό το κοσµοθεωρητικό λαίσιο των έργων µε φιλοσοφικό εριεχόµενο αό τα οοία
αουσιάζει κάθε θεωρία θανάτου. 205
Ιδιαίτερα σηµαντική θέση στην ωδή κατέχει η αρουσίαση του θρήνου των ανθρώων για
το θάνατο της κόρης και ιδιαίτερα τονίζεται η αρθενική της ιδιότητα, ιδιότητα, ου όως
έχουµε δει και σε άλλες νεκρικές ωδές, συνδέεται άµεσα µε τον ουρανό και χαρίζει
«εουράνια ζωή» ακόµη και στον είγειο κόσµο.
Συµερασµατικά, θα λέγαµε ως το σχεδίασµα αυτής της νεκρικής ωδής αρουσιάζει µε
σαφήνεια και ληρότητα όλα τα βασικά στοιχεία της οιητικής µυθολογίας του Σολωµού
και αό αυτή την άοψη κατέχει τη δικά του θέση ανάµεσα στα έργα µε κοινωνικό
εριεχόµενο.
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Οι αοκλίσεις του κοσµοθεωρητικού µοντέλου των έργων µε κοινωνικό εριεχόµενο αό εκείνα µε φιλοσοφικό µελετώνται στην Donna

Velata, καθώς εκεί το σολωµικό µοντέλο είναι ερισσότερο ευκρινές.
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ΕΠΙΓΡΆΜΜΑΤΑ
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Ad Alice Ward
Queste rose, o gentil, deh! Con aspetto
Seren tu mira a piedi tuoi cadute;
Ma come le produsse a tuo diletto
Di mia patria la terra in sua virtute,
Non altrimenti il mio gioioso petto
Dà fuor la speme della tua salute,
E April vegg΄io che, mentre a te la scorta,
Lascia un bacio fragrante alla tua porta
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Στην Αλίκη Ουώρδ
Τ΄ άνθη αυτά, Καλή µου, αχ! µε όψη ήρεµη
κοίταξε εσύ στα πόδια σου να πέφτουν.
Αλλ΄ όπως τ΄ άνθισε για να σ΄ ευχαριστήσει
το χώµα της πατρίδας µου σ΄ ώρα γλυκιά,
έτσι, όλο χαρά το στήθος µου γεµάτο,
σου στέλνει την ελπίδα του για την Καλή σου Υγεία.
Και τον Απρίλη βλέπω, καθώς τη συνοδεύει,
ν΄ αφήνει ευωδιαστό φιλί στην πόρτα σου απέξω.

213

Al Giovanni Fraser
Pien dell΄animo mio, del mio pensiero,
vola all΄Anglica terra, o sogno d΄oro
Giungi del mio Giovanni in casa, u΄vero
Ricetto ha Fede e delle Muse il coro;
E di΄: Colui, che te vorria primiero
Delle sorti terrestri entro il tesoro,
Vuol che qui scuota i vanni, e siati dato
Quanto΄ei sentia quando m΄avea creato.
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Στον Ιωάννη Φράζερ
Γεµάτο απ΄ τη ψυχή µου κι από τη σκέψη µου,
πέτα, χρυσόνειρο, στη γη την αγγλική·
φτάσε στου Γιάννη µου το σπίτι,
όπου βρίσκει φιλοξενία η Πίστη
και των Μουσών ο χορός. Και πες:
Εκείνος που θα ΄θελε να΄ χεις
όλες τις γης της ευτυχίες κι όλα τα πλούτη,
θέλει εδώ να τινάξω τις φτερούγες,
και να΄ χεις όσα εκείνος ένιωθε όταν µε είχε πλάσει.
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Per l΄
l΄«Inno alla Libertà
Libertà»
Se del mio Dedrinò traccio il gentile
Nome da me diletto e riverito,
Ecco che oggi a me sambra ancor non vile
Questo mio giovanil canto imperito.
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Για τον «Ύµνο στην Ελευθερία»
Αν χαράζω το ευγενικό όνοµα του ∆εντρινού
Το αγαπητό και σεβαστό σε µένα ,
Να που και σήµερα δεν το βρίσκω κακό
Το νεανικό µου αδέξιο τραγούδι

217

Per Andrea Mustoxidi
Mustoxidi
Nel corso de sua vita tutta quanta
Dall età di sette anni, oggi settanta
L΄opra di Mustixidi ed il pensiero
Fu di far vero il falso e il falso vero.
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Για τον Ανδρέα Μουστοξύδη
(Σατιρικό)

Σ΄ όλη του τη ζωή, από τα επτά του χρόνια,
ως και τα εβδοµήντα που ΄ναι σήµερα,
η δουλειά του Μουστοξύδι δεν ήταν άλλη
απ΄ το να κάµει την αλήθεια ψέµα
και το ψέµα αλήθεια.
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Ανάµεσα στα σολωµικά οιητικά έργα της τελευταίας δεκαετίας υάρχουν και τέσσερα
ειγράµµατα. Πρόκειται για το είγραµµα ρος την Αλίκη Ουώρδ (οκτάβα), ρος τον
Ιωάννη Φράζερ (οκτάβα), το σατιρικό για τον Ανδρέα Μουστοξύδη (τετράστιχο) και το
είγραµµα για τον Ύµνο στην Ελευθερία (τετράστιχο). Με τα τέσσερα αυτά ειγράµµατα
το σύνολο των ειγραµµάτων ου συνέθεσε ο οιητής ανέρχονται στα είκοσι τρία. Τα
ερισσότερα αό αυτά (δεκαέξι) είναι γραµµένα στην ελληνική γλώσσα ( Το κοιµητήρι, ∆ε
µ΄ αγα4άς, Γαλήνη, Αίνιγµα, Καταστροφή των Ψαρών, Εις Φραγκίσκα Φράζερ, Προς το Βασιλέα
της Ελλάδος, Ανατολικός 4όλεµος, Σχέσις 4ολύ4λοκη, Το ψίχαλο, Εις άρ4αγα, Εις ψεύτην, Ξερή
4ολυµάθεια, Προς τους Ε4τανησίους, Εις άσχηµον, Ενώ ένας συλλογιζόνταν ανά4οδα) και ετά
στα ιταλικά: τα τέσσερα ειγράµµατα της τελευταίας δεκαετίας ου ροαναφέραµε και
τρία δίστιχα ου δηµοσίευσε ο ∆ε Βιάζης.206 Αυτά τα τελευταία φαίνονται ρόχειρα και
αυτοσχέδια και η αξία τους είναι µικρή.
Η θεµατική των ειγραµµάτων είναι οικίλη. Άλλα έχουν ως θέµα τους το θάνατο (Το
κοιµητήρι), την αγάη (∆ε µ΄αγα4άς), τη φύση (Γαλήνη), ιστορικά γεγονότα της εοχής (Η
καταστροφή των Ψαρών, Ανατολικός 4όλεµος) και άλλα εκφράζουν συναισθήµατα του οιητή
για ιστορικά ρόσωα (Προς το Βασιλέα της Ελλάδος, Εις Φραγκίσκα Φράζερ, Ad Alice Ward,
Ad Giovanni Fraser, Per l΄Inno alla Lidertà). Ιδιαίτερη κατηγορία αοτελούν τα σατιρικά
ειγράµµατα ου είναι και τα ερισσότερα στον αριθµό. Πρόκειται για εννέα
ειγράµµατα: οκτώ στα ελληνικά (Σχέσις 4ολύ4λοκη, Το ψίχαλο, Εις άρ4αγα, Εις ψεύτην, Ξερή
4ολυµάθεια, Προς τους Ε4τανησίους, Εις άσχηµον, Ενώ ένας συλλογιζόνταν ανά4οδα) και το
ιταλικό για τον Ανδρέα Μουστοξύδη.
Πριν εικεντρώσουµε, όµως, την ροσοχή µας στα ιταλικά ειγράµµατα του Σολωµού,
είναι χρήσιµο να σηµειώσουµε ως το είγραµµα, αν και γνώρισε µεγάλη άνθηση στην
αρχαιότητα, καλλιεργήθηκε ελάχιστα στους νεότερους χρόνους τόσο στην Ευρώη όσο
και στην Ελλάδα. Στον ευρωαϊκό χώρο γνώρισε κάοια ανάτυξη το 17ο και 18ο αιώνα
και καλλιεργήθηκε κυρίως στη Γερµανία αό το Γκαίτε, Σλέγκελ και Φίσερ, στην Αγγλία
αό τους Μάυρον και Σέλλεϋ και στην Ιταλία αό το Μακιαβέλι και Μαρίνι. Στην
Ελλάδα το είδος δε γνώρισε άνθιση και οι νεοέλληνες οιητές, αρόλη τη µακρά
αράδοση του είδους στον ελλαδικό χώρο, δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα µ΄ αυτό. Ο
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∆ε Βιάζης Παναθήναια 7, 1904, σελ. 366 το ρώτο και το δεύτερο και Παναθήναια 17, 1909, σελ. 342 το τρίτο. Τα ειγράµµατα

ανθολογούνται και αό το Λίνο Πολίτη 1955, σελ. 318-318
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Σολωµός άντως κατέχει σηµαντική θέση ανάµεσα στους Έλληνες ειγραµµατοοιούς,
όχι µόνο γιατί συνέθεσε ειγράµµατα, αλλά κυρίως λόγω της οιότητας των
ειγραµµάτων, ορισµένα αό τα οοία, όως Η καταστροφή των Ψαρών και Εις Φραγκίσκα
Φράζερ, αοτελούν εξαιρετικά δείγµατα οιητικής µικροτεχνίας.
Ανάλογης οιότητας µε τα αραάνω δεν είναι τα ιταλικά ειγράµµατα του Σολωµού.
Όχι µε την έννοια ως είναι άστοχες οιητικές συνθέσεις, αλλά γιατί σ΄ αυτά δε θα
βρούµε ούτε το νοηµατικό βάθος του ειγράµµατος για τη Φραγκίσκα Φράζερ για
αράδειγµα, ούτε την αρµονία των στίχων εκείνου για τα Ψαρά. Αυτό ου θα βρούµε
είναι ένα ζεστό ανθρώινο συναίσθηµα να εκφράζεται οιητικά και θα διαιστώσουµε
την εριαικτική διάθεση του οιητή ου δε φαίνεται να την έχει καταστείλει ο χρόνος.
Ας δούµε, όµως, τα ειγράµµατα αό κοντά, ξεκινώντας αό εκείνο για την Αλίκη
Ουώρδ. Το είγραµµα είναι γραµµένο σε οκτάβα ρίµα και βρέθηκε στα χειρόγραφα του
οιητή γραµµένο άνω σ΄ ένα χαρτί µε λογαριασµούς. Χρονολογείται ερίου το 1851
κατά τον Πολίτη, ανάµεσα στο 1853 και 1854 κατά τον Κουαρτάνο.207 Μ΄ αυτό ο οιητής
έστελνε τις ευχές του µαζί µ΄ ένα µουκέτο λουλούδια στην Αλίκη Ουόρδ, κόρη του
Λόρδου Ύατου Αρµοστή Γεωργίου Ουόρδ, ου µετά αό µακροχρόνια ασθένεια
ανάρρωνε. Το είγραµµα αοτελείται αό δύο ροµαντικές εικόνες: στη µία ο οιητής
ρίχνει λουλούδια στα όδια της Αλίκης και την αρακαλεί να τα κοιτάξει και στην άλλη
η ροσωοοιηµένη υγεία µαζί µε τον Αρίλη εµφανίζονται στην όρτα της νέας και της
αφήνουν φιλιά.
Σε οκτάβα ρίµα είναι γραµµένο και το είγραµµα για τον Ιωάννη Φράζερ. Ο Ιότης
Ιωάννης Φράζερ ήταν Γραµµατέας του Λόρδου Ύατου Αρµοστή και έζησε µαζί µε την
οικογένειά του για ολλά χρόνια στην Κέρκυρα. Κατά τα χρόνια της αραµονής της στο
νησί, η οικογένεια Φράζερ ήταν αό τις λίγες οικογένειες µε τις οοίες ο οιητής είχε
στενότατη φιλία. Ο Ιωάννης ήταν ατέρας της Φραγκίσκα, της όµορφης κόρης στην οοία
ο Σολωµός αφιέρωσε το ερίφηµο είγραµµα Εις Φραγκίσκα Φράζερ. Αό την ρωτεύουσα
των Ετανήσων οι Φραίζερ αοχώρησαν στις 5 Ιουνίου 1854 µετά αό αραίτηση του
Ιωάννη αό τη θέση του Γραµµατέως και έκτοτε έζησαν µόνιµα στην Αγγλία.208 Το
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Λίνος Πολίτης 1955, σελ. 332
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Στην Αγγλία ο οιητής θα στείλει και αοχαιρετιστήριο Είγραµµα στο φίλο του Ιωάννη, γραµµένο µετά το 1855. Το Είγραµµα είναι το

ακόλουθο : «Γεµάτο α4΄ την ψυχή µου, α4ό το στοχασµό µου, 4έτα, χρυσόνειρο στη γη την αγγλική. Φτάσε του Ιωάννη µου το σ4ίτι, ό4ου αληθινή σκέ4η βρίσκει η Πίστη
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είγραµµα στάλθηκε στον Ιωάννη στην Αγγλία ύστερα αό το 1855, κατά τον Πολίτη, και
το ρωτότυο βρίσκονταν στην κατοχή του ίδιου του Φράζερ.
Σ΄ αυτά τα δύο ειγράµµατα, σηµειώνει ο Καλοσγούρος, αναγνωρίζουµε τον οιητή της
άδολης φιλίας και της αγνής αρθενίας κι εκείνων των αισθηµάτων ου η ροχωρηµένη
ηλικία και η σοβαρή µελέτη της φιλοσοφίας της τέχνης δεν εµάραναν, αλλά τα κατέστησαν
αϋλότερα, καθαρότερα και οιητικότερα. Πάντα για τον Καλοσγούρο αυτή η άδολη
διάθεση µορεί να εισκιάσει και το ελάττωµα ου αρατηρούσε ο Πολυλάς στο
είγραµµα για την Αλίκη Ουόρδ, όου η υγεία ροσωοοιούνταν ξαφνικά στους δύο
τελευταίους στίχους.209
Το είγραµµα για τον Ύµνο στην Ελευθερία δηµοσιεύτηκε αό το ∆ε Βιάζη στα
Παναθήναια 17 του 1909. Το είγραµµα εριέχεται και σε νεότερο χειρόγραφο της
Ακαδηµίας Αθηνών (ΑΑ 69). Στο χειρόγραφο υάρχει και η σηµείωση: Scritto dal Co.
Dionigio Solomos sopra una copia dell΄Inno del Signr. Dentrinò il 24 Gennaio 1856
(Γράφτηκε αό τον Κόντε ∆ιονύσιο Σολωµό άνω σ΄ ένα αντίγραφο του Ύµνου του Κυρίου
∆ενδρινού στις 24 Ιανουαρίου 1856). Εφόσον η ηµεροµηνία και ο χρόνος της σύνθεσης του
ειγράµµατος είναι αληθή, και τίοτε δε µας εµοδίζει να το ιστέψουµε, τότε ρόκειται
για την τελευταία έµµετρη σύνθεση του Σολωµού ου έχουµε υόψη µας και λόγω αυτού
του γεγονότος αοκτά ιδιαίτερη σηµασία.
Αό νοηµατικής άοψης τώρα αυτό ου αρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η αντίφαση
ανάµεσα στη φράση «δε βρίσκω κακό» και «αδέξιο τραγούδι». Ο οιητής τόσα χρόνια µετά τη
σύνθεση του Ύµνου εις την Ελευθερία φαίνεται να διακρίνει οιητικές αδυναµίες, αλλά και
να αναγνωρίζει ολλά θετικά οιητικά στοιχεία στη νεανική του σύνθεση.
Το τελευταίο είγραµµα είναι σατιρικό και έχει ως αοδέκτη τον Ανδρέα Μουστοξύδη. Αν
το «oggi settanta /σήµερα εβδοµήντα» είναι γραµµένο µε ακρίβεια, τότε το είγραµµα είναι
του 1855. Η ρόθεση του Σολωµού στο συγκεκριµένο δίστιχο δε φαίνεται να είναι
στηλιτευτική και καταγγελτική. Μάλλον είναι εριαικτική. Ο Ανδρέας Μουστοξύδης ήταν
ένας ειφανής ιστορικός και λόγιος της εοχής, σουδαγµένος στο Πανειστήµιο της
Παβίας και ροσωικός φίλων ορισµένων διακεκριµένων λογίων και λογοτεχνών του
καιρού του (Μόντι, Μαντζόνι, Λεοάρντι, Μάυρον και άλλων). Ο Καοδίστριας το 1828
και των Μουσών η χορωδία. Και 4ες: Εκείνος 4ου θα σε ήθελε τον 4ρώτο µέσα σ΄ όλα τα καλά της γης, θέλει εδώ να τινάξω τις φτερούγες, κι έτσι να έχεις όσα εκείνος ένιωθε
όταν µε είχε 4λάσει.»
209

Γ. Καλοσγούρος, 1921, σελ. 11-12,
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του ανέθεσε να οργανώσει την εκαίδευση στο ελεύθερο ελληνικό κράτος, ο ίδιος
ασχολήθηκε µε την ίδρυση του αρχαιολογικού Μουσείου, ροέβη σε αρχαιολογικές
ανασκαφές και γενικά ήταν άνθρωος ου αγωνίστηκε σκληρά για την ολιτιστική
οργάνωση της Ελλάδας και την «αελευθέρωση» των Ετανήσων αό την κατ΄ ευφηµισµόν
αγγλική ροστασία. Εναντίον µιας τέτοιας ροσωικότητας ο Σολωµός δε γνωρίζουµε να
είχε ροσωικές διαφορές ούτε και να διαφωνούσε µε τη δράση του. Ενδεχοµένως κάοιο
ιδιωτικό εριστατικό να αοτέλεσε την αιτία για τη σύνθεση του δίστιχου.210
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Ο Ιωσήφ Λιµπεράλι, ιταλικής καταγωγής µουσικός που ζούσε στην Κέρκυρα και συναναστράφονταν το Σολωµό, αναφέρει πως ο Σολωµός δεν

εκτιµούσε το Μουστοξύδι, γατί τον θεωρούσε «άδειο». Σχετικά στο Ν. Βαγενάς, 1966, σελ. 259
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L’ U S I G N O L O E L O S P A R V I E R E
Ascolta, o sparviere, il povero Usignoletto.La mia vita è
nel tuo potere, com'è ora questo volar sulle nubi alle quali
non giunsi mai. Ma ascoltami. Dalle soavi fonti secrete della
natura, pioveva uno spirito mite, e toccava un altro mite
del pari dentro il mio petto. Or questo si risolveva in
canto come le fronde dell'ospite pianta, come le stelle
che al di sopra splendevano. La beltà di quanto mi
circondava mi toccava, e diventava armonia. Io
ti guardava venirmi incontro, e la paura fu vinta
dalla maraviglia del tuo volo rapido e maestoso, nel
quale ammirava il dono degli Dei. Ma in quell΄
istante da inesauribile profondita voleano sgorgarmi i cantici dal dolore d'una rosa strappata dal΄
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Το αηδόνι και το γεράκι
« Άκουσε, γεράκι, το φτωχό αηδόνι. Η ζωή µου είναι
στην εξουσία σου, όπως κι αυτό το πέταγµα στα
σύννεφα, που εγώ δεν έφθασα ποτέ. Άκουσέ µε.
Απ΄ τις γλυκές και µυστικές πηγές της φύσης
εµφανίστηκε ένα πνεύµα αγαθό κι άγγιξε ένα όµοιο του
µέσα στο στήθος µου. Λοιπόν, αυτό γίνονταν τραγούδι,
όπως τα φύλλα του φιλόξενου φυτού, όπως τ΄ αστέρια
που εκεί ψηλά έλαµπαν. Η οµορφιά όσων µε τριγύριζαν
µ΄ άγγιζε και γίνονταν αρµονία.
Εγώ σ΄ έβλεπα να ΄ρχεσαι κατά πάνω µου, αλλά ο
φόβος νικήθηκε από το θαυµασµό που µου προκάλεσε το
γρήγορο και το µεγαλόπρεπο το πέταγµά σου· σ΄ αυτό
θαύµαζα το δώρο των Θεών.
Αλλά, εκείνη τη στιγµή της ατέλειωτης βαθύτητας,
θέλανε ν΄ αναβλύσουν τ΄ άσµατα, που γέννησε ο πόνος,
για ένα τριαντάφυλλο που το ΄κοψε ο βοριάς.
229

vento. Io li cominciava, io che allo scoppiare del
fulmine sentiami palpitare il seno accovacciato nella
fronda appena nata. Lasciami vivere un momento
finchè almeno getti nell'etere sereno, e nel
tuo orecchio il tesoro che sento. Non uccidere
quello che deve nascere. Si dicendo lo sparviere
allentava l'ugna affamata, e dell'altro artiglio
faceva mano umana ed amorevole all'usignolo
che in quell'istante spirò.
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Και τ΄ αρχινούσα το τραγούδι, εγώ, που στο βροντισµό τού
κεραυνού, άκουσα να χτυπά η καρδιά που φώλιαζε στη
νιόβγαλτη τη φυλλωσιά. Άσε µε να ζήσω µια στιγµή ως να
σκορπίσω στον ήρεµο αιθέρα και στ΄ αυτί σου το θησαυρό
που νιώθω.
Μη σκοτώνεις εκείνο που πρέπει να γεννηθεί.»
Έτσι είπε, και το γεράκι χαλάρωνε το πεινασµένο νύχι, και
τ΄ άλλο έκανε χέρι ανθρώπινο, γεµάτο αγάπη, για τ΄
αηδόνι που εκείνη τη στιγµή ξεψυχούσε.
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Με το κείµενο «L’usiguolo e lo sparviere» ολοκληρώνονται τα ιταλόγλωσσα έργα του
Σολωµού, ου έχουν ως ηγή έµνευσης τον αρχαίο κόσµο και ιο συγκεκριµένα τη
µυθολογική και λογοτεχνική του αράδοση. Μετά τα τρία κείµενα για τον Ορφέα κι εκείνο
για τη Σαφώ, ο οιητής αξιοοιεί το µύθο211 ου διηγείται ο Ησίοδος στα «Έργα και
Ηµέρες»212 και έχει ρωταγωνιστές δυο τηνά, ένα αηδόνι κι ένα γεράκι.213
Σύµφωνα µε το ησιόδειο κείµενο, ένα γεράκι συνέλαβε κάοιο αηδόνι και καθώς το
οδηγούσε στη φωλιά του µε σκοό να το κατασαράξει, ανάµεσά τους ακολούθησε
σύντοµος διάλογος, ου τον ροκάλεσαν τα κλάµατα και τα αρακάλια του αηδονιού στο
γεράκι, για να του χαρίσει τη ζωή. Το αρακτικό, ενοχληµένο αό τα κλάµατα και
θυµωµένο αό τους θρήνους του τηνού, γεµάτο αλαζονεία και έαρση, µε ύφος σκληρό,
του αάντησε ότι βρίσκεται στα χέρια ενός αντοδύναµου λάσµατος και ότι για την τύχη
του δεν µορούσε ια ν΄ αοφασίσει το ίδιο. Μόνο το γεράκι είχε τη δυνατότητα της
ειλογής και µορούσε, αν ήθελε, να του χαρίσει τη ζωή ή να το κατασαράξει, για να
χορτάσει την είνα του. Το αηδόνι, εειδή ήταν αντελώς ανήµορο να αλλάξει τη µοίρα
του, θα ήταν καλύτερο να σταµατήσει τους άσκοους θρήνους και να µην ροκαλεί µε τη
συµεριφορά του. Τα κλάµατα µορούσαν να του ροξενήσουν µόνο ερισσότερες
συµφορές και καµιά ωφέλεια.
Το µυθολογικό εριστατικό κλείνει µε αυτά τα λόγια του αρακτικού και δε δίνει
ληροφορίες για την τύχη του αηδονιού. Ο Ησίοδος έχει κατά νου να αξιοοιήσει
αιδαγωγικά το συµβάν και όχι να διηγηθεί µια ιστορία. Γι΄ αυτό στη συνέχεια θα ροβεί
σε σχολιασµό των γεγονότων και σε εξαγωγή συµερασµάτων σχετικά µε τη συµεριφορά
ου ρέει να έχουν οι άνθρωοι και ειδικότερα οι κατέχοντες την εξουσία.
Η ρόθεση του Ησίοδου ήταν καθαρά συµβουλευτική, µε έντονο µάλιστα αιδαγωγικό
χαρακτήρα. Ο στόχος του ήταν διττός: αφενός να συνετίσει τους βασιλιάδες, ου στην
211.

Ο µύθος για το Αηδόνι και το Γεράκι είναι ο ρώτος γρατός της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας και του ∆υτικού Πολιτισµού. Για το λόγο

αυτό ο Ησίοδος θεωρούνταν ήδη αό την αρχαιότητα (Πλούταρχος, Συµόσιο 1.58b και Κοϊντιλιάνος, 5,2) ο εινοητής του µυθολογικού λογοτεχνικού
είδους.
212.

Ησιόδου, Έργα και Ηµέρες, vv. 202-212
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Το ησιόδειο κείµενο είναι το ακόλουθο: «Τώρα θα διηγηθώ ένα µύθο στους δικαστές, για να γίνουν ερισσότερο σοφοί. Ένα γεράκι έτσι µίλησε

σ΄ ένα αηδόνι µε λουµιστό λαιµό, ου το είχε ιάσει µε τα νύχια του και το µετέφερε ψηλά στα σύννεφα κι εκείνο, καθώς ήταν τρυηµένο αό τα γαµψά
νύχια, οδύρονταν. Σ΄ αυτό µε αλαζονεία µίλησε το γεράκι. «Κακοµοιριασµένο, γιατί κλαις; Σε κρατά ένας 4ολύ δυνατότερός σου. Ό4ου θέλω θα σε 4άω κι εσύ θα
ακολουθήσεις κι ας είσαι και τραγουδιστής. Αν θέλω θα σε φάω κι αν θελήσω θα σε ελευθερώσω. Είναι ανόητος ό4οιος θέλει να µάχεται ενάντια στους δυνατούς. ∆ε θα κερδίσει
τί4οτε και συµφορές θα α4οκτήσει µεγάλες». Έτσι µίλησε το γεράκι µε τις µεγάλες τις φτερούγες. Εσύ Πέρση, να ακούς τη ∆ικαιοσύνη και να µην καλλιεργείς την
ύβρη. Η ύβρις είναι κακή για τον αδύναµο θνητό κι ούτε ο δυνατός µορεί εύκολα να την ανεχτεί. Κι αυτός ακόµη βαρύνεται και τραβά άνω του τις
συµφορές. Καλύτερος είναι ο άλλος δρόµος, εκείνος της δικαιοσύνης (…)»
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εοχή του ασκούσαν εκτός αό την ολιτική και τη δικαστική εξουσία και αφετέρου να
δείξει στον αοδέκτη του έργου, το νεαρό Πέρση, τους εικίνδυνους δρόµους ου οδηγεί η
κατάχρηση της εξουσίας και η αλαζονεία (ύβρις).214 Για να τονιστούν όλα αυτά,
χρησιµοοίησε τη δύναµη του µύθου και ροσάθησε µέσα αό αυτόν να οδηγήσει τον
αναγνώστη στη συνειδητοοίηση ότι η ισχύς και το δικαίωµα στην άσκηση της
δικαιοσύνης είναι δώρο των Θεών και κανείς δεν ρέει να έχει την αναίδεια να την
χρησιµοοιεί ως µέσο καταίεσης των άλλων.
Μέσα αό την ανάγνωση του µύθου, η αντίµαχη ρος τη δικαιοσύνη δύναµη, η βία και η
ύβρις, γίνονται ορατές και φαίνεται να ειβάλλονται µε άλογο τρόο, ώστε να φαντάζουν
στα µάτια µας ροκλητικές και ανήθικες. Το τελικό δε συµέρασµα είναι ότι η
µετριοάθεια και η συνετή διαχείριση της εξουσίας είναι υέρτατο ροσόν για τον
άνθρωο και του εξασφαλίζει βίο ευτυχή, καθώς τον αοµακρύνει αό την καταστροφική
ύβρη.215
Σε αυτό το ηθικό και κοσµοθεωρητικό λαίσιο κινείται ο µύθος του Ησιόδου, αλλά αυτό το
λαίσιο δεν αξιοοιήθηκε διόλου αό το Σολωµό. Ο οιητής δανείστηκε το µυθολογικό
εριστατικό, αλλά δε χρησιµοοίησε τα µηνύµατα του ησιόδειου µύθου. ∆ηµιούργησε ένα
εντελώς δικό του µύθο τον οοίο και εµνεύστηκε όταν ξαναδιάβασε το αρχαίο κείµενο.
Ο ρώτος εκδότης των ιταλικών έργων του Σολωµού, Πέτρος Κουαρτάνος, ληροφορήθηκε
µε ακρίβεια τα γεγονότα ου ροηγήθηκαν της συγγραφής και τα κατέγραψε στην
Εισαγωγή της ρώτης έκδοσης του σολωµικού έργου το 1859: «Μια µέρα ο Κόντες µιλούσε µ΄
έναν α4ό τους δικούς του (φίλους) για τον Ησίοδο. Η κουβέντα έφθασε στο χωρίο, ό4ου ο Ποιητής
διηγείται στους ισχυρούς το µύθο για το Αηδόνι και το Γεράκι («Έργα» 185-196 και σε άλλη έκδοση
201-212) και θέλησε να τον ξαναδιαβάσει. Καθώς τον ξαναδιάβασε, ύστερα α4ό ελάχιστη διακο4ή, εί4ε
στο φίλο του: «Κάθισε εδώ και 4ερίµενε µια στιγµή», και, 4αίρνοντας την 4έννα, έγραψε, έτσι, µε
µιας, και δίχως διορθώσεις, τούτο το 4εζό 4ου βρέθηκε µέσα στα χαρτιά του και αναγνωρίστηκε, 4ως
ήταν το ίδιο µ΄ εκείνο. Ότι αυτό ε4ρόκειτο να µεταφραστεί σε ελληνικούς στίχους και να 4άρει τη θέση
του σ΄ ένα α4ό τα Ποιήµατα του Κόντε, ο 4αρα4άνω φίλος το διαβεβαιώνει αξιό4ιστα.»216
214 .

Ν. Τωµαδάκη, 1943, σελ. 15-30, A. Lesky 1964, [Ελληνική µετάφραση 1964, σελ. 148]
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Ησιόδου, Έργα και Ηµέρες, vv. 213-214
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Π. Κουαρτάνος 1859, σελ. 438-439. Την αλήθεια της µαρτυρίας του αυτότη µάρτυρα ειβεβαιώνει και το ίδιο το χειρόγραφο του Σολωµού, το

οοίο είναι καθαρογραµµένο, δίχως µουτζούρες και διορθώσεις. Στο ίδιο χειρόγραφο και στην κάτω αριστερή λευρά υάρχει αφιέρωση στον Άγγλο
αρµοστή των Ιονίων Νήσων και ροσωικό φίλο τού οιητή George Ward. Η αφιέρωση γραµµένη στα ιταλικά είναι η ακόλουθη: Allo spirito /Delicato e ricco
in differenti dirazioni/ Di / Giorgio Ward/ Piena felicita in tutti i sentieri della vita/ Ferventemente e teneramente desidera / Dionisio Solomos. / Στο λε4τό και 4ολυδιάστατο
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Έτσι, ροέκυψε το σολωµικό Αηδόνι και Γεράκι, ου συνδέεται µε το ησιόδειο κείµενο µόνο
µε µια ολύ χαλαρή και ειφανειακή συνάφεια, η οοία εριορίζεται στα «ρόσωα»,
αηδόνι και γεράκι, το συµβάν, αραγή του αηδονιού αό το γεράκι και το χώρο τέλεσης
του συµβάντος, τη φύση. Κατά τ΄ άλλα οι διαφορές ως ρος τα νοήµατα και τα µηνύµατα,
ου θέλει ο κάθε δηµιουργός να µεταδώσει, είναι τόσο µεγάλες, ώστε µας ειτρέεται να
µιλήσουµε για δυο κείµενα διαφορετικά και ανεξάρτητα µεταξύ τους. Όταν µάλιστα θα
εξετάζουµε το σολωµικό κείµενο, καλό θα είναι να λησµονούµε το ησιόδειο, για να
εριορίσουµε έτσι τον κίνδυνο να εηρεαστούµε αό αυτό και να οδηγηθούµε σε
λανθασµένες διαιστώσεις και συµεράσµατα.
Εικεντρώνοντας τώρα την ροσοχή µας στο σολωµικό κείµενο, είναι ανάγκη ρώτα α΄
όλα να ασχοληθούµε µε τους δυο βασικούς ρωταγωνιστές του συµβάντος, το αηδόνι και
το γεράκι, και ειδικότερα µε τους διαφορετικούς κόσµους στους οοίους ανήκουν.
Και ρώτα α΄ όλα το αηδόνι. Το τηνό µέσα αό τα λόγια του δίνει στοιχεία για το
χαρακτήρα, την ηθική του και σκιαγραφεί µε σαφήνεια τον κόσµο ου ενσαρκώνει.
Ascolta, o sparviero, il povero Usignoletto. La mia vita è
nel tuo potere, com΄è οra questo volar sulle nubi alle quali
non giunsi mai. Ma ascoltami.
***
Άκουσε, γεράκι, το φτωχό αηδόνι. Η ζωή µου είναι
στην εξουσία σου, ό4ως κι αυτό το 4έταγµα στα σύννεφα,
4ου εγώ δεν έφθασα 4οτέ. Άκουσέ µε.
ΑΑ 60,φ 1α και 2β/ Α.Ε. 555,1-3
Η χρησιµοοίηση του ρήµατος «ascolta/άκουσε» και µάλιστα στην αρχή του λόγου του,
δεν είναι τυχαία, όως τυχαία δεν είναι και η ροτρετική ροστακτική, µε την οοία
καλείται ο αοδέκτης να δείξει σεβασµό σ΄ αυτόν ου µιλάει και διάθεση να ροσέξει όσα
θα του ει. Αό την ρώτη στιγµή το αηδόνι ειλέγει το διάλογο και ροσαθεί µέσω του
λόγου να ειτύχει το σκοό του.
Στη συνέχεια η άµεση αραδοχή της δραµατικής του κατάστασης,
la mia vita è nel tuo potere
4νεύµα του Γεωργίου Γουόρδ 4λήρη ευτυχία σε όλους τους δρόµους της ζωής, θερµά και τρυφερά ε4ιθυµεί ο ∆ιονύσιος Σολωµός. Υάρχει, λοιόν, ολύ σοβαρή
ιθανότητα ο φίλος ου αναφέρει ο Κουαρτάνος να είναι ο Γουόρδ, ο οοίος ολύ συχνά συναντιόνταν µε το Σολωµό και σύχναζε στο σίτι του. Την εκδοχή
αυτή υοστηρίζει ο Στ. Αλεξίου 1994, σελ. 371.
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***
η ζωή µου είναι στην εξουσία σου
η αξιολόγηση των δυνατοτήτων του,
questo volar sulle nubi alle quali non giunsi mai
***
κι αυτό το 4έταγµα στα σύννεφα 4ου εγώ δεν έφθασα 4οτέ
και η εανάληψη της ροτρετικής υοτακτικής ascolta\ άκουσε ως κατακλείδα του
εισαγωγικού µέρους, µας βοηθούν να διαµορφώσουµε άοψη για την ηθική οιότητα τού
τηνού και τον κόσµο του. Είναι ροφανές ότι το αηδόνι ενσαρκώνει έναν κόσµο ου
χρησιµοοιεί τη λογική, το διάλογο και το συναίσθηµα, για να ροσεγγίσει τους άλλους
και αντιλαµβάνεται τα ράγµατα µε τρόο ρεαλιστικό και σοβαρό. Το αηδόνι, µέγιστο
καλλιτεχνικό σύµβολο, δε θα µορούσε αρά ν΄ ανήκει σ΄ έναν τέτοιο κόσµο.
Ο κόσµος του γερακιού τώρα είναι εντελώς διαφορετικός και βρίσκεται στον αντίοδα
εκείνου ου εριγράψαµε. Αυτός βασίζει την ύαρξή του στη δύναµη, τον καταναγκασµό
και τη βία. Σ΄ αυτό τον κόσµο ισχύει το δίκαιο του ισχυρότερου και ο αδύναµος δεν έχει
καµιά θέση και αξία. Συνθλίβεται κάτω αό το έλµα του ισχυρού ή υοτάσσεται στη
δύναµή του. Η λογική, το συναίσθηµα, η ευαισθησία και η ηθική σ΄ αυτόν τον κόσµο δεν
έχουν θέση. Και δεν έχουν, γιατί αυτός ο κόσµος ζει και λειτουργεί κάτω αό το κράτος της
ανάγκης. Της ανάγκης, ου σρώχνει το δυνατό να ειβάλει το «δίκιο» του στον αδύναµο
και τον αδύναµο να ειστρατεύσει κάθε µέσο, για να µορέσει να ειβιώσει. Σ΄ αυτόν τον
κόσµο άρχει µια άλογη λογική κι όοιος µορεί να την αρακολουθήσει ή να συµβιβαστεί
µαζί της ειζεί. Όοιος όµως κινείται σε διαφορετικά λαίσια κινδυνεύει να αφανιστεί.217
Αυτοί οι δυο κόσµοι, αν και είναι εντελώς διαφορετικοί µεταξύ τους, έρχονται αντιµέτωοι
και µάλιστα µέσα στο χώρο ου τους έλασε, τη φύση. Σε τούτο το σηµείο ρέει να
σταθούµε και να ροσαθήσουµε να δώσουµε ααντήσεις σε δύο βασικά ερωτήµατα ου
ανακύτουν: ρώτον, στον τρόο µε τον οοίο αρουσιάζεται αό τον οιητή να
λειτουργεί η φύση και δεύτερον στο ώς εηρεάζει τα λάσµατα ου ζουν µέσα σ΄ αυτήν.
Καλούµαστε έτσι να αναµετρηθούµε µ΄ ένα κεντρικό και ακανθώδες ρόβληµα της ώριµης
σολωµικής οίησης, ένα ρόβληµα, ου κατέχει τέτοια και τόση δυναµική, ώστε αό αυτό
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Ο Καλοσγούρος χαρακτηρίζει το Γεράκι ως «άγρια αντίθετη δύναµη 4ου δε γνωρίζει α4ό ευγένεια», Καλοσγούρος 1921, σελ. 110-11, ο Κριαράς ως

«βάναυση βία 4ου αντιµάχεται την εκδήλωση της οµορφιάς», Κριαράς, 1957, σελ. 109-110, ενώ ο Τωµαδάκης ως «δρώσα βία», Τωµαδάκης 1943, σελ 50
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να εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό η κατανόηση ολλών σηµαντικών έργων της
ελληνόγλωσσης και της ιταλόγλωσσης οίησης218 και κατ΄ εέκταση η κατανόηση της ίδιας
της κοσµοθεωρητικής αντίληψης του οιητή.219
Η φύση, µέσα στο έργο του Σολωµού δεν αοτέλεσε οτέ ένα αλό σκηνικό µέσα στο οοίο
διαδραµατίζονταν διάφορα γεγονότα. Προάντων µετά το έτος 1833, όταν και
αρατηρείται µια σηµαντική στροφή του οιητή ρος την καθαρά ελληνική ολιτισµική
αράδοση, ο τρόος λειτουργίας της φύσης και η σχέση της µε το κορυφαίο φυσικό
λάσµα, τον άνθρωο, αναδείχτηκε ως κυρίαρχο ρόβληµα µε οικίλες κοσµοθεωρητικές
ροεκτάσεις. Ο Σολωµός ροβληµατίστηκε ολύ άνω στο θέµα και άρχισε να
συλλαµβάνει τη σχέση ανθρώου- φύσης µε τρόο ου δεν έχει εισηµανθεί ούτε αό το
νεοκλασικισµό, τον οοίο γνώρισε την ερίοδο των νεανικών του χρόνων στην Ιταλία,
ούτε αό το ροµαντισµό, κυρίαρχο ρεύµα στην εοχή της ωριµότητας.
Έτσι, ενώ ο κλασικισµός βασίζονταν στην αντίληψη ενός ενιαίου Σύµαντος και ροέβαλε
το ιδανικό της ταύτισης του ανθρώου µε αυτήν και ο ροµαντισµός έδινε ερισσότερο
έµφαση στη διάκριση υλικού και νευµατικού, ο Σολωµός, αξιοοιώντας τα διδάγµατα
των δύο αυτών ρευµάτων, αλλά και τη γνώση της νεοελληνικής ολιτισµικής αράδοσης,
στην οοία η σχέση βιώνεται µε την υαρξιακή της διάσταση και συνάµα µε τη διάσταση
ου δηµιουργεί ο αντιφατικός χαρακτήρας των φυσικών λασµάτων και δηµιουργηµάτων,
αντιλήφθηκε τη σχέση ανθρώου-φύσης µε τρόο διαφορετικό: ως σχέση αντινοµική,
θετική δηλαδή και αρνητική συγχρόνως. Μια σχέση τόσο σαγηνευτικά αρµονική, ου
τείνει να λειτουργήσει καταστροφικά για τον άνθρωο και την ηθική του ελευθερία.220
Αό τη µια η φύση αρουσιάζεται ως είγειος αράδεισος, κοιτίδα ζωής, κάλλους και
δηµιουργίας και αό την άλλη χώρος εικίνδυνος, βίαιος και ανταγωνιστικός. Η φύση,
αναίτια και αρόκλητα ολλές φορές, ροκαλεί µεγάλη καταστροφή και όνο. Το ίδιο
ρόσωο αλλάζει µορφή και αό χαµογελαστό και χαρούµενο µετατρέεται σε σκληρό.
Τα δυο αυτά ρόσωα της φύσης σκιαγραφούνται µε εξαιρετικό τρόο στο κείµενο για το
αηδόνι και το γεράκι και αξίζει να τα αναδείξουµε.
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Τα έργα της ελληνόγλωσσης οίησης στα οοία η φύση διαδραµατίζει ολύ σηµαντικό ρόλο είναι: ο Κρητικός, οι Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι και

ο Πόρφυρας. Pληρέστατες αναλύσεις των έργων αυτών µε βάση το θεµατικό µοτίβο της φύσης έχει κάνει ο Ε. Καψωµένος, 1992, σελ. 51-108
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Σηµαντικότατες ληροφορίες για τη λειτουργία της φύσης και την είδρασή της στον άνθρωο, µορεί ο ενδιαφερόµενος να αντλήσει αό

τα έργα των: Πολυλά, Προλεγόµενα, Σ. Χιλιαδάκη, 1928, Γ. Αντωνόουλου, 1965, Γ. Αοστολάκη, 1923, Γ. Θέµελη, 1971 και Ε. Καψωµένου1992.
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Ερ. Καψωµένος, 1992, σελ. 45-50
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Ας δούµε, όµως, ρώτα µέσα αό τα λόγια του αηδονιού ώς αρουσιάζεται το αγαθό
ρόσωο της φύσης κι ας ροσαθήσουµε να διερευνήσουµε τη σχέση του µ΄ αυτήν.
(…)

Dalle soavi fonti secrete della

natura, pioveva uno spirito mite, e tocava un altro mite
del pari dentro il mio petto. Or questo si risolveva in
canto come le fronde dell΄ospite pianta, come le stelle
che al di sopra splentevano. La beltà di quanto mi
circondava mi tocava, e diventava armonia.
***
(…) Α4΄ τις γλυκές και µυστικές 4ηγές της φύσης εµφανίστηκε ένα
4νεύµα αγαθό και άγγιξε ένα όµοιο του µέσα στο στήθος µου.
Λοι4όν, αυτό γίνονταν τραγούδι, ό4ως τα φύλλα του
φιλόξενου φυτού, ό4ως τ΄ αστέρια 4ου εκεί ψηλά έλαµ4αν.
Η οµορφιά όσων µε τριγύριζαν µ΄ άγγιξε και γίνονταν αρµονία.
Α.Ε. 555, 3-7
Αό τα λόγια του αηδονιού γίνεται εύκολα αντιλητό ότι η φύση αοτελεί την ηγή των
µεγαλύτερων αξιών για κάθε φυσικό λάσµα. Παρουσιάζεται ως είγειος αράδεισος και
κοιτίδα των αξιών εκείνων τις οοίες ο άνθρωος ως µονάδα (άτοµο), αλλά και ως σύνολο
(κοινωνία - ολιτισµός) ροσαθεί να κατακτήσει.
Αυτές τις αξίες η φύση δείχνει να τις κατέχει ακέραιες στη µορφή κι αστείρευτες στην
οσότητα και µάλιστα να αοτελεί τη βασική ηγή ροέλευσής τους. Αό τη φύση
εκορεύεται η γλυκύτητα και η µυστικότητα (dalle soavi fonti secrete della natura\α4΄ τις
γλυκές και µυστικές 4ηγές της φύσης), η αγαθότητα (pioveva uno spirito mite \εµφανίστηκε ένα
4νεύµα αγαθό), η οµορφιά (la belta di quanto mi circondava \η οµορφιά όσων µε τριγύριζαν) και η
αρµονία (mi tocava, e diventava armonia \µ΄ άγγιζε και γίνονταν αρµονία).
Οι αξίες αυτές, καθ΄ όλα ζηλευτές και ειδιωκόµενες αό τον άνθρωο, στόχος ρος
κατάκτηση για κάθε άτοµο και οργανωµένο κοινωνικό σύνολο, αλόχερα ροσφέρονται σ΄
όοιο λάσµα έλθει σε ουσιαστική εικοινωνία µε τη φύση και συνδεθεί µαζί της. Και το
αηδόνι συνδέεται µε τη φύση µε ραγµατικούς δεσµούς εειδή, όχι µόνο δέχεται τα
χαρίσµατα ου αυτή ροσφέρει, αλλά εικοινωνεί µαζί της µε τρόο ουσιαστικό και
δηµιουργικό:
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Dalle soavi fonti secrete della
natura, pioveva uno spirito mite, e tocava un altro mite
del pari dentro il mio petto.
***
Α4΄ τις γλυκές και µυστικές 4ηγές
της φύσης εµφανίστηκε ένα 4νεύµα αγαθό κι άγγιξε ένα όµοιο του
µέσα στο στήθος µου
Α.Ε. 555, 4-6
Αυτή η εικοινωνιακή σχέση αοτελεί έκφραση µιας βαθύτερης οιοτικής συγγένειας
ανάµεσα στον άνθρωο και τη φύση, ου έχει τη βάση της στην ύαρξη αγαθότητας τόσο
µέσα στο φυσικό εριβάλλον όσο και στον ίδιο τον άνθρωο. Με τον τρόο αυτό η φύση
αναδεικνύεται ο κατεξοχήν ενδεδειγµένος χώρος για να ζήσει ο άνθρωος, ο χώρος ου
του εξασφαλίζει τις ααραίτητες ολιτισµικές και νευµατικές αξίες, για να ζήσει µια ζωή
οιοτική και αντάξιά του.
Αό τη φύση µάλιστα θα δούµε να ροέρχεται και µια άλλη σηµαντικότατη ολιτισµική
αξία, ου δεν είναι άλλη αό την καλλιτεχνική έκφραση, την τέχνη. Αυτή αρουσιάζεται
κυρίως ως αοτέλεσµα της εικοινωνιακής σχέσης των λασµάτων µε τη φύση (uno spirito
mite, e tocava un altromite del pari dentro il mio petto /ένα 4νεύµα αγαθό άγγιξε ένα όµοιο µέσα στο
στήθος µου) και των αξιών (γλυκύτητα, µυστικότητα, αγαθότητα, οµορφιά, αρµονία) ου αυτή
ροσφέρει στον άνθρωο.
(…)Or questo si risolveva in
canto come le fronde dell’ospite pianta, come le stele
che al di sopra splendevano.
***
(…) Λοι4όν, αυτό γίνονταν
τραγούδι, ό4ως τα φυλλωτά κλαδιά του φιλόξενου δέντρου,
ό4ως τ΄ αστέρια 4ου εκεί ψηλά έλαµ4αν.
Α.Ε. 555, 6-8
H φύση γίνεται γενεσιουργός αιτία της τέχνης, καθώς ευαισθητοοιεί το άτοµο, του
φανερώνει τον λούτο των αξιών και της οµορφιάς ου ενυάρχει σ΄ αυτήν, εικοινωνεί
µαζί του κι όταν ο άνθρωος αντιληφθεί ότι αοτελεί τµήµα ενός Σύµαντος αρµονικού
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και στο έακρο εικοινωνιακού, τότε ροκαλείται η αισθητική συγκίνηση, γενεσιουργός
αιτία της τέχνης.
Το αηδόνι αισθάνεται µέσα σ΄ αυτόν τον κόσµο της ληρότητας και της ευδαιµονίας
αναόσαστο τµήµα, οργανικό δηµιούργηµα και αυτή η συνειδητοοίηση της
χρησιµότητας και της αοδοχής του αό τα άλλα δηµιουργήµατα (αγαθά νεύµατα,
αστέρια) ροκαλεί την ανάγκη να τραγουδήσει. Ο κόσµος των φυσικών λασµάτων δείχνει
να είναι οργανικά συνδεδεµένος, αόλυτα ταυτισµένος και ισοδύναµος. Η φύση
αρουσιάζεται ως χώρος θεϊκός, αραδεισένιος, τέλειος και τα λάσµατα ου κατοικούν σ΄
αυτήν ισότιµά της. Κι αυτή τη γαλήνη και την οµορφιά θα µορούσε να υοθέσει κανείς
ως τίοτε δεν είναι δυνατόν να τη διαταράξει.
Κι όµως δεν είναι έτσι. Ένας άλλος κόσµος κρυφός, βίαιος, άλογος βρίσκεται φωλιασµένος
εκεί κοντά. ∆ίλα στη ζωή ο θάνατος και δίλα στη λογική και την αισθαντικότητα το
κράτος της ανάγκης. Κι αυτός ο κόσµος γεννηµένος αό την ίδια µήτρα ου γέννησε το
αγαθό και τη λογική, τη φύση. Μια φύση αντιφατική, ου ενώ ριν λίγο εικοινωνούσε µε
το αηδόνι και αλόχερα του ροσέφερε ολύτιµες αξίες, τώρα εµφανίζει ένα ρόσωο
διαφορετικό. Το γεράκι ειτίθεται και µε τα γαµψά του νύχια, συλλαµβάνει το αηδόνι και
αειλεί τη ζωή του. Το κράτος της βίας αρουσιάζεται µε το σκαιό και αειλητικό του
ρόσωο.
Κι όµως, ακόµη κι αυτός ο κόσµος ο βίαιος και ειθετικός δεν είναι διόλου αοκρουστικός.
Το αντίθετο µάλιστα είναι σαγηνευτικά όµορφος.
Io ti guardava venirmi incontro, e la paura fu vinta
dalla meraviglia del tuo volo rapido e maestoso, nel
quale ammirava il dono degli Dei.
***
Εγώ σ΄ έβλε4α να ΄ρχεσαι κατά 4άνω µου, αλλά ο φόβος νικήθηκε
α4ό το θαυµασµό 4ου µου 4ροκάλεσε το γρήγορο και το µεγαλό4ρε4ο
το 4εταγµά σου· σ΄ αυτό θαύµαζα το δώρο των Θεών.
Α.Ε. 555, 11-14
Ο κόσµος αυτός είναι τόσο όµορφος ου καθίσταται εικίνδυνος. Το γεράκι λησιάζει µε
αειλητικές διαθέσεις, αλλά η αρουσία του δεν τροµάζει. Το αντίθετο µάλιστα. Η οµορφιά
του είναι τόση ου ροκαλεί το θαυµασµό στο αηδόνι, µια κατάσταση ου το κάνει να
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ξεεράσει τον όοιο φόβο δηµιουργείται µέσα του και έτσι το εκθέτει σε µεγάλο κίνδυνο. Η
θέαση του «ωραίου» αναδεικνύεται άκρως εικίνδυνη έως και καταστροφική για τον
άνθρωο.
Η αξιολόγηση των στοιχείων ου έχουµε ως τώρα στη διάθεσή µας, µας οδηγεί να
ασχοληθούµε µε την είδραση της οµορφιάς, του ωραίου δηλαδή, άνω στα φυσικά
λάσµατα. Η ενασχόληση, όµως, µε ένα τέτοιο θέµα ροϋοθέτει τη γνώση θεωριών του
γερµανικού ιδεαλισµού και µάλιστα του ηθικοαισθητικού συστήµατος του Σίλλερ, του
διανοούµενου και οιητή αό τον οοίο ο Σολωµός εηρεάστηκε σε θεωρητικό είεδο σε
ολύ µεγάλο βαθµό. Θεωρούµε, λοιόν, σκόιµο να θυµηθούµε ώς λειτουργεί µέσα στο
σιλλερικό σύστηµα το ωραίo, οια είναι η σχέση του µε το υψηλό και οια η είδραση των
θεωριών αυτών στο σολωµικό κείµενο.
Σύµφωνα µε το Γερµανό διανοητή «το ωραίο ό4ως και το υψηλό είναι αφειδώς διασκορ4ισµένα
µέσα στη φύση και η ικανότητα να αισθανθεί ο άνθρω4ος το ένα και το άλλο είναι έµφυτη». Όµως, η
λειτουργία των δύο είναι διαφορετική. Το υψηλό «είναι ένα µέσο 4ου χρησιµο4οιεί η φύση για
να µας δείξει ότι είµαστε κάτι 4αρα4άνω α4ό ευαίσθητα 4λάσµατα και να µας οδηγήσει να
ανακαλύψουµε ότι δεν είµαστε καθόλου αντικείµενα υ4οταγµένα δουλικά στη δύναµη των
αισθήσεων(…) Μ4ροστά στο ωραίο η λογική και η αισθαντικότητά µας βρίσκονται σε αρµονία και γι΄
αυτό α4οκτά για µας ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όµως, µόνο µέσω της οµορφιάς δε θα µ4ορούσαµε 4οτέ να
γνωρίσουµε ότι είµαστε 4ροορισµένοι να φανερωθούµε ως καθαρή συνείδηση και ότι έχουµε τη
δύναµη για κάτι τέτοιο. Μ4ροστά στο υψηλό λογική και αισθαντικότητα δε βρίσκονται σε αρµονία και
ακριβώς µέσα σε αυτήν τη δυσαρµονία των δύο στοιχείων ενυ4άρχει το ενδιαφέρον 4ου αιχµαλωτίζει
τη ψυχή µας.(…)
Το υψηλό δηµιουργεί για µας µια διέξοδο για να υ4ερβούµε τα όρια του αισθητικού κόσµου, ό4ου το
συναίσθηµα του ωραίου θα ήθελε να µας κρατά για 4άντα φυλακισµένους. Αυτό δε γίνεται σιγά- σιγά
(ανάµεσα στην α4όλυτη εξάρτηση και την α4όλυτη ελευθερία δεν υ4άρχει κλιµάκωση) γίνεται
αιφνιδιαστικά και µέσω µιας δόνησης, το υψηλό α4οσ4ά το ελεύθερο 4νεύµα µας α4ό το δίχτυ 4ου το
κρατούσε αιχµάλωτο η αισθαντικότητα µε αλυσίδες τόσο 4ιο γερές όσο 4ιο λε4τά είναι υφασµένο.
Ό4οια εξουσία κι αν είχε 4άρει η αισθαντικότητα 4άνω στους ανθρώ4ους µέσω της λανθάνουσας
ε4ίδρασης ενός γούστου εκλε4τυσµένου, ακόµη κι αν αυτή είχε 4ετύχει, κάτω α4ό τον α4ατηλό 4έ4λο
του 4νευµατικού ωραίου, να διεισδύσει ως τη βαθύτατη έδρα της ηθικής δικαιοδοσίας και εκεί να
δηλητηριάσει την αγιότητα των 4νευµατικών αρχών µέσα στην ίδια την 4ηγή τους, συχνά είναι
αρκετή µια ύψιστη δόνηση, µια µόνη, για να διαρρήξει όλον αυτό τον 4έ4λο της α4άτης, για να
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ξαναδώσει µε µιας στο υ4οδουλωµένο 4νεύµα όλη του την ελαστικότητα, για να του α4οκαλύψει τον
αληθινό του 4ροορισµό και να το αναγκάσει να κατανοήσει, έστω και 4ροσωρινά, το αίσθηµα της
αξιο4ρέ4ειάς του. Η οµορφιά, µε τη µορφή της θείας Καλυψώς, µάγεψε τον γενναίο γιο του Οδυσσέα
και µε τη δύναµη των θελγήτρων της τον κράτησε για µακρό χρόνο αιχµάλωτο στο νησί της. Για
4ολύν καιρό 4ίστευε ότι υ4ηρετεί µια αθάνατη θεότητα, ενώ δεν ήταν 4αρά µέσα στις αγκάλες της
ηδονής. Αλλά ξαφνικά να µια αίσθηση του υψηλού έρχεται και τον αρ4άζει µε τα χαρακτηριστικά του
Μέντορα: θυµάται 4ως είναι 4ροορισµένος για µια α4oστoλή υψηλή, ρίχνεται στα κύµατα και είναι 4ια
λεύτερος».221
Τα αοσάσµατα αυτά είναι δηλωτικά του εριεχοµένου των εννοιών του ωραίου και του
υψηλού, αλλά και της σχέσης ου έχουν µεταξύ τους. ∆ιαιστώνουµε, λοιόν, ότι το ωραίο
αοτελεί µια δύναµη τόσο σαγηνευτική όσο και εικίνδυνη, καθώς δεν αφήνει τον
άνθρωο να γνωρίσει τον αληθινό του ροορισµό, αοτελεί ένα αατηλό έλο κι έχει τη
δυνατότητα, εεµβαίνοντας ακόµη και στο εσωτερικό τού ψυχικού κόσµου, να
δηλητηριάσει κι εκείνη ακόµη «την αγιότητα των αρχών του». Θα ήταν δε µια έννοια
καταστροφική, αν δεν υήρχε η δύναµη του υψηλού να αοκαταστήσει την τάξη και δείξει
στον άνθρωο τον ραγµατικό του ροορισµό.
Ολόκληρο αυτό το σύστηµα των δυνάµεων λειτουργεί µέσα στη φύση και έχει ουσιαστικό
αοδέκτη τον άνθρωο και γι΄ αυτό τον λόγο θεωρούµε σκόιµο να αναφερθούµε και στην
αντίληψη του Σίλλερ για τη φύση και τον άνθρωο.222 Ο Γερµανός διανοητής
αντιλαµβάνεται τη φύση ως τη δύναµη εκείνη ου: αφενός «λοιδoρεί όλους τους κανόνες 4ου
της ε4ιβάλλει η αντίληψη µας, 4ου συνεχίζει την ελεύθερη και ιδιότρο4η 4ορεία της και κονιορτο4οιεί
τα δηµιουργήµατα της σοφίας χωρίς να νοιάζεται διόλου γι' αυτά, 4ου 4αίρνει καθετί σηµαντικό και
καθετί ασήµαντο, καθετί υψηλό και καθετί χυδαίο, και τα 4αρασύρει στην ίδια φρικτή καταστροφή, 4ου
4ροστατεύει τον κόσµο των µυρµηγκιών, ενώ τον άνθρω4ο, το 4ιo λαµ4ρό της 4λάσµα, τον αρ4άζει
στα γιγαντιαία χέρια της και τον συντρίβει, 4ου όχι σ4άνια διαλύει τα 4ιο ε4ίµοχθα ε4ιτεύγµατα τoύ
ανθρώ4ου, αλλά και τα αντίστοιχα δικά της, σε µια και µόνη στιγµή ε4ι4ολαιότητας ενώ αφιερώνει
αιώνες και αιώνες εργασίας για κά4οια ανώφελη ανοησία...»223 και αφετέρου αοτελεί τον
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F. Sciller, 1793, [Ιταλική µετάφραση 2003, σελ.72 και 74]. Η µετάφραση των αοσασµάτων αό την ιταλική γλώσσα έχει γίνει αό τον

