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ΠΕΡΙΛΗΦΗ 

 

ηελ παξνύζα δηαηξηβή επηρεηξείηαη κηα ζπζηεκαηηθή εξκελεπηηθή δηεξεύλεζε ηεο 

δηαπινθήο ηεο πνίεζεο θαη ηεο κνπζηθήο ζην έξγν ηνπ Γ. νισκνύ θαη εηδηθόηεξα ηνπ 

ξόινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ε κνπζηθή ζηε δηακόξθσζε ηνπ πνηεηηθνύ ηνπ έξγνπ.  

Η δηεξεύλεζή καο ζεκειηώλεηαη από κεζνδνινγηθή άπνςε ζε ζεσξεηηθέο θαη 

ηζηνξηθέο παξακέηξνπο. Έηζη όζνλ αθνξά ζηε ζεσξεηηθή πιαηζίσζε ηνπ ζέκαηνο, 

βαζηδόκαζηε ζηελ αλάιπζε ησλ βαζηθόηεξσλ πηπρώλ ηεο ζεσξίαο ησλ δηαθαιιηηερληθώλ 

πξνζεγγίζεσλ, κε επηθέληξσζε ζ’ εθείλεο πνπ αθνξνύλ ζηε ζύγθξηζε ινγνηερλίαο θαη 

κνπζηθήο. Από ηελ άιιε πιεπξά ζηεξηδόκαζηε ζηε ζύλζεζε ηνπ ηζηνξηθνύ, θηινζνθηθνύ 

θαη αηζζεηηθνύ πιαηζίνπ, κέζα ζην νπνίν δεκηνπξγεί ν Γ. νισκόο, θπξίσο κέζσ ηεο 

εμέηαζεο ησλ αληηιήςεσλ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ θηινζόθσλ ηνπ 18
νπ

 θαη 19
νπ

 αη. γηα ηε 

κνπζηθή, όπσο θαη ησλ αξρώλ ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Ρνκαληηζκνύ γηα ηε ζηελή ζρέζε κεηαμύ 

πνίεζεο θαη κνπζηθήο.  

Η ζρέζε ηνπ Γ. νισκνύ θαη ηεο πνίεζήο ηνπ κε ηε κνπζηθή, εμεηάδεηαη ζηε 

ζπλέρεηα ζε δύν επίπεδα. ην πξώην επίπεδν αλαιύνπκε αθελόο ηηο καξηπξίεο, αλαθνξέο 

θαη ζρόιηα, πνπ έρνπλ δηαηππσζεί από ηνπο ζπγρξόλνπο ηνπ πνηεηή, ηόζν γηα ηε ζρέζε ηνπ 

πνηεηή όζν θαη ηεο πνηεηηθήο ηνπ ζεσξίαο κε ηε κνπζηθή, αθεηέξνπ ηηο ζέζεηο πνπ 

δηαηππώλεη ν ίδηνο ν πνηεηήο γηα ην δήηεκα· κέζα από απηή ηε δηεξεύλεζε ζπγθξνηείηαη ε 

“ζεσξία”, ζα ιέγακε, ηνπ πνηεηή γηα ηε ζπλάθεηα πνίεζεο θαη κνπζηθήο. ην δεύηεξν 

επίπεδν δηεξεπλνύκε ηελ “πξάμε”, ηελ πνηεηηθή δειαδή πξαθηηθή ηνπ νισκνύ, κέζα από 

ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία επηιεγκέλσλ πνηεκάησλ ηνπ (Ο Λάκπξνο, Ο Κξεηηθόο, Οη 

Ειεύζεξνη Πνιηνξθηζκέλνη, Ο Πόξθπξαο, Carmen Seculare) ζηε βάζε ηνπ εληνπηζκνύ 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζε ηξεηο παξακέηξνπο: α) ζε θεηκεληθνύο θαη παξαθεηκεληθνύο 

ζεκαηηθνύ ηύπνπ ζπζρεηηζκνύο ηεο πνίεζεο κε ηε κνπζηθή, β) ζε δνκηθέο αλαινγίεο ηεο 

πνίεζεο κε ηε κνπζηθή, γ) ζηε ιεθηηθή κνπζηθή, ζηε κνπζηθή δειαδή πνηόηεηα πνηεηηθώλ-

πξνζσδηαθώλ εθθξαζηηθώλ ηξόπσλ. 

Η ζπζηεκαηηθή δηεξεύλεζε ηεο δηαπινθήο πνίεζεο θαη κνπζηθήο πνπ επηρεηξνύκε 

ζην έξγν ηνπ Γ. νισκνύ, ζεσξνύκε όηη ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε λέσλ εξεηζκάησλ 

θαηαλόεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ.  
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SUMMARY 

 

The current dissertation undertakes a systematic interpretative examination of the 

interconnection between poetry and music in the work of Dionysios Solomos and 

specifically the role that music plays in the formulation of his poetic work.  

From a methodological point of view, our examination is based on theoretical and 

historical parameters. On the one hand, as far as the theoretical parameter is concerned, we 

are based on the analysis of the main aspects of the inter-art theory, with emphasis on 

studies on the comparison of poetry with music. On the other hand, we are based on the 

synthesis of the historical, philosophical and aesthetic context, in which Dionysios Solomos 

writes, mainly through the examination of the perceptions of the most significant 

philosophers of the 18
th

 and 19
th

 century about music, as well as the principles of the 

Romantic movement about the close relation between poetry and music.    

The relation of Dionysios Solomos and his poetry to music is examined on two 

levels. On the first level, we examine the evidence, references and comments made by the 

poet’s contemporaries, about the relation of the poet and his poetic theory to music, as well 

as his own perceptions on this issue. Through this analysis, the poet’s “theory”, we might 

say, regarding the relation between poetry and music is depicted. On the second level, we 

examine the “praxis”, the poetic practice of Solomos, through the analysis and 

interpretation of selected poems (Ο Λάκπξνο, Ο Κξεηηθόο, Οη Ειεύζεξνη Πνιηνξθηζκέλνη, Ο 

Πόξθπξαο, Carmen Seculare), based on the identification of elements relating to three 

factors: a) textual and paratextual thematic type relations of poetry to music, b) structural 

analogies of poetry to music, c) word music, that is the music quality of poetic-prosodic 

expressive modes.  

The systematic examination of the interconnection of poetry and music that we 

attempt in the work of Dionysios Solomos, contributes to the formulation of new 

foundations of comprehension and appraisal of his work.      
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ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ 

 

Δπραξηζηώ ζεξκά ηνλ Καζεγεηή Γεκήηξε Αγγειάην γηα ηελ επηζηεκνληθή επίβιεςε θαη 

ηελ νπζηαζηηθή θαζνδήγεζε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

Δπίζεο ηνλ επραξηζηώ, γηαηί κέζα από ην δηδαθηηθό ηνπ έξγν κνπ ελέπλεπζε ηελ αγάπε 

πξνο ηνλ πνηεηή Γηνλύζην νισκό θαη ην έξγν ηνπ.  

Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο εθθξάδσ πξνο ηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή γηα ηα ρξήζηκα ζρόιηα θαη 

ηε γόληκε ζπκβνιή ηνπο
. 
ηνλ Καζεγεηή Μηράιε Πηεξή, ηνλ Καζεγεηή Παληειή Βνπηνπξή, 

ηελ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Αθξνδίηε Αζαλαζνπνύινπ, ηνλ Λέθηνξα Κώζηα Καξδάκε. 

Δπραξηζηίεο νθείισ ζην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ Κύπξνπ γηα ηελ παξνρή 

ππνηξνθίαο γηα ζπνπδέο ζε δηδαθηνξηθό επίπεδν θαη ζην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ θαη ζηελ 

Alpha Bank γηα ηελ πνιύ ηηκεηηθή απνλνκή ηνπ «Βξαβείνπ Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ» ζηε 

δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ από θαξδηάο ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο κνπ γηα ηε 

ζπλερή ππνζηήξημε θαη ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο. Διάρηζηε έλδεημε επγλσκνζύλεο πξνο 

ηνπο γνλείο κνπ, Υαξάιακπν θαη Μαξία, ε αθηέξσζε ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο καδί κε ηηο 

επραξηζηίεο θαη ηελ αγάπε κνπ. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελεί η ερμηνευτική 

διερεύνηση της σχέσης της ποίησης του Διονύσιου Σολωμού με τη μουσική και πιο 

συγκεκριμένα του ρόλου της μουσικής στη διαμόρφωση του ποιητικού του έργου. 

Έναυσμα για τη διερεύνηση μιας τέτοιας σχέσης στο έργο του Σολωμού μας δίνουν 

αφενός ορισμένες μαρτυρίες, σημαντικότερη από τις οποίες εκείνη του 

μουσικοσυνθέτη Νικόλαου Μάντζαρου, για τη μουσική φύση του ποιητή και τις 

μουσικές του αναζητήσεις, αλλά και τη μουσική δομή κάποιων ποιημάτων του,
1
 

αφετέρου ορισμένα θεωρητικά κείμενα και σχόλια του Σολωμού στα Αυτόγραφα 

Έργα του,
2
 όπου αναλύονται φιλοσοφικές απόψεις ευρωπαίων θεωρητικών για τη 

μουσική και τον ήχο εν γένει. Τα πιο πάνω τεκμηριώνουν το ενδιαφέρον και την 

ενασχόληση του Σολωμού με τη μουσική όπως και το εγχείρημά του να συνδέσει 

λειτουργικά την ποίηση με τη μουσική, και καθιστούν εύλογη την υπόθεση εργασίας 

να διερευνηθεί η διαπλοκή ποίησης και μουσικής στο έργο του
.
 η έλλειψη και 

ταυτόχρονα η ανάγκη μιας συστηματικής και ολοκληρωμένης μελέτης για το θέμα 

αυτό υπογραμμίζεται τόσο από τον Γιώργο Βελουδή
3
 όσο και από τον Γιάννη 

Δάλλα
4
.  

Έτσι, το πλαίσιο που ορίζει την υπόθεση εργασίας μας αφορά στο γεγονός   

ότι βάσει της θεωρίας του για την ποίηση, ο Σολωμός κινείται προς την κατεύθυνση 

άλλων τεχνών, συνδυάζοντας και αναπλάθοντας δημιουργικά στοιχεία τους, ώστε να 

επιτύχει το υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα που επιδιώκει για το ποιητικό του έργο. Τα 

στοιχεία από τη μουσική που αφομοιώνει στην ποίηση και στην ποιητική του, θα 

διερευνηθούν στην παρούσα διατριβή, βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας, ώστε να 

επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαπλοκής των δύο τεχνών στο έργο 

του έλληνα ποιητή. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν όροι και μεθοδολογικά 

                                                           
1
 Βλ.: Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος: Πατριάρχης των ελλήνων μουσικοσυνθετών, ύπατος 

διδασκάλων διδάσκαλος και μέγας των Μουσών θιασώτης και μύστης, (επιμ. Γιώργος Κεντρωτής), 

Κέρκυρα, Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας, 2003. 
2
 Βλ.: Διονύσιος Σολωμός, Αυτόγραφα Έργα, (επιμ.: Λίνος Πολίτης), τ. Β’: Τυπογραφική μεταγραφή, 

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1964. Βλ. ενδεικτικά: 431, στ.1-4
.
 431, στ. 

9-21
.
 432, 6-16Α. 

3
 Βλ.: Γιώργος Βελουδής, Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και ποιητική. Οι γερμανικές πηγές, 

Αθήνα, Εκδόσεις Γνώση, 1989, 308. 
4 

Βλ.: Γιάννης Δάλλας, «Μουσικήν ποίει… Η σημασία και η λειτουργία του ήχου στα ώριμα ποιήματα 

του Σολωμού»: Σκαπτή ύλη από τα σολωμικά μεταλλεία. Αθήνα, Άγρα, 2002, 39-68. 
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εργαλεία από την Ιστορία, τη Θεωρία, την Κριτική της Λογοτεχνίας, καθώς και τη 

Συγκριτική Φιλολογία· στο πλαίσιο της τελευταίας εντάσσεται το πεδίο των 

διακαλλιτεχνικών προσεγγίσεων, που παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία 

χρόνια και έχει ως αντικείμενο τη σύγκριση της λογοτεχνίας με άλλες καλλιτεχνικές 

εκφράσεις, αφενός για να διαφανούν, όπως επισημαίνει ο Δημήτρης Αγγελάτος, 

επιδράσεις, αναλογίες, κοινοί όροι λειτουργίας μεταξύ διαφορετικών καλλιτεχνικών 

δομών, αφετέρου για να εμπλουτιστεί η ερμηνευτική τους προσέγγιση.
5
 

Η συγκριτολογική και θεωρητική προοπτική από τη μια πλευρά και  η 

ιστορικο-φιλοσοφική και αισθητική πλαισίωση του υπό διερεύνηση θέματος από την 

άλλη, που συνιστούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκληρωμένη και 

μεθοδολογικά ορθή προσέγγιση του, αναπτύσσονται στα πρώτα δύο κεφάλαια.    

Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύονται οι βασικές πτυχές της θεωρίας των 

συγκριτολογικών διακαλλιτεχνικών προσεγγίσεων, οι βασικοί όροι άρθρωσης και 

λειτουργίας της λογοτεχνίας και της μουσικής, όπως και οι μέθοδοι, με τις οποίες 

προσεγγίζονται συγκριτικά οι δύο τέχνες· παράλληλα, παρουσιάζονται και 

αναλύονται ορισμένες λειτουργικές συγκριτολογικές προσεγγίσεις, εξειδικευμένες 

στη επίδραση της μουσικής στη λογοτεχνία σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους ή 

σε λογοτεχνικά έργα συγκεκριμένων συγγραφέων, στον ευρωπαϊκό και στον 

ελληνικό χώρο.  

Η ιστορική, φιλοσοφική και αισθητική τοποθέτηση του θέματος γίνεται 

αντικείμενο πραγμάτευσης του δεύτερου κεφαλαίου, όπου αναλύονται οι αισθητικές 

αντιλήψεις των σημαντικότερων γερμανών φιλοσόφων του 18
ου

 και 19
ου

 αιώνα 

(Immanuel Kant, Friedrich Schiller και Georg Wilhelm Friedrich Hegel) όπως και 

άλλων φιλοσόφων, το έργο των οποίων μελέτησε ο Σολωμός, για τη μουσική και το 

συσχετισμό της με την ποίηση· επίσης διερευνώνται οι αρχές του καλλιτεχνικού 

ρεύματος του Ρομαντισμού, στο πλαίσιο του οποίου συγκροτούνται οι αισθητικές 

απόψεις του Έλληνα ποιητή, με συνοπτική μνεία στις αισθητικές και μουσικές 

αντιλήψεις του Συμβολισμού που προεκτείνουν το Ρομαντισμό επί του ζητήματος 

όπως και στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ρομαντικής μουσικής.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, θα διερευνηθεί διεξοδικά η σχέση του Διονύσιου 

Σολωμού και της ποίησής του με τη μουσική σε θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή μέσα 

από τεκμηριωμένες αναφορές, μαρτυρίες και θεωρητικά στοιχεία που έχουν 

                                                           
5
 Δημήτρης Αγγελάτος, «Σύγκριση και διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις στη Συγκριτική Φιλολογία» 

Σύγκριση/Comparaison 15 (2004) 45-54. 
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ανιχνευθεί, ώστε να διαφανεί τόσο η μουσική γνώση του ποιητή, όσο και η 

θεωρητική του αντίληψη για την εν λόγω τέχνη και τη διασύνδεσή της με την ποίηση. 

Τα βιογραφικά στοιχεία και οι μαρτυρίες (από τον Νικόλαο Μάντζαρο, τον Ιάκωβο 

Πολυλά και τον Niccolo Tommaseo) που φανερώνουν το ενδιαφέρον του Σολωμού 

για τη μουσική, η σχέση του με τον μουσικοσυνθέτη Νικόλαο Μάντζαρο, ο οποίος 

αποτελεί τη βασικότερη πηγή μουσικών γνώσεων για τον ποιητή, το έργο του ίδιου 

του Μάντζαρου και η μουσική του θεωρία, καθώς και οι κοινές αισθητικές 

αντιλήψεις των δύο ανδρών, θα αναλυθούν στα πρώτα δύο υποκεφάλαια. Στη 

συνέχεια, θα μελετηθούν οι μαρτυρίες και επισημάνσεις για τη σχέση της ποίησης 

καθεαυτής του Σολωμού με τη μουσική, που κάνουν δύο αξιόπιστοι μάρτυρες της 

σολωμικής ποιητικής δημιουργίας (ο Νικόλαος Μάντζαρος και ο Ιάκωβος Πολυλάς), 

καθώς και οι θεωρητικές πραγματείες του Σολωμού για τον ήχο και τη μουσική και η 

σχέση τους με τις φιλοσοφικές απόψεις ευρωπαίων φιλοσόφων και ποιητών, όπως 

των Pierre Hyacinthe Azais, Moses Mendelssohn, Johann Wolfgang von Goethe, 

Gotthold Ephraim Lessing. 

Στη βάση των δεδομένων που έχουν αναλυθεί στα τρία πρώτα κεφάλαια, 

διερευνάται στο τέταρτο και εκτενέστερο κεφάλαιο της διατριβής η σχέση του ίδιου 

του ποιητικού έργου του Σολωμού (και συγκεκριμένα των ποιημάτων Ο Λάμπρος, O 

Kρητικός, Οι Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι, Ο Πόρφυρας, Carmen Seculare) με τη 

μουσική και ειδικότερα οι αναλογίες που μπορούν να ανιχνευθούν μεταξύ ποιητικών 

και μουσικών δομών στα διάφορα επίπεδα οργάνωσής τους· οι αναλογίες αυτές 

αφορούν σε τρία διαφορετικά επίπεδα που έχουν εξαχθεί στη βάση μιας 

συνδυαστικής προσέγγισης των θεωρητικών σχημάτων του Steven Paul Scher
6
 και 

του Werner Wolf
7
.  

Το πρώτο υποκεφάλαιο αφορά στη διερεύνηση των παρακειμενικών και 

κειμενικών θεματικού τύπου συσχετισμών όσων ποιητικών έργων του Σολωμού 

έχουν επιλεγεί, με τη μουσική, στο πλαίσιο της έννοιας της θεματοποίησης 
8
του Wolf. 

Το δεύτερο υποκεφάλαιο, αφορά στην ανάλυση αξιοσημείωτων δομικών τεχνικών 

και αναλογιών των σολωμικών ποιητικών έργων με τη μουσική τέχνη, με τη 

συνεπικουρία μαρτυριών που έχουν εντοπιστεί στο τρίτο κεφάλαιο σχετικών με το 

                                                           
6
 Βλ: Steven Paul Scher, «Literature and Music» στο Interrelations of Literature, (επιμ.: Jean-Pierre 

Barricelli- Joseph Gibaldi), Νέα Υόρκη, Modern Language Association of America, 1982, 225-250. 
7
 Βλ: Werner Wolf, «Reading Musicalized Texts as Self-Reflexive Texts, Some Aspects of Interart 

Discourse»: Word and Music Studies, ό.π., 37-58. 
8
 Βλ.: ό.π, 47. 
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ζήτημα, στο πλαίσιο της έννοιας της μίμησης
9
 του Wolf. Τέλος, η συζήτηση και η 

ανάλυση της λεκτικής μουσικής, δηλαδή των ποιητικών και εκφραστικών τρόπων 

που χρησιμοποιούνται στα συγκεκριμένα σολωμικά ποιητικά έργα και αφορούν στην 

ακουστική ποιότητα της μουσικής, θα αποτελέσει το ζήτημα ανάπτυξης του τρίτου 

υποκεφαλαίου.  

Μέσα από τον εντοπισμό και την ανάλυση όσων στοιχείων προκύπτουν από 

τα παραπάνω τρία επίπεδα, αφενός αποδεικνύεται η σχέση και η επίδραση της 

μουσικής στην ποίηση του Σολωμού, αφετέρου διανοίγονται καινούργια πεδία 

αποκωδικοποίησης και ερμηνείας του ποιητικού του έργου.  

 

 

 

                                                           
9
 Βλ.: ό.π, 47, 50-51. 
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Ι. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ 

 

 

Η Συγκριτική Φιλολογία, όπως την ορίζει η Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, 

αποτελεί αυτόνομο κλάδο της επιστήμης της λογοτεχνίας που ασχολείται με τη 

θεώρηση μιας εθνικής λογοτεχνίας από μία σκοπιά που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα, 

μέσω της σύγκρισής της με μια ξένη λογοτεχνία, ενώ το περιεχόμενό της διευρύνεται 

στην πορεία εξέλιξής της, ώστε να περιλαμβάνει και συγκρίσεις της ίδιας της 

λογοτεχνίας με άλλες τέχνες.
10

 Η σχέση της τέχνης του λόγου με άλλες τέχνες 

τοποθετείται στο πεδίο των διακαλλιτεχνικών προσεγγίσεων στη Συγκριτική 

Φιλολογία, τομέας ο οποίος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά και ανάπτυξη 

κατά τα τελευταία χρόνια, λόγω και των συνθετότερων μεθοδολογικών απαιτήσεων 

στις λογοτεχνικές σπουδές. Στο πλαίσιο των διακαλλιτεχνικών σχέσεων, η λογοτεχνία 

συγκρίνεται με άλλες καλλιτεχνικές εκφράσεις, ώστε αφενός να διαφανούν 

επιδράσεις, αναλογίες, κοινοί όροι άρθρωσης και λειτουργίας μεταξύ διαφορετικών 

καλλιτεχνικών δομών και αφετέρου να εμπλουτιστεί η ερμηνευτική τους διάσταση.
11

  

Στο παρόν κεφάλαιο, θα γίνουν συστηματικές αναφορές σε όσα ερευνητικά 

εργαλεία και μεθόδους ανάλυσης θα χρησιμοποιηθούν για την προσέγγιση που θα 

επιχειρηθεί στο έργο του Διονύσιου Σολωμού· τα παραπάνω εργαλεία συνάπτονται 

αφενός με την ανάλυση των βασικών παραμέτρων της θεωρίας των διακαλλιτεχνικών 

προσεγγίσεων και των βασικών όρων άρθρωσης και λειτουργίας της μουσικής και 

της λογοτεχνίας, αφετέρου με τη μελέτη θεωρητικών προσεγγίσεων, παλαιότερων και 

σύγχρονων, αναφορικά με τους συσχετισμούς, τα κοινά στοιχεία, τις αναλογίες και 

ειδικότερα τις επιδράσεις της μουσικής στην λογοτεχνία
.
 τα ερευνητικά λοιπόν 

εργαλεία και οι μέθοδοι ανάλυσης με τη λειτουργικότερη εφαρμογή και συνάφεια ως 

προς το ποιητικό έργο του Σολωμού, θα χρησιμοποιηθούν συστηματικά στην 

προσέγγιση του συσχετισμού των δύο τεχνών στο ποιητικό του έργο.    

Απαραίτητα επιπλέον ερευνητικά εργαλεία και εναύσματα για μια τέτοιου 

τύπου διερεύνηση, στην οποία είναι αφιερωμένη η παρούσα διατριβή, προσφέρουν 

συγκριτολογικές προσεγγίσεις, εξειδικευμένες στην επίδραση της μουσικής στη 

                                                           
10

 Βλ: Ελένη Πολίτου – Μαρμαρινού, «Εισαγωγή»: Συγκριτική φιλολογία: από τη θεωρία στην πράξη, 

Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2009, 11. 
11

 Βλ: Δημήτρης Αγγελάτος, «Σύγκριση και διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις στη συγκριτική 

φιλολογία», Σύγκριση/Comparaison 15 (2004) 45-54. 
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λογοτεχνία σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους ή σε έργα συγκεκριμένων ποιητών, 

στον ευρωπαϊκό και στον ελληνικό χώρο.  

Μέσα από την ανάλυση των βασικών θεωρητικών πτυχών του συσχετισμού της 

λογοτεχνίας με τη μουσική και την αναφορά σε συγκεκριμένες προσεγγίσεις 

εφαρμογής του, που στοχεύει και στον εμπλουτισμό της εξαιρετικά περιορισμένης 

ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας για τις διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις και τις 

θεωρητικές τους προεκτάσεις, θα αναπτυχθεί στο παρόν κεφάλαιο, το κατάλληλο 

θεωρητικό υπόβαθρο για τη διερεύνηση της σχέσης των δύο τεχνών στο έργο του 

Σολωμού και την εμβάθυνση στην ανάλυση και ερμηνεία της ποίησης και της 

ποιητικής του. 
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1. Θεωρία συγκριτολογικών – διακαλλιτεχνικών προσεγγίσεων 

 

 

Με τη φράση «Κάθε σημαίνουσα ενέργεια πρόσληψης, στη γλώσσα, την τέχνη, 

τη μουσική, είναι συγκριτική»
12

 αρχίζει το δοκίμιό του με τίτλο «Τι είναι η 

Συγκριτική Φιλολογία;» ο συγκριτολόγος George Steiner, καταδεικνύοντας και 

υπερτονίζοντας την κεντρική για τη ζωή του ανθρώπου και αναγκαία για την 

κατανόηση των δεδομένων γύρω του, έννοια της σύγκρισης. Όπως αναφέρεται στο 

συγκεκριμένο δοκίμιο, οποιαδήποτε προσπάθεια του ανθρώπου για «γνώση» κάποιου 

αντικειμένου ή έννοιας, αποτελεί «ανα-γνώρισή» (ό.π.) τους, εφόσον προκύπτει από 

την ασυναίσθητη σύγκρισή τους με άλλα παρόμοια, τα οποία του παρέχονται από την 

εμπειρία ή τις γνώσεις του.  

Σε κάθε έκφανση της ανθρώπινης ζωής, σε κάθε προσπάθεια του ανθρώπου για 

γνώση, κατανόηση, ορισμό και αξιολόγηση, καθώς και σε κάθε καινοτομία που 

επιχειρεί, η σύγκριση, δηλαδή ο συσχετισμός και η εξάρτηση από κάτι που 

προϋπάρχει, αποτελεί απαραίτητο συστατικό στοιχείο. Το συμπέρασμα που λαμβάνει 

ο Steiner από τους Γάλλους, ότι «για τη λογική είναι απαραίτητη η σύγκριση» (ό.π., 

152), έχει ευρεία εφαρμογή και δίνει στη σύγκριση ένα αναβαθμισμένο και 

διευρυμένο ρόλο, ισχύοντας ειδικότερα για τη γλώσσα, τις λογοτεχνικές σπουδές και 

τις τέχνες.
13

   

Στο πλαίσιο της επιστήμης της Φιλολογίας, η Συγκριτική Φιλολογία αποτελεί 

αυτόνομο κλάδο που, όπως προαναφέρθηκε, ασχολείται με τη θεώρηση μιας εθνικής 

λογοτεχνίας από μια σκοπιά που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα, μέσω της σύγκρισής 

της με μια ξένη λογοτεχνία. Ο ορισμός της Συγκριτικής Φιλολογίας, ως της γενικής 

και/ή συγκριτικής μελέτης της ιστορίας της λογοτεχνίας, της θεωρίας της 

λογοτεχνίας, και η συγκριτική ερμηνεία και κριτική των λογοτεχνικών κειμένων,
14

 

αποτυπώνει τη χρήση όλων των μεθόδων της φιλολογικής επιστήμης (ιστορίας, 

θεωρίας, κριτικής) σε μια συγκριτική προοπτική που επιχειρεί ο συγκεκριμένος 

κλάδος. Πέραν της συγκριτικής προοπτικής εντός των λογοτεχνικών σπουδών, 

μεταξύ των διαφορετικών εθνικών λογοτεχνιών, ο εν λόγω κλάδος επεκτείνεται και 

                                                           
12

 George Steiner, «Τι είναι συγκριτική φιλολογία;» (1994): Αξόδευτα πάθη. Δοκίμια 1978-1995, 

(μετφρ.: Κατερίνα Σχινά),  Αθήνα, Νεφέλη, 2011, 151-175
.
 το παράθεμα: 151.  

13
 Βλ: ό.π., 154. 

14
 Βλ.: το πρώτο άρθρο του καταστατικού ίδρυσης της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής 

Γραμματολογίας: Σύγκριση/Comparaison 1 (Απρίλιος 1989) 67. 
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περιλαμβάνει τη συγκριτική προσέγγιση διαφορετικών καλλιτεχνικών εκφράσεων, 

και ιδιαίτερα τη συγκριτική μελέτη της λογοτεχνίας και άλλων τεχνών
15

, η οποία θα 

μας απασχολήσει ιδιαίτερα.  

Η διακαλλιτεχνική σύγκριση διεξάγεται, όπως αναφέρει ο Ζ. Ι.  Σιαφλέκης, 

ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες λογικές ή αισθητικές πραγματικότητες που 

καθορίζονται από διαφορετικούς κώδικες επικοινωνίας, προϊόντα συγκεκριμένων 

εποχών και δεδομένων κοινωνικο-πολιτισμικών συσχετισμών.
16

 Αξίζει να αναφερθεί 

ότι η συγκριτική προσέγγιση διαφορετικών καλλιτεχνικών εκφράσεων δεν 

περιορίζεται στον εντοπισμό των κοινών στοιχείων και των σημείων σύμπτωσης που 

παρουσιάζουν οι διαφορετικές αισθητικές πραγματικότητες, αλλά επεκτείνεται και 

στην «ανάδειξη των διαφορών και ιδιαιτεροτήτων του κάθε κώδικα» (ό.π., 36). Μέσα 

από την παραπάνω διαδικασία, τα όρια κάθε καλλιτεχνικής μορφής γίνονται διακριτά 

και η σύγκριση μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο αλληλοπρόσληψης των τεχνών που 

διεκδικεί τη δυνατότητα ερμηνείας των καλλιτεχνικών έργων.
17

 

Στο πλαίσιο της Συγκριτικής Φιλολογίας και ειδικότερα της διακαλλιτεχνικής 

της πτυχής, είναι απαραίτητο να αναφερθούν και να διασαφηνιστούν δύο έννοιες, οι 

οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως από τους μελετητές και θεωρητικούς που 

ασχολούνται με το εν λόγω θέμα
.
 η επίδραση και η ανταπόκριση ή αναλογία. Η 

επίδραση συνιστά την «ανάδειξη αιτίου-αιτιατού σε γεγονοτικό πρώτα επίπεδο και 

έπειτα σε γραμματολογικό-ιστορικό» (ό.π., 26), ενώ η ανταπόκριση ή αναλογία 

ορίζεται ως «ο κοινός τόπος που μπορεί να εντοπιστεί μεταξύ καλλιτεχνικών έργων» 

(ό.π., 37), «χωρίς την ύπαρξη διαπιστωμένων ιστορικών σχέσεων μεταξύ τους».
18

 Η 

μελέτη ιστορικά διαπιστωμένων σχέσεων που οδηγεί στον εντοπισμό επιδράσεων, 

πηγών και προτύπων αποτελεί πιο παραδοσιακή διαδικασία για τη Συγκριτική 

Φιλολογία, ενώ αντίθετα ο εντοπισμός αναλογιών ή ανταποκρίσεων προωθήθηκε και 

αναπτύχθηκε στη συνέχεια και ήταν το αποτέλεσμα της διεύρυνσης της ιστορικής 

προοπτικής των μεθόδων της.
19

  

                                                           
15

 Βλ: Ελένη Πολίτου - Μαρμαρινού, «Εισαγωγή»: Συγκριτική φιλολογία: από τη θεωρία στην πράξη, 

ό.π., 11. 
16

 Βλ: Ζ. Ι. Σιαφλέκης, «Οι συγκρίσεις της λογοτεχνίας και των άλλων τεχνών: Ασφάλεια και κίνδυνοι 

μιας πρακτικής», Διακείμενα 3 (2001) 25-38
.
 βλ. ειδικότερα: 25.  

17
 Βλ: ό.π., 28-29. 

18
 Δημήτρης Αγγελάτος, «Σύγκριση και διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις στη συγκριτική φιλολογία», 

ό.π., 47. 
19

 Βλ: ό.π., 46. 
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Αξίζει να αναφερθεί, παράλληλα με τις δύο προαναφερθείσες έννοιες, και ο 

όρος μεταμόρφωση, τον οποίο ο Steiner ορίζει ως την κίνηση κάποιου έργου τέχνης 

ενός καλλιτεχνικού μέσου διαμέσου άλλων μέσων, για παράδειγμα τις μελοποιήσεις, 

εικονογραφήσεις και άλλα έργα τέχνης που μπορεί να εμπνεύσει ένα ποίημα.
20

 Η 

συγκεκριμένη έννοια χρησιμοποιείται και από τους R. Wellek και A. Warren, οι 

οποίοι καταλήγουν σε ένα ευρύτερο συμπέρασμα για τη διαπλοκή στοιχείων μεταξύ 

των διάφορων τεχνών, εντοπίζοντας ανάμεσα στις τέχνες ένα «πολλαπλό σύστημα 

διαλεκτικών σχέσεων διπλής κατεύθυνσης, από τη μια τέχνη στην άλλη και 

αντιστρόφως, οι οποίες σχέσεις μεταμορφώνονται μέσα στην τέχνη, στην οποία έχουν 

μπει».
21

 Κάθε τέχνη βρίσκεται σε διαρκή και ιστορικά εξελισσόμενη διαλεκτική 

σχέση με άλλες τέχνες, σε μια συνεχή και πολύπλοκη διαδικασία ανταλλαγής 

στοιχείων, τα οποία μεταμορφώνονται και ενσωματώνονται σε αυτήν, ακολουθώντας 

τους δικούς της όρους.  

Στη μελέτη του, «Ανοίγματα σε άλλες τέχνες», ο Karel Boullard καταλήγει στο 

συμπέρασμα, ότι οι διακαλλιτεχνικές σχέσεις και συσχετισμοί της λογοτεχνίας με 

άλλες τέχνες, «αφενός εξαρτώνται από την αμοιβαία επίδραση που οι τέχνες -σε όλες 

τις εποχές και όλες τις κουλτούρες- άσκησαν και ασκούν η μία πάνω στην άλλη, μέσα 

στο στενά εννοούμενο καλλιτεχνικό πλαίσιο και στον πολιτισμικό χώρο και αφετέρου 

στο επίπεδο των κλιμάκων ιδιοτήτων που χρησιμοποιούνται και των εσωτερικών τους 

δυνατοτήτων οργάνωσης, ιεράρχησης και σημασιοδότησης, δίνουν λαβή σε 

ανταποκρίσεις με τη στενή έννοια, κάτι που εκδηλώνεται στο επίπεδο των κωδίκων 

έκφρασης καθεαυτών και στο επίπεδο της συστηματικής επιλογής των δυνατοτήτων 

τους».
22

  

Το συμπέρασμα του μελετητή για τις διακαλλιτεχνικές σχέσεις, στηρίζεται στις 

δύο έννοιες που προαναφέρθηκαν, τόσο στην επίδραση την οποία άσκησε η μία τέχνη 

στην άλλη στην πορεία του χρόνου, όσο και στις ανταποκρίσεις μεταξύ 

καλλιτεχνικών έργων διαφορετικών τεχνών σε ορισμένα επίπεδα. Συγκεκριμένα, η 

έρευνα και ο εντοπισμός ανταποκρίσεων ή αναλογιών προσανατολίζεται προς τη 

δομή των καλλιτεχνικών έργων, αλλά και προς το υφολογικό επίπεδο και 

απομακρύνεται από το θεματικό επίπεδο, τους ιδιαίτερους τρόπους κάθε τέχνης και 

                                                           
20

 Βλ: George Steiner, «Τι είναι συγκριτική φιλολογία;», ό.π., 171. 
21

 R. Wellek- A. Warren, «Η λογοτεχνία και οι άλλες τέχνες»: Θεωρία Λογοτεχνίας (1949), (μετφρ.: 

Σταύρος-Γεώργιος Δεληγιώργης), Αθήνα, Δίφρος, 1965, 157-170
.
 το παράθεμα: 169.  