γράφοντα
222

Στις ροηγούµενες σελίδες έχει αρουσιαστεί ο τρόος µε τον οοίο ο Σολωµός αντιλαµβάνεται τη φύση και την είδραση ου θεωρεί ότι αυτή

έχει άνω στα φυσικά λάσµατα.
223

F. Sciller, 1793, [Ιταλική µετάφραση 2003, σελ. 78-79] και I. Kant 1764 [ Ελληνική µετάφραση 1999]
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κατεξοχήν χώρος της οµορφιάς, το χώρο ου λεονάζει το κάλλος, αλλά στερείται κάθε
µορφή αγαθότητας.
Κατ΄ αυτό τον τρόο θεµελιώνει µια καταληκτική αντίθεση ανάµεσα στην ανεξέλεγκτη,
ειόλαια και ιδιότροη φύση και τον άνθρωο, ου διαθέτει ηθική και αγαθότητα,
καθορίζει τη συµεριφορά του ανάλογα µε αυτές τις ιδιότητες και γι΄ αυτό ολλές φορές
ενεργεί ενάντια στην ίδια τη φύση.
Αφού, λοιόν, αρουσιάσαµε, έστω και στα βασικά του σηµεία, τον τρόο αντίληψης των
ραγµάτων στο ηθικοαισθητικό σύστηµα του Σίλλερ, ρέει να δούµε κατά όσο ο
Σολωµός, όταν ειχειρεί να αξιοοιήσει µέσα στο έργο του αυτές τις έννοιες, αραµένει
ιστός στο ρότυό του και κατά όσο διαφοροοιείται α΄ αυτές κυρίως στο στάδιο της
οιητικής ραγµάτωσης.
Η ροσεκτική µελέτη του έργου θα αναδείξει ως ο οιητής, ευρισκόµενος κοντά στη
σιλλερική ροβληµατική:
α) αρουσιάζει τη φύση ως κατεξοχήν την εριοχή του κάλλους (la belta di quanto mi
circondava mi tocava, e diventava armonia / η οµορφιά των όσων µε τριγύριζαν µ΄ άγγιζε) και χώρο
ύαρξης του ωραίου (το γεράκι είναι φυσικό λάσµα, αλλά και φορέας µέγιστης
οµορφιάς), β) αντιλαµβάνεται το ωραίο ως ιδιαίτερα σαγηνευτικό για τον άνθρωο (la paura
fu vinta dalla meraviglia del tuo volo rapido e maestoso / ο φόβος νικήθηκε α4ό το θαυµασµό του
γρήγορου 4ετάγµατός σου µες στο ο4οίο θαύµαζα το δώρο των θεών), γ) θεωρεί τον άνθρωο ως
φορέα του αγαθού (pioveva uno spirito mite, e tocava un altromite del pari dentro il mio petto /
εµφανίστηκε ένα 4νεύµα αγαθό και άγγιξε ένα ίδιο του µέσα στο στήθος µου), αλλά αό εκεί και
έρα τηρεί αξιοσηµείωτες αοστάσεις.
Αρχής γενοµένης αό τη φύση, αυτή δεν αρουσιάζεται σε καµιά ερίτωση ως µια
οντότητα ανεξέλεγκτη και ειόλαια και οτέ δεν ροβάλλεται µόνο ως ο χώρος του
κάλλους, αλλά ως η εριοχή στην οοία υάρχουν, και µάλιστα εν αφθονία, ένα λήθος
νευµατικών αξιών, όως η αγαθότητα, η γλυκύτητα, η µυστικότητα και η αρµονία (Dalle
soavi fonti secrete della/natura, pioveva uno spirito mite, e tocava un altro mite/del pari dentro il
mio petto. Or questo si risolveva in/canto come le fronde dell΄ ospite pianta, come le stelle/che al di
sopra splentevano. La belta di quanto mi/circondava mi tocava, e diventava armonia.
(…) Α4΄ τις γλυκές και µυστικές 4ηγές της φύσης εµφανίστηκε ένα /4νεύµα αγαθό και άγγιξε ένα
όµοιο του µέσα στο στήθος µου. /Λοι4όν αυτό γινόντανε τραγούδι, ό4ως τα φυλλωτά κλαδιά του
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/φιλόξενου δέντρου, ό4ως τ΄ αστέρια 4ου εκεί ψηλά έλαµ4αν. /Η οµορφιά των όσων µε τριγύριζαν µ΄
άγγιζε και γίνονταν αρµονία. Usignolo 3-7). ∆ιαµορφώνεται έτσι το σολωµικό σχήµα :
φύση

= κάλλος + αγαθότητα

το οοίο βρίσκεται σε αντιστοιχία µε εκείνο στο οοίο υακούει ο άνθρωος:
άνθρωος = κάλλος + αγαθότητα
και µε τον τρόο αυτό διαµορφώνεται ένα αόλυτα εικοινωνιακό και οµοειδές σύστηµα,
καθαρά σολωµικό, µε διαστάσεις ου δεν έχουν οτέ δοθεί ούτε αό το γερµανικό
ιδεαλισµό ούτε αό το Σίλλερ.
Οι διαφορές, όµως, δε σταµατούν εδώ. Το ωραίο δεν αρουσιάζεται να στήνει έλο αάτης
στον άνθρωο, ούτε να υοδουλώνει την νευµατική φύση του, ούτε να δηλητηριάζει «την
αγιότητα των αρχών». Κάθε άλλο µάλιστα. Το γεράκι, φορέας και ενσάρκωση του ωραίου,
λησιάζει µε σαφείς ροθέσεις, τις οοίες και αντιλαµβάνεται αµέσως το αηδόνι (Io ti
guardava venirmi incontro / Εγώ σε κοίταζα να΄ ρχεσαι κατά 4άνω, αλλά ο φόβος νικήθηκε…) και
φυσικά δε δηλητηριάζει την νευµατική φύση του αηδονιού, γιατί η θέασή του ροκαλεί
«στιγµή ατέλειωτης βαθύτητας» και τη διάθεση για καλλιτεχνική δηµιουργία (voleano
sgorgarmi i cantici dal dolore d΄ una rosa strappata dal vento / θέλανε ν΄ αναβλύσουνε τ΄ άσµατα α4΄
τον 4όνο για ένα τριαντάφυλλο 4ου το ΄ κοψε ο βοριάς).
∆ιαφορετικά λειτουργεί και η αρουσία της «ύψιστης συγκίνησης» (αυτή τη δηµιουργεί η
θέαση του ωραίου), η οοία δε διαρρηγνύει το έλο της αάτης, ου δεν υάρχει άλλωστε,
αλλά ενεργοοιεί την καλλιτεχνική διάθεση του αηδονιού.
Πριν, όµως, αναφερθούµε στην ενεργοοίηση της καλλιτεχνικής διάθεσης του αηδονιού
και της βαθύτερης ροεκτάσεις ου αυτή λαµβάνει, είναι αναγκαίο ν΄ αναφερθούµε σε µια
ακόµη ολύ ενδιαφέρουσα όσο και καινοτόµα διάσταση του σολωµικού κειµένου.
Μιλήσαµε ήδη για την αρουσία του ωραίου στο κείµενο και διαιστώσαµε ως αυτό
αντιροσωεύεται αό το γεράκι. Το λάσµα αυτό, όµως, εκτός των άλλων ιδιοτήτων,
διαθέτει και όλα εκείνα τα στοιχεία ου το ανάγουν και σε υψηλό αντικείµενο, η αρουσία
του οοίου αοτελεί µια αό τις ροϋοθέσεις για την ρόκληση του υψηλού.
Γράφει συγκεκριµένα για το υψηλό αντικείµενο ο Σίλλερ:
«( …)Ας ανατρέξουµε και 4άλι στην έννοια του υψηλού. Εάν τελικά είναι αναγκαίο να αισθανθούµε
ε4ηρεασµένοι α4ό το αντικείµενο ως ευαίσθητα 4λάσµατα, άλλο τόσο αναγκαίο είναι να αισθανθούµε
ανεξάρτητοι α4ό αυτό ως λογικά 4λάσµατα. Όταν α4ουσιάζει η 4ρώτη 4ερί4τωση, δηλαδή το
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αντικείµενο να µην έχει τί4οτε το τροµακτικό για τις αισθήσεις µας, το υψηλό είναι αδύνατον να
4ροκληθεί. Όταν α4ουσιάζει η δεύτερη 4ερί4τωση, δηλαδή όταν το αντικείµενο είναι µόνο τροµακτικό
και δεν αισθανόµαστε τη δική µας ανωτερότητα ως λογικά 4λάσµατα, τότε και 4άλι το Υψηλόν είναι
αδύνατον».224 Για να ροκληθεί, λοιόν, το υψηλό ρέει να υάρχει ένα αντικείµενο ου
θα είναι τροµακτικό για τις αισθήσεις µας, αλλά αέναντί του ο άνθρωος θα αισθάνεται
ηθική ανωτερότητα.
Αυτές οι ροϋοθέσεις δεν υάρχουν στο σολωµικό κείµενο. Το αηδόνι είναι υψηλό
αντικείµενο, αλλά είναι ταυτόχρονα και ωραίο, υακούει δηλαδή το σχήµα:
Αντικείµενο = Ωραίο + Υψηλό
κι αυτός είναι ένας συνδυασµός ου δεν έχουµε αρατηρήσει ως τώρα στα κείµενα του
Σολωµού, αλλά και ούτε ο ίδιος ο Σίλλερ, όως διαιστώσαµε, το έχει αναδείξει στα έργα
του.
Αξίζει λοιόν τον κόο να δούµε ώς µορφοοιείται αυτός ο συγκερασµός των δύο
ιδιοτήτων στο κείµενό µας. Το γεράκι, όως είαµε, είναι όµορφο και αρχοντικό, ετά
γρήγορα και τεχνικά και µέσα σ΄ αυτό το αηδόνι βλέει το δώρο των θεών. Ο θαυµασµός
του µάλιστα είναι τέτοιος ου του ροκαλεί τη διάθεση να τραγουδήσει όλη την οµορφιά
ου αντικρίζει. Όµως, το γεράκι είναι ένα φυσικό αντικείµενο ου έχει µεγάλη δύναµη, την
οοία και κατευθύνει ενάντια στο αηδόνι (ρακτικά υψηλό),225 ου βρίσκεται, κατά
Σίλλερ, σε θέση «υ4οκειµενικής αδυναµίας». Με τον τρόο αυτό ροκαλεί τη φυσική του
υοδούλωση και όχι την ηθική, άρα τηρείται η ααραίτητη εκείνη ροϋόθεση για την
εµφάνιση του υψηλού.
Ο Γερµανός, όµως, διανοητής, δίνοντας τα χαρακτηριστικά του υψηλού αντικειµένου
σηµειώνει «το υψηλό αντικείµενο 4ρέ4ει να 4αρουσιάζεται τροµακτικό για τις αισθήσεις µας (…)
Όταν το αντικείµενο δεν έχει τί4οτε το τροµακτικό για τις αισθήσεις µας το Υψηλό είναι αδύνατον.
Όταν 4άλι έχει κάτι το τροµακτικό, αλλά δεν 4αρατηρούµε µια δική µας ανωτερότητα ως ηθικά
4λάσµατα, τότε και 4άλι το υψηλό είναι αδύνατον. Το τροµακτικό µ4ορεί να είναι υψηλό µόνο όταν
αγγίζει την ελευθερία µας, την ψυχική µας ελευθερία».226
224

F. Sciller, 1793, [Ιταλική µετάφραση 2003, σελ 20]
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Ο Σίλλερ χωρίζει το υψηλό σε δύο κατηγορίες : το θεωρητικά υψηλό και το 4ρακτικά υψηλό. Στην κατηγορία των θεωρητικά υψηλών κατατάσσει

εκείνα τα αντικείµενα ου είναι εξαιρετικά δυνατά, αλλά εξαρτάται αό τη φαντασία µας να τα µετατρέψει σε κάτι αειλητικό για την ανθρωότητα (µια
άβυσσος για αράδειγµα ή µια θύελλα ου ξεσά στον ωκεανό ή ένα ηφαίστειο ου εκρήγνυται µακριά αό κατοικηµένη εριοχή). Αντίθετα το ρακτικό
υψηλό είναι εκείνο το αντικείµενο ου έχει δύναµη και τη στρέφει ενάντια στον άνθρωο (F. Sciller, 1793, [Ιταλική µετάφραση 2003, σελ. 28-36]
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F. Sciller, 1793, [Ιταλική µετάφραση 2003, σελ. 19-20]
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Εδώ εντοίζεται η σηµαντική διαφοροοίηση του Σολωµού. Το υψηλό αντικείµενο στην
ερίτωσή µας, όχι µόνο δεν είναι τροµακτικό για τις αισθήσεις, αλλά αντίθετα είναι
όµορφο. Τόσο όµορφο ου ξυνά µέσα στο αηδόνι την ειθυµία να τραγουδήσει αυτή την
εκληκτική οµορφιά ου αντικρίζει.
(…) Ma in quell΄
istante da inesauribile profondita voleano sgorgarmi i cantici dal dolore d΄una rosa strapata dal
vento. Io li cominciava, io che allo scoppiare del
fulmine sentiami palpitare il seno accovaciato nella
fronda appena nata.
(…) Αλλά, εκείνη
τη στιγµή της ατελείωτης βαθύτητας, θέλανε ν΄ αναβλύσουν
τ΄ άσµατα, 4ου γέννησε ο 4όνος για ένα τριαντάφυλλο 4ου το ΄κοψε
ο βοριάς. Και τ΄ αρχινούσα το τραγούδι εγώ,
4ου στο βροντισµό τού κεραυνού, άκουσα να χτυ4ά η καρδιά
4ου φώλιαζε στη νιόβγαλτη τη φυλλωσιά.
Α.Ε. 555,14-16
Και ώς θα µορούσε να αντισταθεί σ΄ αυτή την ρόκληση ο καλλιτέχνης όταν µροστά
του εµφανίζεται ένα τέτοιο λάσµα. Ένα λάσµα τέλειο, γιατί είναι κι αυτό δηµιούργηµα
µιας αρχέγονης µήτρας τελειότητας και ληρότητας. Η µήτρα ου το γέννησε κι ο χώρος
ου κατοικεί δεν είναι τυχαίος. Η φύση είναι κόρη του Θεού και αδελφή της τέχνης, κατά
τα διδάγµατα των ροµαντικών, και µέσα της υάρχει το χάρισµα του θείου. Χάρισµα ου
έχει κατανεµηθεί σε όλα τα λάσµατά της και κανένα δεν έχει µείνει άµοιρο. Στο φυσικό
χώρο υάρχει θέση για τη σκληρότητα, τη βία και την καταστροφή, αλλά όχι για την
ασχήµια. Εκεί συνυάρχουν δύο αντίθετοι κόσµοι. Εκείνος της αγαθότητας και της ηρεµίας
κι εκείνος της δύναµης και της σκληρότητας. Και οι δύο όµως είναι αξιοθαύµαστοι,
αξιοζήλευτοι και υέροχοι. Ο καθένας για το δικό του βέβαια λόγο. Ο ένας για τη
γλυκύτητα και την αρµονία, τη µυστικότητα και τη γαλήνη κι ο άλλος για το µεγαλείο ου
αναδύει η αρχοντιά και η στιβαρότητα.
Το αηδόνι, όταν αντίκρισε κατάµατα εκείνο τον διαφορετικό κόσµο, εντυωσιάστηκε και
δε θέλησε να τον αοφύγει. Έµεινε εκεί να τον θαυµάζει και να τον χαίρεται. Έµεινε για να
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τον υµνήσει. Κι αυτή η αραµονή ήταν µοιραία. Το γεράκι συνέλαβε το αηδόνι και τώρα η
ζωή του βρίσκεται σε µεγάλο κίνδυνο. ∆εν ροσαθεί όµως να τη σώσει. Ο αγώνας λόγου
ου έχει αρχίσει και η ρόταση ρος το γεράκι δεν έχει ως σκοό τη σωτηρία της ζωής.
(…)Lasciami vivere un momento
finche almeno getti nell etere sereno, e nel
tuo orecchio il tesoro che sento.
***
(…) Άσε µε να ζήσω µια στιγµή
ως να σκορ4ίσω στον ήρεµο αιθέρα
και στ΄ αυτί σου το θησαυρό 4ου νιώθω µέσα µου
Α.Ε. 555, 16-18
Το αηδόνι ροκρίνει κάτι άλλο ως αξιολογότερο κι αυτό δεν είναι άλλο αό τη δυνατότητα
να εκφραστεί καλλιτεχνικά. Το αηδόνι, όως και κάθε γνήσιος καλλιτέχνης, γνωρίζει να
τοοθετεί τα ράγµατα στην αξιολογική τους κλίµακα. Γνωρίζει ότι η ζωή είναι ωραία,
µοναδική, ολύτιµη, αλλά δεν είναι το αν. Υάρχουν ράγµατα ανώτερα α΄ αυτήν,
ράγµατα των οοίων η ροστασία και η διαφύλαξη, ακόµη και µε την ροσφορά της
ζωής δεν αοτελεί θυσία, αλλά υοχρέωση. Μέσα στην καλλιτεχνική έκφραση ενυάρχει
ένας ολόκληρος θησαυρός σκέψεων και συναισθηµάτων, ροβληµατισµών και αόψεων
ου γεννήθηκαν στην ψυχή τού καλλιτέχνη, καλλιεργήθηκαν στο νου του και
εκφράστηκαν άλλοτε µε ήχους, άλλοτε µε χρώµατα κι άλλοτε µε στίχους. Η έκφραση αυτή
αοτελεί ολύτιµη αρακαταθήκη για τον άνθρωο και τον ολιτισµό και η όοια
αρεµόδιση έγκληµα αεχθές. Η δυνατότητα ελεύθερης και αρόσκοτης καλλιτεχνικής
έκφρασης έχει µεγάλη αξία. Το αηδόνι έχει λήρη συνείδηση τούτου και γι΄ αυτό κλείνει το
λόγο του µε τη φράση:
Non uccidere quello che deve nascere.
***
Μη σκοτώνεις εκείνο 4ου 4ρέ4ει να γεννηθεί.
Α.Ε. 555, 18-19
Μετά αό αυτή τη φράση το αηδόνι αύει να µιλά. Ο κόσµος της λογικής και της
ευαισθησίας εξέφρασε τις αόψεις και τις ειθυµίες του και το αοτέλεσµα είναι
αροσδόκητο.
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(…) Si dicendo lo sparviere
allentava l΄ugna affamata, e dell altro artiglio
faceva mano umana ed amorevole all’usignolo
che in quell’ istante spiro.
***
(…) Έτσι εί4ε, και το γεράκι
χαλάρωσε το 4εινασµένο νύχι, και τ’ άλλο έκανε
χέρι ανθρώ4ινο γεµάτο αγά4η, για τ΄ αηδόνι
4ου εκείνη τη στιγµή εξεψυχούσε.
Α.Ε. 555, 19-22
Το γεράκι, όχι µόνο είθεται να ελευθερώσει το αηδόνι, αλλά είναι έτοιµο κιόλας να
ροσφέρει και βοήθεια (dell’altro artiglio faceva mano umana ed amorevole / τ΄ άλλο νύχι έκανε
χέρι ανθρώ4ινο γεµάτο αγά4η).
Ο άλογος κόσµος κατανόησε ότι υάρχουν αξίες ου κανείς δεν έχει το δικαίωµα να
καταστρέψει. Μια τέτοια αξία είναι και η τέχνη και ολύ ερισσότερο το δικαίωµα του
καλλιτέχνη να εκφράζεται όταν το αισθανθεί κι όταν οι εριστάσεις το ααιτήσουν.
∆ικαίωση λοιόν για το αηδόνι. Ειβεβαίωση της υεροχής της λογικής άνω στο κράτος
της βίας, αλλά µόνο σε ηθικό είεδο. Οι στιγµές ζωής ου ζήτησε αραχωρήθηκαν µεν,
αλλά δεν αξιοοιήθηκαν. Με το τέλος της αιχµαλωσίας, τελείωσε και η ζωή του. Τραγικό το
τέλος δίχως, όµως, να αφήνει την ικρή γεύση της αογοήτευσης. Το αηδόνι ξεψύχησε,
αλλά οι αξίες ου εκροσωούσε και υερασίστηκε διασώθηκαν. Ο καλλιτέχνης έχασε τη
ζωή, κέρδισε όµως τον αγώνα αέναντι στη δύναµη ου θέλησε να τον καταστρέψει. Ο
λογικός και αισθαντικός άνθρωος, µορεί σε ρακτικό είεδο να νικήθηκε, αλλά σε
ηθικό αναδείχτηκε νικητής.
Το κείµενο για το αηδόνι και το γεράκι ολοκληρώνεται µ΄ αυτόν τον τρόο, υάρχει, όµως,
ένα ακόµη θέµα ου θα µας αασχολήσει κι αυτό αφορά στο τραγικό στοιχείο. Το κείµενο
ου αναλύσαµε είναι αό τα τραγικότερα έργα του Σολωµού και την ληθώρα των
τραγικών στοιχείων ου υάρχουν σε αυτό θα ροσαθήσουµε να αναδείξουµε στο
ειλογικό τµήµα της ανάλυσής µας. Πρέει αρχικά να ούµε ως η τραγικότητα της
ερίτωσης του αηδονιού εδράζεται άνω σε δύο βασικούς τραγικούς άξονες, ου
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συνυφαίνονται και αλληλοεξαρτώνται καθώς, ο ρώτος έχει σχέση µε τις ειλογές τού
βασικού ρωταγωνιστή, ενώ ο δεύτερος µε το αοτέλεσµα της ροσάθειάς του.
Η δική µας ροσάθεια θα ξεκινήσει αό την καταγραφή των τραγικών στοιχείων του
ρώτου άξονα. Η ροσεκτική µελέτη του κειµένου µας οδηγεί στο συµέρασµα ως το
αηδόνι, µετά τη σύλληψή του, βρίσκεται στη δύσκολη θέση να ροασίσει δυο ολύτιµα
αγαθά: τη ζωή και το δικαίωµα στην ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση. Μάλιστα η θέση του
γίνεται ακόµη δυσκολότερη, εειδή γίνεται σαφές αό την αρχή ως είναι ολύ δύσκολο
να γευτεί και τα δύο αγαθά ταυτόχρονα και ως ρέει να ειλέξει ανάµεσά τους. Να
ζητήσει αό το γεράκι να του ειτρέψει να τραγουδήσει και ύστερα να το αφήσει ελεύθερο
φαντάζει ααίτηση υερβολική. Είναι ανάγκη, λοιόν, να ροσαθήσει είτε να σώσει τη
ζωή του, είτε να διεκδικήσει το αγαθό της ελεύθερης έκφρασης.
Η ειλογή αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη, καθώς και τα δυο αγαθά αοτελούν, όως
είαµε, µέγιστες αξίες. Η ζωή είναι υέρτατο χάρισµα, µοναδικό και ανεανάλητο, ου
αοκτά ακόµη µεγαλύτερη αξία όταν αυτή είναι οιοτικά αναβαθµισµένη. Αυτή την
οιοτικά λήρη ζωή γεύεται το αηδόνι, ου αολαµβάνει µέσα στην αγκαλιά της φύσης τη
γλυκύτητα, την αρµονία, την αγαθότητα, την οµορφιά, τη µυστικότητα κι ακόµη
συνυάρχει αρµονικά µε το σύνολο του φυσικού κόσµου και των κοσµικών στοιχείων και
εικοινωνεί µαζί τους.
Η ίδια η φύση καθώς ανάγει τη ζωή σε υέρτατο αγαθό, «σε µέγα καλό και 4ρώτο», για να
δανειστούµε την έκφραση του οιητή στον Πόρφυρα (Α. 1, 254.5.10-ΑΕ 502 Β, 13),
καθιστά το θλιβερό γεγονός του θανάτου αοτρόαιο, καθώς αοµακρύνει τον άνθρωο
αό τον κόσµο της αρµονίας και της χαράς και τον οδηγεί εκεί όου τίοτε δε µας αφήνει
να εννοήσουµε ως θα βιώσει καταστάσεις καλύτερες ή έστω ισάξιες µε εκείνες ου τώρα
στερείται.227 Στο σύνολο του έργου τού Σολωµού δεν υάρχει καµιά µεταφυσική δικαίωση
του θανάτου. «Γλυκιά η ζωή κι ο θάνατος µαυρίλα» («Λάµρος», Α. 1,185.21.5-8) είναι ο
χαρακτηριστικός στίχος του τρόου µε τον οοίο ο οιητής και οι ήρωές του
αντιµετωίζουν τη ζωή και το θάνατο.
Αυτού του ειέδου τη ζωή το αηδόνι καλείται τώρα είτε να υερασιστεί είτε να θυσιάσει
για να διατηρήσει ένα άλλο µεγάλο αγαθό: τη δυνατότητα να εκφραστεί καλλιτεχνικά. Ένα
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Παρουσιάζοντας ανάλογες καταστάσεις στους Ελεύθερους Πολιορκηµένους ο οιητής έχει εκφραστεί µε το µνηµειώδη στίχο «ό4οιος 4εθαίνει

σήµερα χίλιες φορές 4εθαίνει» (Ε.Π. Β΄, ΑΕ 474 Α 18-200)

248

αγαθό ου κι αυτό µε τη σειρά του δεν είναι ρος υοτίµηση. Για τον ραγµατικό
καλλιτέχνη η καλλιτεχνική έκφραση αοτελεί την εµτουσία της ζωής, ροσδίδει νόηµα
και αξία στην ύαρξη του ανθρώου και στοιχειοθετεί σκοό µεγάλης σηµασίας. Η φίµωση
του καλλιτέχνη είναι τιµωρία, αοτελεί νευµατικό και εκφραστικό ευνουχισµό κι αυτή
την κατάσταση ένα ελεύθερο νεύµα δεν µορεί να την ανεχτεί. Κι αυτό γίνεται γιατί,
εκτός του ότι υοτιµά το ίδιο το ρόσωο, υοβαθµίζει την αξία της ζωής, καθώς αυτή
διατηρεί τον αξιοβίωτο χαρακτήρα της µόνο όταν είναι λήρης και ακερµάτιστη. Εειδή,
λοιόν, του είναι αδύνατον να γευτεί και τα δύο αγαθά µαζί, ειλέγει να διεκδικήσει αυτό
ου θεωρεί ολυτιµότερο. Κι αυτό δεν είναι άλλο αό τη δυνατότητα της ελεύθερης κι
αρόσκοτης καλλιτεχνικής έκφρασης. Το δίληµµα ου κλήθηκε να αντιµετωίσει, η
δοκιµασία ου έρασε, αλλά και η τελική του αόφαση ενέχουν µέγιστα τραγικά στοιχεία
και οδηγούν το φορέα τού διλήµµατος σε συγκρούσεις τραγικού µεγαλείου.
Στον ίδιο άξονα τραγικότητας αναγνωρίζουµε, όµως, κι ένα ακόµη τραγικό στοιχείο κι
αυτό δεν είναι άλλο αό το γεγονός ότι το αηδόνι θέλει να τραγουδήσει για το γεράκι, ου
είναι η αιτία των συµφορών του και θα γίνει και η αιτία του θανάτου του. Το λάσµα ου
του στέρησε την ελευθερία και σύντοµα και την ίδια τη ζωή, το αηδόνι θέλησε να είναι το
αντικείµενο του ύµνου του, γιατί εκτός αό τη δύναµη θαύµασε σ΄ αυτό την οµορφιά και
τη χάρη.
Εδώ ολοκληρώνονται τα στοιχεία του ρώτου τραγικού άξονα και είναι ώρα να
εξετάσουµε εκείνα του δευτέρου. Ο δεύτερος αυτός άξονας εδράζεται κυρίως σ΄ ένα
σηµαντικό τραγικό στοιχείο. Πρόκειται για το γεγονός ότι το αηδόνι αρόλο ου θυσίασε
τη ζωή, για να µορέσει να εκφραστεί καλλιτεχνικά και αρόλο ου κατάφερε να
συγκινήσει τον κόσµο της άλογης βίας και να ειτύχει να του χαριστούν, όχι µόνο οι λίγες
στιγµές ζωής ου ζήτησε, αλλά η ίδια του η ζωή και η ελευθερία (το γεράκι ιθανότητα θα
άφηνε το αηδόνι όχι αλά να τραγουδήσει και ύστερα να το κατασαράξει, αλλά θα του
χάριζε τη ζωή και την ελευθερία) τελικά δεν κατάφερε να έχει ούτε το ένα ούτε το άλλο.
Τραυµατισµένο καθώς ήταν ξεψύχησε ριν ρολάβει να τραγουδήσει. Πέθανε ριν
ρολάβει «να σκορ4ίσει στον ήρεµο αιθέρα» το θησαυρό ου ένιωθε. Αυτό ου τόσο
ειθυµούσε να κάνει και για το οοίο δε δίστασε να θυσιάσει ακόµη και την ίδια του τη
ζωή δεν έγινε ραγµατικότητα. Κι αυτή η αοτυχία της εκλήρωσης του στόχου σε µια
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στιγµή µάλιστα ου είναι τόσο κοντά η ειτυχία αοτελεί ένα ολύ σηµαντικό υόβαθρο
άνω στο οοίο µορεί να δοµηθεί ένα τραγικό έργο.
Μετά τα όσα είαµε µορούµε να κατατάξουµε το κείµενο για το Αηδόνι και το Γεράκι σ΄
εκείνα τα έργα του Σολωµού µε τραγικό εριεχόµενο και να θεωρήσουµε ως εκληρώνει
την ρόθεση του οιητή να κινηθεί µε το έργο του µέσα στο χώρο της τραγικής τέχνης.

250

MADRE GRECA
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MADRE GRECA
Sospesa presso la culla, o mio dormiente, è la spada; ma
la mano che la strinse per la vittoria non è più qui.
Lunga è la fossa che mi coperse l'amato gigante.
Senz'esso per valli e per monti veleggiano i fumi delle
pugne incessanti. Ma l'indifferenza del corpicciuolo che
dondola sotto la mia mano, domani diverra forza diretta
dalla mente, e cosi il petto sarà pienamente agguerito offrirsi ai dardi del destino. Inesauribile è la
sua faretra, ma non la vuota su tutti. La pioggia de'
suoi colpi è diretta verso le altezze dei forti, che fermi in queste mostrano nella pugna d'essere di progenie
divina. La perdita d'ogni cosa, della gioja, della fortuna,
dei regni, la perdita di tutto è nulla se l'Anima resta
in piedi. Essa mira d'intorno a se tutte le rovine
terrestri, e sorride, e le rovine s'infiorano lentamente,
s'infiorano da per tutto fino al Sepolcro. Ma anch'ivi
nella polvere tenebrosa pullula il fioretto d' Eliso. Fà
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Η Ελληνίδα µητέρα
Κρεµασµένο πάνω απ΄ την κούνια σου, γιε µου που κοιµάσαι,
είν΄ το σπαθί, όµως το χέρι που το ΄σφιγγε για τη νίκη δεν
είναι πια εδώ. Μακρύς ο λάκκος π΄ άνοιξε και κλυει το
γίγαντά µου. Χωρίς αυτόν, σε λαγκαδιές και σε βουνά
αρµενίζουν οι καπνοί των ατέλειωτων συγκρούσεων.
Αλλά η ξεγνοιασιά του µικρού κορµιού, που το κουνά το χέρι
µου, θα γίνει αύριο δύναµη που θα την κυβερνά ο νους, κι έτσι
το στήθος θα ΄ναι έτοιµο ν΄ αντιταχθεί στις σαϊτιές της µοίρας.
Αστείρευτη η φαρέτρα της, µα δεν αδειάζει σ΄ όλους. Των
χτυπηµάτων η βροχή πέφτει στων δυνατών το ύψος κι εκείνοι
ακλόνητοι δείχνουνε µες τη µάχη ότι είναι από θεϊκή γενιά.
Όλα αν χαθούν, χαρά και πλούτη και βασίλεια,, µικρό κακό,
αν η Ψυχή ποτέ της δε λυγίσει. Αυτή κοιτά ολόγυρα το
χαλασµό της πλάσης κι όπως γελά τ΄ ερείπια αρχίζουνε ν΄
ανθίζουν· ανθίζουν παντού ακόµη και στον τάφο. Αλλά κι εκεί
µέσα, µέσα στη σκόνη την κατάµαυρη ανθίζει ο ανθός των
Ηλυσίων.
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presto amato peso del seno delle braccia a farti peso tremendo, là dove i torrenti dell'inimico ruggiscono.
Ma non è intorno al mio collo che s'avvolgerà la tua mano
ma a quel brando sterminatore. Cosi le forze del destino
benchè grandi, anche se cadi restano come i moti della culla
che or ti conciliano il sonno. Fa presto a crescere, altrimenti
resterai senza madre. Essa cingerà la spada sotto la poppa.
Bandiera e spada, anima e vittoria. Io mi sento dentro
l'anima di tuo padre. Io mi veggo cinta da cento Amazzoni.
Uomini o donne, nessuno nella pugna domanderà. Guarda
le fosse — ma che mai puoi tu guardare! Infinite fosse
sono piene dei nostri morti; cadono i corpi, ma resta l'opera
per la patria. Tutti i petti hanno questo solo respiro,
io che si solve in una universale vampa di guerra che avvolge
le terre e i mari che ti circonda e ti fà balzare la
culla. Balza, o culla, con lieto augurio per l'avvenire.
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Βιάσου, αγαπηµένο βάρος της αγκάλης και του στήθους, να
γίνεις βάρος αβάσταχτο εκεί που βουίζουνε οι χείµαρροι του
εχθρού. ∆ε θα ΄ναι πια γύρω απ΄ το λαιµό µου σφιγµένο το χέρι
µου, αλλά γύρω από τούτο το σπαθί του εξολοθρεµού.
Έτσι, οι δυνάµεις της µοίρας, αν και µεγάλες, ακόµη κι αν
σκοτωθείς, θα µείνουνε κοντά σου όπως της κούνιας σου το
κούνηµα που τώρα σε κοιµίζει.
Μα έλα και γρήγορα µεγάλωσε πριν µείνεις δίχως µάνα. Αυτή
θα ζώσει το σπαθί κάτω απ΄ το στήθος. Σηµαία και σπαθί,
ψυχή και νίκη. Αισθάνοµαι να ζει µέσα µου του κύρη σου η
ψυχή. Να µε κυκλώνουνε δεκάδες Αµαζόνες.
Άνδρες και γυναίκες κανείς δε θα ρωτά πάνω στη µάχη. Κοίτα
τους τάφους - µα τι µπορείς εσύ να δεις !
Τάφοι αµέτρητοι, γεµάτοι απ΄ τους νεκρούς µας. Πέφτουν τα
σώµατα µα µένει η προσφορά για την πατρίδα.
Όλα τα στήθη έχουνε µόνο γι΄ αυτό πνοή κι αυτή απλώνεται
σε µια καθολική φλόγα πολεµική, που αγκαλιάζει θάλασσες
στεριές και σε κυκλώνει κι ακόµη και την κούνια σου κάνει ν΄
αναπηδά. Χοροπήδα, κούνια, κι ευχήσου για το µέλλον.
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Benignamente la fortuna mi arride, perchè è in questo
istante che s'alzano le cortine delle care palpebre, e
lasciano apparire il sorriso dello sguardo, incerto e tremante
su tutto,— fuor che su me. Vieni, caro germoglio delle
mie viscere, io voglio allontanarmi a lunghi passi da
questa casa per un momento, affinchè ti tocchi la fronte,
il fummo della pugna e tu respiri largamente –
profamente l'accesa polve dell'esterminio.
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Καλόγνωµα η τύχη µού χαµογελά, γιατί τώρα σηκώνονται τα
σκέπαστρα των ακριβών βλεφάρων κι αφήνουν
να φανεί το χαµόγελο της µατιάς, αµφίβολο και τρεµάµενο σ΄
όλα, µα όχι σε µε.
Έλα,, ακριβό των σπλάχνων µου βλαστάρι· θέλω
ν΄ αποµακρυνθώ µε µεγάλα βήµατα για µια στιγµή
απ΄ αυτό το σπίτι, για να σ΄ αγγίξει το µέτωπο
ο καπνός της µάχης κι εσύ ν΄ αναπνεύσεις βαθιά, πλατιά,
την αναµµένη σκόνη του εξολοθρεµού.

257

Το εζό κείµενο, ου η εκδοτική αράδοση καθιέρωσε µε το όνοµα Η Ελληνίδα µητέρα / La
madre greca,228 είναι ένα αό τα έργα της ύστερης οιητικής δηµιουργίας του Σολωµού κι
έχει ως θέµα του την ελληνική εανάσταση. Ο χρόνος συγγραφής τοοθετείται στα 1849,229
είκοσι ολόκληρα χρόνια µετά το τέλος του αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία και
αοδεικνύει ως το κορυφαίο αυτό γεγονός της Ελληνικής ιστορίας δεν έσβησε οτέ αό τη
µνήµη τού οιητή και οτέ δεν έαψε να του ροσφέρει αξιοοιήσιµο οιητικό υλικό.
Ο Σολωµός αρακολουθούσε συστηµατικά τα δρώµενα στον ελληνικό χώρο και αντλούσε
εανειληµµένως θέµατα για τα έργα του. Με τον Εθνικό Ύµνο ύµνησε την έκρηξη της
εανάσταση, τίµησε το µεγάλο φιλέλληνα λόρδο Μάιρον µε το λυρικό οίηµα Εις το
θάνατο του Λόρδου Μ4άιρον, τον αγωνιστή Μάρκο Μότσαρη µε το οίηµα Εις Μάρκον
Μ4ότσαρη, το είγραµµα Η καταστροφή των Ψαρών είχε ως θέµα του τα γεγονότα στο
οµώνυµο νησί του Αιγαίου, ενώ ακόµη και στο Λάµ4ρο και στον Κρητικό, αρόλο ου το
κυρίως θέµα τους δεν ήταν η εανάσταση, ο κεντρικός ήρωας ήταν εαναστάτης του ΄21.
Στους Έλληνες ου εέδειξαν αντεθνική συµεριφορά ασκήθηκε σκληρή κριτική µε τη
Γυναίκα της Ζάκυθος, ενώ ο ηρωικός αγώνας και η Έξοδος των ολιορκηµένων αοτέλεσαν
το υόβαθρο άνω στο οοίο εδράστηκε το κορυφαίο οιητικό έργο του Σολωµού και το
κατεξοχήν οίηµα της εανάστασης, οι Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι, ένα έργο ου τον
αασχόλησε αό το 1827 έως και τα εόµενα αό το 1844 χρόνια, τότε ου εεξεργάστηκε
το Γ΄ Σχεδίασµα.230
Αλλά και σε τούτη την όψιµη ερίοδο της σολωµικής δηµιουργίας, οι µνήµες των
γεγονότων εκείνης της εοχής φαίνεται ως είναι ιδιαίτερα έντονες και ως δεν έχουν
άψει να τροφοδοτούν την έµνευσή του. Η Ελληνίδα µητέρα αοδεικνύει αυτούς τους
ισχυρισµούς, καθώς δεν έχει µόνο θεµατική συγγένεια µε τα έργα της ελληνόγλωσσης
οίησης ου έχουν ως θέµα τους την εανάσταση, αλλά και µια σαφή ενδοκειµενική σχέση
µε τους Ελεύθερους Πολιορκηµένους. Πιο συγκεκριµένα θα διαιστώσουµε ως οι ρίζες της
έµνευσης της «Ελληνίδας µητέρας» οδηγούν στους «Ελεύθερους Πολιορκηµένους» και µάλιστα

228

Στα χειρόγραφα του οιητή δεν υάρχει τίτλος για το συγκεκριµένο κείµενο. Την τιτλοφόρηση µάλλον έκανε ο Πέτρος Κουαρτάνος, ο

οοίος στην έκδοση των Ευρισκοµένων του Πολυλά εκδίδει το κείµενο µε αυτόν τον τίτλο.
229

Ε. Καψωµένος 1998β, σελ.144

230

Η οιητική ενασχόληση του Σολωµού µε τα γεγονότα του Μεσολογγίου αρχίζει το 1827, τότε ου εεξεργάζεται το Α΄ Σχεδίασµα το οοίο

και εγκαταλείει το 1833, για να αρχίσει την εεξεργασία του Β΄ Σχεδιάσµατος και εκτείνεται χρονικά έως και το 1844, τότε ου εγκαταλείει και το Β΄
Σχεδίασµα, για να εεξεργαστεί το Γ΄. Σε αυτό το τελευταίο εγκαταλείει την οµοιοκαταληξία των στίχων και εγκαινιάζει µια νέα µορφή
ανοµοιοκατάληκτου δεκαεντασύλλαβου χωρίς µουσικά στοιχεία και στο ύφος του κλέφτικου τραγουδιού.
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στη σκηνή του ολεµάρχου ου εκµυστηρεύεται στον «αδελφοοιτό» το θαυµασµό του για
τις Μεσολογγίτισσες:
θαυµάζω τις γυναίκες µας και στ΄ όνοµά τους µνέω…
Non le perderei di vista un’ momento µιαν ώρα
(δεν τις έχασα α4ό τα µάτια µου ένα λε4τό)
Για η δύναµη δεν είν΄ σ΄ αυτές ίσια µε τ΄ άλλα δώρα
Α.Ε. 413 Α
και κυρίως στη σκηνή των γυναικών ου κάθονται γύρω αό ένα νεκρό κι ένα
ετοιµοθάνατο αιδί: 231
Erano tutte sedute. Una / [piu giovanne di tutte] stava presso/
al figliuolo morto, un altra moribondo.
***
Ήτανε όλες καθισµένες. Μια /α4΄ αυτές [η 4ιο νεαρή α4΄ όλες] στέκονταν κοντά /στο 4εθαµένο
της 4αιδί, µια άλλη στο ετοιµοθάνατο.
A.E. 417 A 10-13
Ed ora/ stava presso al letticciuolo del/ figliolo moribondo,
Ad ogni tanto/ posava la mano sul suo/ cuore
***
Και τώρα / βρίσκονταν κοντά στο κρεβατάκι του / ετοιµοθάνατου 4αιδιού,
και κάθε τόσο / ακουµ4ούσε το χέρι 4άνω / στην καρδιά του
A.E. 417 A 20-24
Η βασική, λοιόν, ιδέα της Ελληνίδας Μητέρας αναγνωρίζεται στους Ελεύθερους
Πολιορκηµένους, αλλά µόνο σε σερµατική µορφή και γι΄ αυτό θα ήταν αρακινδυνευµένο
να συγκεκριµενοοιήσουµε ρόσωα και καταστάσεις και να υοστηρίξουµε ότι η µητέρα
είναι κάοια αό τις µεσολογγίτισσες γυναίκες των Ελεύθερων Πολιορκηµένων και ως ο
χώρος τέλεσης των συµβάντων είναι το ολιορκηµένο Μεσολόγγι.232 Η µητέρα είναι ένα
ρόσωο ου συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά της ελληνίδας µάνας ου ζει την

231

Ο Στ. Αλεξίου, 1994, σελ. 362 σηµειώνει: «Τα θέµατα (της Ελληνίδας µητέρας και των Σφαγµένων της Ελλάδος) φαίνονται αρκετά 4αλιά. Τα θέµατα

µας οδηγούν 4ρος την ε4ανάσταση. Ο µοναδικός ελληνικός στίχος του 4ρώτου, µε το ρυθµό και την 4εριεκτικότητά του, συγγενεύει µε το Γ΄ Σχεδίασµα των Ελεύθερων
Πολιορκηµένων. Υ4άρχει άλλωστε και σ΄ αυτούς η µητέρα µε το 4αιδί, ασφαλώς η Μάρθα, αλλά εκεί το 4αιδί είναι άρρωστο και 4εθαίνει. Ότι το 4οίηµα θα ήταν
αυτοτελές 4ροκύ4τει α4ό τη σηµείωση των Α.Ε.»
232

Αυτή την εκδοχή ροβάλλει ο Στ. Αλεξίου 1994, σελ. 363, διαφωνεί ο Γ. ∆άλλας 1998, σελ. 79.
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εανάσταση του 1821 και δεν είναι ένα ρόσωο συγκεκριµένο ου δρα σε καθορισµένο
χώρο και υό την ίεση των ιστορικών γεγονότων. Πρόκειται για ένα σύµβολο, ένα αό τα
ολλά ου ο Σολωµός δηµιουργεί στα έργα του. Προς αυτή τη διαίστωση οδηγεί εξάλλου
και το γεγονός ότι ο ίδιος ο οιητής αοφεύγει στα έργα της ώριµης οιητικής του
αραγωγής να συνδέσει τους ήρωές του µε ιστορικά γεγονότα, καθώς θέλει ο µύθος και τα
ρόσωα να λειτουργούν διαχρονικά και οικουµενικά.
Υάρχει, όµως, κι ένας ακόµη λόγος ου µας οδηγεί σ΄ αυτό το συµέρασµα. Μια εύγλωττη
και σαφής σηµείωση στο εριθώριο των Ελεύθερων Πολιορκηµένων, ου δίνει το στίγµα των
ροθέσεών του Σολωµού για την Ελληνίδα Μητέρα. Εκεί ο οιητής σηµειώνει:
1. Nel Cretese è l’Amore divinizzato. 2. Nella Madre Greca l΄amore della patria messo a prova della
sventura. 3. In Missolongio la Forza della volonta tentata invano da orribili patimenti. 4. In Bayron
i distinti d΄una Nazione a contatto con tutti i nobili e grandi sentimenti.
***
1. Στον Κρητικό υ4άρχει ως θέµα ο α4οθεωµένος Έρωτας. 2. Στην Ελληνίδα Μητέρα η αγά4η για την
4ατρίδα 4ου δοκιµάζεται µέσα στη δυστυχία. 3. Στο Μισολόγγι η δύναµη της θέλησης 4ου µάταια
δελεάζεται α4ό φοβερά 4αθήµατα. 4. Στον Μ4άιρον η µοίρα ενός Έθνους 4ου αναγεννάται µαζί µε όλα
τα ευγενή και µεγάλα αισθήµατα.
Α.Ε. 411.2, 6α
Η αγάη για την ατρίδα ου δοκιµάζεται σκληρά κάτω αό αντίξοες συνθήκες είναι το
βασικό θέµα του έργου και η αρουσίαση ενός τέτοιου συναισθήµατος δε χωρά στα στενά
όρια των τοικών και χρονικών ροσδιορισµών. Ας µην ειχειρήσουµε συσχετισµούς µε
ρόσωα και χώρους κι ας µη στενέψουµε τα λατιά όρια του οιήµατος, ου το
τοοθετούν σε µια σφαίρα ανώτερη ου δε χρήζει οριοθέτησης. Η θεµατική αναλογία µε
τους Ελεύθερους Πολιορκηµένους είναι εµφανής και αξιοσηµείωτη, η αναγωγή στο
Μεσολόγγι εριττή.
Εκτός, όµως, αό τον ροσδιορισµό του θέµατος η σηµείωση του οιητή αρουσιάζει
ενδιαφέρον και για έναν ακόµη λόγο. Για το γεγονός ότι ο Σολωµός συσχετίζει το κείµενο
µε τα µεγάλα έργα ου έχουν ως θέµα τους τούς αγώνες του ελληνισµού για ανεξαρτησία
και ροάντων µε το Μεσολόγγι, ου αοτέλεσε έναν αό τους ρώτους τίτλους για τους
Ελεύθερους Πολιορκηµένους. Αυτή µάλιστα η αναφορά, η τόσο ρώιµη κατά τα άλλα, καθώς
η εεξεργασία του Β΄ Σχεδιάσµατος αρχίζει το 1834 και εγκαταλείεται δέκα χρόνια
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αργότερα, δηλώνει ως το συγκεκριµένο έργο ήταν στις ροθέσεις του οιητή ολλά
χρόνια ριν αό την εοχή όου η εκδοτική αράδοση συνηθίζει να το τοοθετεί, δηλαδή
ολύ ριν αό το 1849. Για το λόγο µάλιστα αυτό ο Γ. ∆άλλας ρότεινε ως ερίοδο
σύνθεσης του οιήµατος την εοχή σύνθεσης του Β΄ Σχεδιάσµατος των Ελεύθερων
Πολιορκηµένων και όχι το 1849.233
Αφήνοντας, όµως, αυτές τις κατά τα άλλα αρκετά ενδιαφέρουσες εξωκειµενικές
ενασχολήσεις και εικεντρώνοντας το ενδιαφέρον µας στο κείµενο, θα αρατηρήσουµε ως
αυτό αοτελείται αό το µονόλογο ενός ενδοκειµενικού ροσώου, µιας µητέρας, ρος ένα
άλλο ενδοκειµενικό ρόσωο και υοθετικό ακροατή, το νεογέννητο γιο της. Η µητέρα,
ευρισκόµενη σ΄ ένα είεδο αφήγησης ενδοδιηγητικό, θα αφηγηθεί τρεις αφηγήσεις εκ των
οοίων η µια είναι αναδροµική και αφορά τη δράση του νεκρού συζύγου της (στίχοι 1-5),
ενώ οι άλλες δύο συνιστούν ρόληψη.
Η ρώτη ρολητική αφήγηση αναφέρεται στη δράση του νεαρού γιου της Ελληνίδας
µητέρας ου, ακολουθώντας το ρότυο του νεκρού ατέρα του, θα αγωνιστεί κι αυτός για
να αελευθερώσει την ατρίδα του (στίχοι 5-23), ενώ η δεύτερη αναφέρεται στην ολεµική
δράση της ίδιας της µητέρας, η οοία δε θα αντέξει για ολύ την αραξία και θα ξεκινήσει
τον ένολο αγώνα (στίχοι 23 -33).
Εκτός, όµως, αυτών των αφηγήσεων, το κείµενο αναφέρεται και στο αφηγηµατικό αρόν
(στίχοι 33-41) κι έτσι διευρύνει τον αφηγηµατικό του χρόνο σε τρεις διαφορετικές
εριόδους: στο αρόν, στο αρελθόν και το µέλλον. Κινείται έτσι σ΄ ένα χρονικό εύρος
ολλών δεκαετιών, ου αρχίζει αό την εοχή του αγώνα του ατέρα και φθάνει ως την
ενηλικίωση του νεογέννητου και τη συνέχιση του ένολου αγώνα.
Ειστρέφοντας τώρα στις αφηγήσεις την µητέρας ρος το γιο της, θα διαιστώσουµε ως η
αφήγηση της δράσης του ατέρα είναι η λιγότερο ανετυγµένη (5 στίχοι), εκείνη ου
αφορά τη δράση της ίδιας ερισσότερο ανετυγµένη (10 στίχοι), ενώ οι στίχοι ου
αναφέρονται στη µελλοντική δράση του νέου φέρουν το βάρος της σύνθεσης (18 στίχοι).
Για να άρουµε, όµως, τα ράγµατα µε σειρά, θα αρχίσουµε, αξιολογώντας τα στοιχεία
ου µας δίνονται για τη δράση του ατέρα.
Sospesa presso la culla, ο mio dormiente, è la spada;
233

Ο Γ. ∆άλλας, 1998, σελ. 65-82 υοστηρίζει, βασιζόµενος στο στοχασµό ου αναφέραµε, ως θα ήταν δυνατόν να αοσαστεί η Ελληνίδα

µητέρα αό τα άλλα ιταλικά κείµενα της εριόδου 1847-1857 και να συνεκδίδεται ως αράλληλη δηµιουργία µε εκείνη των Ελεύθερων Πολιορκηµένων.
Με άλλα λόγια θεωρεί ως ερίοδο σύνθεσης του έργου εκείνη του Β΄ Σχεδιάσµατος και όχι το 1847.
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ma la mano che la strinse per la vittoria nοn è più qui.
Lunga è la fossa che mi coperse l'amato gigante.
Senz'esso, per valli e per monti, veleggiano i fumi
delle pugne incessanti.
* * *
Κρεµασµένο 4άνω α4΄ την κούνια σου, γιε µου 4ου κοιµάσαι, ειν΄
το σ4αθί, όµως το χέρι 4ου για τη νίκη το ΄σφιγγε δεν είναι 4ια εδώ.
Μακρύς ο λάκκος 4ου άνοιξε και κλυει το γίγαντά µου.234
Χωρίς αυτόν, σε λαγκαδιές και σε βουνά, αρµενίζουν οι κα4νοί
των ατέλειωτων 4ολεµικών συγκρούσεων.
Α. Α. 58α / Α.Ε. 551, 1-5
Το

σύνολο

των

στοιχείων

ου

µας

δίνονται

για

τον

ατέρα

του

αιδιού

συµεριλαµβάνονται σε αυτό το τετράστιχο, του οοίου η εριεκτικότητα των νοηµάτων
είναι εντυωσιακή. Πρόκειται για ορισµένους αό τους ιο µεστούς, ουσιώδεις, αλλά και
συνάµα λυρικούς στίχους του σολωµικού έργου. Μέσα σε µια τόσο εριορισµένης έκτασης
ερίοδο λόγου σκιαγραφούνται τα συναισθήµατα µιας γυναίκας ρος τον ολεµιστή
άνδρα της, συµυκνώνεται η δράση τού ήρωα, εξαίρεται ο ηρωισµός και αρουσιάζεται ο
ένδοξος θάνατος ενός ανθρώου ου στερήθηκε την ελευθερία και γι΄ αυτό εεδίωξε µέσω
του ένολου αγώνα να άρει τη στέρηση και να ανακτήσει το αγαθό ου έχασε.
Οι αναλογίες ου αρουσιάζει η ερίτωση του ατέρα µε εκείνες των αγωνιστών του
Μεσολογγίου είναι ορατή ευθύς εξ αρχής και γι΄ αυτό δε θα ήταν άστοχο να ερµηνεύσουµε
τη δράση και το θάνατό του µε βάση τον κώδικα των Ελεύθερων Πολιορκηµένων.235
Ειχειρώντας, λοιόν, την ροσέγγιση της ερίτωσης του ατέρα µε βάση το ερµηνευτικό
κλειδί των Ελεύθερων Πολιορκηµένων, θα αναγνωρίσουµε σ΄ αυτόν τον άνθρωο ου
αρνήθηκε να ζει ακρωτηριασµένη ζωή, γιατί η σκλαβωµένη ζωή δεν µορεί να νοηθεί
αρά ως τέτοια, και ροτίµησε να τη θέσει σε κίνδυνο, και να τη θυσιάσει αν χρειαστεί,
αρά να τη γεύεται µισή. Αέδειξε µε αυτό τον τρόο ως η ζωή κάτω αό καθεστώς
σκλαβιάς και σε κατάσταση υοταγής, είναι ζωή µισή ου δεν αξίζει ο άνθρωος να τη ζει

234

Ο στίχος αυτός είναι και ο µοναδικός του έργου, ου έχει στιχουργηθεί αό τον ίδιο τον οιητή στα ελληνικά και τον διασώζει ο

Κουαρτάνος, ( 1859, σελ. 438) ο οοίος τον συγκράτησε στη µνήµη του.
235

Σχετικά µε τον κώδικα ανάλυσης των Ελεύθερων Πολιορκηµένων Ερ. Καψωµένος, 1992, σελ. 66-71
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και ως η δουλεία τον εξευτελίζει, λήττει την ακεραιότητά του και υοβαθµίζει ακόµη και
το αγαθό της ζωής.
Σ΄ ένα δεύτερο είεδο ανάλυσης, ου θα εµβαθύνει ερισσότερο στα ράγµατα, θα
µορούσαµε να διαγνώσουµε στον αγώνα του, όχι αλά την ροσάθεια να ροσδώσει
στη ζωή του το εριεχόµενο ου της άξιζε, αλλά να ειτύχει και κάτι ακόµη ερισσότερο.
Να ερισώσει την αρµονική του σχέση µε τον Κόσµο, να αοκαταστήσει τη διαταραγµένη
ισορροία αξιών και να άρει την ανισορροία, ου τόσο άδικα και σκληρά ειβλήθηκε στη
ζωή του αό την εφαρµογή του δικαίου του κατακτητή :
ζωή = σκλαβιά

vs

αντίσταση = θάνατος

Εοµένως, ο ήρωας βρέθηκε µροστά στο δίληµµα ή να ειλέξει να ζήσει δίχως ελευθερία,
άρα και αξιορέεια, ή να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ροκειµένου να ειδιώξει µια
αξιορεή και λήρη ζωή. Τα δύο αγαθά δεν µορεί να τα γευτεί µαζί. Η ειλογή είναι
ειβεβληµένη. Έτσι, ο αγώνας του µεταφέρεται αό το υλικό εδίο στο ηθικό, όου ια δεν
συγκρούονται κατακτηµένοι και κατακτητές, αλλά δυο ρωταρχικές αξίες, όως είναι η
ζωή και η ελευθερία. ∆ηµιουργείται δηλαδή µια κατάσταση τραγική. Μέσα σε αυτό το
τραγικό λαίσιο ο θάνατος του ήρωα µετατρέεται σε θρίαµβο της ζωής, καθώς εθαίνει,
γιατί η ζωή είναι ολύτιµη για να τη γεύεται κάοιος µισή. Οδηγείται έτσι στην ηθική
ολοκλήρωση, καθώς η ηθική ανεξαρτησία ζυγίζει ερισσότερο κι αό την ίδια τη ζωή.
Ο αγωνιστής, λοιόν, είναι µια γνήσια ηθική ύαρξη, ένας ακέραιος άνθρωος, ου
διεξήγαγε έναν αγώνα ύψιστης σηµασίας τον οοίο δεν µόρεσε να ολοκληρώσει και γι΄
αυτό η αρακαταθήκη ου άφησε στο γιο του είναι ιδιαίτερα βαριά. Το σαθί ου τον
συνόδευε στα εδία των µαχών, το σύµβολο της αντίστασης και της ειθυµίας του να
ανακτήσει ό,τι ολύτιµο στερήθηκε, κρέµεται άνω αό την κούνια του γιου του, για να
του θυµίζει το χρέος ου έχει να εκληρώσει ρος τον εαυτό του, το νεκρό ατέρα και την
ατρίδα. Η άρση της κατάστασης της σκλαβιάς δεν έχει ειτευχθεί αρά τις ροσάθειες
των αγωνιστών και γι΄ αυτό είναι χρέος κάθε υόδουλος, και ολύ ερισσότερο ο γιος ενός
ήρωα ατέρα, να συνεχίσει τον αγώνα.
Το σαθί βρίσκεται στο λάι του και τον καλεί στη µάχη. Αυτό το αντικείµενο θα
αοτελέσει έναν αό τους κεντρικούς άξονες του κειµένου, καθώς θα δώσει την αφορµή για
το λόγο της µητέρας ρος το αιδί της. Ένα λόγο βαθύ και ουσιαστικό, γεµάτο τόλµη και
γενναιότητα, ου θα την αναδείξει σε σύµβολο µητέρας και αγωνίστριας.
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Η µητέρα δίλα στην κούνια του µωρού της ονειρεύεται, εύχεται, υοδείχνει και συνάµα
ρολέγει το µέλλον του, ου ροδιαγράφει η κατάσταση της ατρίδας, η βαριά
κληρονοµιά του ήρωα ατέρα, αλλά και η ίδια ου το καλεί να αναλάβει το ρόλο του.
Ma l'indifferenza del corpicciuolo che
dondola sotto la mia mano domani diverrà forza diretta dalla mente, e cosi il petto sarà pienamente agguerito per offrirsi ai dardi del destino. Inesauribile è la
sua faretra, ma nοn la vuota su tutti: la pioggia de’
suoi colpi è diretta verso le altezze dei forti che, fer’
mi in queste, mostrano nella pugna d'essere di progenie
divina. La perdita d'ogni cosa, della gioia, della fortuna,
dei regni, la perdita di tutto è nulla, se l'Anima resta
in piedi. Essa mira d'intorno a se tutte le rovine
terrestri e sorride, e le rovine s'infiorano lentamente,
s'infiorano da per tutto, fino al sepolcro. Ma anch'ivi,
nella polvere tenebrosa, pullula il fioretto d'Eliso. Fa
presto, amato peso del’seno e delle braccia, a farti peso tremendo la dove i torrenti dell' inimico ruggiscono.
Ma nοn è intorno al mio collo che s'avvolgerà la tua mano,
ma a quel brando sterminatore. Cosi le forze del destino,
benchè grandi, anche se cadi, restano come i moti della culla
che or ti conciliano il sonno.
* * *
Αλλά η ξεγνοιασιά του µικρού κορµιού, 4ου το κουνά το χέρι µου, θα
γένει αύριο δύναµη 4ου θα την κυβερνά ο νους, κι έτσι το στήθος θα ΄ναι
έτοιµο ν΄ αντιταχθεί στις σαϊτιές της µοίρα. Αστείρευτη η φαρέτρα της, µα
δεν αδειάζει σ΄ όλους.
Των χτυ4ηµάτων η βροχή 4έφτει στων δυνατών το ύψος κι εκείνοι
ακλόνητοι δείχνουνε µες τη µάχη ότι είναι α4ό θεϊκή γενιά.
Όλα αν χαθούν, χαρά και 4λούτη και βασίλεια, µικρό κακό αν η Ψυχή
4οτέ της δε λυγίσει.
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Αυτή κοιτά ολόγυρα το χαλασµό της 4λάσης κι ό4ως γελά τ΄ ερεί4ια
αρχίζουνε ν΄ ανθίζουν· ν΄ ανθίζουνε 4αντού ακόµη κι ως τον τάφο.
Αλλά κι εκεί, µέσα στη σκόνη την κατάµαυρη ανθίζει ο ανθός των
Ηλυσίων.
Βιάσου, αγα4ηµένο βάρος της αγκάλης και του στήθους να γίνεις βάρος
αβάσταχτο εκεί 4ου βουίζουνε οι χείµαρροι του εχθρού.
∆ε θα ΄ναι 4ια γύρω α4ό το λαιµό µου σφιγµένο το χέρι σου,
αλλά γύρω α4ό τούτο το σ4αθί του εξολοθρεµού.
Έτσι οι δυνάµεις της µοίρας, αν και µεγάλες, ακόµη κι αν σκοτωθείς, θα
µείνουνε κοντά σου ό4ως της κούνιας σου το κούνηµα 4ου τώρα σε
κοιµίζει.
A. A.58 a, 58 b /A.E. 551-552, 5-23
Οι στοχασµοί της µητέρας είναι ήρεµοι και χαµηλόφωνες οι ευχές της, δίχως εκρήξεις και
ρητορισµούς, φαίνεται σίγουρη για τη στάση του αιδιού της, ου σε µελλοντικό χρόνο θα
αρθεί στο ύψος της ηθικής ανεξαρτησίας και θα θριαµβεύσει µε τη δύναµη τού νεύµατός
του άνω σε κάθε δύναµη, ου θα σταθεί εµόδιο στο δρόµο του ρος την κατάκτηση της
ελεύθερης ζωής. Της ζωής ου ονειρεύτηκε ο ατέρας του και θυσιάστηκε για να την
αοκτήσει.
Η ίδια η µητέρα ροτρέει το γιο της να συµµετάσχει σ΄ αυτόν τον αγώνα.
Fà presto, amato peso del seno e delle braccia, a farti peso tremendo la dove i torrenti dell'inimico ruggiscono.
***
Βιάσου, αγα4ηµένο βάρος της αγκαλιάς και του στήθους, να γίνεις
βάρος αβάστακτο εκεί 4ου βουίζουνε οι χείµαρροι του εχθρού.
Α.Α. 58α / Α.Ε. 551, 18-19
Αν εξετάσουµε, όµως, ροσεκτικά στους στίχους 5-23 του ααρτισµένου κειµένου, στίχοι
ου αναφέρονται στον ηρωικό αγώνα του νέου, θα διαιστώσουµε ως το βάρος έχει
µεταφερθεί αό το είεδο της ιστορικής αναφοράς, αό τον αγώνα ενάντια στους εχθρούς
δηλαδή, σε µυθικό είεδο, στη Μοίρα, η οοία και αρουσιάζεται να είναι ο κύριος
αντίαλος του νέου.
Ma l'indifferenza del corpicciuolo che
dondola sotto la mia mano domani diverrà forza diret265

ta dalla mente, e cosi il petto sara pienamente agguerito per offrirsi ai dardi del destino.
* * *
Αλλά η ξεγνοιασιά του µικρού κορµιού,
4ου το κουνά το χέρι µου, θα γίνει αύριο δύναµη
4ου θα την κυβερνά ο νους, κι έτσι το στήθος
θα ΄ναι έτοιµο ν΄ αντιταχθεί στις σαϊτιές της µοίρας.
Α.Ε. 58 α / Α.Ε. 551, 5-8
Η µετάταξη αυτή αό το ιστορικό στο µυθικό είεδο, δε γίνεται µε στόχο να
διαφοροοιηθεί ο αγώνας του νέου αό εκείνον του ατέρα του, αλλά µε στόχο να
υερκερασθούν τα στενά όρια ενός ολέµου για την αελευθέρωση της ατρίδος και να
δούµε τον αγώνα του ήρωα ως αγώνα ενάντια στις αντιξοότητες ου αρουσιάζονται στη
ζωή ενός ανθρώου. Ο αγώνας του νέου κατ΄ αυτόν τον τρόο, δίχως να χάνει τον εθνικό
του ροσανατολισµό, διευρύνεται κι αυτό οφείλεται στην αντιαράθεσή του µε τη Μοίρα.
Μια δύναµη ου αρουσιάζεται να διαθέτει αστείρευτες δυνάµεις τις οοίες όµως δεν
ειστρατεύει για να αντιµετωίσει κάθε αντίαλο. Ας θυµηθούµε το κείµενο:
Inesauribile è la
sua faretra, ma nοn la vuota su tutti: la pioggia de'
suoi colpi è diretta verso le altezze dei forti, che fermi in queste, mostrano nella pugna d'essere di progenie
divina.
* * *
Αστείρευτη
η φαρέτρα της, µα δεν αδειάζει σ΄ όλους. Των χτυ4ηµάτων η βροχή
4έφτει στων δυνατών το ύψος κι εκείνοι ακλόνητοι
δείχνουνε µες τη µάχη ότι είναι α4ό θεϊκή γενιά.
Α.Α. 58 α /Α.Ε. 551,8-11
Ο νέος θα αοτελέσει στόχο της µοίρας, γιατί θα βρίσκεται άντα στην ρώτη γραµµή της
µάχης. Θα είναι ένας ρόµαχος, ένας ήρωας αό εκείνους ου σεύδουν να
υερασιστούν άλλοτε την κοινότητα ου κινδυνεύει, άλλοτε το δίκαιο ου διασαλεύεται
κι άλλοτε το ατοµικό του δικαίωµα να ζήσει µια ζωή αντάξια του ανθρώου.
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Με τα στοιχεία ου έχουµε ως τώρα για την ερίτωση του νέου, µορούµε να ούµε ως
οδηγούµαστε σε µια υέρβαση του αφηγηµατικού µοντέλου, ου βασίζεται στην ύαρξη
µιας κύριας δοκιµασίας (στη συγκεκριµένη ερίτωση κύρια δοκιµασία αοτελεί ο αγώνας
ενάντια στον κατακτητή της ατρίδος) και αρουσιάζεται ένας συνεχής ηρωικός αγώνας
ενάντια σε εχθρούς άλλοτε ατοµικούς και άλλοτε συλλογικούς, ου συνενώνονται όλοι στο
µυθικό ρόσωο της µοίρας. Οι εχθροί αυτοί ανατύσσουν εναντία στον ήρωα ιδιαίτερα
ειθετική δράση και αοτελούν το ύψιστο εµόδιο για την εκλήρωση των στόχων του. Το
εµόδιο αυτό ο ήρωας ροσαθεί να το εξουδετερώσει, καθώς η συνείδηση τού υαγορεύει
να αγωνίζεται άλλοτε για την υεράσιση κι άλλοτε για την αόκτηση ενός αγαθού µε
υέρτατη αξία τόσο για τον ίδιο όσο και για την κοινότητα.
Είναι χρήσιµο, όµως, να δούµε τώρα και οιο θα είναι το αοτέλεσµα αυτών των αγώνων
ου διακρίνονται για τη σφοδρότητά τους. Όως είναι φυσικό σ΄ αυτούς τους αγώνες τα
αοτελέσµατα δεν µορεί να είναι άντα θετικά. Στο εύρος µιας ολάκερης ζωής και µε
αντιάλους ισχυρούς, αναόφευκτα θα έλθουν και οι αοτυχίες και τότε ο ήρωας είναι
ανάγκη να στηριχθεί στη δύναµη της ψυχής του για να µην καταστραφεί. Η µητέρα το
γνωρίζει καλά και το τονίζει στο γιο της:
La perdita d’ogni cosa, della gioia, della fortuna,
dei regni, la perdita di tutto è nulla, se l'Αnima resta
in piedi. Essa mira d'intorno a se tutte le rovine
terrestri e sorride, e le rovine s'infiorano lentamente,
s'infiorano da per tutto, fino al sepolcro. Ma anch'iνi,
nella polvere tenebrosa, pullula i fioretto d'Eliso.
***
Όλα αν χαθούν, χαρά και 4λούτη και βασίλεια µικρό κακό,
αν η Ψυχή 4οτέ της δε λυγίσει.
Αυτή κοιτά ολόγυρα το χαλασµό της 4λάσης κι ό4ως γελά
τ΄ ερεί4ια αρχίζουνε ν΄ ανθίζουν· ν΄ ανθίζουνε 4αντού
ακόµη και στον τάφο. Αλλά κι εκεί, µέσα α4΄ τη σκόνη την κατάµαυρη
ανθίζει ο ανθός των Ηλυσίων.
A.A 58 a / A.E. 551,12-17
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Μέσα αό τα λόγια της µητέρας διαιστώνουµε να ροβάλλεται ένας ιδεολογικός κώδικας
ιδιαίτερης αξίας. Σύµφωνα µε αυτόν οι αντιξοότητες έχουν τη δυναµική να καταβάλουν
σωµατικά τον άνθρωο, αλλά δεν µορούν να καταβάλουν τη ψυχική του δύναµη. Ο
άνθρωος µοιάζει ανίκητος αό τις δυσκολίες και τα ροβλήµατα όσο η ψυχή του δεν
κλονίζεται. Τόσο σε τούτο το κείµενο, όσο και σ΄ εκείνο της Navicella Greca ροβάλλεται
έντονα η δύναµη της ανθρώινης ψυχής και γι΄ αυτό ακολουθεί εκτενής έαινος της.236
Η ψυχή δίνει στον άνθρωο εκείνα τα στοιχεία ου χαρακτηρίζουν τις καθαρές
νευµατικές υάρξεις, τις υάρξεις µε ηθική συνείδηση και τέτοιο αγωνιστικό νεύµα, ου
εξουδετερώνουν την ισχύ κάθε αντιάλου, ακόµη κι εκείνης του θανάτου. Γι΄ αυτό ο
θάνατος του ήρωα στο εδίο της µάχης θα µοιάζει µε ύνο γλυκό αρόµοιο µ΄ εκείνον του
µικρού αιδιού. Στο ααρτισµένο κείµενο διαβάζουµε:
Cosi le forze del destino, benchè grandi, anche se cadi,
restano come i moti della culla che or ti conciliano il sonno
***
Έτσι, οι δυνάµεις της µοίρας, αν και µεγάλες, ακόµη κι αν σκοτωθείς,
θα είναι ό4ως της κούνιας σου το κούνηµα 4ου τώρα σε κοιµίζει.
A.A 58 α – 58 β /Α.Α 551-552,1-2
και στην αραλλαγή
Cosi le forze del destino abbenchè grandi restano mute
come i moti della culla che ti conciliano il sonno.
***
Έτσι οι δυνάµεις της µοίρας, αν και µεγάλες, θα 4αραµείνουν σιω4ηλές,
ό4ως της κούνιας σου το κούνηµα 4ου τώρα σε κοιµίζει.
Α. Α 57b / Α.Ε. 550
Ο νέος, µέσα αό τον αγώνα διεκδίκησης των αγαθών θα βγει νικητής, ανεξαρτήτως του
τιµήµατος και της έκβασης του αγώνα.
E vittorioso, e vincere e morire è lo stesso
***
Και νικητής, και να νικήσεις και να 4εθάνεις είναι το ίδιο.
Α.Α. 57b / A.E. 550, 12

236

Ο αναγνώστης µορεί να µελετήσει την ανάλυση του κειµένου για το Ελληνικό καραβάκι.
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Είναι αναγκαίο, όµως, να αναζητήσουµε τώρα τα στοιχεία εκείνα ου µετατρέουν την
ήττα, ακόµη και το θάνατο, σε ηθικό θρίαµβο. Στην ερίτωση του ατέρα είδαµε ότι αυτά
τα στοιχεία συµυκνώνονται στην ροσάθεια του ήρωα να αλλάξει το δίκαιο του
κατακτητή ου ευδιάκριτα αρουσιάζει η εξίσωση:
υοταγή
----------------

ζωή
= ----------

αντίσταση
θάνατος
και να το αντικαταστάσει µε την εξίσωση:
ανεξαρτησία
-----------------υοταγή

ζωή
=

-----------«θάνατος» ( της ροσωικότητας και της ακεραιότητας)

Στην ερίτωση του νέου τα ράγµατα, δίχως να διαφοροοιούνται κατά ολύ, αοκτούν
καθολική διάσταση, καθώς αρουσιάζεται µια ατοµικότητα ολύ ισχυρή να υερασίζεται
ενάντια σε κάθε εξουσία και δύναµη την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και κάθε δικαίωµά
του µε οξύτητα και ααράµιλλο θάρρος ακόµη και ενάντια σε δυνάµεις ολύ ανώτερες αό
τον ίδιο.
Γι΄ αυτούς τους λόγους ο ενδεχόµενος θάνατος του ήρωα θα είναι µια µορφή ηθικής νίκης,
ου θα αναγνωρίζεται ακόµη και αό τον αντίµαχο, καθώς θα έχει συντελεστεί άνω στην
ροσάθεια για την αοκατάσταση µιας διασαλευµένης τάξης αξιών και για την αόκτηση
αγαθών, ου στην αξιολογική του κλίµακα κατέχουν υψηλότατη θέση. Όως υψηλότατη
θέση κατείχαν και στην αξιολογική κλίµακα του ατέρα του και της µητέρας του.
Ας ακούσουµε τώρα και τη δική της φωνή:
Fà presto a crescere, altrimenti
resterai senza madre. Essa cingerà la spada sotto la poppa.
Bandiera e spada, anima e vittoria. Io mi sento dentro
l'anima di tuo padre. Io mi veggo cinta da cento Amazzoni.
Uomini ο donne, nessuno nella pugna domanderà.Guarda
le fosse - ma che mai puoi tu guardare! Infinite fosse
sono piene dei nostri morti; cadono i corpi, ma resta l’opera
per la patria.
* * *
Μα έλα και γρήγορα µεγάλωσε
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4ριν µείνεις δίχως µάνα. Αυτή θα ζώσει το σ4αθί κάτω α4΄ το στήθος.
Σηµαία και σ4αθί, ψυχή και νίκη. Νιώθω να ζει µέσα µου
του κύρη σου η ψυχή. Νιώθω να µε κυκλώνουνε δεκάδες Αµαζόνες.
Άνδρες και γυναίκες κανείς δε θα ρωτά 4άνω στη µάχη. Κοίτα
τους τάφους - µα τι µ4ορείς εσύ να δεις! Τάφοι αµέτρητοι
γεµάτοι α4΄ τους νεκρούς µας. Πέφτουν τα σώµατα,
µα µένει η 4ροσφορά για την 4ατρίδα.
Α.Α 58 β / Α.Ε. 552,2-9
Η µητέρα για ρώτη φορά µιλά για τον εαυτό της και για όσα έχει κατά νου να ράξει. Ο
τόνος της φωνής και το ύφος της δεν είναι ια το ίδιο. Όταν αναφέρονταν στο νεκρό
άνδρα της και στο γιο της, η φωνή της ήταν ήρεµη και δεν υήρχαν συναισθηµατικές
εκρήξεις. Τώρα, όµως, όλα είναι διαφορετικά. Το άθος και ο ενθουσιασµός την κυριεύουν
κι αρχίζει να ξεχειλίζει αό αντού η αγωνιστική της διάθεση. Ο άνδρας της θυσιάστηκε,
ροσαθώντας να αοκτήσει το αγαθό της ελευθερίας, οι σύντροφοί του αγωνίζονται κι ο
γιος της σύντοµα θα ράξει το ίδιο. Είναι, λοιόν, και δικό της καθήκον και ειθυµία ν΄
αγωνιστεί στο εδίο της µάχης. Κι αυτή την υοχρέωση δεν την υαγορεύει µόνο η
κατάσταση της ατρίδας, αλλά και το γενικότερο εαναστατικό νεύµα της εοχής. Ο
κόσµος γύρω της φλέγεται. Οι άνθρωοι εαναστατούν και διεκδικούν τα δικαιώµατά τους
και ο όθος για ελευθερία φλογίζει σε αγκόσµιο είεδο τις ψυχές των ανθρώων.
Tutti i petti hanno questo solo respiro,
che si solve in una universale vampa di guerra, che avvolge
le terre e i mari, che ti circonda e ti fà balzare
la culla.
***
Όλα τα στήθη έχουνε µόνο γι΄ αυτό 4νοή
κι αυτή α4λώνεται σε µια καθολική φλόγα 4ολεµική,
4ου αγκαλιάζει θάλασσες στεριές και σε κυκλώνει
κι ακόµη και την κούνια σου κάνει ν΄ ανα4ηδά.
Α.Α. 58β / Α.Ε. 552,9-11
Η αναφορά της µητέρας στο ιστορικό γίγνεσθαι της εοχής είναι εµφανής. Την ερίοδο της
ελληνικής εανάστασης υάρχει ένας γενικότερος εαναστατικός ξεσηκωµός σ΄ ολόκληρο
τον κόσµο και ολλοί υόδουλοι λαοί διεκδικούν την ελευθερία τους. Το 1820 η Λατινική
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Αµερική αοκτά την ανεξαρτησία της, ένα χρόνο αργότερα εαναστατούν οι Έλληνες, το
1829 οι Σέρβοι ανεξαρτητοοιούνται και τον Ιούλιο του 1830 ξεσά εανάσταση στη
Γαλλία. Οι Βέλγοι την ίδια εοχή εξεγείρονται και κερδίζουν την ανεξαρτησία τους, ενώ
Πολωνοί, Ισανοί και Ιταλοί µε ένολο αγώνα διεκδικούν την ελευθερία τους. Αλλά και
κατά την ερίοδο ου ο οιητής γράφει το κείµενο οι εαναστάσεις δεν έχουν σταµατήσει.
Ο σινθήρας των εξεγέρσεων έχει µεταδοθεί στην Αυστρία, στην Πρωσία, στην Ουγγαρία
και στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώης. Το ρώτο µισό του 18ου αιώνα είναι γεµάτο
εαναστάσεις των λαών και εξεγέρσεις.
Αυτό το κλίµα της εοχής και τον όθο των ανθρώων για ελευθερία εκφράζει µε τα
φλογισµένα λόγια της η µητέρα. Η φωνή της, όµως, σιγά σιγά µαλακώνει. Το ολεµικό
µένος ου τη συνεήρε κοάζει κι ο λόγος της ξαναγίνεται ήιος και γλυκός. Ευτυχία την
ληµµυρίζει, γιατί ένα αλό ανοιγόκλειµα των βλεφάρων του αιδιού εκλαµβάνεται ως
σηµάδι ότι όσα ελίζει και εύχεται θα γίνουν ραγµατικότητα.
Balza, ο culla, con lieto augurio per l’avvenire.
Benignamente la fortuna mi arride, perchè è in questo
istante che s’alzano le cortine delle care palpebre
e lasciano apparire il sorriso dello sguardo, incerto e tremante
su tutto, fuor che su me.
***
Χορο4ήδα, κούνια, κι ευχήσου για το µέλλον.
Καλόγνωµα η τύχη µού χαµογελά, γιατί τώρα σηκώνονται
τα σκέ4αστρα των ακριβών βλεφάρων κι αφήνουν να φανεί
το χαµόγελο της µατιάς, αµφίβολο και τρεµάµενο σ΄ όλα,
µα όχι σε µε.
Α.Α. 58 β / Α.Ε. 552,12-16
Το µέλλον του νέου ροδιαγράφεται όως ακριβώς το ειθυµεί η µητέρα κι αυτό τη γεµίζει
ικανοοίηση. Η ίδια, όµως, θα τον οδηγήσει έξω αό το σίτι, κοντά στο εδίο της µάχης,
για να ανανεύσει την καµένη µαρούτη (την αναµµένη σκόνη του ξολοθρεµού / l’ accesa polve
dell’ esterminio) και να εξοικειωθεί µε το θόρυβο του ολέµου.237
Vieni, caro germoglio delle
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mie viscere; iο voglio allontanarmi a lunghi passi da
questa casa per un momento, affinchè ti tocchi la fronte
il fumo della pugna, e tu respiri largamente,
profondamente, l’accesa polve dell’ esterminio.
***
Έλα, ακριβό των σ4λάχνων µου βλαστάρι·
θέλω ν΄ α4οµακρυνθώ µε µεγάλα βήµατα
για µια στιγµή α4΄ αυτό το σ4ίτι, για να σ΄ αγγίξει στο µέτω4ο
ο κα4νός της µάχης κι εσύ ν΄ ανα4νεύσεις βαθιά, 4λατιά,
την αναµµένη σκόνη του εξολοθρεµού.
Α.Α. 58β / Α.Ε.552,16-20
Το κείµενο ολοκληρώνεται µ΄ αυτή τη σκηνή. Με τη «βάτιση» του µελλοντικού ολεµιστή
στον όλεµο και µάλιστα αό την ίδια του τη µητέρα. Με τη σκηνή της εξόδου µάνας και
γιου αό το σίτι, για να βρεθούν κοντά το εδίο της µάχης, εκεί ου σε λίγα χρόνια ο νέος
θα εκληρώσει την ιερή του υοχρέωση τόσο ρος την ατρίδα, όσο και ρος τον νεκρό
ατέρα του, εκεί ου θα ενσαρκώσει το υψηλό, εκεί δηλαδή ου η ηθική του θέληση (το
νεύµα) θα υερνικήσει τις φυσικές αντιξοότητες (τη Μοίρα).238
Στο κείµενο, όµως, δεν είναι µόνο ο νέος ου ενσαρκώνει το υψηλό. Υάρχουν και άλλα
δύο ρόσωα των οοίων οι ενέργειες οδηγούν στο χώρο του υψηλού. Πρόκειται για τον
ατέρα και τη µητέρα του νέου, ρόσωα των οοίων η δράση αρουσιάζεται και µάλιστα
µε αρκετά στοιχεία. Πριν όµως αναφερθούµε στην ενσάρκωση του υψηλού αό τα
ρόσωα, θα ήταν χρήσιµο να εαναφέρουµε στη µνήµη µας κάοια στοιχεία ου
αφορούν αυτό καθ΄ αυτό το υψηλό.
Αρχικά να σηµειώσουµε ως το υψηλό, όως και το ωραίο, αοτελούσαν έννοιες της
αισθητικής φιλοσοφίας. Την έννοια του υψηλού ρώτος εισήγαγε ο Μέρκ, ο οοίος και
αρατήρησε ότι ορισµένα αντικείµενα δε µας τέρουν µε την οµορφιά τους, αλλά µε τον
όγκο και µε το µέγεθός τους. Αυτά τα αντικείµενα ο φιλόσοφος τα ενέταξε στην έννοια του
υψηλού, το οοίο και όρισε ως το συναίσθηµα ου νιώθουµε όταν βλέουµε ειβλητικά
αντικείµενα. Αργότερα ο Κάντ µελέτησε τη σχέση ανάµεσα στο υψηλό και το ωραίο και
διέκρινε ορισµένες αξιοσηµείωτες διαφορές ου αρουσιάζουν οι δύο έννοιες. Αυτές
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εντοίστηκαν κυρίως στο σχήµα ου διαθέτει το ωραίο σε αντίθεση µε το υψηλό ου δεν το
διαθέτει, την αίσθηση της άνεσης ου µας ροκαλεί το ωραίο και στην αίσθηση ότι
βρίσκεται υό τον έλεγχό µας, ενώ σηµαντική διαφοροοίηση είναι και το γεγονός ότι το
ωραίο σε αντίθεση µε το υψηλό υάγεται στην κανονικότητα της φύσης.
Αό αυτές τις αισθητικές θεωρίες εηρεάστηκε βαθιά ο Σίλλερ, ο οοίος και εεδίωξε να
ροκαλέσει το συναίσθηµα του υψηλού µέσα αό την τραγική τέχνη και µάλιστα να
αρουσιάσει ήρωες ου θα ενσάρκωναν το υψηλό. Για να ειτευχθεί αυτό θεώρησε ότι
έρεε να διέλθουν οι ήρωες µέσα αό το χώρο των ισχυρών δοκιµασιών και µάλιστα
εκείνων ου έχουν τη δυναµική να ροκαλέσουν τραγικές συγκρούσεις, καθώς µόνο αυτές
θα αοτελούσαν την ααραίτητη ροϋόθεση άνω στην οοία θα εδράζονταν το υψηλόν.
Η ρόκληση µ΄ άλλα λόγια του υψηλού υακούει στο σχήµα :
∆οκιµασία ⇒ Τραγική σύγκρουση ⇒ Υψηλόν
Αυτές τις αισθητικές θεωρίες του Σίλλερ για το υψηλό γνώριζε ολύ καλά ο Σολωµός, ο
οοίος και ροσάθησε να τις εφαρµόσει στα τραγικά έργα τόσο της ελληνόγλωσσης όσο
και της ιταλόγλωσσης οιητικής του αραγωγής. Ένα αό αυτά τα έργα είναι και το
κείµενο για την Ελληνίδα µητέρα ου εξετάζουµε.
Για να µην είναι, όµως, αυθαίρετη η άοψή µας ερί αρουσίας του υψηλού στο κείµενο
και ερί ενσάρκωσής του αό τα ρόσωα, είναι αναγκαίο να εξετάσουµε, εάν αυτά
ράγµατι εµλέκονται σε δοκιµασίες ισχυρές, να διαιστώσουµε κατά όσο αυτές
ροκαλούν τραγικές συγκρούσεις και στη συνέχεια να µιλήσουµε για τη λειτουργία του
υψηλού.
Θ΄ αρχίσουµε αό την ερίτωση του ατέρα. Σ΄ αυτήν αναγνωρίζουµε τον άνθρωο ου
ασφυκτιούσε µέσα στο καθεστώς της ανελευθερίας και γι΄ αυτό θέλησε να διεκδικήσει το
δικαίωµα να ορίζει τον εαυτό του και να καθορίζει το µέλλον του. Για την αόκτηση αυτού
του δικαιώµατος ξεκίνησε τον ένολο αγώνα, έναν αγώνα ου τον οδήγησε σε δοκιµασίες
εώδυνες και σκληρές µε κορυφαία εκείνη του θανάτου. Στον αγώνα του µάλιστα, και
άντα µε βάση την αναλογία ου διαιστώσαµε να υάρχει µε τον κώδικα των Ελεύθερων
Πολιορκηµένων και σύµφωνα µε τον οοίο ερµηνεύουµε τη στάση των ηρώων,
αναγνωρίζουµε όλα τα στοιχεία ου µας ειτρέουν να µιλήσουµε για µια αντιαράθεση
ηθικού εριεχοµένου, καθώς οι συγκρούσεις δεν εριορίζονταν µόνο σε υλικό είεδο
(αντιαράθεση µε τις δυνάµεις του κατακτητή, κακουχίες, τραυµατισµοί, αώλεια
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συντρόφων), αλλά ροεκτείνονταν έως το είεδο των εσωτερικών συγκρούσεων, εκεί όου
ο ήρωας βρίσκεται στο δίληµµα να ειλέξει ανάµεσα σε ρωταρχικές αξίες, όως η ζωή και
η οικογένεια αό τη µια και η ανεξαρτησία αό την άλλη. Μια σύγκρουση τέτοιου
ειέδου είναι βαθύτατα τραγική και ληροί µία αό τις ροϋοθέσεις τραγικότητας του
σολωµικού έργου, την αδυναµία να αολαύσει ο ήρωας αγαθά ου έχουν υέρτατη αξία
γι΄ αυτόν. Έχουµε δηλαδή όλες εκείνες τις ροϋοθέσεις ου ροκαλούν το υψηλόν.
Και η ερίτωση της µητέρας δεν είναι διαφορετική. Κι αυτή υοφέρει αό την έλλειψη
της ελευθερίας κι αυτή είναι έτοιµη να ριχτεί στη µάχη, για να εκληρώσει την υοχρέωση
ρος την ατρίδα της. Όταν, όµως, η ίδια αοφασίζει να θέσει τον εαυτό της στον κίνδυνο
της µάχης, ροκρίνοντας τον εθνικό της ρόλο αό κάθε άλλο, ταυτόχρονα θέτει σε κίνδυνο
και τη ζωή του ίδιου του νεογέννητου αιδιού της, ου σε αυτή την ηλικία έχει αόλυτη
ανάγκη τις φροντίδες της. Η αόφασή της λοιόν να αγωνιστεί για την ελευθερία και να
θέσει σε κίνδυνο τόσο τη δική της ζωή όσο κι εκείνη του αιδιού της, ου ήδη είναι ορφανό
αό ατέρα, αοτελεί ένα στοιχείο αρκετό, για να µας οδηγήσει στο χώρο του υψηλού.
Εκείνος, όµως, ου ολύ ερισσότερο αό τους γονείς του θα κινηθεί σ΄ αυτούς του χώρους
και θα δοκιµαστεί µέσα αό µια λειάδα τραγικών συγκρούσεων είναι ο γιος της
Ελληνίδας µητέρας. Ας ροσαθήσουµε να φωτίσουµε τη δική του ερίτωση. Μια
ερίτωση η οοία, όσο κι αν έχει αναλογίες µ΄ εκείνες της Ελληνίδας µητέρας και του
ήρωα συζύγου της, αρουσιάζει και αξιοσηµείωτες αοκλίσεις, καθώς ο αγώνας του νέου δε
θα εριοριστεί αλά σε µια ένολη σύγκρουση του ιδίου µε τις δυνάµεις του κατακτητή
ου του στέρησαν την ελευθερία, αλλά θα ροχωρήσει και ιο έρα. Ο αγώνας του θα
λάβει τις διαστάσεις ενός αγώνα ενάντια στις αντιξοότητες και τις δυσχέρειες της ζωής, ενώ
ο νέος θα αναχθεί σε σύµβολο του ανθρώου ου θέτει υψηλούς στόχους και ροσαθεί να
τους υλοοιήσει, ξεερνώντας όλες τις δυσχέρειες και τις δυσκολίες.
Ο νέος, αγωνιζόµενος σ΄ αυτό τον αγώνα, όου οι υλικές δυνάµεις είτε δεν υάρχουν είτε
δεν ροσφέρουν καµία εγγύηση για την αίσια έκβαση της ροσάθειας, θα αναχθεί σε
γνήσιο σολωµικό ήρωα, σ΄ ένα ρόµαχο του αναφαίρετου δικαιώµατος του ανθρώου να
ζήσει ελεύθερος. Σ΄ έναν ήρωα, ου θα δεχτεί χτυήµατα αό δυνάµεις ανώτερες του, αό
δυνάµεις ου µορούν ανά άσα στιγµή να τον εξοντώσουν, γιατί τα χτυήµατά τους θα
είναι και µεγάλης έντασης και µεγάλης διάρκειας. Θα έχουν µάλιστα τη δύναµη να του
στερήσουν όλα εκείνα τα αγαθά ου µε κόο αέκτησε (όλα αν χαθούν, χαρά και τύχη και
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βασίλεια / La perdita d'ogni cosa, della gioia, della fortuna, dei regni) κι έτσι εκείνος, σύµφωνα µε
το σιλλερικό κώδικα, είναι ανάγκη να καταφύγει στο µόνο στήριγµα ου σε τέτοιες
δύσκολες στιγµές µορεί να τον βοηθήσει. Πρόκειται για τις ψυχικές του δυνάµεις (µικρό
κακό αν η ψυχή µένει στητή κι ολόρθα / è nulla, se l'Αnima resta in piedi).
Ο νέος θα αοτελέσει µια αό τις γνησιότερες ενσαρκώσεις του υψηλού µέσα στο σολωµικό
έργο, µια ενσάρκωση ου µορεί να σταθεί εάξια δίλα σ΄ εκείνη των Ελεύθερων
Πολιορκηµένων, γιατί ως ηθική ύαρξη θα µείνει ανίκητος αό κάθε αντίαλη δύναµη και
µε τον καλύτερο τρόο θα αοδείξει ότι ακόµη κι αν ο άνθρωος υοκύψει ως «φυσικό
λάσµα», κατά τη σιλλερική έκφραση, αλλά αραµένει ανεηρέαστος ως ηθική οντότητα,
θα µορέσει να εανακτήσει όλα εκείνα ου οι αντίµαχες δυνάµεις του στέρησαν.
Ενσαρκώνει την έννοια του υψηλού, λοιόν, ο νέος, αλλά όως αυτή την έννοια την έχει
κατανοήσει ο Σολωµός και όχι όως αυτή σκιαγραφείται µέσα στα φιλοσοφικά δοκίµια του
Σίλλερ. Ο Σολωµός δηµιουργεί µια δική του εκδοχή του υψηλού, η οοία αρουσιάζει
αρκετές οµοιότητες µ΄ εκείνη του Σίλλερ, αλλά και ολύ σηµαντικές διαφορές. Η ιο
σηµαντική αό αυτές είναι αυτή ου θα αρουσιάσουµε στη συνέχεια. Ο Γερµανός
διανοητής ορίζει το υψηλόν ως εξής : «Υψηλόν είναι εκείνο το αντικείµενο κατά την 4αρουσία του
ο4οίου ο φυσικός άνθρω4ος γνωρίζει τα όριά του, ενώ ο ηθικός την ανωτερότητά του, την ελευθερία
του α4ό κάθε όριο. Πρόκειται για ένα αντικείµενο δηλαδή, µ4ροστά στο ο4οίο υ4οκύ4τουµε ως φυσικά
4λάσµατα, αλλά αναβαθµιζόµαστε ηθικά».239 Σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό ροϋοτίθεται ότι
οι ισχυρές δοκιµασίες µέσα αό τις οοίες διέρχεται ο ήρωας θα ροκαλέσουν µια
κατάσταση διαταραχής και σύγκρουσης ανάµεσα στο φυσικό και τον ηθικό άνθρωο, η
οοία και θα αοδείξει την υεροχή της ηθικής φύσης αέναντι στην υλική. Αυτή µάλιστα
η σύγκρουση ανάµεσα στο νεύµα και την ύλη είναι ου δηµιουργεί τραγικές καταστάσεις
και η αρουσίασή της ρέει να αοτελεί σκοό της τέχνης. Πιο συγκεκριµένα ο Σίλλερ
στο αισθητικό του δοκίµιο «Για το Παθητικό» θα σηµειώσει: «Ο τελικός σκο4ός της τέχνης είναι
η 4αρουσίαση τού υ4εραισθητού και 4ιο συγκεκριµένα η τραγική τέχνη ικανο4οιεί αυτό το σκο4ό µόνο
όταν 4αρουσιάζει την ανεξαρτησία της ηθικής α4ό τους φυσικούς νόµους».240 Το υψηλόν, λοιόν,
για το Σίλλερ είναι αοτέλεσµα δυσαρµονίας ανάµεσα στην υλική και νευµατική φύση
του ανθρώου, άρα και ροϋοθέτει ένα δυιστικό µοντέλο για να λειτουργήσει.
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Τέτοιες ροϋοθέσεις, όµως, δε φαίνεται να υάρχουν στην ερίτωση ου εξετάζουµε,
όως δεν υήρξαν οτέ και για κανέναν άλλο σολωµικό ήρωα. Ο ήρωας του κειµένου
κατέρχεται στις µάχες ενιαίος (θα γένει αύριο δύναµη 4ου θα την κυβερνά ο νους / domani diverrà
forza diretta dalla mente), όως άλλωστε ο ατέρας και η µητέρα του, έτοιµος να
αντιµετωίσει τους οοιουσδήοτε εχθρούς του τόσο µε τις φυσικές του δυνάµεις όσο και
µε τις ψυχικές (των χτυ4ηµάτων η βροχή 4έφτει στων δυνατών το ύψος και εκείνοι ακλόνητοι
δείχνουν µέσα στη µάχη ότι είναι θεϊκής γενιάς τα τέκνα / la pioggia de'suoi colpi è diretta verso le
altezze dei forti che, fermi in queste, mostrano nella pugna d'essere di progenie divina).
Είναι µονιστικό το σολωµικό µοντέλο και το σηµαντικό είναι ως αυτό δεν αοτελεί σε
καµιά ερίτωση εµόδιο για να λειτουργήσει το τραγικό. Υάρχει µάλιστα το εξής ολύ
ενδιαφέρον στοιχείο σε τούτο το κείµενο. Κάθε ρόσωο αντιροσωεύει και µια
διαφορετική εκδοχή του σολωµικού τραγικού. Έτσι, το τραγικό στην ερίτωση του ατέρα
είναι το δίληµµα ανάµεσα στο αγαθό της ζωής και εκείνο της ελευθερίας, στην ερίτωση
της µητέρας είναι η συµµετοχή της στον ένολο αγώνα, ου συνεάγεται και την
εγκατάλειψη του νεογέννητου αιδιού της, ενώ στην ερίτωση του νέου η αόφασή του
να υερασιστεί αξίες και δικαιώµατα σηµαντικά γι΄ αυτόν και την κοινότητα και η
σύγκρουσή του µε δυνάµεις ανώτερες, ου ειδεικνύουν αέναντί του µια ιδιαίτερα
ειθετική στάση.
Το κείµενο, λοιόν, για την Ελληνίδα µητέρα, τώρα ου µετά τα όσα είαµε µορούµε να
το κατατάξουµε, όσο κι αν µε την ρώτη µατιά κάτι τέτοιο δεν είναι ορατό, στα τραγικά
έργα του οιητή, στα έργα ου αρουσιάζουν γνήσιους σολωµικούς ανθρώους µε
αξιοθαύµαστη ψυχοσωµατική ενότητα να αγωνίζονται για τη διατήρηση αλλά και την
αόκτηση αγαθών.
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Χειρόγραφο ΑΑ 47a
L'inferno t'è teso intorno da tutte le parti; ma le sue forze non possono
che lontano dal paradiso, e tu o Uomo n'hai una parte chiusa nel petto. Lo senti
tu che ti palpita dentro o Buono? La tua parola e il tuo atto, il tuo sentimento
è Lui. Se mai tu non conoscessi te stesso ascoltami! Esso è lira celeste,
Orfica fabbricatrice, e alle sue note il deserto si popola. Oh gioja
si popola il deserto d'Italia e torna grande com'era! Atterratevi genti e baciate la
terra fervidamente, la terra piena di bonta e di bellezza. Baciatela lungamente con
anima esultante, e all'alzare degli occhi vostri pieni di pianto, vedrete con
maraviglia la citta edificata. Da tutte le parti essa manda le armonie tutte dei
cieli, perchè veramente e la città d'Italia. Il vero e il Grande il Buono ed
il Santo svelano pienamente tutti i loro misteri, come il fioretto che s'apre.
O po accoglilo perchè è tuo.

278

Η Κόλαση από παντού σε κύκλωσε, αλλά οι δυνάµεις της δεν έχουν
δύναµη παρά µακριά απ΄ τον Παράδεισο, κι εσύ, Άνθρωπε, ένα µέρος του
στο στήθος σου το κλείνεις.
Τον ακούς µέσα στα στήθη σου, Καλέ, να λαχταρίζει; Μέσα στο λόγο και
τις πράξεις σου, στο συναίσθηµα και τη σκέψη σου βρίσκεται Αυτός. Αν
ποτέ δεν έχεις γνωρίσει τον εαυτό σου άκου µε! Είναι ουράνια λύρα,
κατασκευάζει Ορφείς και στους ήχους του η έρηµος γεµίζει κόσµο.
Ω χαρά, γεµίζει κόσµο η έρηµος της Ιταλίας και γίνεται µεγάλη όπως
ήταν! Γονατίστε, λαοί, κι ολόθερµα φιλήστε το χώµα, το χώµα που ΄ναι
γεµάτο απ΄ οµορφιά και καλοσύνη. Φιλήστε το ώρα πολύ µε χαρούµενη
ψυχή κι όταν σηκώσετε τα δακρυσµένα µάτια σας, θα δείτε µ΄ έκπληξη
την πολιτεία πια κτισµένη. Απ΄ όλες τις µεριές σκορπά την αρµονία των
ουρανών, γιατί στ΄ αλήθεια είναι η πολιτεία η ιταλική.
Τ΄ αληθινό και το Μεγάλο, το Καλό και το Ιερό ξεσκεπάζουν όλα τους τα
µυστικά σαν το λουλούδι που ανθεί.
Ω, λαέ, δέξου το γιατί είναι δικό σου.
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Χειρόγραφο ΑΑ 49 b

La bontà vera e sentita con tutti i pensieri ed affetti onde è piena nell'animo
umano, fu in lui interrotta per un
momento — per un breve momento
d'ora - dall'agonia, che fu poi, coll'
avidità dell'assetato cervo alla fonte,
ripresa Altrove, e per sempre.
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Η καλοσύνη η αληθινή, που τη νιώθουµε
µ΄ όλες τις σκέψεις και τα συναισθήµατα
που ΄ναι γεµάτη η ανθρώπινη ψυχή,
για µια στιγµή σ΄ αυτόν διακόπηκε
- για λίγο µόνο - από την αγωνία,
µα ύστερα, µε την αχορτασιά
του διψασµένου ελαφιού στην πηγή,
ξανάρχισε Αλλού και µια για πάντα.

281

Χειρόγραφο ΑΑ 47 c

è forse un inganno? Ma non può essere un inganno, qui l' inanimata rupe,
qui l'insensata gleba son buone; questa è l'Italia. Ah sei tu la maestra delle
nazioni, la madre dell'ospitalita, ove ognuno dopo un'ora trova sua patria,
dove il barbaro s'innalza a sospettare gli Dei; dove da mille fonti scorre la vita
a dissetare tutti gli Spiriti. Tu non puoi essere che l'Italia. Se mai il
mio spirito producesse un fioretto, gli fu Padre il tuo Sole. Deh potesse
il mio spirito maturarsi e ricostruire con verita grande la sua grandezza.
Ma che vedo? In ogni angolo di questa terra è chiuso umanamente
l'Olimpo intero. Sotto il tuo sguardo o Dio allo splendore del quale lo vidi
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Χειρόγραφο ΑΑ 47 c

Ίσως είναι µια πλάνη; ∆εν µπορεί να είναι πλάνη. Εδώ η άψυχη πέτρα, εδώ
το άχρηστο το χώµα είναι κι αυτό καλό. Αυτή είναι η Ιταλία. Αχ, εσύ ΄σαι ο
δάσκαλος των εθνών, η µητέρα της φιλοξενίας, εκεί όπου ο καθένας σύντοµα
βρίσκει την πατρίδα του, εκεί που ο βάρβαρος υψώνεται κι υποπτεύεται την
ύπαρξη θεών· εκεί απ΄ όπου αναβλύζει η ζωή µέσα απ΄ χίλιες βρύσες, για να
ξεδιψάσει όλα τα Πνεύµατα. Εσύ δεν µπορεί να είσαι άλλη παρά η Ιταλία.
Εάν ποτέ το πνεύµα µου γέννησε ένα λουλουδάκι, πατέρας του ήταν ο Ήλιος
σου. Αχ, και να µπορούσε το πνεύµα µου να ωριµάσει και να πλάσει αληθινά
το µεγαλείο σου. Αλλά τι βλέπω; Κάθε γωνιά αυτής της γης κλείνει µέσα της
ενανθρωπισµένο κι ατόφιο τον Όλυµπο. Κάτω απ΄ το βλέµµα σου, Θεέ, στη
λάµψη του τον είδα.
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Versa o Primavera tutti i tuoi fiori sotto le orme divine. L'averno versa tutti
gli ospiti Italici.
I vivi ed i morti s'affratellano nella gioja, ed in essa fiorisce il Paradiso, che
balza i piu leggiadri fiori del Paradiso, che fà fiorir i piu bei fiori del
Paradiso
al Paradiso
Τ΄ ακούς εσύ στα στήθια σου Καλέ να λαχταρίζει
την ακούς
Μέσα στα στήθια σου τ΄ ακούς Καλέ να λαχταρίζει
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Σκόρπισε, Άνοιξη, όλα σου τα λουλούδια σου
κάτω από τα θεϊκά πατήµατα.
Ο Κάτω κόσµος σκορπίζει όλους τους Ιταλούς που φιλοξενεί.
Οι ζωντανοί κι οι πεθαµένοι αδελφώνονται
µες τη χαρά και σ΄ αυτήν ανθίζει ο Παράδεισος,
που ξεπετά τα πιο όµορφα λουλούδια του Παραδείσου
και κάνει ν΄ ανθίσουν τα πιο όµορφα λουλούδια
του Παραδείσου στον Παράδεισο.
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Στα χειρόγραφα της Ακαδηµίας Αθηνών αρ. 47b και 47c, A.E. 565 και 566 υάρχουν
τέσσερα άτιτλα εζά σχεδιάσµατα γραµµένα στα ιταλικά και ένα δίστιχο ελληνόγλωσσο.
Στο χειρόγραφο αρ. 47b (AE 565) δύο εζά κείµενα, αό τα οοία το ρώτο είναι γραµµένο
οριζόντια άνω στο φύλλο (στο εξής θα το ονοµάζουµε Κείµενο α΄: «L΄inferno t’è teso
intorno… /Η Κόλαση σου στήθηκε τριγύρω…»), ενώ το δεύτερο κάθετα και κατά µήκος της
σελίδας (Κείµενο β΄: «La bontà vera e sentita… / Η καλοσύνη η αληθινή…»).241 Η έκταση του
ρώτου κειµένου είναι 12 γραµµές και του δευτέρου 7.
Στο χειρόγραφο 47c (AE 566), υάρχουν δύο ιταλόγλωσσα κείµενα και ένα δίστιχο
ελληνόγλωσσο. Το ρώτο ιταλόγλωσσο κείµενο αοτελείται αό 10 γραµµές ου εαινούν
την Ιταλία (Κείµενο γ΄: «è forse un inganno?/ Είναι µια 4λάνη ίσως;»), το δεύτερο είναι ένα
εζό τεσσάρων γραµµών µε θέµα και άλι την Ιταλία (Κείµενο δ΄: «Versa o Primavera…/
Σκόρ4ισε Άνοιξη…») και µετά αό ένα µικρό κενό υάρχει ο ελληνόγλωσσος στίχος:
«τ΄ ακούς εσύ στα στήθη σου Καλέ να λαχταρίζει»
µε την αραλλαγή (υάρχει ανοµοιότυη στον Πόρφυρα 1,4)
την ακούς
«µέσα στα στήθια σου τ΄ ακούς Καλέ να λαχταρίζει».
Ο ελληνόγλωσσος στίχος είναι αριθµηµένος αό τον οιητή µε το νούµερο 5, αρίθµηση ου
τον συνδέει µε τις τέσσερις γραµµές του Κειµένου δ΄(Versa o Primavera…/ Σκόρ4ισε
Άνοιξη…)..
Τα κείµενα δηµοσιεύτηκαν για ρώτη φορά αό το Λίνο Πολίτη το 1955, µε τη σηµείωση
του εκδότη ως δεν µορεί να διακρίνει αν ρόκειται για σχεδιάσµατα ροορισµένα να
στιχουργηθούν ελληνικά ή για κάοιο σχέδιο λόγου ή κάτι ανάλογο. Πάντως, θεωρεί το
Κείµενο α΄ (L΄ inferno t’è teso intorno… /Η Κόλαση α4ό 4αντού σε κύκλωσε…) και Κείµενο γ΄ (è
forse un inganno?/ Ίσως είναι µια 4λάνη;) τµήµατα ενός ευρύτερου σχεδιάσµατος, ενώ το β΄ (La
bontà vera e sentita… / Η καλοσύνη η αληθινή…) ανεξάρτητο. Ο Πολίτης στηρίζει την άοψή
του στο γεγονός ότι, αντίθετα µε τα Κείµενα α΄ και γ΄, ου είναι δυσανάγνωστα και
κακογραµµένα, το Κείµενο β΄ είναι γραµµένο µε ειµέλεια και σε διαφορετικό χαρτί αό
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Εειδή τα κείµενα είναι άτιτλα, χρησιµοοιούµε την ρώτη φράση καθενός, για να διευκολύνουµε τον αναγνώστη στην εύρεσή και στον

διαχωρισµό τους.
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τα υόλοια δύο.242 Το Κείµενο δ΄(Versa o Primavera… / Σκόρ4ισε Άνοιξη…) το θεωρεί
συνέχεια του κειµένου γ΄ (è forse un inganno?/Ίσως είναι µια 4λάνη;) και γι΄ αυτό τα δύο
σχεδιάσµατα τα ανθολογεί µαζί χωρίς να τα διαχωρίσει ούτε µε αράγραφο ούτε µε τελεία.
Τα χειρόγραφα µελετά και ο Σ. Αλεξίου στην έκδοση των «Ποιηµάτων και Πεζών» του
Σολωµού.243 Ο µελετητής, όµως, δε δηµοσιεύει το Κείµενο β΄ (La bontà vera e sentita… / Η
καλοσύνη η αληθινή…), το Κείµενο γ΄(è forse un inganno?/ Ίσως είναι µια 4λάνη;) και δ΄(Versa o
Primavera…/ Σκόρ4ισε Άνοιξη…), ούτε και τον ελληνόγλωσσο στίχο. ∆ηµοσιεύει µόνο το
Κείµενο α΄ (L’inferno t’è teso intorno… /Η Κόλαση σου στήθηκε τριγύρω…) και διατυώνει την
άοψη ως ο Πολίτης κακώς συνδέει τα Κείµενα α΄ (L΄inferno ti e teso intorno… /Η Κόλαση
σου στήθηκε τριγύρω…) και γ΄(è forse un inganno?/Είναι µια 4λάνη ίσως;) µε θέµα την Ιταλία.
Υοστηρίζει ως το Κείµενο α΄ αναφέρεται µε σαφήνεια στα γεγονότα του 1848 στην
Ιταλία, τότε ου ξεκίνησε µεγάλη λαϊκή εξέγερση στο Βορρά µε σκοό να εκδιώξει τους
Αυστριακούς αό το ιταλικό έδαφος.244 Θεωρεί ακόµη, στηριζόµενος στη µέθοδο της
ιστορικής ροσέγγισης των κειµένων, ως το ρόσωο ου εαινείται είναι ο Κάρολος
Αλβέρτος της Σαβοΐας, βασιλιάς του Πεδεµοντίου, ο οοίος κήρυξε τον όλεµο κατά τον
Αυστριακών και αρεχώρησε Σύνταγµα στους υηκόους του, αρόλο ου ο ίδιος στο
αρελθόν είχε δείξει αολυταρχική συµεριφορά.245
Ο Γ. Κεχαγιόγλου αορρίτει κάθε εικαιρική και ιστορική αναφορά και συγκλίνει ρος
την άοψη Πολίτη. Θεωρεί τα Κείµενα α΄ (L΄inferno t’è teso intorno… /Η Κόλαση σου στήθηκε
τριγύρω…) και γ΄ (è forse un inganno?/ Ίσως είναι µια 4λάνη;) αλληλοδιάδοχα και ιστεύει ως
στην

αρχή

του

ρώτου

καθορίζεται

το

«λυρικό

λαίσιο»,

θεµατικό

µοτίβο

Κόλασης/Παραδείσου και µάλιστα Αγαθού/Καλού, και στη συνέχεια ροσδιορίζεται το
«τοικό λαίσιο», η Ιταλία δηλαδή.246
Η δική µας άοψη βρίσκεται ολύ κοντά στην άοψη των Πολίτη και Κεχαγιόγλου.
Θεωρούµε ότι τα Κείµενα α΄ (L΄inferno t’è teso intorno… /Η Κόλαση σου στήθηκε τριγύρω…)
και γ΄(è forse un inganno?/ Ίσως είναι µια 4λάνη;) συνδέονται µεταξύ τους και µάλλον
αοτελούν εζά σχεδιάσµατα µιας ευρύτερης οιητικής σύνθεσης της οοίας το λυρικό
242

Λίνος Πολίτης 1955, σελ. 336 –337 και Νέα Εστία 48 (1950) 1146, σελ. 1545-1555

243

Στ. Αλεξίου 1994, σελ. 291-294

244

Η Βόρεια Ιταλία είχε καταληφθεί αό τους Αυστριακούς το 1815, εοχή κατά την οοία ο οιητής βρίσκονταν ως σουδαστής στην

Κρεµόνα και την Παβία.
245

Στ. Αλεξίου 1994, σελ. 291-294

246

Γ. Κεχαγιόγλου, 2000, σελ. 305-309
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λαίσιο θα ήταν ως ένα σηµείο ανάλογο µε εκείνο του Πόρφυρα. Το θέµα της σύνθεσης θα
ήταν η αντιαλότητα Κόλασης-Παραδείσου, αλλά το τοικό λαίσιο θα ήταν διαφορετικό
αό εκείνο του Πόρφυρα. Κατά άσα ιθανότητα τα γεγονότα διαδραµατίζονται στην
Ιταλία και ο ενδοκειµενικός ήρωας θα ήταν Ιταλός. Όσο για την υµνητική αναφορά στην
Ιταλία, αυτή αιτιολογείται τόσο αό την καταγωγή του ενδοκειµενικού ήρωα, όσο και αό
την τάση του Σολωµού, ειδικότερα την ύστερη ερίοδο της οιητικής του δηµιουργίας, να
εξυµνεί τη χώρα ου έζησε δέκα χρόνια, µορφώθηκε και γνώρισε σηµαντικούς ανθρώους
των γραµµάτων.
Στο Κείµενο γ΄(è forse un inganno?/Ίσως είναι µια 4λάνη;) µάλιστα υάρχουν και
αυτοβιογραφικές αναφορές, καθώς ο αφηγητής αοκαλύτει ότι είναι άνθρωος του
νεύµατος (εάν το 4νεύµα µου γέννησε ένα λουλουδάκι 4ατέρας του ήταν ο Ήλιος σου / Se mai il
mio spirito producesse un fioretto, gli fu Padre il tuo Sole) και µάλιστα έζησε και µορφώθηκε
στην Ιταλία (µητέρα της φιλοξενίας εκεί ό4ου ο καθένας σύντοµα βρίσκει την 4ατρίδα του, εκεί ό4ου
ο βάρβαρος υψώνεται κι υ4οψιάζεται την ύ4αρξη Θεών/ la madre dell'ospitalita, ove ognuno dopo
un'ora trova sua patria, dove il barbaro s’innalza a sospettare gli Dei;). Η υµνητική αναφορά
στην Ιταλία θα µορούσε να ροηγείται του θεµατικού µοτίβου Κόλασης- Παραδείσου.
Αυτή την υόθεση ενισχύει η εικόνα του χειρογράφου 47C/ΑΕ 566 στο οοίο το Κείµενο
δ΄ µε θέµα την Ιταλία (Versa o Primavera…/ Σκόρ4ισε Άνοιξη…) ροηγείται του
ελληνόγλωσσου στίχου και της αραλλαγής του, ου έχουν ως θέµα τους τον έαινο ενός
ροσώου.
Όσον αφορά το Κείµενο β΄ (La bontà vera e sentita…/ Η καλοσύνη η αληθινή…), θεωρούµε ότι
δεν είναι ένα ανεξάρτητο αόσασµα (άοψη Πολίτη), αλλά συνδέεται µε τα υόλοια και
φανερώνει την ρόθεση του οιητή να αρουσιάσει µια δοκιµασία του ενδοκειµενικού
ροσώου κατά τη διάρκεια της οοίας αώλεσε την ηθική του οιότητα (…σ΄ αυτόν για µια
στιγµή διακό4ηκε, για λίγο µόνο, α4ό την αγωνία / fu in lui interotta per un momento– per un breve
momento d’ora – dall΄agonia), ηθική οιότητα ου ανέκτησε ύστερα αό ροσάθεια (…µε τη
λαχτάρα του διψασµένου ελαφιού στην 4ηγή, ξανάρχισε αλλού και µια για 4άντα/ coll΄avidita
dell΄assenato cervo alla fonte ripresa Altrove, e per sempre ).
Είναι ώρα, όµως, να ειχειρήσουµε την ερµηνευτική ανάλυση των δύο βασικών θεµάτων
των κειµένων, ου όως είαµε είναι εκείνο του αντιθετικού ζεύγους ΚόλασηςΠαράδεισου και του εαίνου της Ιταλίας.
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Ξεκινώντας αό το θέµα Κόλασης-Παραδείσου, ου αραέµει στην αντιαλότητα
Ανθρώου/Παραδείσου – ∆υνάµεις του κακού/Κόλαση, τονίζουµε ροεξαγγελτικά ως
είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέµα, το οοίο µας βοηθά να κατανοήσουµε το σολωµικό
ανθρωισµό. Τα κείµενα ου αναφέρονται στο θέµα είναι οι ρώτες έντε γραµµές του
κειµένου α΄ (κείµενο αα΄: L΄inferno t’è teso intorno…si popola /Η Κόλαση α4ό 4αντού σε
κύκλωσε…γεµίζει κόσµο), το κείµενο β΄ (La bontà vera e sentita / Η καλοσύνη η αληθινή…) και ο
ελληνόγλωσσος στίχος µε την αραλλαγή του. 247
Κείµενο αα΄
L΄ inferno t’è teso intorno da tutte le parti; ma le sue forze non valgono
che lontano dal paradiso, e tu o Uomo n’hai una parte chiusa nel petto. Lo senti
tu che ti palpeta dentro o Buono ?
La tua parola e il tuo atto; nel pensiero è Lui il tuo sentimento
è Lui. Se mai tu non conoscessi te stesso ascoltami ! Esso è lira
celestre,Orfica fabbricatrice e alle sue notte il deserto si popola.
***
Η Κόλαση α4ό 4αντού σε κύκλωσε, αλλά οι δυνάµεις της δεν έχουν δύναµη
4αρά µακριά α4΄ τον 4αράδεισο κι εσύ, Άνθρω4ε, ένα µέρος του στο στήθος
σου το κλείνεις. Τον ακούς µέσα στα στήθη σου, Καλέ, να λαχταρίζει;
Μέσα στο λόγο και στις 4ράξεις σου, στο συναίσθηµα και στη σκέψη σου
βρίσκεται Αυτός. Αν 4οτέ δεν έχεις γνωρίσει τον εαυτό σου, άκου µε! 248
Είναι ουράνια λύρα, κατασκευάζει Ορφείς και τους ήχους του
η έρηµος γεµίζει κόσµο
Κείµενο αα΄, Α.Α 47α / Α.Ε. 565, 1-5
Κείµενο β΄
La bontà vera e sentita con tutti i pensieri ed affetti onde è piena nell΄animo
umano, fù in lui interotta per un
momento – per un breve momento
d΄ora – dall΄agonia, che fù poi, coll΄
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Στην αράθεση των αοσασµάτων ακολουθούµε τη σειρά ου έχουν τα κείµενα στα Αυτόγραφα έργα και όχι εκείνη της δηµοσίευσης