22
 K. Boullard, «Ανοίγματα σε άλλες τέχνες»: Maurice Delcroix-Fernand Hally, Εισαγωγή στις σπουδές 

της Λογοτεχνίας. Μέθοδοι του κειμένου, (επιμ.-μετφρ.: Ν. Βασιλαράκης), Αθήνα, Gutenberg, 1997, 91-

107
.
 το παράθεμα: 106. 
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τη βαθιά σημασία των έργων τέχνης.
23

 Οι δομές χωρο-χρόνου αφενός, μέσα στις 

οποίες είναι οργανωμένες οι ιδιότητες που χρησιμοποιούνται σε κάθε τέχνη, και οι 

συγκρίσεις υφών αφετέρου, δηλαδή συντακτικο-σημασιολογικές διαδικασίες, οι 

οποίες με τη συστηματοποίηση και τις αντιθέσεις τους, δίνουν στα έργα το ιδιαίτερο 

τους περιεχόμενο, αποτελούν τις δύο πτυχές, όπου μπορούν να επικεντρωθούν οι 

διακαλλιτεχνικές συγκρίσεις.
24

  

Αξίζει επιπλέον να αναφερθεί η ξεκάθαρη αντίληψη που εκφράζει ο εν λόγω 

θεωρητικός, ότι για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα στις διακαλλιτεχνικές 

προσεγγίσεις, η μεθοδολογία οφείλει να είναι «καταναγκαστική», ώστε οι σχέσεις 

που εντοπίζονται «να μην εκβάλλουν στη μεταφορική διαίσθηση ή απλώς στην 

αυθαιρεσία» (ό.π., 107).
 
Η αυστηρότητα στη μεθοδολογία αποτελεί ένα σημαντικό 

στοιχείο που χρειάζεται να διέπει τις διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις, ώστε να 

απαλειφθεί ο κίνδυνος της αβάσιμης ή μεταφορικής εξαγωγής συμπερασμάτων.  

Ο Hubert Paul Hans Teesing, ξεκινώντας τη διερεύνηση των σχέσεων 

λογοτεχνίας και άλλων τεχνών που επιχειρεί στο άρθρο του, θέτει τρία είδη 

ερωτημάτων, τα οποία θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικά για το ξεκαθάρισμα του εν λόγω 

θέματος και τα οποία αποτελούν στην ουσία διαφορετικά πεδία διερεύνησής του: το 

αρχικό ερώτημα αφορά στη συνεργασία των διαφορετικών τεχνών σ’ ένα έργο 

τέχνης, το δεύτερο στις ιστορικές σχέσεις μεταξύ λογοτεχνίας, καλών τεχνών και 

μουσικής και το τρίτο στις προβληματικές συστηματικές σχέσεις μεταξύ των 

τεχνών.
25

 Επισημαίνεται εξάλλου ο πολύ σημαντικός διαχωρισμός που ισχύει για 

κάθε τέχνη, ο οποίος αφορά στη διάκριση μεταξύ υλικών, δηλαδή μη αισθητικών 

στοιχείων, τα οποία διαφοροποιούνται σε κάθε τέχνη (όπως λέξεις, χρώματα, ήχοι), 

και δομής, επίπεδο στο οποίο είναι δυνατό να εντοπιστούν κοινά στοιχεία, μεταξύ 

των τεχνών.
26

 Η δομή ορίζεται από τον Σιαφλέκη ως η «οργάνωση των εκφραστικών 

και σημασιολογικών σχέσεων στη βάση ενός σχήματος» και αντιπαραβάλλεται με το 

θέμα που αποτελεί έναν «τόπο με κοινότητα χαρακτηριστικών που εντοπίζεται σε 

περισσότερες από μία εκφράσεις».
27 

                                                           
23

 Βλ: ό.π., 106. 
24

 Βλ: ό.π., 96. 
25

 Βλ: H. P. H. Teesing, «Literature and the Other Arts: Some Remarks», Yearbook of Comparative 

and General Literature, 12 (1963) 27-35
.
 βλ. ειδικότερα: 27. 

26
 Βλ: ό.π., 32. 

27
 Ζ. Ι. Σιαφλέκης, «Οι συγκρίσεις της λογοτεχνίας και των άλλων τεχνών: Ασφάλεια και κίνδυνοι μιας 

πρακτικής», ό.π., 27. 
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Για την Mary Gaither, υπάρχουν τριών ειδών προσεγγίσεις στις συγκριτικές 

μελέτες των τεχνών και της λογοτεχνίας.
28

 Αρχικά, η σχέση της μορφής και του 

περιεχομένου, στο πλαίσιο της οποίας εμπίπτουν θέματα για το ύφος, την τεχνική, την 

αφήγηση και την ιδέα (υπερισχύουν εδώ οι μελέτες για τη μορφή), εν συνεχεία η 

επίδραση της λογοτεχνίας στην τέχνη και αντίστροφα, και τέλος η σύνθεση των 

δύο
29

. Οι μελέτες που ασχολούνται με τη σύγκριση λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών 

έργων, εμπίπτουν σε μία από τις πιο πάνω προσεγγίσεις, οι οποίες μπορεί να 

παρουσιάζουν στοιχεία αλληλοεπικάλυψης, η έμφαση ωστόσο σε κάθε μελέτη 

αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για το είδος της προσέγγισης που ακολουθείται. 

Αξίζει να αναφερθεί εξάλλου, η παρατήρηση της ερευνήτριας ότι στο πλαίσιο των 

συγκριτικών προσεγγίσεων, η γνώση των αρχών ενός μέσου μπορεί να δώσει το 

έναυσμα για νέες προσεγγίσεις σε διαφορετικό μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης.
30

   

Σχετικό με την παραπάνω παρατήρηση για τις αρχές με βάση τις οποίες 

λειτουργούν τα διαφορετικά καλλιτεχνικά μέσα, είναι το πρώτο σκέλος της 

μεθοδολογικής πρότασης του Δημήτρη Αγγελάτου στην προαναφερθείσα μελέτη του, 

σύμφωνα με το οποίο είναι απαραίτητο η συγκριτολογική έρευνα για τη διαπλοκή της 

λογοτεχνίας με τις άλλες τέχνες να μην περιοριστεί στη λογοτεχνική θεματοποίηση 

της αντιστοιχίας μεταξύ δύο καλλιτεχνικών μορφών, αλλά να «περάσει επαγωγικά η 

παραγωγικά στη συνθεώρηση των ίδιων των όρων καλλιτεχνικής σύνθεσης των 

αντιστοιχούντων μεγεθών».
31

 Η ανάλυση και συγκριτική μελέτη των όρων άρθρωσης 

και λειτουργίας και των βαθύτερων δομών των δύο συγκρινόμενων καλλιτεχνικών 

μορφών, αποτελεί ένα σημαντικό στόχο μιας συγκριτικής μελέτης έργων δύο 

διαφορετικών τεχνών. Δεύτερο σκέλος της μεθοδολογικής πρότασης του ίδιου 

μελετητή, αποτελεί η χρήση στη συγκριτολογική μελέτη δύο διαφορετικών 

καλλιτεχνικών γλωσσών, «διαλογοποιημένων εννοιολογικών κατηγοριών, ικανών να 

αποδώσουν την ύπαρξη και λειτουργία πεδίων «ανταλλαγών» και διαπλοκής μεταξύ 

των διαφορετικών καλλιτεχνικών εκφράσεων, πεδίων που φέρνουν στο προσκήνιο 

την ερμηνευτική διάσταση» (ό.π., 50-51). Τα δύο καλλιτεχνικά μεγέθη 

αντιμετωπίζονται ως «μήτρες διαλογικών σχέσεων πολλαπλών κατευθύνσεων» (ό.π., 

                                                           
28

 Βλ.: Mary Gaither, «Literature and the Arts»: Comparative Literature: Method and Perspective 

(επιμ.: N. P. Stallknecht – H. Frenz), Southern Illinois University Press, 1961, 183-200. 
29

 Βλ: ό.π., 184 
30

 Βλ: ό.π., 192. 
31

 Δημήτρης Αγγελάτος, «Σύγκριση και διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις στη συγκριτική φιλολογία», 

ό.π., 48. 
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50), αντίληψη η οποία παραπέμπει και στη σχετική θέση των Wellek και Warren για 

τη διαλεκτική σχέση και την ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των τεχνών.  

Με βάση το σχήμα που προτείνει ο Αγγελάτος σε άλλη μελέτη του
32

, υπάρχουν 

δύο μεθοδολογικά όρια και τρεις μεθοδολογικοί όροι για να μπορούν να 

λειτουργήσουν οι διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Τα δύο μεθοδολογικά όρια 

συνιστούν αφενός η Θεωρία της Λογοτεχνίας, η σύγκριση, στο πεδίο της Συγκριτικής 

Φιλολογίας, και αφετέρου η Ιστορία της Τέχνης
33

. Οι τρεις μεθοδολογικοί όροι που 

τίθενται για τη λειτουργία της εν λόγω σχέσης, είναι οι εννοιολογικές, αισθητικές και 

καλλιτεχνικές κατηγορίες, η συνθεώρηση των ίδιων των παραμέτρων καλλιτεχνικής 

σύνθεσης των αντιστοιχούντων μεγεθών και η ειδολογικότητα των αντιστοιχούντων 

μεγεθών. Έτσι, συνοψίζεται συμπερασματικά το σχήμα για τους μεθοδολογικούς 

όρους των σύγχρονων διακαλλιτεχνικών προσεγγίσεων: «αντιστοιχούντα 

καλλιτεχνικά μεγέθη στη βάση αφενός διαπιστωμένων μεταξύ τους σχέσεων και 

αναλογιών, αφετέρου των ίδιων των όρων σύνθεσής τους, τα οποία θεωρούνται μέσα 

από το πρίσμα γενικών αισθητικών και καλλιτεχνικών κατηγοριών, με επίγνωση 

όμως της ειδολογικότητάς τους, της λειτουργίας τους δηλαδή εν ιστορία, της 

ιστορικότητάς τους» (ό.π., 20-21).  

Ο Γιώργος Βελουδής από την πλευρά του σκιαγραφεί τις κυριότερες όψεις της 

συνύπαρξης της λογοτεχνίας με τις άλλες τέχνες, οριοθετώντας τους διαφορετικούς 

τομείς έρευνας των σχέσεων αυτών
34

. Αναφέρεται αρχικά σε μικτές μορφές, δηλαδή 

σε πληθώρα μορφών με μεγάλη ιστορική διάρκεια που συνδυάζουν διαφορετικές 

τέχνες, όπως για παράδειγμα η χορική ποίηση, η τραγωδία, η όπερα, που συνδυάζουν 

ποίηση, μουσική και χορό, οι γραφικές τέχνες, όπου γίνεται σύζευξη λόγου και 

εικαστικών τεχνών, και ο κινηματογράφος, όπου η λογοτεχνία συνδυάζεται με τις 

υπόλοιπες τέχνες
35

. Η μελέτη των διπλών ταλέντων, δηλαδή των καλλιτεχνών που 

ασχολήθηκαν και δημιούργησαν έργα σε περισσότερες από μία τέχνες, όπως ο E.T.A 

Hoffmann, ο R. Wagner και οι συγκριτικές μελέτες για το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα 

                                                           
32

 Βλ.: Δημήτρης Αγγελάτος, «Τέχνες του χώρου και τέχνες του χρόνου. Ένα σχήμα για 

μεθοδολογικούς όρους και όρια στις σύγχρονες διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις»: Τα όρια των ειδών 

στην τέχνη σήμερα (31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2006), Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 

Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 2009, 15-23. 
33

 Βλ: ό.π., 15. 
34

 Βλ.: Γιώργ. Βελουδής, «Η λογοτεχνία και οι άλλες τέχνες»: Γραμματολογία. Θεωρία Λογοτεχνίας, 

Αθήνα, Εκδόσεις Δωδώνη, 1994, 296-311.  
35

 Βλ: ό.π., 298-301. 
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στο διπλό έργο τους, αποτελούν ένα διαφορετικό τομέα διερεύνησης των σχέσεων 

αυτών.
36

  

Η διερεύνηση επιπλέον, αφενός των κοινών θεμάτων και μοτίβων στις διάφορες 

τέχνες, όπως για παράδειγμα η μεταφορά στη λογοτεχνία του θέματος μιας μουσικής 

σύνθεσης, ή η μεταφορά εικαστικών έργων και παραστάσεων στη λογοτεχνία, και 

αφετέρου η μεταφορά μορφών και δομών από μία τέχνη σε άλλη, αποτελούν ακόμα 

δύο πτυχές της σχέσης αυτής, όπως περιγράφεται από τον ίδιο μελετητή.
37

 Η δεύτερη 

πτυχή, η μελέτη δηλαδή της μορφικής αλληλεπίδρασης, αλλά και της μορφικής 

συγγένειας των διαφόρων τεχνών, αποτελεί, σύμφωνα με τον Βελουδή, το πιο 

ενδιαφέρον και το πιο περίπλοκο πεδίο που περιλαμβάνει τη μελέτη των μουσικών 

μορφών όπως εμφανίζονται σε ποιητές, την ανίχνευση δομής ή τεχνικών στοιχείων 

ενός μουσικού είδους, όπως της φούγκας, σε λογοτεχνικό είδος.
38

 Αξίζει να 

υπογραμμιστεί ότι η έμφαση στη μελέτη της μορφής και της δομής των 

καλλιτεχνικών έργων στο πλαίσιο των διακαλλιτεχνικών προσεγγίσεων, αποτελεί 

κοινή συνισταμένη των μελετητών του εν λόγω θέματος, όπως έχει διαφανεί και από 

την μέχρι τώρα διερεύνηση. Τέλος, όπως αναφέρει ο Βελουδής, η ύπαρξη 

παράλληλων καλλιτεχνικών ρευμάτων, όπως ο κλασικισμός, ο ρομαντισμός, ανάμεσα 

στη λογοτεχνία και στις άλλες τέχνες αποτελεί την τελευταία πτυχή της σχέσης τους 

και την «πειστικότερη απόδειξη της συγγένειας και της αλληλεπίδρασής τους» (ό.π., 

310). 

Η σχέση στην οποία θα επικεντρωθούμε για τους σκοπούς της παρούσας 

διατριβής, και της οποίας οι θεωρητικές προεκτάσεις θα μας απασχολήσουν εκτενώς 

παρακάτω, είναι αυτή της λογοτεχνίας, και ειδικότερα της ποίησης, με τη μουσική. Η 

στενή σχέση των δύο τεχνών είναι ιστορική και χρονολογείται από τα αρχαία χρόνια 

και ειδικότερα από την Αρχαία Ελλάδα, όπου η ποίηση και η μουσική θεωρούνταν 

αδελφές τέχνες.
39

 Η προσθήκη στίχων σε προϋπάρχουσες μελωδίες, η ύπαρξη 

ξεχωριστής μελωδίας σε κάθε ομηρικό στίχο, η ύπαρξη ρυθμικών και μελωδικών 

ιδιοτήτων συνδεδεμένων με τη μουσική και στην ποίηση, η μικρή απόσταση ομιλίας 

και τραγουδιού στην Αρχαία Ελλάδα,
40

 και παράλληλα το είδος της μουσικής που 

επικρατούσε στην αρχαιότητα, δηλαδή η φωνητική μουσική, εφόσον δεν υπήρχε 
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 Βλ: ό.π., 302. 
37

 Βλ: ό.π., 303-307. 
38

 Βλ: ό.π., 309. 
39

 Βλ: James Anderson Winn, Unsuspected Eloquence. A History of the Relations between Poetry and 

Music, Λονδίνο, Yale University Press, 1981, 1.  
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 Βλ: ό.π., 1-6. 
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μουσική χωρίς λόγο ή ομιλία, αλλά ούτε και επίσημη ομιλία χωρίς μουσική,
41

 

αποτελούν ορισμένα από όσα στοιχεία αποδεικνύουν την άρρηκτη σχέση των δύο 

τεχνών στην αρχαιότητα.   

Στη διάρκεια του 18
ου

 αιώνα, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις σχέσεις μεταξύ 

των τεχνών και γίνεται μια προσπάθεια ανεύρεσης ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ 

διαφορετικών τεχνών.
42

 Ο Η. Μ. Schueller σε μελέτη του εντοπίζει ορισμένα κοινά 

στοιχεία μεταξύ διαφορετικών τεχνών, όπως για παράδειγμα μεταξύ μουσικής και 

αρχιτεκτονικής, μουσικής και χορού, λογοτεχνίας και μουσικής.
43

 Τα κοινά στοιχεία 

που αναφέρονται σχετικά με τη λογοτεχνία και τη μουσική, αφορούν αφενός στην 

παραγωγή ενότητας στη σύνθεση, η οποία στη μεν λογοτεχνία προάγεται μέσω του 

κύριου θέματος που μπορεί να είναι ιδέα ή αίσθημα, στη δε μουσική μέσω του κύριου 

αισθήματος που μπορεί να είναι μια μελωδική ιδέα, και αφετέρου στην παραγωγή 

έκφρασης, κάτι που στη μεν λογοτεχνία γίνεται μέσω της πλοκής, της στιχουργίας και 

της ποιητικής έκφρασης, στη δε μουσική μέσω της μελωδίας και της αρμονίας.
44

  

Άρρηκτα συνδεδεμένη με το δεύτερο κοινό μεταξύ λογοτεχνίας και μουσικής 

που εντοπίστηκε πιο πάνω, δηλαδή την παραγωγή έκφρασης, είναι, όπως αναφέρει ο 

P. O. Kristeller, η αλλαγή στην κατεύθυνση της ποίησης κατά τον 18
ο
 αιώνα, από 

περιγραφική σε συναισθηματική, κάτι το οποίο ήταν αποτέλεσμα του ιδιαίτερου 

συνδέσμου της ποίησης με τη μουσική.
45

 Η μετακίνηση της ποίησης από την 

περιγραφική κατεύθυνση προς εκείνην της έκφρασης συναισθημάτων ήταν το 

αποτέλεσμα της αλλαγής στην αντίληψη για τη μίμηση. Η αντίληψη που επικρατούσε 

από την αρχαιότητα μέχρι τον 18
ο
 αιώνα, σύμφωνα με την οποία η τέχνη μιμούνταν 

εξωτερικά αντικείμενα, αντικαθίσταται από τον 18
ο
 αιώνα και εξής από τη ρομαντική 

αντίληψη, με βάση την οποία το έργο τέχνης αποτελεί την έκφραση των 

συναισθημάτων και της εσωτερικότητας του καλλιτέχνη
.
 στο πλαίσιο αυτής της 

                                                           
41

 Βλ: Albert Wellek, «The Relationship between Music and Poetry», The Journal of Aesthetics and Art 

Criticism, 21, 2 (Χειμώνας 1962) 149-156
.
 βλ. ειδικότερα: 150. 

42
 Βλ: James S. Malek, The Arts Compared: An aspect of Eighteenth-Century British Aesthetics, 

Ντιτρόιτ, Wayne State University Press, 1974, 11.  
43

 Βλ: Herbert M. Schueller, «Correspondences between Music and the Sister Arts, According to 18
th

 

Century Aesthetic Theory», The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 11, 4 [=Special Issue on the 

Interrelations of the Arts] (Ιούνιος 1953) 334-359. 
44

 Βλ: ό.π., 343. 
45

 Βλ: Paul Oskar Kristeller, «The Modern System of the Arts: A Study in the History of Aesthetics. 

Part II», Journal of the History of Ideas, 13, 1, (Ιανουάριος 1852), 17-46· βλ. ειδικότερα: 31.  
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αλλαγής, η διασύνδεση και ο παραλληλισμός της ποίησης, γίνεται όχι πλέον με τη 

ζωγραφική, αλλά με τη μουσική.
46

  

Αξίζει να γίνει συνοπτική αναφορά στο σημείο αυτό στο σημαντικό διαχωρισμό 

που εισάγει ο Gotthold Ephraim Lessing, εκτενής ανάλυση του οποίου θα γίνει στο 

επόμενο κεφάλαιο, μεταξύ των οπτικών τεχνών από τη μια, τα σημεία των οποίων 

παρατάσσονται και συνυπάρχουν στο χώρο, της ποίησης και της μουσικής από την 

άλλη, τα σημεία των οποίων διαδέχονται το ένα το άλλο στο χρόνο. Ο διαχωρισμός 

των πιο πάνω τεχνών, ο οποίος κατοχυρώνει τη διασύνδεση της ποίησης με τη 

μουσική, γίνεται στη βάση όχι μόνο του στοιχείου της χρονικότητας, αλλά και βάσει 

των μέσων που χρησιμοποιούν, οι μεν οπτικές τέχνες, τις μορφές και τα χρώματα, η 

δε ποίηση, όπως και η μουσική, τους ήχους.
47

 

Η χρονική διάσταση και η προφορικότητα της ποίησης και της μουσικής, 

αποτυπώνονται, σύμφωνα με τον Bertrand H. Bronson, σε μια σειρά από στοιχεία που 

είναι κοινά και στις δύο τέχνες, όπως η ηχητική ομοιότητα και αντίθεση, η 

επανάληψη, η ανάπτυξη και ρυθμική κίνηση, ο υπαινιγμός προς τα εμπρός και προς 

τα πίσω, καθώς και ο ρυθμός και το μέτρο.
48

 Τα επαναλαμβανόμενα θέματα ή μοτίβα 

που επανέρχονται, καθώς και τα επεισόδια αντίθεσης ή ομοιότητας που εμφανίζονται 

σε ένα μουσικό ή λογοτεχνικό έργο, τεκμηριώνουν τη διασύνδεση της ποίησης με τη 

μουσική.
49

 Η μουσική τεχνική της αντίστιξης επιπλέον, δηλαδή της ταυτόχρονης 

συνήχησης πολλών διαφορετικών μελωδιών, οι οποίες συνδυάζονται με βάση ένα 

συγκεκριμένο πρόγραμμα κανόνων, μπορεί να εφαρμοστεί και σε λογοτεχνικά έργα, 

μέσω της δυνατότητας των σημαινόντων να αντιστοιχούν σε πολλαπλά σημαινόμενα, 

δηλαδή της πολυσημίας που μπορεί να εντοπιστεί σε επίπεδο λέξης ή φράσης.
50

  

Στην ιδιαίτερα σημαντική, για το πεδίο της συγκριτικής προσέγγισης μουσικής 

και λογοτεχνίας, μονογραφία του, Music and Literature: A Comparison of the Arts 

                                                           
46

 Για το θέμα αυτό βλ: M. H. Abrams, Ο καθρέφτης και το φως. Ρομαντική θεωρία και κριτική 

παράδοση (1953), (μτφρ.: Άρης Μπερλής), Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική, 2001. Ανάλυση του 

συγκεκριμένου θέματος, γίνεται στο ΙΙ κεφάλαιο της παρούσας διατριβής.  
47

 Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου θέματος γίνεται στο έργο του Gotthold Ephraim Lessing, Laocoon. 

An essay on the Limits of Painting and Poetry (1766), (μετφρ.: Edward Allen McCormick), Βαλτιμόρη, 

The Johns Hopkins University Press, 1962. 
48

 Βλ: Bertrand H. Bronson, «Literature and Music»: The Relations of Literary Study: Essays on 

Interdisciplinary Contributions, (επιμ.: James Thorpe), Νέα Υόρκη, Modern Language Association of 

America, 1967, 127-150
.
 βλ. ειδικότερα: 129.  

49
 Βλ: ό.π., 131. Για διαφορετικές πτυχές της σχέσης της ποίησης και της μουσικής, βλ: Πρακτικά 15

ου
 

συμποσίου ποίησης: Ποίηση και Μουσική (Πανεπιστήμιο Πατρών, 7-9 Ιουλίου 1995),  (επιμ.: Σ. Λ. 

Σκαρτσής), Πάτρα, Αχαϊκές Εκδόσεις, 1997.  
50

 Βλ: Calvin S. Brown, Music and Literature: A Comparison of the Arts, ΗΠΑ, University Press of 

New England, 1987, 42. 
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(ό.π.), αλλά και σε άλλες μελέτες του για το θέμα αυτό, o Calvin Brown, διερευνά 

διεξοδικά τρεις πτυχές της εν λόγω σχέσης: αφενός τη συνεργασία των δύο τεχνών 

στη φωνητική μουσική, δηλαδή τη μουσική που εκτελείται από ένα ή περισσότερους 

τραγουδιστές, αφετέρου την επίδραση της λογοτεχνίας στη μουσική με επικέντρωση 

στην προγραμματική μουσική, δηλαδή τη μουσική που στηρίζεται σε εξωμουσικές 

ιδέες και περιεχόμενα, στην περιγραφική και στην αφηγηματική μουσική, και τέλος 

την επίδραση της μουσικής στη λογοτεχνία. Ιδιαίτερη έμφαση, η οποία αποτυπώνεται 

και στην οργάνωση της προαναφερθείσας μονογραφίας του, δίνεται στην επίδραση 

της μουσικής στη λογοτεχνία, όπου επισημαίνονται τεχνικές, δομικά στοιχεία, 

χαρακτηριστικά, αποτελέσματα, αρχές και θέματα, που μεταφέρονται από τη μία 

τέχνη στην άλλη,
51

 τα βασικότερα από τα οποία θα παρουσιαστούν συνοπτικά 

παρακάτω.  

Η αρχή της επανάληψης και της παραλλαγής που εφαρμόζεται και στις δύο 

τέχνες, περιλαμβάνει «τόσο την ακριβή επανάληψη, όσο και την επανάληψη με 

διαφοροποίηση, τοποθετώντας την έμφαση στην ομοιογένεια του υλικού και 

επιτρέποντας ταυτόχρονα την αλλαγή στην παρουσίασή του» (ό.π., 103). Στην 

ποίηση η αρχή αυτή, αφενός εφαρμόζεται μέσα από τα στοιχεία της ομοιοκαταληξίας, 

της συνήχησης, της παρήχησης, αλλά και των σχημάτων λόγου, παρομοιώσεων και 

μεταφορών, και αφετέρου αποτελεί χαρακτηριστικό αρκετών ποιητικών μορφών, 

όπως για παράδειγμα της ωδής, της μπαλάντας.
52

 Ενώ η ομοιοκαταληξία, η συνήχηση 

και η παρήχηση στηρίζονται στην επανάληψη και στην παραλλαγή γραμμάτων ή 

συλλαβών και οι παρομοιώσεις και μεταφορές στην επανάληψη και παραλλαγή ιδεών 

και εννοιών, οι ποιητικές μορφές περιλαμβάνουν την αρχή αυτή, ως βασική για τη 

δομική τους οργάνωση. Μια διαφορά που εντοπίζεται στη χρήση της εν λόγω αρχής, 

αφορά στο ότι ενώ στη λογοτεχνία οι μικρές μορφές στηρίζονται κατά κόρον σε 

αυτήν, στη μουσική συμβαίνει το αντίθετο, με αποτέλεσμα οι μεγαλύτερες μουσικές 

μορφές, όπως η σονάτα, η φούγκα και το ροντό, να μην μπορούν να οριστούν 

ικανοποιητικά, παρά μόνο με όρους επαναληπτικών μοτίβων.
53

 Έτσι, ο μελετητής 

αναφορικά με τη χρήση της επανάληψης στις δύο τέχνες, καταλήγει στο συμπέρασμα 
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 Βλ: ό.π., 100. Για συνοπτική παρουσίαση των τριών πτυχών της σχέσης των δύο τεχνών, βλ.: Του 

ίδιου μελετητή: «The Relations between Music and Literature as a Field of Study», Comparative 

Literature, 22, 2 (Άνοιξη 1970) 97-107. 
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 Βλ: ό.π., 104-108. 
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 Βλ: ό.π., 108-109. 
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ότι «η μουσική απαιτεί πολύ μεγαλύτερο ποσοστό επανάληψης, από αυτό που μπορεί 

να αντέξει η λογοτεχνία» (ό.π., 109).   

Επιπλέον, αναλύοντας το ζήτημα του θέματος και των παραλλαγών του σε 

άλλη του μελέτη
54

, ο Brown, εντοπίζει δύο πιθανά προβλήματα που έχουν να 

αντιμετωπίσουν όσοι ποιητές προσπαθούν να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη αρχή. Το 

μεν πρώτο αφορά στο μέγεθος του θέματος και της παραλλαγής, εφόσον στην 

περίπτωση της μουσικής η διάρκεια των νοτών μπορεί να σμικρυνθεί, ενώ στην 

ποίηση δεν είναι δυνατόν να μειωθεί η διάρκεια των συλλαβών
55

. Το δεύτερο 

πρόβλημα αφορά στον τρόπο με τον οποίο σχηματίζεται η διαφορετική παραλλαγή σε 

κάθε τέχνη, και υπογραμμίζεται η δυσκολία που υπάρχει στην ποίηση, αφού ο 

αναγνώστης θυμάται το νόημα και όχι τις ακριβείς λέξεις, σε αντίθεση με τη μουσική, 

όπου είναι πιο εύκολο για τον ακροατή να απομνημονεύσει τη μελωδία.
56

 Οι λύσεις 

που προτείνονται από τον μελετητή, αφορούν στην πιο ξεκάθαρη διαφοροποίηση της 

ποιητικής παραλλαγής από το θέμα, ώστε να είναι πιο εύκολο να αναγνωρίζεται ως 

παραλλαγή, καθώς και στην επικέντρωση σε διαφοροποιήσεις στο ρυθμό, τον τόνο 

και την εικονογραφία, αντί στις λέξεις.
57

      

Μια δεύτερη αρχή που συναντάται σε πληθώρα τεχνών, είναι εκείνη της 

ισορροπίας και της αντίθεσης, που συνιστά «μια αρχή που τοποθετεί την έμφαση στη 

διαφορά, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη δομική ή αναλογική ομοιογένεια στο πλαίσιο 

της ισορροπίας»
58

. Στη ρυθμική δομή των χρονικών τεχνών, η ισορροπία και η 

αντίθεση μεταξύ τονισμένων και άτονων ήχων, αποτελεί τη βάση για τον κάθε 

μετρικό πόδα στην ποίηση και το κάθε μέτρο στη μουσική, και εκτείνεται μέχρι το 

επίπεδο της φράσης, του μέρους ενός λογοτεχνικού έργου, αλλά και μιας ολόκληρης 

πράξης ή του συνόλου του λογοτεχνικού έργου.
59

 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

εφαρμογής της συγκεκριμένης αρχής στην ποίηση που αναλύει ο Brown, αφορά στην 

ποιητική μορφή του ιταλικού σονέτου σε σύγκριση με το αγγλικό. Στο αγγλικό 

σονέτο που αποτελείται από τρεις τετράστιχες στροφές και ένα δίστιχο, και στα μεν 

τετράστιχα αναπτύσσονται οι ιδέες, στο δε δίστιχο διατυπώνεται το τελικό σχόλιο, 

εντοπίζεται μία δυσαναλογία μεταξύ του πρώτου μέρους και του δεύτερου, τόσο 
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 Βλ.: Calvin S. Brown, «Theme and Variations as a Literary Form»: Essays on Form. Literature and 

Music, (επιμ.:. Nancy Anne Cluck), ΗΠΑ, Brigham Young University Press, 1936, 70-81.  
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 Βλ: ό.π., 73. 
56

 Βλ: ό.π., 74. 
57

 Βλ: ό.π., 75. 
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 Calvin S. Brown, Music and Literature: A Comparison of the Arts, ό.π., 103. 
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 Βλ: ό.π., 114. 
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ποσοτική όσο και ποιοτική.
60

 Η ανωτερότητα του ιταλικού σονέτου, σύμφωνα με τον 

μελετητή, συνίσταται στο ότι αποτελεί το αποτέλεσμα μιας καλύτερης διευθέτησης 

και χρήσης της αρχής της ισορροπίας και της αντίθεσης, εφόσον ο διαχωρισμός σε 

δύο τετράστιχα αφενός και δύο τρίστιχα αφετέρου, παρέχει καλύτερη ισορροπία 

μεταξύ των δύο μερών, χωρίς να οδηγεί σε απόλυτη συμμετρία, ενώ παράλληλα 

εξασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ των δύο πρώτων στροφών και των δύο 

επόμενων.
61

 

Οι ποιητικές μορφές που σχετίζονται με καθορισμένες μουσικές μορφές, 

ορισμένες από τις οποίες είναι ανεξάρτητες στις δύο τέχνες, και ορισμένες άλλες, οι 

οποίες συνιστούν προσπάθεια των συγγραφέων να δανειστούν και να προσαρμόσουν 

υπάρχουσες μουσικές δομές, αποτελούν ένα ακόμα πεδίο διερεύνησης της επίδρασης 

της μουσικής στην ποίηση, όπως το εντοπίζει ο Brown.
62

 Χρησιμοποιώντας για τους 

σκοπούς της συγκεκριμένης διερεύνησης τη μη ξεκάθαρα καθορισμένη τόσο σε 

λογοτεχνικά, όσο και σε μουσικά συμφραζόμενα, λέξη «μορφή» («form»), ως 

αποκλειστικά «το εγκαθιδρυμένο δομικό μοτίβο όπως εντοπίζεται σε μια φούγκα ή σε 

ένα ιταλικό σονέτο»
63

, ο μελετητής εντοπίζει και αναλύει την πρώτη μουσική μορφή, 

το μουσικό θέμα και τις παραλλαγές του. Η μορφή αυτή στηρίζεται στην επανάληψη 

με διαφοροποίηση και αποτελείται από ένα θέμα που δίνεται αρχικά στην πιο απλή 

εκδοχή του και στη συνέχεια επαναλαμβάνεται με πληθώρα διαφορετικών εκδοχών, 

καθεμιά από τις οποίες διαφοροποιείται από την αρχική με συγκεκριμένο και 

συστηματικό τρόπο, ώστε να αποτελεί κατανοητή μονάδα από μόνη της.
64

 

Η μορφή ΑΒΑ αποτελεί μια ακόμα πολύ συνηθισμένη μουσική μορφή, όπου το 

πρώτο μέρος ακολουθείται από ένα αντιθετικό ενδιάμεσο μέρος και μια επιστροφή 

στο πρώτο μέρος για κατάληξη.
65

 Πολλοί ποιητές χωρίς να έχουν δεχτεί επίδραση 

από τη μουσική, έχουν χρησιμοποιήσει την μορφή ΑΒΑ, το πρώτο μέρος της οποίας 

είναι πολύ μικρό, κάτι που τη διαφοροποιεί, όπως αναφέρει ο Brown, από την 

αντίστοιχη μουσική μορφή και κατ’ επέκταση από όσα τα ποιητικά κείμενα έχουν 

δεχτεί επίδραση από αυτήν, το πρώτο μέρος των οποίων είναι το μεγαλύτερο και 
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 Βλ: ό.π., 118. 
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 Βλ: ό.π., 127. Για εκτενέστερη ανάλυση και παραδείγματα, βλ: Calvin S. Brown, Tones into Words: 
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63

 Calvin S. Brown, Music and Literature: A Comparison of the Arts, ό.π., 128. 
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 Βλ: ό.π., 135. 
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σημαντικότερο.
66

 Άμεσα συνδεδεμένη με τα πιο πάνω, είναι η μουσική μορφή του 

ροντό, αποτελούμενη από μια σειρά μορφών ΑΒΑ, που συνδέονται μεταξύ τους μέσω 

της χρήσης του κοινού θέματος Α, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη και τη λήξη του 

έργου και επαναλαμβάνεται, είτε ακριβώς το ίδιο, είτε ελαφρώς διαφοροποιημένο, 

μετά από κάθε διαφορετικό παρεμβαλλόμενο θέμα
.
 η σχηματική απόδοση του ροντό, 

το οποίο εφαρμόζεται και σε ποιητικές συνθέσεις, έχει ως εξής: ΑΒΑΓΑΔΑ...
67

 

Μια ενδιαφέρουσα και πιο περίπλοκη μουσική μορφή είναι η φούγκα που 

αποτελείται από τρία μέρη, κάθε ένα από τα οποία έχει τη δική του προκαθορισμένη 

δομή και είναι γραμμένη σε αντιστικτική γραφή, όπου κάθε φωνή έχει τη δική της 

μελωδική γραμμή που μπορεί να ακούγεται ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με άλλες.
68

 

Η έκθεση αποτελεί το πρώτο μέρος και αρχίζει με την ανακοίνωση του κεντρικού 

θέματος σε μία από τις φωνές, χωρίς συνοδεία, που ακολουθείται από την επανάληψή 

του από μία άλλη φωνή, την απάντηση, ενώ η πρώτη φωνή προχωρεί με αντιστικτικό 

τρόπο. Το αντίθεμα, δηλαδή μια δεύτερη αυτόνομη μελωδία, ένα δεύτερο θέμα, 

ακούγεται στην πρώτη φωνή μετά την ολοκλήρωση του κύριου θέματος, τη στιγμή 

που στη δεύτερη φωνή ακούγεται η απάντηση. Ακολουθώντας το θέμα, το αντίθεμα 

και την απάντηση, εισέρχεται ένα μικρό επεισόδιο που ονομάζεται codetta, και στη 

συνέχεια το θέμα εμφανίζεται στην τρίτη και στην τέταρτη φωνή κατά τον ίδιο τρόπο. 