του ρώτου εκδότη.
248

Η υογράµµιση είναι του οιητή.
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avidità dell΄assenato cervo alla fonte,
ripresa Altrove, e per sempre.
***
Η καλοσύνη η αληθινή, 4ου τη νιώθουµε
µ΄ όλες τις σκέψεις και τα συναισθήµατα
4ου ΄ ναι γεµάτη η ανθρώ4ινη ψυχή,
σ΄ αυτόν για µια στιγµή διακό4ηκε, για λίγο µόνο,
α4ό την αγωνία, µα ύστερα,
µε τη λαχτάρα του διψασµένου ελαφιού στην 4ηγή,
ξανάρχισε Αλλού και µια για 4άντα.
Κείµενο β΄ΑΑ. 49b / A.E. 565, 1-6
Ελληνόγλωσσος στίχος
Τ΄ ακούς εσύ στα στήθη σου Καλέ να λαχταρίζει
Την ακούς
Μέσα στα στήθια σου τ΄ ακούς Καλέ να λαχταρίζει.
ΑΕ 566
Στα κείµενα ο λόγος εκφέρεται αό µια ανώνυµη αφηγηµατική φωνή, έναν αντογνώστη
αφηγητή, ου φαίνεται να γνωρίζει τον εσωτερικό κόσµο του ενδοκειµενικού ήρωα
καλύτερα και αό τον ίδιο. Η γνώση αυτή τον οδηγεί στο να χαρακτηρίσει τον
ενδοκειµενικό ήρωα µε τα είθετα «ουράνια λύρα / lira celestre», «κατασκευάζει Ορφείς / Orfica
fabbricatrice» και ηγή µουσικών ήχων (…στις νότες της η έρηµος γεµίζει κόσµο / e alle sue notte
il deserto si popola) και να τον θεωρεί µέρος του Παραδείσου. Μέσα αό τους
χαρακτηρισµούς αυτούς, αλλά και αό τη σύνδεση της ανθρώινης ψυχής µε τον
Παράδεισο, αναδεικνύεται µια άγια θέση της σολωµικής ανθρωολογίας ου θέλει τον
άνθρωο να συγγενεύει οιοτικά µε το θείο, να είναι σώµα και ψυχή ένας:
όµορφος κόσµος ηθικός αγγελικά 4λασµένος
Ε4ίγραµµα στη Φραγκίσκα Φραίζερ
λάσµα ου δεν έχει εριθώρια να κλιµακώσει την αρετή του και δεν υάρχει ανάγκη να
αρθεί στο ύψος της ηθικής συνείδησης, γιατί την έχει κατακτήσει. Αό το 1833 και ύστερα
οι µορφές ου λάθει ο Σολωµός αγγίζουν την τελειότητα και ολλές αό αυτές µάλιστα
διαθέτουν κι ένα ακόµη ολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό. Πρόκειται για την αφέλεια του
χαρακτήρα τους. Μιας ιδιότητας φυσικής, ιδιαιτέρως σηµαντικής ου χαρακτηρίζει και τον
290

ήρωα των κειµένων. Αυτός µάλιστα χαρακτηρίζεται και αό τον τύο εκείνο της αφέλειας
ου ο Σίλλερ ονοµάζει «αφέλεια της έκληξης».
Se mai tu non conoscessi te stesso ascoltami ! Esso è lira
celestre, Orfica fabbricatrice e alle sue notte il deserto si popola.
***
Αν 4οτέ δεν έχεις γνωρίσει τον εαυτό σου, άκου µε! Είναι ουράνια λύρα, κατασκευάζει
Ορφείς και µε τους ήχους του η έρηµος γεµίζει κόσµο.
Κείµενο α΄ / Α.Ε. 565, 4-5
Στο αισθητικό δοκίµιο του Σίλλερ «Για την αφελή και συναισθηµατική 4οίηση», δοκίµιο ου ο
Σολωµός είχε διαβάσει µεταφρασµένο αό το Ν. Λούντζη, υάρχει ο ορισµός του αφελούς
χαρακτήρα και η διάκριση της έννοιας σε δύο κατηγορίες, στο «αφελές της έκληξης» και
στο «αφελές του φρονήµατος».249 Για το Γερµανό διανοητή το αφελές ροκύτει όταν η
φύση, η αυθόρµητη δηλαδή ενέργεια του ροσώου, νικά την τέχνη, την ειτήδευση
δηλαδή και την ροσοίηση, και όταν αυτή η νίκη εέρχεται χωρίς να το ξέρει και να την
ειδιώκει το άτοµο, τότε έχουµε την αρουσία του «αφελούς της έκληξης», ενώ όταν
υάρχει λήρη συνείδησή της έχουµε το «αφελές του φρονήµατος».250
Ο Σολωµός, γνώστης αυτών των θεωριών, θα τις εφαρµόσει στο κορυφαίο έργο του, τους
Ελεύθερους Πολιορκηµένους, και θα διαγράψει το χαρακτήρα των αγωνιστών µε τέτοιο
τρόο, ώστε να έχουν «insienza d΄ogni loro virtù/ άγνοια κάθε αρετής τους» (ΑΕ 515Α). Πιο
συγκεκριµένα ο χαρακτήρας ενός αό τους δύο «φίλους», τους αδελφοοιτούς,
εριγράφεται ως «la grandezza che ignora se stessa /η δύναµη 4ου αγνοεί τον εαυτό της (ΑΕ 476Β)
ενώ και των γυναικείων χαρακτήρων οι στοχασµοί «incorporate in Incoscia Figura\
ενσωµατώνονται σε Ασύνειδη µορφή» (ΑΕ 417Β).
Παρόµοια χαρακτηριστικά µε τους αραάνω ήρωες έχει και ο ανώνυµος ενδοκειµενικός
ήρωας των «Σχεδιασµάτων». Είναι ένας χαρακτήρας ου τον χαρακτηρίζει η αφέλεια του
φρονήµατος, ένα ρόσωο ου ενεργεί «µε καλοσύνη/ bontà» δίχως να ροσχεδιάζει τις
ενέργειές του. Παρουσιάζεται ηθικά ολοκληρωµένος και αρόσβλητος αό τις ειθέσεις του
κακού (Κόλαση) ου ειχειρούν να τον αλλοτριώσουν.
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Στην ειστολή µε ηµεροµηνία 7 Αυγούστου 1836ο οιητής γράφει µεταξύ άλλων στον αδελφό του (Πολίτης 1991α , σελ. 342): « Και σιγά-

σιγά , µε όλη του την άνεση ( ο Λούντζης), µεταφράζοντας µια σελιδούλα την ηµέρα, ας µου στείλει, τη µελέτη «για το αφελές και αισθηµατικό» του ιδίου. Ο τίτλος
θαρρώ 4ως είναι ακριβώς «Για την αφελή και αισθηµατική 4οίηση».
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F. Sciller, 1795, [Ελληνική µετάφραση 1985 σελ. 14-15 και συνέχεια έως 35].
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L΄ inferno t’è teso intorno da tutte le parti (…)
***
Η Κόλαση α4ό 4αντού σε κύκλωσε (…)
Κείµενο α΄ / Α.Ε. 565, 1
Ο σολωµικός ήρωα, όµως, δεν κινδυνεύει αό αυτές, καθώς η δύναµή τους δεν µορεί
εηρεάσει την ηθική του συνείδηση, ου µε βάση την αρχή της αναλογίας χαρακτηρίζεται
ως Παράδεισος.251
(…) ma le sue forze non valgono che lontano dal paradiso,
e tu o Uomo n’hai una parte chiusa nel petto.
***
(…) αλλά οι δυνάµεις της δεν έχουν δύναµη 4αρά µακριά α4΄ τον Παράδεισο
κι εσύ, Άνθρω4ε, ένα µέρος του στο στήθος το κλείνεις.
Κείµενο α΄ / Α.Ε. 565, 1-2
Ο σολωµικός ανθρωισµός είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και ολύ κολακευτικός για τον
άνθρωο, ο οοίος αρουσιάζεται ως η τέλεια µορφή, ένας µικρός Θεός, ου µορεί να ζει
στον είγειο κόσµο, αλλά είναι εξ ολοκλήρου θείος. Γίνεται έτσι εµφανές ως η «η αίσθηση
της αόστασης»252 ανάµεσα στο Θεό και τον άνθρωο είναι ανύαρκτη στο Σολωµό, καθώς
ο άνθρωος είναι λάσµα ανώτερο, ου δεν είναι οτέ διχασµένο µέσα στα λαίσια µιας
τραγικής αντιφατικότητας του εαυτού του, και δεν ταλαιωρείται αό καµιά δυσαρµονία
ούτε εσωτερική ούτε εξωτερική. Αόλυτα ενιαίος και συµαγής ο κόσµος του, συµαγής
και ο ίδιος ακόµη κι όταν ακόµη ζει υό το κράτος της ανάγκης δεν αύει να είναι:
«τριαντάφυλλα ΄ναι θεϊκά στην κόλαση 4εσµένα» (Σχ. Β΄12), όως χαρακτηριστικά θα
αοκαλέσει τους Μεσολογγίτες ο οιητής στους Ελεύθερους Πολιορκηµένους.
Μετά τα όσα είαµε ροκύτει όµως ένα εύλογο ερώτηµα: µήως ο σολωµικός ήρωας,
καθώς διαθέτει άτρωτους αµυντικούς µηχανισµούς και είναι ααλλαγµένος αό την
ανάγκη

να

διεκδικήσει

ανώτερη

οιότητα

ζωής,

ορεύεται

αόλυτα

ευτυχής,

ολοκληρωµένος και ροφυλαγµένος αό κάθε κίνδυνο;
Αυτή η σκέψη, όσο κι αν φαίνεται λογική, δε βρίσκει εφαρµογή στο σολωµικό έργο. Ο
σολωµικός ήρωας είναι ένα ρόσωο ου διεξάγει συνεχώς σκληρούς και είονους
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Παρεµφερούς εριεχοµένου είναι και οι στίχοι 1.1-3 του Πόρφυρα, τους οοίους αραθέτουµε εδώ: «Η Κόλαση 4άντ΄ άγρυ4νη σου στήθηκε

τριγύρου\ Αλλά δεν είχε δύναµη 4άρεξ µακριά και 4έρα\ Μακριά ΄4ο την Παράδεισο, και συ σ΄ εσέ ΄χεις µέρος \ Μέσα στα στήθη σου τ΄ ακούς , Καλέ, να λαχταρίζη;»
252.

Ηρακλής Ρεράκης, 1997, σελ 332
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αγώνες, αγώνες ου υοβάλλουν σε υέρτατη δοκιµασία το σώµα, το νεύµα και τη ψυχή
του. Και οι αγώνες αυτοί είναι αγώνες όχι ανύψωσης και διεκδίκησης, αλλά διατήρησης
των κεκτηµένων. Ο σολωµικός άνθρωος καταβάλλει ροσάθειες όχι για να αρθεί, αλλά
για να διατηρηθεί στο ύψος ου στέκεται. ∆εν αγωνίζεται για να δηµιουργήσει ισορροίες,
αλλά να διατηρήσει τις υάρχουσες.253 Κάτι τέτοιο όµως δεν είναι εύκολο. Οι άσης
φύσεως εχθροί, όως οι Τούρκοι στους Ελεύθερους Πολιορκηµένους, ο καρχαρίας στον
Πόρφυρα, το γεράκι στο Αηδόνι και το γεράκι, αλλά και η αγωνία στο Κείµενο β΄, αοτελούν
κινδύνους για τον ηθικό άνθρωο και έχουν τη δύναµη να τον οδηγήσουν σε ράξεις ου
θα ροσβάλλουν την ηθική του υόσταση και θα τον αλλοτριώσουν.
Οι σολωµικές µορφές, όµως, αντιµετωίζουν αυτούς τους κινδύνους µε ειτυχία και γι΄
αυτό αξίζουν το θαυµασµό και τον έαινο τόσο οι ίδιοι όσο και ο τόος ου τους γέννησε.
Στα κείµενα ου εξετάζουµε, ατρίδα του ενδοκειµενικού ήρωα είναι η Ιταλία και γι΄ αυτό
ο έαινος της χώρας δεν είναι αλλότριος ρος το νεύµα του κειµένου, αλλά συνδέεται
οργανικά µε αυτό. Μάλιστα το θέµα του εαίνου της Ιταλίας αασχόλησε αρκετά το
Σολωµό και γι΄ αυτό υάρχουν τρεις διαφορετικές εεξεργασίες του. Πρόκειται για τις ετά
τελευταίες γραµµές του Κειµένου α΄ (L΄inferno ti è teso intorno…), για το κείµενο γ΄( è forse
un ingano…) και το κείµενο δ΄ (Versa o primavera…).
Κείµενο αβ΄, 5-12
(…) Oh gioja
si popola il deserto d΄Italia e torna grande com'era! Atterratevi genti e baciate la terra fer- vidadamente,
la terra piena di bontà e di bellezza.Baciatela lungamente con
anima esultante, e all'alzare degli occhi vostri pieni di pianto, vedrete con
meraviglia la città edificata. Da tutte le parti essa manda le armonie dei
cieli, perchè veramente è lα città d΄ Italia. Il vero e il Grande il Βuοnο ed il
Santo svelano pienamente tutti i loro misteri, come il fioretto che s΄apre.
O [popolo]254 accoglilo perchè è tuo.
***

Ω χαρά, γεµίζει κόσµο η έρηµος της Ιταλίας και γίνεται µεγάλη ό4ως ήταν! Γονατίστε, λαοί κι
ολόθερµα φιλήστε το χώµα, το χώµα 4ου ΄ ναι γεµάτο α4΄ οµορφιά και καλοσύνη.

253.

Για ερισσότερες ληροφορίες εί του θέµατος ο αναγνώστης µορεί να ανατρέξει στη µελέτη του Ερ. Καψωµένου, 1992, σελ. 89-112
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Στο ρωτότυο κείµενο υάρχει η γραφή + po +. Ο Πολίτης υοθέτει ότι ρόκειται για τον τύο popolo (λαός, κόσµος). Με την άοψη

Πολίτη συµφωνεί ο Κεχαγιόγλου. Ο Αλεξίου υοθέτει potente (δυνατός).
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Φιλήστε το ώρα 4ολύ µε χαρούµενη ψυχή κι όταν σηκώσετε τα δακρυσµένα µάτια σας, θα δείτε µ΄
έκ4ληξη την 4ολιτεία κτισµένη.
Α4΄ όλες τις µεριές σκορ4ά την αρµονία των ουρανών, γιατί στ΄ αλήθεια είναι η 4ολιτεία η
ιταλική.
Τ΄ αληθινό και το Μεγάλο, το Καλό και το Ιερό ξεσκε4άζουν όλα τους τα µυστικά σαν το λουλούδι
4ου ανοίγει.
Ω, λαέ, δέξου το γιατί είναι δικό σου.
ΑΑ 49b / Α.Ε. 565, 5-12
Κείµενο γ΄
è forse un inganno? Νo nοn puo essere un inganno, qui l'inanimata rupe,
qui l'insensata gleba son buone; questa è l΄Italia. Ah sei tu la maestra delle nazioni, la
madre dell'ospitalità, ove ognuno dopo un'ora trova sua patria,
dove il barbaro s'innalza a sospettare gli Dei; dove da mille fonti scorre la
vita a dissetare tutti gli Spiriti. Tu non puoi essere che l΄Italia. Se mai il
mio spirito producesse un fioretto, gli fù Padre il tuo Sole. Deh potesse
il mio spirito maturarsi e ricostruire con verità grande la sua grandezza.
Ma che vedo? Ιn ogni angolo di questa terra è chiuso umanamente
l΄Olimpo intero. Sotto il tuo sguardo, ο Dio, allo splendore del quale
lo vidi.
***
Είναι µια 4λάνη ίσως; ∆εν µ4ορεί ναι είναι 4λάνη. Εδώ η άψυχη 4έτρα, εδώ το άχρηστο
χώµα είναι κι αυτό καλό.255 Αυτή είναι η Ιταλία. Αχ, εσύ είσαι ο δάσκαλος των εθνών, η
µητέρα της φιλοξενίας, εκεί ό4ου ο καθένας σύντοµα βρίσκει την 4ατρίδα του, εκεί ό4ου ο
βάρβαρος υψώνεται κι υ4οψιάζεται την ύ4αρξη Θεών, α4΄ ό4ου αναβλύζει η ζωή µέσα α4ό
χίλιες βρύσες για να ξεδιψάσει όλα τα Πνεύµατα.
Εσύ δεν µ4ορεί 4αρά να είσαι η Ιταλία. Εάν 4οτέ το 4νεύµα µου γέννησε ένα λουλουδάκι,
4ατέρας του ήταν ο Ήλιος σου. Αχ, και να µ4ορούσε το 4νεύµα µου να ωριµάσει και να
4λάσει µε µεγάλη αλήθεια το µεγαλείο σου.
Αλλά τι βλέ4ω; Κάθε γωνιά αυτής της γης κλείνει µέσα της ενανθρω4ισµένο κι ατόφιο τον
Όλυµ4ο. Κάτω α4΄ το βλέµµα σου, Θεέ, στη λάµψη του τον είδα.
AA 47c/ Α.Ε. 566, 1-10
255

Η κατά λέξη µετάφραση της φράσης «insensate gleba» είναι « ανόητος σβώλος γης».
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Κείµενο δ΄
Versa ο Primavera tutti i tuoi fiori sotto le orme divine.256[L' averno [versa]tutti gli ospiti Italici.]257
Ι vivi ed i morti s'affratellano nella gioja, ed in essa fiorisce iI Paradiso, che [balza] i piu
leggiadri fiori del Paradiso che fà fiorir i più bei fiori del Paradiso
al Paradiso
***
Σκόρ4ισε, Άνοιξη, όλα σου τα λουλούδια κάτω α4ό τα θεϊκά 4ατήµατα.
[Ο κάτω κόσµος σκορ4ίζει όλους τους φιλοξενούµενους Ιταλούς.] 258
Οι ζωντανοί κι οι 4εθαµένοι αδελφώνονται µέσα στη χαρά και σ΄ αυτήν ανθίζει ο Παράδεισος,
4ου ξε4ετά τα 4ιο όµορφα λουλούδια του Παραδείσου και κάνει ν΄ ανθίσουν τα 4ιο όµορφα
λουλούδια του Παραδείσου στον Παράδεισο.
AA 47c / Α.Ε. 566, 1-4
Όως εύκολα µορεί να διαιστώσει κανείς, ο έαινος εκφέρεται αό ένα ανώνυµο
ενδοκειµενικό ρόσωο, αλλά ο αοδέκτης των λόγων είναι κάθε φορά διαφορετικός. Στο
ρώτο κείµενο καλούνται οι λαοί της Γης να χαρούν για την ειστροφή της Ιταλίας στις
αλιές της δόξες, στο τελευταίο καλείται η ροσωοοιηµένη Άνοιξη να στολίσει µε
λουλούδια τους κατοίκους της Ιταλίας και στο δεύτερο κείµενο ο ρωτορόσωος λόγος
έχει αοδέκτη το ίδιο το ρόσωο ου τον εκφέρει, ου αναγνωρίζει την ροσφορά του
ιταλικού ολιτισµού άνω στον ίδιο, αλλά και γενικότερα ρος όλους του ανθρώους ου
έζησαν εκεί.
Η εξέταση των κειµένων οδηγεί στη διαίστωση ως ο έαινος δοµείται άνω σε δύο
σηµασιακούς άξονες αλληλένδετους µεταξύ τους αό τους οοίους ο ρώτος αρουσιάζει
τη φυσική οµορφιά του τόου:
la terra piena di bontà e di bellezza.
***
γη 4ου ΄ ναι γεµάτη α4΄ οµορφιά και καλοσύνη
Κείµενο α΄/ΑΕ 565, 7
qui l’inanimata rupe, qui l’insensata gleba son buone; questa è l΄Italia

256

Η ρώτη ειλογή του οιητή ήταν sotto i piedi /κάτω α4΄ τα 4όδια. Στη συνέχεια άνω αό αυτή τη φράση υάρχει η γραφή le orme divine /

τα θεϊκά 4ατήµατα.
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Ο στίχος αυτός βρίσκεται γραµµένος δίλα στον ρώτο. Υάρχει ανάµεσά τους αξιοσηµείωτο κενό ου τους διαχωρίζει.
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Ο Πολίτης ανθολογεί το στίχο µε τη γραφή L΄ anima …tutti gli ospiti Italici.
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***
Εδώ η άψυχη 4έτρα, εδώ το άχρηστο το χώµα είναι κι αυτό καλό, αυτή είναι η Ιταλία
Κείµενο γ΄/ΑΕ 566, 1-2
in essa fiorisce iI Paradiso,
che [balza] i piu leggiadri fiori del Paradiso.che fa fiorir i piu bei fiori del Paradiso al Paradiso
***
σ΄ αυτήν ανθίζει ο Πράδεισος
4ου ξε4ετά τα 4ιο όµορφα λουλούδια του Παράδεισου και κάνει ν΄ ανθίσουν τα 4ιο όµορφα
λουλούδια του Παράδεισου στον Παράδεισο
Κείµενο δ΄/ ΑΕ 566 ,2
ο δεύτερος σηµασιακός άξονας ανάγει το χώρο σε είγειο Παράδεισο ου εξασφαλίζει τις
ιδανικές συνθήκες, για να ζήσει ο άνθρωος και να καλύψει τις νευµατικές του ανάγκες:
Da tutte le parti essa manda le armonie dei cieli,
perche veramente è lα citta d’ Italia.
***
A4΄ όλες τις µεριές αυτή ηχεί την αρµονία
των ουρανών, γιατί στ΄ αλήθεια είναι η 4ολιτεία η ιταλική.
Κείµενο α΄ /ΑΕ 565, 9
la madre dell'ospitalita ove ognuno dopo un'ora trova sua patria
***
η µητέρα της φιλοξενίας, εκεί ό4ου ο καθένας ύστερα α4ό λίγο βρίσκει την 4ατρίδα του
Κείµενο γ΄/ΑΕ 566, 3

Ιn ogni angolo di questa terra è chiuso umanamente l΄Olimpo
intero.
***
Κάθε γωνία αυτής της γης κλείνει µέσα της εξανθρω4ισµένο κι ατόφιο
τον Όλυµ4ο
Κείµενο γ΄/ ΑΕ 566, 8

Ι vivi ed i morti s'affratellano nella gioja, ed in essa fiorisce iI Paradiso, che [balza] i piu
leggiadri fiori del Paradiso.che fa fiorir i piu bei fiori del Paradiso al Paradiso
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***
Oι ζωντανοί κι οι 4εθαµένοι αδελφώνονται µέσα στη χαρά και σ΄ αυτή ανθίζει ο Παράδεισος
Κείµενο δ΄/ ΑΕ 566, 2-3
Ah sei tu la maestra delle
nazioni (…) ove ognuno dopo un'ora trova sua patria,
dove il barbaro s'innalza a sospettare gli Dei;
***
Αχ εσύ είσαι ο δάσκαλος των εθνών
(…)εκεί ό4ου ο καθένας ύστερα α4ό λίγο βρίσκει την 4ατρίδα του,
εκεί ό4ου ο βάρβαρος υψώνεται και υ4ο4τεύεται τους Θεούς.
Κείµενο γ΄ /ΑΕ 566, 3-4
Αό τα όσα είαµε ως τώρα, νοµίζουµε, ως διαφαίνεται καθαρά ως ο Σολωµός τρέφει
ιδιαίτερο σεβασµό και εκτίµηση για την Ιταλία και δίνει ολύ µεγάλη έµφαση στην
νευµατική ροσφορά της χώρας, όχι µόνο άνω στον ίδιο, αλλά και γενικότερα στην
ανθρωότητα.
Ιδιαίτερη ροσοχή ρέει να δώσουµε στη φράση:
qui l’inanimata rupe, qui l’insensata gleba son buone
***
εδώ η άψυχη 4έτρα, εδώ το άχρηστο το χώµα είναι κι αυτό καλό
Κείµενο γ΄/ΑΕ 566, 1-2
η οοία αοτελεί εζή διατύωση του στίχου:
Καλή ΄ναι η µαύρη σου 4έτρα σου και το ξερό χορτάρι
ΑΕ 359 Β24
Τη θεµατική και εκφραστική µονάδα ου εριέχει ο ελληνόγλωσσος στίχος, ο Σολωµός την
έχει χρησιµοοιήσει εανειληµµένως για την Ελλάδα σε ολλά κείµενα και µε οικίλους
συνδυασµούς. Ο αριθµός των αραλλαγών είναι 31 και χρησιµοοιείται σε ορισµένες αό
τις µεγαλύτερες συνθέσεις της ώριµης εριόδου.259 Ο στίχος εκφέρεται συνήθως αό το
υοκείµενο σε στιγµές έντονης συναισθηµατικής φόρτισης και δηλώνει το βαθύτερο δεσµό
του µε την ατρική γη, ου είναι τέτοια, ώστε το κάνει να αοδίδει αξία ακόµη και στα
λέον ευτελή αντικείµενα της ατρικής γης.
259

Τη θεµατική αυτή µονάδα τη συναντάµε 13 φορές στον Κρητικό, µία στο Γ΄ Σχεδίασµα των Ελεύθερων Πολιορκηµένων και µια φορά στο

Χειρόγραφο ου υάρχει το ιταλόγλωσσο κείµενο Vide il mondo. Για ερισσότερες ληροφορίες στο Ερ. Καψωµένος, 1992,169-200.
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Η ιταλική διατύωση του θέµατος δεν ακολουθεί την ίδια φραστική φόρµα µε την
ελληνική, δε θα ήταν εύκολο άλλωστε αό τη στιγµή ου η γλώσσα αλλάζει, αοδίδει,
όµως, στην Ιταλία ιδιότητες ου έχουν αοδοθεί στην Ελλάδα. Και εδώ τα ιο ασήµαντα
στοιχεία του τόου, η άψυχη έτρα και το άχρηστο χώµα µετατρέονται στη συνείδηση του
υοκειµένου σε ολύτιµες αξίες, ενώ η συναισθηµατική φόρτιση του υοκειµένου είναι
εµφανής, όως και οι ισχυροί δεσµοί ου τον συνδέουν µε τον εαινούµενο τόο.
Ανάµεσα, όµως, στην ιταλική διατύωση και στον ελληνόγλωσσο στίχο, όως σωστά
αρατηρεί ο Ερ. Καψωµένος, υάρχουν ορισµένες «ουσιώδεις διαφοροοιήσεις στη
σηµασιακή κατεύθυνση (…) ου αντιροσωεύουν µια καινούργια σηµασιακή διεύρυνση
και είναι οι εξής:
Α. Η θεµατική µονάδα δεν αραέµει σε φυσικές αξίες, αλλά αναφέρεται κυρίως σε αξίες
ολιτισµικές («το τραγούδι και το έργο», «δασκάλισσα των εθνών»)
Β. Η ανθρωολαστική αξία της φύσης µεταβάλλεται είσης σε ηθολαστική λειτουργία
του νευµατικού ολιτισµού («βάρβαρος έφθασα και ια δεν είµαι», «ο βάρβαρος
υψώνεται ως ν΄ αεικάσει τους θεούς»)
Γ. Η αναφορά δεν είναι στην ελληνική γη, αλλά σε άλλες χώρες»260.
Παρ΄ όλες αυτές τις διαφοροοιήσεις, όµως, ο Σολωµός µε τη χρησιµοοίηση αυτής της
φράσης για την Ιταλία δείχνει ότι η χώρα στην οοία έρασε τα εφηβικά του χρόνια
κατέχει σχεδόν ισότιµη θέση µε την Ελλάδα στη συνείδησή του και ως ο οιητής έχει
υερβεί σε τούτη την τελευταία ερίοδο την ελληνοκεντρική οτική και εκφράζει την
οικουµενικότητα των αξιών.

260

Ερ. Καψωµένος, 1992, σελ. 199
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I MASSACRATI DI GRECIA
Dagli orribili precipizi, dalle basse valli e dagli alti monti,
dalla solitudine dei fiumi e dei mari, dalle strade, dalle case, dai pozzi, e
fino dai caldi letti, sorgete, o massacrati di Grecia, e pregate.
Cosi, colla voce profonda del sogno lanciata nella regione di
esso, coll' anima fatta tutta organi spiritali per accoglier celeramente
il vicino ed il lontano, il chiaro e l'oscuro, l'umano ed il divino. Ed
il sogno con prestezza maravigliosa rispondendo vomitò tutti gli spiriti evocati, e li lanciò infiniti, benchè ristretti fra loro, in uno spazio
illimitato come l΄oceano, senza la catena delle montagne e degli scogli, come quello del cielo privo di stelle. Dinnanzi agli occhi miei
lagrimosi e stupefatti, tutti mormoravano e tremavano, come le
innumerabili foglie d' un albero smisurato, agitate da un solo vento.
Le spoglie, che l'autunno strappa dagli alberi e prostra a terra, son nulla
a rispetto di quella moltitudine la quale tutta intera teneva la mano sul
petto, come per immenso dolore, e pregava concordemente.
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Οι σφαγµένοι της Ελλάδας
Απ' τους τροµαχτικούς γκρεµούς κι απ΄ τα χαµηλά λαγκάδια, απ΄ τα
ψηλά βουνά, τα ερηµικά ποτάµια και τα πέλαγα, απ΄ τους δρόµους, τα
σπίτια και τα πηγάδια, απ΄ τα ζεστά κρεβάτια, σηκωθείτε, σφαγµένοι της
Ελλάδας, και προσευχηθείτε. Έτσι, µε τη βαθιά φωνή του ονείρου που
ξεπετάχτηκε στο χώρο του, µε τη ψυχή που έγινε ολάκερη όργανο
πνευµατικό, για να δεχτεί το κοντινό και το µακρινό, το φως και τη σκιά,
το ανθρώπινο και το θεϊκό. Και τ' όνειρο, δίνοντας µε θαυµαστή
γρηγοράδα την απόκριση, ξέρασε όλα τα πνεύµατα που κλήθηκαν και τα
τίναξε, ατέλειωτα, αν και στριµωγµένα, κοντά κοντά, σε τόπο απέραντο
σαν τον ωκεανό δίχως την αλυσίδα των βουνών και των βράχων, σαν τον
ουρανό δίχως τ' αστέρια. Μπροστά στα δακρυσµένα και σαστισµένα µάτια
µου, µουρµούριζαν όλα τα πνεύµατα και τρέµανε, σαν τ' αµέτρητα φύλλα
θεόρατου δέντρου που τα σαλεύει ένας και µόνο άνεµος. Τα ξερά φύλλα
που το φθινόπωρο τ' αρπάζει απ' τα δέντρα και τα ρίχνει καταγής, είναι
ελάχιστα µπροστά στο πλήθος τούτο των ανθρώπων, που είχαν βάλει
όλοι τους το χέρι απάνω στο στήθος, σαν από αµέτρητο πόνο, και
προσεύχονταν µαζί.
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La preghiera era calda e profonda, ma le voci fioche e prive di suono,
come quelle che noi mandiamo nel sonno occupato dallo spavento. Di repente scoppio da tutti loro, scoppiò un turbine di voci,
numerose come la rena turbinata da vento lungo e furioso, ma
tuttavolta la gioia manifestavasi in quell΄etere desolato. Una donna
negrovestita stette sovr'essi, e le braccia che aperse su tutti, tutti
guardando, manifestamente erano quelle che strinsero maternamente
il Salvatore.
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Η προσευχή ήταν θερµή και βαθιά, οι φωνές όµως βραχνές και
πνιγµένες, όπως αυτές που βγάζουµε στον ύπνο µας όταν µας
πιάνει τρόµος. Ξαφνικά ξέσπασε απ' όλους ένας σίφουνας
\\
φωνές,
φωνές αµέτρητες σαν την άµµο που τη στροβιλίζει

αδιάκοπος και µανιασµένος άνεµος, κι όµως η χαρά γέµιζε τον
απελπισµένο αιθέρα.
Μια γυναίκα µαυροφορεµένη στάθηκε πάνω τους και τα χέρια
της που τ' άπλωσε σ' όλους, όλους κοιτάζοντας τους, ήταν
ολοφάνερα τα ίδια χέρια που σφίξανε µε µητρική στοργή το
Σωτήρα.

303

Το ιταλικό κείµενο του χειρογράφου Φ39 της Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι ένα αό τα
τελευταία κείµενα του οιητή ου είδαν το φως της δηµοσιότητας. ∆ηµοσιεύτηκε για ρώτη
φορά αό τον Κ. Καιροφύλα στα 1927 µαζί µε τη Γυναίκα της Ζάκυθος και µεταφράστηκε
αό τον ίδιο.261 Τον τίτλο «Οι σφαγµένοι της Ελλάδος» τον έδωσαν οι Merlier–Peretti, ενώ ο
Λίνος Πολίτης µε τον τίτλο «Σχεδίασµα» το συµεριέλαβε στην έκδοση των Αάντων του
Σολωµού δίχως, όµως, να συµεριλάβει το σολωµικό χειρόγραφο στα Αυτόγραφα Έργα.262
Ο Στ. Αλεξίου, συµεριέλαβε το κείµενο στην έκδοση των Α4άντων µε τον τίτλο των
Merlier-Peretti, υοστηρίζει ότι το έργο είχε τις ρίζες του στον «Ύµνο εις την Ελευθερία» και
ειδικότερα στη στροφή 50,
Τόσοι, τόσοι ανταµωµένοι
Ε4ετιούντο α4ό τη γη,
Όσοι ειν΄ άδικα σφαγµένοι
Α4ό τουρκικήν οργή.
όου και εριγράφεται η εµψύχωση των ολιορκητών της Τριολιτσάς αό τους
σφαγµένους Έλληνες. Ο Αλεξίου άντως αοφεύγει να συνδέσει το συγκεκριµένο ιστορικό
γεγονός µε το ιταλικό κείµενο.
Το ιταλικό κείµενο, όως εύκολα µορεί να διαιστωθεί αό την ανάγνωσή του, δεσόζει η
αφηγηµατική οργάνωση, η εένδυση δηλαδή σε τόο, χρόνο και ρόσωα µηνυµάτων του
δηµιουργού, και εικαλύτονται οι αραδειγµατικές σχέσεις, οι οοίες εριέχουν και τα
µηνύµατα του. Για το λόγο η ερµηνευτική µας ροσέγγιση θα ξεκινήσει αό τη
συνταγµατική ανάλυση, ου θα αοκαλύψει τις αφηγηµατικές σχέσεις, και στη συνέχεια θα
ακολουθήσει η ροσέγγιση του αραδειγµατικού άξονα, ου θα αοκαλύψει το ιδεολογικό
µήνυµα του οιητή.
Πρώτο µας µέληµα, λοιόν, είναι να καταγράψουµε κάθε µήνυµα σε υ4οκείµενα (δρώντα
4ρόσω4α) και κατηγορήµατα. Τα κατηγορήµατα µε τη σειρά του θα χωριστούν σε λειτουργίες
(ενέργειες, άθη και καταστάσεις του υοκειµένου) και σε ιδιότητες ου αοδίδονται στο
υοκείµενο. Στη συνέχεια θα εικεντρώσουµε την ροσοχή µας στην αναγνώριση των
δι4ολικών σχέσεων ου συνδέουν τις λειτουργίες σε στοιχειώδεις δοµές σηµασίας και
συνιστούν µια ρώτη οργάνωση σε δοµές σηµασίας και τέλος θα αρουσιάσουµε το
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Κ. Καιροφύλα 1927, σελ 140

262

Jos. Peretti, 1957, [Ελληνική µετάφραση σελ. 80], Στ. Αλεξίου, 1994, σελ. 364, Λ. Πολίτης 1998, σελ. 232 και 335
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αφηγηµατικό µοντέλο του κειµένου και θα καταγράψουµε το µοντέλο δράσης ή µοντέλο
δροσών δυνάµεων.263 Όταν θα έχουµε ολοκληρώσει αυτή την εργασία θα µορέσουµε να
ροχωρήσουµε αό το ειδικό και συγκεκριµένο στο γενικό και αφηρηµένο, στην
αοκάλυψη δηλαδή της ιδεολογικής σήµανσης του κειµένου. Ξεκινούµε µε την µεταγραφή
των µηνυµάτων:
«Α' τους τροµαχτικούς γκρεµούς
κι α΄ τα χαµηλά λαγκάδια,

Ποµ4ός (άγνωστη φωνή)

α΄ τα ψηλά βουνά,
τα ερηµικά οτάµια και
τα έλαγα, α΄ τους δρόµους,
τα σίτια και τα ηγάδια, α΄
τα ζεστά κρεβάτια,
σηκωθείτε, σφαγµένοι της Ελλάδας,
και 4ροσευχηθείτε».

∆έκτης (Σφαγµένοι της Ελλάδας)
Μήνυµα 4ρος ήρωα (Σηκωθείτε-Προσευχηθήτε)
Αδίκηµα (στέρηση ζωής)

Έτσι, µε τη βαθιά φωνή του ονείρου
ου ξεετάχτηκε στο χώρο του,
µε την ψυχή ου έγινε

Βοηθός (Όνειρο)
Μαντατοφόρος (Όνειρο)

ολάκερη όργανο νευµατικό,
για να δεχτεί το κοντινό και το
µακρινό, το ανθρώινο
και το θεϊκό. Και τ' όνειρο, δίνοντας

Αντα4όκριση α΄ (α4όκριση ονείρου)

µε θαυµαστή γρηγοράδα την
α4όκριση, ξέρασε όλα τα νεύµατα

Αντα4όκριση β΄ (Σφαγµένοι της Ελλάδας)

ου κλήθηκαν και τα τίναξε, ατέλειωτα,
αν και στριµωγµένα κοντά κοντά,
σε τό4ο α4έραντο σαν τον ωκεανό

Ε4εισοδιακός χώρος (τό4ος α4έραντος)

δίχως την αλυσίδα των βουνών
και των βράχων, σαν τον
ουρανό δίχως τ' αστέρια.
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Για ερισσότερες ληροφορίες σχετικά µε την αφηγηµατική ανάλυση A. J. Greimas, 1966, Cl. Bremond, 1973, G. Genette, 1972, Ερ.

Καψωµένος 2003 και 2005α
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Μ4ροστά στα δακρυσµένα και σαστισµένα µάτια
µου, µουρµούριζαν όλα τα 4νεύµατα και τρέµανε,

Αντίδραση 4οµ4ού (κλάµα)

σαν τ' αµέτρητα φύλλα θεόρατου δέντρου,
ου τα σαλεύει ένα και µόνο άνεµος.
Τα ξερά φύλλα ου το φθινόωρο
τ' αράζει α' τα δέντρα και
τα ρίχνει καταγής, είναι
ελάχιστα µροστά στο λήθος τούτο των
ανθρώων, ου είχαν βάλει
όλοι τους το χέρι αάνω στο στήθος,
σαν αό αµέτρητο όνο και ροσεύχονταν µαζί.

Αντίδραση ήρωα (4ροσευχή)

Η 4ροσευχή ήταν θερµή και βαθιά,
οι φωνές όµως βραχνές και νιγµένες,
όως αυτές ου βγάζουµε στον ύνο µας
όταν µας ιάνει τρόµος.

Ε4ίκληση Αγίου (Παναγία)

Ξαφνικά ξέσασε α΄ όλους ένας σίφουνας φωνές,
φωνές αµέτρητες σαν την άµµο ου τη στροβιλίζει

Μήνυµα (∆ικαίωση)

αδιάκοος και µανιασµένος άνεµος,
κι όµως η χαρά γέµιζε τον αελισµένο αιθέρα.
Μια γυναίκα µαυροφορεµένη στάθηκε άνω τους
και τα χέρια της 4ου τ΄ ά4λωσε σ΄ όλους,

Αντα4όκριση Αγίου
Εµφάνιση Αγίου

όλους κοιτάζοντάς τους, ήταν ολοφάνερα

Ικανο4οίηση αιτήµατος (ά4λωσε

τα ίδια χέρια ου σφίξανε µε µητρική στοργή

σ΄ όλους τα χέρια)

το Σωτήρα.
Αφού εντοίσαµε τις λειτουργίες είναι αναγκαίο να εισηµάνουµε τις δυαδικές συναρτήσεις
ανάµεσα στις λειτουργίες, ου όως είαµε, θα µας δείξουν τις στοιχειώδεις δοµές
σηµασίας του κειµένου:
Αδίκηµα

vs

Στέρηση

Ανατρο4ή ηθικής τάξης
Μήνυµα 4ρος ήρωα
Εντολή

vs

vs

vs

Καθολική α4ειλή

∆ιαβίβαση µηνύµατος

Α4οδοχή
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Ε4ίκληση Αγίου
Παρέµβαση

vs

vs

Αντα4όκριση

Νίκη

Α4οκατάσταση φυσικών νόµων

vs

Εξάλειψη α4ειλής

Το αφηγηµατικό µοντέλο ου ροκύτει αό τα αραάνω είναι το ακόλουθο:
ΠΛΟΚΗ : Αδίκηµα – Ενεργο4οίηση αδικουµένων -Μήνυµα - Αντα4όκριση
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ : Αγώνας - Ε4ίκληση βοήθειας – Αντα4όκριση
ΛΥΣΗ : Εξάλειψη α4ειλής
Το µοντέλο δροσών δυνάµεων είναι :
Υ4οκείµενο : σφαγµένοι της Ελλάδος
Αντικείµενο(4ολύτιµο) : Ελευθερία, αξιο4ρε4ής ζωή
Ποµ4ός : ο αφηγητής
∆έκτης : οι σφαγµένοι της Ελλάδος
Βοηθός : Άγιος / Παναγία
Αντίµαχος : κατακτητές (Τούρκοι)
Οι ρόλοι ου αντιστοιχούν στα δρώντα 4ρόσω4α είναι:
Κατα4ιεστές = κατακτητές (Τούρκοι)
Κατα4ιεζόµενοι = αφηγηµατική φωνή, σφαγµένοι της Ελλάδας
Αό την αραάνω ταξινόµηση, ροκύτουν ορισµένες ενδιαφέρουσες διαιστώσεις. Η
ρώτη αφορά τα αφηγηµατικά είεδα του κειµένου και τις καταστάσεις ου
διαιστώνουµε να υάρχουν σ΄ αυτά. Το ρώτο αφηγηµατικό είεδο αντιστοιχεί στο 4ριν
και αναφέρεται σε µια εοχή στην οοία το ολύτιµο αγαθό της ζωής βρίσκονταν σε
διαρκή κίνδυνο, καθώς ο κατακτητής αυθαίρετα και βίαια µορούσε να τη στερήσει. Η
στέρηση, όµως, της ζωής µε αυτό τον τρόο αοτελεί αραβίαση της ηθικής τάξης,
«ακοσµία», κι είναι αναγκαίο µε κάθε τρόο να αρθεί.
Το δεύτερο αφηγηµατικό είεδο είναι το τώρα στο οοίο οι καταιεζόµενοι αντιδρούν
στην «ακοσµία» και αοφασίζουν να δράσουν. Μια αό τις µορφές δράσης είναι και η
είκληση στο θείο για την ροσφορά βοήθειας.
Το τρίτο είεδο είναι το µετά και σε αυτό η ειθυµία των καταιεζόµενων θα
ραγµατοοιηθεί και το αγαθό της ζωής θα ροστατευθεί και η ελευθερία θα αοκτηθεί.
Σε αυτά τα αφηγηµατικά είεδα, όµως, έχουµε να αρατηρήσουµε ως υάρχουν
«σηµαντικές» κατηγορίες ου αναφέρονται και άλλες ου υονοούνται. Μια αό τις
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εννοούµενες είναι και ο αφηγηµατικός άξονας της δοκιµασίας, ου έχει ως σκοό την άρση
του αδικήµατος και την αοκατάσταση της ισορροίας ου έχει διαταραχθεί. Στο κείµενο
εντοίζονται µε ευκολία οι άξονες της 4λοκής και της λύσης, αλλά, όχι και ο άξονας της
δοκιµασίας, ου είναι θεµελιώδης στην ενότητα της 4ερι4έτειας.
Το κείµενο αραλείει τη δοκιµασία, γιατί θέλει να ροβληθεί όχι ο ηρωικός αγώνας, αλλά
το ιδεολογικό µήνυµα ως κάθε δίκαιος αγώνας έχει την συµαράσταση του θείου και ως
κάθε ακοσµία τιµωρείται. Μορούµε, λοιόν, να συνοψίσουµε το αξιακό σύστηµα ου
ροβάλλει το κείµενο στο µήνυµα «η ακοσµία αοτελεί ύβρις ρος τους ανθρώους και το
θείο και γι΄ αυτό τιµωρείται».
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LA GRECIA
Dalle larghe terre, dalle ristrette fù spogliato il mirto e l'alloro.
Eccolo fatto corone sulle teste degli uomini, e la gioja fece di tutti,
Re della terra. A lenti passi i Semidei camminano, e l'anima
si sente la prima forza del Creato. Essa si prepara a versare
sovr'esso la sua profonda ricchezza inesauribile, e quelle che
sono a nascere, prima di toccar suolo scherzano coi raggi dell'alba
e questa colle loro fattezze, perocchè entrambe sono di
luce. Ricchi come torrenti scorrono dalle voci umane chiaramente i misteri d'Eleusi, e la vita acquistò tutto il suo senso, facendo gajo il suo strepito nella misura, nella ricchezza e nella
beltà.+
Essa va moltiplicando gli Orfei, ma non scendono nell'Averno,perchè l'Averno è la sola cosa che i loro occhi non veggano. Uguale
felicità nella prua, nella gleba, nella casa, nell'urna.+ Ma il nome
del paese felice? Accogliete benevoli quello che la musa maturò ora
prima del tempo, ed il nome del paese è la Grecia.
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Στην Ελλάδα
Από τους πλατιούς τους χώρους και τους στενούς τους τόπους
µάζεψαν µυρτιά και δάφνη.
Πλέξανε το στεφάνι για το κεφάλι των ανδρών, κι η χαρά τούς
έκανε να µοιάζουν βασιλιάδες. Με βήµατα αργά βαδίζουν οι Ηµίθεοι
κι η ψυχή νιώθει πως είναι η µεγαλύτερη δύναµη της Πλάσης.
Ετοιµάζεται τον πλούτο της να προσφέρει, που ΄ναι βαθύς και
ανεξάντλητος, κι οι ψυχές, που είναι έτοιµες να γεννηθούν, προτού
ν΄ αγγίξουν το χώµα, παίζουν µε τις αχτίδες της αυγής κι αυτή µε το
πρόσωπό τους, καθώς και τα δυο είναι από φως πλασµένα. Πλούσια
σα χείµαρρος κυλούν από τα λόγια των ανθρώπων καθαρά τα
µυστήρια της Ελευσίνας κι η ζωή αποκτά όλο το νόηµά της και κάνει
ευτυχισµένο το θόρυβό της µε το µέτρο, τον πλούτο και την
οµορφιά.+
Αυτή πληθαίνει τους Ορφείς, µόνο που αυτοί δεν κατεβαίνουν στον
Άδη, γιατί ο Άδης είναι το µόνο πράγµα που δε βλέπουν τα µάτια
τους. Ίδια ευτυχία στο κουπί, στο αλέτρι, στο σπίτι και στο µνήµα. +
Μα ποιο είναι τ΄ όνοµα της ευτυχισµένης γης; Καλόγνωµα δεχτείτε
εκείνο που η µούσα ωρίµασε τώρα, πριν απ΄ την ώρα του, και τ΄
όνοµα αυτής της γης είναι Ελλάδα.

311

+Gli immortali cinsero la terra col loro volo, col loro canto, e col
loro amore. Ma immortali e mortali e morti di repente s'unirono
e fecero festa. Mai tanto bene non presentò nè la magia nè
il sogno. Da per tutto è la legge, ma essa sgorga viva dal
petto. Il malvagio si sente nato di nuovo nelle profondità del suo
petto; ed egli bacio le sue mani e se lo strinse rompendo in
lagrime.
---------------Ma agli oscuri vortici della morte, succede[tte] altra vita e la lontananza
sorride riposando la luce rosea sulle rupi. Come dall' abisso campestre
sorge la fragranza dalle forze del presente leggero sorge un'avvenire ed
mondo ove il cielo vede se stesso.
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+ Οι αθάνατοι έζωσαν τη γη µε το πέταγµά τους, µε το τραγούδι τους και
την αγάπη τους. Αλλά θνητοί, αθάνατοι και πρόσφατα νεκροί,
ενώνονται κι αρχίζουν τη γιορτή. Ποτέ τόσο καλό δεν έδωσε ούτε η
µαγεία ούτε τ΄ όνειρο. Παντού είναι ο νόµος κι όλος ζωή ξεχύνεται µέσα
απ΄ το στήθος. Ο µοχθηρός αισθάνεται στο βάθος της καρδιάς του να ΄ναι
και πάλι γεννηµένος κι εκείνος του φίλησε τα χέρια και τον έσφιξε
ξεσπώντας σε κλάµατα.
----------------------Αλλά ύστερα από τα σκοτεινά στροβιλίσµατα του θανάτου, έρχεται άλλη
ζωή κι η απόσταση χαµογελά αναπαύοντας το ρόδινο φως πάνω στους
βράχους. Όπως στη φύση από την άβυσσο αναβλύζει η ευωδιά, από τις
δυνάµεις τού άστατου σήµερα ξεπηδά το µέλλον κι ένας κόσµος όπου ο
ουρανός βλέπει τον εαυτό του.
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Ένα ιταλόγλωσσο κείµενο του Σολωµού, ου δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ κοινό,
είναι το κείµενο του χειρογράφου της Ακαδηµίας Αθηνών 33/ΑΕ 556. Πρόκειται για ένα
άτιτλο εζό είκοσι τεσσάρων (24) καθαρογραµµένων και αριθµηµένων αό τον οιητή
γραµµών ου δηµοσιεύτηκε για ρώτη φορά αό το Λίνο Πολίτη το 1955. Στο σολωµικό
χειρόγραφο οι διορθώσεις φράσεων και λέξεων του κειµένου είναι ελάχιστες και όσες φορές
γίνονται, η λέξη ου ρόκειται να διαγραφεί τοοθετείται σε αγκύλη, ενώ η νέα λέξη ή
φράση σηµειώνεται άνω αό την αγκύλη.
Αοκατάσταση, λοιόν, του κειµένου δε χρειάζεται να γίνει, αλλά ο µελετητής είναι
αναγκαίο να ροβληµατιστεί άνω στη δοµή του, καθώς ο οιητής έχει σηµειώσει στο τέλος
ορισµένων γραµµών και στην αρχή κάοιων άλλων σταυρούς, ου φανερώνουν την
ρόθεσή του να τροοοιήσει την αρχική δοµή του κειµένου. Πιο συγκεκριµένα, στο τέλος
της γραµµής 10 υάρχει σηµειωµένος ένας σταυρός, στη γραµµή 12 και άνω αό τη λέξη
urna/ µνήµα υάρχει άλλος ένας σταυρός κι ένας ακόµη στην αρχή του στίχου 15. Είσης,
µετά το στίχο 20 υάρχει µια µικρή οριζόντια γραµµή, ου διαχωρίζει τις τέσσερις τελευταίες
γραµµές του κειµένου αό το υόλοιο.
Ο ρώτος εκδότης, ο Λίνος Πολίτης, δηµοσίευσε το κείµενο µε τον τίτλο «Σχεδίασµα»,
χωρισµένο σε τρία «αοσάσµατα» (1ο αόσασµα την ενότητα αό 1-14, 2ο αόσασµα την
ενότητα 15-20 και 3ο την ενότητα 21-24) µε αρίθµηση αό το ένα έως το τρία.264 Παρόλη,
όµως, τη δηµοσίευση του κειµένου σε αοσασµατική µορφή, υήρχε και στον Πολίτη η
υοψία ότι το κείµενο ήταν ενιαίο, γι΄ αυτό και σηµείωσε: «ίσως (το α4όσ4ασµα 2) να 4ρέ4ει να
θεωρηθεί ως συνέχεια µετά τον 4ρώτο ή τον δεύτερο σταυρό.» 265
Η ειλογή του Πολίτη να δηµοσιεύσει το κείµενο χωρισµένο σε αοσάσµατα το καθιστά
δυσνόητο και δε µας ειτρέει να κατανοήσουµε τον άξονα σηµασίας του. Γι΄ αυτό είναι
αναγκαίο να ειχειρήσουµε µια ταξινόµηση των θεµατικών ενοτήτων του κειµένου,
λαµβάνοντας σοβαρά υόψη τις αραοµές του οιητή άνω στο κείµενο, ου
φανερώνουν ότι και δική του ρόθεση ήταν να αλλάξει τη δοµή του.
Στηριζόµενοι, λοιόν, στον άξονα σηµασίας του κειµένου και τα σηµάδια αραοµής του
οιητή ροτείνουµε:
α) να τοοθετηθεί η ενότητα ου αοτελείται αό τις γραµµές 15-20 µετά το δεύτερο σταυρό
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Σήµερα στο Λίνος Πολίτης 1955, σελ. 233

265

Ο.. σελ. 335
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β) οι τέσσερις τελευταίες γραµµές µετά το στίχο 20 και
γ) το κείµενο να ολοκληρωθεί µε τις τρεις γραµµές ου υάρχουν µετά το δεύτερο σταυρό.
Έτσι, το κείµενο θα έχει την ακόλουθη µορφή:
Dalle larghe terre, dalle ristrette fù spogliato il mirto e l'alloro.
Eccolo fatto corone sulle teste degli uomini, e la gioia fece di tutti
Re della terra. Α lenti passi i Semidei camminano, e l'anima
si sente la prima forza del Creato. Essa si prepara a versare
sovr΄esso la sua profonda ricchezza inesauribile, e quelle che
sono a nascere, prima di toccar il suolo, scherzano coi raggi dell'alba,
e questa colle loro fattezze, perocchè entrambe sono di
luce.Ricchi come torrenti scorono dalle voci umane chiaramente i misteri d΄Eleusi, e la vita acquista tutto il suo senso facendo gaio il suo strepito nella misura, nella ricchezza e nella beltà.+
Essa, νa moltiplicando gli Orfei, ma non scendono nell΄Avernο per’
chè è la sola cosa che i loro occhi non veggano. Uguale
felicita nella prua, nella gleba, nella casa, nell’urna.+
Gli immortali cinsero la terra col loro νοlο, col loro canto, e col
loro amore. Ma immortali e mortali e morti di repente s'unirono
e fecero festa. Mai tanto bene non presentò ne la magia ne
il sogno. Da per tutto è la legge, ma essa sgorga viva dal
petto. Il malvagio si sente nato di nuovo nelle profondita del suo
petto; ed egli baciò le sue mani e se lo strinse rompendo in lagrime.
Ma agli oscuri vortici della morte succede altra vita, e la lontananza
sorride riposando la luce rosea sulle rupi. Come dall’abisso campestre
sorge la fragranza, dalle forze del presente leggerosorge un avvenire ed un mondo ove il cielo vede se
stesso.
Μa il nome del paese felice ? Accogliete benevoli quello che la Musa maturò ora prima del tempo, ed il
nome del paese e la Grecia.
***
Α4ό τους 4λατιούς τους χώρους και τους στενούς τους τό4ους µάζεψαν µυρτιά και δάφνη. Πλέξανε το
στεφάνι για το κεφάλι των ανδρών, και η χαρά τούς έκανε να µοιάζουν βασιλιάδες. Με βήµατα αργά
βαδίζουν οι Ηµίθεοι και η ψυχή νιώθει 4ως είναι η µεγαλύτερη δύναµη της Πλάσης.
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Ετοιµάζεται τον 4λούτο της να 4ροσφέρει, 4ου ΄ναι βαθύς και ανεξάντλητος, και οι ψυχές, 4ου είναι
έτοιµες να γεννηθούν, 4ροτού ν΄ αγγίξουν το χώµα, 4αίζουν µε τις αχτίδες της αυγής κι αυτή µε το
4ρόσω4ό τους, καθώς και τα δυο είναι α4ό φως 4λασµένα. Πλούσια σα χείµαρρος κυλούν α4ό τα λόγια
των ανθρώ4ων καθαρά τα µυστήρια της Ελευσίνας και η ζωή α4οκτά όλο το νόηµά της και κάνει
ευτυχισµένο το θόρυβό της µε το µέτρο, τον 4λούτο και την οµορφιά.+
Αυτή 4ληθαίνει τους Ορφείς, µόνο 4ου αυτοί δεν κατεβαίνουν στον Άδη, γιατί ο Άδης είναι το µόνο
4ράγµα 4ου δε βλέ4ουν τα µάτια τους.
Ίδια ευτυχία στο κου4ί, στο αλέτρι, στο σ4ίτι και στο µνήµα. +
+ Οι αθάνατοι έζωσαν τη γη µε το 4έταγµά τους, µε το τραγούδι τους και την αγά4η τους. Αλλά θνητοί,
αθάνατοι και 4ρόσφατα νεκροί, ενώνονται κι αρχίζουν τη γιορτή. Ποτέ τόσο καλό δεν έδωσε ούτε η
µαγεία, ούτε τ΄ όνειρο. Παντού είναι ο νόµος κι όλος ζωή ξεχύνεται µέσα α4΄ το στήθος. Ο µοχθηρός
αισθάνεται στο βάθος της καρδιάς του να ΄ναι και 4άλι γεννηµένος κι εκείνος του φίλησε τα χέρια και
τον έσφιξε ξεσ4ώντας σε κλάµατα.
Αλλά ύστερα α4ό τα σκοτεινά στροβιλίσµατα του θανάτου έρχεται άλλη ζωή, κι η α4όσταση χαµογελά
ανα4αύοντας το ρόδινο φως 4άνω στους βράχους. Ό4ως στην φύση α4ό την άβυσσο αναβλύζει η
ευωδιά, α4ό τις δυνάµεις τού άστατου σήµερα ξε4ηδά το µέλλον κι ένας κόσµος ό4ου ο ουρανός βλέ4ει
τον εαυτό του.
Αλλά 4οιο είναι τ΄ όνοµα της ευτυχισµένης γης;
Καλόγνωµα δεχτείτε εκείνο 4ου η µούσα ωρίµασε τώρα, 4ριν α4΄ την ώρα του, και τ΄ όνοµα αυτής της
γης είναι Ελλάδα.
ΑΑ 33 / ΑΕ 558
Αφού ολοκληρώσαµε αυτή την εργασία µορούµε τώρα να ροχωρήσουµε στην ανάδειξη
και το σχολιασµό των θεµατικών µοτίβων του κειµένου. Παρατηρούµε ως κεντρικό θέµα
είναι ο έαινος ενός τόου ου αραµένει άγνωστος στον αναγνώστη ως την τελευταία
γραµµή του κειµένου. Ο έαινος εκφέρεται εξ ολοκλήρου αό ένα ανώνυµο ρόσωο και
µόνο στην τελευταία γραµµή ακούγεται η ερώτηση µιας άλλης ενδοκειµενικής φωνής, ου
ζητά να µάθει το όνοµα της χώρας, κι έτσι διευκρινίζεται ότι η εαινούµενη χώρα είναι η
Ελλάδα.
Εξετάζοντας ροσεκτικά το κείµενο, έχουµε να αρατηρήσουµε ως ο οιητής, αρουσιάζει
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόου και των ανθρώων κινούµενος ταυτόχρονα σε δύο
είεδα: στο είεδο των συµβόλων και στο είεδο των εικόνων. Τα σύµβολα ου
χρησιµοοιεί είναι τρία: α) τα µυστήρια της Ελευσίνας β) ο Ορφέας και γ) ο Άδης.
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Τα «µυστήρια της Ελευσίνας», ως σηµειωτικό σύστηµα αραέµουν σε ερισσότερα αό ένα
σηµαίνοντα, όως α) µυστηριακές και αόκρυφες τελετές ρος τιµή της θεάς ∆ήµητρας, β)
αοκάλυψη µυστικών ου αφορούν τη ζωή και το θάνατο, γ) ααλλαγή αό το φόβο του
θανάτου και δ) κατάκτηση ανώτερου ειέδου ζωής. Στο κείµενο ου εξετάζουµε
χρησιµοοιούνται ως συνώνυµα της ευτυχισµένης ζωής και καταδεικνύουν ως στον
ελλαδικό χώρο η συνάρτηση γνώση=ευτυχία δεν αοτελεί κατάκτηση των ολίγων και
µυηµένων, άρα και δεν είναι αοτέλεσµα αόκρυφης µύησης, αλλά συγκεκριµένων
ολιτιστικών αξιών, όως είναι το «µέτρο», ο «4λούτος» και η «οµορφιά»:
scorono dalle voci umane chiaramente i misteri d΄Eleusi, e la vita acquista tutto il suo senso facendo
gaio il suo strepito nella misura, nella ricchezza e nella belta.
***
κυλούν α4ό τα λόγια των ανθρώ4ων καθαρά τα µυστήρια της Ελευσίνας κι η ζωή α4οκτά όλο της το
νόηµα και κάνει ευτυχισµένο το θόρυβό της µέσα στο µέτρο, στον 4λούτο και στην οµορφιά.
ΑΑ 33 / ΑΕ 558, 8-10
Τα δύο εόµενα σύµβολα, το σύµβολο του Ορφέα και του Άδη, συνδέονται άµεσα µεταξύ
τους και διαλέκονται µε τέτοιο τρόο, ώστε να ανακαλούν στη µνήµη το µυθολογικό
εριστατικό της κατάβασης του ήρωα στον Κάτω κόσµο.
Essa, νa moltiplicando gli Orfei, ma non scendono nell΄Avernο perchè è la sola cosa che i loro occhi non veggano.
***
Αυτή 4ληθαίνει τους Ορφείς, µόνο 4ου αυτοί δεν κατεβαίνουν στον Άδη, γιατί ο Άδης είναι το µόνο
4ράγµα 4ου δε βλέ4ουν τα µάτια τους.
ΑΑ 33 / ΑΕ 558, 10-11
Η ληθώρα των Ορφέων ου υάρχουν στην Ελλάδα υοδηλώνει την ανάτυξη των τεχνών
και το λήθος των καλλιτεχνών ου υάρχουν στη χώρα, ενώ η φράση «ο Άδης είναι το µόνο
4ράγµα 4ου δε βλέ4ουν τα µάτια τους» µορεί να ερµηνευθεί µε τρόο διττό. Είτε µε βάση τον
κώδικα της δηµοτικής αράδοσης, οότε και σηµαίνει ως η σκέψη και ο φόβος του θανάτου
δεν υάρχει στους ανθρώους, γιατί έχουν αοκτήσει µια ανώτερη συνείδηση για τη ζωή και
το θάνατο, είτε µε βάση τον κώδικα των σολωµικών κειµένων για τον Ορφέα, σύµφωνα µε
τον οοίο η κατάβαση στον Άδη αρουσιάζεται ως ταξίδι ου σκοό έχει να καλύψει κάοια
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ανάγκη, οότε και σηµαίνει ως το ταξίδι δεν υάρχει λόγος να γίνει, καθώς ο άνθρωος ζει
ευτυχισµένος και λήρης.
Uguale felicita nella prua, nella gleba, nella casa, nell’urna.
***
Ίδια ευτυχία στο κου4ί, στο αλέτρι, στο σ4ίτι και στο µνήµα.
ΑΑ 33 / ΑΕ 558,12
Εκτός αό το είεδο των συµβόλων, µε τα οοία κρούεται η φαντασία του αναγνώστη, το
κείµενο κινείται και στο είεδο των εικόνων, οι οοίες ενεργοοιούν τις αισθήσεις. Οι
εικόνες ου αρουσιάζει ο οιητής, τόσο οι ρεαλιστικές όσο και οι λαστικές, είναι
ανθρωοκεντρικές, συνδέονται µεταξύ τους και συνηγορούν, ώστε να αρουσιαστεί ο
ελλαδικός χώρος ως κατάλληλος, για να ανατυχθεί η ζωή και να ζήσει ο άνθρωος
ευτυχισµένος, ενώ ο Έλληνας αρουσιάζεται ως αντάξιος µιας τέτοιας ατρίδας.
Πιο συγκεκριµένα, η ρεαλιστική εικόνα µε την οοία αρχίζει το κείµενο και τονίζει τον
ηρωισµό των Ελλήνων (µαδήθηκε η µυρτιά κι η δάφνη … και να 4λέχτηκε το στεφάνι στο κεφάλι
των ανδρών) συµληρώνεται αό την λαστική εικόνα ου αρουσιάζει τις ψυχές να αίζουν
µε τις αχτίδες της αυγής, κι έτσι αναδεικνύεται ο σολωµικός κώδικας, ου συνδέει τις ηρωικές
ράξεις µε το ψυχικό µεγαλείο. Μάλιστα το αιχνίδι των «ψυχών 4ου είναι έτοιµες να
γεννηθούν» µε «τις αχτίδες της αυγής» αρουσιάζει έναν ακόµη σολωµικό κώδικα, έναν κώδικα
ου αφορά τη συµβολική του φωτός, και σύµφωνα µε τον οοίο κάθε ιδανική µορφή
συνδέεται µε το φως. Ο κώδικας αυτός είναι κυρίαρχος στην ώριµη σολωµική οίηση και
όου σε ολλά έργα (Κρητικός, Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι, Πόρφυρας) συναντάµε τις
ταυτότητες:

οµορφιά- καλοσύνη = φως,
ιδανική µορφή= φως,
ζωή= φως,

καθώς και τις αντίθετες: ασχήµια- κακία = σκοτάδι,
θάνατος= σκοτάδι.
Η εόµενη λαστική εικόνα (Οι αθάνατοι έζωσαν … αρχίζουν τη γιορτή) αρουσιάζει τον
είγειο και τον εουράνιο κόσµο ως εάλληλους, να βρίσκονται σε διαρκή εικοινωνία και
µάλιστα ο είγειος κόσµος αρουσιάζεται ως χώρος ου κατοικεί το θείο. Ειδοµένη µέσα αό
αυτή την οτική, η εικόνα εµφανίζει ευδιάκριτες δυο σηµασιακές ισοτοίες, κυρίαρχες στο
σολωµικό έργο, την ισοτοία «ε4ίγειος κόσµος (εδώ Ελλάδα)= Παράδεισος» και την ισοτοία
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«άνθρω4ος- θείο =4οιοτικά συγγενείς». Τους κώδικες αυτούς, εκτός αό τούτο το κείµενο, τους
βρίσκουµε σε ολλά άλλα κείµενα του Σολωµού και ειδικότερα στον Κρητικό και τους
Ελεύθερους

Πολιορκηµένους,

εκεί

όου

έχει

δεσόζουσα

σηµασία

ο

κώδικας

της

Φεγγαροντυµένης, µιας θεϊκής µορφής ου ζει µέσα στη φύση, έρχεται σε εαφή µε τον
άνθρωο και αυτό αοδεικνύει την αξία του είγειου κόσµου και τη σηµαντική θέση του
ανθρώου µέσα σ΄ αυτόν.
Η τελευταία εικόνα ου υάρχει στο κείµενο (4αντού είναι ο νόµος … ξεσ4ώντας σε κλάµατα)
αρουσιάζει την ηθική βελτίωση του µοχθηρού ανθρώου, ένα θέµα ου έχουµε συναντήσει
και στο Ορφέα. Με τον τρόο αυτό ροβάλλεται η δικαιοσύνη (νόµος) ως ολιτιστική αξία
ου χαρακτηρίζει την Ελλάδα και ειδρά θετικά στην αλλαγή του ήθους ακόµη και του
ανήθικου ανθρώου.
Πριν ολοκληρώσουµε την ανάλυσή µας είναι αναγκαίο να σταθούµε σε δυο ακόµη σηµεία
του κειµένου. Το ρώτο είναι η αναφορά στην «άλλη ζωή» ου έρχεται µετά «τα σκοτεινά
στροβιλίσµατα του θανάτου» και το δεύτερο στην αναφορά στο µέλλον της Ελλάδας. Για το
ρώτο έχουµε να αρατηρήσουµε ως εδώ ο Σολωµός ακολουθεί τον κώδικα της
Χριστιανικής θρησκείας, σύµφωνα µε τον οοίο µετά το θάνατο η ζωή δεν τελειώνει, αλλά
συνεχίζεται στον εουράνιο κόσµο ου είναι αξιολογικά ανώτερος του είγειου και όχι τον
κώδικα της δηµοτικής αράδοσης σύµφωνα µε τον οοίο ο θάνατος είναι αοκρουστικός και
αευκταίος, καθώς οδηγεί τον άνθρωο στο σκοτεινό και αραχνιασµένο Άδη. Το δεύτερο
στοιχείο είναι ως ο οιητής ριν αναφέρει το όνοµα του εαινούµενου τόου κάνει σαφή
αναφορά στο µέλλον του το οοίο και αρουσιάζει µέσω της αναλογίας µε τον ουρανό ως
ευοίωνο.
Ολοκληρώνοντας την αναφορά µας στο κείµενο έχουµε να αρατηρήσουµε ως ο Σολωµός
εικέντρωσε την ροσοχή του στις ολιτιστικές αξίες ου συγκεντρώνει η Ελλάδα και στην
αξία των ανθρώων ου κατοικούν σε αυτήν και αρουσίασε τον Ελλαδικό χώρο ως έναν
αό τους σηµαντικότερους για να ζήσει και να ανατυχθεί ο άνθρωος.
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DONNA VELATA
Un sogno pieno di intensa vita
mi offerse nel suo etere misterioso uma figura la quale benchè velata si manifestava divina in tutto, ed anche nel modo di stare immobile. Dimmi ospite sovrano
di mondo vero,
se l'amica del mio cuore è salva, e la piu splendida fra le corone
del cielo ti stia sul capo, ed il mio bacio sui piedi tuoi. Piu grande d΄
una festa celestre che coprisse di rose i mari, piu ricca è una
breve parola superna che penetra nell'orecchio dell'uomo. Dimmi
se essa è salva perchè udii dire da bocche create sante, che
agli occhi increati, la neve è lorda. Dal momento che il sepolcro
nascose il suo volto al mondo, il quale vedeva con gaudio e con
amore la sua orma e vi spargea la lode dell'umana loquela
inclito fiore, m'angosciava questo dubbio e più l'impossibilità di
solverlo. Allora ogni cosa valida della vita stava incerta dinnanzi
agli occhi miei, come nel tempio notturno al muoversi dell' ακίµιτο
vicino a spegner tremolano vacillanti le immagini dei santi,
le pietre dei sepolcri, e tutto all'intorno sembra
pronto a sparire allo sguardo. Ma ora che tanta divinita mi sta
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Η γυναίκα µε το πέπλο
Ένα όνειρο γεµάτο έντονη ζωή µού πρόσφερε µέσα στο µυστηριώδη του
αιθέρα µια Μορφή, που κι αν φορούσε πέπλο, φαίνονταν σ΄ όλα θεϊκή,
ακόµη και στον τρόπο που έστεκε ακούνητη.
« Πες µου, του κόσµου αληθινού καλέ µου ξένε, αν της ψυχής µου η φίλη έχει
σωθεί και το λαµπρότερο απ΄ τα στεφάνια του ουρανού να δεις στην κεφαλή
σου και το φιλί µου στα πόδια σου. Πιο πλούσια κι απ΄ την ουράνια γιορτή
που µε τριαντάφυλλα σκεπάζει τη θάλασσα, πιο πλούσια είναι µια σύντοµη
λέξη από τον ουρανό, που φθάνει ως τ΄ αυτί του ανθρώπου.
Πες µου αν σώθηκε, γιατί άκουσα από στόµατα που πλάστηκαν τρισάγια πως
στων άπλαστων τη µατιά το χιόνι µοιάζει λερωµένο. Απ΄ όταν ο τάφος
έκρυψε την όψη της απ΄ τον κόσµο, που µε χαρά κι αγάπη έβλεπε το πάτηµά
της κι άρχιζε τον έπαινο, λουλούδι υπέροχο ανθρώπινης λαλιάς, µε
τυραννούσε αυτή η απορία, µα πιο πολύ η αδυναµία να τη λύσω. Λοιπόν,
κάθε τι στέρεο στη ζωή εσάλευε εµπρός µου, όπως τη νύχτα στην εκκλησιά
την ώρα που τ΄ ακοίµητο είναι έτοιµο να σβήσει, τρέµουνε τα εικονίσµατα κι
οι πέτρες απ΄ τους τάφους κι όλα τριγύρω είναι έτοιµα να σβήσουν απ΄ τα
µάτια.
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innanzi, potrà piantare nel petto mio il Paradiso o l'Inferno,
perchè essa era ed è nella mia anima, quello che è l'anima nel mio
corpo. Conobbero la purita del nostro amore i giorni
pieni di sole, che le lunghe notti passate fra noi
due. Nessuno mai lo seppe, nessuno mai lo saprà. Fù fonte che corse senza
suono secretamente. La belta dei pensieri e dei
sentimenti, dei movimenti e delle parole era melodia concorde a
quella della figura, e in tanta dovizia chiaro vedevi il fondo
come in fondo alle acque chiare e profonde del mare vedi l΄immoto sasso vestito di verdura. Da lei emanava la vita e mi circontava colla forza invincibile con cui ora la circonda la morte. Nel mio
petto pulsava il cielo con tutte le sue voci; ma quando la polvere
della tomba divento tempio al tocco della sua salma, la
morte, la quotidiana morte parve al mondo cosa incredibile e nuova; la belta delle donne fu per lungo tempo
pallida e mesta, e l'uomo pianse ed apparve fiacco come la
donna. Forse resteranno là attorno a lei santificate le ossa
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Μα τώρα που τέτοια Θεά παρουσιάστηκε µπροστά µου, ίσως µπορέσει να
στηθεί βαθιά µες την ψυχή µου ή ο Παράδεισος ή η Κόλαση, γιατί αυτή
ήτανε και είναι στη ψυχή µου ό,τι είναι η ψυχή για το κορµί µου.
Γνώρισαν την αγνότητα της αγάπης µας οι λιόλουστες οι µέρες κι οι
νύχτες οι ατέλειωτες που περάσαµε µαζί. Κανείς δεν το ΄µαθε ποτέ,
κανείς δε θα το µάθει. Πηγή ήταν που έτρεχε κρυφά χωρίς κανέναν ήχο.
Η οµορφιά των σκέψεων, των αισθηµάτων, της κίνησης, των λέξεων
ήταν µελωδία που ταίριαζε µε τη µορφή και µέσα σε τόσο πλούτο έβλεπες
καθαρό το βάθος, όπως στο πυθµένα των καθαρών και βαθιών νερών της
θάλασσας βλέπεις µια πέτρα ακούνητη σκεπασµένη µε χορτάρι. Μέσα
απ΄ αυτήν ανάβλυζε η ζωή και µ΄ έζωνε µε την ίδια ανίκητη δύναµη που
τη ζώνει τώρα ο θάνατος. Μέσα στο στήθος µου λαχτάριζε ο ουρανός µ΄
όλες τις γλώσσες που ΄χει. Μα όταν του τάφου η στάχτη έγινε ναός σαν
άγγιξε επάνω στο κορµί της, ο θάνατος, το γεγονός αυτό της κάθε µέρας,
στον κόσµο φάνηκε απειλή απίστευτη και νέα. Η οµορφιά των γυναικών
ήταν για καιρό χλωµή και µαραµένη κι ο άνδρας έκλαιγε κι έµοιαζε
δειλός σαν τη γυναίκα. Ίσως τριγύρω αγιάσουνε τ΄ άγνωστα κόκαλα,
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incognite; forse i vermi non nasceranno; forse non si corromperà mai essa stessa; forse sarà sempre bella anche là dentro.
Forse (o delir' io) forse domani risorgerà.
Ma perchè cosi parlo? Perchè se tutte le grandezze fossero scese
a miei piedi, anche allora avrei cercato il bene solo negli occhi
suoi. In quell' istante la Figura svelossi, ed appari l'amica
glorificata e ridente.
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ίσως τα σκουλήκια δε γεννηθούν, ίσως να µη λιώσει, ίσως να
µείνει όµορφη ακόµη και στον τάφο. Ίσως (ή εγώ παραληρώ;)
ίσως αύριο αναστηθεί. Γιατί στ΄ αλήθεια έτσι µιλώ; Γιατί,
ακόµη κι αν τα µεγαλεία έπεφταν στα πόδια µου, και τότε
ακόµη θα ΄ψαχνα στα µάτια της το καλό;»
Κι εκείνη τότε τη στιγµή η Μορφή ξεσκεπάστηκε κι εφάνηκε
η Καλή µου να γελά και να ΄ναι δοξασµένη
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Το ιταλόγλωσσο κείµενο, ου στην εκδοτική αράδοση είναι γνωστό µε τον τίτλο “Donna
Velata” (τιτλοφόρηση Κουαρτάνου) και στα ελληνικά «Η Γυναίκα µε το µαγνάδι» (µετάφραση
του ιταλόγλωσσου τίτλου αό το Λίνο Πολίτη) είναι γραµµένο σε δύο χειρόγραφα ου
φυλάσσονται στην Ακαδηµία Αθηνών (ΑΑ 59α και 59β/ΑΕ 553-554).266 Τα χειρόγραφα
είναι ευανάγνωστα και οι διορθώσεις και οι αντικαταστάσεις λέξεων ή φράσεων, όου
υάρχουν, γίνονται µε τρόο σαφή. Η λέξη ή η φράση ου αντικαθίσταται κλείνεται σε
αγκύλη κι εάνω σηµειώνεται η νέα φράση ή λέξη. Οι ερισσότερες αό τις διορθώσεις
είναι σύγχρονες µε το γράψιµο και µόνο ορισµένες, σηµειωµένες µε κόκκινο µελάνι,
µεταγενέστερες.
Εκτός, όµως, αό τις διορθώσεις, υάρχουν σε δυο σηµεία του κειµένου σηµειωµένοι
σταυροί. Πιο συγκεκριµένα στη γραµµή 22 του χειρογράφου 59β και µετά τη λέξη due/δύο
υάρχει σηµειωµένος ένας σταυρός κι ένας ακόµη βρίσκεται σηµειωµένος στην αρχή του
εόµενου χειρογράφου. Οι σταυροί δηλώνουν αραοµή και ρόθεση τού οιητή να
εντάξει µετά την λέξη due/δύο το κείµενο της εόµενης σελίδας. Την αναδιάρθρωση του
κειµένου ειβάλλουν και λόγοι νοηµατικοί, καθώς µόνο έτσι αρουσιάζει νοηµατική
συνέχεια. Ειχειρώντας, όµως, αυτή την αλλαγή είναι αναγκαίο να αραλείψουµε τις
τελευταίες τέσσερις γραµµές της σελίδας (se tutte le grandezze … glorificata), καθώς το θέµα
τους εµεριέχεται στο αόσασµα ου συµεριλάβαµε.
Μετά αό αυτές τις αναγκαίες αλλαγές στη δοµή του κειµένου θα εικεντρώσουµε την
ροσοχή µας στις θεµατικές ψηφίδες της Donna Velata, ρωτεύον µέληµα µας για κάθε
σολωµικό έργο της εριόδου ου εξετάζουµε. Και η ρώτη διαίστωση είναι ως η Donna
Velata είναι το ρώτο σολωµικό κείµενο µε καθαρά ερωτικό εριεχόµενο.267 Βέβαια, ο
έρωτας ως θέµα υάρχει στο σύνολο των έργων του οιητή, άντοτε, όµως, ως
συµληρωµατικό θέµα και όχι, όως συµβαίνει εδώ, ως κυρίαρχο. Μάλιστα ο έρωτας στο
σολωµικό έργο έχει αρουσιαστεί σε όλες του τις µορφές, είτε ροµαντικός και ιδεαλιστικός,
όως στην Ανθούλα, στον Πόθο, στον Κρητικό, στο Χρυσόνειρο των Ελεύθερων Πολιορκηµένων,
είτε αράνοµος και αιµοµικτικός, όως στο Λάµ4ρο. Ποτέ, όµως, ως τώρα δεν ακούσαµε
κανέναν ενδοκειµενικό ήρωα µε τόσο άθος και ένταση να µιλά για την αγάη του, να
εξιδανικεύει τον ερωτικό του σύντροφο, να αναολεί µε τόση νοσταλγία τις µέρες ου
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έζησαν µαζί και να φθάνει ως τα όρια του αραληρήµατος αό τον όνο για το χαµό του
αγαηµένου ροσώου. Και οτέ η υοψία για την ταυτοροσωία αφηγητή και οιητή,
η υοψία δηλαδή ότι ο αφηγητής δεν είναι άλλος αό τον ίδιο το Σολωµό και ως το
οιητικό υοκείµενο δεν είναι φανταστικό, αλλά ένα υαρκτό ρόσωο ου ο ίδιος
αγάησε, δε συγκέντρωνε τόσες ολλές ιθανότητες να είναι ραγµατική.
Προς αυτή τη υόθεση µας οδηγούν και οι ληροφορίες ου άφησε ο στενός κύκλος του
οιητή τόσο για το οιητικό αντικείµενο όσο και για τη σχέση του Σολωµού µε αυτό. Οι
ερί τον Σολωµό µαρτυρούν ως ρόκειται για την Αδελαϊδα Καρβελά–Γκρασέτι µε
ρώτο τον εκδότη των ιταλικών έργων και ροσωικό φίλο του οιητή, τον Πέτρο
Κουαρτάνο. Ο Κουαρτάνος διαβεβαίωνε ως η Donna Velata ήταν υαρκτό ρόσωο και
ιδιωτικά εκµυστηρεύτηκε το όνοµα στο Γεώργιο Καλοσγούρο. Αυτός όµως δεν το
αοκάλυψε. Αρκέστηκε µόνο να σηµειώσει τα εξής: «άλλη µια 4ολύτιµη µαρτυρία του Π.
Κουαρτάνου µου φανέρωνε, 4ως αυτό το 4οίηµα έχει βάση 4ραγµατική. Ο Σολωµός, µου έλεγε ο
λαµ4ρός λόγιος, έζησε αγνός, και αγνός και 4αρθένος ε4ήγε στον τάφο. Μου φανέρωσε και το
4ρόσω4ο της 4λατωνικής του αγά4ης. Ήταν άξιο για τη υψηλή θέση του Σολωµού και το ιδανίκευµά
του στο 4οίηµα δεν 4αραλλάζει σηµαντικά την 4ραγµατική του υ4όσταση».268 Το όνοµα τού
ροσώου έγινε γνωστό αό το Συρίδων ∆ε Βιάζη, ο οοίος έδωσε την ληροφορία ως ο
Σολωµός «την αγα4ούσε εµµανέστατα».269
Αό τότε και στο εξής αναζητήθηκαν ερισσότερα στοιχεία για το ρόσωο κι αυτά δεν
ήταν δύσκολο να βρεθούν, καθώς η Αδελαϊδα Καρβελά ήταν εώνυµο ρόσωο τόσο στη
Ζάκυνθο όσο και στην Κέρκυρα. Ζακύνθια η ίδια στην καταγωγή, κόρη του Συρίδωνα
Καρβελά, ειστήθιου φίλου του οιητή αό τα νεανικά του χρόνια, αντρεύτηκε σε µικρή
ηλικία το λόγιο Ιταλό καθηγητή της φιλολογίας Γκαετάνο Γκρασέτι και µαζί του έζησε
αρχικά στη Ζάκυνθο και αργότερα στην Κέρκυρα, όταν ο σύζυγός της διορίστηκε
καθηγητής ιταλικών και λατινικών στην Ιόνιο Ακαδηµία. Αό το 1828, εοχή κατά την
οοία ο οιητής εγκαθίσταται κι αυτός µόνιµα στην Κέρκυρα, οι σχέσεις Γκρασέτι Σολωµού αναθερµάνθηκαν κι έµειναν θερµές ως το θάνατο του ρώτου το 1836. Αό την
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εοχή εκείνη κι ύστερα βρέθηκαν ερισσότερο κοντά ο οιητής και η Αδελαϊδα και η
σχέση τους, αν οι µαρτυρίες είναι σωστές, εξελίχτηκε σε ερωτική.270
Όµως, η ζωή της Αδελαϊδας Καρβελά έµελλε να είναι σύντοµη. Σε ηλικία σαράντα ετών,
στα 1846, έθανε αιφνιδιαστικά. Το αναάντεχο αυτό γεγονός µάλλον αοτέλεσε και το
έναυσµα για το εζό ιταλικό κείµενο ου θα αναλύσουµε. Ένα κείµενο µε αφηγηµατικό
χαρακτήρα, ου χωρίζεται σε τρεις ενότητες: την ρώτη ενότητα αοτελούν οι τρεις ρώτες
γραµµές, τη δεύτερη οι εόµενες 35 και την τρίτη οι δύο τελευταίες.271
Οι ενότητες αυτές εριέχουν ληθώρα µηνυµάτων, ου µε τη σειρά τους κατατάσσονται σε
δυο κατηγορίες «σηµαντικών» στοιχείων: τα υ4οκείµενα και τα κατηγορήµατα. Αό αυτά τα
«σηµαντικά» στοιχεία θα ξεκινήσουµε και µάλιστα αό την καταγραφή τους. Τα υ4οκείµενα
είναι τρία: ο ανώνυµος ενδοδιηγητικός αφηγητής-ρωταγωνιστής, ου αντιστοιχεί στον
αφηγηµατικό ρόλο του υοκειµένου, η ελοφόρα Μορφή, ου αντιστοιχεί στο ρόλο του
βοηθού, το ανώνυµο ρόσωο ου αγαά ο αφηγητής και αντιστοιχεί στο ρόλο του
4ολύτιµου αντικείµενου και ο θάνατος ου αντιστοιχεί στο ρόλο του αντίµαχου.
Όσον αφορά στα κατηγορήµατα, το κείµενο δίνει στοιχεία για τις ιδιότητες, δηλαδή τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ροσώων. Για το υοκείµενο δίνονται ληροφορίες για τις
λειτουργίες, ου όως θα δούµε αρακάτω αφορούν τις ενέργειες, τις καταστάσεις και τα 4άθη
του, ενώ είναι σχετικά εριορισµένες οι ληροφορίες για τις ιδιότητές του.
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται, όµως, στις ιδιότητες της Μορφής και του ολύτιµου
αντικειµένου. Οι ιδιότητες αυτές δίνονται αό τον αφηγητή στο αρακάτω αόσασµα:
Un sogno pieno d'intensa vita
mi offerse, nel suo etere misterioso, una Figura la quale, benchè velata, simanifestava divina in tutto, ed anche nel modo di stare immobile.«Dimmi, ospite sovrano
di mondo vero,
se l'amica del mio cuore e salva, e la più splendida fra le corone del cielo ti stia sul capo, ed il mio
bacio, il mio bacio sui piedi tuoi. Piu grande
di una festa celeste che di rose coprisse i mari, piu ricca di essa è una
breve parola superna, che penetra nell'orecchio dell'uomo.
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Ο Γ. Καλοσγούρος Παναθήναια 4, 1902, σελ. 110, σχολιάζει για την Αδελαΐδα Καρβελά ως «ήταν φαινόµενο για την οµορφιά της, την αρετή

της και για την εξαιρετική της µόρφωση.»
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Πρώτος ο Κουαρτάνος, ειµελητής των ιταλόγλωσσων κειµένων στην έκδοση των Ευρισκοµένων του Πολυλά, σελ. 392-393 διαιρεί το

κείµενο σε τρεις ενότητες. Η διαίρεση έγινε αοδεκτή α΄ όλους τους εκδότες του Σολωµού.
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***

Ένα όνειρο γεµάτο έντονη ζωή µού
4ρόσφερε µέσα στο µυστηριώδη του αιθέρα µια Μορφή, 4ου κι αν φορούσε 4έ4λο, φαίνονταν σ΄ όλα
θεϊκή, ακόµη και στον τρό4ο 4ου έστεκε ακούνητη. «Πες µου, του κόσµου αληθινού καλέ µου ξένε, αν
της ψυχής µου η φίλη έχει σωθεί και το λαµ4ρότερο α4΄ τα στεφάνια τ΄ ουρανού να δεις στην κεφαλή
σου και το φιλί µου στα 4όδια σου. Πιο 4λούσια κι α4΄ την ουράνια γιορτή 4ου µε λουλούδια σκε4άζει
τη θάλασσα, 4ιο 4λούσια είναι µια σύντοµη λέξη α4ό τον ουρανό 4ου φθάνει ως τ΄ αυτί τ΄ ανθρώ4ου.
Donna Velata ΑΕ 553, 1-7
Όως διαιστώνουµε η ελοφόρα µορφή χαρακτηρίζεται αό τον αφηγητή µε τα είθετα
«µυστηριώδης» και «θεϊκή», ροσφωνείται ως «φιλοξενούµενε του κόσµου του αληθινού» κι
αυτά τα στοιχεία οδηγούν στο συµέρασµα ως ρόκειται για θεότητα. Η αρουσία, όµως,
ενός θεϊκού ροσώου στον είγειο κόσµο και η συνάντηση του µ΄ έναν άνθρωο
(θεοφάνια), αρουσιάζεται ως µια φυσιολογική λειτουργία, καθώς γίνεται στο χώρο του
ονείρου, σ΄ ένα χώρο ου βρίσκεται στο µεταίχµιο του είγειου µε τον εουράνιο κόσµο, σ΄
ένα κόσµο όου οι δεσµεύσεις του φυσικού κόσµου αύουν να υάρχουν.272 Αυτό τον
υερβατικό χώρο ο Σολωµός τον έχει αξιοοιήσει αρκετές φορές στο έργο του και µάλιστα
για να εξυηρετήσει διαφορετικούς στόχους. Αν µελετήσουµε ροσεκτικά το σολωµικό
έργο, θα διαιστώσουµε ως ο λειτουργικός ρόλος του ονείρου είναι ολυσήµαντος, καθώς
άλλοτε βοηθά τον αφηγητή να ασκήσει σκληρή κριτική σε καταστάσεις, να εµαίξει και να
χλευάσει άτοµα (κυρίως στα σατιρικά Τρίχα και Όνειρο), άλλοτε να ροοικονοµήσει
καταστάσεις (Το όνειρο της Μαρίας στο Λάµ4ρο), άλλοτε να αρουσιάσει την τραγική
διάσταση ανάµεσα στο ευτυχισµένο αρελθόν και το οδυνηρό αρόν (Ελεύθεροι
Πολιορκηµένοι) και άλλοτε να φέρει σε άµεση εαφή τον είγειο µε τον εουράνιο κόσµο
(Saffo και Donna Velata).273
Η χρησιµοοίηση του ονείρου µε τον τελευταίο τρόο αρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
καθώς φανερώνει ως ο Σολωµός δε δεσµεύεται να ακολουθήσει τη µια ή την άλλη
αράδοση, αλλά ειλέγει κάθε φορά αυτή ου τον εξυηρετεί και ταιριάζει καλύτερα στις
οιητικές του ροθέσεις. Έτσι συµβαίνει και σε τούτη την ερίτωση. Ο τρόος ου
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Όνειρα χρησιµοοιεί ο Σολωµός στο Λάµ4ρο (Το όνειρο της Μαρίας), στους Ελεύθερους Πολιορκηµένους (Β6, Β7, Γ8), στα σατιρικά Το όνειρο, Η

τρίχα και οράµατα στον Κρητικό και στους Ελεύθερους Πολιορκηµένους ( Φεγγαροντυµένη) και στη Γυναίκα της Ζάκυθος.
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Σχετικά µε το µοτίβο του ονείρου στα έργα των Γ. Βελουδή, 1989, σελ. 299, Lillian Frust, 2001, [Ελληνική µετάφραση σελ. 165] και P.

Mackridg, 1989 [Ελληνική µετάφραση σελ. 73-77]. Ο Γ. Βελουδής, 1989, σελ. 306 – 307, σηµειώνει ως τη σχέση ου υάρχει ανάµεσα στην εµφάνιση της
Μορφής µέσα σε όνειρο µε ανάλογα κείµενα των ροροµαντικών Μίλτον και Ρουσσώ και των ροµαντικών Σέλεϊ, Μάιρον, Χάινε και Νέρβαλ.
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χρησιµοοιεί ο Σολωµός το όνειρο αηχεί τις αόψεις του αρχαίου ελληνικού κόσµου για
το όνειρο και λιγότερο του ροµαντισµού. Πιο συγκεκριµένα, για τους αρχαίους το όνειρο
ήταν το µέσο µε το οοίο εκδηλώνονταν η θέληση των θεών, µεταφέρονταν τα µηνύµατά
τους, µεταλαµαδεύονταν η γνώση τους στους ανθρώους και ρολέγονταν καταστάσεις
ου θα ακολουθούσαν.274 Αοτελούσε δηλαδή ένα δίαυλο εικοινωνίας ανάµεσα στο
γήινο και τον εουράνιο κόσµο. Για τους ροµαντικούς αντίθετα, το όνειρο ήταν το µέσο
ου οδηγούσε στα άδυτα της ψυχής, καθώς αοτελούσε µια δική της ενέργεια και µια
κατάσταση ου βοηθούσε τον άνθρωο να γνωρίσει τον εαυτό του.275
Ο Σολωµός δεν ακολουθεί τη ροµαντική αντίληψη και δε χρησιµοοιεί το όνειρο ως µέσο
αυτογνωσίας. Το χρησιµοοιεί, κατά το αρχαιοελληνικό ρότυο, κι έτσι το οιητικό
υοκείµενο µορεί να εικοινωνήσει µε το θεϊκό ρόσωο, εικοινωνία ου συνδέεται µε
το αφηγηµατικό ζεύγος ερώτηση- 4ληροφόρηση, και να της θέσει το δραµατικό ερώτηµα:
Dimmi se essa è salva
***
Πες µου αν σώθηκε
Donna Velata ΑΕ 553, 8
Η ευθεία και δίχως εριστροφές ερώτηση καταδεικνύει την αγωνία του αφηγητή και τον
όθο να ααλλαγεί αό την άγνοια ου τον βασανίζει και τον εξουθενώνει ψυχικά.276 Η
κατάστασή του είναι δραµατική και γλαφυρά αρουσιάζεται στον αναγνώστη µε την
αροµοίωση των στίχων 13-17:
Allora ogni cosa valida della vita stava incerta dinanzi
agli occhi miei, come nel tempio notturno, al muoversi dell' ακίµητο
vicino a spegnersi, tremolano vacillanti le immagini dei santi,
le pietre dei sepolcri, e tutto all’intorno sembra
pronto a sparire allo sguardo.
***
Λοι4όν, καθετί στέρεο στη ζωή εσάλευε εµ4ρός µου
ό4ως τη νύχτα στην εκκλησιά την ώρα 4ου τ΄ ακοίµητο
είναι έτοιµο να σβήσει, τρέµουν τα εικονίσµατα
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E. Dotts, 1951, [Ελληνική µετάφραση σελ. 97-112] και ερ. Αρχαιολογία και Τέχνες ,αρ.78
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Γ. Βελουδής, 1989, σελ. 300
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Το ζεύγος γνώση – άγνοια συναντήσαµε ήδη στα έργα µε φιλοσοφικό ροβληµατισµό και µάλιστα στον Orfeo και τη Saffo.
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κι οι 4έτρες α4΄ τους τάφους κι όλα τριγύρω είναι
έτοιµα να σβήσουν α4΄ τα µάτια.
Donna Velata ΑΕ 553, 13-17
Η κατάσταση στέρησης ου εριέγραψε και η βασανιστική άγνοια καθιστούν την αάντηση
ου θα λάβει καθοριστικής σηµασίας, καθώς το εριεχόµενό της θα έχει ισχυρό αντίκτυο
στη ζωή του:
Ma ora che tanta divinità mi sta
innanzi, potrà piantare nel petto mio il Paradiso ο l'Inferno
perchè essa era ed è nella mia anima, quello che è l'anima nel mio
corpo.
***
Μα τώρα 4ου τέτοια Θεά 4αρουσιάστηκε µ4ροστά µου
ίσως µ4ορέσει να στηθεί βαθιά µες την ψυχή µου
ή ο Παράδεισος ή η Κόλαση, γιατί αυτή ήτανε
και είναι στη ψυχή µου ό,τι ΄ναι η ψυχή για το κορµί µου.
Donna Velata ΑΕ 553, 17-20
Αν ροσέξουµε, όµως, το ερώτηµα του υοκειµένου ρος τη Μορφή και τη σηµασία ου
δίνει στην αάντηση, θα διαιστώσουµε ως φανερώνει µια καθαρά χριστιανική θεωρία
θανάτου σύµφωνα µε την οοία η ψυχή δικάζεται αό το θεϊκό δικαστήριο και ανάλογα
µε τις ράξεις της ή «σώζεται» και ανέρχεται στον Παράδεισο ή «καταδικάζεται» και
εκίτει στην Κόλαση. Η θεωρία αυτή ροϋοθέτει µια τριµερής χωροταξική διαίρεση του
σύµαντος σε:
Εάνω κόσµο

- Ουρανός

- Ψυχές δικαίων

Είγειος κόσµος

- Γη

- Χώρος δράσης των ανθρώων

Κάτω κόσµος

- Κόλαση

- Καταδικασµένες ψυχές

Σε όλο τούτο το µεταφυσικό ιστεύω, όµως, ρέει να ροσέξουµε ως εµεριέχεται ένα
είδος αραµυθίας για το θάνατο και µια θεωρία µέλλουσας ζωής. Προβάλλεται έντονα η
αντίληψη ως δεν καταλήγουν όλες οι ψυχές στο σκοτεινό, υγρό κι αραχνιασµένο Άδη - η
αντίληψη κυριαρχεί στον αρχαιοελληνικό κόσµο και στη δηµοτική ελληνική αράδοσηαλλά µόνο εκείνες ου καταδικάστηκαν για τις αµαρτίες τους. Οι ψυχές των ανθρώων
ου κατά την είγεια ζωή τους αµάρτησαν. Σύµφωνα µ΄ αυτή τη µεταφυσική θεωρία ο
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θάνατος, αν και δύσκολα µορεί να δικαιωθεί, αοτελεί αοκρουστική κατάσταση µόνο
για τον άνθρωο ου δε δικαιώθηκε µεταφυσικά και δε µετέβη στον Παράδεισο.277
Έχοντας υόψη µας όλα τα αραάνω µορούµε να αντιληφθούµε καλύτερα γιατί
αοκτά τόση σηµασία η αάντηση της µορφής. Πριν, όµως, αυτή ακουστεί ο αφηγητής θα
δώσει ληροφορίες για την αγαηµένη του και για τη σχέση τους. Η µετάβαση στο
αρελθόν, ου συνιστά αναδροµική αφήγηση, έχει διλή λειτουργία, καθώς αό τη µια
ληροφορεί τον αναγνώστη για δρώµενα του αρελθόντος, ου είναι σηµαντικό να
γνωρίζει, και αό την άλλη ειβραδύνει την εξέλιξη των γεγονότων, καθυστερεί δηλαδή
την αάντηση της Μορφής, κι έτσι ολλαλασιάζει την αγωνία του.
Εικεντρώνοντας την ροσοχή µας στην αφήγηση αυτή, αρατηρούµε ότι ροβάλλονται
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχέσης τους και µάλιστα η αγνότητα/la purita, ου
ροοικονοµεί κατά κάοιο τρόο τη µεταφυσική δικαίωση της αγαηµένης, και η
µυστικότητα/secretamente :
(…) Conobbero la purità del nostro amore i giorni
pieni di sole, ugualmente che le lunghe notti passate fra noi
due.
Nessuno mai lo seppe, nessuno mai lo saprà. Fù fonte che corse
senza suono, secretamente.
***
Γνώρισαν την αγνότητα της αγά4ης µας οι λιόλουστες οι µέρες
Κι οι νύχτες οι ατέλειωτες 4ου 4εράσαµε µαζί.
Κανείς δεν το ΄µαθε 4οτέ, κανείς δε θα το µάθει.
Πηγή ΄ταν 4ου ΄τρεχε κρυφά χωρίς κανέναν ήχο.
Donna Velata ΑΕ 553, 20-24
Στη συνέχεια δίνεται έµφαση στα ιδιαίτερα χαρίσµατα του ροσώου, τις ιδιότητες.
(…) La beltà dei pensieri e de
sentimenti, dei movimenti e delle parole era melodia concorde a
quella della figura, e in tanta dovizia chiaro vedevi il fondo,
come in fondo alle acque chiare e profonde del mare vedi l'im-
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Σχετικά Π. Σανδωνίδης 1947, σελ. 95-96, Ηρ. Ρεράκης 1997, σελ. 201-213
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moto sasso vestito di verdura.
* * *
(…) Η οµορφιά των σκέψεων,
των αισθηµάτων, της κίνησης, των λέξεων ήτανε µελωδία 4ου ταίριαζε
µε τη µορφή και µέσα σε τόσο 4λούτο έβλε4ες καθαρό το βάθος,
ό4ως στον 4υθµένα των καθαρών και βαθιών νερών της θάλασσας
βλέ4εις µια 4έτρα ακούνητη σκε4ασµένη µε χορτάρι.
Donna Velata ΑΕ 554, 2-5
Τα χαρίσµατα του οιητικού αντικειµένου ορίζονται άνω σε τρεις άξονες: το κάλλος, (η
οµορφιά …της κίνησης / La belta …dei movimenti), την αγαθότητα (η οµορφιά των αισθηµάτων
/La beltà …dei sentimenti), (και µες τον τόσο 4λούτο…/e in tanta dovizia… verdura) και την
νευµατική καλλιέργεια (η οµορφιά των σκέψεων/La beltà dei pensieri, «η οµορφιά… των λέξεων
/La belta … delle parole), ιδιότητες ου το ανάγουν σε ιδανική µορφή και δικαιώνουν κάθε
έαινο.
Αν µελετήσουµε όµως ιο ροσεκτικά τον έαινο του οιητικού υοκειµένου για την
αγαηµένη του, θα αναγνωρίσουµε το σηµασιακό κώδικα ου συναρτά το κάλλος µε το
αγαθό και αναγνωρίζει ανάµεσα στις δύο ιδιότητες σχέση ισοδυναµίας και ταυτότητας. Ο
κώδικας αυτός καθιερώθηκε στην ροσωική λογοτεχνία αό το Σολωµό, αν και οι
αφετηρίες του βρίσκονται στο κλασικό ανθρωιστικό ιδανικό του καλού καγαθού και
συνεχίζονται στη βυζαντινή υµνογραφία της εκκλησίας και στο δηµοτικό τραγούδι.278 Σε
τούτο το κείµενο, όµως, το ανθρωιστικό ιδανικό εµλουτίζεται και αό µια νέα αρετή,
την νευµατική καλλιέργεια, µια αρετή ολύτιµη και σάνια για τις γυναίκες της εοχής.
Γίνεται έτσι κατανοητό γιατί ο φορέας αυτών των αρετών µορεί να χαρίσει την
ληρότητα και την ευδαιµονία σε όοιον βρίσκεται κοντά της.
(…) Da lei emanava la vita, e mi circondava colla forza invincibile con cui ora la circonda la morte. Nel mio
petto pulsava il cielo con tutte le sue voci.
***
(…) Μέσα α4΄ αυτήν ανάβλυζε η ζωή και
µ΄ έζωνε µε την ίδια ανίκητη δύναµη 4ου τη ζώνει τώρα ο θάνατος. Μέσα
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Σχετικά Ερ. Καψωµένος, 2005β
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στο στήθος µου λαχτάριζε ο ουρανός µ΄ όλες τις γλώσσες 4ου ΄χει.
Donna Velata ΑΕ 554, 6-8
Την ευδαιµονία και την ληρότητα έζησε κοντά της το οιητικό υοκείµενο όσο η
αγαηµένη του ζούσε, αλλά η κατάσταση της ευδαιµονίας δεν κράτησε ολύ, καθώς την
κατήργησε ο θάνατος. Το υοκείµενο εριήλθε τότε σε µια κατάσταση στέρησης αό την
οοία δύσκολα µορούσε ν΄ ααλλαγεί, καθώς καµιά δραστηριοοίηση και η τέλεση
κανενός άθλου δεν µορούσε να την εξαλείψει.
Μa quando la polvere della tomba diventò tempio
al tocco della sua salma,
la morte, la quotidiana morte,
parve al mondo cosa incredibile e nuova.
***
Μα όταν του τάφου η στάχτη έγινε ναός
Σαν άγγιξε ε4άνω στο κορµί της,
ο θάνατος, το γεγονός αυτό της κάθε µέρας,
φάνηκε στον κόσµο α4ειλή α4ίστευτη και νέα.
Donna Velata ΑΕ 554, 8-11
Η αώλεια του αγαηµένου ροσώου ροκάλεσε τόσο όνο, ου κατήργησε κάθε θεωρία
θανάτου και κάθε µεταφυσική ου δικαιώνει το θάνατο και αραµυθεί τον άνθρωο. Ο
θάνατος θεωρούνταν ια ένα αοτρόαιο και τροµακτικό γεγονός, µε τόσο αρνητική
σηµατοδότηση ου ααξίωνε αξίες της είγειας ζωής :
la beltà delle donne fu per lungo tempo pallida e mesta,
***
η οµορφιά των γυναικών ήταν για καιρό χλωµή και µαραµένη
Donna Velata ΑΕ 554, 11
Οδήγησε µάλιστα τον άνθρωο σε συµεριφορές µη αοδεκτές αό τα ολιτιστικά και
κοινωνικά ήθη:
e l'uomo pianse ed apparve fiacco come la donna
***
κι ο άνδρας έκλαιγε κι έµοιαζε δειλός σαν τη γυναίκα
Donna Velata ΑΕ 554, 12
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Οι τελευταίες τούτες αναφορές στις δραµατικές καταστάσεις του αρελθόντος έχουν ως
αοτέλεσµα τον αραληρηµατικό λόγο των στίχων 44-48, λόγος ου χαρακτηρίζεται αό
την ροτεραιότητα τού συναισθηµατικού αράγοντα.
Forse resteranno là attorno a lei santificate le ossa
Incognite, forse i vermi nοn nascerannο forse nοn si corromperà mai essa stessa, forse sarà sempre bella anche là dentro.
Forse (ο deliro io?) forse domani risorgerà.
***
Ίσως τριγύρω αγιάσουνε τ΄ άγνωστα κόκαλα,
ίσως σκουλήκια δε γεννηθούν, ίσως στο 4έρασµα του χρόνου να µη λιώσει,
ίσως να µείνει όµορφη ακόµη και στον τάφο.
Ίσως (ή εγώ 4αραληρώ;) ίσως αύριο αναστηθεί.
Donna Velata ΑΕ 554, 13- 16
Το υοκείµενο εκφράζει ειθυµίες, ου για να ραγµατοοιηθούν, είναι αναγκαίο να
ανατραούν οι φυσικοί νόµοι. Οι ειθυµίες εκφράζονται µε κλιµακωτή σειρά και µε
συνεχή εανάληψη του «forse/ίσως» και διαρθρώνονται άνω σε δύο άξονες: την
αγιοοίηση και την ανάσταση. Η ειθυµία για αγιοοίηση της αγαηµένης δε δηλώνεται
ρητά, αλλά ροβάλλεται µε έµµεσο τρόο και υοδηλώνεται αό τις ιδιαίτερες συνθήκες
ου το υοκείµενο ειθυµεί να δηµιουργηθούν στον τάφο της αγαηµένης: τριγύρω
αγιάσουνε τα κόκαλα – σκουλήκια δε γεννηθούν – αυτή να µη λιώσει – να µείνει όµορφη.
Αντίθετα, η ροσδοκία της ανάστασης, και µάλιστα σε χρόνο ου δε συνδέεται µε τη
∆ευτέρα Παρουσία, δηλώνεται κατηγορηµατικά (forse domani risorgerà/ ίσως αύριο αναστηθεί)
και χαρακτηρίζεται αό τόση υερβολή, ώστε λειτουργεί κατευναστικά για το οιητικό
υοκείµενο, ου συνειδητοοιεί το όσο έχει αρασυρθεί και το φανερώνει µε το ερώτηµα:
«εγώ 4αραληρώ;» και κυρίως µε το ερώτηµα: «Γιατί στ΄ αλήθεια έτσι µιλώ;».
Ο λόγος του υοκειµένου ολοκληρώνεται µ΄ ένα τρίτο ερώτηµα ου µένει κι αυτό
αναάντητο:
Perchè se tutte le grandezze fossero scese
a΄miei piedi, anche allora avrei cercato il bene solo negli occhi
suoi?
***
Γιατί, ακόµη κι αν όλα τα µεγαλεία έ4εφταν στα 4όδια µου
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και τότε ακόµη θα ΄ψαχνα στα µάτια της το καλό;
Donna Velata ΑΕ 554, 16-17
Στο τελευταίο αυτό ερώτηµα µορούµε να αναγνωρίσουµε ένα θέµα ου έχουµε
συναντήσει και σε άλλο σολωµικό κείµενο και ιο συγκεκριµένα στον Πόρφυρα.279
Πρόκειται για την άρνηση ενός συνόλου αγαθών («µεγαλεία») ρος χάριν ενός άλλου
αγαθού ου αξιολογείται αό τον ήρωα ως ανώτερο. Το αγαθό αυτό είναι η ληρότητα και
η ευδαιµονία ου εξασφαλίζει στον ήρωα µόνο η συναναστροφή µε το αγαηµένο
ρόσωο. Με την άρνηση των «µεγαλείων» ολοκληρώνεται η δεύτερη και µεγαλύτερη
ενότητα του κειµένου, ου µε όρους αφηγηµατικούς αντιστοιχεί στην αφηγηµατική
ενότητα της 4λοκή και αρχίζει η τελευταία ενότητα ου αντιστοιχεί στη λύση. Η
αφηγηµατική ενότητα της 4ερι4έτειας, ενότητα ου συµληρώνει την τριµερή διάρθρωση
κάθε αφηγηµατικού κειµένου, εδώ αουσιάζει, καθώς, όως έχουµε ήδη τονίσει, κανένας
άθλος του ήρωα δεν µορεί να εξαλείψει τη στέρηση, καθώς αντίµαχος είναι ο θάνατος. Η
ψυχική ηρεµία µορεί να αοκτηθεί µόνο µε τη γνώση, γνώση, όµως, ου αφορά
καταστάσεις του µεταφυσικού κόσµου και γι΄ αυτό µορεί να την δώσει µόνο η Μορφή
ου εµφανίστηκε στον ήρωα.
Στην ενότητα της λύσης το δραµατικό ερώτηµα ου είχε ειωθεί στην αρχή:
l'amica del mio cuore è salva?
***
η φίλη της ψυχής µου έχει σωθεί;
Donna Velata ΑΕ 553, 4
θα ααντηθεί και αό την αάντησή του θα εξαρτηθεί, εάν ο ήρωας θα λυτρωθεί αό την
αγωνία, ή θα βιώσει µια ακόµη ιο εώδυνη κατάσταση. Η αάντηση, ου µε τόση αγωνία
αναµένει, θα δοθεί µε ρωτότυο τρόο, όχι µέσα αό µια ράξη γλωσσικής εικοινωνίας,
αλλά µέσω ενός «κωδικοοιηµένου» µηνύµατος:
In quell istante la Figura svellossi, ed apparì l’anica
glorificata e ridente
***
Κι εκείνη τη στιγµή η Μορφή ξεσκε4άστηκε κι εφάνηκε
η Καλή µου να γελά και να ΄ ναι δοξασµένη.
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Σε άρνηση των µεγαλείων (στέµµατος) έχει ροβεί και ο Άγγλος στρατιώτης στον Πόρφυρα «In quell΄ istante l΄offerta della Corona sarebbe

stata disprezzata / Εκείνη τη στιγµή την 4ροσφορά του Στέµµατος ευθύς θα την αρνιόταν.» A.A 32α / Α.Ε. 560.
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Donna Velata ΑΕ 554, 18-19
Η ελοφόρα µορφή θα αοκαλυφθεί και ο αφηγητής θα διαιστώσει ως δεν είναι άλλη
αό την αγαηµένη του, ου εµφανίστηκε µροστά του, για να µεταφέρει το µήνυµα της
µεταφυσικής της δικαίωσης.
Με την ολοκλήρωση και της αφηγηµατικής ενότητας της λύσης και την ανάδειξη των
δοµών ου συνθέτουν το κείµενο, διαιστώνουµε ως στο κείµενο για την Donna Velata
υάρχουν εκείνες οι ροϋοθέσεις ου δηµιουργούν τραγικές καταστάσεις, αλλά
µορούµε και να εντοίσουµε τις ψυχικές καταστάσεις µέσα αό τις οοίες διέρχεται ο
αναγνώστης και αοτελούν, κατά τον Αριστοτέλη, το στόχο του τραγικού έργου. Το
αντιθετικό ζεύγος γνώσης- άγνοιας, ου αοτελεί µια αό τις βασικές ροϋοθέσεις
τραγικότητας βρίσκεται στο είκεντρο του οιητικού µύθου. Η άγνοια εριλέκει τον ήρωα
σε αντιφατικές καταστάσεις και δηµιουργεί αδιέξοδα αό τα οοία αδυνατεί να
ααλλαγεί. Η ψυχική οδύνη και η µοναξιά είναι η συνέεια αυτών των καταστάσεων και
µοναδική λύτρωση φαντάζει η ααλλαγή αό την άγνοια, η γνώση.
Και στην ψυχή του αναγνώστη, όµως, δηµιουργείται ο έλεος, η συµάθεια δηλαδή για τον
ήρωα, ο φόβος για την κατάληξη της εριέτειας του και η κάθαρση, η ψυχική ηρεµία
δηλαδή και η ανακούφιση, όταν η εριέτεια του ήρωα θα λάβει ευτυχές τέλος.
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Noi non oseremo piangere di te, o nobile
giovane, ma di noi stessi che t'abbiamo
perduto, nell'istante che aspettavamo
la gloria del sapere e della virtù da te
accresciuta in questa tua patria,
che appena ti vide ti accolse subito
nella pienezza della sua fede. A tè
verace giovane immacolo (ripeti la parola o
sacrosanta eco di questa Chiesa) a tè
giovane immacolato, [che] benchè tu fossi
circondato dalla contrarietà delle forze
terrene che di ripente oppressero la
tua vita, io e tutti ci volgiamo
a te, perchè tu protegga tutti
noi, e tutte l'Isole nostre tu
le protegga dall Eternità del
Bene, che jeri divenne tua.
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∆ε θα τολµήσουµε να κλάψουµε για σε,
ευγενικέ µου νέε, αλλά για µας τους ίδιους
που σε χάσαµε, τώρα που περιµέναµε να
µεγαλώσεις τη δόξα της γνώσης και της
αρετής εδώ στην πατρίδα σου, που µόλις
σε είδε αµέσως σε δέχτηκε µε όλη της την
πίστη.
Άσπιλε νέε (ξαναπές το λόγο τον αληθινό,
τρισάγιε αντίλαλε τούτης της εκκλησιάς),
σε σένα, άσπιλε νέε, όσο κι αν σε
κύκλωσαν ενάντιες οι επίγειες δυνάµεις,
που ξαφνικά βάρυναν επάνω στη ζωή
σου, εγώ κι όλοι οι άλλοι σε σένα
προστρέχουµε, για να προστατέψεις όλους
εµάς κι όλα τα Νησιά να προστατέψεις,
απ΄ την Αιωνιότητα του Αγαθού, που
µόλις ανοίχτηκε σε σένα.
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Το εζό κείµενο ου αραθέσαµε είναι ένας εζό ιταλόγλωσσο σχεδίασµα εικήδειου
λόγου ου βρέθηκε στα σολωµικά χειρόγραφα γραµµένο σε δύο φύλλα (ΑΑ 44 a, b, ΑΕ
567-568). Το κείµενο εκδόθηκε για ρώτη φορά αό το Λίνο Πολίτη στα 1955 µε τον
ρώτο εκδότη να το κατατάσσει χρονολογικά στα σχεδιάσµατα της δεκαετίας 18471857.280 Αό τα δύο φύλλα ου εριέχουν τον εικήδειο εµφανώς το ρώτο φαίνεται να
είναι το οριστικό κείµενο, ενώ το δεύτερο να αοτελεί σχέδιο. Το σχεδίασµα αναφέρεται
στο θάνατο ενός νεαρού άνδρα και, αν κρίνουµε αό τα όσα αναφέρει ο οιητής (ξανα4ές
το λόγο τον αληθινό, τρισάγιε αντίλαλε τούτης της εκκλησιάς), µάλλον ροορίζονταν να
εκφωνηθεί αό τον ίδιο ως εικήδειος λόγος.281 Για το οιητικό αντικείµενο οι
ληροφορίες ου δίνονται είναι ολύ λίγες και µε βεβαιότητα µορούµε να ούµε µόνο
ως ρόκειται για κάοιον ετανήσιο, µάλλον Κερκυραίο, ου έθανε αό ασθένεια (σε
κύκλωσαν ενάντιες οι ε4ίγειες δυνάµεις 4ου ξαφνικά βάρυναν ε4άνω στη ζωή σου).
Εικεντρώνοντας την ροσοχή µας στο κείµενο, έχουµε να αρατηρήσουµε ως
εµεριέχει ορισµένα λογοτεχνικά θέµατα ου αρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα θέµατα
αυτά, αν και δεν είναι ρωτόφαντα στη σολωµική οίηση, τα συναντήσαµε και στις
νεκρικές ωδές ου εξετάσαµε σε ροηγούµενες ενότητες, ούτε και µορούν να ενταχθούν
στη σωρεία εκείνων των θεµάτων ου φανερώνουν µια συγκεκριµένη κοσµοθεωρητική
τάξη, αξίζουν την ροσοχή µας, καθώς αοτελούν οιητικούς κώδικες ου µας βοηθούν
να κατανοήσουµε τη σολωµική κοσµολογία.
Η ρώτη αρατήρηση, ου ροκύτει αό την αλή και µόνο ανάγνωση του κειµένου,
είναι ως ο εικήδειος αυτός λόγος, όως άλλωστε και οι ερισσότερες νεκρικές ωδές του
Σολωµού, δεν αονέουν ένθος θανάτου. Ολάκερο το κείµενο αοτελεί έναν ύµνο για
την εξιδανικευµένη µορφή του νεαρού µε αντικείµενο του εαίνου τις νευµατικές
(γνώση) και χαρακτηρολογικές αρετές του (άσιλος χαρακτήρας). Η µεγενθυτική
ροβολή

των

αρετών

του

εαινούµενου

ροσώου

φανερώνει

την

αόλυτη

ροτεραιότητα ου έχουν στη συνείδηση του οιητή, αλλά και της κοινωνίας, οι
νευµατικές και ηθικές αξίες. Ιδιαίτερα εµφαντικά αρουσιάζεται αυτή η ροτεραιότητα
µε την υερβολή της αρουσίασης των ανθρώων να θρηνούν τους εαυτούς τους για την
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Λίνος Πολίτης, 1955, σελ. 238
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Ο Λίνος Πολίτης (1955, σελ. 337) θεωρεί το κείµενο εικήδειο λόγο
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αώλεια και όχι το νέο ου χάθηκε (δε θα τολµήσουµε να κλάψουµε για σε, ευγενικέ µου νέες,
αλλά για µας τους ίδιους 4ου σε χάσαµε…).
Μια δεύτερη αρατήρηση αφορά στην αοστροφή του οιητή ρος τον νέο στο τέλος του
σχεδιάσµατος όου και καλείται να ροστατέψει τα «Νησιά» αό την «Αιωνιότητα του
Αγαθού» ου βρίσκεται. Το νοηµατικό εριεχόµενο αυτής της αοστροφής καταδεικνύει
ότι στα σολωµικά κείµενα µε κοινωνικό εριεχόµενο, και σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει
στα τραγικά έργα της εριόδου, υάρχει θεωρία θανάτου και µέλλουσας ζωής, υάρχει
ένα µεταφυσικό ιστεύω ου δικαιώνει το θάνατο και αραµυθεί τους ανθρώους. Όως
έχουµε σηµειώσει και αλλού, σε όλα τα κείµενα µε κοινωνικό εριεχόµενο ο νεκρός
µεταβαίνει σε χώρο ανώτερο αό τον είγειο, όου θα ζήσει ευτυχισµένη ζωή. Ο νέος
τούτος µάλιστα, ροφανώς λόγω των ηθικών αρετών του (άσ4ιλε νέε τον ροσαγορεύει
δύο φορές και καλεί τον αντίλαλο του ιερού χώρου της εκκλησίας να ειβεβαιώσει την
ηθική αρετή του) θα δικαιωθεί στον ουρανό για την αρετή του (ίσως γίνει Άγγελος) και
θα έχει τη δυνατότητα να ροστατέψει τα Ετάνησα (Νησιά) και τους ολίτες τους (όλους
εµάς). Κατ΄ αυτό τον τρόο ο θάνατος του νέου φαίνεται να χάνει κάθε τραγική διάσταση
και να αοτελεί ένα λυηρό γεγονός ερισσότερο για τους ανθρώους ου στερήθηκαν
όσα µορούσε να τους ροσφέρει και λιγότερο για τον ίδιο.
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IL SOGNO INFANTILE
L'amore aperse le fonti della della vita e della felicità, e ti
piantò Regina adorata. Le Isole ed il continente della terra
ti salutavano. Ma mentre le Isole ed i Continenti della terra
-Ma tu distraesti l’occhio e la dall’Isole e dai Continenti della terra che salutavano, e piegando il Capo nobile
sommessamente parlasti all’orecchio del padre e de la
Madre. Un sogno infantile vive onnipotente nella mia
anima e mi distragge dai saluti delle Isole e dei
Continenti della terra. Un cantore etc. Tu sognasti
il vero etc ---------- Vorrei vederlo disse e con un sorriso
—Ah!
grande

il
si

cantore

non

commosse

vive
e

le

piu.