Το δεύτερο μέρος της φούγκας είναι αρκετά πιο ελεύθερο από το πρώτο, 

αποτελούμενο από επεισόδια, τα οποία εναλλάσσονται με εμφανίσεις του θέματος, 

κάτι που δίνει αρκετή ελευθερία στο συνθέτη. Το τρίτο μέρος επανέρχεται στα 

βασικά στοιχεία της έκθεσης και συχνά χρησιμοποιεί το stretto, ένα κομμάτι δηλαδή 

όπου η μια φωνή παίρνει το θέμα, χωρίς αυτό να έχει ολοκληρωθεί στην 

προηγούμενη.
69

 

 Έχοντας περιγράψει τα βασικά στοιχεία της φούγκας, στα οποία θα γίνει 

περαιτέρω αναφορά σε επόμενα κεφάλαια, εφόσον η μορφή αυτή σχετίζεται με το 

ποιητικό έργο του Διονύσιου Σολωμού, ο Brown αναφέρεται σε μία ποιητική φούγκα 

την οποία θεωρεί εξαιρετικά επιτυχημένη και εντοπίζει στο λογοτεχνικό κείμενο του 

μουσικά καταρτισμένου Thomas De Quincey, The English Mail-Coach. Το εν λόγω 

κείμενο αποτελείται από τρία μέρη, το τρίτο από τα οποία καλείται «Dream-Fugue»· 

η ανάπτυξη του μέρους αυτού, όπως αναλύει διεξοδικά ο μελετητής, προσομοιάζει, 
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 Βλ: ό.π., 137-139. 
67
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χωρίς ωστόσο να μιμείται άκαμπτα με ζημιογόνο προς το λογοτεχνικό κείμενο τρόπο, 

τη δομή μιας μουσικής φούγκας.
70

 Δύο είναι τα βασικά πλεονεκτήματα που 

συντείνουν στην επιτυχία της λεκτικής αυτής φούγκας, σύμφωνα με τον Brown. Το 

πρώτο συνίσταται στο ιδανικό κεντρικό θέμα του έργου, που είναι μια σειρά από 

όνειρα, τα οποία επιτρέπουν τη συστηματική τους χρήση με διαφορετικές 

συνοδευτικές καταστάσεις, όπως το κεντρικό μουσικό θέμα που επανέρχεται. Το 

δεύτερο πλεονέκτημα αφορά στο περίτεχνο ύφος του συγγραφέα, που περιλαμβάνει 

παραλληλισμούς, κορυφώσεις, παρενθέσεις, σύνθετες περιόδους.
71

 Η δυσκολία του 

ταυτόχρονου ακούσματος διάφορων φωνών στη μουσική φούγκα, που συναντά 

όποιος συγγραφέας επιχειρεί να γράψει μία λεκτική φούγκα, αντιμετωπίζεται 

παραδειγματικά από τον De Quincey, όπως υποστηρίζει ο ίδιος μελετητής, μέσω του 

θέματος που χρησιμοποιεί, αποτελούμενο από μια σειρά ιδεών, οι οποίες παραμένουν 

σταθερές και επανέρχονται, ενώ η αντιστικτική συνοδεία αλλάζει.
72

     

Η σονάτα που έχει την έννοια τόσο ενός έργου αποτελούμενου από πολλές 

κινήσεις, όσο και της συγκεκριμένης δομής μιας κίνησης, συγκροτεί μία μουσική 

μορφή που χωρίζεται σε τρία μέρη, την έκθεση, την ανάπτυξη και την 

ανακεφαλαίωση.
73

 Η έκθεση αρχίζει με την παρουσίαση του κύριου θέματος, το 

οποίο ακολουθείται από ένα δεύτερο θέμα που βρίσκεται σε αντίθεση με το πρώτο 

και από ένα τρίτο. Η ανάπτυξη επιτρέπει την ανάλυση των θεμάτων και η 

ανακεφαλαίωση επαναλαμβάνει τα διάφορα θέματα με μια προοπτική κλεισίματος 

του κομματιού.
74

 Τα στοιχεία από την εν λόγω μουσική μορφή που μπορούν να 

εντοπιστούν σε ποιητικά έργα, αφορούν στο χωρισμό σε κινήσεις, καθώς και στις 

μουσικές ενδείξεις, ενώ αξίζει να αναφερθεί η διαπίστωση του μελετητή ότι αποτελεί 

αρκετά δύσκολο εγχείρημα η ενσωμάτωση της μουσικής αυτής μορφής στη 

λογοτεχνία.
75

  

Πέραν των παραπάνω μουσικών μορφών και τεχνικών, που χρησιμοποιούνται 

από ποιητές, ο Brown αναφέρεται και σε λιγότερο απτές επιδράσεις της μουσικής στη 

λογοτεχνία. Μία από αυτές είναι η χρήση συμβόλων από ποιητές, μέσω των οποίων η 

ποίηση προσεγγίζει τις μεθόδους και τις επιδράσεις της μουσικής.
76

 Το παράδειγμα 
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που δίνεται από τον μελετητή, αφορά στο ποίημα του W. Whitman, When Lilacs last 

in the dooryard bloom’d, όπου το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μέσα από την 

παρουσίαση και ανάπτυξη τριών βασικών συμβόλων· τα σύμβολα αυτά αποτελούν το 

θέμα του ποιήματος, στο οποίο, σύμφωνα με τον Brown, η μορφή και το περιεχόμενο 

είναι αχώριστα, κάτι που προσεγγίζει στην μουσική.
77

 Το μοτίβο επίσης, δηλαδή η 

λεκτική φόρμουλα που επαναλαμβάνεται σκόπιμα, αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο 

ειλημμένο από την μουσική, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στην λογοτεχνία.
78

 Η 

λειτουργία των επαναλαμβανόμενων μουσικών μοτίβων ή προτύπων, όπως 

ονομάζονται διαφορετικά, αφορά στην υπενθύμιση του συγκεκριμένου στοιχείου στο 

υποσυνείδητο του ακροατή και στη χρήση τους ως δομικού υλικού που βοηθά στη 

μορφολογική ενότητα του δράματος.
79

             

Ο Steven Paul Scher στη μελέτη του «Literature and Music», αναπτύσσει και 

συστηματοποιεί τον εύλογο διαχωρισμό των σχέσεων μεταξύ λογοτεχνίας και 

μουσικής που εισήγαγε ο Brown, κωδικοποιώντας τις σχέσεις και τους 

παραλληλισμούς μεταξύ τους στις εξής τρεις κατηγορίες: μουσική και λογοτεχνία, 

λογοτεχνία στη μουσική και μουσική στη λογοτεχνία.
80

 Στην πρώτη κατηγορία 

εμπίπτει, με βάση τον εν λόγω μελετητή, η φωνητική μουσική, («vocal music»), 

δηλαδή η μουσική που ερμηνεύεται από έναν ή περισσότερους τραγουδιστές, με το 

λογοτεχνικό κείμενο και τη μουσική σύνθεση να είναι αξεδιάλυτα συνδεδεμένα.
81

 

Στη δεύτερη κατηγορία που φέρει την ονομασία «λογοτεχνία στη μουσική» και 

αφορά στην επίδραση της λογοτεχνίας στη μουσική, εμπίπτει η προγραμματική 

μουσική, δηλαδή η μουσική αφηγηματικού, αναπαραστατικού ή περιγραφικού ύφους, 

η οποία αναπαριστά μια εξωμουσική ιδέα ή περιεχόμενο, προερχόμενα από άλλες 

μορφές, όπως η λογοτεχνία.
82

 Η τρίτη κατηγορία, δηλαδή η μουσική στη λογοτεχνία 

που αφορά στην επίδραση της μουσικής στη λογοτεχνία και ασχολείται αποκλειστικά 

με λογοτεχνικά έργα, αναφέρεται στη μουσικοποίηση της λογοτεχνίας ή τη 

ρηματοποίηση της μουσικής και περιλαμβάνει τρία βασικά είδη: τη λεκτική μουσική 
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(«word music»), τις μουσικές δομές και τεχνικές στα λογοτεχνικά έργα και την 

ρηματική μουσική («verbal music»).
83

   

Η μίμηση της ακουστικής ποιότητας της μουσικής στο επίπεδο των λέξεων 

αποτελεί την λεκτική μουσική, η οποία ενισχύεται από τεχνικές όπως η ονοματοποιία, 

δηλαδή ο σχηματισμός μιας λέξης μέσω μίμησης ενός φυσικού ήχου, η παρήχηση, η 

συνήχηση και η ομοιοκαταληξία.
84

 Το δεύτερο είδος επίδρασης της μουσικής στη 

λογοτεχνία, αφορά σε δύο τύπους δανεισμού της λογοτεχνίας από τη μουσική, αφενός 

στην προσαρμογή μεγάλων μουσικών δομών και μοτίβων, αφετέρου στην εφαρμογή 

μουσικών τεχνικών, κοινών στις δύο τέχνες.
85

 Οι μουσικές δομές της σονάτας, της 

φούγκας και του ροντό, αλλά και οι τεχνικές της επανάληψης, της αλλαγής, της 

ισορροπίας, της αντίθεσης και του επαναλαμβανόμενου μοτίβου («leitmotiv») που 

χρησιμοποιούνται τόσο στη μουσική όσο και στη λογοτεχνία, τυγχάνουν ιδιαίτερης 

διερεύνησης στο επίπεδο αυτό.
86

  

Το τρίτο είδος επίδρασης που μπορεί να ασκήσει η μουσική στη λογοτεχνία και 

είναι για τον St. P. Scher, η ρηματική μουσική, αφορά στη λογοτεχνική 

αναπαράσταση διανοητικών και συναισθηματικών καταστάσεων και συμβολικού 

περιεχομένου που εισηγείται η μουσική.
87

 Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται αφενός 

λογοτεχνικά κείμενα που έχουν ως θέμα τους ένα συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι και 

αφετέρου λογοτεχνικά κείμενα που παρουσιάζουν φανταστικές μουσικές συνθέσεις.
88

 

Ορισμένοι από τους τρόπους μέσω των οποίων προωθείται η ρηματική μουσική, 

περιλαμβάνουν την επανάληψη, το συγκεκριμένο τεχνικό λεξιλόγιο για 

συγκεκριμένους ήχους, τις διαφορετικές δομές σύνταξης, τη σκηνογραφία, την 

εναλλαγή των εικόνων και τα ρητορικά σχήματα.
89

      

Σε μια προσπάθεια επαναδιερεύνησης του πεδίου συσχετισμού της λογοτεχνίας 

και της μουσικής και εντοπισμού των αντιλήψεων άλλων μελετητών αναφορικά με 

αυτό αρκετά χρόνια αργότερα από τις πρώτες του μελέτες, ο Scher αναφέρεται στις 

αντιλήψεις του Albert Gier, ο οποίος συμφωνεί με την τυπολογία του και εισαγάγει 
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 βλ. ειδικότερα: 152.   
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έναν παραλληλισμό των τριών ειδών που εμπίπτουν στην τρίτη κατηγορία της 

τυπολογίας του Scher, δηλαδή τη μουσική στη λογοτεχνία, με όρους του σημειωτικού 

τριγώνου. Στο πλαίσιο αυτό, η λεκτική μουσική παραλληλίζεται με τη μουσική ως 

σύμβολο, οι μουσικές δομές και τεχνικές με τη μουσική ως αναφορά και η ρηματική 

μουσική με τη μουσική ως αναφερόμενο.
90

 

Μια διαφορετική προσέγγιση για τα θεωρητικά ζητήματα αναφορικά με τη 

μουσική και τη λέξη και μια διαφορετική από την παραδοσιακή -δηλαδή εκείνην που 

ανέπτυξε κυρίως ο Scher, όπως αναλύθηκε πιο πάνω- τυπολογία των σχέσεων 

μουσικής και λογοτεχνίας έχει να προτείνει ο Werner Wolf. Σύμφωνα με τον Wolf, 

για τις σπουδές για τις σχέσεις μεταξύ λέξης και μουσικής είναι πιο κατάλληλη η 

χρήση, αντί του όρου «inter-art» - «διακαλλιτεχνικό», του όρου «inter-medial» - «δια-

επικοινωνιακό», ο οποίος είναι πιο ευρύς και περιγράφει τη σχέση μεταξύ δύο 

τουλάχιστον διαφορετικών συμβατικά μέσων έκφρασης και επικοινωνίας.
91

   

Η τυπολογία που προτείνει ο μελετητής για τις μουσικο-λογοτεχνικές σχέσεις, 

περιλαμβάνει δύο επίπεδα: το άμεσο ή «ανοικτό» «δια-επικοινωνιακό» («inter-

mediality») και το έμμεσο ή «συγκαλυμμένο». Το μεν πρώτο ορίζει μια μορφή όπου, 

τουλάχιστον σε μία περίπτωση, περισσότερα από ένα μέσο είναι παρόντα στο 

τεχνούργημα («artefact») και κάθε μέσο εμφανίζεται με τα τυπικά ή συμβατικά του 

σημαίνοντα, παραμένοντας διαφορετικό και ξεχωριστά αφαιρέσιμο.
92

 Το επίπεδο 

αυτό, στο πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιούνται τόσο μουσικά όσο και λεκτικά 

σημαίνοντα, συμπίπτει με την κατηγορία μουσική και λογοτεχνία στην τυπολογία του 

Scher και τα παραδείγματα που δίνονται, αφορούν στην όπερα και στο ηχητικό φιλμ. 

To δεύτερο επίπεδο συσχετισμού μουσικής και λογοτεχνίας που προτείνει ο Wolf, το 

έμμεσο «δια-επικοινωνιακό», αφορά στην εμπλοκή δύο συμβατικά ξεχωριστών 

μέσων για τη νοηματοδότηση του έργου τέχνης· εδώ παρουσιάζεται απευθείας μόνον 

ένα κυρίαρχο μέσο με τα τυπικά ή συμβατικά σημαίνοντα, ενώ το άλλο είναι μόνο 

έμμεσα παρόν στο πρώτο μέσο ως σημαινόμενο.
93

 Στην περίπτωση αυτή που γίνεται 

χρήση είτε λεκτικών, είτε μουσικών σημαινόντων, τα δύο μέσα δεν μπορούν να 
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 Βλ: Werner Wolf, «Reading Musicalized Texts as Self-Reflexive Texts, Some Aspects of Interart 

Discourse»: Word and Music Studies, ό.π., 37-58
.
 βλ. ειδικότερα: 37-42. 
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 Βλ: ό.π., 42. 
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 Βλ: ό.π., 44. 
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διαχωριστούν το ένα από το άλλο και παρατηρείται είτε το φαινόμενο της 

μεταμόρφωσης του ενός μέσου («μέσο-πηγή») σε άλλο («μέσο-στόχος»), είτε το 

φαινόμενο της εμφάνισης του ενός μέσου σε άλλο.
94

 Στο δεύτερο αυτό επίπεδο, 

εμπίπτουν οι δύο άλλες κατηγορίες της τυπολογίας του Scher, ήτοι η μουσική στη 

λογοτεχνία και η λογοτεχνία στη μουσική.  

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και από τον συγκεκριμένο μελετητή, στη μουσική στη 

λογοτεχνία ή αλλιώς στη μουσικοποιημένη λογοτεχνία, στο πλαίσιο της οποίας 

εντοπίζονται δύο κύριες μορφές «συγκαλυμμένης» (βλ. παραπάνω) μουσικής 

παρουσίας στη λογοτεχνία: η «θεματοποίηση», το «λέω» («telling») και η «μίμηση», 

το «δείχνω» («showing») (ό.π, 47). Στην πρώτη μορφή, εμπίπτουν αναφορές και 

συζητήσεις για τη μουσική στη λογοτεχνία και παρουσιάζεται η μουσική που είναι το 

μη κυρίαρχο μέσο, ως σημαινόμενο στη νοηματοδότηση ενός έργου χρησιμοποιώντας 

το άλλο κυρίαρχο μέσο, δηλαδή τη λογοτεχνία.
95

 Η μορφή της θεματοποίησης στην 

οποία εμπίπτουν αναφορές στο κύριο κείμενο, αλλά και παρακειμενικά, όπως για 

παράδειγμα μουσικοί όροι στον τίτλο, αντιδιαστέλλεται προς τη μορφή της μίμησης, 

δηλαδή της δραματοποίησης του μη κυρίαρχου μέσου, ήτοι της μουσικής, με τον 

τρόπο του «δείχνω». Έτσι, στο πεδίο αυτό, που ενδιαφέρεται για το πώς η μίμηση της 

μουσικής γίνεται τεχνικά με το μέσο της λογοτεχνίας, εντοπίζουμε την εικονοποίηση 

της μουσικής στη λογοτεχνία· εδώ εμπίπτουν οι δύο πτυχές που είχε εντοπίσει ο 

Scher, δηλαδή οι δομικές αναλογίες της λογοτεχνίας με τη μουσική και η λεκτική 

μουσική, αλλά και μια τρίτη που εντοπίζει ο μελετητής: η «φανταστική αναλογία 

περιεχομένου» (ό.π, 51) που αναφέρεται στη μετάφραση ενός συγκεκριμένου, 

πραγματικού η φανταστικού κομματιού μουσικής σε λογοτεχνικές εικόνες ή 

σκηνές.
96

 

Η ρηματική μουσική που αποτελεί την τρίτη πτυχή της μουσικής στη 

λογοτεχνία για τον Scher, δεν εμπίπτει αποκλειστικά στην πιο πάνω κατηγορία, με 

βάση την τυπολογία του Wolf, εφόσον, σύμφωνα με τον τελευταίο, χρησιμοποιούνται 

σε αυτήν στοιχεία τόσο του «λέω», όσο και του «δείχνω». Η ρηματική μουσική που 

ορίζεται ως η μορφή συγκεκριμένου, διακειμενικού «δια-επικοινωνιακού επιπέδου», 

όπου η μουσική, δηλαδή ένα φανταστικό ή πραγματικό κομμάτι μουσικής, γίνεται 

ένα συγκεκριμένο αναφερόμενο του ρηματικού κειμένου, τοποθετείται στην 
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 Βλ: ό.π., 45. 
95

 Βλ: ό.π., 47. 
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 Βλ: ό.π., 50-51. 
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συγκεκριμένη τυπολογία ως μέρος της τρίτης πτυχής της συγκαλυμμένης μουσικής 

παρουσίας στη λογοτεχνία που βασικό κριτήριο έχει την αναφορά, σε αντίθεση 

αφενός με τις τεχνικές μορφές στο πεδίο του «δείχνω» και αφετέρου με τη 

θεματοποίηση.
97

   

Ενδεικτικά και ιδιαίτερα βοηθητικά για την κατανόηση των θεωριών και της 

τυπολογίας που αναπτύσσουν οι δύο μελετητές για τις σχέσεις μουσικής και 

λογοτεχνίας, όπως αναλύθηκαν παραπάνω, είναι τα παρατιθέμενα στη μελέτη του 

Wolf
98

 διαγράμματα, τα οποία αξίζει να αποδοθούν εδώ αυτούσια: το πρώτο αποδίδει 

σχηματικά την τυπολογία του Scher και το δεύτερο εκείνην του ίδιου του Wolf.  
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 Βλ: ό.π., 49. 
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 Βλ: ό.π., 52. Η απόδοση των όρων στα ελληνικά, δική μου.  
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Διάγραμμα Ι  

I) Κύριες κατηγορίες των μουσικο-λογοτεχνικών σπουδών 
σύμφωνα με τον Scher 

 

μουσική                                                                                                         λογοτεχνία 

 

 

                                           μουσικολογία                                                                     λογοτεχνικές σπουδές 

 

 

 

 μουσικο-λογοτεχνικές σπουδές 

 

 

                                    λογοτεχνία στη μουσική                          μουσική και λογοτεχνία                               μουσική στη λογοτεχνία 

 

            

                              

                   προγραμματική μουσική                              φωνητική μουσική              λεκτική           μορφικά                      ρηματική                  

                                                                                                                                                 μουσική          και δομικά                     μουσική 

                                                                                                                                                παράλληλα στη μουσική 
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Διάγραμμα ΙΙ 

II) Μουσικο-λογοτεχνικό δια-επικοινωνιακό πεδίο (Inter-mediality)  
σύμφωνα με τον Wolf 

 

Βασικές μορφές 

 

 

Ανοικτή/άμεση δια-επικοινωνιακή μορφή                       κλειστή/έμμεση δια-επικοινωνιακή μορφή 

 

 

Χρήση μουσικών και λεκτικών                      χρήση λεκτικών ή μουσικών σημαινόντων μόνο.  

                            σημαινόντων                                           Το άλλο (μη κυρίαρχο) μέσο είναι παρόν στο πρώτο (κυρίαρχο) 

                                                            μέσο ως σημαινόμενο (και αναφερόμενο) 

 

μουσική και λογοτεχνία                     λογοτεχνία στη μουσική                     μουσική στη λογοτεχνία  

 

                                      (π.χ φωνητική μουσική)                  (π.χ προγραμματική μουσική)               κύριες μορφές συγκαλυμμένης  

                                                                                                                                                             μουσικής παρουσίας στη λογοτεχνία 

  

 

θεματοποίηση («λέω»)                              μίμηση («δείχνω») – μουσικοποίηση 

λογοτεχνίας. Θέση: πάντα κειμενική   

        

           μορφές ανάλογα με θέση                                                    μορφές αναφοράς                                                            τεχνικές μορφές 

 

κειμενικές          (συν-κειμενικές)                               γενική αναφορά         συγκεκριμένη αναφορά       φανταστικές      μορφικές           λεκτική 

           παρακειμενικές                                                  στη μουσική             σε μουσικό είδος                  αναλογίες         και δομικές       μουσική                                                                                                              

                                                                                                                       ή σύνθεση (πχ ρηματική      περιεχομένου    αναλογίες                                                                                                                                

                                                                                                                       μουσική)                
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Το ζήτημα με το οποίο κλείνει η μελέτη του Wolf, αφορά στην αναγνώριση της 

μουσικοποιημένης λογοτεχνίας, που επιτυγχάνεται σύμφωνα με τον μελετητή, στην 

μεν περίπτωση αναγνώρισης της μορφής της μίμησης, με την ύπαρξη κάποιου 

στοιχείου από την μορφή της θεματοποίησης, και αντίστροφα στην περίπτωση 

εντοπισμού της μορφής του «λέω», με την  ύπαρξη κάποιου στοιχείου από τη μορφή 

του «δείχνω».
99

 Ο εντοπισμός και η ανάλυση της μουσικοποιημένης λογοτεχνίας 

είναι διαδικασία εξαιρετικά χρήσιμη, εφόσον, όπως αναφέρει ο Wolf, αφενός ρίχνει 

φως σε ξεχωριστά κείμενα που σε αντίθετη περίπτωση, θα έμεναν εν μέρει σκοτεινά, 

αφετέρου συμβάλλει στην ανάδειξη της γενικής ανάπτυξης και των ιστορικών 

τάσεων στην ιστορία της λογοτεχνίας.
100

  

Ο William Grim σε μελέτη του για τις μουσικές μορφές στη λογοτεχνία, θεωρεί 

ως παράγοντες που επηρεάζουν την εγκυρότητα των μουσικών μορφών σε κάποιο 

λογοτεχνικό πλαίσιο, την πρόθεση του συγγραφέα, την μουσική αναφορικότητα του 

περιεχομένου του εξεταζόμενου λογοτεχνικού έργου και τη μουσική γνώση του 

αναγνώστη.
101

 Η αντίληψη του συγκεκριμένου μελετητή για την επίδραση της 

μουσικής στη δημιουργία ενός έργου λογοτεχνίας, περιλαμβάνει τρία επίπεδα: το 

εμπνευστικό («inspirational»), το μεταφορικό («metaphorical») και το μορφικό 

(«formal»).
102

 Στο επίπεδο της έμπνευσης, ένας συγγραφέας μπορεί να εμπνευστεί για 

τη δημιουργία ενός λογοτεχνικού έργου από συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι. Στο 

επίπεδο αυτό, το μουσικό έργο δε χρησιμοποιείται ως κεντρικό θέμα ή θεματικό 

υλικό για το λογοτεχνικό έργο-πηγή έμπνευσης, αλλά λειτουργεί απλώς ως η μούσα 

του συγγραφέα. Στο δεύτερο επίπεδο, το μεταφορικό, η μουσική λειτουργεί ως  

κεντρικό θέμα, σημείο εκκίνησης ή διακειμενική αναφορά ενός λογοτεχνικού έργου 

και το παράδειγμα που δίνεται αφορά στη σονάτα του Beethoven αρ. 111, η 

συζήτηση της οποίας αποτελεί όχι μόνο το κεντρικό θέμα ενός σημαντικού μέρους 

του μυθιστορήματος του Thomas Mann Doktor Faustus, αλλά οι αρμονικές και 

μορφικές πολυπλοκότητες της σύνθεσης λειτουργούν αθροιστικά ως μια μεταφορά 

για τη διάλυση των παραδοσιακών μουσικών μορφικών διαδικασιών και κατ’ 

επέκταση την κατάρρευση του δυτικού πολιτισμού κάτω από την πίεση του 
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 Βλ: ό.π., 54. 
100

 Βλ: ό.π., 55. 
101

 Βλ: William E. Grim, «Musical Form as a Problem in Literary Criticism», Word and Music Studies, 

237-248
.
 βλ. ειδικότερα: 247. 
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 Βλ: ό.π., 237-238. 
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φασισμού.
103

 Στο τρίτο είδος επίδρασης, το μορφικό επίπεδο, το λογοτεχνικό έργο 

χρησιμοποιεί ή προσπαθεί να μιμηθεί μουσικές μορφές και συνθετικές πρακτικές 

μέσα σε ένα λογοτεχνικό περιβάλλον.
104

    

Τέλος, ένα ζήτημα που προκύπτει ως προς την επίδραση της μουσικής στη 

λογοτεχνία, αφορά στην ορολογία που χρησιμοποιείται από τους μελετητές, για να 

αποτυπώσουν διάφορες πτυχές της. Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μη 

συστηματική χρήση των όρων «μουσικός», «μουσικότητα» και «μουσική της 

ποίησης» από διαφορετικούς μελετητές, μπορούν να επιλυθούν σύμφωνα με τον 

Scher, με την υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης ως προς την έννοια και την χρήση 

των εν λόγω όρων. Ο όρος «μουσικός» προτείνεται από τον μελετητή να 

χρησιμοποιείται για την περιγραφή δομικών φαινομένων και μουσικών δομών στην 

ποίηση, ενώ ο όρος «μουσικότητα του στίχου» για την αποτύπωση λειτουργιών όπως 

τοποθέτησης φωνητικών μοτίβων στο στίχο, αποφυγής πολλών συμφώνων και 

παρουσίας ρυθμικών αποτελεσμάτων.
105

 Αξίζει να αναφερθεί ότι η έννοια που 

αποδίδει ο μελετητής στον πρώτο όρο, αποτυπώνει, σύμφωνα με την τυπολογία που 

ανέπτυξε ο ίδιος (βλ. παραπάνω), το δεύτερο είδος επίδρασης της ποίησης στη 

μουσική, την επίδρασή της δηλαδή σε μορφικό και δομικό επίπεδο, ενώ ο δεύτερος 

όρος αποτυπώνει το πρώτο είδος επίδρασης, ήτοι την δημιουργία της λεκτικής 

μουσικής. Ο όρος «μουσική της ποίησης» αποδίδει, για τον Hollander, τις μη 

εννοιολογικές ιδιότητες της γλώσσας ενός ποιήματος και περιλαμβάνει όχι μόνο την 

ορθολογική προσωδία, αλλά και τον ακριβή ήχο όταν διαβάζεται, όπως και 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της σύνταξης και των σχημάτων λόγου.
106

  

Το θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε παραπάνω, ως προς τις 

διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις και ειδικότερα τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις του 

συσχετισμού λογοτεχνίας και μουσικής, θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση και 

ανάλυση συγκεκριμένων συγκριτολογικών μελετών, στις οποίες μεταφέρονται στην 

πράξη οι θεωρητικές προσεγγίσεις για την επίδραση της μουσικής στη λογοτεχνία, 

και ειδικότερα στην ποίηση. 
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 Βλ: ό.π., 238. 
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 Βλ: ό.π. 
105

 Βλ: Steven Paul Scher, «How meaningful is “Musical” in Literary Criticism», Yearbook of 

Comparative and General Literature 21 (1972) 52-56
.
 βλ. ειδικότερα: 55. 
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 Βλ: John Hollander, «The Music of Poetry», The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 15, 2 

(Δεκ. 1956) 232-244
.
 βλ. ειδικότερα: 232. 
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2. Συγκριτολογικές μελέτες για την επίδραση της μουσικής στη λογοτεχνία 

 

 

Με την αναλυτική παρουσίαση των δεσποζουσών κατευθύνσεων σε θεωρητικές 

προσεγγίσεις για τη σχέση μουσικής και λογοτεχνίας και ειδικότερα για την επίδραση 

της μουσικής στην λογοτεχνία, έχει σκιαγραφηθεί το θεωρητικό υπόβαθρο της εν 

λόγω σχέσης. Απαραίτητο μέρος για ολοκλήρωση της θεωρητικής πλαισίωσης του 

θέματος της παρούσας διατριβής και σημαντικό εργαλείο για τον τύπο διερεύνησης 

που εδώ θα ακολουθηθεί, αποτελούν συγκεκριμένες συγκριτολογικές μελέτες, οι 

οποίες μεταφέρουν στην πράξη και αναλύουν συγκεκριμένες πτυχές του συσχετισμού 

των δύο τεχνών· μέσα από τις μελέτες αυτές διασαφηνίζονται όσες θεωρητικές αρχές 

διέπουν την εν λόγω σχέση και παρέχονται παραδείγματα εφαρμογών τους σε 

συγκεκριμένο κάθε φορά πεδίο, τα οποία θα εμπλουτίσουν την προβληματική της 

προσέγγισης που θα επιχειρηθεί στα επόμενα κεφάλαια της διατριβής μας, στο 

ποιητικό έργο του Διονύσιου Σολωμού. Οι ειδικές μελέτες σύγκρισης της λογοτεχνίας 

και της μουσικής που θα αναφερθούν παρακάτω, εμπίπτουν σε τρία πεδία: α) στις 

μελέτες που αναφέρονται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή χώρο· β) σε όσες 

αφορούν στο έργο συγκεκριμένων ποιητών η συγγραφέων· γ) σε μελέτες όπου 

αναλύονται συγκεκριμένα λογοτεχνικά έργα
. 
οι μελέτες αυτές θα παρουσιαστούν και 

θα αναλυθούν για κάθε ένα από τα τρία παραπάνω πεδία, σε μια κατά το δυνατόν 

χρονολογική σειρά της θεματικής τους.    

Σε μελέτη του για την επίδραση της μουσικής στην αγγλική ποίηση του 16
ου

 και 

17
ου

 αιώνα, ο John Hollander υποστηρίζει ότι στην ποίηση αυτή αποτυπώνεται η 

αλλαγή που εντοπίζεται στην πρακτική και τη φιλοσοφία της μουσικής στην ίδια 

περίοδο, μέσα από την ποιητική αναπαράσταση των μουσικών υποκειμένων.
107

 Η 

μεσαιωνική χριστιανική άποψη ότι η μουσική έχει άμεση σχέση με την «αιώνια, 

αφηρημένη “μουσική” του σύμπαντος», αντικαθίσταται από την αντι-χριστιανική 

χρήση των αντιλήψεων αυτών «ως διακοσμητικών μεταφορών και υποκειμένων 

έξυπνου χιούμορ» (ό.π., 18). Η συγκεκριμένη διαδικασία εκλογίκευσης συνεπώς της 

αντίληψης για τη μουσική, περνά στα ποιητικά έργα της περιόδου αυτής, τα οποία 

ενσωματώνουν και αναλύουν τις τρέχουσες τότε μουσικές ιδεολογίες 
 
και ο ρόλος της 
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 Βλ: John Hollander, The Untuning of the Sky: Ideas of Music in English poetry 1500-1700, 

Πρίνστον, Princeton University Press, 1961, 18. 
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μουσικής στην αγγλική ποίηση της εποχής, όπως αναφέρει ο μελετητής, 

επικεντρώνεται στην χρήση της ως θέματος και ως εικόνας.
108

  

Στο έργο του Musical Influence on American Poetry, ο Ch. Lenhart αναφέρει 

στην εισαγωγή του ότι διερευνά την επίδραση της μουσικής στην αμερικανική 

ποίηση, μέσα από τις εξής πτυχές: α) την απευθείας αναφορά ενός ποιήματος στη 

μουσική· β) τη μίμηση μιας μουσικής μορφής, όπως της συμφωνίας ή της σονάτας, 

σε κάποιο ποιητικό έργο· γ) την προσπάθεια να δημιουργήσει το ποίημα την 

εντύπωση της μουσικής, μέσα από τη χρήση μουσικών φράσεων, συνδυασμού ήχων, 

εναλλαγών γρήγορου και αργού ρυθμού.
109

 Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 18
ου

 

αιώνα, εντοπίζεται η προσπάθεια των συγγραφέων να μιμηθούν και να περιγράψουν 

τη φούγκα σε ποιητικό στίχο, διαμέσου της περιγραφής των μουσικών φωνών στο 

ποίημα, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι η επίδραση της μουσικής στην ποίηση είναι 

εκτεταμένη, καθώς ορισμένα είδη ποίησης προέρχονται από μελωδικά μοτίβα.
110

   

Η διερεύνηση της επίδρασης της μουσικής στην ποίηση ορισμένων αμερικανών 

ποιητών, όπως του Edgar Allan Poe, του Walt Whitman και του Sidney Lanier, 

πραγματοποιείται στην εν λόγω μελέτη, μέσα από την εξέταση ερωτημάτων, όπως 

της μουσικής γνώσης που κατείχε ο ποιητής, των μουσικών φράσεων και αναφορών 

που εντοπίζονται στα γραπτά του, της ονομασίας που δίνει στα ποιήματά του, καθώς 

και των σχολίων που υπάρχουν στα χειρόγραφα, και των δικών του σημειώσεων για 

την ποίησή του.
111

 Στην ποίηση του Whitman, μπορούν να εντοπιστούν ποιήματα τα 

οποία ακολουθούν τη μορφή της σονάτας, όπου δηλαδή στο πρώτο μέρος περιέχεται 

όλο το χρησιμοποιούμενο υλικό στην ανάπτυξη, καθώς και ποιήματα που 

ακολουθούν τη μορφή του ροντό, όπου ένα θέμα επαναλαμβάνεται συνέχεια. Οι 

μέθοδοι με τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί ένα ποιητικό αποτέλεσμα αντίστοιχο με 

τις συγκεκριμένες μουσικές μορφές, συνίστανται στην επανάληψη, στην ύπαρξη 

κοντινών ομοιοκαταληξιών, στη χρήση του κατάλληλου λεξιλογίου, στην 

καλλιέργεια του πολυφωνικού στίχου και στην ύπαρξη μουσικών σχημάτων λόγου, 

όπως υπογραμμίζει και αποδεικνύει ο μελετητής.
112

 

Η ποίηση και η ποιητική ανάπτυξη του Lanier, ο οποίος ήταν επαγγελματίας 

μουσικός, επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μουσική, δια της οποίας 

                                                           
108

 Βλ: ό.π., 51.  
109

 Βλ:  Charmenz Lenhart, Musical Influence on American Poetry, University of Georgia Press, 1956, 

xi  
110

 Βλ: ό.π., 31. 
111

 Βλ: ό.π., 161. 
112

 Βλ: ό.π., 194. 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



44 

 

βελτιώθηκαν και τροποποιήθηκαν τόσο η μορφή, όσο και το περιεχόμενο του στίχου 

του.
113

 Η εσωτερική μουσικότητα που χαρακτηρίζει το στίχο του εν λόγω ποιητή, ο 

οποίος «αναδημιουργεί και διατηρεί το ενδιαφέρον στο ποίημα, όπως ο μουσικός» 

(ό.π., 286), προκύπτει τόσο από τη μελωδικότητα αναπτυγμένη χάρη στα 

επαναλαμβανόμενα σύμφωνα, τις ρίμες ή την παρήχηση, όσο και από την 

επαναλαμβανόμενη δομή και την υποστήριξή της από την παρήχηση και τη χρήση 

λογικών συλλαβικών ομάδων.
114

  

Στη μελέτη του «Origins of modernism: musical structures and narrative 

forms», o M. Brown, επιχειρεί να αποδείξει πως τα μοτίβα της μουσικής ιστορίας 

συμβάλλουν στην οργάνωση των μοτίβων της λογοτεχνικής ιστορίας.
115

 Η μουσική 

της κάθε ιστορικής περιόδου ως μια μορφοποιημένη τέχνη, με ξεκάθαρες εσωτερικές 

σχέσεις, με σταθερή δομή και με δομικά στοιχεία που είναι δυνατό να ομαδοποιηθούν 

και να περιγραφούν, αποτυπώνει τη μορφική αίσθηση της συγκεκριμένης περιόδου ή 

του κινήματος, η οποία προσδιορίζεται με βάση τους τύπους κλεισίματος του 

κομματιού, τα είδη μετάβασης και τους τύπους ιεραρχίας ή ισοδυναμίας.
116

 Η 

λογοτεχνία συνεπώς τείνει προς την κατάσταση της μουσικής και ο μελετητής 

αναλύει ορισμένα παραδείγματα, όπου τα χαρακτηριστικά της μουσικής μιας 

συγκεκριμένης περιόδου αποτυπώνονται και στην λογοτεχνία αυτής.  

Τα εν λόγω παραδείγματα αφορούν τόσο σε χαρακτηριστικά της μουσικής του 

19
ου

 αιώνα, όπως η ικανοποιητική λύση των μουσικών κομματιών, δηλαδή το 

κλείσιμο τους με συγχορδία από το ίδιο κλειδί με το οποίο ξεκίνησαν, καθώς και η 

γλώσσα της μουσικής που περιλαμβάνει σειρά από αντιθέσεις, όπως μείζονα και 

ελάσσονα κλίμακα, ένταση και ηρεμία
117

, όσο και στη μουσική του 20
ου

 αιώνα, όπου 

τα έργα δεν αποτελούν αυτοπεριορισμένους οργανισμούς με μορφική ενότητα και 

ολικότητα, αλλά είναι έργα χωρίς σχήμα και συνοχή με κύριο χαρακτηριστικό την 

αστάθεια.
118

 Τα μουσικά χαρακτηριστικά και οι νόμοι της μουσικής δομής των έργων 

κάθε περιόδου δίνουν όπως καταλήγει ο μελετητής, σαφείς κατευθυντήριες γραμμές 
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για την ερμηνεία των έργων τέχνης, εφόσον βοηθούν την ερμηνευτική τακτική 

ξεκαθαρίζοντας τι είναι μήνυμα και τι ανήκει στον πολιτιστικό κώδικα.
119

 

Στο δεύτερο πεδίο μελετών, όπου παρουσιάζονται και αναλύονται πτυχές του 

συσχετισμού λογοτεχνίας και μουσικής στο έργο συγκεκριμένων συγγραφέων, 

εμπίπτει η μελέτη του Rey Morgan Longyear για τον Γερμανό ποιητή και συγγραφέα 

Friedrich Schiller και τη μουσική.
120

 Οι βασικές πτυχές διερεύνησης του θέματος και 

κατά συνέπεια τα βασικά κεφάλαια της εν λόγω εργασίας άπτονται της μουσικής στη 

ζωή του, της μουσικής στα δραματικά του έργα, της μουσικής ως λογοτεχνικού 

αποτελέσματος, της μουσικής του, τέλος, φιλοσοφίας. Ο ρόλος της μουσικής στη ζωή 

του και τα μουσικά του ακούσματα, η χρήση της μουσικής στα έργα του, η ‘μουσική’ 

ποιητική γλώσσα που χρησιμοποιεί, και η χρήση της μουσικής σε δραματικό και 

ποιητικό επίπεδο, καθώς και η αισθητική του φιλοσοφία και ιδέες σε συνάφεια με τη 

σύνδεσή τους με τα έργα του, αποτελούν βασικά ερωτήματα τα οποία πραγματεύεται 

ο μελετητής για να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από το 

συγκεκριμένο ζήτημα.   

Η σχέση του Γερμανού συγγραφέα ETA Hoffmann με τη μουσική εξετάζεται 

από τον Μ. Schafer σε σχετική του μελέτη, όπου αναλύονται οι αρχές της ρομαντικής 

φιλοσοφίας και η βασική αντίληψη, όπως την εκφράζει ο Schopenhauer, ότι δηλαδή 

όλες οι τέχνες θέλουν να μιμηθούν τη μουσική, η οποία συνιστά την ανώτερη μεταξύ 

όλων.
121

 Οι λόγοι για τους οποίους οι ρομαντικοί καλλιτέχνες δίνουν αυτή την 

προτεραιότητα στη μουσική, συνίστανται στην αφηρημένη της ουσία που αποτελεί 

ιδανική μεταφορά για το μυστήριο πνεύμα της φύσης, και στην αποδέσμευση της από 

την εκκλησία και το κράτος, με αποτέλεσμα να μπορεί να αναπτύξει νέες σχέσεις.
122

 

Η μουσική φιλοσοφία του Hoffmann για τον οποίο η μουσική συνιστά την πιο 

ρομαντική από τις τέχνες, και η επίδραση της μουσικής στη λογοτεχνία, με την 

εισαγωγή, για παράδειγμα, μουσικών χαρακτήρων και συζητήσεων στα έργα του, 

αποτελούν πτυχές που αναλύονται στη συγκεκριμένη μελέτη.
123

  

Η αισθητική σκέψη του Hoffmann στο πλαίσιο της ιστορίας των ιδεών του 18
ου

 

και 19
ου

 αιώνα, η σχέση μεταξύ της μουσικής του αισθητικής και της συνθετικής του 

πρακτικής, καθώς και η σχέση του με τους ρομαντικούς φιλοσόφους και συγγραφείς, 
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όπως εκφράζεται στα κριτικά και λογοτεχνικά του κείμενα,
124

 αποτελούν πεδία 

ιδιαίτερης διερεύνησης στη μελέτη του Abigail Chantler, ΕΤΑ Hoffmann’s musical 

aesthetics. Αξίζει να αναφερθεί η ερμηνεία του μελετητή για τη χρήση της 

αποσπασματικής μορφής από τον Hoffmann, η οποία συνδέεται με την έννοια του 

«ρομαντικού αποσπάσματος» ως μέσου έκφρασης της ανάγκης του αναγνώστη να 

ασχοληθεί ενεργά με το κείμενο.
125

 Η χρήση της αποσπασματικής μορφής από τον 

Hoffmann, σύμφωνα με τον Chantler, αποτελούσε αφενός ένα μέσο για 

συνειδητοποίηση της αυτονόμησης των κειμένων και απελευθέρωσής τους από τον 

έλεγχο του συγγραφέα, παρέπεμπε αφετέρου σε μία μεταφυσική μουσική αισθητική, 

η οποία αποτύπωνε την ατέλεια και ελλειπτικότητα του σύγχρονου κόσμου.
126

 Το 

στοιχείο της αποσπασματικότητας ερμηνεύεται ως πρακτική που προέρχεται και 

προσιδιάζει στη μεταφυσική μουσική αισθητική, κάτι πολύ σημαντικό, εφόσον 

πιθανόν να αποτελεί επιπλέον στοιχείο, το οποίο περνά από τη μουσική στο έργο του 

Hoffmann.  

Η χρήση και η επίδραση της μουσικής μπορεί να εντοπιστεί και στα έργα 

μοντερνιστών συγγραφέων, όπως ο Marcel Proust και ο Basil Bunting. Ο Γάλλος 

μυθιστοριογράφος Marcel Proust, λάτρης της μουσικής, δέχτηκε όπως αναφέρει ο J. 

M. Cocking σε σχετική του μελέτη, την επίδρασή της στο μυθιστόρημά του À la 

recherche du temps perdu, η οποία εντοπίζεται περισσότερο στο θεματικό επίπεδο 

παρά στο δομικό.
127

 Η επίδραση της μουσικής από την άλλη, στο έργο του άγγλου 

ποιητή Basil Bunting, αφορά περισσότερο στο δομικό και στο λεκτικό επίπεδο. Όπως 

επισημαίνει ο Α. Suter σε συναφή μελέτη του
128

, ο Bunting χρησιμοποιεί στην ποίησή 

του τη «μουσική των λέξεων» (ό.π.,20), δηλαδή τους ήχους και τους ρυθμούς του 

στίχου, για να αποδώσει το ζητούμενο, ενώ παράλληλα κάνει χρήση μουσικών δομών 

όπως η σονάτα. 

Ο εντοπισμός μουσικών αναφορών στα έργα του μοντερνιστή ιρλανδού 

μυθιστοριογράφου και ποιητή James Joyce, καθώς και η κριτική μελέτη της 

επίδρασης της μουσικής στο ύφος, στη δομή και στη θεματική των πιο ώριμων έργων 
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του, αποτελεί τον στόχο μελέτης του Zack Bowen.
129

 Στο έργο του Joyce Ulysses για 

παράδειγμα, εντοπίζονται 700 παραπομπές σε μουσικά έργα, μέσω των οποίων, 

σύμφωνα με τον μελετητή, τονίζονται σημεία στην αφήγηση και προστίθεται βάρος 

σε δηλώσεις χαρακτήρων (οι τελευταίοι αναφέρονται αυθόρμητα σε μουσικές 

παραπομπές, γνωστές και αναγνωρίσιμες).
130

 Επιπλέον λόγοι χρήσης της μουσικής 

στο εν λόγω μυθιστόρημα, σχετίζονται με την προώθηση της σκιαγράφησης των 

χαρακτήρων διαμέσου του εσωτερικού μονολόγου και του διαλόγου, και με τη 

δημιουργία διάθεσης ή τόνου σε ολόκληρα κομμάτια ή σκηνές, όπως για παράδειγμα 

την αλλαγή τόνου από συναισθηματικό σε πολεμικό μέσω συγκεκριμένου 

τραγουδιού.
131

 Συγκεκριμένα, στο επεισόδιο με τις Σειρήνες μπορεί να εντοπιστεί η 

επίδραση της μουσικής, αφενός σε δομικό επίπεδο, αφού το επεισόδιο δομείται στη 

βάση της μουσικής μορφής της φούγκας, αφετέρου σε υφολογικό επίπεδο, εφόσον 

δίνεται έμφαση στις ηχητικές δομές, οι οποίες είναι περισσότερο ποιητικές-μουσικές 

παρά πεζές, με τη χρήση της παρήχησης, της συνήχησης, της εικονοποιίας και 

επανάληψης φράσεων.
132

   

H σχέση του έλληνα μοντερνιστή ποιητή Γιώργου Σεφέρη με τη μουσική έχει 

διερευνηθεί σε διδακτορική διατριβή που εκπόνησε η Πολίνα Ταμπακάκη,
133

 

πρόσφατα εκδομένη και στα ελληνικά.
134

 Οι κύριες πτυχές της σχέσης του Σεφέρη 

και της ποίησής του με τη μουσική, όπως αποτυπώνονται στα τρία εκτενή κεφάλαια 

της εν λόγω μελέτης, αλλά και συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής στο ποιητικό 

του έργο, θα αναφερθούν παρακάτω, εφόσον η εργασία αυτή, εκτενής και συνολική 

διερεύνηση της σχέσης του Σεφέρη με τη μουσική, θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο 

και πηγή ιδεών για τη διερεύνηση που επιχειρούμε στο έργο του Σολωμού. 

Το πρώτο κεφάλαιο της μελέτης αφορά στην ανάλυση του περιβάλλοντος, 

δυτικού και ελληνικού, στο οποίο ζει και δημιουργεί ο Έλληνας ποιητής, και στη 

διερεύνηση της μουσικής του γνώσης και εμπειρίας στο πλαίσιο του γαλλικού 

συμβολισμού και του μοντερνισμού.
135

 Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται η 
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θεωρία του Σεφέρη για τη σχέση της ποίησης και της μουσικής, με βάση τα πεζά του 

κείμενα και αναλύονται οι όροι μουσικότητα του στίχου, θεωρία των αρμονικών και 

μουσική ποιητική.
136

 Οι απόψεις των συμβολιστών για τη μουσική ως την κατεξοχήν 

τέχνη που ενσωματώνει την ιδέα της αυτονομίας και του ιδανικού και οι τρόποι που 

προτείνουν για να προσεγγίσει η ποίηση την κατάσταση της μουσικής, όπως η 

απομάκρυνσή της από τις καθημερινές έννοιες των λέξεων, η χρήση των λέξεων ως 

ήχων και η ώσμωση ποιητικής μορφής και περιεχομένου, αποτελούν ορισμένα από τα 

στοιχεία που επηρεάζουν την αντίληψη του Σεφέρη για την ποίηση.
137

   

Η ανάλυση της θεωρίας γύρω από τον όρο αρμονικοί
138

 και των σχετικών 

αντιλήψεων του Σεφέρη, καλύπτει τη μεγαλύτερη έκταση του δεύτερου κεφαλαίου 

της διατριβής
. 
κρίνουμε σκόπιμο να αναφερθούμε στον εν λόγω όρο, ο οποίος έχει 

γενικότερη εφαρμογή στη μελέτη της διασύνδεσης των δύο τεχνών.  Οι αρμονικοί, 

δηλαδή οι νότες που συνοδεύουν κάθε νότα που παράγεται από ένα μουσικό όργανο, 

συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης αυτής νότας, αποδίδουν ένα μουσικό όρο που 

χρησιμοποιήθηκε και επεξηγήθηκε τόσο από τους συμβολιστές, όσο και από τους 

μοντερνιστές, αλλά και από τον ίδιο το Σεφέρη σε πεζά του κείμενα.
139

 Οι αρμονικοί 

συνδέονται στενά μέσω του ύψους μιας νότας αλλά και μέσω του στοιχείου του 

ηχοχρώματος της νότας αυτής, γι’ αυτό και ό, τι καθορίζει το όργανο, από το οποίο 

προέρχεται κάθε νότα, είναι η διαφορετική έμφαση που δίνεται στα διαφορετικά 

συστατικά της μέρη ή η διαφορετική ένταση που αποκτούν σε κάθε όργανο οι 

αρμονικοί της νότας αυτής.
140

 Η συμβολιστική χρήση του όρου των αρμονικών 

συνδέεται με τις συνδηλώσεις που έχουν οι λέξεις στο λογοτεχνικό κείμενο και 

τονίζει ταυτόχρονα το καθορισμένο σχήμα που έχει η αρμονική σειρά.
141

   

Η χρήση του εν λόγω όρου από τον Σεφέρη διαφοροποιείται από τη χρήση που 

κάνουν τόσο οι συμβολιστές όσο και οι μοντερνιστές, και αφορά, σύμφωνα με την 

Ταμπακάκη, αφενός στο εξωτερικό το οποίο ακούγεται να «παίζεται» και παραπέμπει 

στη θεμέλια νότα, αφετέρου στο εσωτερικό που εκτυλίσσεται στο βάθος και 

παραπέμπει στις υπόλοιπες νότες.
142

 Η διαφοροποίηση μεταξύ θεμέλιας-βασικής 
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νότας που γίνεται αμέσως αντιληπτή από το ανθρώπινο αυτί, και υπόλοιπων νοτών 

που είναι ενσωματωμένες στη βασική αυτή νότα και λιγότερο αισθητές, μεταφέρεται 

στη λογοτεχνία ως η διαφορά μεταξύ όσων αναφέρονται με άμεσο τρόπο, δηλαδή των 

βασικών και εύκολα αντιληπτών από τον αναγνώστη νοημάτων, και εκείνων, στα 

οποία γίνεται έμμεση αναφορά, λιγότερο αντιληπτών, εφόσον βρίσκονται σε 

μεγαλύτερο βάθος και χρειάζονται εκτενέστερη ανάλυση, δηλαδή στις συνδηλώσεις 

των λέξεων και τα βαθύτερα νοήματα. Όπως στη μουσική λειτουργεί η θεμέλια νότα 

ως η βάση της σειράς των αρμονικών, παρατηρεί η μελετήτρια, έτσι και στην ποίηση, 

το βασικό νόημα λειτουργεί ως βάση των συνδηλώσεων των ποιητικών λέξεων, ως 

κάτι που τις ενισχύει και ενισχύεται από αυτές, χωρίς ωστόσο να εξαφανίζεται από 

αυτές.
143

  

Οι λογοτεχνικές αναφορές ήταν για τον Σεφέρη συνδεδεμένες με την έννοια 

των αρμονικών ως συμφωνημένων υπονοουμένων των λέξεων και ένα πολύτιμο 

εργαλείο για τη δημιουργία της μουσικής του σύγχρονου στίχου, μέσα από την 

αίσθηση της οικειότητας που δημιουργούσαν μεταξύ ποιητή και αναγνώστη.
144

 Στην 

ποίηση του Σεφέρη, διερευνάται από την Ταμπακάκη, τόσο η «εξωτερική 

μουσικότητα» που περιλαμβάνει τα εξωτερικά ηχητικά συμπλέγματα των συλλαβών -

αντικείμενο της παραδοσιακής μετρικής- όσο και η «μουσική του στίχου», δηλαδή η 

βαθύτερη σχέση της ποίησης με τη μουσική.
145

 Η έννοια του αρμονικού λόγου που 

αναλύεται εκτενώς στη βάση των θεωρητικών αναλύσεων του Σεφέρη, περιστρέφεται 

γύρω από τρεις αλληλοσυνδεόμενους άξονες: τη φωνή, τη σιωπή και τον χρόνο, οι 

οποίοι εξετάζονται και σε συγκεκριμένα ποιητικά έργα του Σεφέρη. Ο αρμονικός 

λόγος αποτελεί μέρος μιας σειράς στοιχείων και δεν περιορίζεται σε δεδομένα 

ηχητικά σχήματα, ούτε αντιμετωπίζεται ως ένα από τα δύο σκέλη της σχέσης ήχου 

και σημασίας.
146

  

Στο τρίτο κεφάλαιο διερευνάται μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, η 

μουσική στην ποιητική πρακτική του Σεφέρη, σε δύο πτυχές της, αφενός στον τρόπο 

με τον οποίο παρουσιάζεται η μουσική, οι ήχοι και η ιδέα της μουσικής στην ποίησή 

του, αφετέρου στον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο ποιητής τη μουσική του στίχου
147

. 

Όπως αναφέρει η μελετήτρια, το τρίτο αυτό κεφάλαιο «εξετάζει τη σχέση ανάμεσα 
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στην ποιητική θεωρία και πρακτική του Σεφέρη και διερευνά κατά πόσο η «μουσική» 

θεωρία του, όπως εξετάστηκε στο δεύτερο μέρος, μπορεί να προσφέρει μια νέα 

οπτική του ποιητικού του έργου, αλλά και καινούρια εργαλεία ποιητικής ανάλυσης 

γενικότερα.»
148

  

Η ανάλυση συγκεκριμένων λογοτεχνικών έργων υπό το φως του συσχετισμού 

τους με τη μουσική, αποτελεί αντικείμενο πληθώρας μελετών. Έτσι, ο C. Brown 

αναλύει τη μουσική δομή του τρίτου μέρους του δοκιμίου του άγγλου συγγραφέα του 

19
ου

 αιώνα Thomas De Quincey, The English Mail Coach, με τίτλο «Dream Fugue» 

(το μέρος αυτό αφορά σε διάφορες εμπειρίες του συγγραφέα σχετιζόμενες με το 

ξαφνικό θάνατο, μέσω πέντε ονείρων).
149

 Όπως δηλώνεται ευθέως από τον τίτλο του, 

το «Dream Fugue» οργανώνεται με βάση τη μουσική μορφή και την αυστηρή λογική 

της φούγκας, η οποία επιλέγεται από τον συγγραφέα ως ο καταλληλότερος τρόπος 

«για να διασφαλιστεί η μεγαλειότητα και η επίδραση της ποικιλίας των ονείρων του» 

(ό.π., 344). Η μεγαλύτερη, όπως προαναφέρθηκε,
150

 δυσκολία που παρουσιάζεται 

στην προσπάθεια μεταφοράς της μουσικής μορφής της φούγκας στη λογοτεχνία, 

δηλαδή η ταυτοχρονία των φωνών της, επιλύθηκε στην εν λόγω περίπτωση, μέσω της 

σταθερότητας του θέματος, που δεν είναι άλλο από μια σειρά ιδεών, ενόσω οι 

λεπτομέρειες και η σκηνογραφία αλλάζει, παίζοντας το ρόλο της συνοδείας.
151

  

Με βάση τη μορφή της φούγκας, εμφανίζεται στο πρώτο μέρος του «Dream 

Fugue» το θέμα και στο δεύτερο η απάντηση, μέσα από μια σειρά μετοχών, σταθερών 

στη μορφή και διαφορετικών στις λέξεις, κάτι που αποτελεί εκ των βασικών δομικών 

στοιχείων του κομματιού.
152

 Μια άλλη εξίσου σημαντική τεχνική, μέσω της οποίας ο 

συγγραφέας επιτυγχάνει να κρατήσει χωριστά το θέμα και το αντίθεμα, και να 

εισηγηθεί κάτι αντίστοιχο της αντίστιξης, της ταυτόχρονης δηλαδή συνήχησης 

πολλών διαφορετικών μελωδιών, στον γραπτό λόγο, αφορά στο ότι το μεν θέμα 

αναγνωρίζεται από το περιεχόμενο, το δε αντίθεμα από τη μορφή.
153

 Συνεπώς, είναι 

δυνατόν να συνυπάρχουν το θέμα και το αντίθεμα, όταν το περιεχόμενο και η μορφή 

συνδυαστούν, πρακτική που συμβάλλει στην προσέγγιση του λογοτεχνικού λόγου 
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στο φαινόμενο της μουσικής αντίστιξης, η οποία αποτελεί σημαντική πτυχή της 

φούγκας. Αξίζει επιπλέον να αναφερθεί ότι στο τρίτο μέρος του «Dream Fugue», 

όπου το θέμα επανεμφανίζεται σε διαφορετικό περιβάλλον, όπως υπαγορεύουν οι 

αρχές της φούγκας, επικρατεί ηρεμία, κατ’ αναλογίαν με το πρώτο μέρος και σε 

αντίθεση με το ενδιάμεσο μέρος, η ατμόσφαιρα του οποίου χαρακτηρίζεται από την 

σκηνή της καταιγίδας.  

Στη μελέτη του Brown τέλος, εντοπίζεται και ένα ακόμη χαρακτηριστικό της 

φούγκας, το stretto, διαμέσου της αναφοράς των προαναφερθέντων ονείρων του 

ξαφνικού θανάτου σε μια σειρά φράσεων.
154

 Η προσέγγιση του συγγραφέα στη 

μορφή της φούγκας ήταν, σύμφωνα με τον μελετητή, το πιο αποτελεσματικό μέσο για 

την παρουσίαση μιας σειράς ονείρων με αγωνίες και πάθη, και η επιτυχία του 

συνίσταται στο ότι χρησιμοποίησε την συγκεκριμένη αναλογία του έργου του με τη 

φούγκα, με έξυπνο και ισορροπημένο τρόπο, χωρίς να την πιέσει πολύ με αποτέλεσμα 

επιζήμιο για το έργο.
155

 

Μια ανάλυση των ηχητικών μοτίβων του έργου Les Fleurs du Mal του γάλλου 

ποιητή του 19
ου

 αιώνα Charles Baudelaire, με έμφαση στην προσπάθεια του ποιητή 

να αλλάξει την ανταπόκριση του αναγνώστη στο νόημα, διευρύνοντας το διάστημα 

που χωρίζει την χρηστική πεζογραφία από την αυτοσυνειδησιακή γλώσσα της 

ποίησης, επιχειρεί ο Graham Chesters. Η εν λόγω μελέτη καλύπτει δύο πεδία: αφενός 

την ηχητική επανάληψη σε σχέση με το συμβατικό μοτίβο, μέσω της ανάλυσης της 

ομοιοκαταληξίας και του ρυθμού· αφετέρου την ηχητική επανάληψη και τη σχέση 

της με κομμάτια νοήματος, μέσω της μελέτης της σύνταξης και των σχημάτων λόγου 

του έργου.
156

    

Τα τρία είδη ομοιοκαταληξίας, δηλαδή η ενισχυμένη ομοιοκαταληξία, οι όμοιες 

ομοιοκαταληξίες και η εσωτερική ομοιοκαταληξία αναλύονται με συγκεκριμένα 

παραδείγματα από το έργο του Baudelaire, χάρη στα οποία καθίσταται σαφής ο ρόλος 

τους, ο οποίος συνίσταται αφενός να τονίζουν τη συμμετρία του στίχου, αφετέρου να 

προκαλούν έκπληξη, βοηθώντας τον αναγνώστη να συνειδητοποιήσει την 

κανονικότητα και τη μορφή.
157

 Η ενισχυμένη ομοιοκαταληξία συγκεκριμένα, στην 

οποία ο μελετητής κάνει ιδιαίτερη αναφορά, παρουσιάζει τρία υποείδη, στη βάση του 
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αν η επανάληψη αποτελείται από απλά φωνήεντα, από ολόκληρες λέξεις ή από 

μορφικές καταλήξεις.
158

  

Η έννοια του ρυθμού στην ποίηση συνδέεται με την τακτοποιημένη 

διαφοροποίηση του ήχου και αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά στοιχεία, την 

ένταση, τη διάρκεια, την οξύτητα και το χαρακτήρα
.
 τα τρία πρώτα αποτελούν 

ποσοτικές πτυχές, δηλαδή μετρήσιμα στοιχεία, ενώ το τέταρτο που αναφέρεται στο 

φώνημα, αποτελεί ποιοτική πτυχή.
159

 H διερεύνηση των ηχητικών επαναλήψεων στα 

φωνήματα, αλλά και του ρυθμού σε επίπεδο στίχων και στροφής, η ανάλυση των 

φωνητικών μοτίβων, τα οποία υπερέχουν των ρυθμικών δομών, και της έμφασης που 

δίνεται στη θέση τους στο στίχο και στη δομή τους, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο 

ενισχύουν το ρυθμικό μηχανισμό του διασκελισμού, ορίζουν μερικά ακόμα πεδία 

διερεύνησης του έργου του γάλλου ποιητή που επιχειρείται στη συγκεκριμένη 

μελέτη.
160

 Η διερεύνηση τέλος, των ηχητικών μοτίβων και των σχημάτων λόγου, τα 

οποία εξυπηρετούν, όπως υποστηρίζεται, παρόμοια λειτουργία, την εγκαθίδρυση 

δηλαδή της αίσθησης της τάξης και της ισορροπίας στο ποίημα, αναλύονται εκτενώς 

στο δεύτερο μέρος της μελέτης.
161

   

Στα συμπεράσματα αναφέρεται ότι η προσεκτική εισαγωγή επιπλέον 

ισορροπιών στα ποιήματα του Baudelaire, όπως ομοιοκαταληξιών, μέσω των οποίων 

ενισχύεται η συμμετρία, η τάση για φωνητική συνοχή, η οποία επηρέασε τον 

εσωτερικό ρυθμό ξεχωριστών στίχων και στροφών, η χρήση μοτίβων και 

διασκελισμών, οι συντακτικές ενότητες που έρχονται στο προσκήνιο με την 

επανάληψη ήχου, ώστε να τονιστεί η μορφή όχι μόνο του στίχου, αλλά και των 

συνταγμάτων, και τέλος η υποστήριξη των μοτίβων στην παρομοίωση και τη 

μεταφορά, που δίνει το παράδειγμα μιας κατάλληλης χρήσης των ηχητικών 

ισορροπιών, αποτελούν ορισμένες από τις «μεθόδους χρωματισμού της γλώσσας», 

όπως αναφέρει ο μελετητής, που χρησιμοποίησε ο Γάλλος ποιητής.
162

   

Η μουσική δομή της νουβέλας Tonio Kroger (1901) του γερμανού 

μυθιστοριογράφου Thomas Mann, αναλύεται στη μελέτη του H. A. Basilius· 

σύμφωνα με τον μελετητή η επίδραση της μουσικής στη λογοτεχνία μπορεί πέραν 

των μουσικών θεμάτων που λειτουργούν ως λογοτεχνικά μοτίβα, να εντοπιστεί και 
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στις τονικές ιδιότητες των ήχων όπως και στις ρυθμικές ιδιότητες λέξεων και 

φράσεων, που εκτιμούνται ως μουσικά φαινόμενα.
163

 Οι τρεις πτυχές του μουσικού 

χαρακτήρα της ποίησης, όπως αναφέρεται στο θεωρητικό μέρος της μελέτης, 

συνίστανται στην αμιγώς τονική πτυχή της, στην αντίληψη της μουσικής ως άμεσης 

και αποκλειστικής έκφρασης συναισθήματος, και τέλος στη δομή, στην καλλιτεχνική 

δηλαδή τοποθέτηση της χρονικής διαδοχής σε μια μουσική δομή.
164

   

Στη συγκεκριμένη νουβέλα, όπου αποτυπώνεται μια «μουσική εκφραστικότητα, 

χωρίς τη συναισθηματική ένταση της μουσικής σύνθεσης» (ό.π., 295), μπορούν να 

εντοπιστούν τέσσερις τύποι μουσικών αναλογιών.
165

 Κατ’ αρχήν, εντοπίζονται 

παραπομπές σε μουσικά έργα, με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτυπώνεται η 

εκφραστικότητα του ίδιου του μουσικού έργου· επιπλέον, διερευνώνται συνειδητά 

και συστηματικά οι τονικές και ρυθμικές ιδιότητες λέξεων και ομάδων λέξεων για 

την έκφραση της ποιότητας της αίσθησης μιας εμπειρίας, την οποία ήδη οι λέξεις 

αποπειρώνται να εκφράσουν. Ακόμα, η χρήση του κύριου λογοτεχνικού θέματος 

(leitmotiv), για να ενισχύσει μέσω της επανάληψης την ποιότητα της αίσθησης μιας 

εμπειρίας, να ενοποιήσει τα ξεχωριστά μέρη μιας σύνθεσης και να συνδέσει τα μέρη 

αυτά σ’ ένα ενοποιημένο όλο αποτελεί μια ακόμα μουσική αναλογία που 

εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο έργο. Ο τελευταίος συσχετισμός του Tonio Kroger με 

τη μουσική αφορά στη χρήση όσων μεθόδων έχουν προαναφερθεί, με βάση τις αρχές 

της τριαδικής μορφής, η οποία ακολουθεί το μοτίβο της φούγκας (το θέμα 

εναλλάσσεται με το αντίθεμα, στη συνέχεια αναπτύσσεται και στο τέλος 

επανέρχεται).            

Ισχυρή σχέση μεταξύ της δομής της μουσικής μορφής και των αρχών της 

λογοτεχνικής σύνθεσης, μπορεί να εντοπιστεί στο σχήμα του μυθιστορήματος του 

James Joyce Ulysses, στο πλαίσιο της ευρύτερης επίδρασης της μουσικής στη ζωή 

και στο έργο του μοντερνιστή συγγραφέα, όπως προαναφέρθηκε. Συγκεκριμένα η 

δομή του μυθιστορήματος προσομοιάζει, με βάση την ανάλυση του Don Noel Smith, 

με τη μουσική μορφή της σονάτας, στην οποία αναπτύσσονται τα τρία βασικά του 

θέματα: η αναζήτηση της ταυτότητας, η περιπλάνηση και η επιστροφή, και ο 
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σφετερισμός.
166

 Αξίζει εδώ να αναφερθεί το γενικό συμπέρασμα του μελετητή ως 

προς τον ουσιαστικό και γόνιμο συσχετισμό μουσικών αρχών και λογοτεχνίας, το 

οποίο συνίσταται στην αναγκαιότητα ο συσχετισμός αυτός μεταξύ των δύο τεχνών να 

είναι αρκετά συγκεκριμένος, ώστε να υπάρχει πραγματικό έδαφος για συσχετιστική 

προσέγγιση, όμως να μην είναι και υπερβολικά συγκεκριμένοι, γιατί έτσι καταλήγουν 

σε τεχνικό αδιέξοδο.
167

      

Η τεχνική που ακολουθεί ο Joyce στο επεισόδιο «Sirens» του μυθιστορήματός 

του, στηρίζεται στη μουσική φούγκα που, σύμφωνα με τον D. W. Cole, αποτελεί μια 

περίπλοκη μουσική τεχνική για την οργάνωση και ανάπτυξη ιδεών στην πεζογραφία, 

και αφορά στις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών φωνών που αναπτύσσουν το ίδιο θέμα 

και συνδέονται σε μουσικό χώρο και σε μουσικό χρόνο.
168

 Η fuga per canonem που 

αποτελεί το ιδιαίτερο είδος φούγκας που αναπτύχθηκε τον 16
ο
 αιώνα και συνδέεται 

με το είδος του κανόνα -ενός πολυφωνικού έργου στο οποίο όλες οι φωνές 

τραγουδούν την ίδια μελωδία, αρχίζουν όμως ή μία μετά την άλλη με διαφορά φάσης 

ορισμένων μέτρων-, αποτελεί τη μορφική αρχή του συγκεκριμένου επεισοδίου και 

«φωτίζει την κατανόηση όλου του έργου» (ό.π., 222).  