La

pupille

tua

anima

s’empierono

di lagrime. Ah ! se una di esse cadesse sulla tomba
Del cantore, forse il cantore risorgerà -------
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Το νεανικό όνειρο
Η αγάπη άνοιξε τις πηγές της ζωής και της ευτυχίας και σ΄
έκανε Βασίλισσα αγαπηµένη. Τα Νησιά κι οι ήπειροι της Γης
σε χαιρετούσαν. Μα ενώ τα Νησιά κι οι Ήπειροι της Γης […]
- Μα εσύ τα µάτια γύρισες απ΄ τα Νησιά κι απ΄ τις Ηπείρους
την Γης που χαιρετούσαν και, σκύβοντας το ευγενικό Κεφάλι,
χαµηλόφωνα µίλησες στο αυτί του πατέρα και της µητέρας
σου. Ένα όνειρο παιδικό ζει παντοδύναµο µέσα στην ψυχή
µου και µε αποσπά απ΄ τους χαιρετισµούς των Νησιών και
των Ηπείρων της Γης. Ένας ποιητής κ.λ.π. Εσύ ονειρεύτηκες
τ΄ αληθινό κ.λ.π. ----- Θα ήθελα να το δω, είπε, και µ΄ ένα
χαµόγελο
-Αχ! Ο ποιητής δε ζει πια. Η µεγάλη σου ψυχή συγκινείται
και τα µάτια σου γεµίζουν δάκρυα.
Αχ! Κι αν ένα απ΄ αυτά αν έπεφτε στον τάφο τού
τραγουδιστή, ίσως αυτός ν΄ ανασταίνονταν -----------
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Στο σολωµικό χειρόγραφο ου φυλάσσεται στην Ακαδηµία Αθηνών µε τον αριθµό 48α
α (ΑΕ 570) υάρχει το ρόλασµα ενός σολωµικού κειµένου µε κεντρικό θέµα τη
ψυχική εαφή ανάµεσα σ΄ ένα οιητή και µια νεαρή κόρη. Στο χειρόγραφο ο Σολωµός
έχει αοτυώσει, κατά την ροσφιλή του συνήθεια, το αφηγηµατικό ερίγραµµα του
οιητικού του έργου, αλλά δεν υάρχει καµιά ένδειξη ότι ροσάθησε να το
στιχουργήσει.
Το σχεδίασµα ρωτοδηµοσιεύτηκε αό το Λίνο Πολίτη στην Νέα Εστία το 1957 µε το
σχόλιο: «µε εκφράσεις όλο τρυφερότητα δίνουν το δεσµό ανάµεσα σε µια νεανική, 4αρθενική
ψυχή και στην ψυχή του 4οιητή- γενικά του 4οιητή, του Ψάλτη. Κι εδώ υ4άρχουν οι ε4ίγειες
ευτυχίες, ό4ου η νέα έχει στηθεί βασίλισσα, µόνο 4ου 4εθαµένος είναι εδώ ο 4οιητής» .282
Ο δεσµός ανάµεσα σε δύο ευγενικές ψυχές αοτελεί, κατά τον Πολίτη, το κεντρικό θέµα
του έργου, όµως, υάρχουν και µερικές ψηφίδες ενδιαφέρουσες, καθώς αοκαλύτουν
την κοσµολογία και ιδεολογία του Σολωµού τούτη την ύστερη ερίοδο της οιητικής
του δηµιουργίας. Κεντρική θέση σ΄ αυτές κατέχει η αρουσίαση της κόρης ως ένα
ιδεώδες ου αξίζει κάθε έαινο. Το εαινούµενο ρόσωο αρουσιάζεται να ξεερνά
κατά ολύ τα κοινά µέτρα και γι΄ αυτό θαυµάζεται και εαινείται αό τα Κοσµικά
στοιχεία. Ο χαιρετισµός των «νησιών» και των «ηείρων» της γης δεν ρέει να εράσει
ααρατήρητος, καθώς αοτελεί τη µέγιστη αναγνώριση ου µορεί να δοθεί σε
άνθρωο, καθώς τα φυσικά στοιχεία, ως υέρτατες δυνάµεις, αοδίδουν έαινο σε
υερθετικό βαθµό.
Ο έαινος των κοσµικών στοιχείων, δεν είναι ρωτόφαντος στη σολωµική οίηση. Στα
έργα της όψιµης εριόδου τον συναντήσαµε στο είγραµµα για τη Φραγκίσκα Φράζερ
και ιδιαίτερα ανετυγµένο στο ιταλικό εζό σχεδίασµα του ειγράµµατος, όου
ιδιαίτερα εµφαντικά αρουσιάστηκε η ιδανική µορφή της Φραγκίσκας να εαινείται
αό το λίθο (µετωνυµία της γης) και τον ήλιο.283 Ο έαινος αυτός καταδεικνύει έναν
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Νέα Εστία, Χριστουγεννιάτικο τεύχος 1957, σελ. 104-105
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Το αόσασµα του Ιταλικού εζού σχεδιάσµατος ου αναφέρεται στον έαινο των Κοσµικών στοιχείων είναι το ακόλουθο :
Ah se a te giglio di Gerico,
ah se a te giglio dell’Edem, si volgesse il creato tutto baccante
di gioia, tutto tremante d’amore
e dalla parte minima
di esso, come la pietra, fino alla massima come
il Sole, ornamenti e corone
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ιδιαίτερα σηµαντικό σολωµικό κώδικα: ρόκειται για την εικοινωνία των κοσµικών
στοιχείων, η οοία φανερώνει και τη σχέση ταυτότητας ανθρώου- φύσης -θείου.
Η σχέση αυτή είναι ξεκάθαρη και στο κείµενο ου εξετάζουµε και ανταχού αρούσα
στα κείµενα της ελληνόγλωσσης οιητικής αραγωγής. Η ηθική υόσταση της κόρης
στο Νεανικό όνειρο, υοδηλώνεται αό τις εκφράσεις ευγενικό κεφάλι /capo nobile, η µεγάλη
σου ψυχή /tua anima grande, και το φυσικό κάλλος, αν και η αναφορά σ΄ αυτό δεν είναι
ρητή, τη χαρακτηρίζει, καθώς το κάλλος και το αγαθό είναι στοιχεία άρρηκτα
συνδεδεµένα στη σολωµική συνείδηση και δε νοείται το ένα δίχως την αρουσία του
άλλου. Οι ιδιότητες αυτές αοτελούν και χαρακτηριστικές ιδιότητες ου ροσδίδονται
στο θείο και τη φύση. Τα αραδείγµατα είναι ολλά και θα εριοριστούµε να
αναφέρουµε ορισµένα αό το ελληνόγλωσσο έργο του οιητή:
Οτ΄ έλεα τι µυστήριο εστένεψε τη φύση
Την αγριάδα να γδυθεί κι όλο οµορφιές να χύσει
Κρητικός, ΑΕ 354, 25-26
Έτρεµε το δροσάτο φως στη θεϊκή θωριά της,
Στα µάτια της το ολόµαυρα και στα χρυσά µαλλιά της.

Κρητικός, ΑΕ 355, 17-18

tributasse alla tua figura divina;
se ad una ad una le stelle formassero voce e ti chiamassero a nome,
e ti salutassero
regina della belta e della
grazia non per questo pareggierebbero
a quanto io vidi cogli occhi dell’
anima.
***
(…) Ω, αν για σένα κρίνο της Ιεριχούς,
ω, αν κρίνο της Εδέµ, γυρνούσε
η 4λάση γεµάτη διονυσιακή χαρά,
ριγώντας α4ό έρωτα και α4ό το µικρότερο κοµµάτι της,
την 4έτρα, ως το µεγαλύτερο, τον Ήλιο,
4ρόσφερε στολίδια και κορόνες στη θεϊκή µορφή σου,
αν ένα 4ρος ένα τ΄ αστέρια είχαν φωνή κι έλεγαν τ΄ όνοµά σου,
βασίλισσα της οµορφιάς και της χάρης,
τί4οτε α4΄ όλα αυτά δε θα ήταν το ίδιο
µ΄ εκείνο 4ου εγώ είδα µε τα µάτια της ψυχής.
Α.Ε. 563, 10-26
Ελληνόγλωσσο είγραµµα : Κι΄ αν για τα 4όδια σου, Καλή, κι΄ αν για την κεφαλή σου,
Κρίνους ο λίθος έβγαλε, χρυσό στεφάν΄ ο ήλιος,
∆ώρο δεν έχουνε για Σε και για το µέσα 4λούτος.
ΑΕ 504, 13-18
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Παντού νιος κόσµος οµορφιάς, χαράς και καλοσύνης
Πόρφυρας, ΑΕ 508, 10
Φιλήστε ολόθερµα το χώµα, το χώµα το γεµάτο καλοσύνη κι οµορφιά
baciate la terra fervidamente, la terra piena di bontà e di bellezza.
Σχεδιάσµατα, Α.Ε.565, 7-8
Άρα, η φύση είναι θεία και όµορφη και ο άνθρωος είναι θείος και όµορφος, ενώ το θείο
είναι κι αυτό όµορφο. Έχουµε, λοιόν, δυο κώδικες ιδιαίτερης σηµασίας και αξίας
σύµφωνα µε τους οοίους άνθρωος –φύση -θείο είναι οµοειδή και το κάλλος µε το
αγαθό αοτελούν ιδιότητες αδιαχώριστες.
Εκτός, όµως, αό την υόσταση της κόρης, ου ενσαρκώνει το αρχαιοελληνικό ρότυο
του καλού κ΄ αγαθού, συγκινεί τον οιητή και τον συνδέει ψυχικά µε την αρθενική
ψυχή, υάρχει κι ένας ακόµη λόγος ου ενώνει τα δύο ρόσωα. Η κόρη
αρουσιάζεται να γνωρίζει τη Αλήθεια, η οοία της έχει αοκαλυφθεί σε όνειρο στην
αιδική της ηλικία.
Η αναφορά στο όνειρο ου εριέχει την Αλήθεια και µάλιστα κατ΄ οµολογία του ίδιου
του οιητή (Εσύ ονειρεύτηκες τ΄ αληθινό) είναι θέµα ου αξίζει την ροσοχή µας. Κι αυτό
γιατί ο Σολωµός στα έργα της τελευταίας δεκαετίας δείχνει να τον αασχολεί ιδιαίτερα
η αοκάλυψη των µυστικών και των µυστηρίων του κόσµου. Στα ερισσότερα
οιήµατα και σχεδιάσµατα, η λέξη µυστήριο, µυστικό, α4όκρυφα µυστήρια και άλλες
εκφράσεις αρόµοιου τύου υάρχουν διάσαρτες στα έργα του.
Κι αν σε κρυφό µυστήριο ζουν 4άντα τα 4αιδιά σου
Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι Γ΄, ΑΕ 460,2
Βασανιστική µας τράβηξε ως εδώ
η ε4ιθυµία, να µάθουµε για το φοβερό το µέρος
όλο το Έρεβος κι όλα τα µυστήριά του
Orfeo, ΑΕ 538, 4-8
Ένα άλλο στεφάνι δόξας 4λέκονταν στο κέντρο της αβύσσου
κι ετοιµάζονταν ν΄ α4οκαλύψει στα µάτια σου όλα της τα µυστήρια
και να τα ξεκαθαρίσει.
Orfeo1, ΑΕ 556,19-21
Αλί κι η γη είναι γεµάτη µυστήρια, κι ούτε όλα
τ΄ α4οκαλύ4τει ο τό4ος 4ου ΄ ρχοµαι.

Saffo, ΑΕ 535-536, 23-24
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Α4΄ τις γλυκές και µυστικές 4ηγές της φύσης εµφανίστηκε ένα
4νεύµα αγαθό
L΄ usignolo e lo sparviere, ΑΕ 555, 3-4
Όλα τα βαθιά της 4αρθενίας µυστήρια
Emilia Rodostamo, ΑΕ 562, 16
Εκείνο, όµως, ου ολύ ερισσότερο αασχολεί τον οιητή είναι η είλυση όλων αυτών
των µυστηρίων. Η αοκάλυψη της Αλήθειας. «Νιώθουµε» σηµειώνει ο Πολίτης «4ως τον
4οιητή τυραννά γενικότερα µια αµφιβολία και 4ιο 4ολύ (ό4ως κά4ου λέει ο ίδιος) ό4ου δεν µ4ορεί
να την ξεδιαλύνει. Στην κορφή της 4νευµατικής του δηµιουργίας νιώθουµε σα να έχει 4εράσει
4έρα α4ό τα σύνορα της γνώσης, στη σφαίρα ό4ου κυριαρχεί η αµφιβολία, ή το µυστήριο· όµως
και η διαίσθηση 4ως µ4ορεί να βρει τη λύση των βασανιστικών 4ροβληµάτων, την α4οκάλυψη
της Αλήθειας».284
Η νεαρή αρθενική ψυχή του κειµένου ου εξετάζουµε αρουσιάζεται κάτοχος αυτής
της Αλήθειας, ου της αοκαλύφθηκε σε όνειρο και µάλιστα κατά την αιδική της
ηλικία. Και να ακόµη δυο σηµεία ου αξίζει να σταθούµε. Η λειτουργία του ονείρου και
ο χρόνος ου έγινε αυτή η αοκάλυψη, η εοχή της αιδικότητας.
Όσον αφορά το ρώτο θέµα, τη λειτουργία δηλαδή του ονείρου στο σολωµικό έργο,
έχουµε αναφερθεί εκτενώς σε άλλα κεφάλαια τούτης της εργασίας, γι΄ αυτό και δε θα
ειµείνουµε ιδιαίτερα.285 Θα υενθυµίσουµε µόνο ότι η χρησιµοοίηση του ονείρου στο
σολωµικό έργο φανερώνει τον εηρεασµό του οιητή αό τις αντιλήψεις του αρχαίου
ελληνικού κόσµου. Ο Σολωµό φαίνεται να υιοθετεί τις αντιλήψεις του αρχαίων για το
όνειρο σύµφωνα µε τις οοίες το όνειρο θεωρήθηκε ως το µέσο εκδήλωσης της θέλησης
των θεών, µεταφοράς των µηνυµάτων τους στους ανθρώους, µεταλαµάδευσης της
θεϊκής

γνώσης

στους

ανθρώους

και

ροµήνυµα

καταστάσεων

ου

θα

ακολουθούσαν.286 Αοτελούσε δηλαδή ένα δίαυλο εικοινωνίας ανάµεσα στο γήινο
κόσµο και τον εουράνιο, άρα σε σηµαντικό βαθµό εριέκλειε και ένα µέρος της
γνώσης των θεών για τα ράγµατα. Α΄ όλα τα αραάνω ροκύτει ο λόγος για τον
οοίο η αοκάλυψη της Αλήθειας ή ένα µέρος αυτής γίνεται στην κόρη µέσω του
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Λίνος Πολίτης, 1958, σελ. 305
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Σχετικά στην ανάλυση του κειµένου για την Donna velata
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E. Dotts, 1997, [Ελληνική µετάφραση σελ. 97-112] και ερ. Αρχαιολογία και Τέχνες 78
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ονείρου. Και µάλιστα ενός ονείρου ου βλέει στην αιδική της ηλικία, την εοχή της
αιδικότητας:
Un sogno infantile vive onnipotente nella mia anima
* * *
Ένα όνειρο 4αιδικό ζει 4αντοδύναµο µέσα στη ψυχή µου
ΑΕ 570, 7
Αν ροσαθήσουµε τώρα να ανιχνεύσουµε του λόγους, ου κατά την αιδική ηλικία
αοκαλύφθηκε κάτι το αληθινό στη νεαρή κόρη, είναι αναγκαίο να συναρτηθεί η
αοκάλυψη µε την αθωότητα ου χαρακτηρίζει την αιδική ψυχή και τους κώδικες της
χριστιανικής ηθικής και του ροµαντισµού αναφορικά µε το αιδί.
Σύµφωνα µε τους χριστιανικούς κώδικες, όως αυτοί εκφράζονται αό το στόµα του
ίδιου του Χριστού, η αγνότητα της ψυχής ρέει να αοτελεί στόχο ρος κατάκτηση
για κάθε χριστιανό ου ειδιώκει να κατακτήσει τη Βασιλεία των ουρανών, το ανώτερο
δηλαδή εκείνο είεδο ζωής ου θα του εξασφαλίσει την αόλυτη ευτυχία και την
αιώνια γαλήνη. Ως µέτρο µάλιστα της αγνότητας λαµβάνεται η αιδική ψυχή, γι΄ αυτό
και ο Χριστός κατά την είγεια ζωή του συναναστράφηκε τα αιδιά και τα ευλόγησε
(Κατά Μάρκον 14-15). Μάλιστα, κατά τη λαϊκή αντίληψη, ου τροφοδοτείται αό το
θρησκευτικό αίσθηµα, οι ψυχές των αιδιών ου εθαίνουν ανέρχονται στον
Παράδεισο και γίνονται άγγελοι, λειτουργούν δηλαδή ως ροεκτάσεις της θείας
βούλησης, ως φορείς της αοκάλυψης των θείων αληθειών και ροστάτες των
ανθρώων. Κι αυτή τη θέση την καταλαµβάνουν λόγω της αγνότητας της ψυχής τους.
Εκτός, όµως αό το χριστιανισµό και η δεύτερη ηγή ου τροφοδοτεί τη σολωµική
συνείδηση, ο ροµαντισµός, κατέταξε σε ιδιαίτερη θέση το αιδί και το χαρακτήρισε ως
«άγιο αντικείµενο».287 Οι ροµαντικοί στάθηκαν στην άδολη αθωότητα του αιδιού και το
θαύµασαν ως ανααράσταση του ιδεώδους. Ο Σίλλερ στο αισθητικό δοκίµιο «Περί
αφελούς και συναισθηµατικής 4οιήσεως» γράφει σχετικά µε τα αιδιά: «Μόλις έχουµε λόγο να
4ιστεύουµε ότι η 4αιδική αθωότητα δεν είναι συνάµα και 4αιδιάστικη, κι ότι ε4οµένως 4ηγή της
δεν είναι η αµυαλιά και η ανικανότητα, 4αρά µια ανώτερη (4ραγµατική) άλκη, µια καρδιά γιοµάτη
αγνότητα και αλήθεια, 4ου α4ό το εσώτερο µεγαλείο καταφρόνησε της τέχνης τη βοήθεια- τότε ο
θρίαµβος της διάνοιας εξανεµίζεται και ο σαρκασµός για τη χαζοαφέλεια µετατρέ4εται σε θαυµασµό
287
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της α4λότητας. Αισθανόµαστε την ανάγκη να σεβαστούµε το αντικείµενο, για το ο4οίο 4ρωτύτερα
χαµογελούσαµε, και κοιτάζοντας µέσα µας να οικτίρουµε τον εαυτό µας 4ου δε του µοιάζουµε».288
Ο σηµασιακός, λοιόν, κώδικας ου συναρτά την αιδική ψυχή µε την αγνότητα και
την Αλήθεια, ανιχνεύεται στο κείµενο ου εξετάζουµε καθώς η αιδική ψυχή της κόρης
«ονειρεύεται το αληθινό». Μια Αλήθεια ου, αν κι έχει καταγραφεί µέσα της δεν έχει
αξιοοιηθεί, ώστε να οδηγήσει την κόρη αό την άγνοια στη γνώση. Ένα τέτοιο έργο
µορεί να το αναλάβει ο οιητής- ροφήτης.
Ο Σολωµός, όως και σε άλλα κείµενα της εριόδου ου εξετάζουµε, υιοθετεί και
ακολουθεί τον κώδικα µε την αώτερη ροµαντική καταγωγή ου θεωρεί τον οιητή ως
καλλιτεχνική ιδιοφυΐα, «ένθεο» και «ισόθεο», ικανό να αντιληφθεί σωστά τον κόσµο, να
τον αναδηµιουργήσει αυτοδύναµα µέσω της αρατήρησης, της έµνευσης και του
αυθορµητισµού του, αλλά και να αναζητήσει την Αλήθεια. Ο ροµαντισµός έστησε γύρω
αό τον καλλιτέχνη ένα µυστηριακό ερίβληµα και θεώρησε την έµνευση του βασικό
στοιχείο αντίληψης της ζωής και του κόσµου. Εµιστεύτηκε σ΄ αυτόν τη βαθύτερη
ενόραση και θέαση των ραγµάτων και ίστεψε ως µέσα αό τη µατιά του είναι
δυνατή η αρτιότερη και ληρέστερη κατανόηση των φυσικών και κοινωνικών
καταστάσεων. Με τον τρόο αυτό ανέστησε τις ιδέες του αρχαίου ελληνικού κόσµου για
τον οιητή - ροφήτη, τις εεξεργάστηκε και αοστασιοοιήθηκε αό τις αρχές του
κλασικισµού, ου θεωρούσε την τέχνη ως µια αλή δεξιότητα και τον καλλιτέχνη έναν
χειριστή κανόνων ου τον οδηγούσαν µε µαθηµατική ακρίβεια στο ειθυµητό
αοτέλεσµα.289
Ο Γερµανός ροµαντικός οιητής Νοβάλις, ενός οιητή ου ο Σολωµός είχε γνωρίσει το
έργο του, θα γράψει για τον οιητή – ροφήτη :
«Ποιητής και ιερέας ήταν στην αρχή ένα – και µόνο οι µεταγενέστερες ε4οχές τους
χώρισαν. Ο γνήσιος 4οιητής είναι όµως 4άντα και ιερέας, ό4ως και ο γνήσιος ιερέας
4άντα 4οιητής.»
Werke, hrsg. Von Gerhard Schulz 290
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Τις ιδιότητες αυτές ου το ροµαντικό κίνηµα αέδωσε στον οιητή διαθέτει κι ο οιητής
του σολωµικού κειµένου. Είναι κι αυτός µια χαρισµατική ροσωικότητα ου αναζητά
την Αλήθεια και την αναζητά αντού, ακόµη και στο όνειρο της κόρης. Αλλά για µια
ακόµη φορά η οιητής δε θα µάθει την Αλήθεια. Όως ο Ορφέας και η Σαφώ στα
οµώνυµα κείµενα δεν κατόρθωσαν να κατακτήσουν την Αλήθεια, για διαφορετικούς
λόγους ο καθένας, έτσι και ο οιητής δεν κατάφερε ν΄ ακούσει το όνειρο της κόρης κι
έτσι να ροσεγγίσει την Αλήθεια. Τον εµόδισε ο θάνατος. Για µια ακόµη φορά, ο
άνθρωος βρέθηκε κοντά στην Αλήθεια και για µια ακόµη φορά δεν την κατέκτησε.
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Εισαγωγή
Μετά την ολοκλήρωση της αναλυτικής αρουσίασης των ιταλόγλωσσων έργων της
τελευταίας δεκαετίας, στην οοία ροσαθήσαµε να αναλύσουµε τις θεµατικές ψηφίδες
κάθε κειµένου και να αναδείξουµε τα ιδεολογικά του µηνύµατα, κρίνουµε αναγκαίο να
ροβούµε σε µια µακροσκοική θεώρηση του ιταλόγλωσσου σολωµικού έργου, µέσω της
οοίας µορούµε ευκολότερα να συνθέσουµε τα κοσµοθεωρητικά και αξιακά ρότυα
του οιητή. Η σύνθεση αυτή έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς µας ειτρέει αφενός να
κατανοήσουµε εις βάθος το νεύµα του Σολωµού στην τελευταία δεκαετία της ζωής του
και αφετέρου να διαιστώσουµε κατά όσο η κοσµοθεωρία και η ιδεολογία του
αραµένει συµαγής ή έχει διαφοροοιηθεί µε το έρασµα των χρόνων και τη
συστηµατική ενασχόληση µε τη φιλοσοφία.
Η µεθοδολογία ου θα ακολουθήσουµε στηρίζεται στην ροσάθεια οµαδοοίησης των
ειµέρους θεµάτων των ιταλικών κειµένων σε ενότητες ου έχουν µεταξύ τους σχέσεις
οµοιότητας-αναλογίας. Στη συνέχεια θα ταξινοµήσουµε τις ενότητες σε ευρύτερες
θεµατικές εριοχές, ου συνθέτουν τις «ισοτοίες» (εννοιολογικές εριοχές) της
σολωµικής οίησης της τελευταίας δεκαετίας.291 Οι «ισοτοίες» µε τη σειρά τους θα
οργανωθούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες (εδία): εκ των οοίων η µία θα εριλαµβάνει
αυτές ου έχουν κοσµολογικό ροσανατολισµό (εδίο κοσµοθεωρίας) και η άλλη
ηθικοκοινωνικό (εδίο ιδεολογίας).292
Με αυτό τον τρόο, ιστεύουµε, ως θα αοκαλυφθούν οι κώδικες ανάγνωσης των
ιταλικών οιητικών και εζών έργων της τελευταίας δεκαετίας, θα γίνει ευανάγνωστη και
ροσλήψιµη η οίηση της ώριµης εριόδου, θα εριοριστεί σηµαντικά η υοκειµενική
ροσέγγιση των κειµένων, άρα και ο κίνδυνος της αρερµηνείας τους, και θα φανεί η
κατεύθυνση ρος την οοία είναι στραµµένη η σκέψη και ο ροβληµατισµός του οιητή.
Στο τέλος αυτής της εργασίας θα είναι δυνατή και η ασφαλής σύγκριση ανάµεσα στο
ιταλόγλωσσο και ελληνόγλωσσο σολωµικό έργο.
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Πεδίο κοσµοθεωρίας
Στο εδίο της κοσµοθεωρίας θα συγκεντρώσουµε τις ισοτο4ίες µε κοσµολογικό
ροσανατολισµό. Οι ισοτοίες αυτές σε µυθικό είεδο φανερώνουν τον κοσµολογικό
ροσανατολισµό της οίησης του Σολωµού και σε φιλοσοφικό αοκαλύτουν µια
συγκεκριµένη φιλοσοφική θεωρία ου αντιστοιχεί σ΄ αυτό τον ροσανατολισµό. Με άλλα
λόγια θα αρουσιάσουµε συγκεντρωτικά τα ειµέρους θέµατα και στη συνέχεια θα τα
οµαδοοιήσουµε µε σκοό να φανεί µε ευκρίνεια ο τρόος ου αντιλαµβάνεται και
αξιολογεί ο οιητής τα Κοσµικά στοιχεία, το θείο, τη φύση και τις δυνάµεις ου
ενυάρχουν σ΄ αυτήν, καθώς και τις σχέσεις ου θεωρεί ότι ανατύσσονται ανάµεσά
τους.
Ταξινοµούµε λοιόν τα αραθέµατα σε τρεις κατηγορίες:
α) στην ρώτη κατηγορία εντάσσουµε οι ισοτοίες ου φανερώνουν την Ενότητα του
σολωµικού µυθικού Σύµαντος
β) στη δεύτερη όσες αρουσιάζουν το δίσηµο ρόσωο της φύσης
γ) και στην τρίτη εκείνες ου καταδεικνύουν την είδραση του «ωραίου» άνω στα
φυσικά λάσµατα.
Ενότητα µυθικού Σύµαντος
Η Ενότητα του µυθικού Σύµαντος εκφράζεται µε τρεις τρόους:
α) µέσω της Εικοινωνίας των Κοσµικών στοιχείων
β) µέσω της Ποιοτικής συγγένειας του ανθρώου µε τη φύση και το θείο
γ) µέσω της Μυστηριακής διάστασης της φύσης και
δ) της Θείας ειφάνειας
Τα ιταλόγλωσσα κείµενα της τελευταίας δεκαετίας ου εριέχουν αυτούς τους κώδικες
είναι η Σα4φώ, το Αηδόνι και το Γεράκι, τα Σχεδιάσµατα και το Νεανικό Όνειρο.
Α) Εικοινωνία των κοσµικών στοιχείων
Ma dai cieli propinqui e dai remoti,
le stelle tutte in tutta leggiardia
vedean por l΄ orma un altrta volta in terra
la divina infelice, e da que’ Mondi
che pensando raggiunti avea col volo
e d΄ogni parte
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dove il cielo vivea piove un sorriso
d΄amore (…)
***
Αλλά α4ό τους ουρανούς τους κοντινούς και τους α4όµακρους,
τ΄ αστέρια, µ΄ όλη τους τη χάρη
βλέ4ανε να 4ατεί ακόµη µια φορά το 4όδι στη γη
η θεϊκή δυστυχισµένη· κι α4΄ εκείνους τους κόσµους,
4ου µε το φτερούγισµα της σκέψης είχε φτάσει,
κι α4ό κάθε µέρος,
ό4ου ο ουρανός είχε ζωή, βρέχει ένα χαµόγελο αγά4ης (…)
Saffo Α.Α 56 α / Α.Ε 535, 11-17

ma perchè sotto i pie dell΄infelice
nascevate o viole o porporine
rose ment΄ella invidiava
invidiava il vermicello anch΄esso
ch’apre al sol le dorate ali e n΄ha gioia?
Forse perchè dieder gli Dei d’alloro
a questo capo la corona eppure
e tremenda per lui la sua sventura
«Amare la vita ed abbraciar…
forse perchè dal plauso del creato
la miseria del cuor sorga piu grave».
***
Μα γιατί κάτω α4΄ τα 4όδια της δυστυχισµένης
γεννιόσαστε, ω γιούλια, ω 4ορφυρά τριαντάφυλλα,
ενώ εκείνη φθονούσε ακόµη και το σκουληκάκι
4ου α4λώνει κι ανοίγει στον ήλιο
τα χρυσά φτερά και είναι ευτυχισµένο;
Ίσως γιατί έδωσαν οι Θεοί σε τούτο το κεφάλι
της δάφνης το στεφάνι κι όµως είναι γι΄ αυτό
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τροµερή η δυστυχία του
«Ν΄ αγα4ά κανείς τη ζωή και ν΄ αγκαλιάζει…
ίσως, γιατί α4ό το χειροκρότηµα της 4λάσης
να ξε4ηδά η φτώχια της καρδιά 4ιο βαριά»
Saffo, Α.Α. 55D, E / A.E. 534, 5-15

un altra aureola di gloria s΄andava in=
trecciando nel centro dell΄ abisso, che si preparava
a svelare sotto i tuoi occhi tutti i suoi misteri e
chiarificarteli
***
Ένα άλλο στεφάνι δόξας 4λέκονταν στο κέντρο
της αβύσσου κι ετοιµάζονταν
ν΄ α4οκαλύψει στα µάτια σου όλα της τα µυστικά
και να τα ξεκαθαρίσει
Orfeo (1) στχ. ΑΑ 61/ ΑΕ 537, 23- 26

Dalle soavi fonti secrete della
natura, pioveva uno spirito mite, e tocava un altro mite
del pari dentro il mio petto.
***
Α4΄ τις γλυκές και µυστικές 4ηγές
της φύσης εµφανίστηκε ένα 4νεύµα αγαθό κι άγγιξε ένα όµοιο του
µέσα στο στήθος µου
L΄Usignolo e lo sparviere ΑΑ 60 φ1α / Α.Ε. 555, 4-5

Le isole ed il continente della terra
ti salutavano. Ma mentre le Isole ed il Continenti della terra
-Ma tu distraesti l΄occhio e la dall΄Isole e dai Continenti della terra che salutavano, e piegando il Capo nobile
sommessamente parlasti all΄orecchio del padre e de la
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Madre. Un sogno infantile vive onnipotente nella mia
anima e mi diatragge dai saluti delle Isole e dei
Continenti della terra.
***
Τα νησιά κι οι Ή4ειροι της Γης
σε χαιρετούσαν. Μα ενώ τα Νησιά και οι Ή4ειροι της Γης
-Μα εσύ τα µάτια γύρισες α4΄ τα νησιά και α4ό τις Η4είρους της Γης
4ου χαιρετούσαν και, σκύβοντας το ευγενικό Κεφάλι,
χαµηλόφωνα µίλησες στου 4ατέρα και της µάνας σου τ΄ αυτί.
Ένα όνειρο 4αιδικό ζει 4αντοδύναµο µέσα στη ψυχή µου
και µ΄ α4οσ4ά α4΄ τους χαιρετισµούς των Νησιών
και των Η4είρων της Γης.
Il sogno infantile, AA 48a / AE 570, 2-9
Όως φαίνεται αό τα αραθέµατα, τα Κοσµικά στοιχεία (ουρανός, άστρα, Ήλιος) και τα
φυσικά (λουλούδια, έτρες, νεύµατα) δείχνουν ισχυρή ροή συµάθειας για τον
άνθρωο, η οοία εκφράζεται µε τρεις τρόους: µε το χαιρετισµό της φύσης ρος τον
άνθρωο, µε την ανθοφορία της για να τιµηθεί η καλλιτεχνική ή η ηθική αξία του και µε
την ροθυµία να του φανερώσουν τα Κοσµικά µυστικά. Αυτές οι µορφές συµάθειας
είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες τόσο αό σηµασιολογική όσο και αισθητική άοψη.
Ξεκινώντας αό τον τρόο ου η συµάθεια εκφράζεται αισθητικά, έχουµε να
αρατηρήσουµε ως γίνεται µέσω ιδιαίτερα ειβλητικών και αραστατικών εικόνων ου
συµυκνώνουν ολλαλές εντυώσεις και δηµιουργούν ατµόσφαιρα µυστηριακή. Αό
σηµασιολογική άοψη ο χαιρετισµός της φύσης και η ανθοφορία της αοτελούν την
υερθετική έκφραση τιµής στο ρόσωο ου εαινείται και το αναβαθµίζουν τόσο, ώστε
να υερβαίνει τα κοινά ανθρώινα µέτρα και να ροσδίδονται στις θετικές ιδιότητές του
Συµαντική αξία. Αό την άλλη η διάθεση των φυσικών στοιχείων να αοκαλύψουν το
Κοσµικό µυστήριο στον άνθρωο, ερικλείει µέσα της το ιστεύω ότι στη φύση, ολύ
κοντά στον άνθρωο και όχι σε µεταφυσικούς χώρους, βρίσκεται η αάντηση κάθε
ροβλήµατος.
Η αµφίδροµη εικοινωνία του ανθρώου µε τη φύση είναι, όµως, σηµαντική και για
έναν ακόµη λόγο. Γιατί εµεριέχει έναν ολιτιστικό κώδικα αρκετά αλιό µε ρίζες ου
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ρέει να αναζητηθούν τόσο στον αγανιστικό τρόο αντίληψης της φύσης, σύµφωνα µε
τον οοίο ο φυσικός κόσµος είναι έµψυχος και µάλιστα τόος κατοικίας νευµάτων και
θεών, όσο και στο δηµοτικό τραγούδι, όου ειβίωσε η ανιµιστική αντίληψη του φυσικού
κόσµου, εξαιρετικά εκφρασµένη µέσω της οικειότητας και της θερµής εικοινωνίας του
ανθρώου µε τα φυσικά λάσµατα. Στο χώρο της ροσωικής λογοτεχνίας ο Σολωµός
φαίνεται να είναι ο ρώτος οιητής ου ανέσυρε και χρησιµοοίησε αυτόν τον κώδικα
και τον µετέδωσε στους µεταγενέστερους νεοέλληνες οιητές.
Β) Ποιοτική συγγένεια ανθρώου - φύσης - θείου
Dalle soavi fonti secrete della
natura, pioveva uno spirito mite, e tocava un altro mite
del pari dentro il mio petto.
***
Α4΄ τις γλυκές και µυστικές 4ηγές της φύσης
εµφανίστηκε ένα 4νεύµα αγαθό κι άγγιξε ένα όµοιο του
µέσα στο στήθος µου
L΄Usignolo e lo sparviere ΑΑ 60φ1α /Α.Ε. 555, 4-5

L΄ inferno ti è teso intorno da tutte le parti; ma le sue forze non valgono
che lontano dal paradiso, e tu o Uomo ne hai una parte chiusa nel petto. Lo senti tu che ti
palpeta dentro o Buono? La tua parola e il tuo atto; il tuo sentimento è Lui. Se mai tu non
conoscessi te stesso ascoltami!293 Esso è lira celestre, Orfica fabbricatrice e alle sue notte il
deserto si popola.
***
Η Κόλαση α4ό 4αντού σε κύκλωσε, αλλά οι δυνάµεις της δεν έχουν δύναµη 4αρά µακριά α4΄
τον 4αράδεισο, κι εσύ, Άνθρω4ε, ένα µέρος του στο στήθος σου το κλείνεις. Τον ακούς µέσα
στα στήθη σου, Καλέ, να λαχταρίζει;

293

Η υογράµµιση είναι του Σολωµού.
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Μέσα στο λόγο και στις 4ράξεις σου, στο συναίσθηµα και τη σκέψη σου βρίσκεται Αυτός. Αν
4οτέ δεν έχεις γνωρίσει τον εαυτό σου άκου µε! Είναι ουράνια λύρα, κατασκευάζει Ορφείς και
στους ήχους του η έρηµος γεµίζει κόσµο
Σχεδιάσµατα, Κείµενο α, Α.Α 47α)/ Α.Ε. 565, 1-5

La beltà dei pensieri e dei
sentimenti, dei movimenti e delle parole era melodia concorde a
quella della figura, e in tanta dovizia chiaro vedevi il fondo,
come in fondo alle acque chiare e profonde del mare vedi l’immoto sasso vestito di verdura.
* * *
Η οµορφιά των σκέψεων,
των αισθηµάτων, της κίνησης, των λέξεων ήταν µελωδία
4ου ταίριαζε µε τη µορφή και µες τον τόσο 4λούτο έβλε4ες καθαρό το βάθος,
ό4ως στον 4υθµένα των καθαρών νερών της θάλασσας βλέ4εις µια 4έτρα ακούνητη
σκε4ασµένη µε χορτάρι.
Donna Velata, Α.Α 59 β / ΑΕ 554, 2-6

E i fanciuletti e le pudiche e schive
degli sguardi e del Sol greche matrone
le finestre occupar fiori gittando
con mani che parean quelle dell’alba.
***
Και τα 4αιδιά και οι αγνές δέσ4οινες Ελληνίδες,
4ου α4’ τον ήλιο και α4΄ τα µάτια κρύβονταν,
έβγαιναν στα 4αράθυρα και 4έταγαν λουλούδια
µε χέρια 4ου ΄µοιαζαν µ΄ εκείνα της αυγής.
Navicella greca Α.Α. 54 / Α.Ε 528, 13-16
Se lo stelo onde nasce aurea la rosa
germinar si solea ad ogni istante
Ricchezza e leggiadria sempre diversa,
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nuova all’occhio saria la meraviglia,
nuovo l΄amore all΄anima rapita.
Ma ogni volta che vuol l’uomo cio crea
col poter del suo cuore e della mente.
Bella e grande, o cantor l΄alma dell’uomo.
Ella crea col pensiero, atto, e parola,
e ben vince in beltà quante leggiarde
ne suoi profondi il mar perle nasconde,
quanti il Sol manifesta astri di luce.
***
Αν το βλαστάρι α4΄ ό4ου γεννιέται το ρόδο το χρυσό
να βλασταίνει βλέ4αµε κάθε στιγµή
οµορφιά και 4λούτο 4άντοτε κι άλλο,
νιος ο θαυµασµός θα φαίνονταν στο µάτι,
νια η αγά4η στην κλεµµένη ψυχή.
Μα κάθε φορά 4ου θέλει ο άνθρω4ος αυτό δηµιουργεί
µε τη δύναµη του νου και της καρδιάς του.
Μεγάλη κι όµορφη, ω 4οιητή, είναι η ψυχή τ΄ ανθρώ4ου.
Αυτή δηµιουργεί µε τη σκέψη, µε την 4ράξη και το λόγο
και σ΄ οµορφιά όλα ξε4ερνάει τα µαργαριτάρια
4ου η βαθιά η θάλασσα µέσα της κρύβει,
και όσα αστέρια φωτεινά ο Ήλιος φανερώνει.
Navicella greca Α.Α. αρ. 51 Α / Α.Ε 523, 1-12

(…)
Drizza alquantο lo sguardo al verecondo
se altra forma esser può sotto la stella.

Mira il νοltο pensoso ove giocondo
sorride il fior di gioventù novella;
Cerca l’anima sua nel suo profondo,
E, se puoi, trova dentro orma non bella.
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***
Τα µάτια για λίγο ρίξε στο σεµνό, και 4ες αν γίνεται
άλλη µορφή σαν τούτη κάτω α4΄ τ΄ άστρα να βρεθεί.

Κοίτα την όψη τη στοχαστική, ό4ου ο ανθός
της τρυφερή της νιότης χαµογελά
Ψάξε ως τα βάθη της ψυχής κι αν το µ4ορείς
βρες µέσα ίχνος ασχήµιας .
In morte di Stelio Marcoran, ΑΑ 50 φ 2β/ AE 542, 3-8

Α lenti passi i Semidei camminano, e l’anima
si sente la prima forza del Creato. Essa si prepara a versare
sovr΄esso la sua profonda ricchezza inesauribile, e quelle che
sono a nascere, prima di toccar il suolo, scherzano coi raggi dell’alba
e questa colle loro fattezze, perocchè entrambe sono di luce.
***
Με βήµατα αργά βαδίζουν οι Ηµίθεοι και η ψυχή
νιώθει 4ως είναι η µεγαλύτερη δύναµη της Πλάσης. Ετοιµάζεται
τον 4λούτο της να 4ροσφέρει, 4ου ΄ναι βαθύς και ανεξάντλητος,
και οι ψυχές, 4ου είναι έτοιµες να γεννηθούν, 4ροτού ν΄ αγγίξουν το χώµα, 4αίζουν µε τις
αχτίδες της αυγής κι αυτή µε το 4ρόσω4ό τους,
καθώς και τα δυο είναι α4ό φως 4λασµένα.
La Grecia, ΑΑ 33 / ΑΕ 558, 3-8

Vieni o suora dicea l΄angelo custode

***
Έλα αδελφή, έλεγε ο φύλακας άγγελος
Vide il mondo ΑΑ 49 α,α / ΑΕ 543, 8

Η οιοτική συγγένεια ανάµεσα στον άνθρωο -τη φύση και το θείο είναι µια βασική
κοσµοθεωρητική θέση του Σολωµού κι εµφανίζεται ααρέγκλιτα σε όλο το εύρος της
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οιητικής αραγωγής του. Ο Ερ. Καψωµένος, ου µελέτησε διεξοδικά το θέµα, σηµειώνει
ως η οιοτική συγγένεια εντοίζεται κυρίως άνω στη βάση των κοινών κατηγοριών
του κάλλους και του αγαθού, ου η αναγκαστική τους συνάρτηση (κάλλος=αγαθό)
αοτελεί ένα αό τα κύρια γνωρίσµατα του ελληνικού ανθρωισµού.294 Καταγράφει
µάλιστα και στερεότυα µεταφορικά σχήµατα τόσο λόγιας ροέλευσης όσο και
δηµοτικής, ου δηλώνουν υερθετική έκφραση τιµής αό το θείο και τη φύση σε ιδανικές
ανθρώινες µορφές.295
Στα ιταλόγλωσσα έργα της τελευταίας δεκαετίας, θα διαιστώσουµε ως µε βάση την ίδια
κοσµοθεωρητική αρχή γίνεται αντιλητή η σχέση του ανθρώου µε το θείο και τη φύση.
Στο σολωµικό έργο της εριόδου ου εξετάζουµε, ο άνθρωος συνδυάζει την εξωτερική
οµορφιά (το κάλλος) µε την ηθική υόσταση (αγαθότητα) και γι΄ αυτό «συγγενεύει»
οιοτικά µε τη φύση ου είναι ο κατεξοχήν χώρος του κάλλους, αλλά και µε το θείο ου
είναι εξ ορισµού αγαθό.
Σε τούτη την ώριµη ερίοδο της σολωµικής οιητικής δηµιουργίας όλα τα ρόσωα
συνδυάζουν σε υερθετική µορφή το κάλλος και την αγαθότητα. Μάλιστα οι γυναικείες
µορφές υµνούνται για το ήθος και την οµορφιά τους όχι µόνο αό τους ανθρώους, αλλά
και αό τα φυσικά στοιχεία και τους αγγέλους. Άρα, οι σολωµικοί άνθρωοι είναι
λασµένοι κατ΄ εικόνα και οµοίωση του θεού, µικροί θεοί δίχως σχέση µε το κακό, ου
συχνά υκνά υοδηλώνεται µε το ουσιαστικό Κόλαση και αρουσιάζεται να ολιορκεί
τον άνθρωο.
∆εν είναι, όµως, µόνο ο άνθρωος ου συνδυάζει την αγαθότητα µε το κάλλος. Οι αρετές
αυτές είναι ρώτα α΄ όλα ιδιότητες της φύσης και του θείου. Η φύση σ΄ όλο το σολωµικό
έργο αρουσιάζεται ως ο κατεξοχήν χώρος της οµορφιάς και της αγαθότητας, καθώς
είναι ο χώρος κατοικίας των θεϊκών και αγαθών νευµάτων (Dalle soavi fonti secrete della
natura, pioveva uno spirito mite, e tocava un altromite del pari dentro il mio petto. / Α4΄ τις
γλυκές και µυστικές 4ηγές της φύσης εµφανίστηκε ένα 4νεύµα αγαθό κι άγγιξε ένα όµοιο του µέσα
στο στήθος µου. L΄ Usignolo e lo sparviere Α.Ε. 555, σχ. 4-5)

294

Ερ. Καψωµένος 1998, σελ.53-54

295

Ο... σελ. 65-77
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Και το θείο, όµως, αρουσιάζεται να βρίσκεται σε στενή αναλογία µε το κάλλος. Αν και
στην ιταλόγλωσση οίηση της τελευταίας δεκαετίας δεν εµφανίζεται ο κώδικας της
φεγγαροντυµένης κόρης ου είναι υέροχη στην εξωτερική εµφάνιση:
«εκοίταξε τ΄ αστέρια, κι εκείνα αναγαλλιάσαν
και την αχτινοβόλησαν και δεν την εσκε4άσαν…»
Κρητικός, ΑΕ 366, 5-6
και ευαίσθητη στην ψυχή:
«Εχαµογέλασε γλυκά στον 4όνο της ψυχής µου,
κι εδάκρυσαν τα µάτια της κι εµοιάζαν της καλής µου…»
Κρητικός, ΑΕ 366, 31
υάρχει, όµως, ο κώδικας των αγγελικών λασµάτων, ου ανήκουν στην κατηγορία του
θείου και συνδυάζουν το κάλλος µε το αγαθό.
Προκύτει έτσι ένας σηµασιακός κώδικας σύµφωνα µε τον οοίο δε νοείται το αγαθό της
οµορφιάς χωρίς καλοσύνη και η καλοσύνη χωρίς οµορφιά. Τα δύο αυτά στοιχεία
αοτελούν µια αναγκαστική συνάρτηση, άρα συνάρτηση αοτελεί και ο άνθρωος µε τη
φύση και το θείο.296
Γ) Μυστηριακή διάσταση της φύσης
Cantor che vuoi la sposa e corri al cieco
carcere della notte e dell΄obblio,
non ti incresca se innanzi a quello speco
giunsi con questi incliti Spirti anch’ io.