Με βάση την αναλογία που υιοθετεί ο μυθιστοριογράφος μεταξύ μουσικής 

μορφής και λογοτεχνικής αποτύπωσής της, όπως την αναλύει ο μελετητής, οι 

χαρακτήρες στην αφήγηση αντιστοιχούν στις φωνές της μουσικής φούγκας, ενώ τα 

λογοτεχνικά θέματα αντιστοιχούν στα μουσικά θέματα. Το θέμα («theme») στη 

λογοτεχνική φούγκα του Joyce συνίσταται στις σεξουαλικές σχέσεις και 

παρουσιάζονται αφενός οι αντρικές του πτυχές ως το αρχικό θέμα της σύνθεσης 

(«subject») και οι γυναικείες πτυχές ως το αντίθεμα.
169

   

Έτσι, όταν εισάγεται για παράδειγμα το αντίθεμα, δηλαδή η γυναικεία 

προοπτική στις σεξουαλικές σχέσεις (στο σημείο όπου οι κύριες ηρωίδες του 

μυθιστορήματος παίρνουν το τσάι τους, γεγονός που λειτουργεί συμβολικά και 

παραπέμπει στο ξεδίψασμα των επιθυμιών τους), ο συγγραφέας κρατά το όνομα του 

βασικού ήρωα Bloom και με τη συνεχή αναφορά του, επιτυγχάνει τη, με μουσικούς 

όρους, εμφάνιση ενός μουσικού θέματος σε μια φωνή. Η παραπάνω λύση που δίνει ο 

μυθιστοριογράφος στο πρόβλημα της μεταφοράς της μουσικής αντίστιξης, της 
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 Βλ: Don Noel Smith, «Musical Form and Principles in the Scheme of Ulysses», Twentieth Century 

Literature, 18, 2 (Απρ. 1972) 79-92. 
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 Βλ: ό.π., 82. 
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 Βλ: David W. Cole, «Fugal Structure in the ‘Sirens’ Episode of Ulysses’», Modern Fiction Studies, 

19 (1973) 221-226
.
 βλ. ειδικότερα: 221. 
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 Βλ: ό.π., 223. 
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ταυτόχρονης δηλαδή συνήχησης διαφορετικών μελωδιών, στη λογοτεχνία, αλλά και 

της παρουσίασης ενός μουσικού θέματος σε μια φωνή (αυτό αποτελεί το βασικότερο 

πρόβλημα για να μεταφερθούν διάφορες μουσικές μορφές και τεχνικές στη 

λογοτεχνία), είναι εξαιρετική. Η ξεκάθαρη μεταφορά του διαχωρισμού των φωνών 

της φούγκας από τα μουσικά θέματα, σε λογοτεχνικό επίπεδο, με τη διαφοροποίηση 

μεταξύ χαρακτήρων και λογοτεχνικών θεμάτων, αποτελεί τον βασικότερο τρόπο για 

επίτευξη του στόχου αυτού.     

Η επιλογή της μουσικής φούγκας από τον Joyce ως της μουσικής μορφής, οι 

βασικές αρχές της οποίας μεταφέρονται και εφαρμόζονται στο λογοτεχνικό πλαίσιο 

του συγκεκριμένου επεισοδίου, είναι πολύ σημαντική, εφόσον επιτρέπει τη 

λεπτομερή και αναλυτική εξέταση των δυνατοτήτων που υπάρχουν σε μια δοσμένη 

ιδέα,
170

 στο θέμα που αναφέρθηκε πιο πάνω. Αξίζει τέλος να σημειωθεί η 

παρατήρηση του ερευνητή, ότι λόγω της εξάρτησης της συγκεκριμένης μουσικής 

μορφής από την αντίθεση μεταξύ των φωνών παρά μεταξύ των μερών -όπως 

συμβαίνει με τη σονάτα-, όταν παρουσιαστούν τα βασικά της θέματα, τότε μπορούν 

να προστεθούν διαφοροποιήσεις, δημιουργώντας έτσι τη δυνατότητα για ένα αέναο 

κύκλο επιλογών και συνδυασμών.
171

  

Ένας άλλος τρόπος αποτύπωσης της μουσικής αντίστιξης στη λογοτεχνία, 

σχετίζεται -κατά την άποψη της Nancy Anne Cluck στο εισαγωγικό κείμενο 

σύμμεικτου τόμου με συγκριτικές προσεγγίσεις της μουσικής και της λογοτεχνίας στη 

βάση των μορφικών τους στοιχείων- με τη γρήγορη εναλλαγή από τη μια εικόνα στην 

άλλη, με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται η εντύπωση της σχεδόν ταυτόχρονης 

αποτύπωσής των εικόνων.
172

 Αρκετές από τις μελέτες του παραπάνω τόμου 

αναφέρονται στο έργο του αμερικανού συγγραφέα T. S Eliot, ο οποίος σύμφωνα με 

τον P. Chancellor, αντιλαμβανόταν την ύπαρξη δύο ειδών μουσικότητας: του 

μουσικού μοτίβου του ήχου και του μουσικού μοτίβου της δευτερεύουσας σημασίας 

των λέξεων.
173

 Η ανάλυση των εικόνων της ποίησης και του τονισμού,
174

 καθώς και η 

ανάλυση της γραμματικής, της σειράς των λέξεων, των μοτίβων τονισμού και 
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 Βλ: ό.π., 225. 
171

 Βλ: ό.π., 225-226. 
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 Βλ: Nancy Anne Cluck, «Introduction»: Essays on Form. Literature and Music, ό.π, 5.  
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 Βλ: Paul Chancellor, «The Music of the Waste Land»: Essays on Form. Literature and Music, ό.π., 

85-93
.
 βλ. ειδικότερα: 86. 
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 Βλ: Helen Gardner , «The music of Four Quartets»: Essays on Form. Literature and Music, ό.π., 

94-106
.
 βλ. ειδικότερα: 101. 
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ποσότητας και της σύνταξης,
175

 αποτελούν ορισμένες από τις πτυχές που 

εντοπίζονται και αναλύονται σε έργα του Eliot.          

Μέσα από τη διερεύνηση των βασικών παραμέτρων της θεωρίας των 

διακαλλιτεχνικών προσεγγίσεων και την αναλυτική κριτική παρουσίαση θεωρητικών 

μελετών, παλαιότερων και σύγχρονων για τους συσχετισμούς, τις αναλογίες και 

ειδικότερα τις επιδράσεις της μουσικής στη λογοτεχνία, όπως και μέσα από την 

παρουσίαση προσεγγίσεων εφαρμογής της σύγκρισης λογοτεχνίας και μουσικής σε 

συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, χώρους ή λογοτεχνικά έργα, έχει σκιαγραφηθεί το 

θεωρητικό πλαίσιο που διέπει την σχέση μεταξύ των δύο τεχνών· στη βάση αυτού 

του θεωρητικού πλαισίου θα αναλυθεί και θα ερμηνευθεί η σχέση της ποίησης του 

Διονύσιου Σολωμού με τη μουσική. Ωστόσο προτού περάσουμε σ’ αυτή την 

συγκριτική ανάλυση και ερμηνεία του έργου του Έλληνα ποιητή, κρίνουμε 

μεθοδολογικά σκόπιμο να στραφούμε στο κεφάλαιο που ακολουθεί, στη 

στοιχειοθέτηση του ιστορικού, φιλοσοφικού και αισθητικού πλαισίου, το οποίο και 

ορίζει τη συνάφεια της σολωμικής ποίησης και ποιητικής με τη μουσική, ώστε να 

είναι στέρεα συγκροτημένη η υποδομή του εγχειρήματός μας, αφενός θεωρητική, 

αφετέρου ιστορικο-γραμματολογική.   
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 Βλ: Harvey Gross, «Music and the Analogue of Feeling: Notes on Eliot and Beethoven»: Essays on 

Form. Literature and Music, ό.π., 126-140
.
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ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ 

 

 

Tο παρόν κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις αισθητικές απόψεις των 

σημαντικότερων Ευρωπαίων φιλοσόφων του 18
ου

 και του 19
ου

 αιώνα για τη μουσική, 

το έργο των οποίων ο Διονύσιος Σολωμός γνώριζε και μελετούσε,
176

 ώστε να 

αρθρωθεί το φιλοσοφικο-αισθητικό πλαίσιο της υπό διερεύνηση ιστορικής περιόδου. 

Πιο συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν οι φιλοσοφικές αντιλήψεις των βασικών 

εκφραστών του Γερμανικού Ιδεαλισμού, Immanuel Kant, Friedrich Schiller και 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel για τη μουσική, τη θέση της στην ιεραρχία των 

τεχνών και τη σχέση της με την ποίηση. Αναφορές θα γίνουν και σε φιλοσόφους, 

ορισμένες αισθητικές αντιλήψεις των οποίων για τον ήχο και τη μουσική 

καταγράφονται από τον Σολωμό στα Αυτόγραφά του
.
 οι παραπάνω αντιλήψεις θα 

αναπτυχθούν στο επόμενο κεφάλαιο, στο πλαίσιο της διερεύνησης της σχέσης του 

ίδιου του ποιητή και της ποίησής του με τη μουσική, σε θεωρητικό επίπεδο.    

Οι αισθητικές κατευθύνσεις και αρχές του Ρομαντισμού ως ρεύματος για τη 

μουσική και τη σχέση της με την ποίηση, θα σκιαγραφηθούν στη συνέχεια, καθώς  ο 

Έλληνας ποιητής ενστερνίζεται εν γένει πολλές από τις παραπάνω αρχές, οι 

απορρέουσες  αντιλήψεις από τις οποίες δεσπόζουν την υπό διερεύνηση περίοδο· 

συνοπτική αναφορά θα γίνει και στις ομόλογες αντιλήψεις του Συμβολισμού, που 

προεκτείνουν το Ρομαντισμό επί του ζητήματος του συσχετισμού της μουσικής με 

την ποίηση, ώστε να δοθεί μια κατά το δυνατόν συνεκτική εικόνα αυτού. Τέλος, θα 

γίνει συνοπτική παρουσίαση ορισμένων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της 

ρομαντικής μουσικής και των συστατικών στοιχείων μουσικών μορφών και ειδών, 

που παρουσιάζουν ιδιαίτερη ανάπτυξη κατά την περίοδο αυτή και μπορούν εύλογα να 

συσχετιστούν ειδικότερα με την ποίηση και το έργο του Σολωμού.  
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 Βλ.: Γιώργος Βελουδής, Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και ποιητική, ό.π. 
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1. Αισθητικές αντιλήψεις φιλοσόφων του 18
ου

 και 19
ου

 αιώνα για τη μουσική 

 

Το 1750 κυκλοφορεί ο πρώτος τόμος του έργου Aesthetica του Alexander 

Gottlieb Baumgarten, το οποίο σηματοδοτεί τη γέννηση ενός νέου κλάδου της 

Φιλοσοφίας, της Αισθητικής.
177

 Ο κλάδος αυτός της φιλοσοφίας ασχολείται με τα 

αντικείμενα, από την φύση ή την τέχνη, που δημιουργούν ένα ιδιαίτερο συναίσθημα 

ικανοποίησης, την αισθητική απόλαυση, και εν γένει επιχειρεί να ορίσει το ωραίο.
178

  

Ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη της αισθητικής είναι η συμβολή του Γερμανικού 

Ιδεαλισμού, του φιλοσοφικού κινήματος που αναπτύχθηκε στη Γερμανία στα τέλη 

του 18
ου

 και αρχές του 19
ου

 αιώνα και πρέσβευε ότι μόνο η συνείδηση έχει 

πραγματική υπόσταση, με τον υλικό κόσμο να είναι προϊόν αποκλειστικά των 

αισθήσεων, των παραστάσεων και των αντιλήψεων του ανθρώπου.
179

 Στην παρούσα 

ενότητα θα διερευνηθούν οι φιλοσοφικές και αισθητικές αντιλήψεις των 

σημαντικότερων εκπροσώπων του Γερμανικού Ιδεαλισμού για τη μουσική, τη σχέση 

της με τις άλλες τέχνες και την ιεράρχησή της στο σύστημα των τεχνών. Μέσα από 

την διερεύνηση αυτή, θα σκιαγραφηθεί σε ευρωπαϊκή κλίμακα, το φιλοσοφικο-

αισθητικό πλαίσιο που ορίζει το έργο του Διονύσιου Σολωμού, με δεσπόζοντα άξονα 

αναφοράς τον Γερμανικό Ιδεαλισμό, καθώς ο ποιητής μελετά και ενστερνίζεται 

φιλοσοφικές και αισθητικές απόψεις των εκφραστών του
180.

 η μελέτη συνεπώς των 

παραπάνω απόψεων, εξειδικευμένων στο πεδίο της μουσικής, έχει μεγάλη βαρύτητα 

στην προσέγγιση που επιχειρούμε.  

Ένας από τους σημαντικότερους στοχαστές και φιλοσόφους του 18
ου

 αιώνα, ο 

πρώτος που έκανε την αισθητική θεωρία και ειδικότερα τη θεωρία της μουσικής, 

αναπόσπαστο τμήμα του φιλοσοφικού του συστήματος, ήταν ο Immanuel Kant.
181

 Ο 

Kant συνδύασε στη θεωρητική του αντίληψη και στο φιλοσοφικό του έργο δύο 

αντίθετες φιλοσοφικές παραδόσεις του 18
ου

 αιώνα, τον ορθολογισμό αφενός που 
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 Βλ.: την σχετική επισήμανση του Γιώργου Βελουδή: «Η αισθητική ως κλάδος της φιλοσοφίας», Το 

Βήμα (19 Σεπτεμβρίου 1999).  
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 Βλ.: Θεοδόσης Πελεγρίνης, Λεξικό της φιλοσοφίας, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2005, 26. 
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 Για στοιχεία για τον Γερμανικό Ιδεαλισμό, βλ.: στον σύμμεικτο τόμο: The Age of German Idealism, 

(επιμέλ. R. Solomon-K. Higgins), Routledge History of Philosophy, Τόμ. VI, Λονδίνο-Νέα Υόρκη, 

Routledge, 1998. 
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 Βλ. ενδεικτικά: Ιάκωβος Πολυλάς, «Προλεγόμενα» (1959) στο Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα Α΄: 

Ποιήματα (επιμέλ.-σημ.: Λίνος Πολίτης), Ίκαρος, 2002 [ανατ.
.
 1

η
: 1948] και Γιώργος Βελουδής, 

Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και ποιητική, ό.π. 
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 Βλ.: Monroe C. Beardsley, Ιστορία των αισθητικών θεωριών (μετάφρ. Δ. Κουρτοβικ-Π. 

Χριστοδουλίδης), Αθήνα, Νεφέλη, 1989, 200. 
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υποστήριζε ότι η γνώση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του λόγου πριν από την 

εμπειρία, και τον εμπειρισμό αφετέρου, σύμφωνα με τον οποίο η γνώση 

προσεγγίζεται μόνο μέσα από τις αισθήσεις.
182

       

Τρία από τα σημαντικότερα έργα του Kant είναι η Κριτική του Καθαρού Λόγου 

(1781), που ασχολείται με τους περιορισμούς και τις ικανότητες της λογικής και εν 

γένει τη θεωρία του επιστημονικού λόγου, η Κριτική του Πρακτικού Λόγου (1788), 

όπου εξετάζεται η έννοια της ηθικής και της αυτονομίας στην ανθρώπινη πράξη, και 

η Κριτική της Κριτικής Δύναμης (1790), όπου τίθενται ζητήματα αισθητικής, κριτικής 

καλαισθησίας, φιλοσοφίας της τέχνης και τελολογίας της φύσης.
183

     

Για τον Kant υπάρχουν δύο πεδία πραγματικότητας, το πεδίο των φαινομένων, 

των αισθητών δηλαδή πραγμάτων που γίνονται αντιληπτά από τον άνθρωπο μέσω της 

ανθρώπινης πραγματικότητας, και το πεδίο των νοουμένων, των «καθεαυτών 

πραγμάτων», που αποτελούν την αντικειμενική πλευρά της πραγματικότητας και 

οδηγούν στην πραγματική ελευθερία.
184

 Η Κριτική της Κριτικής Δύναμης αφορά στον 

τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα δύο πεδία, οι πνευματικές δυνάμεις και οι αρχές 

τους.
185

            

Ο άνθρωπος, σύμφωνα με τον Kant, μπορεί να κατανοήσει τα νοούμενα και να 

αντιληφθεί την ενότητα γεγονότων και αξιών μέσα από την αισθητική εμπειρία, η 

οποία αποτελεί για την καντιανή φιλοσοφία στοιχείο σημαίνουσας υπαρξιακής 

σημασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για τον Γερμανό φιλόσοφο, ο απώτερος σκοπός 

της αισθητικής είναι ηθικός, αφού συμβάλλει στην αύξηση της πίστης στην 

ηθικότητα του πνευματικού κόσμου, μέσω της εξασφάλισης μιας μορφής κατανόησης 

και αίσθησής του.
186

           

Κυρίαρχα ζητήματα στην τρίτη Κριτική του Kant, όπως αναφέρει ο 

Ανδρουλιδάκης, είναι η ανάλυση των όρων δυνατότητας και γνωρισμάτων των 

καλαισθητικών κρίσεων, συνεπώς και των γνωρισμάτων ομορφιάς και η θεμελίωση 

της εγκυρότητας αυτών.
187

 Ο Kant, συνδυάζοντας στο έργο του, όπως 

προαναφέρθηκε, τις δύο αντίθετες φιλοσοφικές αντιλήψεις, την ορθολογική 
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 Βλ. σχετικά: Christian Helmut Wenzel, An Introduction to Κant’s Aesthetics: Core Concepts and 

Problems, Blackwell, 2005, 141. 
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 Βλ.: The Age of German Idealism, ό.π., 3. 
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 Βλ.: Immanuel Kant, Κριτική της Κριτικής Δύναμης, (εισαγ.-μετφρ.-σχόλ.: Κώστας 

Ανδρουλιδάκης), Αθήνα, Ιδεόγραμμα, 2004, 26. 
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  Βλ.: Immanuel Kant, Κριτική της Κριτικής Δύναμης, ό.π., 32. 
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 Βλ. σχετικά: Robert Zimmerman, «Kant: The Aesthetic Judgment», The Journal of Aesthetics and 

Art Criticism, Τόμ. 21, Αρ. 3 (Άνοιξη 1963) 333-344
.
 βλ. ειδικότερα: 340-343. 
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 Βλ.: Immanuel Kant, Κριτική της Κριτικής Δύναμης, ό.π., 46. 
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αισθητική αφενός, για την οποία οι καλαισθητικές κρίσεις είναι αντικειμενικές, και 

την εμπειριοκρατική παράδοση αφετέρου, η οποία πρεσβεύει τον υποκειμενισμό των 

αισθητικών κρίσεων, υποστηρίζει ότι οι καλαισθητικές κρίσεις, δεν εκφράζουν 

θεωρητική γνώση, αλλά αξιώνουν καθολική αρέσκεια και εγκυρότητα, ως 

αντικειμενικές.
188

 Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των καλαισθητικών 

κρίσεων είναι η αισθητική τους σκοπιμότητα χωρίς πρόθεση, η ανιδιοτέλεια της 

καλαισθητικής αρέσκειας και η αναγνώριση ότι το ωραίο είναι το αντικείμενο μιας 

αναγκαίας, μολονότι υποκειμενικής αρέσκειας.
189

       

Η Κριτική της Κριτικής Δύναμης χωρίζεται σε δύο μεγάλα μέρη, την «Κριτική 

της αισθητικής κριτικής δύναμης» (κεφάλαια 1-60) και την «Κριτική της τελολογικής 

κριτικής δύναμης» (κεφάλαια 61-91). Αναφορά στις τέχνες εν γένει, τις καλές τέχνες 

ειδικότερα, καθώς και στη διαίρεση, το συνδυασμό, τη συγκριτική εξέταση της 

αισθητικής τους αξίας και την ιεράρχησή τους, γίνεται κυρίως στα κεφάλαια 43-54, 

στα οποία και θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας, ώστε να αποδοθεί η θεωρητική 

αντίληψη του Kant για τα πιο πάνω ζητήματα, με άξονα αναφοράς τις θέσεις του για 

τη μουσική.             

Μια αρχική επισήμανση, ώστε να γίνει καλύτερα αντιληπτή η έννοια του όρου 

τέχνη, είναι ότι η τέχνη διαφοροποιείται τόσο από την φύση, αφού «δημιουργείται 

ελεύθερα και έλλογα», όσο από την επιστήμη, αφού αποτελεί «πρακτική εφαρμογή 

και όχι θεωρία», αλλά και από την χειροτεχνία, αφού «είναι ελεύθερη κι όχι έμμισθη 

τέχνη».
190

 Η ελεύθερη και λογική πρόθεση στη δημιουργία του έργου τέχνης, η 

πρακτικότητα του, η αυτονομία και ελευθερία του δημιουργού, αποτελούν ορισμένα 

βασικά χαρακτηριστικά της τέχνης, σύμφωνα με τον Kant. Στο κεφάλαιο 44 «Περί 

των καλών τεχνών» αναφέρεται ότι «υπάρχει μόνο κριτική του ωραίου, κι όχι 

επιστήμη του ωραίου, και μόνο καλές τέχνες κι όχι ωραία επιστήμη» (ό.π, 237). Η 

αναφορά αυτή αποτυπώνει μια σημαντική αισθητική αρχή, η οποία διαχωρίζει δύο 

έννοιες που αποτελούν δύο διαφορετικές μεθόδους προσέγγισης του ωραίου, την αξία 

και την αξιολόγηση. Η «κριτική του ωραίου», η κατανόηση και εκτίμηση της 

ομορφιάς της τέχνης από τη μια, συνιστά την «αξία» («value»), ενώ η «επιστήμη του 

ωραίου», δηλαδή η κρίση για την εν λόγω εκτίμηση από την άλλη, η οποία είναι 

κυρίως γνωστική και εμπλέκει τη σύγκριση των αξιών, συνιστά την «αξιολόγηση» 
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(«evaluation»).
191

 Παρόλο που σε ορισμένα σημεία της αισθητικής του Kant 

εντοπίζεται, όπως αναφέρουν οι μελετητές, κάποια σύγχυση στη μέθοδο προσέγγισης, 

εντούτοις το βάρος πέφτει, όπως φαίνεται και στο εν λόγω απόσπασμα, στην 

προοπτική της αξίας μέσα από τις καλαισθητικές κρίσεις, οι οποίες, όπως 

προαναφέρθηκε, συνδυάζουν τόσο τα υποκειμενικά, όσο και τα αντικειμενικά 

στοιχεία.
192

           

Η αισθητική τέχνη ορίζεται, στο κεφάλαιο 44, ως η τέχνη που «έχει άμεση 

πρόθεση να δημιουργήσει το συναίσθημα της ηδονής» και μπορεί να είναι είτε 

ευχάριστη, αν σκοπός της είναι «να συνοδεύει η ηδονή τις παραστάσεις ως απλές 

αισθήσεις» και αν αποσκοπεί απλώς στην απόλαυση, είτε να ανήκει στις καλές 

τέχνες, αν σκοπός της είναι «να συνοδεύει η ηδονή τις παραστάσεις ως τρόπους της 

γνώσης».
193

 Η αισθητική τέχνη που ανήκει στις καλές τέχνες, είναι «καθ’ εαυτόν 

σκόπιμος τρόπος παραστάσεων» που παρόλο που δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο 

σκοπό, εντούτοις «προάγει την καλλιέργεια των πνευματικών δυνάμεων για χάρη της 

κοινωνικής επικοινωνίας», γι’ αυτό και έχει ως μέτρο της την αναστοχαστική κριτική 

δύναμη και όχι το κατ΄ αίσθηση αίσθημα (ό.π, 239).  Όπως αναφέρει ο Guyer, 

επεξηγώντας τις δύο αυτές έννοιες, στην περίπτωση των ευχάριστων τεχνών, η τέχνη 

ευχαριστεί με την προσφορά αισθησιακής απόλαυσης, ενώ στην περίπτωση των 

καλών τεχνών, ευχαριστεί εμπλέκοντας τις γνωστικές ικανότητες της φαντασίας και 

της κατανόησης και εισάγοντας την αρμονική σχέση μεταξύ τους.
194

    

Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ένας άλλος διαχωρισμός που γίνεται στο 

κεφάλαιο 16 μεταξύ ελεύθερης και εξαρτημένης ομορφιάς, και παρουσιάζει ορισμένα 

κοινά στοιχεία με την προαναφερθείσα διάκριση μεταξύ ευχάριστων και καλών 

τεχνών, καθώς εκεί γίνεται παραδειγματική αναφορά στη μουσική. Ενώ η ελεύθερη 

ομορφιά δεν προϋποθέτει «μια έννοια του τι οφείλει να είναι το αντικείμενο»
195

 και 

συνεπώς η κρίση δεν εξαρτάται από συγκεκριμένη έννοια, η εξαρτημένη ομορφιά 

είναι δεσμευμένη από τον όρο συγκεκριμένου σκοπού για εκείνη την τάξη των 

αντικειμένων, όπου ανήκει το αντικείμενο.
196

 Όπως οι γνωστικές ικανότητες είναι 
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απαραίτητες για την κατανόηση και άντληση ευχαρίστησης από τις καλές τέχνες, έτσι 

και η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης έννοιας και η διασύνδεση με εκείνην (άρα η 

παρέμβαση των γνωστικών λειτουργιών), είναι απαραίτητες για τη δημιουργία και 

εκτίμηση της εξαρτημένης ομορφιάς. Αντίθετα, η ελεύθερη ομορφιά είναι 

αυθύπαρκτη και ανεξάρτητη από έννοιες. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα 

παραδείγματα  ελεύθερης ομορφιάς που δίνονται από τον Kant, είναι η μουσική χωρίς 

λόγια, η οποία δεν εξαρτάται από κάποια έννοια, αφού δεν έχει ουσιαστικό νόημα και 

δεν αναπαριστά κάτι συγκεκριμένο.
197

           

Η άποψη του Kant ότι οι καλές τέχνες είναι προϊόντα ιδιοφυίας, η οποία 

δημιουργεί ελεύθερα χωρίς να μιμείται (ό.π, 240-245), ορίζει με τον τρόπο της και το 

δίαυλο εκείνο που ορίζει τις ομόλογες αντιλήψεις του Ρομαντισμού για τον 

καλλιτέχνη ως ιδιοφυή προσωπικότητα που εκφράζεται στο καλλιτεχνικό του έργο, 

χωρίς να μιμείται.     

Οι καλές τέχνες για τον Γερμανό φιλόσοφο, διαιρούνται σε τρία είδη, κατ’ 

αναλογίαν των ειδών της έκφρασης που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην ομιλία, 

ώστε να επιτευχθεί η πλήρης επικοινωνία, ήτοι τον λόγο, την κίνηση των μελών και 

τον ήχο (ό.π, 247). Οι τέχνες του λόγου, οι εικαστικές τέχνες και η τέχνη του 

παιχνιδιού των αισθημάτων συνιστούν τα τρία είδη καλών τεχνών αντίστοιχα. Στις 

τέχνες του λόγου, όπως αναφέρει ο Kant, εμπίπτουν η ρητορική που ορίζεται ως «η 

τέχνη να πραγματεύεται κανείς ένα ζήτημα της διανοίας ως ελεύθερο παιχνίδι της 

φαντασίας» και η ποίηση, δηλαδή «η τέχνη να εκτελεί κανείς ένα ελεύθερο παιχνίδι 

της φαντασίας ως ένα ζήτημα της διανοίας» (ό.π, 258). Οι εικαστικές τέχνες 

περιλαμβάνουν αφενός την πλαστική τέχνη που ορίζεται ως «η τέχνη της κατ’ 

αίσθηση αλήθειας» και σ’ αυτήν ανήκουν η γλυπτική και η αρχιτεκτονική, αφετέρου 

τη ζωγραφική, δηλαδή την «τέχνη της κατ’ αίσθηση επίφασης», που περιέχει τη 

γνήσια ζωγραφική και την αρχιτεκτονική των κήπων (ό.π, 259-260).    

Το τρίτο είδος, η τέχνη του ωραίου παιχνιδιού των αισθημάτων, τα οποία, όπως 

διευκρινίζει ο Kant, παράγονται εξωτερικά, αφορά στην «αναλογία των διαφόρων 

βαθμίδων της διάθεσης (έντασης) της αίσθησης στην οποία ανήκει το αίσθημα» (ό.π, 

262), δηλαδή στον τόνο του αισθήματος. Η μουσική αποτελεί τη μία από τις δύο 

τέχνες του ωραίου παιχνιδιού και ορίζεται ως το «έντεχνο παιχνίδι των αισθημάτων 
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της ακοής», ενώ η τέχνη των χρωμάτων, ήτοι το έντεχνο παιχνίδι των αισθημάτων 

της όρασης, είναι η δεύτερη (ό.π, 262).      

Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα των δύο αυτών αισθήσεων είναι τόσο η 

δεκτικότητά τους για εντυπώσεις που προκαλούνται από τα εξωτερικά αντικείμενα, 

μέσα από τις οποίες δημιουργούνται οι έννοιες, όσο και η πρόκληση ενός ιδιαίτερου 

συναισθήματος. Αν και διατυπώνεται αρχικά προβληματισμός για το αν το ιδιαίτερο 

αυτό αίσθημα στηρίζεται στην «αίσθηση» ή στον «αναστοχασμό», ο Kant καταλήγει 

στο κεφάλαιο 51, βάσει συλλογισμών για τη φύση των χρωμάτων και των ήχων, ότι 

«είμαστε υποχρεωμένοι να θεωρήσουμε τα αισθήματα των χρωμάτων και των ήχων 

όχι ως απλή κατ’ αίσθηση εντύπωση, αλλά ως το αποτέλεσμα μιας αποτίμησης της 

μορφής κατά το παιχνίδι πολλών αισθημάτων» (ό.π, 263).    

Ο προβληματισμός του κατά πόσο η μουσική προκαλεί ευχάριστα αισθήματα 

διεγείροντας απλώς τις αισθήσεις, ή απαιτεί την εμπλοκή γνωστικών διεργασιών για 

την αισθητική αποτίμηση της μορφής, αποτυπώνεται στο σημαντικό διαχωρισμό που 

διατυπώνει ο φιλόσοφος σε άλλο σημείο του εν λόγω έργου, μεταξύ ευχάριστου 

(στηρίζεται στην αίσθηση που προκαλείται από το αντικείμενο) και ωραίου 

(στηρίζεται στη μορφή που παρουσιάζει για κατανόηση),
198

 ενώ παραπέμπει και στο 

διαχωρισμό μεταξύ ευχάριστων και καλών τεχνών που προαναφέρθηκε. Ο Kant τείνει 

περισσότερο, όπως είδαμε παραπάνω, προς την υποστήριξη της άποψης ότι για την 

πρόκληση των αισθημάτων στη μουσική, μεσολαβεί η κριτική αποτίμηση της μορφής 

της μουσικής σύνθεσης, κάτι το οποίο αποτελεί μια λογική διαδικασία και κατά 

συνέπεια, ότι η μουσική ανήκει στις καλές τέχνες. Με βάση την αντίληψη αυτή, 

συνάγεται ότι η απόλαυση από την ακρόαση ενός μουσικού έργου δεν προκαλείται 

απευθείας μέσω της αίσθησης μόνο της ακοής, αλλά είναι το αποτέλεσμα και μιας 

διαδικασίας αναστοχασμού, στοιχείο που χαρακτηρίζει τις καλές τέχνες και εδράζεται 

κυρίως στην αξιολόγηση της μορφής τους.        

Στην Κριτική της Κριτικής Δύναμης αναφορά γίνεται και στο συνδυασμό δύο ή 

περισσότερων καλών τεχνών σε ένα έργο, βάσει παραδειγμάτων όπως σ’ εκείνον της 

ποίησης με τη μουσική, στο τραγούδι.
199

 Ιδιαίτερη έμφαση και σε αυτή την 

περίπτωση δίνεται τόσο στη μορφή του έργου τέχνης, η οποία μπορεί να εντοπιστεί 

και να αποτιμηθεί, σε αντιδιαστολή με την ύλη του αισθήματος και την απόλαυση, 
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όσο και στη δυνατότητά του να συνδυάζεται με ηθικές ιδέες, γεγονός που προσδίδει 

στο έργο αυτοτέλεια και μια αυτοτελή αρέσκεια (ό.π, 264). Το κεφάλαιο 53 αφορά 

ακριβώς στη συγκριτική εξέταση της αισθητικής αξίας των καλών τεχνών, βάσει 

ετερογενών κριτηρίων. Παρόλο που η εξέταση και η αποτίμηση αυτή και ειδικότερα 

η κρίση του Kant για τη μουσική είναι υποτυπώδης, αποσπασματική και 

αντιφατική,
200

 εντούτοις κρίνουμε σκόπιμο να την παρουσιάσουμε και να την 

αναλύσουμε, όπως διατυπώνεται, και στη συνέχεια να την σχολιάσουμε κριτικά, 

αναφερόμενοι και στην κριτική που της έχει ασκηθεί από τους μελετητές.  

Υψηλότερη θέση στην ιεραρχία των καλών τεχνών, όπως δηλώνεται στην αρχή 

του κεφαλαίου, κατέχει η ποίηση, η οποία «δυναμώνει […] και διευρύνει το πνεύμα 

με το να απελευθερώνει τη φαντασία».
201

 Η αισθητική αξία της μουσικής αναλύεται 

και αξιολογείται με βάση τρία διαφορετικά κριτήρια. Σύμφωνα με το πρώτο κριτήριο 

της θέλξης και συγκίνησης, που προκαλεί η τέχνη στη ψυχή, η μουσική λαμβάνει τη 

δεύτερη ανώτερη θέση μετά την ποίηση, εφόσον «αν και εκφράζεται μόνο μέσω των 

αισθημάτων χωρίς έννοιες, και άρα δεν προσφέρεται για τον στοχασμό, όπως η 

ποίηση, εν τούτοις συγκινεί την ψυχή πολυειδέστερα και, μολονότι με απλώς 

παροδικό τρόπο, ωστόσο βαθύτερα» (ό.π, 266-267). Η μουσική συγκινεί βαθιά και 

ποικιλόμορφα την ψυχή, περισσότερο από κάθε άλλη τέχνη, υστερεί ωστόσο έναντι 

της ποίησης, επειδή σ’ εκείνην υπερισχύει το αίσθημα παρά οι έννοιες και ο 

στοχασμός
.
 ωστόσο, σε άλλο σημείο του κεφαλαίου 53, αναφέρεται ότι η μουσική 

κατέχει την ανώτατη θέση από τις καλές τέχνες, αν λάβουμε ως κριτήριο τον 

ευχάριστο χαρακτήρα (ό.π, 268).        