Tormentoso ne trae fin qui con teco
di saper del’tremento aere, desio:
l΄Erebo tutto e quanti arcani ha seco…
***
Τραγουδιστή 4ου τη σύζυγό σου αναζητάς και τρέχεις
στη σκοτεινή τη φυλακή της νύχτας και της λήθης
µη δυσαρεστηθείς, αν µ4ροστά σ΄ αυτή τη σ4ηλιά
έφθασα κι εγώ µε τ΄ άξια τα 4νεύµατα.
296

Βλ. Ερ. Καψωµένος, 2002, σελ. 72
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Βασανιστική µας τράβηξε ως εδώ µε σένα
η ε4ιθυµία, να µάθουµε για το φοβερό το µέρος,
όλο το Έρεβος κι όλα τα µυστήριά του…
Orfeo ΑΑ 49 β / ΑΕ 538,1-7

Vanne e dono il Vero porta all΄ affannate
αnime nostre
***
Σύρε και δώρο φέρε την Αλήθεια στις 4ονεµένες µας
ψυχές
Orfeo ΑΑ 49 β /ΑΕ 538, 9- 10

Un rumore
strano ed indefinito dietro essa la distrasse per un
momentο e si volse indietro a guardare. Erano gli
alberi strepitantie gli animali mugolanti che
significavano il principio del sentimento e del pensiero dell uomo.Un aureola di gloria ti circondava; un’ altra ti sovrastava perchè le stelle
ed i mondi lontani ti danzavano al di sopra
colla rapida adevolezza delle spose giovinette;
un’ altra aureola di gloria s΄ andava intrecciando nel centro dell΄ abisso, che si preparava
a svelare sotto i tuoi occhi tutti i misteri
e chiarificarteli.
***
Ένας θόρυβος
4αράξενος κι ακαθόριστος ακούστηκε 4ίσω της,
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την ξάφνιασε για µια στιγµή και γύρισε το κεφάλι να κοιτάξει.
Ήταν ο θόρυβος των δέντρων, το µούγκρισµα των ζώων,
4ου φανέρωναν την α4αρχή του αισθήµατος και της σκέψης του ανθρώ4ου. Ένα
φωτοστέφανο δόξας σε 4ερίζωνε.
Ένα άλλο κρέµονταν 4άνω σου, γιατί τ΄ άστρα
κι οι µακρινοί κόσµοι χόρευαν 4άνω α4΄ το κεφάλι σου
σα λυγερά και νιόνυφα κορίτσια.
Ένα άλλο στεφάνι δόξας 4λέκονταν στο κέντρο
της Αβύσσου κι ετοιµάζονταν ν΄ α4οκαλύψει
µ4ρος τα µάτια σου όλα της τα µυστήρια
και να τα ξεκαθαρίσει.
Orfeo(1)ΑΑ 61 / ΑΕ 556, 14- 26

Gli è cosi che con tutte le tue forze
lottavi col Fato gigantesco, il quale silenzioso
mormorava nel secreto la vittoria.
***
Έτσι ήταν και µ΄ όλες τις δυνάµεις σου
4ολεµούσες ενάντια στο Πε4ρωµένο, 4ου σιω4ηλά
µουρµούριζε κρυφά τη νίκη του.
Orfeo (1) ΑΑ 61 /ΑΕ 556, 4-6

Ahi che la terra è piena di misteri
Nè tutti il loco onde veng΄ io li svela
***
Αλί, κι η γη είναι µυστήρια γεµάτη,
κι ούτε όλα ο τό4ος 4ου ΄ρχοµαι τ΄ α4οκαλύ4τει
Saffo ΑΑ56α /ΑΕ 525, 23-24

Or quando fia chi sarà mai che al fine
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mi sveli il vel che tante volte io chiesi
a tanti spirti in tante sfere ivano.
***
Και τώρα 4οιος και 4ότε θα µ΄ αφαιρέσει το 4έ4λο,
4ου τόσες φορές µάταια
ζήτησα σε τόσα 4νεύµατα, σε τόσες σφαίρες;
Saffo ΑΑ 56α / ΑΕ 525, 15-17

E fia conforto all΄imortale afflitta,
Che magnianima al vero erge la mente
Dalla casa degli istinti morti; e rivelati
Chiede gli arcani all΄altro mondo e a questo.
***
Και θα ΄ ναι µέγα δώρο
και θα ΄ναι ανά4αψη για την αθάνατη 4ου ΄ναι θλιµµένη,
και 4ου µε γενναιότητα στην αλήθεια υψώνει το µυαλό
α4ό την κατοικία των νεκρών και ζητά να µάθει τα
µυστικά αυτού και τ΄ άλλου κόσµου.
Saffo ΑΑ 56 α / ΑΕ 552,19-25

Dalle soavi fonti secrete della
natura, pioveva uno spirito mite, e tocava un altro mite
del pari dentro il mio petto.
***
Α4΄ τις γλυκές και µυστικές 4ηγές της φύσης
εµφανίστηκε ένα 4νεύµα αγαθό και άγγιξε ένα όµοιο του
µέσα στο στήθος µου.
Usignolo e lo srarviere, ΑΑ60 φ 1α/ΑΕ 555, 3-5
Το θέµα της µυστηριακής διάστασης της φύσης στα έργα της τελευταίας δεκαετίας
εµφανίζεται µε αξιοσηµείωτη συχνότητα. Ο φυσικός κόσµος αρουσιάζεται µυστηριακός,
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γεµάτος αό ανεξιχνίαστες καταστάσεις ου ροκαλούν στα ροικισµένα νεύµατα την
ειθυµία να εξιχνιάσουν.
Ο σολωµικός άνθρωος σε ολλά ιταλικά κείµενα της τελευταίας δεκαετίας
αρουσιάζεται να ζει υό το βάρος της άγνοιας του Κοσµικού µυστηρίου, να διψά για τη
γνώση του αληθινού και του αόλυτου. Η αγωνιώδης διαίστωση- ερώτηση της
Σαφούς:
Or quando fia chi sarà mai che al fine
mi sveli il vel che tante volte io chiesi
a tanti spirti in tante sfere ivano.
***
Και τώρα 4οιος και 4ότε θα µ΄ αφαιρέσει το 4έ4λο,
4ου τόσες φορές µάταια ζήτησα
σε τόσα 4νεύµατα, σε τόσες σφαίρες.
Saffo ΑΑ 56 β / ΑΕ 536, 15-17

αοκαλύτει αυτή την ειθυµία και τον τιτάνιο αγώνα του ανθρώου να γνωρίσει το
άγνωστο και να αρθεί άνω αό τα όρια ου θέτει γι΄ αυτόν η φύση. Ένας τέτοιος
αγώνας, ου έχει ολλές αναλογίες µε τον αγώνα του Φάουστ να κατακτήσει το αιώνιο
και το αόλυτο, είναι δύσκολο να έχει ευτυχή κατάληξη και η καταστροφή του ήρωα
κάτω αό το βάρος της ροσάθειας είναι ιθανή και γίνεται ακόµη ιθανότερη γιατί,
εκτός των άλλων δυσκολιών, ο ήρωας έρχεται αντιµέτωος µ΄ ένα Κοσµικό νόµο, την
τήρηση του οοίου εγγυάται η εντολοδόχος της θείας θέλησης, η Ειµαρµένη, η δύναµη
εκείνη ου αρεµοδίζει την είλυση του Κοσµικού µυστηρίου («… µ΄ όλες τις δυνάµεις
σου µαχόσουνα ενάντια στην Ειµαρµένη, 4ου σιω4ηλά µουρµούριζε κρυφά τη νίκη της», Orfeo(1)).
Το θείο, λοιόν, φαίνεται να µην ειτρέει την εξιχνίαση του Κοσµικού µυστηρίου, την
ααλλαγή του ανθρώου αό την άγνοια και τη µετάβασή του στη γνώση.
Γιατί, όµως, να συµβαίνει αυτό; Η αάντηση στο ερώτηµα δεν είναι εύκολη και οι
ααντήσεις ου µορούν να δοθούν οικίλες. Υάρχουν, όµως, δυο αρχαιοελληνικοί
ιδεολογικοί κώδικες, ου αρουσιάζουν ενδιαφέρον και µορούν να µας βοηθήσουν να
ααντήσουµε στο ερώτηµα.
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Ο ρώτος κώδικας συµυκνώνει το νόηµά του στην αοφθεγµατική φράση «το θείον εστί
φθονερόν» και βρίσκει λήρη ρακτική εφαρµογή στο ιστορικό έργο του Ηροδότου.
Σύµφωνα µε αυτόν τον κώδικα, το θείο ροστατεύει µε κάθε µέσο και τρόο το ζωτικό
του χώρο και αρνείται στον άνθρωο την κατάκτηση της ευτυχίας και της δύναµης ου
θα τον εξύψωναν ως τα θεϊκά όρια. Ακόµη κρατά για τον εαυτό του ολύτιµες αξίες,
όως για αράδειγµα τη φωτιά (ροµηθεϊκός µύθος) και δεν ειθυµεί να τη µοιραστεί µε
τους ανθρώους, για να µη τους καταστήσει ισόθεους. 297
Ο δεύτερος ιδεολογικός κώδικας είναι ανάλογος µε τον ροηγούµενο. Κι εδώ το θείο
είναι η αιτία της αοτυχίας του ανθρώου, αλλά ο λόγος της αοτυχίας είναι
διαφορετικός. Σύµφωνα µε αυτό τον κώδικα ο άνθρωος δεν ρέει να γνωρίσει την
αλήθεια, γιατί το βάρος της γνώσης είναι τόσο µεγάλο ου δεν µορεί να το αντέξει. Με
χαρακτηριστικό τρόο ο γέροντας Σειλινός στον «Παραµυθιτικό 4ρος Α4ολλώνιον» του
Πλουτάρχου εκφράζει αυτή την άοψη. Όταν ο Μίδας θέλησε να µάθει αλήθειες ου
αφορούσαν τη ζωή και το θάνατο και ρωτούσε είµονα το γέροντα Σειλινός, αυτός
αάντησε:
∆αίµονος ε4ι4όνου και τύχης αγαθής εφήµερον σ4έρµα, τι µε βιάζεσθε λέγειν
α υµιν άρειον µη γνώναι;
Πλούταρχος «Παραµυθητικός 4ρος Α4ολλώνιον» 115d
Στο σολωµικό έργο τώρα θα διαιστώσουµε ότι υάρχει µια φράση ου µορεί να
φανερώνει τη σολωµική άοψη για το θέµα. Κι η φράση αυτή λέγεται αό τον αφηγητή
στον Orfeo(1) µετά την αοτυχία του ήρωα να κατακτήσει τη γνώση. Ο αφηγητής τότε
σχολιάζει:
(…) ed era ben dritto
***
(…) κι ήταν 4ράγµατι σωστό
Orfeo (1) ΑΑ 61 /ΑΕ 556, 7
Η φράση δε φανερώνει θλίψη του αφηγητή για την αοτυχία. Συµφωνεί µε ό,τι έγινε και
θεωρεί «σωστό» ότι ο η γνώση δεν αοκαλύφτηκε στον άνθρωο. ∆εν αναζητά ενόχους
και δεν ειρρίτει ευθύνες. Αν η ερµηνεία αυτή είναι σωστή, τότε η σολωµική άοψη για
την Κοσµική γνώση και την ροσάθεια να αοκαλυφθεί βρίσκεται κοντά στην άοψη
297

Σχετικά ∆.Ν. Μαρωνίτης 1964, σελ. 6-134
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του Σειλινού, όως αυτή εκφράστηκε µέσα αό το στον Παραµυθιτικό του Πλουτάρχου. Η
Κοσµική γνώση δεν αοκαλύφθηκε και δε θα αοκαλυφθεί στον άνθρωο, γιατί το βάρος
της είναι τόσο µεγάλο ου ο άνθρωος δεν µορεί να το σηκώσει. Η γνώση θα ήταν
καταστροφική γι΄ αυτόν.

∆) Η Θεία Ειφάνεια
Un dì nel fiore del mio terzo Aprile
Nel talamo ove nacqui alla sventura,
Mentr΄io maravigliava al tempestoso
Balzar del cuore e vi tenea la mano;
Mi stette innanzi una femminea larva
E in suon profondo e a nostre voci ignoto,
“Prendi e vivi brev΄ora e desolata
sull΄attonita terra” e si dicendo
mi possò l΄immortale fronda sul crime.
Fosse ciò in sogno, in visione, o fuori,
la mente non obblia quella figura
ch΄era tremenda eppur serbava il bello
del grecco mondo e del Fidiaco marmo.
***
Μια µέρα, στην άνθηση του τρίτου µου Α4ρίλη,
στην κάµαρα 4ου γεννήθηκα για να ΄ µαι δυστυχισµένη,
ενώ θαύµαζα το θυελλώδη
χτύ4ο της καρδιάς κι έβαζα εκεί το χέρι,
4ρόβαλε µ4ρος µου µια γυναικεία σκιά
και µε βαθιά φωνή σ΄ άγνωστη γλώσσα εί4ε
«4άρε και ζήσε λίγες στιγµές γεµάτες 4όνο
4άνω στη γη 4ου θα θαυµάζει» κι έτσι µιλώντας
µου ΄βαλε τότε τ΄ αθάνατο στεφάνι στο κεφάλι.
Νάταν αυτό ένα όνειρο ή όραµα ή τί4οτε άλλο,
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η µνήµη δεν µ4ορεί να ξεχάσει εκείνη τη µορφή,
4ου ΄τανε φοβερή, κι όµως είχε την οµορφιά
του ελληνικού κόσµου και του µαρµάρου του Φειδία.
Saffo Α.Α 56, α και 56 β / Α.Ε. 535 –536, 23-40

Dalle soavi fonti secrete della
natura, pioveva uno spirito mite, e tocava un altro mite
del pari dentro il mio petto.
***
Α4΄ τις γλυκές και µυστικές
4ηγές της φύσης εµφανίστηκε ένα
4νεύµα αγαθό και άγγιξε ένα όµοιο του
µέσα στο στήθος µου.
L’ Usignolo e lo sparviere ΑΑ 60 φ1α /Α.Ε. 555, 3-7

Un sogno pieno d’intensa vita
mi offerse, nel suo etere misterioso, una Figura la quale, benchè velata,
si manifestava divina in tutto, ed anche nel modo di stare immobile.
***
Ένα όνειρο γεµάτο έντονη ζωή µού 4ρόσφερε µέσα στο µυστηριώδη του
αιθέρα µια µορφή, 4ου κι αν φορούσε 4έ4λο, φαίνονταν σ΄ όλα θεϊκή,
ακόµη και στον τρό4ο 4ου ΄στεκε ακούνητη.
Donna Velata ΑΑ 59α/ ΑΕ 553, 1-4

Ma ora che tanta divinità mi sta
innanzi, potrà piantare nel petto mio il Paradiso ο l’Inferno,
perchè essa era ed è nella mia anima, quello che è l’anima nel mio corpo.
***
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Μα τώρα 4ια 4ου τέτοια Θεά 4αρουσιάστηκε µ4ροστά µου,
ίσως µ4ορέσει να στηθεί βαθιά µες την ψυχή µου
ή ο Παράδεισος ή η Κόλαση, καθώς αυτή ήταν
και είναι στη ψυχή µου ό,τι είναι η ψυχή για το κορµί µου.
Donna Velata ΑΑ 59 α/ ΑΕ 553, 17-20

Gli immortali cinsero la terra col loro νοlο, col loro canto, e col
loro amore. Ma immortali e mortali e morti di repente s’unirono
e fecero festa.
***
Οι αθάνατοι έζωσαν τη γη µε το 4έταγµά τους, µε το τραγούδι τους
και την αγά4η τους. Αλλά θνητοί, αθάνατοι και 4ρόσφατα νεκροί,
ενώνονται κι αρχίζουν τη γιορτή.
La Grecia ΑΑ 33 / ΑΕ 558, 15- 17
Αό τα αραθέµατα ου ανθολογήσαµε διαιστώνουµε ότι ολύ συχνά και στο
ιταλόγλωσσο έργο της τελευταίας δεκαετίας, όως και στο ελληνόγλωσσο, λάσµατα του
εουράνιου κόσµου αρουσιάζονται στον άνθρωο και συνοµιλούν µαζί του. Η
εµφάνιση τους, καθώς και η εικοινωνία τους µε τον άνθρωο, φανερώνει µια σολωµική
κοσµοαντίληψη ολύ ενδιαφέρουσα, σύµφωνα µε την οοία ο αισθητός κόσµος (φυσικός
κόσµος) είναι εάλληλος µε τον υεραισθητό (εουράνιος κόσµος) και ανάµεσά τους δεν
υάρχουν διαχωριστικές γραµµές. Έτσι, ο ουρανός φαίνεται να είναι ένα «άλλο» µέρος
του υαρκτού κόσµου και όχι ένας µεταφυσικός χώρος διαφορετικός αό το φυσικό,
ενδεχοµένως καλύτερος, σε κάθε ερίτωση όµως τόσο διαφορετικός, ώστε να είµαστε
αναγκασµένοι να µιλήσουµε για την ύαρξη ενός δυϊστικού µοντέλου αντίληψης του
κόσµου.
Μονιστικό είναι το µοντέλο αντίληψης του κόσµου αό το Σολωµό κι αυτό σηµαίνει ότι ο
είγειος κόσµος συγκεντρώνει όλες τις αξίες, είναι ο χώρος του κάλλους, αλλά και του
αγαθού, είναι το εδίο στο οοίο ο άνθρωος µορεί να ολοκληρωθεί και να ζήσει
ευτυχισµένος δίχως να στερείται τίοτε, ούτε καν την εικοινωνία µε τον ουρανό.
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Η εµφάνιση, όµως, των εουράνιων µορφών και των νευµάτων στον άνθρωο
καταδεικνύει και κάτι ακόµη: την οιοτική συγγένεια του ανθρώου µε τη φύση και το
θείο και την υψηλή θέση ου κατέχει ο άνθρωος στο σολωµικό µυθικό Σύµαν. Όως
έχουµε εανειληµµένως τονίσει, σε όλο το εύρος της σολωµικής οιητικής αραγωγής,
ελληνόγλωσσης και ιταλόγλωσσης, ο άνθρωος αρουσιάζεται ως ένας µικρός θεός, ου
δεν έχει εριθώρια να αοκαθαρθεί ή να κλιµακώσει την αρετή του και γι΄ αυτό
αναγνωρίζεται ως ισότιµος ακόµη κι αό τα λάσµατα του ουρανού.
Αξίζει τέλος να σηµειωθεί ως η Ενότητα, η Ποιοτική συγγένεια και η Εικοινωνία των
Κοσµικών στοιχείων δεν ροκαλεί, όως ενδεχοµένως θα ερίµενε κανείς, ρήγµα στο
τραγικό, αντίθετα ειτείνει την τραγικότητα, καθώς καθιστά τη είγεια ζωή ολύτιµο
αγαθό, αοκρουστικό το θάνατο, σκληρή τη ∆οκιµασία του ενδοκειµενικού ήρωα και
οδυνηρή την καταστροφή του.
Το δίσηµο ρόσωο της φύσης
Οι αντιλήψεις του οιητή για τη φύση είναι διάχυτες σε όλα σχεδόν τα έργα του
Σολωµού, καθώς το φυσικό εριβάλλον δεν αοτελεί για τον οιητή ένα αλό σκηνικό
άνω στο οοίο διαδραµατίζονται τα γεγονότα, αλλά εκλαµβάνεται ως ένας κόσµος
αόλυτα λειτουργικός, αυστηρά δοµηµένος, γεµάτος ζωή, χώρος ου κατοικούν
καλοσυνάτα και ευγενικά λάσµατα και χώρος ου δρουν και λειτουργούν δυνάµεις
βίαιες και καταστροφικές. Είναι, λοιόν, ενδιαφέρον να δούµε µε ροσοχή τον τρόο
ου αντιλαµβάνεται τη φύση ο Σολωµός, γιατί αυτή η αντίληψη θα µας βοηθήσει να
κατανοήσουµε και τη σχέση ου δηµιουργείται ανάµεσα στον άνθρωο και τη φύση.
Η εξέταση των ιταλικών κειµένων της τελευταίας δεκαετίας µας ειτρέει να µιλήσουµε
για µια διττή αντίληψη της φύσης αό τον οιητή. Αό τη µια την αντιλαµβάνεται ως
ενδοκοσµικό αράδεισο και κοιτίδα ζωής και αξιών και αό την άλλη ως ένα χώρο
εικίνδυνο ου φέρεται άσλαχνα στα λάσµατα ζουν σ΄ αυτήν. Ας δούµε τα
αραθέµατα :
Α) Η φύση ενδοκοσµικός αράδεισος, κοιτίδα ζωής και αξιών
Dalle soavi fonti secrete della
natura, pioveva uno spirito mite, e tocava un altro mite
del pari dentro il mio petto. Or questo si risolveva in
canto come le fronde dell’ospite pianta, come le stelle
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che al di sopra splentevano. La beltà di quanto mi
circondava mi tocava, e diventava armonia.
***
Α4΄ τις γλυκές και µυστικές 4ηγές της φύσης
εµφανίστηκε ένα 4νεύµα αγαθό και άγγιξε ένα όµοιο του
µέσα στο στήθος µου. Λοι4όν, αυτό γινόταν τραγούδι, ό4ως τα φύλλα του φιλόξενου φυτού, ό4ως τ΄ αστέρια 4ου εκεί ψηλά έλαµ4αν. Η
οµορφιά
όσων µε τριγύριζαν µ΄ άγγιξε και γίνονταν αρµονία.

L΄Usignolo e lo sparviere, ΑΑ 60 φ1α/ Α.Ε. 555, 3-7

Ma in quell΄
istante da inesauribile profondità voleano sgorgarmi i cantici dal dolore d΄una rosa strapata dal
vento.
***
Αλλά, εκείνη τη στιγµή
της ατελείωτης βαθύτητας, θέλανε ν΄ αναβλύσουν,
τ΄ άσµατα 4ου γέννησε ο 4όνος για ένα τριαντάφυλλο
4ου το ΄κοψε ο βοριάς.
L΄Usignolo e lo sparviere, ΑΑ 60 φ1α /Α.Ε. 555, 14-15

Oh gioja
si popola il deserto d΄Italia e torna grande com’era! Atterratevi genti e baciate la terra fervidadamente, la terra piena di bontà e di bellezza. Baciatela lungamente con anima esultante, e all’alzare
degli occhi vostri pieni di pianto, vedrete con meraviglia la città edificata. Da tutte le parti essa
manda le armonie dei cieli, perchè veramente è lα citta d΄Italia. Il vero e il Grande il Βuοnο ed il
Santo svelano pienamente tutti i loro misteri, come il fioretto che s΄apre.
O [popolo]298 accoglilo perchè è tuo.

298

Στο ρωτότυο κείµενο υάρχει η γραφή + po +. Ο Πολίτης υοθέτει ότι ρόκειται για τον τύο popolo (λαός, κόσµος). Συµφωνεί ο

Κεχαγιόγλου. Ο Αλεξίου υοθέτει potente (δυνατός).
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***
Ω χαρά, γεµίζει κόσµο η έρηµος της Ιταλίας και γίνεται µεγάλη ό4ως ήταν! Γονατίστε, λαοί, κι
ολόθερµα φιλήστε το χώµα, το χώµα 4ου ΄ναι γεµάτο α4΄ οµορφιά και καλοσύνη. Φιλήστε το ώρα
4ολλή µε χαρούµενη ψυχή κι όταν σηκώσετε τα δακρυσµένα µάτια σας, θα δείτε µ΄ έκ4ληξη την
4όλη κτισµένη. Α4΄ όλες τις µεριές σκορ4ά την αρµονία των ουρανών, γιατί στ΄ αλήθεια είναι η
4ολιτεία η ιταλική.
Τ΄ αληθινό και το Μεγάλο, το Καλό και το Ιερό ξεσκε4άζουν όλα τους τα µυστικά σαν το λουλούδι
4ου ανθεί.
Ω, [ λαέ], δέξου το γιατί είναι δικό σου.
Κείµενο α΄, ΑΑ 47β / Α.Ε. 565

Ma dai cieli propinqui e dai remoti,
le stelle tutte in tutta leggiardia (…)
e d’ogni parte
dove il cielo vivea piove un sorriso d΄amore (…)
***
Αλλά α4ό τους ουρανούς τους κοντινούς και τους α4όµακρους,
µε κάθε χάρη τ΄ άστρα (…)
κι α4ό κάθε µέρος
ό4ου ο ουρανός είχε ζωή, βρέχει ένα χαµόγελο αγά4ης (…)
Saffo, Α.Α 56 α / Α.Ε 535, 11-17
Β) Η φύση χώρος εικίνδυνος και βίαιος
Ascolta, o sparviero, il povero Usignoletto. La mia vita è
nel tuo potere, com΄è οra questo volar sulle nubi alle quali
non giunsi mai. Ma ascoltami.
***
Άκουσε, γεράκι, το φτωχό αηδόνι. Η ζωή µου είναι
στην εξουσία σου, ό4ως αυτό το 4έταγµα στα σύννεφα,
4ου εγώ δεν έφθασα 4οτέ. Άκουσέ µε.
L΄ Usignolo e lo sparviere, AA 60 φ 1a / Α.Ε. 555, 1-3
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Io ti guardava venirmi incontro, e la paura fù vinta
dalla meraviglia del tuo volo rapido e maestoso, nel
quale ammirava il dono degli Dei.
***
Εγώ σ΄ έβλε4α να ΄ρχεσαι κατά 4άνω µου, αλλά ο φόβος νικήθηκε
α4ό το θαυµασµό 4ου µου 4ροκάλεσε το γρήγορο και το µεγαλό4ρε4ο
το 4έταγµά σου· σ΄ αυτό θαύµαζα το δώρο των Θεών.
L΄ Usignolo e lo sparviere ΑΑ60 φ1α /Α.Ε. 555, 11-14

(…)Lasciami vivere un momento
finchè almeno getti nell΄etere sereno, e nel
tuo orecchio il tesoro che sento.
***
(…) Άσε µε να ζήσω µια στιγµή

ως να σκορ4ίσω στον ήρεµο αιθέρα
και στ΄ αυτί σου το θησαυρό 4ου νιώθω.
L΄ Usignolo e lo sparviere ΑΑ, 60 φ1α /Α.Ε. 555, 16-18
Όως γίνεται εύκολα αντιλητό αό τα αραθέµατα, η φύση αρουσιάζει δίσηµο
ρόσωο, θετικό και αρνητικό συνάµα, κι αυτό έχει ως αοτέλεσµα η σχέση του
ανθρώου µ΄ αυτήν να είναι αντινοµική: να είναι δηλαδή τόσο ισχυρή και τόσο βαθιά
ερωτική, ώστε να καθίσταται εικίνδυνη για τον ίδιο, καθώς οι δυνάµεις της µορούν να
τον καταστρέψουν.
Η αντινοµική σχέση του ανθρώου µε τη φύση, την οοία καθιερώνει ο Σολωµός στο
χώρο της ροσωικής λογοτεχνίας και βασίζεται άνω στον αισθητικό και ολιτισµικό
κώδικα της αρχής της συνύαρξης των αντιθέτων,299 φαίνεται ότι αοτελεί αµετάβλητη
σολωµική κοσµολογική αντίληψη, µια ολύ ισχυρή ισοτοία, ου αρουσιάζει
ενδιαφέρον και για έναν ακόµη λόγο: γιατί φανερώνει το βαθµό ανεξαρτησίας του
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οιητή αό τα ευρωαϊκά φιλοσοφικά και αισθητικά του ρότυα και τα κυρίαρχα
λογοτεχνικά ρεύµατα της εοχής του.
Πιο συγκεκριµένα, στην τελευταία δεκαετία της ζωής του ο Σολωµός, µετά αό
συστηµατικές µελέτες, έχει εµβαθύνει στις αρχές του γερµανικού ιδεαλισµού και έχει
εντρυφήσει στις ηθικοαισθητικές θεωρίες του Σίλλερ. Αυτές οι µελέτες, όµως, δε φαίνονται
ικανές να µεταβάλουν την ροσωική κοσµοθεωρητική του αντίληψη, η οοία
στηρίζεται άνω σε ελληνικά αξιακά ρότυα.
Η ροµαντική θεωρία έδινε έµφαση στην αρνητική σχέση του ανθρώου µε τη φύση, µε τις
δυνάµεις της να λειτουργούν ως εξωτερικά εµόδια ου θέτουν σε δοκιµασία την ηθική
θέληση του ανθρώου. Πολλοί ροµαντικοί οιητές, όταν ροσέγγιζαν τη φύση, δεν
έβλεαν στα εξωτερικά αντικείµενα οντότητες µε δική τους ζωή, αλλά αναζητούσαν σ΄
αυτά µια συµβολική αντιστοιχία ρος κάτι ου βρίσκονταν µέσα στους ίδιους. Το
αοτέλεσµα ήταν να αύουν να βλέουν τη φύση, όως σωστά αναφέρει η Λίλιαν
Φρούστ, «ως ένα ανεξάρτητο αντικείµενο, αλλά να την υ4οβιβάζουν στο ρόλο ενός καθρέ4τη 4ου
αντανακλά τα συναισθήµατά τους».300 Ο Σίλλερ µάλιστα, το έργο και τις αισθητικές θεωρίες
του οοίου γνώριζε ολύ καλύτερα αό οοιουδήοτε άλλου ροµαντικού ο Σολωµός,
αρουσίαζε τη φύση ως ιδιότροη, ειόλαια και ανεξέλεγκτη, στερηµένη αό κάθε
µορφή αγαθότητας και τη σχέση ανάµεσα σ΄ αυτήν και τον άνθρωο εώδυνη.301
Ο Σολωµός, όµως, δε φαίνεται να ακολουθεί καµιά αό τις κυρίαρχες θεωρίες της εοχής
του και αρουσιάζει τη φύση ως το χώρο ου κατοικεί ο θεός, ως την εριοχή του
κάλλους και της αρµονικής ισορροίας των Κοσµικών στοιχείων. Ο ρωτότυος αυτός
τρόος αντίληψης της φύσης, ρωτόφαντος για το χώρο της ροσωικής λογοτεχνίας,
ρέει να αναζητηθεί στην αγανιστική ελληνική αντίληψη για τη φύση, ενώ η
αντινοµική σχέση του ανθρώου µε τη φύση, εάν έχει οµόλογα ρότυα, ρέει να
αναζητηθούν, όως υοστηρίζει ο Ερ. Καψωµένος, στη λαϊκή ολιτιστική αράδοση και
στα µυθολογικά µοτίβα της αρχαίας τραγωδίας και ιο συγκεκριµένα στο «δόλο των
θεών» και στον έρωτα ου κρύβει θάνατο.302
Ο Σολωµός, λοιόν, ροσεγγίζει αυτό το θεµελιώδες και ανεξάντλητο θέµα της οίησης,
έχοντας ως βάση το ελληνικό ολιτιστικό σύστηµα και τη λαϊκή αράδοση κι αυτό το
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Lilian Frust, 1969, [Ελληνική µετάφραση σελ. 128]
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Σχετικά στην ανάλυση του κειµένου για το Αηδόνι και το Γεράκι
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γεγονός καταδεικνύει ότι ο οιητής, δίχως να αοξενώνεται και να αορρίτει τα
ευρωαϊκά καλλιτεχνικά ρότυα της εοχής του, βρίσκεται σ΄ ένα γόνιµο διάλογο µαζί
τους και αξιοοιεί µόνο ό,τι ταιριάζει στη δική του κοσµοαντίληψη και εξυηρετεί το
δικό του οιητικό στόχο.

∆υνάµεις ου λειτουργούν στη φύση: το Ωραίο
Η γόνιµη εικοινωνία του Σολωµού µε τα καλλιτεχνικά και φιλοσοφικά ρεύµατα της
εοχής του ειβεβαιώνεται µέσα αό το θέµα ου θα εξετάσουµε αρακάτω και αφορά το
ωραίο και την είδρασή του στον άνθρωο. Το θέµα αυτό έχει βαρύνουσα σηµασία στο
κείµενο «Αηδόνι και το Γεράκι».
Io ti guardava venirmi incontro, e la paura fù vinta
dalla meraviglia del tuo volo rapido e maestoso, nel
quale ammirava il dono degli Dei.
***
Εγώ σ΄ έβλε4α να ΄ρχεσαι κατά 4άνω µου, αλλά ο φόβος νικήθηκε
α4ό το θαυµασµό 4ου µου 4ροκάλεσε το γρήγορο και το µεγαλό4ρε4ο
το 4έταγµά σου· γιατί σ΄ αυτό θαύµαζα το δώρο των Θεών.
L΄ Usignolo e lo sparviere, ΑΑ 60 φ1α /Α.Ε. 555, 11-13
Η ενασχόληση του Σολωµού µε την είδραση του ωραίου στον άνθρωο, εντάσσεται µέσα
στην ροβληµατική ου ανέτυξε η εοχή του Σολωµού και µάλιστα το κίνηµα του
ροµαντισµού µε ειφανέστερο εκρόσωό του το Σίλλερ. Η είδραση της οµορφιάς άνω
στα φυσικά λάσµατα αασχόλησε σοβαρά το Γερµανό διανοητή, ο οοίος και αφιέρωσε
ένα σηµαντικό µέρος των αισθητικών του δοκιµίων στη διαραγµάτευση της έννοιας του
ωραίου.
Κατέληξε στο συµέρασµα ως το ωραίο βρίσκεται αφειδώς διασκορισµένο στη φύση και
αοτελεί µια δύναµη σαγηνευτική αλλά και εικίνδυνη, η οοία «εάν δεν υ4ήρχε το υψηλό
θα µας 4αρακινούσε να ξεχάσουµε την αξιο4ρέ4εια µας καθώς στη χαλαρότητα µιας συνεχούς
ευχαρίστησης θα 4αραµέναµε στερηµένοι α4ό δύναµη και φυλακισµένοι αυτής της τυχαίας
κατάστασης της ύ4αρξης και θα χάναµε τον 4ροσανατολισµό της 4ορείας µας και την αυθεντική µας
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4ατρίδα».303 Ως εκ τούτου το ωραίο για το Σίλλερ είναι µια δύναµη ου αντιµάχεται την
ηθική ελευθερία του ανθρώου, καθώς στήνει έλα αάτης στον άνθρωο τα οοία
λειτουργούν διαβρωτικά έως και καταστροφικά γι΄ αυτόν.
Οι ροσλαµβάνουσες, λοιόν, του Σολωµού άνω στο θέµα κινούνται ρος την
κατεύθυνση ου αρουσιάσαµε. Ο οιητής, όµως, όταν θα θελήσει στο έργο του να
αξιοοιήσει αυτές τις φιλοσοφικές αρχές, θα τηρήσει αξιοσηµείωτες αοστάσεις. Το ωραίο
δεν αρουσιάζεται να στήνει στον άνθρωο «4έ4λο α4άτης», δε «δηλητηριάζει την αγιότητα
των αρχών» και βέβαια δε «µας 4αρακινεί να ξεχάσουµε την αξιο4ρέ4ειά µας». Το αντίθετο
µάλιστα. Η οµορφιά ου βρίσκεται διασκορισµένη τριγύρω αό τον άνθρωο, ανάγει
τη ζωή σε αξία, χαρίζει ευδαιµονία και ολλαλασιάζει τη διάθεση να αολαύσει τη ζωή.
Κι αυτή ακριβώς η τελευταία διάσταση τη µετατρέει σε ηγή του τραγικού. Το ωραίο,
καθώς ανάγει τη ζωή του ανθρώου σε «µέγα καλό και 4ρώτο» (Πόρφυρας, Ά4αντα 1, σελ.
253) καθιστά την αώλειά της δυσβάστακτό κακό και ροσδίδει στην εκούσια θυσία του
ανθρώου αίστευτη οδύνη.
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Πεδίο ιδεολογίας
Στο εδίο της ιδεολογίας, δεύτερος άξονας µετά αό εκείνον της κοσµολογίας,
ταξινοµούνται τα θέµατα ου συνθέτουν τις ισοτοίες της σολωµικής οίησης και
φανερώνουν τις σχέσεις ου διαµορφώνονται ανάµεσα στον άνθρωο και την κοινωνία
και αοκαλύτουν τους κώδικες της κοινωνικής συµεριφοράς του ανθρώου, τις αξίες
ου ρέει να υερασίζεται και τους αγώνες ου ρέει να διεξάγει.
Όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και του εδίου της ιδεολογίας θα έχουµε µια
ολοκληρωµένη εικόνα των σηµασιακών εριεχοµένων της σολωµικής οίησης, γιατί τα
δύο εδία βρίσκονται σε στενή συνάρτηση µεταξύ τους, καθώς αό την αντίληψη ου
έχει ο άνθρωος για το θείο και τον Κόσµο, αορρέει και η αντίληψη για την κοινωνία,
για τον εαυτό του και για τις αξίες ου αξίζει να υερασίζεται.
Εικεντρώνοντας την ροσοχή µας στις ισοτοίες µε ιδεολογικό ροσανατολισµό, θα
διαιστώσουµε ως αυτές ταξινοµούνται:
α) σ΄ εκείνες ου εκφράζουν τις αισθητικές αντιλήψεις του οιητή και
β) εκείνες ου εκφράζουν την αντίληψη του τραγικού.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ

Η τέχνη
Vanne e dono il Vero porta all΄affannate
anime nostre
***
Σύρε και για δώρο φέρε την Αλήθεια στις 4ονεµένες µας
ψυχές
Orfeo, ΑΑ 49β / ΑΕ 538, 9- 10

L’Erebo tutto e quanto arcano ha seco
fia sciuso al canto ove ragiona un Dio
***
Όλο το Έρεβος κι όλα τα µυστήριά του
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θα ξεσκε4αστούν στο τραγούδι 4ου συλλογιέται ένας Θεός
Orfeo, ΑΑ 49β / ΑΕ 538, 7- 8

Gli uomini, o Orfeo, seguirono il tuo canto sovrumano
e s΄empierono di esso, ed obbliarono di fare il male. Il fiore
della divinità spuntò nell΄anima loro, e nel coglierlo
repentinamente aperto s΄allegrarono, e come in sogno si
ricordarono di averlo gran tempo addietro posseduto.
***
Οι άνθρω4οι, Ορφέα, ακολούθησαν το υ4ερκόσµιο τραγούδι σου,
γέµισαν α4΄ αυτό και ξέχασαν να κάνουν το κακό. Το λουλούδι
της θεϊκότητας ξε4ρόβαλε µες την καρδιά τους και χαίρονται,
όταν το κόβουν έτσι ξαφνικά 4ου άνοιξε κι ό4ως σ΄ όνειρο
θυµούνται 4ως κά4οτε το ΄χαν κι αυτοί.
Orfeo (1) ΑΑ 61 / ΑΕ 556,1 – 5

Cosi l΄umanità tutta intera
concordamente restò suggellata dall’anima del
tuo canto, e come esso moveasi.
***
Έτσι, ολόκληρη η ανθρω4ότητα,
οµόφωνη, έµεινε σφραγισµένη α4΄ την ψυχή του
τραγουδιού σου κι ό4ως αυτό κινούνταν.
Orfeo (1) ΑΑ 61/ ΑΕ 556, 12-14

La divina forza caduta dal grembo degli Dei,
era diretta tutta ad uno scopo parziale, e sotto
la grandezza dell’arte restava accovacciata la
piccolezza dell’uomo che non ebbe nemmeno pote385

re di non volgere il capo
***
Η θεϊκή δύναµη, 4ου έ4εσε α4΄ τον κόρφο των Θεών,
κατευθύνθηκε σ΄ ένα µοναδικό σκο4ό και, κάτω
α4΄ το µεγαλείο της τέχνης, φώλιαζε
η ανυµ4όρια τ΄ ανθρώ4ου, 4ου δεν είχε καν τη δύναµη
να µη γυρίσει το κεφάλι.
Orfeo(1) ΑΑ 61/ ΑΕ 556, 30-34

A lui verrà incontro forza femminile dilianiatrice; ma le lacerata membra penetrate dal dono incorrutibile degli Dei manderano per ultima volta
attorno l΄ultimo ritmo inimitabile ed immortale.
***
Θα 4έσουν 4άνω του γυναίκες µανιασµένες
να τον κατασ4αράξουν· αλλά τα ξεσκισµένα µέλη 4οτισµένα
α4΄ το άφθαρτο το δώρο των Θεών, θα στείλουν για τελευταία
φορά τριγύρω τον ύστατο αµίµητο κι αθάνατο ρυθµό
Orfeo (2) ΑΑ62 / ΑΕ 557, 18-21

Ma la recita testa, penetrata dall΄
amoroso alito incorrutibile degli Dei, manderà al cielo dalle onde insaguinante dell΄Ebro
l΄ultimo ritmo inimitabileed immortale.
***
Αλλά το 4ληγωµένο κεφάλι, δια4οτισµένο a4ό την άφθαρτη
ερωτική 4νοή των θεών, α4ό τα µατωµένα κύµατα του Έβρου
θα στείλει στον ουρανό τον τελευταίο, τον αµίµητο κι αθάνατο ρυθµό.
Orfeo (2) ΑΑ62 / ΑΕ 557, 21-24
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Il dono cadde dal grembo degli Dei
nel grembo dell΄umana fiacchezza; e sotto la grandezza
dell’arte, stava ferma la picolezza dell΄uomo, che
non si sollevò degnamente: egli non ebbe forza nemmeno
di non volgere il capo indietro.
***
Το δώρο έ4εσε α4΄ τον κόρφο των Θεών
στον κόρφο της ανθρώ4ινης αδυναµίας· και κάτω α4΄ τη µεγαλοσύνη
της τέχνης βρίσκονταν η ανθρώ4ινη αδυναµία,
4ου δεν τον άφησε να υψωθεί ό4ως τ΄ άξιζε: δεν είχε τη δύναµη
να µη γυρίσει το κεφάλι.
Orfeo (2) ΑΑ62 / ΑΕ 557,14 – 18

(…)Dalle soavi fonti secrete della
natura, pioveva uno spirito mite, e tocava un altro mite
del pari dentro il mio petto. Or questo si risolveva in
canto come le fronde dell΄ospite pianta, come le stelle
che al di sopra splentevano. La beltà di quanto mi
circondava mi tocava, e diventava armonia.
***
(…) Α4΄ τις γλυκές και µυστικές 4ηγές της φύσης εµφανίστηκε ένα
4νεύµα αγαθό και άγγιξε ένα όµοιο του µέσα στο στήθος µου.
Λοι4όν, αυτό γίνονταν τραγούδι, ό4ως τα φυλλωτά κλαδιά του
φιλόξενου φυτού, ό4ως τ΄ αστέρια 4ου εκεί ψηλά έλαµ4αν.
Η οµορφιά όσων µε τριγύριζαν µ΄ άγγιξε και γίνονταν αρµονία.
L΄Usignolo e lo sparviere ΑΑ 60 φ1α / Α.Ε. 555, 3-7
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(…) Ma in quell΄
istante da inesauribile profondità voleano sgorgarmi i cantici dal dolore d΄una rosa strapata dal
vento. Io li cominciava, io che allo scoppiare del
fulmine sentiami palpitare il seno accovaciato nella
fronda appena nata.
***
(…) Αλλά, εκείνη
τη στιγµή της ατελείωτης βαθύτητας, θέλανε ν΄ αναβλύσουν
τ΄ άσµατα, 4ου γέννησε ο 4όνος για ένα τριαντάφυλλο 4ου το ΄κοψε
ο βοριάς. Και τ΄ αρχινούσα το τραγούδι, εγώ, 4ου µε τη βροντή του κεραυνού,
άκουσα να χτυ4ά η καρδιά, 4ου φώλιαζε µέσα στη νιόβγαλτη τη φυλλωσιά.
L΄Usignolo e lo sparviere, ΑΑ 60 φ1α/ Α.Ε. 555, 14-16

(…)Lasciami vivere un momento
finchè almeno getti nell΄etere sereno, e nel
tuo orecchio il tesoro che sento. Non uccidere
quello che deve nascere
***
(…) Άσε µε να ζήσω µια στιγµή

ως να σκορ4ίσω στον ήρεµο αιθέρα
και στ΄ αυτί σου το θησαυρό 4ου νιώθω.
Μη σκοτώνεις εκείνο 4ου 4ρέ4ει να γεννηθεί.
L΄ Usignolo e lo sparviere, ΑΑ 60 φ1α/ Α.Ε. 555, 16-19

«Prendi e vivi brev΄ora e desolata
sull΄attonita terra» e si dicendo
mi possò l΄immortale fronda sul crime.
* * *
«4άρε και ζήσε λίγες στιγµές γεµάτες 4όνο
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στη Γη 4ου θα θαυµάζει», έτσι εί4ε και
µου ΄βαλε τ΄ αθάνατο κλαδί ε4άνω στο κεφάλι.
Saffo, ΑΑ 56 β /ΑΕ 536, 8-10

Ma perchè sotto i pie dell΄infelice
nascevate o viole o porporine rose
ment΄ella invidiava il vermicellο anch΄esso
Ch΄apre al sol le dorate ali e n΄ha gioia.
Forse perchè dieder gli Dei d΄alloro
a questo capo la corona eppure
e tremenda per lui la sua sventura
« amar la vita ed abbraciar
forse perchè dal plauso del creato
la miseria del cuor sorga più grave »
***
Μα γιατί κάτω α4΄ κάτω α4΄ τα 4όδια της δυστυχισµένης
γεννιόσαστε, ω γιούλια, ω 4ορφυρά τριαντάφυλλα,
ενώ αυτή φθονούσε κι αυτό το σκουληκάκι
4ου α4λώνει κι ανοίγει στον ήλιο τα χρυσά φτερά
και είναι ευτυχισµένο;
Ίσως γιατί έδωσαν οι Θεοί σε τούτο το κεφάλι της δάφνης το στεφάνι
κι όµως είναι γι΄ αυτό τροµερή η δυστυχία του
«Ν΄ αγα4άς τη ζωή και ν΄ αγκαλιάζει
ίσως γιατί α4΄ το χειροκρότηµα της 4λάσης
να ξε4ηδά η φτώχια της καρδιάς 4ιο βαριά».
Saffo, ΑΑ 56 α /ΑΕ 535,1-10
Η καλλιτεχνική ιδιοφυΐα
Figlio d΄inclita terra u΄lo straniero
Trova la patria e il barbaro gli Dei
Deh in questa fragorosa breve
Sponta del tempo ove sem΄noi m΄ascolta
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Dalla sfera dei canti ove tu regni.
***
Γιε ένδοξης γης, 4ου ο ξένος
βρίσκει την 4ατρίδα κι ο βάρβαρος Θεούς,
αχ, α4΄ αυτή τη θορυβώδη, α4΄ αυτή την 4ολυτάραχη
όχθη του χρόνου 4ου βρισκόµαστε, άκου µε
α4ό τη σφαίρα των τραγουδιών 4ου εσύ βασιλεύεις.
Saffo, Α.Α. 56 α / Α.Ε. 535, 1-5

Ma tu che suoli april la mente, o vate,
Come dia nube d΄or piena di numi,
Tu rivela il tuo senno, e fia gran dono,
E fia conforto all΄imortale afflitta,
Che magnianima al vero erge la mente
Dalla casa degli istinti morti; e rivelati
Chiede gli arcani all΄altro mondo e a questo.
***
Μα εσύ, Προφήτη, 4ου 4άντα ανοίγεις το νου σου
σα χρυσό θεϊκό σύννεφο γεµάτο µε θεούς,
φανέρωσε τη σκέψη σου και θα ΄ναι µέγα δώρο
και θα ΄ναι ανά4αψη για την αθάνατη 4ου ΄ναι θλιµµένη,
και 4ου µε γενναιότητα στην Αλήθεια υψώνει το µυαλό
α4΄ την κατοικία των νεκρών και ζητά να µάθει τα
µυστικά αυτού και τ΄ άλλου κόσµου.
Saffo, Α.Α. 56 α / Α.Ε. 535, 19-25

«Salve d΄eterna terra inclito figlio,
Ove grande fù sempre il canto e l΄opra
Nelle prospere sorti e nell΄avverse, ove
La pietra e l’arid΄erba è buona,
e ove barbaro giunsi, e tal non sono»
390

* * *
«Χαίρε, αθάνατης της γης τρισένδοξο βλαστάρι,
4ου 4άντα ήταν µεγάλο το τραγούδι και το έργο
και στις ενάντιες και στις καλές τις τύχες, ό4ου
η µαύρη 4έτρα της καλή και το ξερό χορτάρι,
κι ό4ου κι εγώ κά4οτε 4ήγα βάρβαρος,
µα τώρα 4ια δεν είµαι»
Navicella greca, ΑΑ 54 / ΑΕ 528, 23-27
Ένα αό τα θέµατα ου αρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι να γνωρίζει κανείς τις
αισθητικές αόψεις των καλλιτεχνών. Η γνώση αυτή τις ερισσότερες φορές δεν είναι
δύσκολο να αοκτηθεί, καθώς οι καλλιτέχνες, και µάλιστα οι οιητές, δε φείδονται να
εκθέσουν τις αισθητικές τους αντιλήψεις είτε σε οιήµατα οιητικής είτε σε συγγράµµατα
και αισθητικά δοκίµια.
Ο Σολωµός, όµως, ο οιητής του οοίου το έργο µας αασχολεί σε τούτη την εργασία,
δεν ανήκει στους οιητές ου µας άφησε ούτε οιήµατα οιητικής ούτε αισθητικά
δοκίµια ου θα µας βοηθούσαν να γνωρίσουµε τις αντιλήψεις του. Υάρχουν όµως δύο
ηγές µέσα αό τις οοίες µορούµε να αντλήσουµε ληροφορίες. Η ρώτη είναι οι
ερίφηµοι Στοχασµοί των Ελεύθερων Πολιορκηµένων και η δεύτερη οι θεµατικές µονάδες
ου αφορούν την τέχνη και βρίσκονται διασκορισµένες κυρίως στο ιταλόγλωσσο έργο
της ώριµης εριόδου.
Αυτές τις θεµατικές µονάδες, ου αναδείξαµε και σχολιάσαµε στα κεφάλαια ου
ροηγήθηκαν, θα ροσαθήσουµε τώρα να εεξεργαστούµε συγκεντρωτικά, ώστε να
είµαστε σε θέση να ειχειρήσουµε την κατάρτιση του διαγράµµατος της σολωµικής
αισθητικής όως αυτή ροκύτει µέσα αό τα κείµενα.
Τα ρώτα στοιχεία ου µορούµε να αντλήσουµε αό τα κείµενα αφορούν τις ηγές της
καλλιτεχνικής έµνευσης. Η γνώση αυτών των ηγών είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς
αφενός φανερώνει τη σολωµική εκδοχή για ένα σοβαρό αισθητικό ζήτηµα και αφετέρου
µας βοηθά να αντιληφθούµε και τη σολωµική άοψη για ό,τι αξίζει να έλκει την
ροσοχή του καλλιτέχνη και µάλιστα του οιητή. Στα αραθέµατα αό το κείµενο για το
Αηδόνι και το γεράκι διαιστώνουµε ως η οιητική έµνευση του καλλιτέχνη έχει ως ηγή
της τη φύση και µάλιστα τις αξίες ου υάρχουν µέσα σ΄ αυτήν, όως η «γλυκύτητα», η
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«µυστικότητα», η «αρµονία» και µάλιστα η οµορφιά (το ωραίο). Σ΄ αυτή την τελευταία αξία
δίνεται ιδιαίτερη έµφαση, καθώς το ωραίο ασκεί στον καλλιτέχνη σαγηνευτική έλξη και
ροκαλεί διέγερση των συναισθηµάτων του (η οµορφιά των όσων µε τριγύριζαν µ΄ άγγιζε και
γίνονταν αρµονία, AE 555). Αυτή η συγκινησιακή κατάσταση ενεργοοιεί το νου του (εκείνη
τη στιγµή της ατέλειωτης βαθύτητας, AE 555) και το αοτέλεσµα αυτών των διεργασιών
είναι το καλλιτεχνικό έργο (να σκορ4ίσω στον ήρεµο αιθέρα και στ΄ αυτί σου το θησαυρό 4ου
νιώθω, AE 555).
Το καλλιτέχνηµα, λοιόν, φαίνεται να είναι το αοτέλεσµα της αφύνισης τού
νευµατικού και συναισθηµατικού κόσµου του καλλιτέχνη, το δηµιούργηµα µιας
ευαίσθητης ψυχής κι ενός ρωµαλέου νου. Εάν το καλλιτεχνικό έργο, όµως, είναι το
αοτέλεσµα µιας τέτοιας διττής διεργασίας τότε, µας ειτρέεται να υοθέσουµε ως η
αάντηση του Σολωµού στο ερώτηµα για τον ιδανικό τρόο ροσέγγισης των
καλλιτεχνηµάτων θα είναι κι αυτός διττός και θα ειτυγχάνεται µε αισθητικά και
νευµατικά µέσα.
Αν τούτη η θέση δεν είναι εντελώς άστοχη, τότε η ερίφηµη διαφωνία του οιητή µε τον
Ιταλό οιητή Ιωσήφ Μόντη σχετικά µε τον τρόο ερµηνείας ενός χωρίου του ∆άντη,
αρόλο ου συνέβη την εοχή ου ο οιητής ήταν φοιτητής στην Ιταλία, δείχνει ως
ρος αυτή την κατεύθυνση είχε κατασταλάξει αό ολύ νωρίς. Σύµφωνα µε τη µαρτυρία
του Πολυλά, όταν ο Μόντη, ερεθισµένος αό την κριτική τόλµη του νεαρού Σολωµού,
του εεσήµανε αυστηρά: «δεν 4ρέ4ει τινάς να συλλογάται τόσο», ο νεαρός Σολωµός του
αάντησε «Πρέ4ει 4ρώτα µε δύναµη να συλλάβη ο νους κι έ4ειτα η καρδιά να αισθανθεί ό,τι
συνέλαβε».304 Μέσα αό την αάντηση του οιητή φαίνεται το βαθύ του ιστεύω ότι για
την ροσέγγιση των έργων τέχνης δεν αρκεί ο ευαίσθητος εσωτερικός κόσµος, αλλά είναι
ααραίτητη και η νοητική διεργασία. Την άοψη αυτή θα εκφράσει καθαρότερα στους
Στοχασµούς όταν θα σηµειώσει:
Μια µεστή και ωραία δηµοκρατία ιδεών, οι ο4οίες να 4αρασταίνουν ουσιαστικά τον εις τες αισθήσεις
αόρατο Μονάρχη. Τότε είναι αληθινό το 4οίηµα. Ο Μονάρχης, ό4ου µένει κρυµµένος για τες
αισθήσεις και γνωρίζεται µόνον α4ό το 4νεύµα, µέσα εις το ο4οίο γεννήθηκε, είναι έξω α4ό την
4εριφέρεια του Καιρού (ΑΕ 471).305
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392

Ειστρέφοντας τώρα στο θέµα των ηγών της καλλιτεχνικής έµνευσης και σ΄ ό,τι αξίζει
να αοτελεί αντικείµενο της τέχνης, έχουµε να αρατηρήσουµε ως για το Σολωµό τα
καλλιτεχνικά ερεθίσµατα είναι δυνατόν να ροέρχονται αό διάφορες ηγές, όως τη
φύση (Το αηδόνι και το γεράκι), τα ιστορικά γεγονότα (Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι, Κρητικός,
Ελληνικό καραβάκι, Ελληνίδα µητέρα, Σφαγµένοι της Ελλάδας κ.λ..) και τα κοινωνικά
δρώµενα (Αιµιλία Ροδόσταµο, Η γυναίκα µε το 4έ4λο, Για το θάνατο του Στέλιου Μαρκορά
κ.λ..). Η τέχνη εξάλλου καλύτει ένα ευρύ φάσµα των ανθρώινων αναγκών, καθώς
εκφράζει ροβληµατισµούς και ειθυµίες, κρατά ζωντανά στη συλλογική µνήµη
αξιόλογα γεγονότα, υµνεί τους ήρωες της κοινότητες και θρηνεί για τα αγαηµένα
ρόσωα ου χάθηκαν. Όλες αυτές τις λειτουργίες της τέχνης ο Σολωµός τις αξιοοίησε
µε τον καλύτερο τρόο. Ό,τι άξιζε να γίνει αντικείµενο καλλιτεχνικής ενασχόλησης τον
αασχόλησε και µέσα αό τα έργα του εκφράστηκαν όχι µόνο οι υψηλοί φιλοσοφικοί
ροβληµατισµοί, αλλά και τα συναισθήµατα ου ροκαλούν τα κοινωνικά δρώµενα.
Αό αυτή την άοψη τα κείµενα της τελευταίας δεκαετίας µορούν να διαιρεθούν σε
φιλοσοφικά και κοινωνικά.
Ο διαχωρισµός αυτός δεν καλύτει µόνο µεθοδολογικές ανάγκες, αλλά και ουσιαστικές,
καθώς το διαφορετικό ερέθισµα εηρεάζει σηµαντικά τους οιητικούς κώδικες και το
ευρύτερο οιητικό στόχο. Έτσι, όταν η ηγή της έµνευσης είναι το ωραίο, τότε η
συνάρτηση του µε το υψηλό αοτελεί βασικό στόχο του οιητικού έργου, όταν ο οιητής
εµνέεται αό κάοιο ιστορικό γεγονός τότε η ενσάρκωση του υψηλού αοτελεί βασική
ειδίωξη (δεν αοκλείεται η ερίτωση να συνυάρχουν οι δύο στόχοι), ενώ όταν την
αφορµή δίνει ένα κοινωνικό γεγονός, όως ο θάνατος ενός αγαηµένου ροσώου, τότε
τα κείµενα αοτελούν συνήθως «µνηµόσυνα» στη µνήµη του και υοχωρούν αισθητά οι
κοσµοθεωρητικές ροεκτάσεις.
Ο τρόος τώρα ου εεξεργάζεται το οιητικό υλικό του ο Σολωµός είναι ανάλογος του
οιητικού στόχου. Πιο συγκεκριµένα, όταν η αφορµή και το θέµα του έργου είναι ένα
κοινωνικό γεγονός, οι ωδές βρίσκονται ολύ κοντά στη ροµαντική αράδοση και
χρησιµοοιούνται κοινοί για την εοχή οιητικοί κώδικες και κοινά λογοτεχνικά
θέµατα. Αντίθετα, όταν η ενσάρκωση του υψηλού αοτελεί την ιδεαλιστική ρόθεση του
έργου, τότε ανατύσσονται φιλοσοφικοί κώδικες και ροσεγγίζονται αισθητικά
ζητήµατα ου αασχολούσαν έντονα µεγάλα νεύµατα της εοχής. Η ροσέγγιση
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µάλιστα αυτή γίνεται αό το Σολωµό, όως διαιστώσαµε ήδη αό την ανάλυση των
κειµένων και θα δούµε στη συνέχεια, όχι µιµητικά, αλλά κριτικά, καθώς υιοθετεί ό,τι
ταιριάζει στον ίδιο και συνάµα καταθέτει τη δική του ρόταση.
Κι ένα αό τα φιλοσοφικά και αισθητικά ζητήµατα ου ροσεγγίζει είναι το συναίσθηµα
του υψηλού και η συνάρτησή του µε το ωραίο, ένα κορυφαίο αισθητικό και φιλοσοφικό
ζήτηµα, µε το οοίο ασχολήθηκαν µεγάλα νεύµατα της εοχής, όως ο Κάντ και ο
Σίλλερ. Το θέµα αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και η διαραγµάτευσή του γίνεται
εξονυχιστικά στο εόµενο κεφάλαιο της εργασίας, όου αρουσιάζεται η σολωµική
εκδοχή του υψηλού. Την αυτόνοµη εεξεργασία του ειβάλλει η συνάρτηση τού θέµατος
µε την αντίληψη του τραγικού, αντίληψη ου έχει βαρύνουσα σηµασία για την
κατανόηση του σολωµικού έργου.
Αφήνοντας το θέµα, στο οοίο, όως είαµε, θα εανέλθουµε, το ενδιαφέρον µας θα
στραφεί σ΄ έναν άλλο άξονα της σολωµικής αισθητικής, ου αφορά την ωφέλεια ου
αναγνωρίζει ο οιητής να ροσφέρει η τέχνη στον άνθρωο. Αν ροσέξουµε ορισµένους
αξιολογικούς χαρακτηρισµούς ου αοδίδονται στην τέχνη, όως:
«το µεγαλείο της τέχνης»,
Orfeo(1) , ΑΑ61 / ΑΕ 556, 32
«η µεγαλοσύνη της τέχνης»,
Orfeo (2), ΑΑ 62, ΑΕ 557, 15
«όλα τα µυστικά θα ξεσκε4αστούν στο τραγούδι 4ου συλλογάται ένας θεός»,
Orfeo, ΑΑ 49 β /ΑΕ 537, 7-8
«σύρε και για δώρο φέρε την Αλήθεια στις διψασµένες µας ψυχές»
Orfeo, ΑΑ 49 β΄ /ΑΕ 538, 9
«Και τώρα 4οιος θα ΄ναι άραγε και 4ότε 4ου στο τέλος
Θα µ΄ αφαιρέσει το 4έ4λο 4ου τόσες φορές µάταια ζήτησα
σε τόσα 4νεύµατα σε τόσες σφαίρες».
Saffo, ΑΑ 56,β / ΑΕ 536, 15-17
καθώς και
«φανέρωσε τη σκέψη σου και θα ΄ναι µέγα δώρο»
Saffo, ΑΑ 56 β / ΑΕ 536, 21
***
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«οι άνθρω4οι, ω Ορφέα, ακολούθησαν το υ4ερκόσµιο τραγούδι σου,
γέµισαν α4΄ αυτό και ξέχασαν να κάνουν το κακό.
Το λουλούδι της θεϊκότητας ξεµύτισε µες την καρδιά τους και
χαίρονται, κοβοντάς το έτσι ξαφνικά 4ου άνθισε, κι ό4ως σε
όνειρο θυµήθηκαν 4ως κά4οτε κι αυτοί το ΄χαν δικό τους»
Orfeo1, ΑΑ 61 / ΑΕ 556, 1- 5
***
«ολάκερη η ανθρω4ότητα οµόφωνα έµεινε σφραγισµένη
α4΄ τη ψυχή του τραγουδιού σου κι ό4ως αυτό κινούνταν»
Orfeo1, ΑΑ 61 / ΑΕ 556, 12-13
θα διαιστώσουµε ότι η τέχνη δε θεωρείται µόνο ως µια αό τις σηµαντικότερες
δραστηριότητες του ανθρώινου νεύµατος, αλλά της αναγνωρίζεται η ιδιότητα να
βελτιώνει ηθικά τον άνθρωο και να τον διααιδαγωγεί. Η θέση αυτή αρουσιάζεται µε
σαφήνεια στον Orfeo,1 όου η µουσική τέχνη του ήρωα θεωρείται ικανή να εηρεάσει σε
τέτοιο βαθµό τους ανθρώους, ώστε να τους αοτρέψει αό κάθε ανήθικη
δραστηριότητα («ξέχασαν να κάνουν το κακό», Orfeo1, ΑΕ 556) και σταδιακά να τους
οδηγήσει στην αρετή.
Η ροσφορά της τέχνης, όµως, δεν εριορίζεται σ΄ αυτό. Αό τα αραθέµατα γίνεται
εµφανές ως στην τέχνη αναγνωρίζεται η δυναµική να αοτελέσει το µέσο για την
κατάκτηση της Αλήθειας. Αν εξετάσουµε ροσεκτικά τις εριτώσεις του µουσικού
Ορφέα και της οιήτριας Σαφούς, θα διαιστώσουµε ότι κατέβαλαν συνεχείς και
είονες ροσάθειες, για να κατακτήσουν τη γνώση και να ααλλάξουν τον εαυτό τους
και τους ανθρώους αό την άγνοια. Η είλυση του γνωσιολογικού ροβλήµατος
αοτέλεσε έναν αό τους στόχους τους και γι΄ αυτό ο Ορφέας ειχείρησε κατάβαση ως το
σκοτεινό «Άδη» µε σκοό να αοκτήσει τη γνώση (Ευρυδίκη), ενώ η οιήτρια Σαφώ
αγωνίστηκε όλη της τη ζωή για τον ίδιο λόγο. Το µέσο δε ου χρησιµοοίησαν και οι δύο
για την είτευξη του στόχου τους, ο µόνος ραγµατικός συµαραστάτης τους, δεν ήταν
άλλο αό την τέχνη τους.
Στο γνωσιολογικό ρόβληµα η αάντηση ου φαίνεται να δίνει ο Σολωµός είναι ως η
κατάκτηση της γνώσης θα ειτευχθεί, εάν οτέ ειτευχθεί, µέσα αό την τέχνη και ως
µόνο ο καλλιτέχνης είναι το κατάλληλο ρόσωο, για να ειτελέσει µια τέτοια αοστολή.
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Ο καλλιτέχνης εξάλλου, σε ολλά σολωµικά κείµενα και µάλιστα σ΄ εκείνα της ώριµης
εριόδου, δεν αντιµετωίζεται ως ένας «κοινός» άνθρωος, αλλά µια χαρισµατική
ροσωικότητα, ένας ροφήτης (vates) ροικισµένος αό τον ίδιο το Θεό µε ισχυρή
ατοµικότητα, αισθαντικότητα και έµνευση, ου µορεί να αράξει γνώση, να θραύσει
κάθε συµβατικότητα και να συλλάβει την Αόλυτη ιδέα, κατά την εγελιανή της εκδοχή,
ου βρίσκεται κάτω αό τη φαινοµενική ραγµατικότητα.
Με την αναφορά µας και στον ιδεολογικό κώδικα του οιητή-ροφήτη ολοκληρώνουµε
την ενασχόλησή µας µε τις αισθητικές αντιλήψεις του οιητή, όως αυτές εκφράζονται
µέσα αό το ιταλόγλωσσο έργο της τελευταίας δεκαετίας.
Μια τελευταία δική µας ροσάθεια είναι να αναζητήσουµε τις ιδεολογικές ηγές του
Σολωµού άνω σε θέµατα αισθητικής. Γιατί ο Σολωµός «δε βγήκε, όως σωστά γράφει ο
Βάρναλης, µήτε έξω α4ό το 4εριβάλλον του µήτε κι έξω α4ό τη µοίρα του.306 Οι ιδέες του δεν
είναι αοτέλεσµα της νευµατικής διεργασίας ενός νεύµατος ου βρίσκεται κλεισµένο
σ΄ ένα αοστειρωµένο δωµάτιο. Ο Σολωµός έζησε σ΄ ένα συγκεκριµένο ολιτιστικό και
νευµατικό εριβάλλον, εηρεάστηκε α΄ αυτό και διαµορφώθηκε µέσα σ΄ αυτό και
άντλησε αό τις ηγές του. Και µια αό τις κυριότερες ηγές του ήταν ο γερµανικός
ιδεαλισµός και µάλιστα το ηθικο-αισθητικό σύστηµα του Σίλλερ. Γι΄ αυτό θα ήταν
χρήσιµο να δούµε τις συνάφειες ου έχει η σολωµική αισθητική µε την ροµαντική
ιδεολογία και τη σιλλερική ιδεαλιστική φιλοσοφία.
Ο ροµαντισµός, όως έχουµε τονίσει και σε άλλα σηµεία της εργασίας, γι΄ αυτό και δε θα
µακρηγορήσουµε, διατύωσε και διέδωσε τη θεωρία ερί καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και
αναγνώρισε τόσο στην τέχνη όσο και στον καλλιτέχνη τη δύναµη να ροσεγγίσει κάθε
µυστήριο και να το ειλύσει. Ο Σίλλερ µάλιστα, του οοίου το έργο και την αισθητική
θεωρία ο Σολωµός γνώριζε ολύ καλά, αναζήτησε τον υψηλότερο ρόλο της τέχνης στην
ανθρώινη ζωή και τον ανθρώινο ολιτισµό και η αάντηση ου έδωσε είναι ως η
τέχνη διαµορφώνει την ηθική συνείδηση του ανθρώου. Ο Σίλλερ είχε το έντονο αίσθηµα
ότι ζούσε σε µια εοχή ολιτιστικής κρίσης γι΄ αυτό και αναζητούσε µε άθος τη λύση
ου θα αάλλασσε τον άνθρωο αό τα ροβλήµατα. Στη φιλοσοφική του ραγµατεία
Για την Αισθητική Παιδεία του ανθρώ4ου307 σηµείωνε:
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«Τώρα το κράτος χωρίστηκε α4ό την Εκκλησία, ο νόµος α4ό τα ήθη, η α4όλαυση α4ό την εργασία,
τα µέσα α4ό το σκο4ό, η 4ροσ4άθεια α4ό την αµοιβή της. ∆έσµιος σε ένα µόνο κοµµάτι του Όλου, ο
άνθρω4ος δια4λάθεται κιόλας σαν ένα κοµµάτι. Ακούγοντας αιώνια το µονότονο ήχο του τροχού
4ου γυρίζει, δεν ανα4τύσσει 4οτέ τη συνολική αρµονία τού είναι του και, αντί να α4οτυ4ώνει στη
φύση του την ανθρω4ιά του, καταντά α4λό αντικατό4τρισµα της α4ασχόλησης ή της ε4ιστήµης
του». 308
Το µέγιστο ρόβληµα για το Σίλλερ ήταν ώς θα τερµατιστεί αυτός ο κατακερµατισµός
του ανθρώου και της κοινωνίας. Η αάντηση ου έδωσε ήταν σαφής:
«Αλλά 4ώς να εξευγενιστεί ο χαρακτήρας µέσα στα 4λαίσια µιας βάρβαρης 4ολιτείας; Για να
4ετύχουµε το σκο4ό µας 4ρέ4ει να αναζητήσουµε µια µέθοδο ανεξάρτητη α4ό το κράτος, και να
βρούµε 4ηγές 4ου κρατιούνται αµόλυντες α4ό κάθε 4ολιτική διαφθορά. Έφθασα έτσι στο σηµείο στο
ο4οίο κατέτειναν ως τώρα οι 4ροσ4άθειες του στοχασµού µου. Το µέσο 4ου θα οδηγήσει στο στόχο
µας είναι η τέχνη και τα καθαρά νάµατα 4ηγάζουν α4ό τα αθάνατα έργα της».309
Και σε άλλο σηµείο:
«Όλοι µας έχουµε ακούσει να ε4αναλαµβάνεται κατά κόρον η ά4οψη ότι η αισθητική καλλιέργεια
εξευγενίζει τα ήθη· δεν υ4άρχει συνε4ώς λόγος να φέρουµε άλλες α4οδείξεις σχετικά µε αυτό το
θέµα. Η 4ε4οίθηση αυτή βασίζεται στην καθηµερινή εµ4ειρία, ό4ου, σχεδόν α4αράβατα, η
αισθητική καλλιέργεια συµβαδίζει µε τη διαύγεια της σκέψης, µε το ζωηρό συναίσθηµα, µε την
αξιο4ρε4ή και γενναιόφρονη συµ4εριφορά, ενώ η έλλειψή της φέρνει συνήθως τα αντίθετα
α4οτελέσµατα.»310
Η σιλλερική αισθητική είναι σε µεγάλο βαθµό ωφελιµιστική και αρόλο ου ο Γερµανός
στοχαστής δεν αρέλειψε να σηµειώσει την εµειρική διαίστωση ότι ολλές φορές «αν
και οι τέχνες ανθούν και ε4ικρατεί η καλαισθησία, η ανθρω4ότητα βρίσκεται σε κατάσταση
4αρακµής»311 στήριξε τις ελίδες του στην τέχνη, για να ροετοιµάσει τις κλίσεις και τις
ορµές του ανθρώου και να τον οδηγήσει στην ηθική τελείωση.
Η σιλλερική άοψη για την τέχνη, ου βρήκε µεγάλη αήχηση στον 19ο, αν και δεν
έλειψαν οι ολέµιοί της, ανάµεσα στους οοίους ειφανέστερους ήταν ο Χέγκελ,312 είχε
την αώτερη καταγωγή της στις αριστοτελικές αόψεις για την τέχνη, (τα 4άθη α4ό τα
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ο4οία κατέχονται έντονα µερικές ψυχές 4ροϋ4άρχουν σ΄ όλους ανεξαιρέτως, µόνο 4ου διαφέρουν
4οσοτικώς στον καθένα, ό4ως ο οίκτος, ο φόβος, ακόµη και ο ενθουσιασµός, διότι και α4ό αυτή την
κίνηση κυριεύονται µερικοί άνθρω4οι. Και τους βλέ4ουµε, µόλις υ4οστούν την ε4ιρροή των
µελωδιών, 4ου εξά4τουν την ψυχή, να γαληνεύουν σαν να υ4οβλήθηκαν σε θερα4εία και
καθαρµό),313 και µάλιστα στην έννοια της αριστοτελικής κάθαρσης, η οοία κατά την
εικρατέστερη για την εοχή ερµηνεία σήµαινε την ευκαιρία ου έδινε η τραγωδία στον
άνθρωο να µεταµορφώσει τον «έλεο» και τον «φόβο» σε διαθέσεις ου τον
εξευγένιζαν.314
Μετά τα όσα είαµε φαίνεται καθαρά ως ο Σολωµός ήταν ένας άνθρωος του καιρού
του. Ένας καλλιτέχνης ου αρακολουθούσε τα φιλοσοφικά και αισθητικά δρώµενα της
εοχής του και ροβληµατίζονταν ολύ άνω σ΄ αυτά. Αυτοί οι ροβληµατισµοί βρήκαν
θέση µέσα στο οιητικό του έργο, κυρίως σ΄ εκείνο της ώριµης εριόδου, και αν
εξεταστούν ροσεκτικά µορούν να οδηγήσουν τον µελετητή στην καταγραφή των
βασικών σηµείων της σολωµικής αισθητικής. Μιας αισθητικής θεωρίας ου αρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αοτελεί τον νευµατικό καρό ενός νεύµατος
χαρισµατικού, ου δεν αναλάθει αισθητικές θεωρίες άλλων, αλλά δέχεται τη γόνιµη
είδραση των µεγάλων νευµάτων κι αυτό τον βοηθά να διαµορφώσει µια δική του
άοψη.