Σύμφωνα με το δεύτερο κριτήριο που θέτει ο Γερμανός φιλόσοφος, «το Λόγο», 

τη λογική που διέπει τις καλές τέχνες, η μουσική τοποθετείται στην κατώτερη θέση 

από όλες, εφόσον στοχεύει κυρίως στην απόλαυση και όχι, όπως υποστηρίζεται, στην 

καλλιέργεια του ανθρώπου. Μια μουσική σύνθεση δε στηρίζεται κυρίως στη λογική 

και δεν επιδέχεται σε μεγάλο βαθμό λογικής, κριτικής αποτίμησης, γι’ αυτό και είναι 

απαραίτητο να επιδιώκεται η συχνή εναλλαγή, ώστε να αποφεύγεται η πολλαπλή 

επανάληψη που προκαλεί κορεσμό (ό.π, 267). Η μουσική, κατά τον Kant, έχει μια 

γοητεία που μπορεί να μεταδοθεί καθολικά και στηρίζεται στο ότι κάθε έκφραση της 

γλώσσας «κατέχει μέσα στο συσχετισμό της ένα τόνο που είναι κατάλληλος για το 
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νόημά της» (ό.π, 267). Σε κάθε γλωσσική έκφραση, μέσα και από το συσχετισμό της 

με άλλες, αποτυπώνεται μια κυρίαρχη τονική αίσθηση, η οποία προκύπτει από μια 

«αψιθυμία» του ομιλούντος και μεταδίδεται και στον ακροατή, υποβοηθώντας στη 

μετάδοση μια συγκεκριμένης Ιδέας. Η μετάδοση του κυρίαρχου τόνου και της 

αισθητικής ιδέας συντελείται κατ’ εξοχήν στη μουσική. Όπως αναφέρει ο Kant: 

«καθώς η μετατροπία είναι τρόπον τινά μια καθολική γλώσσα των αισθημάτων, 

κατανοητή σε κάθε άνθρωπο, μόνη η μουσική την εξασκεί σε όλη της την ένταση, 

δηλαδή ως γλώσσα των αψιθυμιών, και έτσι μεταδίδει καθολικώς κατά τον νόμο του 

συνειρμού τις αισθητικές Ιδέες που συνδέονται με φυσικό τρόπο μαζί τους» (ό.π, 

267). Ωστόσο, οι αισθητικές ιδέες που μεταδίδονται σε ένα μουσικό έργο, δεν 

αποτελούν «έννοιες και καθορισμένες σκέψεις» (ό.π, 267), όπως σε μια γλωσσική 

έκφραση, όπου η μορφή της σύνθεσης των αισθημάτων υπηρετεί τη μορφή της 

γλώσσας. Στη μουσική, η μορφή της σύνθεσης των αισθημάτων, που είναι η αρμονία 

και η μελωδία, εκφράζει την «αισθητική Ιδέα του αρμονικού συνόλου ενός αρρήτου 

πλούτου σκέψεων, σύμφωνα με ένα ορισμένο θέμα που αποτελεί την κυρίαρχη 

αψιθυμία στο μουσικό κομμάτι» (ό.π, 267). Η έκφραση αυτή της αισθητικής Ιδέας 

γίνεται μέσα από μια συμμετρική διάθεση των εκφραζόμενων αισθημάτων, η οποία 

στηρίζεται και ρυθμίζεται από κάποιους μαθηματικούς κανόνες. Οι κανόνες αυτοί 

σχετίζονται με τους ήχους, τον αριθμό των κραδασμών του αέρα και τους 

συσχετισμούς τους (ό.π., 267).        

Η μαθηματική αυτή μορφή που εντοπίζεται στις μουσικές συνθέσεις, παρά το 

ότι δεν παρουσιάζεται μέσω προσδιορισμένων εννοιών, αποτελεί, για τον Kant, το 

μοναδικό πεδίο το οποίο μπορεί να τύχει αναστοχασμού και κριτικής αποτίμησης και 

από το οποίο μπορεί να εξαρτηθεί πιο αντικειμενικά η αρέσκεια. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει: «η μορφή δε αυτή είναι η μόνη, σύμφωνα με την οποία 

επιτρέπεται στην καλαισθησία το δικαίωμα να εκφράσει εκ των προτέρων μια κρίση 

καθολικής αποδοχής» (ό.π, 267). Η μαθηματική μορφή στη μουσική σύνθεση είναι ο 

απαραίτητος όρος της αναλογίας των εντυπώσεων, στο συνδυασμό και στη μεταβολή 

τους, που επιτρέπει να μην καταστρέφονται, αλλά να διατηρούνται αυτοτελείς, για να 

τις συλλαμβάνει ο ακροατής και να τις εναρμονίζει «σε μια συνεχή συγκίνηση και 

ζωογόνηση της ψυχής με αντίστοιχες αψιθυμίες», καταλήγοντας έτσι σε μια 

«ικανοποιητική προσωπική απόλαυση» (ό.π, 268).     

Σύμφωνα με το τρίτο κριτήριο για την εκτίμηση της αξίας των καλών τεχνών, 

το οποίο αφορά στην καλλιέργεια που προσφέρουν στην ψυχή, και στη «διεύρυνση 
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των ικανοτήτων που πρέπει να συνενωθούν στην κριτική δύναμη για τη γνώση», η 

μουσική λαμβάνει την κατώτερη θέση (ό.π, 268). Η μουσική, η οποία «παίζει απλώς 

με τα αισθήματα», δε συνεισφέρει όσο οι άλλες τέχνες στην καλλιέργεια της ψυχής 

και της διάνοιας, και δε συμβάλλει στη διεύρυνση της γνωστικής ικανότητας του 

ακροατή. Οι εικαστικές τέχνες υπερέχουν βάσει του κριτηρίου αυτού
.
 σε αντίθεση με 

τη μουσική, «αφού τρέπουν τη φαντασία σε ένα ελεύθερο και εν τούτοις συγχρόνως 

κατάλληλο για τη διάνοια παιχνίδι, επιτελούν συνάμα ένα έργο, με το να δημιουργούν 

ένα προϊόν που εξυπηρετεί τις έννοιες της διάνοιας ως διαρκές όχημα που 

προσφέρεται αφ’ εαυτού με σκοπό να προωθεί τη συνένωσή τους με την 

αισθητικότητα, καθώς και την ευγένεια τρόπον τινά των ανωτέρων γνωστικών 

δυνάμεων» (ό.π, 268).         

Ο Kant εντοπίζει κάποιες διαφορές των εικαστικών τεχνών από τη μουσική, 

αφενός σε σχέση με την πορεία που ακολουθούν, αφετέρου με την εντύπωση που 

αφήνουν. Οι εικαστικές τέχνες ξεκινούν από τις καθορισμένες ιδέες και 

κατευθύνονται στα αισθήματα, αφήνοντας μια μόνιμη εντύπωση στο θεατή, ενώ η 

μουσική ξεκινά από τα αισθήματα και κατευθύνεται στις ακαθόριστες ιδέες, 

αφήνοντας μόνον παροδική εντύπωση στον ακροατή. Οι παραστάσεις των 

εικαστικών τεχνών μπορούν εύκολα να ανακληθούν και να προκαλέσουν ευχάριστη 

ψυχαγωγία, σε αντίθεση με τις παραστάσεις της μουσικής, οι οποίες είτε χάνονται, 

είτε όταν επανέρχονται στη φαντασία είναι, όπως αναφέρεται, μάλλον ενοχλητικές 

παρά ευχάριστες (ό.π, 268). Η μουσική, χαρακτηρίζεται από τον Kant και από μια 

έλλειψη ευγένειας, εφόσον «απλώνει την επίδρασή της περισσότερο απ’ όσο την 

επιζητεί κανείς (στους γείτονες)» και επιβάλλεται, ασκώντας περιορισμό στην 

ελευθερία των άλλων, που βρίσκονται εκτός της μουσικής συντροφιάς, σε αντίθεση 

με τις εικαστικές τέχνες, μπροστά στις οποίες κάποιος μπορεί να αποστρέψει το 

βλέμμα, όταν θέλει να αποφύγει την εντύπωσή τους (ό.π, 269).    

Στο κεφάλαιο 54, χαρακτηριστική είναι μια μικρή αναφορά στη μουσική, στο 

σημείο όπου αναλύονται «τα ελεύθερα παιχνίδια των αισθημάτων, τα οποία 

ευχαριστούν, διότι προάγουν το συναίσθημα της υγείας» (ό.π, 270). H μουσική 

χαρακτηρίζεται, όπως και στο προηγούμενο κεφάλαιο, ως ένα είδος παιχνιδιού «με 

αισθητικές Ιδέες ή και με παραστάσεις της διάνοιας, με τις οποίες τελικώς δε νοείται 

τίποτε και που μπορούν να ευχαριστούν απλώς με την εναλλαγή τους και εν τούτοις 

ζωηρά» (ό.π, 271). Η μουσική λοιπόν παρόλο που διεγείρεται από Ιδέες του 

πνεύματος, είναι μια σωματική εμπειρία που έχει άμεση σχέση με την υλική ύπαρξη 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



67 

 

και καθαρτικό αποτέλεσμα για τον ακροατή,
202

 αφού συνιστά τη βίωση του 

συναισθήματος της υγείας και εν συνεπεία, της ευχαρίστησης.
203

 Στο ίδιο κεφάλαιο 

αξιοσημείωτη είναι και η αναφορά ότι η μουσική «αξίζει να συμπεριλαμβάνεται 

μάλλον στις ευχάριστες, παρά στις καλές τέχνες» (ό.π, 271), καθώς αντιτίθεται σε 

προηγούμενη του κεφαλαίου 51, όπου η μουσική εντάσσεται στις καλές τέχνες, 

ενισχύοντας έτσι την αντίληψη, που έχει διατυπωθεί από διάφορους μελετητές της 

αισθητικής και ειδικότερα της μουσικής θεωρίας του Kant, ότι η θέση της μουσικής 

είναι ασαφής στο έργο του, αφού “αιωρείται” μεταξύ καλών και ευχάριστων τεχνών, 

μεταξύ όμορφου και ευχάριστου.
204

        

Η σύντομη και αποσπασματική ανάλυση της μουσικής από τον Kant, μαζί με 

την αντιφατικότητα και την ασάφεια, που εντοπίζονται στην Κριτική της Κριτικής 

Δύναμης αναφορικά με την αξία και τη θέση της, έχουν οδηγήσει τους μελετητές σε 

διαφορετικές ερμηνείες της θεωρίας του για τη μουσική, με κυρίαρχη την αντίληψη 

ότι ο Γερμανός φιλόσοφος την υποτιμά.        

Ο Martin Weatherston, αναλύοντας την κριτική αποτίμηση του Κant για τη 

μουσική, αναφέρει ότι ο Γερμανός φιλόσοφος πιστεύει ότι παρόλο που η μουσική 

έχει το στοιχείο ομορφιάς που την κάνει κατανοητή σε όλους, δεν τυγχάνει εκτίμησης 

ως ένα όμορφο παιχνίδι αισθήσεων, ενώ παράλληλα δεν εκτιμάται η μαθηματική 

μορφή της σύνθεσης. Επιπλέον αναφέρεται ότι παρόλο που η μουσική στηρίζεται 

στην ομορφιά των τόνων, εντούτοις εκτιμάται ως σκέτη απόλαυση και ότι οι 

αισθητικές της ιδέες δε συνδέονται με λογικές ιδέες, συνεπώς δεν επεκτείνει τις 

νοητικές ικανότητες, αλλά περιορίζεται στην σωματική απόλαυση (ό.π., 63). Η Jenny 

Hughes από την πλευρά της, ερμηνεύει συνολικά τη μουσική θεωρία του Kant, 

αναφέροντας ότι αυτή εκφράζει την αντίληψη του 18
ου

 αι. για τη μουσική ως ευγενή 

διασκέδαση παρά ως τροφή για τη διάνοια,
205

 ενώ ο Herman Parret κλείνει τη δική 

του προσέγγιση στο ζήτημα, με το σχόλιο ότι ο Kant δεν εκτίμησε την ουσία του 

μουσικού φαινομένου.
206

  

Μια διαφορετική αντίληψη περιορισμένης ωστόσο εμβέλειας, την οποία 

ενστερνίζονται ορισμένοι μελετητές, επικεντρώνεται και εντοπίζει όσα στοιχεία 

                                                           
202

 Βλ.: Herman Parret, «Kant on Music and the Hierarchy of the Arts», ό.π., 256. 
203

 Βλ.: Immanuel Kant, Κριτική της Κριτικής Δύναμης, ό.π., 270-271. 
204

 Βλ.: Martin Weatherston, «Kant’s Assessment of Music in the Critique of Judgement», ό.π., 56. 
205

 Βλ.: Jenny Hughes, «Idealist Thought and Music Theory in Nineteenth Century Germany: K.C.F 

Krause, Dissonance and Coming-To-Be», International Review of the Aesthetics and Sociology of 

Music 27, 1 (Ιούνιος 1996) 3-12
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αποτυπώνονται στο κείμενο του Kant, τα οποία συμβάλλουν στην αναγνώριση και 

εκτίμηση της μουσικής ως καλής τέχνης, συντείνοντας στην υποστήριξη της άποψης 

ότι ο φιλόσοφος εκτιμούσε την εν λόγω τέχνη. Ο Hughes, αναφέρει ότι είναι 

ιδιαίτερης σημασίας, τόσο για τους φιλοσόφους που έπονται του Κant, όσο και για 

την ανάπτυξη της σύγχρονης θεωρίας της μουσικής, το γεγονός ότι η μουσική, 

περιλαμβάνεται από τον Γερμανό φιλόσοφο στη συζήτηση για τις καλές τέχνες.
207

 

Σύμφωνα με τον Parret, επίσης, παρόλο που η αντίληψη του Kant για τη μουσική έχει 

εσωτερικές ασάφειες, εντούτοις η έλλειψη αυτή εξισορροπείται από την εισαγωγή 

διάφορων μουσικών και ρυθμικών στοιχείων στο κείμενό του, όπως τονικότητα, 

μουσικές μεταφορές και μουσικές ισοτοπίες
. 
η

 
σημασία και η αξία που προσέδιδε στη 

μουσική, αποτυπώνεται στον τρόπο γραφής του.
208

 Ο Schueller, ο οποίος επιχειρεί 

μια επαναξιολόγηση της μουσικής θεωρίας του Kant, υποστηρίζει ότι οι ιδέες του 

Γερμανού  φιλοσόφου για τη μουσική δεν είναι αισθητικές, αλλά ψυχολογικές και 

πολιτιστικές και επιπλέον, ότι αν ο Kant διάλεγε να εφαρμόσει τη θεωρία της 

αισθητικής του στη μουσική, θα της έδινε την υψηλότερη θέση ανάμεσα στις 

τέχνες.
209

    

Οι αντιλήψεις του Kant για τη μουσική, όπως διατυπώνονται στην Κριτική της 

Κριτικής Δύναμης, επιδέχονται διάφορων ερμηνειών, αφού η θέση, η σημασία και η 

αισθητική αξία της εν λόγω τέχνης δεν καθορίζονται ξεκάθαρα. Όπως έχει 

επισημανθεί από κριτικούς του αισθητικού έργου του Kant και εν προκειμένω της 

θεωρίας του για τη μουσική, οι θέσεις του δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 

ολοκληρωμένη ανάλυση και θεωρία, ούτε ως ολοκληρωμένη αισθητική αντίληψη για 

τη μουσική.
210

           

Ο Γερμανοεβραίος φιλόσοφος του 18
ου

 αιώνα Moses Mendelssohn αποτελεί 

έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του γερμανικού Διαφωτισμού που 

ασχολήθηκε με την Αισθητική. Χρησιμοποιεί αντιπαραθετικά δύο έννοιες στη 

φιλοσοφική του θεωρία. Πρόκειται από τη μια, για την έννοια της μεταφυσικής 

τελειότητας, η οποία εντοπίζεται στην ενότητα μέσα στην πολλαπλότητα, συνιστά την 

πραγματική ενότητα και συλλαμβάνεται μόνο από το Θεό που κατέχει την ύψιστη 
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σοφία· από την άλλη, υπάρχει η έννοια του ωραίου, η οποία αποτελεί μια τελειότητα 

κατώτερου επιπέδου σε σχέση με την προηγούμενη, συνιστά μια τεχνητή ενότητα που 

ο άνθρωπος επιβάλλει στα πράγματα για να έχει την εντύπωση ότι πρόκειται για 

ολότητα, και ως εκ τούτου για να μπορεί να γίνει αντιληπτή από τον άνθρωπο, είναι 

υποκειμενική και προκαλεί ευαρέσκεια και ευχαρίστηση.
211

 Η αυτονομία της τέχνης 

αποτελεί άλλη μια σημαντική ιδέα που υποστήριξε ο Mendelssohn, αντιπαραθέτοντάς 

την προς την αισθαντικότητα και αντιτασσόμενος στη μείωσή της σε ευχαρίστηση, 

ηθικότητα, διανοητικότητα, διδακτισμό.
212

 

Στο έργο του, On the Main Principles of the Fine Arts and Sciences,
213

 από το 

οποίο ο Σολωμός αντλεί κάποιες αισθητικές αντιλήψεις, όπως θα αναλύσουμε στο 

επόμενο κεφάλαιο, ο Mendelssohn, ξεκινώντας από την υπόθεση ότι το ανθρώπινο 

πνεύμα έμαθε να μιμείται την ομορφιά στα έργα τέχνης, προσπαθεί να δώσει ορισμό 

για την ομορφιά.
214

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντίληψη για τη μίμηση της φύσης στα 

έργα τέχνης, παραπέμπει στη θεωρία της μίμησης που ανέπτυξε στην αρχαιότητα ο 

Πλάτων και επικρατούσε μέχρι τον 18
ο
 αιώνα

.
 σύμφωνα με αυτήν, ο καλλιτεχνικός 

νους και το καλλιτεχνικό έργο, όπως επεξηγεί ο Abrams, χρησιμοποιώντας τη 

μεταφορά του «καθρέφτη», λειτουργεί ως κάτοπτρο που αντανακλά εξωτερικά 

αντικείμενα.
215

 Η εν λόγω θεωρία, η οποία υποστηρίχθηκε στη σύγχρονη εποχή από 

τον Batteux, όπως αναφέρει ο Mendelssohn, τυγχάνει μερικής αποδοχής από τον ίδιο
.
 

ο φιλόσοφος συμφωνεί με την προσπάθεια να εντοπιστεί μία και μόνη αρχή για την 

ομορφιά στις διάφορες τέχνες, απορρίπτει όμως την αντίληψη ότι η αρχή αυτή 

εντοπίζεται στη διαφορά μεταξύ φύσης και τέχνης.
216

 

Ομορφιά ορίζεται από τον Mendelssohn η «τέλεια αισθησιακή αναπαράσταση», 

δηλαδή «οτιδήποτε μπορεί να αναπαρασταθεί ως τελειότητα στις αισθήσεις».
217

 Η 

διατύπωση «αισθησιακή», παραπέμπει, όπως διευκρινίζεται, τόσο στο γεγονός ότι το 

αντικείμενο γίνεται αισθητό με τις εξωτερικές αισθήσεις, όσο και στο ότι ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών του αντικειμένου γίνονται αντιληπτά ταυτοχρόνως χωρίς να 
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μπορούν να διαχωριστούν (ό.π, 172). Η κύρια αρχή συνεπώς, η ουσία των «καλών 

τεχνών», αλλά και των «καλών επιστημών», συνίσταται σε μια «έντεχνη, αισθησιακά 

τέλεια αναπαράσταση» ή σε μια «αισθησιακή τελειότητα που αναπαρίσταται από την 

τέχνη» (ό.π, 172-173). Δύο απαραίτητες προϋποθέσεις που εντοπίζονται από τον 

φιλόσοφο για να είναι επιτυχημένο ένα έργο τέχνης, αφορούν αφενός στην πιστότητα 

της αναπαράστασης, δηλαδή το κατά πόσον η μίμηση είναι επιτυχής, αφετέρου στην 

ιδιοφυία του καλλιτέχνη
.
 στη βάση αυτή στηρίζεται και η άποψη του φιλοσόφου ότι η 

φυσική ομορφιά είναι κατώτερη από την ομορφιά που παράγεται από την τέχνη (ό.π, 

174-175). 

Παρόλο που στο συγκεκριμένο δοκίμιο, όπως αναφέρει ο Mendelssohn, δεν 

προτείνεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα τεχνών, εντούτοις προτείνεται ένας 

διαχωρισμός μεταξύ «καλών τεχνών» («fine arts» - «beaux arts») και «καλών 

επιστημών» («fine sciences» - «belles letters»), στη βάση της διαφοράς μεταξύ 

«φυσικών» και «αυθαίρετων» σημείων (ό.π, 177). «Φυσικά» θεωρούνται τα σημεία, ο 

συνδυασμός των οποίων με το εκφραζόμενο θέμα, στηρίζεται στις ίδιες τις ιδιότητες 

αυτού που προσδιορίζεται. Τα πάθη, από τη φύση τους συνδέονται με συγκεκριμένες 

κινήσεις, ήχους και χειρονομίες, γι’ αυτό και η έκφραση των συναισθημάτων με τη 

συνοδεία κινήσεων, ήχων, χειρονομιών, αποτελεί παράδειγμα χρήσης «φυσικών» 

σημείων (ό.π, 177). Από την άλλη, τα σημεία που δεν έχουν από τη φύση τους κάποια 

σχέση με το εκφραζόμενο θέμα, αλλά έχουν παρόλα αυτά αυθαίρετα χρησιμοποιηθεί 

ως σημεία, θεωρούνται γι’ αυτό «αυθαίρετα». Οι έναρθροι ήχοι όλων των γλωσσών, 

τα γράμματα, τα ιερογλυφικά σημάδια των αρχαίων αποτελούν κάποια από τα 

παραδείγματα που δίνονται για τη δεύτερη κατηγορία (ό.π, 177-178).   

Οι «καλές επιστήμες», οι οποίες, όπως διευκρινίζεται, αφορούν στο ωραίο 

γράψιμο και στις οποίες εντάσσονται η ποίηση και η ρητορική, εκφράζουν τα 

αντικείμενα με «αυθαίρετα σημεία, αντιληπτούς ήχους και γράμματα» (ό.π, 178). 

Στόχος τους είναι η «αισθησιακά τέλεια δήλωση», με σκοπό είτε την πρόκληση 

ευχαρίστησης, στην περίπτωση της ποίησης, είτε την επίτευξη της πειθούς, στην 

περίπτωση της ρητορικής. Τα αντικείμενα, στην περίπτωση της ποίησης και της 

ρητορικής, αναπαρίστανται στις αισθήσεις ως να ήταν ακριβώς μπροστά στον 

αναγνώστη, με αποτέλεσμα να εξαπατούνται οι δυνάμεις του μυαλού του, να ξεχνά 

ότι πρόκειται για σημεία και να θεωρεί ότι έχει άμεση αντίληψη και θέαση του ίδιου 

του θέματος που παρουσιάζεται (ό.π, 178). ΠΑ
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Η αξία των ποιητικών μεταφορών, των παρομοιώσεων και των περιγραφών σε 

ένα κείμενο ή ποίημα, όπως αναφέρεται, πρέπει να κρίνεται ακριβώς με βάση το 

βαθμό στον οποίο επιτυγχάνεται η παραπάνω “εξαπάτηση”. Το πεδίο των «καλών 

επιστημών» είναι πολύ ευρύ, αφού εκτείνεται σε όποιο αντικείμενο μπορεί να νοηθεί 

από τον συγγραφέα, είτε αφορά σε ομορφιές της φύσης, χρώματα, φιγούρες, ήχους, 

την ομορφιά της δημιουργίας κ.ά (ό.π, 178). Οι «καλές τέχνες» από την άλλη, στις 

οποίες εμπίπτουν η μουσική, ο χορός, η ζωγραφική, η γλυπτική και η αρχιτεκτονική 

χρησιμοποιούν «φυσικά» σημεία, γι’ αυτό και το πεδίο και το αντικείμενό τους είναι 

πιο περιορισμένο από αυτό των «καλών επιστημών» (ό.π, 178-179). Η έκφραση στις 

«καλές τέχνες», δεν προϋποθέτει οτιδήποτε αυθαίρετο για να κατανοηθεί, και κάθε 

τέχνη χρησιμοποιεί το μερίδιο των «φυσικών» σημείων που μπορεί να εκφράσει μέσα 

από τις αισθήσεις, ώστε να επιτύχει την «αισθησιακά τέλεια αναπαράσταση». Με 

βάση τους διάφορους τύπους των «φυσικών» σημείων, οι καλές τέχνες διακρίνονται 

σε δύο κατηγορίες, σε τέχνες τα σημεία των οποίων επιδρούν στην αίσθηση της 

ακοής, και σε τέχνες που επιδρούν στην αίσθηση της όρασης. Η μουσική, ανήκει 

στην πρώτη κατηγορία, οι υπόλοιπες τέχνες στη δεύτερη (ό.π, 179).   

Κάποια παραδείγματα ομορφιάς, η οποία μπορεί να γίνει αντιληπτή με 

άναρθρους ήχους και εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία, αποτελούν «η αισθησιακή 

διάταξη, η αρμονία ανεξάρτητων ήχων με το όλο, η κοινή σχέση των μερών μεταξύ 

τους, η μίμηση και όλες οι τάσεις και τα πάθη της ανθρώπινης ψυχής που τείνουν να 

γίνονται γνωστά με ηχητικά μέσα» (ό.π, 179). Η μουσική, όπως υποστηρίζει ο 

φιλόσοφος, μπορεί να αναπαραστήσει τα πολλαπλά μέρη της ομορφιάς με δύο 

τρόπους, είτε «διαδοχικά» («successively»), οπότε σχηματίζεται η «μελωδία», είτε 

«παράλληλα το ένα προς το άλλο» («alongside one another»), κάτι που ονομάζεται 

«αρμονία» (ό.π, 179).     

Τα φυσικά σημεία που επηρεάζουν την αίσθηση της όρασης, διαχωρίζονται 

αντίστοιχα σε όσα αναπαρίστανται «διαδοχικά», δηλαδή εκφράζουν την ομορφιά 

μέσα από την «κίνηση», και σε όσα παρουσιάζονται «παράλληλα το ένα προς το 

άλλο», δηλαδή εκφράζουν την ομορφιά μέσα από «μορφές». Ο χορός εμπίπτει στην 

πρώτη κατηγορία, εφόσον υπάρχει μία συνοχή στη διαδοχή των διαφόρων στάσεων 

του σώματος, των κινήσεων και των χειρονομιών, τα οποία συνδυασμένα συνιστούν 

μια «ωραία ολότητα» (ό.π, 179). Ένας ακόμα διαχωρισμός που προτείνεται από τον 

εν λόγω φιλόσοφο σχετικά με τη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή τα ορατά σημεία που 

παρουσιάζονται το ένα «δίπλα στο άλλο», αφορά στην αναπαράσταση των σημείων 
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είτε με «γραμμές», μέσα από «επιφάνειες», είτε με «φιγούρες», μέσα από «σώματα». 

Στη ζωγραφική, τα σημεία παρουσιάζονται μέσα από «επιφάνειες», ενώ στην 

γλυπτική και στην αρχιτεκτονική, μέσα από «σώματα» (ό.π, 180).  

Οι καλές τέχνες και επιστήμες ταξινομούνται από τον Mendelssohn, με τον 

τρόπο που περιγράφηκε συνοπτικά πιο πάνω, τα όρια ωστόσο μεταξύ τους, δεν είναι 

αδιαπέραστα, αφού, όπως επισημαίνεται, συμβαίνει συχνά να χρησιμοποιούνται 

αυθαίρετα σημεία στις καλές τέχνες και αντίστροφα. Για παράδειγμα, οι ποιητές 

συχνά χρησιμοποιούν λέξεις και συλλαβές, ο ήχος των οποίων είναι σχετικός με το 

θέμα που παρουσιάζεται, ενώ από την άλλη οι καλλιτέχνες προσπαθούν να 

ενσωματώνουν στα έργα τους αλληγορικές εικόνες, το νόημα των οποίων είναι 

αυθαίρετο (ό.π, 181). Η ικανότητα και το ταλέντο του δημιουργού στις περιπτώσεις 

αυτές, κρίνεται από τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί τέτοια “δάνεια”, 

αποφεύγοντας όσες υπερβολές μπορούν να οδηγήσουν σε αποτυχία, και διατηρώντας 

την ισορροπία (ό.π, 181).   

Ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων τεχνών σε ένα έργο είναι μια συνήθης 

πρακτική, η οποία αποτελεί, σύμφωνα με τον Γερμανό φιλόσοφο, ένα τρόπο «να γίνει 

η έκφραση ακόμα πιο αισθησιακή και να συνταραχθεί το μυαλό από όλες τις 

πλευρές» (ό.π, 184). Οι συνδυασμοί αυτοί ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες, οι 

οποίοι βασίζονται στη φύση της «σύνθετης τελειότητας», δηλαδή μιας 

«συναρμολογημένης ολότητας», για τη σύνθεση της οποίας ένας αντικειμενικός 

στόχος πρέπει να υπερισχύει, με όλους τους υπόλοιπους να εναρμονίζονται με 

εκείνον και να τον εξυπηρετούν (ό.π, 184). Με τον ίδιο τρόπο, εξηγεί ο Mendelssohn, 

στο συνδυασμό δύο ή περισσότερων τεχνών, η καθεμιά με το δικό της τελικό σκοπό, 

ο δημιουργός οφείλει να επιλέξει τον σκοπό μιας από αυτές ως τον κύριο στόχο (η 

συγκεκριμένη τέχνη είναι η «κύρια» τέχνη) και να υποτάξει τις υπόλοιπες (που τις 

ονομάζει «βοηθητικές») σ’ εκείνον, έτσι ώστε να φαίνεται ότι τον προάγουν (ό.π, 

184-185). Στις περιπτώσεις σύγκρουσης των τελικών σκοπών και κατά συνέπεια, των 

κανόνων των τεχνών που συνδυάζονται, προτεραιότητα έχουν οι κανόνες της κύριας 

τέχνης, ενώ οι κανόνες των βοηθητικών τεχνών μπορούν να μεταβληθούν και να 

προσαρμοστούν, ώστε να συντείνουν στην εξύψωση της κύριας τέχνης, δανείζοντάς 

της συγκεκριμένα στοιχεία που αυτή δεν κατέχει (ό.π, 185).   

Ο πρώτος συνδυασμός τεχνών που αναλύεται εκτενώς από τον Mendelssohn, 

είναι αυτός της μουσικής με την ποίηση, αφού, όπως αναφέρεται, «η μουσική έχει μια 

φυσική σύνδεση με την ζωντανή εκτέλεση των καλών επιστημών» (ό.π, 185). Στην 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



73 

 

απαγγελία ενός ποιήματος, η φωνή πρέπει να υψώνεται ή να χαμηλώνει στην 

έκφραση συναισθημάτων, διαθέσεων και παθών, και ο αναγνώστης οφείλει να είναι 

σε θέση να γνωρίζει πως να εκφράζει το δυνατό, το ηρωικό, το τρομακτικό, το 

μελαγχολικό κτλ με κατάλληλους ήχους, κυματίσματα στη φωνή, παύσεις, 

συντομεύσεις, γρήγορες εκκινήσεις. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της μουσικής, η 

οποία όμως εφόσον χρησιμοποιείται μόνο για να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα 

αυθαίρετα σημεία της ποίησης, αποτελεί βοηθητική τέχνη και κάποιοι από τους 

κανόνες της παραμερίζονται για χάρη της κύριας τέχνης (ό.π, 185-186).  

Περιπτώσεις συνδυασμού των δύο τεχνών, όπου η μουσική λειτουργεί ως 

βοηθητική τέχνη, αποτελούν η απαγγελία της ποίησης στην αρχαιότητα και οι ύμνοι 

των αρχαίων
.
 στην δεύτερη περίπτωση, η συγγένεια μεταξύ των δύο τεχνών ήταν 

ακόμα μεγαλύτερη, ώστε ακόμα και αν ο κύριος σκοπός του έργου εξακολουθούσε να 

είναι η έκφραση μέσα από «αυθαίρετα» σημεία, ο ποιητής ήταν υποχρεωμένος σε 

εκφραστικό επίπεδο να υπακούει σε ορισμένες απαιτήσεις της μουσικής, όπως η 

μελωδικότητα στην έκφραση, ο διαχωρισμός σε μικρές προτάσεις και μετρικές 

στροφές που μπορούσαν να τραγουδηθούν, και η χρήση επαναλήψεων (ό.π, 186-187).  

Συνδυασμός επίσης των δύο τεχνών, με τελικό σκοπό την έκφραση με φυσικά 

σημεία, δηλαδή με κύρια τέχνη την μουσική, είναι δυνατός, και το παράδειγμα που 

δίνεται από τον Mendelssohn, είναι η σύγχρονη όπερα. Στην περίπτωση αυτή, οι 

κανόνες της ποίησης, όπως η ενότητα χώρου, χρόνου και πράξης, υποτάσσονται και 

εξυπηρετούν τους κανόνες και τις αρχές της κύριας τέχνης, της μουσικής, με 

αποτέλεσμα ο ποιητής να προσαρμόζει τις λέξεις, το μέτρο και τη ρυθμική πτώση του 

στίχου του, στον κύριο τελικό του στόχο, εκείνον της μουσικής. Άλλοι δυνατοί 

συνδυασμοί τεχνών, όπως αναφέρονται και περιγράφονται συνοπτικά από τον 

Mendelssohn, είναι ο συνδυασμός χορού και ποίησης, ο συνδυασμός χορού, ποίησης 

και μουσικής, με αφορμή τον οποίο σημειώνεται ότι είναι πιο δύσκολο να 

συνδυαστούν τρεις τέχνες και να δώσουν ταυτόχρονα ένα αποτέλεσμα, και ακόμα ο 

συνδυασμός ζωγραφικής, ποίησης και ρητορικής, που, όπως αναφέρεται, πρέπει να 

αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή (ό.π, 188-189).   

Στο τέλος του δοκιμίου, διατυπώνεται η αντίληψη ότι είναι σχεδόν αδύνατο να 

συνδυαστούν τέχνες που αναπαριστούν ομορφιές τη μια παράλληλα με την άλλη, με 

τέχνες οι οποίες τις αναπαριστούν διαδοχικά (ό.π, 190). Εξαίρεση αποτελεί η 

μουσική, στην οποία συνδυάζονται η αρμονία (οι ήχοι εδώ τοποθετούνται ο ένας 

παράλληλα με τον άλλο) με την μελωδία (οι ήχοι εδώ τοποθετούνται διαδοχικά)
.
 ο 
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λόγος για τον οποίο κάτι τέτοιο είναι εφικτό, συνίσταται στο ότι οι ήχοι στην αρμονία 

δεν τοποθετούνται παράλληλα ο ένας προς τον άλλο σε κάποιο χώρο, με αποτέλεσμα 

να «καταρρέουν ο ένας μέσα στον άλλο» και οι ακροατές να συλλαμβάνουν «μόνο 

ένα, σύνθετο ήχο» (ό.π, 190-191). Στη βάση αυτή, διατυπώνεται από τον φιλόσοφο η 

εύστοχη παρατήρηση που θα αξιοποιηθεί από μεταγενέστερους μελετητές, ότι σε 

αντίθεση με τα σημεία της μουσικής, τα οποία δεν τοποθετούνται στο χώρο, τα 

σημεία της ζωγραφικής, της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής τοποθετούνται το ένα 

παράλληλα με το άλλο σε συγκεκριμένο χώρο (ό.π, 191).  

Στο εν λόγω δοκίμιο συνεπώς, μέσα από τη διερεύνηση της φύσης και των 

διαφορών των καλών τεχνών και επιστημών, τη δημιουργία ενός συστήματος για τις 

καλές τέχνες, αλλά και τους συσχετισμούς τους, αποτυπώνονται οι αισθητικές 

αντιλήψεις του Mendelssohn. Αξίζει να σημειωθεί η μεγάλη σημασία αφενός του 

διαχωρισμού που προτείνει ο φιλόσοφος, μεταξύ τεχνών που σχετίζονται με την 

αίσθηση της ακοής, και τεχνών που σχετίζονται με την αίσθηση της όρασης, 

αφετέρου της τελευταίας του παρατήρησης για τις τέχνες, τα σημεία των οποίων 

παρατίθενται στο χώρο, καθώς θα αποτελέσουν σημεία αναφοράς για τη 

μεταγενέστερη φιλοσοφική σκέψη και  βάση της θεωρίας για τις τέχνες, που θα 

διατυπώσει ο Γερμανός φιλόσοφος και στενός φίλος του Mendelssohn, Gotthold 

Lessing.    

Ο Gotthold Ephraim Lessing, συγγραφέας, δραματουργός, φιλόσοφος και 

κριτικός της τέχνης, αποτελεί έναν από τους πιο ανεξάρτητους διανοητές της 

ευρωπαϊκής ιστορίας και από τους επιφανέστερους αντιπροσώπους του 

Διαφωτισμού· το έργο του επηρέασε τη γερμανική λογοτεχνία και στις αισθητικές 

αντιλήψεις του αναφέρεται ο Σολωμός στα Αυτόγραφα. Η ενασχόληση του Lessing με 

τις καλές τέχνες γίνεται κατά κύριο λόγο στην αισθητική του πραγματεία, Λαοκόων: 

Πραγματεία για τα όρια της ζωγραφικής και της ποίησης
218

, που γνώρισε μεγάλη 

διάδοση και άσκησε σημαντικότατη επίδραση στη φιλοσοφία και την αισθητική.  

Στο εν λόγω έργο δημοσιευμένο το 1766, ο Lessing επιχειρηματολογεί εναντίον 

του δόγματος του Ορατίου «ut pictura poesis», όπως ονομάστηκε, που κυριάρχησε 

μέχρι το 18
ο
 αιώνα και πρέσβευε ότι η σύνθεση της ποίησης πρέπει να γίνεται με την 

χρήση των τρόπων και των τεχνικών της ζωγραφικής. Ο Γερμανός φιλόσοφος 

υποστήριξε ότι υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ των κανόνων που εφαρμόζονται στην 
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ποίηση και στην ζωγραφική, και έδειξε ότι ο τρόπος με τον οποίο ο ζωγράφος 

επιτυγχάνει την ομορφιά στο έργο του, δεν είναι διαθέσιμος στον ποιητή και 

αντίστροφα.
219

 Όπως διευκρινίζει ο Lessing στον πρόλογο της πραγματείας του, με 

τον όρο «ζωγραφική» εννοεί τις οπτικές τέχνες γενικά, δηλαδή τη ζωγραφική, τη 

γλυπτική, την αρχιτεκτονική, ενώ η αναφορά του στην «ποίηση» μπορεί να 

παραπέμπει και σε άλλες τέχνες, η μέθοδος παρουσίασης του υλικού των οποίων 

είναι εξελικτική στον χρόνο.
220

      

Έχοντας ως βάση τις αντιλήψεις και τη θεωρία του Mendelssohn, ο Lessing 

εισάγει στο συγκεκριμένο δοκίμιο το σημαντικό διαχωρισμό μεταξύ των οπτικών 

τεχνών (τα σημεία τους παρατάσσονται και συνυπάρχουν στο χώρο) και της ποίησης, 

αλλά και της μουσικής (τα σημεία των οποίων διαδέχονται το ένα το άλλο στο 

χρόνο).
221

 Πέρα από το στοιχείο της χρονικότητας, ο φιλόσοφος διαχωρίζει τις καλές 

τέχνες βάσει των μέσων που χρησιμοποιούν, οι μεν οπτικές τέχνες, τις μορφές και 

χρώματα, η δε ποίηση, όπως και η μουσική, τους ήχους.
222

 Όπως αναφέρει στο 

κεφάλαιο 16 της πραγματείας: «Στη ζωγραφική χρησιμοποιούνται εντελώς 

διαφορετικά μέσα ή σημεία από ότι στην ποίηση, δηλαδή μορφές και χρώματα στο 

χώρο, παρά έναρθροι ήχοι στο χρόνο».
223

 Το θέμα επίσης ή ο σκοπός τον οποίο οι 

οπτικές τέχνες και η ποίηση καλούνται να επιτύχουν, διαφέρει, εφόσον οι μεν πρώτες 

αποσκοπούν στην αποτύπωση σχημάτων και σωμάτων στο χώρο, η δε δεύτερη 

κυρίως στην περιγραφή δράσης: «τα σώματα (bodies)», παρατηρεί ο Lessing, «με τις 

ιδιότητές τους αποτελούν το θέμα της ζωγραφικής, ενώ οι πράξεις (actions) 

αποτελούν το θέμα της ποίησης». (ό.π, 78). Έτσι,  ενώ οι οπτικές τέχνες είναι τέχνες 

διευθέτησης σωμάτων σε ένα χώρο και η πρόσληψή τους είναι άμεση, η ποίηση 

αφορά στην περιγραφή πράξεων, οι οποίες αναπτύσσονται  μέσα από τη διαδοχή 

γεγονότων στο χρόνο.
224

 

Η συγκεκριμένη πραγματεία, παρόλο που έμεινε ανολοκλήρωτη, αποτελεί 

κομβικό σημείο στην αισθητική πραγμάτευση των καλών τεχνών και αποτυπώνει την 

αντίληψη του φιλοσόφου ότι όλες οι τέχνες βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο αξίας και 
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 Βλ.: A Companion to Aesthetics, (επιμ.: David E. Cooper), ό.π., 269.  
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σπουδαιότητας, σε αντίθεση με προγενέστερες αντιλήψεις που έδιναν έμφαση στην 

ζωγραφική και τη γλυπτική.
225

 Ο διαχωρισμός ειδικότερα μεταξύ οπτικών και 

χρονικών τεχνών είναι ιδιαίτερα σημαντικός για το ζήτημα που διερευνούμε, εφόσον 

κατατάσσει την ποίηση και τη μουσική στην ίδια κατηγορία τεχνών. Η χρονικότητα, 

δηλαδή η διαδοχική τοποθέτηση των σημείων στον χρόνο, και το μέσο το οποίο 

χρησιμοποιούν, δηλαδή ο ήχος, συνιστούν τα κοινά στοιχεία της ποίησης και της 

μουσικής, όπως εντοπίζονται από τον Lessing, και πάνω σ’ αυτά μεταγενέστεροι 

φιλόσοφοι και θεωρητικοί θα στηριχθούν για να αναπτύξουν τις δικές τους επί του 

ζητήματος θεωρίες. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι, όπως δείχνουν κάποιες 

πρόχειρες σημειώσεις του, ο Lessing σχεδίαζε ένα δεύτερο μέρος της πραγματείας 

του, στο οποίο θα ανέλυε εκτενώς τη σχέση ποίησης και μουσικής, και ένα τρίτο, 

όπου θα παρουσίαζε τη σχέση χορού και μουσικής, καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα 

των καλών τεχνών.
226

     

Ο Johann Wolfgang von Goethe και ο Johann Christoph Friedrich von Schiller, 

αποτελούν δύο σημαίνουσες λογοτεχνικές και φιλοσοφικές φυσιογνωμίες της 

Γερμανίας, που συνδέονταν φιλικά και ασχολήθηκαν με τη φιλοσοφία της τέχνης. 

Παρόλο που οι αισθητικές τους θεωρίες είναι διαφορετικές, εντούτοις το πλαίσιο στο 

οποίο τις τοποθετούν είναι κοινό, εφόσον και στις δύο προσεγγίσεις, η ομορφιά 

εξισώνεται με την αρμονία.  

Για τον Goethe, κάποιες από τις αισθητικές αντιλήψεις του οποίου αναφέρει και 

σχολιάζει ο Σολωμός στα Αυτόγραφα έργα του, όπως θα δούμε στο επόμενο 

κεφάλαιο, ο αληθινός καλλιτέχνης μιμείται την τελειότητα της φύσης και η αληθινή 

του αποστολή έγκειται στην ανακάλυψη και αποκάλυψη των κρυμμένων φυσικών 

νόμων και στην ερμηνεία της φύσης.
227

 Η αντίληψη αυτή παραπέμπει στην μιμητική 

θεωρία για την τέχνη που ενστερνιζόταν ο Πλάτων, σύμφωνα με την οποία ο 

καλλιτεχνικός νους και το καλλιτεχνικό έργο λειτουργεί ως καθρέφτης της φύσης.
228

 

O Goethe, αναζητά την ομορφιά στην τέλεια ισορροπία των δύο άκρων και επιχειρεί, 

εν αντιθέσει προς τον Kant, να την κατοχυρώσει ως αντικειμενική αρχή. Το έργο 
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 Βλ.: Beate Allert, «Lessing’s Poetics as an Approach to Aesthetics», ό.π., 114. 
226

 Βλ.: Edward Allen McCormick, «Translator’s Introduction» στο Gotthold Ephraim Lessing, 

Laocoon. An Essay on the Limits of Painting and Poetry, ό.π., xxv. 
227

 Βλ.: Elizabeth E. Bohning, «Goethe’s and Schiller’s Interpretation of Beauty», The German 

Quarterly 22, 4 [Goethe Biccentennial Number] (Νοέμβριος 1949) 185-194
.
 βλ. ειδικότερα 185-187. 
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τέχνης ερμηνεύεται ως «ζωντανή μορφή»,
229

 αντίληψη που ενστερνίζεται και ο 

Schiller, τις αισθητικές αντιλήψεις του οποίου, θα αναλύσουμε εκτενέστερα αμέσως 

πιο κάτω. Αν και μερίδα μελετητών υποστηρίζει ότι η σχέση του Goethe με τη 

μουσική, η γνώση, το ενδιαφέρον και η αντίληψή του για τη μουσική, ήταν 

περιορισμένης εμβέλειας, εντούτοις μια βαθύτερη μελέτη της επιστημονικής, 

φιλοσοφικής και αισθητικής του σκέψης, καταδεικνύει την ουσιαστική του σχέση με 

τη μουσική και την επίδραση που άσκησε στη μουσική τέχνη του 19
ου

 αιώνα και 

ειδικότερα στο γερμανικό μουσικό είδος, το lied.
230

  

Ο Goethe, όπως αναφέρει ο Robert Spaethling, ασχολήθηκε στα επιστημονικά 

του κείμενα με τη θεωρία της ακουστικής, μελετώντας την προέλευση και τους 

φυσικούς νόμους του ήχου, και οι συναφείς αντιλήψεις του για τη μουσική 

αποτυπώνονται κατά κύριο λόγο στα ποιητικά, πεζά και θεατρικά του έργα
.
 αρκετά 

από τα τελευταία γράφτηκαν για το μουσικό θέατρο.
231

 Οι καθαρές, απλές μορφές και 

οι λαϊκές μελωδίες στη μουσική προτιμούνται από τον Goethe, ενώ αναφορικά με τη 

μελοποίηση της ποίησης είναι σαφής η επιλογή του προς τα στροφικά συστήματα, 

γεγονός που αντανακλά τη φιλοσοφική και επιστημονική του αντίληψη ότι «η 

μουσική ως φυσικό φαινόμενο και μορφή τέχνης πρέπει να είναι καθορισμένη και να 

αντανακλά την ολότητα της ουσίας της» (ό.π., 120). Η κατανόηση της μουσικής από 

τον Γερμανό συγγραφέα ως συγκινησιακής δύναμης και η γόνιμη χρήση της ως θέμα, 

δομή και μεταφορά στα έργα του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της 

ποίησής του έχει ελκύσει για μελοποίηση σπουδαίους μουσικούς, ανάμεσα στους 

οποίους και τον Beethoven, οι οποίοι την εκθείασαν για την ποιητική ευφωνία και τη 

μελωδικότητα της,
232

 αποτυπώνει τη μεγάλη σημασία της στο έργο αλλά και στη 

θεωρητική αντίληψη του Goethe.  

Οι αισθητικές αντιλήψεις του ποιητή, θεατρικού συγγραφέα και φιλοσόφου 

Johann Christoph Friedrich von Schiller, τις οποίες ο Σολωμός γνώριζε και 

μελετούσε, όπως μαρτυρεί ο Πολυλάς στα «Προλεγόμενα»,
233

 αποτυπώνονται σε δύο 

κυρίως έργα του: στο υπό μορφή επιστολών τιτλοφορούμενο, Για την Αισθητική 

Παιδεία του Ανθρώπου (1795), το οποίο άσκησε τεράστια επίδραση στην αισθητική, 
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 Elizabeth E. Bohning, «Goethe’s and Schiller’s Interpretation of Beauty», ό.π., 194. 
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 Βλ.: Robert Spaethling, «Music in Goethe’s Thought and Writing», The Romantic Tradition. 

German Literature and Music in the Nineteenth Century, (επιμ.: Gerald Chapple, Frederick Hall, Hans 

Schulte), Λονδίνο, University Press of America, 1992, 113-132. 
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 Βλ.: Robert Spaethling, «Music in Goethe’s Thought and Writing», ό.π., 114-119. 
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 Βλ.: ό.π., 124-129. 
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 Βλ.: Ιάκωβος Πολυλάς, «Προλεγόμενα», ό.π., 30. 
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πολιτική και ψυχολογική θεωρία της εποχής του (από το έργο αυτό ο Πολυλάς 

χρησιμοποιεί παραθέματα -το ένα ως επιγραφή- στο 11
ο
 κεφάλαιο των 

«Προλεγομένων»
234

 του), και στο δοκίμιό του Περί Αφελούς και Συναισθηματικής 

Ποιήσεως (1794-1795).  

Στο πρώτο έργο το οποίο γράφτηκε σε μια εποχή παρακμής των ηθικών, 

αισθητικών, πολιτιστικών και πολιτικοκοινωνικών αξιών και απολυτοποίησης του 

λογικού, στα οποία ασκείται κριτική, ο Schiller προβάλλει την τέχνη ως το 

παιδευτικό μέσο για την αυτοσυνειδησία, την ηθική βελτίωση του ανθρώπου και την 

επανάκτηση της ελευθερίας του.
235

 Το ωραίο χαρακτηρίζεται ως ένα «είδος 

συνειδησιακής ελευθερίας» και αποτελείται από τη συμμετρική σύνθεση των δύο 

συνιστωσών της ανθρώπινης φύσης.
236

 Η υλική, αισθησιακή φύση του ανθρώπου 

(«Sinnestrieb»), η οποία αντανακλά τον κόσμο της αναγκαιότητας αφενός, και η 

λογική του ικανότητα, η μορφική παρόρμηση («Formtrieb»), η οποία εκφράζει τον 

κόσμο της ελευθερίας
237

 αφετέρου, συνιστούν τις δύο θεμελιώδεις, αντιθετικές 

παρορμήσεις που καθορίζουν την ανθρώπινη φύση και δραστηριότητα. Ο δυαδισμός 

αυτός υπερβαίνεται και επέρχεται η ισορροπία, μέσα από το συνδυασμό και την 

ένωση των δύο παρορμήσεων στο «ένστικτο του παιχνιδιού» («Spieltrieb»), όπως 

ορίζεται στην 23
η
 Επιστολή.

238
   

Η έννοια του παιχνιδιού, μια σημαντική συμβολή του Schiller, συνιστά την 

αισθητική μορφή, το καλλιτεχνικώς ωραίο, ως ζωντανή μορφή και αυθόρμητη 

δραστηριότητα που δεν έχει πρακτικό ή ηθικό σκοπό από μόνη της, αλλά 

εναρμονίζοντας την αίσθηση και τη διάνοια, το περιεχόμενο και τη μορφή, 

διαμεσολαβεί στον παραλήπτη το ιδανικό.
239

 Το γεγονός ότι ο Schiller παρομοιάζει 

την τέχνη με αισθητικό παιχνίδι, παραπέμπει σε ορισμένα χαρακτηριστικά που της 

αποδίδει, όπως η ελευθερία της από περιορισμούς και η “εθελοντική” γνώση των 

κανόνων της. Ο ρόλος του αισθητικού για τον γερμανό φιλόσοφο έχει τη μεγαλύτερη 

σημασία στη ζωή του ανθρώπου, εφόσον η αγάπη και η εκτίμηση του ωραίου, καθώς 

και η άντληση ευχαρίστησης από την αισθητική ομορφιά, ενεργοποιεί τις διανοητικές 
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 Βλ.: ό.π., 9, 29. 
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 Βλ.: ό.π., 51. 
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 Βλ.: Θεοδόσης Πελεγρίνης, Λεξικό της φιλοσοφίας, ό.π., 1194. 
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 Βλ.: Friedrich von Schiller, Για την αισθητική παιδεία του ανθρώπου, ό.π., 146. 
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 Βλ.: Lesley Sharpe, «Concerning Aesthetic Education»: A Companion to the Works of Friedrich 

Schiller, (επιμ.: Steven D. Martinson), USA, Camden House, 2005, 147-162
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 βλ. ειδικότερα 154-156. 
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δυνατότητες του ανθρώπου, τον ολοκληρώνει ως προσωπικότητα και τον υψώνει σε 

ανώτερο πνευματικό επίπεδο.
240

 

Στην 22
η
 επιστολή, στην οποία σχολιάζεται το ζήτημα της αξίας των καλών 

τεχνών, ο Schiller υποστηρίζει ότι είναι αδύνατη η πρόκληση από ένα έργο τέχνης 

απολύτως καθαρής αισθητικής επίδρασης, έτσι ώστε να αποκλείεται η εμπλοκή 

εξωτερικών παραγόντων στην αισθητική εμπειρία, και να απελευθερώνεται το άτομο 

από οποιουδήποτε είδους δεσμεύσεις, και συνεπώς ότι «η τελειότητα ενός έργου 

τέχνης συνίσταται απλώς στο βαθμό που αυτό προσεγγίζει το ιδεώδες της αισθητικής 

καθαρότητας».
241

 Όσο πιο πλατιά είναι η διάθεση που προκαλεί ένα έργο τέχνης, 

αναφέρει ο φιλόσοφος, και όσο λιγότερο στενή η προτίμηση που γεννά μέσα μας μια 

ειδική τέχνη, τόσο ευγενέστερη είναι και τόσο ανώτερο το ειδικό προϊόν της (ό.π, 

141). 

Οι διαφορετικοί στόχοι των καλών τεχνών, δηλαδή η διέγερση του 

συναισθήματος στη μουσική, η έξαψη της φαντασίας στην ποίηση και η αφύπνιση 

της διανόησης στις οπτικές τέχνες, ορίζονται ξεκάθαρα από τον Schiller, ενώ όσον 

αφορά στις σχέσεις μεταξύ των καλών τεχνών, ο φιλόσοφος υποστηρίζει ότι «οι 

ειδικές συγγένειες τείνουν να εξαφανίζονται όσο και το έργο κάθε μιας από αυτές, 

γίνεται τελειότερο» (ό.π.). Συνέπεια της τελειότητας των καλών τεχνών αποτελεί και 

το γεγονός ότι χωρίς να μετακινούνται τα αντικειμενικά όρια της καθεμιάς, τείνουν 

«να εξομοιώνονται ως προς την επίδραση που ασκούν πάνω στην ψυχή» (ό.π.). Όσο 

πιο τέλειο συνεπώς είναι ένα έργο τέχνης, τόσο λιγότερες επιδράσεις δέχεται από 

άλλες τέχνες και τόσο λιγότερα κοινά στοιχεία παρουσιάζει μαζί τους· παράλληλα, 

παραμένοντας αυστηρά στο πλαίσιο της οριοθέτησης της δικής του τέχνης, το κάθε 

έργο προσεγγίζει τις άλλες τέχνες, μέσω της επίδρασης που προκαλεί στις ψυχές των 

παραληπτών, η οποία είναι για όλες κοινή. Στο σημείο αυτό αποτυπώνεται, όπως 

σχολιάζει η Λεονταρίτου, η αντίληψη του Schiller ότι η μεγάλη τέχνη δεν πρέπει να 

μιμείται τρόπους άλλης τέχνης ή να καταπατά τις δικαιοδοσίες άλλων τεχνών, αλλά 

με την ιδιαιτερότητά της να φτάνει σε ανάλογο αποτέλεσμα με εκείνο που αβίαστα 

απορρέει από τη φύση μιας άλλης τέχνης.
242
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 Friedrich von Schiller, Για την αισθητική παιδεία του ανθρώπου, ό.π., 140-141. 
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Στη συνέχεια της επιστολής αναφέρεται ότι ένα σημάδι τελειότητας του ύφους 

κάθε τέχνης είναι να γνωρίζει να μειώνει τους ειδικούς περιορισμούς της, που είναι 

αποτέλεσμα του ειδικού χαρακτήρα της, αλλά και του ειδικού υλικού που χειρίζεται,  

χωρίς όμως να καταστρέφει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και να προσδίδει στην 

ιδιαιτερότητά της ένα καθολικότερο χαρακτήρα.
243

 Υποστηρίζεται δηλαδή ότι η 

ιδιαιτερότητα της κάθε τέχνης θα πρέπει να διατηρείται και ταυτόχρονα να 

περιορίζεται, ώστε να λαμβάνει ένα καθολικότερο χαρακτήρα και να προσεγγίζει τις 

υπόλοιπες τέχνες. Ως παράδειγμα σύνθεσης στοιχείων των διαφορετικών καλών 

τεχνών, αναφέρεται η ποίηση, η οποία στην ύψιστη ολοκλήρωσή της, συναρπάζει, 

όπως η μουσική και μας περιβάλλει με γαλήνια καθαρότητα, όπως οι πλαστικές 

τέχνες (ό.π, 141). Παρόλο που ο Schiller υποστηρίζει την αγνότητα των ειδών και τη 

διατήρηση των ορίων των τεχνών, εντούτοις, φαίνεται στη συνέχεια της 22
ης

 

επιστολής ότι οραματίζεται την τελική ένωση τους, αφού θεωρεί ευγενέστερη τέχνη 

όποια ξεπερνά τους περιορισμούς του μέσου της, τείνει σε συναισθησία και διαλύεται 

σε άλλες τέχνες μέχρι να εξαγνιστεί από περιεχόμενο.
244

 Αξίζει να σημειωθεί επίσης 

η προτεραιότητα που δίνεται από τον Schiller στη μορφή παρά στο περιεχόμενο ενός 

ωραίου έργου τέχνης, εφόσον μέσα από τη μορφή ασκείται επίδραση σε όλες τις 

πτυχές του ανθρώπου, και από εκείνη ακριβώς πηγάζει η αληθινή, αισθητική 

ελευθερία
.
 συνεπώς το μυστικό και ο στόχος κάθε καλλιτέχνη, σύμφωνα με το 

φιλόσοφο, που έγκειται στη μετουσίωση της υλικότητας σε μορφή.
245

  

Στο έργο του Περί Αφελούς και Συναισθηματικής Ποιήσεως, ο Schiller 

αναφέρεται σε δύο ειδών ποιητές, τους «αφελείς», στην αντίληψη των οποίων ο 

άνθρωπος αποτελεί αδιαίρετη ενότητα, με τις αισθήσεις και το λόγο να λειτουργούν 

αρμονικά, και τους «συναισθηματικούς», για τους οποίους η αρμονία αυτή έχει 

διασπαστεί και ο άνθρωπος επιζητεί εναγωνίως τη συμφωνία αισθήματος και 

σκέψης.
246

 Οι μεν πρώτοι εφόσον ταυτίζονται με τη φύση, όπως αναφέρει ο Szondi, 

θεωρούν την ποίηση ως τη μίμηση του πραγματικού και στηρίζονται στη διαίσθηση 

για να μας συγκινήσουν, ενώ οι δεύτεροι, εφόσον αναζητούν τη χαμένη φύση, 
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αντιμετωπίζουν την ποίηση ως την απεικόνιση του ιδεώδους και στηρίζονται στη 

θεωρία και στις ιδέες για να προκαλέσουν συγκίνηση.
247

      

Το πρώτο είδος ποίησης παραπέμπει στην αρχαία τέχνη, την κλασική ποίηση, η 

οποία χαρακτηρίζεται ως «τέχνη του περιορισμού», ενώ το δεύτερο στη νεότερη 

τέχνη, την «τέχνη του απείρου», τη ρομαντική ποίηση, μια ποίηση προσωπική, 

αυτοαναφορική, μουσική.
248

 Στο πλαίσιο της αναφοράς στη συναισθηματική, 

ρομαντική ποίηση, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερους δεσμούς με τη μουσική τέχνη, ο 

Schiller αναφέρεται στον εξαίρετο, όπως τον χαρακτηρίζει, «μουσικό ποιητή» 

Klopstock ο οποίος πέτυχε «πέρα από τα όρια της ζωντανής φόρμας και πέρα από την 

περιοχή του ατομικού, δηλαδή στο πεδίο του ιδεατού» (ό.π, 75). Με την αναφορά 

στον Klopstock, ο Schiller ορίζει τη μουσική ποίηση, ως την ποίηση που «γεννά 

ορισμένη κατάσταση της ψυχής, δίχως να χρειάζεται ορισμένο αντικείμενο» (ό.π, 76). 

Ο συσχετισμός μουσικής και ποίησης και συγκεκριμένα η επίδραση της πρώτης στη 

δεύτερη, εντοπίζεται, σύμφωνα με τον φιλόσοφο, σε δύο πτυχές: στα υλικά μουσικά 

στοιχεία που υπάρχουν στην ποίηση, και στο γεγονός ότι οι εντυπώσεις προκαλούνται 

στην ποίηση χωρίς κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο μέσω της φαντασίας (ό.π, 76). 

Η φιλοσοφική θεωρία του Schiller, η οποία μελετήθηκε από τον Σολωμό, 

αποτελεί σημαντικό κομμάτι της μετακαντιανής ιδεαλιστικής αισθητικής, ενώ οι 

αισθητικές αντιλήψεις του Γερμανού φιλοσόφου, ιδιαίτερα οι απόψεις του για τη 

μουσική και τη σχέση της με την ποίηση, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το 

ζήτημα που ερευνούμε, εφόσον υποδεικνύουν θέσεις και αντιλήψεις που γνώριζε και 

ενστερνιζόταν ο Σολωμός, δίνοντας εναύσματα για τη συστηματικότερη μελέτη της 

σχέσης ποίησης και μουσικής στο έργο του.  

Ο τρίτος βασικός εκφραστής του Γερμανικού Ιδεαλισμού, ο κατά γενική 

ομολογία σημαντικότερος Γερμανός φιλόσοφος του 19
ου

 αιώνα που άσκησε τεράστια 

επίδραση σε μεταγενέστερους διανοητές και συγγραφείς, ανάμεσα στους οποίους και 

στον Διονύσιο Σολωμό,
249

 είναι ο Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Οι αντιλήψεις του 

Hegel για την αισθητική αποτυπώνονται στο ομώνυμο έργο Αισθητική, μια μεγάλη 

σειρά πανεπιστημιακών διαλέξεων που έδωσε από το 1818 μέχρι το 1829, όπου 
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 Peter Szondi, «Το αφελές είναι το συναισθηματικό. Περί της διαλεκτικής των εννοιών στην 

πραγματεία του Σίλλερ», Δοκίμια Χελντερλίν, Σλέγκελ, Σίλλερ, Μπένγιαμιν, (μετφρ.: Στέλλα Γ. 

Νικολούδη), Αθήνα, Εστία, 1999, 154-204
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 βλ. ειδικότερα 164-168. 
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 Friedrich von Schiller, Περί αφελούς και συναισθηματικής ποιήσεως, ό.π., 50. 
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περιλαμβάνονται και οι ειδικότερες απόψεις και η θεωρία του για τη μουσική, η 

οποία μεταφράστηκε στα ελληνικά από τον Μάρκο Τσέτσο στο βιβλίο Η αισθητική 

της μουσικής.
250

 

Το πραγματικό αντικείμενο της αισθητικής, σύμφωνα με τον Γερμανό 

φιλόσοφο, είναι το «Ωραίο της τέχνης» που διαχωρίζεται από το «Ωραίο της φύσης», 

εφόσον μόνο «αυτό γεννιέται από το ανθρώπινο Πνεύμα».
251

 Το Ωραίο ορίζεται στην 

Αισθητική ως «η αισθητή έκφανση της Ιδέας», δηλαδή η Ιδέα στη συγκεκριμένη 

αισθητή πραγματοποίησή της, όπου περιεχόμενο και μορφή συνδυάζονται ισότιμα 

και αποτελούν μια «ελεύθερη συμφιλιωμένη ολότητα».
252

 Το Ωραίο συλλαμβάνεται 

από τον Hegel όχι μόνο ως το αποτέλεσμα της αισθητικής κρίσης, μιας κατασκευής 

της διάνοιας, όπως για τον Kant, αλλά ως κάτι που ενυπάρχει στο καλλιτεχνικό 

αντικείμενο.
253

           

Το Πνεύμα, μια θεμελιώδης έννοια για την εγελιανή φιλοσοφία, το οποίο 

αποτελεί την κινητήρια δύναμη του στοχασμού στις διάφορες εκφάνσεις του, 

λαμβάνει τρεις μορφές, την υποκειμενική, η οποία πηγάζει από τη βούληση του 

ανθρώπου, την αντικειμενική, που υπαγορεύεται από την κοινωνία και την απόλυτη, 

όπου το Πνεύμα ολοκληρώνει τον ύψιστο σκοπό του, δηλαδή την ελευθερία.
254

 Tο 

Απόλυτο Πνεύμα, υποστηρίζει ο Hegel, φανερώνεται και εκφράζεται μέσα από τρεις 

στιγμές, την τέχνη, όπου παίρνει αισθητό σχήμα, τη θρησκεία, μέσω της οποίας 

αναπαρίσταται φαντασιακά η ενότητα ενός λαού και τη φιλοσοφία, δηλαδή την 

ορθολογική γνώση, που αποτελεί και την ολοκλήρωση του Πνεύματος.
255

   

Όπως αναφέρεται στην Αισθητική, η τέχνη, η θρησκεία και η φιλοσοφία έχουν 

τον ίδιο υψηλό προορισμό, δηλαδή την «έκφραση του Θείου και του Αληθινού», με 

την ιδιαιτερότητα «η τέχνη να εκφράζει τον κοινό αυτό στόχο αισθητά».
256

 Ο Hegel, 

όπως σημειώνει ο Shapiro, ιεραρχώντας την τέχνη μαζί με τη θρησκεία και τη 

φιλοσοφία, ως έναν από τους τρεις τρόπους με τους οποίους το Πνεύμα έρχεται σε 

                                                           
250

 G.W.F Hegel, Η αισθητική της μουσικής, (μτφρ., επιμ.: Μάρκος Τσέτσος), Αθήνα, Βιβλιοπωλείο 

της Εστίας, 2002. 
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 G.W.F. Hegel, Εισαγωγή στην αισθητική, (μτφρ.-εισ.-σχόλια: Γιώργος Βελουδής), Αθήνα, Πόλις, 

2000, 14. 
252

 G.W.F. Hegel, Εισαγωγή στην αισθητική, ό.π., 32. 
253

 Βλ.: G.W.F. Hegel, Εισαγωγή στην αισθητική, ό.π., 28. 
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 Βλ.: Θεοδόσης Πελεγρίνης, Λεξικό της φιλοσοφίας, ό.π., 1299. 
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 Ζεράρ Μπρα, Ο Χέγκελ και η τέχνη, (μετάφρ.: Στράτης Πασχάλης), (επιμ.: Γεράσιμος Βώκα), 

Αθήνα, Πατάκης, 1996, 30. 
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αυτογνωσία με καθαρότητα, της δίνει μεγαλύτερη γνωστική αξία από άλλους 

φιλοσόφους.
257

          

H τέχνη, στην αντίληψη του Hegel, αποδεσμευμένη από τη λογική της μίμησης, 

θεωρείται ως ο «τόπος της αισθητής μεταφυσικής εμπειρίας»,
258

 η πρώτη αισθητή 

στιγμή της αυτοσυνειδησίας του Πνεύματος, αφού πνευματοποιεί τη φύση, επειδή η 

ίδια η φύση προϋποθέτει το Πνεύμα.
259

 Η ιστορική εξέλιξη της τέχνης ακολουθεί την 

εξέλιξη της Ιδέας στις διάφορες αισθητές μορφοποιήσεις της και πραγματοποιείται, 

σύμφωνα με τον Hegel, σε τρεις βαθμίδες, φάσεις ή εποχές, οι οποίες αντιστοιχούν 

στα τρία στάδια που οδηγούν εξελικτικά προς την ελευθερία του Πνεύματος: τη 

συμβολική, την κλασική και τη ρομαντική εποχή.
260

     

Ενώ στην πρώτη βαθμίδα, στη συμβολική εποχή, η Ιδέα είναι απροσδιόριστη 

και ασαφής και εντοπίζεται μια αναντιστοιχία μεταξύ μορφής και περιεχομένου, στην 

κλασική εποχή, η αληθινή Ιδέα βρίσκει την αρμόζουσα μορφή, με αποτέλεσμα 

περιεχόμενο και μορφή να έχουν βρει την ιδεώδη ενότητα. Η ρομαντική αποτελεί την 

τρίτη εποχή και την ανώτερη μορφή τέχνης, όπου το Πνεύμα βρίσκεται πιο κοντά 

στην ελευθερία του, εφόσον η Ιδέα, το Πνεύμα έχει αποδεσμευτεί από την αισθητική 

μορφή της τέχνης. (ό.π, 34) Οι επιμέρους τέχνες θεωρούνται από τον Hegel ως 

συγκεκριμενοποιήσεις και πραγματώσεις των τριών καλλιτεχνικών εποχών από τις 

οποίες απορρέουν, και η σειρά που παρουσιάζονται, απεικονίζει τη βαθμιαία εξέλιξη 

της τέχνης προς μια «υψηλότερη εκπνευμάτωση του φυσικού υλικού», δηλαδή μια 

σταδιακή αυτονόμηση της Ιδέας και του Πνεύματος από την αισθητή μορφή. Στη 

συμβολική εποχή αντιστοιχεί κυρίως η αρχιτεκτονική, στην κλασική η γλυπτική, ενώ 

στην ρομαντική καλλιτεχνική μορφή αντιστοιχούν οι τρεις τέχνες: ζωγραφική, 

μουσική και ποίηση (ό.π, 35-36). 

Κύριο χαρακτηριστικό των ρομαντικών τεχνών, όπως αναφέρει ο Μ. Τσέτσος, 

είναι η εσωτερικότητα, έννοια η οποία παραπέμπει στον χαρακτήρα των περιεχομένων 

που πραγματεύονται οι τέχνες αυτές, ο οποίος δεν αποτυπώνεται πλήρως στην 

εξωτερική μορφή, αλλά και στην εσωτερική σχέση του περιεχομένου με την 

καλλιτεχνική εμφάνιση.
261

 Επιπρόσθετα, η έννοια παραπέμπει τόσο στο βάθος ενός 

περιεχομένου, μιας παράστασης και ενός συναισθήματος, για την εξωτερίκευση των 
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οποίων χρειάζεται μια μεταγλώσσα, όπως αυτή του χρώματος, της μουσικής και της 

ποίησης, όσο και στο χαρακτήρα του ίδιου υλικού των τεχνών αυτών, που αφαιρείται 

σταδιακά από την τρισδιάστατη χωρητικότητα, αποκτώντας το ίδιο εσωτερικότητα με 

το να προσεγγίζει την αϋλότητα του συναισθήματος και της παράστασης (ό.π, 130-

131). 

Η ποίηση λαμβάνει την υψηλότερη θέση ανάμεσα στις τέχνες, εφόσον είναι 

αφενός «απελευθερωμένη από το εξωτερικό-αισθητό υλικό» και αφετέρου πλήρης 

από «εννοιακό περιεχόμενο», στο οποίο ο Hegel δίνει ιδιαίτερη έμφαση.
262

 Μόνο η 

ποίηση μπορεί να ορίσει ένα εσωτερικό πνευματικό περιεχόμενο επιτρέποντας την 

ιδιοποίηση μέσω του εξωτερικού, ολόκληρου του περιεχομένου της φαντασίας, γι’ 

αυτό και θεωρείται ως η κατεξοχήν τέχνη και ταυτόχρονα υπέρβαση της τέχνης προς 

την πλευρά του καθαρώς πνευματικού στοιχείου της έννοιας.
263

 H μουσική λαμβάνει 

τη δεύτερη θέση στην πορεία προς την απελευθέρωση του Πνεύματος από την ύλη, 

εφόσον εμψυχώνει τον εξωτερικό κόσμο, καταργώντας τελείως το χώρο και 

υποτάσσοντάς τον στο χρόνο (ό.π, 108). Εφόσον για τον Hegel, η αλήθεια του χώρου 

είναι ο χρόνος και ο χώρος γίνεται χρόνος, η μουσική, όπως παρατηρεί ο Τσέτσος, 

είναι στο χρόνο και ο χρόνος είναι «το είναι του υποκειμένου».
264

 Η μουσική 

θεωρείται από τον Hegel ως η «κατεξοχήν τέχνη της υποκειμενικής εσωτερικότητας 

που είναι ικανή να βυθιστεί στον μύχο της ψυχής»,
265

 ενώ η τοποθέτησή της στην 

κορυφή των τεχνών αμέσως μετά την ποίηση σηματοδοτεί τη μεταστροφή του 

ενδιαφέροντος για τη μουσική το 19
ο
 αιώνα.