Η αντίληψη του τραγικού315
Η αντίληψη του τραγικού είναι ένα αό τα ιο σηµαντικά σολωµικά ροβλήµατα και τα
ιο ενδιαφέροντα θέµατα για µελέτη. Και είναι σηµαντική η κατανόηση του, γιατί
φανερώνει το θεωρητικό υόβαθρο άνω στο οοίο στηρίχτηκε ο οιητής, για να
συνθέσει τα µεγάλα ιταλόγλωσσα έργα της τελευταίας δεκαετίας (Saffo, Orfeo, L΄ usignolo
e lo sparviere, Madre greca, Navicella greca), γιατί βοηθά στην κατανόηση αυτών των
οιητικών συνθέσεων και γιατί φανερώνει το βαθµό ανεξαρτησίας του Σολωµού αό τα
ιδεολογικά και αισθητικά του ρότυα.
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Πριν ροχωρήσουµε, όµως, στην εξέταση της αντίληψης του τραγικού στην ιταλόγλωσση
οίηση της τελευταίας δεκαετίας θα ήταν χρήσιµο να τονίσουµε ως η ενασχόληση του
Σολωµού µε την τραγική τέχνη και η ροσάθειά του να συνθέσει έργα τραγικού
εριεχοµένου αρχίζει αρκετά νωρίς (1833), τότε ου ο οιητής εγκαταλείει οριστικά τον
Λάµ4ρο και αρχίζει τη σύνθεση του Κρητικού (1833), του Β΄ Σχεδιάσµατος των Ελεύθερων
Πολιορκηµένων (1834) και τέλος του Πόρφυρα (1847).
Ο Λίνος Πολίτης, ολύ εύστοχα θα αρατηρήσει ως «α4ό το 1833 ένα σηµαντικό γεγονός
της ιδιωτικής του ζωής, η αρχή της 4ερίφηµης οικογενειακής δίκης, και 4αράλληλα ένας µεγάλος
σταθµός στη λυρική του 4ορεία, ο Κρητικός, θα 4ροσθέσουν αυτό 4ου λεί4ει α4ό την ανάλαφρη, την
κρυστάλλινη 4οίηση (της 4ροηγούµενης 4εριόδου): θα 4ροσθέσουν τον τόνο του τραγικού.»316
Αυτός µάλιστα ο τόνος του τραγικού θα είναι διάχυτος στα ερισσότερα αό τα µεγάλα
έργα του έως και το τέλος της ζωής του.
Είναι, λοιόν, εξαιρετικά ενδιαφέρον όχι µόνο να εντοίσουµε τα τραγικά στοιχεία των
σολωµικών έργων, αλλά και να αναζητήσουµε τις ηγές αυτών των ροτύων. Κι αυτή η
αναζήτηση οδηγεί σίγουρα στη γερµανική ιδεαλιστική φιλοσοφία και µάλιστα στις
αισθητικές ραγµατείες του Σίλλερ «Για το Υψηλό» και «Για το 4αθητικό», για τις οοίες
έγινε τόσος λόγος ήδη αό την εοχή ου ο Κώστας Βάρναλης τις έδειξε µε ειστικό
τρόο ως την ηγή της αντίληψης του σολωµικού τραγικού. Οι διαιστώσεις του
Βάρναλη ειβεβαιώθηκαν λήρως αό το σηµαντικό εύρηµα των µεταφράσεων ου ο
Νικόλαος Λούντζης έκανε για το Σολωµό, ανάµεσα στις οοίες βρέθηκαν µεταφρασµένα
µαζί µε άλλα και τα συγκεκριµένα σιλλερικά έργα και αό τότε η σχέση του Σολωµού µε
το Σίλλερ έγινε αντικείµενο µελέτης ολλών µελετητών.317
Πριν ροχωρήσουµε, όµως, στη διερεύνηση αυτών των σχέσεων θα ήταν χρήσιµο να
ειχειρήσουµε να γνωρίσουµε τις αντιλήψεις του Σίλλερ για την τραγική τέχνη.
Ο Σίλλερ, λοιόν, αναφέρει σχετικά µε το τραγικό:
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«Η 4αρουσίαση του 4όνου δεν είναι σκο4ός της τέχνης, αλλά α4οκτά µεγάλη σηµασία ως µέσο
για την ε4ίτευξη των σκο4ών της. Ο υ4έρτατος σκο4ός της τέχνης είναι η 4αρουσίαση του
υ4εραισθητού και η τραγική τέχνη φθάνει σ΄ αυτό το σκο4ό 4αρουσιάζοντας την ανεξαρτησία της
ηθικής θέλησης α4ό τους φυσικούς νόµους. Μόνο η αντίσταση στη βιαιότητα των αισθηµάτων
φανερώνει την ύ4αρξη µιας αυτόνοµης και έµφυτης δύναµης 4ου υ4άρχει µέσα µας. Εάν υ4άρχει η
4ρόθεση να 4αρουσιαστεί η 4νευµατική φύση του ανθρώ4ου ως µια δύναµη ανεξάρτητη α4ό τη
φύση, είναι αναγκαίο αυτή να α4οδείξει 4ρώτα την εσωτερική της δύναµη (...) ένας άνθρω4ος µε
αισθητική συνείδηση δεν µ4ορεί να ανεχθεί, το ε4αναλαµβάνω, την 4αρουσίαση µόνο του 4όνου και
της φυσικής αντίστασης, δίχως την 4αρουσίαση της ανθρώ4ινης ανωτερότητας, την 4αρουσίαση
µιας δύναµης 4ου είναι ανώτερη α4ό την αισθαντικότητα. Όχι το 4άθος αλλά η αντίσταση σ΄ αυτό
αξίζει να α4ασχολεί την τραγική τέχνη».318
Σε άλλο σηµείο θα τονίσει:
«Το 4αθητικό έχει αισθητική αξία µόνο όταν είναι υψηλό (…) και καθετί 4ου είναι υψηλό
4ροέρχεται α4ό το λογικό».319
Όσον αφορά στο υψηλό στο αισθητικό δοκίµιο «Για το Υψηλό» έχει δώσει τον ορισµό του:
«Υψηλόν είναι εκείνο το αντικείµενο κατά την 4αρουσία του ο4οίου ο φυσικός άνθρω4ος γνωρίζει
τα όριά του, ενώ ο ηθικός την ανωτερότητά του, την ελευθερία του α4ό κάθε όριο. Πρόκειται για ένα
αντικείµενο δηλαδή, µ4ροστά στο ο4οίο υ4οκύ4τουµε ως φυσικά 4λάσµατα, αλλά αναβαθµιζόµαστε
ηθικά.»320
και σε άλλο σηµείο :
«Υψηλό είναι το αντικείµενο 4ου µας δείχνει την αδυναµία µας ως φυσικά 4λάσµατα,
α4οκαλύ4τει όµως τη δυνατότητά µας να αντισταθούµε µε διαφορετικό τρό4ο, µε τέτοιο τρό4ο ώστε,
4αρόλο 4ου δεν α4οκρίνουµε τον κίνδυνο α4ό τον εαυτό µας, διαχωρίζουµε α4ό την 4ροσω4ικότητά
µας τη φυσική µας ύ4αρξη».321
Τραγικότητα, λοιόν, για το Σίλλερ υάρχει όταν ο άνθρωος έρχεται σε εαφή µε τα
υψηλά αντικείµενα και βιώνει µια κατάσταση διαταραχής και σύγκρουσης, «έναν
διαχωρισµό», ανάµεσα στην υλική και νευµατική του φύση, κι όταν µέσα αό αυτό το
διαχωρισµό αναδεικνύεται η υεροχή της ηθικής φύσης αέναντι στην υλική. Αυτή η
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σύγκρουση ανάµεσα στο νεύµα και την ύλη δηµιουργεί τραγικές καταστάσεις και η
αρουσίαση της ρέει να αοτελεί σκοό της τέχνης. Το υψηλόν για το Σίλλερ είναι
αοτέλεσµα δυσαρµονίας ανάµεσα στην υλική και νευµατική φύση του ανθρώου, άρα
ροϋοθέτει ένα δυιστικό µοντέλο για να λειτουργήσει, ένα διαχωρισµό ανάµεσα στο
νεύµα και το σώµα του ανθρώου.
Αυτή είναι η σιλλερική αντίληψη για το τραγικό. Κι είναι η ώρα τώρα να εξετάσουµε µε
οιο τρόο ο Σολωµός υλοοιεί το υψηλό της σιλλερικής θεωρίας και κατά όσο
αραµένει κοντά στο ιδεολογικό του ρότυο. Για να ααντήσουµε σε αυτό το ερώτηµα
είναι αναγκαίο να θυµηθούµε τα τραγικά στοιχεία ου διαιστώσαµε να υάρχουν στα
τραγικά έργα της τελευταίας δεκαετίας.
Ξεκινάµε αό τα κείµενα για τον Ορφέα (το οίηµα για τον Ορφέα και τα δύο εζά, τον
Orfeo1 και τον Orfeo2). Ως ρώτο στοιχείο τραγικότητας είδαµε να είναι η σύγκρουση του
ήρωα µε την Ειµαρµένη. Με τη δύναµη εκείνη ου ανήκει στο χώρο της θεότητας και ο
ρόλος της έγκειται στο να ροκαθορίζει τη ζωή των ανθρώων και των Θεών. Ενάντια σε
µια τέτοια δύναµη αγωνίζεται ο Ορφέας, θέλοντας να ανατρέψει µια αό τις σταθερές
ου εκείνη όρισε για τον άνθρωο.
Το ρώτο σταθερό υόβαθρο, λοιόν, για την αναγωγή του κειµένου στο χώρο της
τραγωδίας υάρχει και δεν είναι άλλο αό τη σύγκρουση του ήρωα µε την ανώτερη
δύναµη. Αό την εοχή των µεγάλων τραγικών της αρχαιότητας οι αντιθέσεις του
ανθρώου µε τους θεούς, τη µοίρα ή µε δυνάµεις ολύ ανώτερες αό τον ίδιο
αοτελούσαν ροϋοθέσεις τραγικότητας. Όµως η σύγκρουση, όσο σφοδρή και σκληρή
κι αν ήταν, δεν ήταν αό µόνη της ικανή να ροσδώσει τραγική διάσταση. Ούτε και το
γεγονός της αοτυχίας µορούσε να ειτύχει κάτι τέτοιο. Οι συγκρούσεις οοιασδήοτε
έντασης κι αν ήταν κι εναντίον οοιουδήοτε εχθρού και το ατυχές τέλος µιας
ροσάθειας, ακόµη και το κλάµα, ο όνος ή κι ο θάνατος, ροσέφεραν κατάλληλο
υλικό για να στηρίξουν ένα µελόδραµα ή ένα δράµα, αλλά δύσκολα θα µορούσαν να
στηρίξουν µια τραγωδία.
Ο Σολωµός δείχνει να το γνωρίζει και γι΄ αυτό ροσθέτει και άλλα στοιχεία, για να
ειτύχει το στόχο του. Κι αυτά τα στοιχεία εντοίζονται κυρίως σε δύο είεδα:
α) στη σύνδεση της εριέτειας του Ορφέα µε την ροσάθεια ααλλαγής αό τη
βασανιστική άγνοια και την κατάκτηση της αλήθειας, γεγονός ου θα σηµάνει την
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είλυση του Κοσµικού µυστηρίου και β) στη σύνδεση της σύγκρουσης και των
αοτελεσµάτων της µε αιτίες και συνέειες ου ξεερνούν κατά ολύ την ατοµική
ερίτωση και ερικλείουν µαρτυρίες γενικά για τον άνθρωο.
Στη Saffo στον ρώτο άξονα τραγικότητας βρίσκονται οι αοφάσεις µιας ανώτερης
δύναµης, της Μοίρας. Μιας δύναµης µε ισχύ µεγαλύτερη και αό εκείνη των θεών, ου
αοφασίζει για τη Σαφώ οριστικά, αµετάκλητα και ερήµην της. Προκαθορίζει τη ζωή
της και της δωρίζει το καλλιτεχνικό χάρισµα ου θα της εξασφαλίσει την αιώνια δόξα και
αό την άλλη της στερεί τη δυνατότητα να αολαύσει τις χαρές ου ροσφέρει η ζωή.
Έτσι, η ζωή της θα είναι στο έακρο αντιφατική και η ίδια θα οδηγηθεί σ΄ ένα τραγικό
αδιέξοδο.
Στο Usignolo e lo sparviere είδαµε η τραγικότητα του αηδονιού να εδράζεται άνω σε δύο
τραγικούς άξονες, ου συνυφαίνονται, καθώς, ο ρώτος έχει σχέση µε τις ειλογές τού
βασικού ήρωα, ενώ ο δε δεύτερος µε το αοτέλεσµα της ροσάθειάς του. Το αηδόνι,
µετά τη σύλληψή του, βρίσκεται στη δυσχερή θέση να ρέει να ροασίσει δυο
ολύτιµα αγαθά: τη ζωή του και το δικαίωµα στην ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση. Η
ροάσιση των δύο αυτών αγαθών ααιτεί είονη ροσάθεια και αό µόνη της θα
µορούσε να αοτελέσει το υόβαθρο ενός τραγικού έργου.
Ο Σολωµός, όµως, θα ροσθέσει και ειλέον τραγικούς φωτισµούς. Ο ενδοκειµενικός
ήρωας θα κληθεί να ροβεί σε µια οδυνηρή ειλογή. Αναγκάζεται να ειλέξει ένα αό τα
δύο ολύτιµα αγαθά, καθώς είναι αδύνατον να γευτεί και τα δύο. Και η ειλογή είναι
οδυνηρή καθώς αό τη µια υάρχει το δικαίωµα στη ζωή κι αό την άλλη το δικαίωµα
στην ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση. Κι ο ήρωας ειλέγει τη δυνατότητα της ελεύθερης
κι αρόσκοτης καλλιτεχνικής έκφρασης. Το δίληµµα ου κλήθηκε να αντιµετωίσει, η
δοκιµασία ου έρασε, αλλά και η τελική του αόφαση ενέχουν τραγικά στοιχεία και
οδηγούν το φορέα του διλήµµατος σε συγκρούσεις τραγικού µεγαλείου.
Στον ίδιο άξονα τραγικότητας αναγνωρίζουµε, όµως, κι ένα ακόµη τραγικό στοιχείο κι
αυτό δεν είναι άλλο αό το γεγονός ότι το αηδόνι θέλησε να τραγουδήσει για το γεράκι,
ου ήταν η αιτία των συµφορών του και θα γίνονταν σύντοµα και η αιτία του θανάτου
του. Το λάσµα εκείνο ου του στέρησε την ελευθερία και σύντοµα και την ίδια τη ζωή,
το αηδόνι θέλησε να είναι το αντικείµενο του ύµνου του, γιατί εκτός αό τη δύναµη
θαύµασε άνω του την οµορφιά και τη χάρη.
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Ο δεύτερος τραγικός άξονας εδράζεται στο γεγονός ότι το αηδόνι, αρόλο ου
αντάλλαξε µ΄ ένα τόσο βαρύ αντάλλαγµα τη δυνατότητα να εκφραστεί καλλιτεχνικά και
αρόλο ου κατάφερε να συγκινήσει το γεράκι, τον κόσµο της άλογης βίας, τελικά δεν
κατάφερε να τραγουδήσει. Βαριά τραυµατισµένο καθώς ήταν ξεψύχησε όταν το γεράκι
ήταν έτοιµο να του χαρίσει και την ελευθερία.
Στη Navicella greca, οι Έλληνες ναυτικοί βρίσκονται στη δίνη µιας εώδυνης δοκιµασίας
κι αό αυτήν δύσκολα µορούν να εξέλθουν δίχως να θυσιάσουν βασικά αγαθά.
Καλούνται να ροβούν σε µια οδυνηρή ειλογή ανάµεσα σε αγαθά ου έχουν
καθοριστική αξία για τη ζωή τους κι αυτοί ειλέγουν γρήγορα και οµόφωνα. Αρνούνται
θεληµατικά το αγαθό της ζωής στο όνοµα µιας αξίας ου θεωρούν ανώτερη κι αυτή η
αξία είναι η ελευθερία και η αξιορέεια.
Στο κείµενο υάρχει, όµως, και µια ακόµη δοκιµασία της οοίας ρωταγωνιστής είναι ο
Βρετανός καετάνιος, ου θα βρεθεί στη δυσχερή θέση να ειλέξει ανάµεσα στις ειταγές
του καθήκοντος και σε εκείνες της ηθικής θέλησης. Όταν οι Έλληνες ναυτικοί θα είναι
έτοιµοι να θυσιάσουν τη ζωή τους, για να ροστατεύσουν το ολύτιµο αγαθό της
ελευθερίας, για τον καετάνιο του αγγλικού ολεµικού θα ροκύψει το ηθικό δίληµµα ή
να ειµείνει στην αρχική του διαταγή ή να την αλλάξει και να χαρίσει τη ζωή στους
Έλληνες. Ο ίδιος ως ηθικός άνθρωος θα διακινδυνεύσει τη στρατιωτική του τιµή και
καριέρα, θα θριαµβεύσει ηθικά και θα εκληρώσει έτσι έναν αό τους βασικούς κανόνες
της τραγικής τέχνης.
Και στη Madre greca, οι άξονες τραγικότητας δεν είναι διαφορετικοί. Ο ατέρας και η
ελληνίδα µάνα καλούνται να ειλέξουν ανάµεσα στην αξία της ελευθερίας και άλλες
ατοµικές ή οικογενειακές αξίες. Οι ίδιοι ροκρίνουν τον εθνικό τους ρόλο και
υοθηκεύουν τη ζωή όχι µόνο τη δική τους, αλλά και του ίδιου τους του αιδιού. Το
αιδί τους αό την άλλη, σε µεταγενέστερο χρόνο, θα κληθεί κι αυτό να υερασίσει
αξίες και να συγκρουσθεί µε δυνάµεις τόσο µεγάλες (Μοίρα) ου θα χρειαστεί να τις
αντιµετωίσει ερισσότερο µε την ηθική του συνείδηση και λιγότερο µε τις φυσικές του
δυνάµεις.
Ολοκληρώνοντας την ροσέγγιση των τραγικών στοιχείων στις µεγάλες συνθέσεις της
ιταλόγλωσσης εριόδου, νοµίζουµε, ως ροκύτει εµφανώς ως οι τραγικοί φωτισµοί
ου υάρχουν στο σολωµικό έργο είναι διαφορετικοί αό εκείνους του γερµανικού
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ροµαντισµού. Αλλά και αό τη σιλλερική αντίληψη του τραγικού βρίσκεται αρκετά
µακριά ο Σολωµός. Σε κανένα κείµενο δεν µορούµε να διαγνώσουµε διαχωρισµό του
φυσικού αό τον ηθικό άνθρωο, του λόγου αό τις αισθήσεις, του υψηλού αό το ωραίο,
ααραίτητες ροϋοθέσεις για τη λειτουργία του τραγικού στο σιλλερικό έργο.
Στη Madre greca, ο ήρωας κατέρχεται στις µάχες αόλυτα ενιαίος έτοιµος να
αντιµετωίσει τους οοιουσδήοτε εχθρούς του τόσο µε τις φυσικές του δυνάµεις όσο και
µε τις ψυχικές.
Ma l’indifferenza del corpicciuolo che
dondola sotto la mia mano domani diverrà forza diretta dalla mente, e cosi il petto sara pienamente agguerito per offrirsi ai dardi del destino.

* * *
Αλλά η ξεγνοιασιά του µικρού κορµιού,
4ου το κουνά το χέρι µου, θα γένει αύριο δύναµη
4ου θα την κυβερνά ο νους, κι έτσι το στήθος θα ΄ναι έτοιµο
ν΄ αντιταχθεί στις σαϊτιές της µοίρας.
ΑΕ 58α, 5-8

και σε άλλο σηµείο
la pioggia de’
suoi colpi e diretta verso le altezze dei forti che, fermi in queste, mostrano nella pugna d’essere di progenie
divina

***
των χτυ4ηµάτων η βροχή
4έφτει στων δυνατών το ύψος και εκείνοι ακλόνητοι
δείχνουν µέσα στη µάχη ότι είναι θεϊκής γενιάς τα τέκνα.
ΑΕ 58α, 9-11
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Στη Navicella greca, όταν οι ναυτικοί του ελληνικού καραβιού καλούνται αό τον Άγγλο
λοίαρχο να θυσιάσουν το αγαθό της ελευθερίας,
Cessa tosto e mi segui ov΄io ti tragga
Tu che dall uno all΄altro mar cammini
***
Σταµάτα ευθύς κι ακολούθησέ µε εκεί 4ου εγώ θα σε τραβήξω
εσένα 4ου α4ό τη µια στην άλλη θάλασσα γυρίζεις
ΑΕ 528, 27-28
αυτοί αοφασίζουν να θυσιάσουν τη ζωή τους αρά να υοδουλωθούν
In breve spazio strinsersi concordi,
tutti silensiosi e tutti fisi
cogli sguardi lucenti all’erta face
e all’ampio mαr che accoglierà fra poco
i devoti ad onore corpi distrutti.

***
Σε µικρό χώρο µαζώχτηκαν, οµόψυχοι σε όλα,
όλοι τους σιω4ηλοί κι όλοι α4οφασισµένοι
µε τη µατιά αστραφτερή στην όρθια φλόγα
και στην 4λατιά τη θάλασσα, 4ου σε λίγο χρόνο
θα δεχτεί 4ια διαλυµένα τα σώµατα
τ΄ αφοσιωµένα στην τιµή.
ΑΕ 528, 11-15

ενώ στο Usignolo e lo sparviere το ωραίο δε βρίσκεται σε καµιά αντίθεση µε το υψηλό και δε
στήνει κανένα έλο αάτης για να αρασύρει τον άνθρωο ή να τον κρατήσει δέσµιο:
Io ti guardava venirmi incontro, e la paura fù vinta
dalla meraviglia del tuo volo rapido e maestoso, nel
quale ammirava il dono degli Dei.
***
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Εγώ σ΄ έβλε4α να ΄ρχεσαι κατά 4άνω µου, αλλά ο φόβος νικήθηκε
α4ό το θαυµασµό 4ου µου 4ροκάλεσε το γρήγορο και το µεγαλό4ρε4ο
το 4έταγµά σου· σ΄ αυτό θαύµαζα το δώρο των Θεών.
Α.Ε. 555, 11-14
Όλα αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν µε εάρκεια ως η αόσταση ου χωρίζει το
Σολωµό αό το Σίλλερ, όσον αφορά το τραγικό, είναι αρκετά µεγάλη.
Αλλά και αό την αρχαία ελληνική τραγωδία η αόσταση δεν είναι µικρότερη. Μια
σύντοµη αναφορά στην αντίληψη του τραγικού στον αρχαίο ελληνικό κόσµο θα
ειβεβαιώσει την αόσταση ου χωρίζει τη αρχαιοελληνική αό τη σολωµική αντίληψη.
Πριν, όµως, ούµε οτιδήοτε είναι αναγκαίο να τονίσουµε ότι η καταγραφή των
αντιλήψεων για το τραγικό των αρχαίων δεν είναι εύκολη, εειδή οι αντιλήψεις για την
τραγωδία και το τραγικό µεταβάλλονταν όταν άλλαζαν οι κοσµοθεωρητικές και
φιλοσοφικές αντιλήψεις των ανθρώων, οι κοινωνικές και ολιτικές συνθήκες, τα
λογοτεχνικά µέσα. Όλες αυτές οι αλλαγές, όµως, όσο κι αν ήταν σηµαντικές ελάχιστα
εηρέασαν τη βάση του νεύµατος της αρχαίας τραγωδίας και γι΄ αυτό µας δίνεται η
δυνατότητα να αναζητήσουµε τους διαχρονικούς θεµέλιους λίθους του τραγικού λόγου.
Κι οι θεµέλιοι αυτοί λίθοι δεν υήρξαν οτέ ούτε η δυστυχία, ούτε ο όνος, ούτε το
κλάµα, ούτε ο θάνατος του τραγικού ήρωα. Πολλές µάλιστα τραγωδίες έχουν ευχάριστο
τέλος κι ο τραγικός ήρωας όχι µόνο δεν καταστρέφεται, αλλά δικαιώνεται και ζει την
υόλοιη ζωή του ευτυχισµένος.322
Αλλού ρέει να αναζητηθούν οι ηγές του τραγικού κι αυτή η αναζήτηση οδηγεί κατά
κύριο λόγο: α) στις σφοδρές συγκρούσεις ανάµεσα στον άνθρωο και σε δυνάµεις ολύ
ανώτερές του, όως οι Θεοί και η Μοίρα, β) στη άγνοια των ροσώων, ου γίνεται αιτία
τραγικών καταστάσεων, όταν οδηγεί τα ρόσωα σε ράξεις καταστροφικές για τους
ίδιους και για τους άλλους, γ) στα άθη των ανθρώων ου τους οδηγούν στο θόλωµα
του µυαλού (άτη) κι έχουν ως συνέεια την καταστροφή δ) στα λάθη ου ληρώνονται
ακριβά και ε) στις ιδιοτροίες της Τύχης.
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J. De Romilly, 1972 [Ελληνική µετάφραση 24-39] και 1995 [Ελληνική µετάφραση σελ. 53-73] και A. Lesky 1957, [Ελληνική µετάφραση

σελ. 481-570]
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Αυτές οι ηγές του τραγικού της αρχαίας τραγωδίας, ανεξάρτητα αό το είεδο της
αρχαιογνωσίας του οιητή, δεν του ήταν άγνωστες. Το µαρτυρά εξάλλου και ο
ειστήθιος φίλος και µαθητής του, ο Ιάκωβος Πολυλά, ο οοίος αναφέρει
χαρακτηριστικά: «εθαύµαζε το ύψος του Αισχύλου, κι΄ έλεγε ότι ο µεγαλόστοµος εκείνος νους
είχε 4ροεστανθεί την ρωµαντικήν 4οίηση˙ εθεωρούσε του Σοφοκλή τα δράµατα καλλιτεχνήµατα
τέλεια˙ αλλά συναριθµούσε τον Ευρι4ίδη µε τους 4ολλούς 4οιητάδες, οι ο4οίοι α4οβλέ4ουν εις το
4άθος ως κύριον σκο4όν, όχι ως µέσον της Τέχνης.»323
Είχε υόψη του, λοιόν, ο Σολωµός τις αντιλήψεις για το τραγικό του αρχαίου
ελληνικού κόσµου, αλλά κατά τη διάρκεια της οιητικής ραγµάτωσης υλοοίησε µόνο
ορισµένες αό αυτές. Έτσι, κατά το ρότυο της αρχαίας τραγωδίας ο σολωµικός
τραγικός ήρωας:
α) καλείται να αγωνιστεί ενάντια σε δυνάµεις ολύ ανώτερες αό τον ίδιο (Μοίρα/
Ειµαρµένη), αλλά δεν αγωνίζεται ενάντια στο Θεό. Η λεγόµενη «ροµηθεϊκή ιδέα» ου
φέρνει αντιµέτωο τον άνθρωο µε το θεό δεν υάρχει στο Σολωµό.
β) ειθυµεί διακαώς να ααλλαγεί αό την άγνοια, αλλά η σολωµική έννοια της
τραγικότητας δε συµεριλαµβάνει την καταστροφή του ήρωα αό τα δικά του άθη ή
λάθη (ύβρις) ή τις ιδιοτροίες της Τύχης, ούτε την εριλοκή του σε διλήµµατα και
αδιέξοδα εξ αιτίας της άγνοιας
γ) ο «δόλος των θεών» ου αρασύρει τον άνθρωο στην καταστροφή και είναι βασική
ηγή τραγικού για την αρχαιοελληνική σκέψη αουσιάζει λήρως αό το σολωµικό
έργο. Το σύµαν της οιητικής µυθολογίας του Σολωµού είναι αόλυτα ενιαίο και
υάρχει αξιορόσεκτη οντολογική συγγένεια ανάµεσα στον άνθρωο, το θεό και τη
φύση ου καθιερώνει µια αρµονία ου δεν µορεί να διαταραχθεί.
Όλα αυτά τα στοιχεία ου έχουµε ως τώρα αρουσιάσει για το σολωµικό τραγικό είναι,
νοµίζουµε, αρκετά για να καταδείξουν την αόσταση ου χωρίζει τη σολωµική αντίληψη
του τραγικού αό το σιλλερική και αρχαιοελληνική αντίληψη του τραγικού.
Εάν, όµως, τα σολωµικά τραγικά ρότυα δε βρίσκονται κοντά ούτε στο γερµανικό
ιδεαλισµό ούτε στην αρχαία τραγωδία, τότε αό ου αντλεί τραγικά ρότυα ο οιητής;
Η αάντηση σ΄ αυτό το ερώτηµα είναι ως ρέει να αναζητηθούν σε µια άλλη ηγή ου
είναι ερίου σύγχρονη µε τον ίδιο κι αυτή δεν είναι άλλη αό το δηµοτικό τραγούδι
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Άαντα 1, σελ. 31
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και µάλιστα στο κλέφτικο ου αοτέλεσε αντικείµενο συστηµατικής µελέτη για τον
οιητή αό τα ρώτα χρόνια του εαναατρισµού του.
Ας δούµε την αντίληψη του τραγικού στο κλέφτικο δηµοτικό τραγούδι. Για το κλέφτικο
τραγούδι ο ήρωας είναι ένα ρόσωο ου δε διαθέτει υερφυσικές ικανότητες, όως οι
ήρωες των ακριτικών τραγουδιών για αράδειγµα, αλλά ένα υερανετυγµένο εγώ ου
τον οδηγεί σε σύγκρουση µε όοιον ροσαθεί να το καταατήσει και να του ειβάλει
συµεριφορές και στάση ζωής ου ο ίδιος δεν αοδέχεται. Ο κλέφτης ταυτίζει την
ατοµική του ύαρξη µε την ανεξαρτησία και την ελευθερία και δεν αοδέχεται το
καθεστώς της σκλαβιάς µέσα στο οοίο είναι αναγκασµένος να ζει. Κυριαρχεί δηλαδή
µέσα του ένα σύστηµα αξιών ου κωδικοοιείται µε το ιδεολογικό σχήµα :
ζωή= ανεξαρτησία

vs

σκλαβιά = θάνατος.

Αυτές, όµως, οι ιδεολογικές θέσεις τον φέρνουν αντιµέτωο µε τη βία της εξουσίας, του
κατακτητή, ο οοίος ροσαθεί να του ειβάλει το δικό του ιδεολογικό σχήµα:
ζωή = σκλαβιά

vs

ροσάθεια για ανεξαρτησία = θάνατος.

Ο ήρωας καθώς αρνείται να συµβιβαστεί µ΄ αυτή την αντίθετη για το αξιακό του
σύστηµα ιδεολογία, αρνείται δηλαδή να διαχωρίσει το αγαθό της ζωής αό την
ανεξαρτησία και την αξιορέεια, ξεκινά έναν ηρωικό αγώνα εναντίον ενός
αντοδύναµου εχθρού και είναι αοφασισµένος να χάσει τη ζωή του αρά την
αξιορέειά του. Κι αυτή η αόφαση του ήρωα για θυσία γίνεται µε αληθινό όνο
καρδιάς, γιατί η ζωή είναι ένα αγαθό ου ο ίδιος σέβεται και υολογίζει ιδιαίτερα, ένα
αγαθό ου αοκτά ακόµη µεγαλύτερη αξία καθώς βιώνεται σ΄ ένα φυσικό εριβάλλον
ιδιαίτερα όµορφο, µέσα στην αγκαλιά της ελληνικής φύσης. Ο Αοστολάκης αρατηρεί
σχετικά: «Ο γνήσιος κλέφτης του δηµοτικού τραγουδιού είχε αίµα στις φλέβες του και 4έθαινε µε
ασάλευτη 4ίστη στη ζωή. Ό,τι φλόγιζε την καρδιά του ζωντανός 4ου ήτανε, τη φλογίζει ακόµη στα
τελευταία της ζωής του, ό,τι τον µόλευε ζωντανό, δεν θέλει και 4εθαµένο να τον µολεύει. Παρά να
4έσει ζωντανός στα χέρια του εχτρού καλύτερα να τον σκοτώσουν οι δικοί του και να του 4άρουν το
κεφάλι».324 Ο Ερ. Καψωµένος σηµειώνει σχετικά µε το θέµα ου µας αασχολεί: «Το
τραγικό, λοι4όν, στο κλέφτικο τραγούδι βρίσκεται ακριβώς σ΄ αυτή την αντίφαση. Στην ε4ιλογή του
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Γ. Αοστολάκης, 1934, σελ. 171-172
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ήρωα να θυσιάσει ένα 4ολύτιµο αγαθό, τη ζωή του, για να διεκδικήσει ένα 4ολυτιµότερο, την
ελευθερία και την αξιο4ρέ4ειά του».325
Τώρα, εάν µελετήσουµε τα τραγικά σολωµικά έργα της τελευταίας δεκαετίας, έχοντας
υόψη µας τα όσα αναφέραµε για το τραγικό στο κλέφτικο τραγούδι, θα διαιστώσουµε
ως, τόσο στη Navicella greca όσο και στη Madre greca και στο Usignolo e lo sparviere, οι
τραγικοί άξονες λησιάζουν τους τραγικούς άξονες του κλέφτικου τραγουδιού. Κι αυτό
γιατί οι ενδοκειµενικοί ήρωες είναι αλοί άνθρωοι ου αγαούν τη ζωή, αλλά δεν είναι
ροσκολληµένοι στη βιολογική εκδοχή της ζωής, γι΄ αυτό και δεν καταδέχονται να την
βλέουν να ευτελίζεται µέσα στο καθεστώς της σκλαβιάς ή της στέρησης και γι΄ αυτό
είναι έτοιµοι να τη θυσιάσουν αρά να τη γεύονται ακρωτηριασµένη. Είναι έτοιµοι να
αγωνιστούν µέχρις εσχάτων για να διεκδικήσουν ή να διαφυλάξουν ολύτιµες γι΄
αυτούς αξίες, αξίες ου είναι ανώτερες ακόµη κι αό τη ζωή. Κι αυτή η εκούσια θυσία
γίνεται αρόλο ου δεν υάρχει κανένα κίνητρο µεταφυσικής δικαίωσης ου να κάνει
το θάνατο αοδεκτό ή έστω λιγότερο εώδυνο.
Ολοκληρώνοντας την ροσάθεια εντοισµού των ιδεολογικών ροτύων του Σολωµού
αναφορικά µε το τραγικό, είναι ώρα να ανακεφαλαιώσουµε και να καταγράψουµε
ορισµένες

οριστικές

διαιστώσεις

ου αφορούν

το

σολωµικό

τραγικό

ήρωα.

Παρατηρούµε, λοιόν, ότι ο σολωµικός άνθρωος είναι τραγικό ρόσωο γιατί :
συγκρούεται µε ανώτερες αό αυτόν δυνάµεις ου αδυνατεί να νικήσει
ιέζεται κάτω αό το βάρος αοφάσεων ου ανώτερες δυνάµεις έλαβαν αµετάκλητα και
ερήµην του
ροσαθεί να ααλλαγεί αό την άγνοια και να οδηγηθεί στη γνώση
η ζωή του είναι στο έακρο αντιφατική
αναγκάζεται να ροβεί σε οδυνηρές ειλογές.
Όλα αυτά οδηγούν στο συµέρασµα ως στο είεδο της οιητικής ραγµάτωσης και
µέσα στο οιητικό εργαστήριο, εκεί όου ο οιητής θα µετατρέψει τους φιλοσοφικούς και
ιδεολογικούς κώδικες σε οιητικούς, ο Σολωµός δε θα αγνοήσει τις ελληνικές
ολιτισµικές αξίες και ενώ τα βιβλιακά του ρότυα και τα κυρίαρχα ρεύµατα της
εοχής του τον οδηγούν ρος άλλη κατεύθυνση, αυτός θα ακολουθήσει το δρόµο της
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Ερ. Καψωµένος, 1999, σελ. 338
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αράδοσης και θα αναχθεί έτσι στο γνησιότερο εκφραστή των νεοελληνικών
ολιτισµικών αξιών.
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Βιβλιογραφία
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1. Ε κ δ ό σ ε ι ς
Ιάκωβος Πολυλάς 1859,
∆ιονυσίου Σολωµού, Τα Ευρισκόµενα, εν Κερκύρα, τυπ, Ερµής Αντ. Τερζάκη 1859
(έκδοση Πολυλά. Επιµέλεια ελληνικών έργων Ι. Πολυλάς, ιταλικών έργων Πέτρος
Κουαρτάνος).
Σέργιος Ραφτάνης 1880,
∆ιονυσίου Σολωµού Άπαντα, ήτοι τα µέχρι σήµερον εκδοθέντα µετά προσθήκης πλείστων
ανεκδότων…, εν Ζακύνθω, τυπ. Ο Παρνασσός, Σέργιου Ραφτάνη 1880 (έκδοση ∆ε
Βιάζη)
Έκδοση Βιβλιοθήκης Μαρασλή 1901,
∆ιονυσίου Σολωµού Άπαντα τα Ευρισκόµενα, µετά Προλόγου περί του βίου και των
έργων του ποιητού υπό Κωστή Παλαµά, Αθήναι 1901, Βιβλιοθήκη Μαρασλή
Γεώργιος Καλοσγούρος 1921,
∆ιονυσίου Σολωµού, Τα ιταλικά ποιήµατα, πρόλογος και µετάφραση Γεωργίου
Καλοσγούρου, εν Αθήναις, εκδ. Ελευθερουδάκη
Κώστας Καιροφύλας 1927,
∆ιονυσίου Σολωµού Ανέκδοτα έργα, Κώστα Καιροφύλα, Αθήνα 1927, εκδ. Στοχαστή
Ν. Β. Τωµαδάκης 1954,
∆ιονύσιος Σολωµός, επιµέλεια Ν.Β. Τωµαδάκη, εκδ. Ζαχαρόπουλος Βασική Βιβλιοθήκη
15, Αθήναι 1954, 1959
Λίνος Πολίτης 1960,
∆ιονυσίου Σολωµού, Άπαντα, επιµέλεια-σηµειώσεις Λίνου Πολίτη, Αθήνα Ίκαρος, τοµ.
1ος: Ποιήµατα, 1948, τοµ 2ος Πεζά και Ιταλικά, 1855, τοµ. 2ος Παράρτηµα: Ιταλικά
(Ποιήµτα και Πεζά)
Λίνος Πολίτης 1964,
∆ιονυσίου Σολωµού Αυτόγραφα Έργα, επιµέλεια Λίνου Πολίτη, Α΄ Φωτοτυπίες, Β΄
Τυπογραφική Μεταγραφή, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Ν. Β. Τωµαδάκης 1969,
∆ιονυσίου Σολωµού, Άπαντα, Εισαγωγή, κείµενα, µεταφράσεις Ν. Τωµαδάκη Αθήναι
1969, εκδ. Γρηγόρη
Μαρίνος Σιγούρος 1977,
∆ιονυσίου Σολωµού, Άπαντα Ποιήµατα και Πεζά, Προλεγόµενα Μαρίνου Σιγούρου, εν
Αθήναις, Ο.Ε.Σ.Β.
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Στυλιανός Αλεξίου 1994,
∆ιονυσίου Σολωµού, Ποιήµατα και Πεζά, επιµέλεια- εισαγωγή Στυλιανός Αλεξίου,
Αθήνα, εκδ. Στιγµή
Ερατοσθένης Καψωµένος 2005,
∆ιονύσιος Σολωµός. Ο βίος, το έργο, η ποιητική του, Φιλολογική µελέτη και ηλεκτρονική
έκδοση, Επιµέλεια Ερατοσθένης Καψωµένος, Βουλή των Ελλήνων
∆ηµήτρης ∆ηµηρούλης 2007,
∆ιονύσιος Σολωµός, Ποιήµατα και Πεζά, επιµέλεια – εισαγωγή ∆ηµήτρης ∆ηµηρούλης,
εκδ. Μεταίχµιο
Γιώργος Βελουδής 2008,
∆ιονυσίου Σολωµού, Ποιήµατα και Πεζά, επιµέλεια- εισαγωγή Γιώργος Βελευδής, εκδ.
Πατάκη
2. Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ
Σ.Π. Βογιατζάκη – Ν.∆. Τωµαδάκη,
Βιβλιογραφία ∆ιονυσίου Σολωµού (1835- 1933), αποσπασµα από τον 1ο τόµο του
περιοδικού Νεοελληνικόν Αρχείον, Χανιά 1934
Ν. Β. Τωµαδάκης,
Συµπληρωµατικά σολωµικής βιβλιογραφίας, περ. Νεοελληνικόν Αρχείον, τ. 1 (1935), σελ.
172-174
Α.Χ. Ζώης
Προσθήκη εις βιβλιογραφίαν Σολωµού, περ. Ιόνιος Ανθολογία, τ. 10 (1936), τεύχος 104106, σελ. 10-13
Γ. Βαλέτας,
Συµβολή στη σολωµική βιβλιογραφία, Απόσωµα πρώτο: 1826-1934 1937
Λίνος Πολίτης,
Νεοελληνική Βιβλιογραφία (1950-1951), περ. Ελληνικά, τ. 13, 91954), σελ. 435 -433

2. Λ Ε Ξ Ι Κ Α
Λεξικό Σολωµού
Πίνακας λέξεων του ελληνόγλωσσου σολωµικού έργου, Ε.Γ. Καψωµένος –Μ. ΑντωνίουΓ. Λαδογιάννη- Μ. Στρουγγάρη- Ι. Τριάντου, Παν. Ιωαννίνων, Επιστηµονική Επετηρίδα
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Φιλοσοφικής Σχολής «∆ωδώνη»: Παράρτηµα 14, Ιωάννινα 1983

3. Ε λ λ η ν ό γ λ ω σ σ ε ς Μ ε λ έ τ ε ς
Αγγελάτος ∆ηµήτρης 2000,
“Ove barbaro giunsi e tal non sono”, Ερµηνευτικές παρατηρήσεις στο “La Navicella
greca” για τις συνθετικές προϋποθέσεις του ώριµου έργου του ∆. Σολωµού, περ.
Πόρφυρας, τχ.95-96, Κέρκυρα, Ιούλιος-Σεπτ. 2000, σελ.359-366
Αθανασοπούλου Αφροδίτη 1996,
Φαινόµενα γλωσσικής διαπλοκής στο έργο του Σολωµού, Μαντατοφόρος, τχ. 41,
Ιανουάριος 1996, αφιέρωµα στο Σολωµό, σελ. 5-49
Αθανασοπούλου Αφροδίτη 1997,
Για τις ελληνικές πηγές του σολωµικού ∆ιαλόγου, Η λέξη, τχ. 142 (Νοε- ∆εκ. 1997,
Αφιέρωµα στο Σολωµό, σελ. 868-881
Αθανασοπούλου Αφροδίτη 1998,
Το πρόβληµα της διγλωσσίας. Η περίπτωση του Σολωµού, ∆ιατριβή επί ∆ιδακτορία,
Ρέθυµνο
Αλεξίου Στυλιανός 1984,
Παρατηρήσεις στο Σολωµό, Padova, Liliana
Αλεξίου Στυλιανός 1994,
∆ιονύσιος Σολωµός, Ποιήµατα και πεζά, εκδ.στιγµή
Αντωνόπουλος Γ. 1965,
Κεφάλαιον Φιλοσοφίας Νεοελληνικού Πνεύµατος, Αθήνα
Αποστολάκης Γιάννης 1923,
Η ποίηση στη ζωή µας, εκδ. Εστία
Αποστολάκης Γιάννης 1934,
Τα τραγούδια µας, (ανατύπωση εκδ. Παπαδήµας 1967)
Βαγενάς Νάσος 1966,
Εισαγωγικά. ∆ιονύσιος Σολωµός και Ιωσήφ Λιµπεράλι, Πληροφορίες για το Σολωµό από
ανέκδοτη αυτοβιογραφία του Ιωσήφ Λιµπεράλι, Παρνασσός Η-2 (Απρίλιος- Ιούνιος
1966), σελ. 257-260
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Βάρναλης Κώστας 1925,
Ο Σολωµός χωρίς µεταφυσική, Αθήνα εκδ. Στοχαστής και στο Σολωµικά, εκδ. Κέδρος
1957
Βάρναλης Κώστας 1957,
Σολωµικά, εκδ. Κέδρος, Αθήνα
Βελουδής Γιώργος 1983,
Σολωµός και Σίλλερ, περ, Τοµές, τχ. 44-45 (1979)σελ. 8-15
Βελουδής Γιώργος 1989,
Ροµαντική ποίηση και ποιητική, εκδ. Γνώση, Αθήνα
Βελουδής Γιώργος 1990,
Ο Σολωµός σ΄ αναζήτηση νέου είδους, στο Πρακτικά ∆εκάτου Συµποσίου Ποίησης,
Αχαϊκές εκδόσεις
Βίττι Μάριο 2000,
Ο Giuseppe Montani επιπλήτει το νεαρό κόντε, περ. Πόρφυρας, Αφιέρωµα στον ∆ιονύσιο
Σολωµό, τχ. 95-96, Κέρκυρα, Ιούλιος- Σεπτέµβριος 2000, σελ. 99-104
Γεωργακάς ∆ηµήτρης 1959,
Τα λόγια γλωσσικά στοιχεία στο έργο του Σολωµού, Αθήνα
∆άλλας Γιάννης 1998,
Μνήµη ∆ιονυσίου Σολωµού, ∆ηµοσιεύµατα ΕΚΣ, Κέρκυρα, σελ. 11-86
∆άλλας Γιάννης 2002,
Ο Σολωµός ανάµεσα σε δύο γλώσσες. Η αµφίδροµη δοκιµασία της ποιητικής ιδέας, στον
τόµο Σκαπτή ύλη από τα σολωµικά µεταλλεία, ΑΓΡΑ, σελ. 21-38. Πρώτη έκδοση 1977,
περ. λέξη, αφιέρωµα στο Σολωµό, τχ. 142 (Νοεµβρ.- ∆εκ. ΄97), σελ. 688-703
∆ε Βιάζης Σπυρίδων 1902,
Πανηγυρικόν τεύχος επί τη εκανταετηρίδι από της γεννήσεως του ποιητού ∆ιονυσίου
Σολωµού (1798-1898), Εν Αθήναις
∆ε Βιάζης Σπυρίδων 1955
∆ιονύσιος Σολωµός, Επτανησικά φύλλα, Οκτώβριος 1955, αρ. 5, τ. Γ΄, σελ 96
∆ηµαράς Κ. Θ. 1947,
Σηµειώσεις γύρω στον ∆ιάλογο, Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, 3(1947-48), (273-274,
275).
415

Ελληνική Μυθολογία 1986,
Εποπτεία Ι.Θ. Κακριδή, Εκδοτική Αθηνών
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Ζάκυνθος, Περίπλους
Καζαντζάκης Ν. - Κακριδής Ι. 1954,
Οµήρου «Οδύσσεια» Μετάφραση, Αθήνα
Καιροφύλας Κώστας 1927,
Ο άγνωστος Σολωµός, εκδ. Στοχαστής, Αθήνα
Καιροφύλας Κώστας 1954,
∆ιονυσίου Σολωµού, Ιταλικά ποιήµατα, Έµµετρη Μετάφραση, Αθήνα
Καλοσγούρος Γεώργιος 1902,
Ιταλικά ποιήµατα του Σολωµού, Παναθήναια ∆΄, τ. Β΄, σελ. 114-116, 193-197, Αθήνα
Καλοσγούρος Γεώργιος 1921,
∆ιονυσίου Σολωµού, Τα ιταλικά ποιήµατα, εκδ. Ελευθερουδάκης
Καψωµένος Ερατοσθένης 1979,
Η σχέση ανθρώπου φύσης στο Σολωµό, Χανιά
Καψωµένος Ερατοσθένης 1992,
Καλή ΄ναι η µαύρη πέτρα σου, Ερµηνευτικά κλειδιά στο Σολωµό, εκδ. Εστία
Καψωµένος Ερατοσθένης 1998α,
Ο Σολωµός και η ελληνική πολιτισµική παράδοση, Βουλή των Ελλήνων
Καψωµένος Ερατοσθένης 1998β,
Ανθολόγιο θεµάτων της σολωµικής ποίησης, Βουλή των Ελλήνων
Καψωµένος Ερατοσθένης 1998γ ,
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της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρακτικά Ζ΄ Επιστηµονικής Συνάντησης, Πανεπιστήµιο
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Καψωµένος Ερατοσθένης 1999,
∆ηµοτικό τραγούδι, Μια διαφορετική προσέγγιση, εκδ. Πατάκη
Καψωµένος Ερατοσθένης 2000α,
Η αντίληψη του τραγικού στο Σολωµό, περ. Θέµατα Λογοτεχνίας, αρ. 13
Καψωµένος Ερατοσθένης 2002,
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Καψωµένος Ερατοσθένης 2005α,
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Καψωµένος Ερατοσθένης 2005β,
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Καψωµένος Ερατοσθένης 2005γ ,
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έκδοση, Βουλή των Ελλήνων
Καψωµένος Ερατοσθένης 2007,
Η ποιητική του Σολωµού και η αντίληψη του τραγικού, Μνήµη ∆ιονυσίου Σολωµού.
Εκατόν πενήντα χρόνια από την κοίµησή του, Συναγωγή κειµένων- Ανθολόγηση : Γ.Κ.
Μύαρης, Λευκωσία
Καψωµένος Ερατοσθένης 2008,
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Κεχαγιόγλου Γιώργος 1992,
Η λεγόµενη «Σκιά του Οµήρου» στο Πρακτικά ∆εκάτου Συµποσίου Ποίησης, Αχαϊκές
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