266
     

Όπως αναφέρεται στην πρώτη ενότητα του έργου Η Αισθητική της Μουσικής, 

όπου αναλύεται ο γενικός χαρακτήρας της μουσικής και η επίδρασή της, η εν λόγω 

τέχνη εκφράζει εντονότερα το στοιχείο του συναισθήματος, καθώς και τη βαθύτερη 

εγκαρδιότητα της ψυχής και αντιπαρατίθεται στην γλυπτική και την ζωγραφική, οι 

οποίες μορφοποιούν την πραγματικότητα με πιο αντικειμενικό τρόπο.
267

 Εν αντιθέσει 

επιπλέον προς τη γλυπτική και τη ζωγραφική, στις οποίες το πνευματικό εσωτερικό 

εξωθείται προς την αντικειμενική πραγματικότητα, η μουσική έχει ως 
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αντικειμενικότητα το στοιχείο του υποκειμενικού, εφόσον το εσωτερικό 

συμπορεύεται με τον εαυτό του (ό.π, 90). 

Η μουσική, σύμφωνα με τον Hegel, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συγγένεια με 

την ποίηση, εφόσον χρησιμοποιεί το ίδιο υλικό με αυτήν, δηλαδή τον ήχο, με τη 

διαφοροποίηση ότι ενώ η ποίηση υποβιβάζει την ήχηση σε γλωσσικό φώνημα, η 

μουσική θέτει τον ήχο ως σκοπό της (ό.π, 31-32). Ένας άλλος διαχωρισμός μεταξύ 

ποίησης και μουσικής, συνίσταται στο ότι ενώ η μουσική εκφράζει ένα αίσθημα 

ακαθόριστο μέσω του αισθητού μέσου του ήχου, η ποίηση εκφράζει αίσθημα σαφές 

και κατανοητό, αφού ο ήχος χρησιμεύει για την έκφραση του ιδεατού περιεχομένου 

και αποτυπώνει τη φαντασία και τη διάνοια του συγγραφέα.
268

 Γι’ αυτό και ενώ ένα 

ποιητικό έργο δηλώνει τα αισθήματα και τις εποπτείες και σχεδιάζει την εικόνα των 

εξωτερικών αντικειμένων, ένα μουσικό έργο δίνει έναυσμα για μια δική μας 

παράσταση και εποπτεία.
269

 

Αναφορικά με τη σύζευξη μουσικής και ποίησης, αναφέρεται ότι σε τέτοια 

περίπτωση, η υπεροχή της μιας τέχνης είναι ζημιογόνα για την άλλη (ό.π, 33). Έτσι η 

μουσική, στη σχέση της με την ποίηση, οφείλει να προσφέρει στο αίσθημα απλή 

φύση ενός περιεχομένου, ακολουθώντας τις ηχητικές σχέσεις που συγγενεύουν με την 

εσωτερική σχέση του περιεχομένου (ό.π, 40). Επιπλέον οφείλει, σύμφωνα με τον 

Hegel, να επιδιώκει, μέσω των ήχων που συνοδεύουν και εσωτερικεύουν την ποίηση, 

την έκφραση συναισθήματος που μπορεί να εγείρει το περιεχόμενο των εποπτειών 

και των παραστάσεων στο πνεύμα το οποίο τόσο συναισθάνεται, όσο και 

διαμορφώνει παραστάσεις (ό.π, 40). 

Η μουσική θεωρείται από τον Hegel ως ο κατ’ εξοχήν εκφραστής, στην περιοχή 

της τέχνης, της υποκειμενικής ελευθερίας «απέναντι στις δεσμευτικότητες της 

αστικής κοινωνικής οργάνωσης», καθώς και «της ρωμαντικής εξέγερσης ενάντια στη 

λογική και τις πρακτικές ενός αυξανόμενου εργαλειακού ορθολογισμού».
270

 Η 

ελευθερία αυτή αντιστοιχεί προς την πλήρη εσωτερικότητα της μουσικής, τόσο ως 

προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς τη μορφή. Η μουσική γίνεται έτσι «σύμβολο 

του ρωμαντικού ιδεαλισμού», αλλά και έκφραση της ανύψωσης της ιδιοφυίας του 
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συνθέτη σε φορέα θεϊκής έμπνευσης, σε οραματιστή της συμφιλίωσης και της 

δημιουργικής ελευθερίας (ό.π, 132).  

Η αντίληψη του Hegel για το ρόλο της μουσικής διαφοροποιείται τόσο από την 

σκεπτική αντιμετώπισή της από τον Διαφωτισμό, όσο και από τη ρομαντική της 

λατρεία, στο πλαίσιο της οποίας η μουσική έρχεται σε «ρήξη με το ταυτόσημο και 

αποτελεί την έξοδο προς την ελευθερία ενός απροσδιόριστου, «άνευ όρων» 

απόλυτου» (ό.π, 133).  

Για τον Hegel, η μουσική πρέπει να εκφράζει όχι μόνο συγκινησιακές 

καταστάσεις που αφορούν «το ατομικό-πεπερασμένο υποκείμενο», αλλά και το βάθος 

«καθολικών περιεχομένων του πολιτισμού», που πηγάζουν από τη συγκινησιακή 

διεύρυνση του υποκειμένου και την «εναισθησιακή βίωση της καθολικής του 

ταυτότητας» (ό.π, 132-133).  Η μουσική και ευρύτερα η τέχνη, κατά το Γερμανό 

φιλόσοφο, οφείλει να είναι αυτόνομη και περιεχομενική, δηλαδή να επικεντρώνεται 

στο περιεχόμενο παρά στη μορφή (ό.π, 134-135). 

Αναφορικά με την αισθητική μορφή, ο Hegel φαίνεται να υποστηρίζει μια 

«αισθητική του μονοθεματισμού», δηλαδή την αντίληψη ότι η σημασία του θέματος 

εξαντλείται στο ίδιο το θέμα, ενώ οι περαιτέρω μουσικές αναπτύξεις είναι μάλλον 

περιττές, αφού δε συνεπάγονται και ανάπτυξη του δεδομένου περιεχομένου (ό.π, 136-

137). Η αντίληψη του φιλοσόφου για την καθολική ενότητα και το οργανικό όλο, 

επεκτείνεται και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη μουσική, μιας και πιστεύει στην 

«οργανική ανάπτυξη του περιεχομένου», ότι δηλαδή κάθε επιμέρους μουσικό 

μόρφωμα αποτελεί αναγκαία, αναπόσπαστη στιγμή του περιεχομένου και το οποίο 

μεμονωμένο δε θα είχε κανένα νόημα (ό.π, 137). 

Η αισθητική θεωρία του Hegel που αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους 

φιλοσόφους του 19
ου

 αιώνα, το έργο του οποίου μελέτησε επισταμένα ο Σολωμός, 

έχει ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση του φιλοσοφικο–αισθητικού πλαισίου της 

υπό διερεύνηση ιστορικής περιόδου, μιας και οι αισθητικές του απόψεις και 

ειδικότερα οι απόψεις του για τη μουσική, όπως αναλύθηκαν παραπάνω, αποτελούν 

έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες της γερμανικής αισθητικής του 19
ου

 αιώνα.  

Τέλος, χρειάζεται να γίνει αναφορά στις βασικές αντιλήψεις του Γάλλου 

φιλοσόφου και μουσικού, Pierre Hyacinthe Azais, ορισμένες από τις αισθητικές 

απόψεις του οποίου για τον ήχο και τη μουσική καταγράφονται στα Αυτόγραφα Έργα 

του Σολωμού.  
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Ο Pierre Hyacinthe Azais, γιος του ομώνυμου καθηγητή και συνθέτη 

εκκλησιαστικής μουσικής, γεννήθηκε στο Σορέζ το 1766, και ενώ στην αρχή υπήρξε 

υπέρμαχος, στη συνέχεια έγινε πολέμιος των αρχών και ιδεών της γαλλικής 

επανάστασης. Οι βασικές φιλοσοφικές του αρχές που αφορούν στην παγκόσμια 

ισορροπία, στην θεωρία του αντισταθμίσματος που εξισορροπεί την ευτυχία του 

ανθρώπου, στην ενότητα του σύμπαντος και στη σχέση του με την ανθρώπινη ψυχή, 

αναπτύσσονται στα δύο κύρια έργα του, Des compensations dans les destinees 

humaines (1808) και Explication Universelle (1809-1812), ενώ η μουσική - 

ακουστική του θεωρία αναπτύσσεται σε μια σειρά από άρθρα του που δημοσιεύτηκαν 

στη Revue Musicale (1831-1832).  

Στο Des compensations dans les destinees humaines, ο Azais επιχειρεί να 

αποδείξει ότι στο σύνολό τους η ευτυχία και η δυστυχία είναι ισορροπημένες στη ζωή 

του ανθρώπου και συνεπώς οι άνθρωποι οφείλουν να αποδεχτούν την διακυβέρνηση 

που τους τα παρέχει, παρά να διακινδυνεύσουν να προχωρήσουν σε εξέγερση. Η 

αισιοδοξία του βασιζόταν στη θεωρία πως οι ανθρώπινες εμπειρίες διακρίνονται από 

φυσική και αρμονική ισορροπία ανάμεσα στη χαρά και τη λύπη, και πως το νόημα 

της ζωής βρίσκεται σ’ αυτήν ακριβώς την ισορροπία. Τα ηθικά και πολιτικά 

φαινόμενα κατ’ επέκταση είναι το αποτέλεσμα των αντιθετικών δυνάμεων της 

προόδου και της συντήρησης, και η τελειότητά τους έγκειται επίσης στην εκπλήρωση 

του νόμου της ισορροπίας ή της παγκόσμιας αρμονίας. Οι αρχές του 

αντισταθμίσματος και της ισορροπίας μπορούν να εντοπιστούν, σύμφωνα με τον 

φιλόσοφο και στο σύμπαν, που είναι το αποτέλεσμα της ύλης και της δύναμης, αιτία 

του οποίου είναι ο Θεός.
271

     

Στο έργο του Systeme Universelle, ο εν λόγω φιλόσοφος ανέπτυξε περαιτέρω τη 

βασική του αντίληψη και τη συνέδεσε με συγκεκριμένες κοσμολογικές αντιλήψεις. 

Πυρήνας του πολύτροπου αυτού έργου είναι η πεποίθηση πως ολόκληρη η ανθρώπινη 

εμπειρία (παρελθόν, παρόν, μέλλον) μπορεί να γίνει κατανοητή ως αλληλεπίδραση 

μεταξύ επεκτατικών και συσταλτικών δυνάμεων. Η ανθρώπινη εμπειρία, καθώς και η 

λειτουργία του σύμπαντος εν γένει, στηρίζεται στην εξισορρόπηση δύο αντιθετικών 

δυνάμεων, γεγονός που φέρνει παγκόσμια ισορροπία και αρμονία.
272
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 Βλ.: Hyacinthe Azais, Des compensations dans les destinées humaines, Nabu Press, 2010.   
272

 Βλ.: Pierre Hyacinthe Azais, Système Universel, Leblanc, 1810.    
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Στη σειρά άρθρων με τίτλο «Acoustique fondamentale» (1831-1832), ο Azais, 

αναπτύσσει μια πρωτότυπη ακουστική και μουσική θεωρία,
273

 η οποία, παρόλο που 

χαρακτηρίστηκε ως μια ευφυής θεωρία για τον ήχο, εντούτοις απορρίφθηκε κάτω από 

το φως πιο σύγχρονων προσεγγίσεων. Η μουσική ορίζεται, στο πρώτο από τα άρθρα, 

ως η τέχνη της τοποθέτησης των ήχων που παράγονται από τα ηχητικά σώματα με 

τρόπο συνδυαστικό ή ακολουθητικό.
274

 Διερευνώντας τις βάσεις της φυσικής στις 

οποίες στηρίζεται η μουσική, αναλύεται η διαδικασία δημιουργίας του ήχου, ως εξής: 

με το κτύπημα ενός ελαστικού σώματος, αυτό μπαίνει σε δόνηση, κατά τη διάρκεια 

της οποίας παράγεται ένας ήχος, ανάλογης έντασης με τη δύναμη του χτυπήματος. Ο 

ήχος δημιουργεί γύρω από το αντικείμενο τα κύματα, τα οποία αδυνατίζουν σταδιακά 

όσο απομακρύνονται από το αντικείμενο.
275

  

Δύο συμπεράσματα στα οποία καταλήγει ο φιλόσοφος διερευνώντας τη 

λειτουργία του ήχου, είναι αφενός ότι όλα τα ελαστικά σώματα που δέχονται κάποιο 

κτύπημα τον ίδιο χρόνο, έχουν τον ίδιο ήχο, αφετέρου ότι για να περάσει 

οποιοσδήποτε ήχος παραχθεί έξω από εμάς, δονεί το σώμα, το οποίο βρίσκεται στη 

μέση.
276

    

Στο τελευταίο του άρθρο
277

 ο Azais κάνει αναφορά στην αρχή της αναλογίας, η 

οποία καθορίζει το σύμπαν και στην παγκόσμια ισορροπία, με βάση την οποία αυτό 

εξηγείται. Η παγκόσμια αλήθεια, όπως αναφέρει, συνίσταται στην εξισορρόπηση και 

στην αρμονία όλων των αληθειών μαζί («l’ harmonie de toutes les verities 

particulieres»), άποψη η οποία παραπέμπει στη βασική θέση του γάλλου φιλοσόφου 

για την παγκόσμια ισορροπία. Συγκεκριμένη αναφορά γίνεται στο αίσθημα της 

μουσικής αρμονίας («harmonie musicale»), το οποίο υπάρχει έμφυτο σε όλους τους 

ανθρώπους. Η ακολουθία των σφαιριδίων («globules de flulde sonore») που 

βρίσκονται σε ταλάντωση συνιστά τον ήχο και οι ταλαντώσεις συμπίπτουν και 

συνδυάζονται μεταξύ τους. Οι βασικοί ήχοι γεννούν δευτερεύοντες ήχους και 

καθορίζουν το συνδυασμό, άρα συνιστούν ένα σύνολο ενότητας. Οι ήχοι από 

διαφορετικές πηγές, μπορούν επίσης να εναρμονιστούν σε τέλεια αρμονία («harmonie 

ideale»). Το άρθρο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στη φύση, η δύναμη της αρμονίας, 

                                                           
273

 Βλ.: Roger Milliex, «Ο Σολωμός και η Γαλλία», Καινούργια Εποχή (Άνοιξη 1957) 89-98
.
 βλ. 

ειδικότερα 97.  
274

 Βλ.: Pierre Hyacinthe Azais, «Corresponadance», Revue Musicale, Παρίσι 1831, Νο 37.  
275

 Βλ.: Pierre Hyacinthe Azais, «Acoustique Fondamentale», Revue Musicale, 1831. 
276

 Βλ.: Pierre Hyacinthe Azais, ό.π. 
277

 Βλ.: Pierre Hyacinthe Azais, «Acoustique de la musique», Revue Musicale, 1831, Αρ. 49. 
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δεν είναι παρά η δύναμη της ισορροπίας («dans la nature  il n’ est pas d’ autre 

puissance d’ harmonie que la puissance d’ equilibre»). 

Οι φιλοσοφικές και αισθητικές αντιλήψεις του Γάλλου μουσικού και 

φιλοσόφου, ολοκληρώνουν το πλέγμα των αισθητικών απόψεων των φιλοσόφων από 

τους οποίους ο Έλληνας ποιητής αντλεί στοιχεία για τον ήχο και τη μουσική. Έχοντας 

παρουσιάσει τις αισθητικές απόψεις των σημαντικότερων Ευρωπαίων φιλοσόφων του 

18
ου

 και 19
ου

 αιώνα, τους οποίους ο Σολωμός γνώριζε και μελετούσε, αλλά και αυτές 

φιλοσόφων από τους οποίους ο ποιητής αντλεί στοιχεία για τον ήχο και τη μουσική, 

τα οποία θα αναλυθούν στο επόμενο κεφάλαιο, έχει σκιαγραφηθεί το φιλοσοφικο - 

αισθητικό πλαίσιο της υπό διερεύνηση περιόδου, το οποίο θα ολοκληρωθεί με την 

ανάλυση των αισθητικών αρχών του κυρίαρχου ρεύματος κατά την περίοδο αυτή, του 

Ρομαντισμού. 
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2. Αισθητικές κατευθύνσεις και αρχές του Ρομαντισμού για τη μουσική και τη 

σχέση της με την ποίηση 

 

 

Ορισμένοι μελετητές του Ρομαντισμού, έχουν υποστηρίξει ότι ο όρος 

Ρομαντισμός περιλαμβάνει μεγάλο εύρος ετερογενών ιδεών και πολλαπλότητα 

ορισμών, με αποτέλεσμα, σε μια ακραία εκδοχή, να μην έχει συγκεκριμένο 

περιεχόμενο.
278

 Είναι γενικότερα αποδεκτό ωστόσο ότι ο όρος Ρομαντισμός, πέραν 

του ότι αναφέρεται σε ένα γενικό και μόνιμο χαρακτηριστικό του πνεύματος, της 

τέχνης και της προσωπικότητας του καλλιτέχνη, που βρίσκεται σε όλες τις περιόδους 

και τους πολιτισμούς, αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό διανοητικό και καλλιτεχνικό κίνημα 

του 18
ου

 και 19
ου

 αιώνα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
279

 Σύμφωνα με τον 

Peckham, ο Ρομαντισμός είναι η επανάσταση ενάντια στη σκέψη με όρους στατικού 

μηχανισμού και ο προσανατολισμός προς τη σκέψη με όρους δυναμικού 

οργανισμού.
280

  

Τα ρομαντικά κινήματα που εκδηλώθηκαν σε διαφορετικές κατά το μάλλον ή 

ήττον χρονικές περιόδους, σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, με σημαντικότερα εκείνα 

στην Αγγλία, στη Γαλλία και στη Γερμανία, παρά τις επιμέρους διαφορές και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους,
281

 εμφανίζουν πληθώρα κοινών στοιχείων και 

χαρακτηριστικών και συνιστούν μια ενοποιημένη ομάδα ιδεών.
282

 Οι απόψεις των 

μελετητών συγκλίνουν στο ότι κοινός στόχος των ρομαντικών κινημάτων είναι να 

ξεπεραστεί η διάσταση μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου, εαυτού και κόσμου, 

συνειδητού και ασυνείδητου,
283

 ενώ συστατικά στοιχεία της ρομαντικής σκέψης 

αποτελούν το συναίσθημα, η φαντασία, η έκσταση, το ασυνήθιστο, το μεγαλειώδες, 

                                                           
278

 Βλ. σχετικά: Arthur Lovejoy, «The Meaning of Romanticism for the Historian of Ideas», Journal of 

the History of Ideas 2, 3 (Ιαν. 1941) 257-278
.
 βλ. ειδικότερα: 257

.
 Arthur Lovejoy, «On the 

Discriminations of Romanticisms», PMLA 39, 2 (Ιούν. 1924) 229-253. 
279

 Βλ.: Morse Peckham, «Toward a Theory of Romanticism», PMLA 66, 2 (Μάρτ, 1951) 5-23
.
 βλ. 

ειδικότερα: 5-7.  
280

 Βλ.: ό.π., 14. 
281

 Για μια συνοπτική συνολική θεώρηση, βλ.: Lilian Furst, Ρομαντισμός, (μτφρ.: Ιουλιέττα Ράλλη- 

Καίτη Χατζηδήμου), Αθήνα, Ερμής, 1988, 50-70.  
282

 Βλ. σχετικά: René Wellek, «The Concept of Romanticism, in Literary Theory», Comparative 

Literature 1 (1949) 1-23, 147-172
.
 βλ. ειδικότερα: 1-2. 

283
 Βλ. σχετικά: René Wellek, «Romanticism Re-examined»: Concepts of Criticism, (επιμ.: Stephen G. 

Nichols), New Haven- London, Yale University Press, 1963, 199-221
.
 βλ. ειδικότερα 220.  
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το περιπετειώδες,
284

 σε συνδυασμό με τον αυθορμητισμό, την ειλικρινή έκφραση και 

την αυθεντικότητα της ατομικής εσωτερικής αλήθειας.
285

 Κοινά στοιχεία των 

ρομαντικών κινημάτων και βασικά κριτήρια για χαρακτηρισμό καλλιτεχνικών έργων 

ως ρομαντικών συνιστούν η οργανική φύση, η οποία αποτελεί πλέον αντικείμενο 

αφοσίωσης παρά επιστημονικής μελέτης, η ελευθερία, η ενδοσκόπηση,
286

 η φαντασία 

ως δημιουργία και η ποίηση ως προφητεία, καθώς και η συμβολιστική αντίληψη για 

την ποίηση.
287

  

Η αναβίωση του Μεσαίωνα ως αντίδραση στον ορθολογισμό και τη 

μηχανοκρατία, η έκφραση μιας απεγνωσμένης εσωτερικότητας διαμέσου της 

αποκατάστασης της οργανικής μορφής και η αποκάλυψη του χαμένου παραδείσου 

της κοσμικής αρμονίας στον κόσμο χάρη στην ποίηση και του ποιητή-προφήτη με τη 

μορφή του ποιητικοποιημένου κόσμου, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία 

του Ρομαντισμού.
288

  

Στη μελέτη του M. H. Abrams, Ο Καθρέφτης και το Φως,
289

 με αντικείμενο την 

τομή που επέφεραν στην ποίηση, στις τέχνες και στην κριτική, οι νέες ιδέες του 

ρομαντικού κινήματος, γίνεται αναφορά σε δύο αντιθετικές μεταφορές που 

χρησιμοποιήθηκαν, για να περιγράψουν την τέχνη και τον καλλιτεχνικό νου. 

Σύμφωνα με την πρώτη η τέχνη χαρακτηρίζεται ως κάτοπτρο που αντανακλά 

εξωτερικά αντικείμενα και αποτυπώνει τη μιμητική θεωρία για τις τέχνες, την οποία 

πρέσβευε η κλασική παράδοση, ενώ για τη δεύτερη που επικρατεί κατά τη ρομαντική 

περίοδο, ο νους του καλλιτέχνη παρομοιάζεται με φωτεινή πηγή που συμβάλλει στην 

αντίληψή του της φύσης και του κόσμου.
290

 Ενώ μέχρι τον 18
ο
 αιώνα ήταν αποδεκτό 

ότι η τέχνη μιμούνταν εξωτερικά αντικείμενα και στη βάση αυτής της αρχής 

αποτιμούνταν τα διάφορα έργα τέχνης, από τον 18
ο
 αιώνα και εξής η αντίληψη αυτή 

αντικαθίσταται από τη ρομαντική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία το έργο τέχνης 

αποτελεί την έκφραση των συναισθημάτων και της εσωτερικότητας του καλλιτέχνη.  

                                                           
284

 Βλ.: Εύα-Νίκα Σαμψών, «Λογοτεχνικές και μουσικοαισθητικές προσεγγίσεις του γερμανικού 

ρομαντισμού στις πρώτες δεκαετίες του 19
ου

 αι.», Μουσικολογία 9 (1997) 129-148
.
 βλ. ειδικότερα: 

132. 
285

 Βλ. σχετικά: D. Ternois, «Λογική και συναίσθημα: η εποχή του Νεοκλασικισμού»: Ιστορία της 

Τέχνης (επιμ.: Alb. Chatelet- Bern.-Phil Grosliev) (1990), (μτφρ.: Γιαν. Παρίσης- Μαρία Λιαπή· επιστ. 

επιμ.: Χρύσ. Χρήστου), τ. 3, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 1994, 223. 
286

 Βλ.: Maurice Cranston, The Romantic Movement, Blackwell, 1995. 
287

 Βλ.: René Wellek, «The Concept of Romanticism in Literary History»: Concepts of Criticism, 

(επιμ.: Stephen G. Nichols), New Haven- London, Yale University Press, 1963, 196.  
288

 Βλ.: Στέφανος Ροζάνης, «Η ρομαντική εξέγερση»: Μελέτες για τον Ρομαντισμό, Αθήνα, Πλέθρον, 

2001, 22-50.  
289

 M. H. Abrams, Ο καθρέφτης και το φως, ό.π. 
290

 Βλ.: ό.π., 24-50. 
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Με βάση τη ρομαντική αντίληψη, το καλλιτέχνημα είναι το αποτέλεσμα της 

δημιουργικής διαδικασίας που κινείται από το συναίσθημα και ενσαρκώνει όσα 

σκέφτεται και νιώθει ο καλλιτέχνης.
291

 Ο καλλιτέχνης δεν επιχειρεί πλέον να 

αποτυπώσει μιμητικά κάποια εξωτερικά στοιχεία στο έργο του, αλλά να εκφραστεί 

δημιουργώντας με κινητήριο δύναμη το συναίσθημα που προκαλείται από διάφορα 

εξωτερικά στοιχεία, αντικείμενα και γεγονότα. Σύμφωνα με την εκφραστική θεωρία, 

η οποία εκδηλώθηκε στη Γερμανία και είχε τον καλλιτέχνη στο επίκεντρο, η μουσική, 

η ποίηση και ο χορός, πηγάζουν όχι από μίμηση, αλλά από πληρότητα σφοδρών 

συναισθημάτων του καλλιτέχνη και της επιθυμίας του να εκφραστούν για 

ευχαρίστηση του εαυτού του και των άλλων.
292

  

Η πρωτοτυπία μιας μεγαλοφυΐας σύμφωνα με το κίνημα Sturm und Drang που 

εκδηλώθηκε στη Γερμανία και αποτυπώνει τη ρομαντική αντίληψη για την τέχνη, 

εκδηλώνεται στην αισθαντική καρδιά, ενώ παράλληλα προκρίνεται η αυτονομία του 

καλλιτέχνη, μιας και η καλλιτεχνική δημιουργία αποσυνδέεται από τους κανόνες.
293

 

Στο πλαίσιο της ρομαντικής αντίληψης ο καλλιτέχνης δεν είναι υποχρεωμένος να 

ακολουθεί συγκεκριμένους αυστηρούς κανόνες στη δημιουργία, αντίθετα προτιμάται 

και προκρίνεται η αυτόνομη, ελεύθερη  και πρωτότυπη δημιουργία, ως αποτέλεσμα 

των συναισθημάτων, τα οποία εκφράζονται στο έργο του.  

Ορισμένες αναφορές στους όρους κιθαριστική, ρυθμός, μελωδία και μουσική 

γίνονται τόσο από τον Αριστοτέλη όσο και από νεοκλασικούς συγγραφείς, μέσα στο 

πλαίσιο της μιμητικής αντίληψης για την τέχνη, που επικρατούσε, ενώ από το 18
ο
 

αιώνα και εξής παρατηρείται διεύρυνση της παραγωγής κειμένων για τη μουσική και 

υποχώρηση της σύνδεσής της με το μιμητικό στοιχείο.
294

 Η μουσική αποτελεί την 

πρώτη τέχνη που αποκόπηκε από τη μιμητική αρχή με ευρεία κριτική συναίνεση, 

αφού η καταγωγή του μουσικού περιεχομένου προκύπτει από τα συναισθήματα του 

καλλιτέχνη (ουσία της μουσικής είναι η έκφραση), τα οποία αποτελούν τη δύναμη 

συγκίνησης για τον ακροατή.
295

 Η μουσική, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη 

τέχνη, θεωρείται τέχνη έκφρασης των συναισθημάτων του καλλιτέχνη, στη βάση των 

οποίων δημιουργείται το μουσικό έργο και μέσω των οποίων προκαλείται αντίστοιχη 

συγκίνηση στους αποδέκτες του. Σύμφωνα με αρκετούς γερμανούς συγγραφείς, η 
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μουσική εκφράζει με τον πιο άμεσο τρόπο το πνεύμα και τα αισθήματα και συνιστά 

«σφυγμό και ουσία του εξωτερικευμένου πάθους» (ό.π., 102).  

Οι συζητήσεις για τη μουσική στη γερμανική κριτική του τέλους του 18
ου

 αιώνα 

πληθαίνουν και είναι πολύ σημαντικές για τη μετάβαση στη γενική εκφραστική 

θεωρία της Αισθητικής, όπου η μουσική κατέχει κεντρική θέση και προκρίνεται από 

τα υπόλοιπα είδη τέχνης.
296

 Οι Ρομαντικοί στην προσπάθεια τους να βρουν απόλυτες 

αξίες, χωρίς ωστόσο να δεσμεύονται πλήρως από αυτές, ανακαλύπτουν στη μουσική 

τον τέλειο συνδυασμό, αφού η εν λόγω τέχνη δυναμώνει σύμφωνα με την αντίληψή 

τους, την αναζήτηση των παραπάνω απόλυτων αξιών διαμέσου της πρόκλησης 

συναισθημάτων, χωρίς να καθιστά την ψυχή υποχρεωμένη να δεσμευτεί.
297

 Για τη 

ρομαντική αντίληψη η μουσική λαμβάνει την πρώτη θέση στην ιεραρχία των τεχνών, 

εφόσον ανταποκρίνεται περισσότερο από τις άλλες τέχνες στις αναζητήσεις των 

καλλιτεχνών και στις προδιαγραφές της εκφραστικής θεωρίας που αναπτύχθηκε την 

περίοδο αυτή.  

Η αλλαγή στην εννόηση και στη θέση της μουσικής κατά τη ρομαντική εποχή 

αποτυπώνεται και στην αλλαγή ως προς την αντίληψη για τη λειτουργία του συνθέτη 

μέσα στην κοινωνία. Έτσι, ενώ μέχρι τον 18
ο
 αιώνα οι συνθέτες αμείβονταν για τις 

υπηρεσίες τους, συνηθέστατα δε από την εκκλησία, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα η 

μουσική να μην εκτιμάται ως τέχνη αλλά μεταξύ των μέσων προσέγγισης του Θείου, 

από το 18
ου

 αιώνα και εξής ο συνθέτης κατακτά το status του ελεύθερου καλλιτέχνη 

και η τέχνη του θεμελιωμένη πλέον στις δικές της απαιτήσεις αποκτά επί της ουσίας 

κοινωνικό αντίκρυσμα.
298

 Η αναβάθμιση της θέσης της μουσικής κατά την περίοδο 

αυτή, συνεπάγεται και αντανακλάται (σ)την αναβάθμιση του ρόλου του συνθέτη ή 

του μουσικού, η καλλιτεχνική αξία του έργου του οποίου εκτιμάται με τους όρους της 

ίδιας της τέχνης. 

Ο August Wilhelm Schlegel,  Γερμανός ποιητής, κριτικός και φιλόσοφος, 

ιδρυτής μαζί με τον αδερφό του Friedrich της ρομαντικής σχολής της γερμανικής 

λογοτεχνίας, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μουσική και ξεχωριστή θέση μεταξύ των 

τεχνών, υποστηρίζοντας την ανωτερότητά της έναντι της γλώσσας.
299

 Όπως αναφέρει 

ο φιλόσοφος σε κείμενό του για τη λογοτεχνία και τις τέχνες, το μυστήριο της 
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μουσικής συνίσταται κυρίως στη δυνατή και ακατανόητη συναισθηματική έλξη που 

προκαλεί στους ακροατές της.
300

 Η ανωτερότητα της μουσικής έναντι των άλλων 

τεχνών έγκειται στην εμπλοκή του συναισθηματικού στοιχείου, το οποίο αφενός την 

απομακρύνει από τη μιμητική αρχή και τη διαφοροποιεί από τις μιμητικές τέχνες,  

αφετέρου προκαλεί αντίστοιχη συναισθηματική επιρροή στους αποδέκτες της.   

Για τον φιλόσοφο και βασικό εκπρόσωπο του γερμανικού ιδεαλισμού, Friedrich 

Wilhelm Joseph Schelling, η μουσική αποτελεί την υψηλότερη, την πιο γενική και 

την πιο ελεύθερη από όλες τις τέχνες, εφόσον δεν κλείνεται σε όρια.
301

 Η μουσική ως 

τέχνη δεν περιορίζεται σε πλαίσιο ή σε στεγανά, που αφορούν στα στοιχεία του 

λόγου, της σκέψης ή της κίνησης, γι’ αυτό αφενός θεωρείται η πιο ελεύθερη και 

αυτόνομη καλλιτεχνική έκφραση, αφετέρου προκρίνεται από τις υπόλοιπες τέχνες. Το 

στοιχείο της μουσικής αυτονομίας αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό της εν λόγω 

τέχνης που έχει τη δυνατότητα, όπως πιστεύει ο Schelling, να «διατηρεί εσωτερική 

ομιλία, η οποία ξυπνά την εξωτερικότητα του σύμπαντος χωρίς να παραβιάζει τα όρια 

της οντολογίας».
302

 Η μουσική δηλαδή, είναι αρκετά αυτόνομη ως τέχνη, ώστε να 

μπορεί, χωρίς να περιορίζεται από συγκεκριμένα όρια, να έχει τη δική της φωνή, η 

οποία ενεργοποιεί ταυτόχρονα φωνές που βρίσκονται έξω από αυτήν, με αποτέλεσμα 

να μπορεί να συντονίζεται με το σύμπαν.  

Η μουσική τοποθετείται από τον Schelling ανάμεσα στα πρώτα σύμβολα του 

σύμπαντος και συνδέεται με τη μεταφυσική, με το απόλυτο και με το συναίσθημα.
303

 

Το γεγονός ότι η μουσική δεν περιορίζεται σε στεγανά και δε δεσμεύεται από τις 

απαιτήσεις που επιβάλλουν στην καλλιτεχνική απόδοση, ο λόγος, η σκέψη ή η 

κίνηση, όπως προαναφέρθηκε, κάνει ώστε να θεωρείται η πιο φυσική αλλά και  

απόλυτη τέχνη, η οποία έχει προεκτάσεις μεταφυσικές. Όπως χαρακτηριστικά 

πρεσβεύει ο Schelling, η μουσική που δεσμεύεται σε πολύ μικρό βαθμό από τις 

φυσικές σκέψεις, αντιπροσωπεύει την φυσική, αγνή κίνηση και είναι η πιο παγκόσμια 
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και απόκρυφη τέχνη.
304

 Το συναίσθημα και ο αισθησιασμός, στοιχεία κομβικής 

σημασίας κατά την περίοδο του Ρομαντισμού, προάγονται από τη μουσική και το 

μέσο έκφρασής της, δηλαδή τον ήχο· γι’ αυτό το λόγο η μουσική θεωρείται από τον 

γερμανό φιλόσοφο ως η πιο αληθινή και αισθησιακή τέχνη.
305

  

Η μορφή και η οργανική δομή της μουσικής αποτελούν σύμφωνα με τον 

Schelling, τα πιο σημαντικά συστατικά στοιχεία της εν λόγω τέχνης, η οποία 

«συλλαμβάνει τη δομική ουσία της πρόθεσης ή της σημασίας μέσα στις δικές της 

ισομορφικές δομές» (ό.π., 35). Η μουσική διαθέτει μια τέτοια συστηματική μορφική 

οργάνωση και εσωτερική δομή που μπορεί να συλλάβει και να αποτυπώσει την 

πρόθεση του δημιουργού όπως και τη σημασία που χρειάζεται να αποδοθεί. Με βάση 

τις θέσεις του Schelling, όπως αναλύονται κριτικά από τον Schueller, η μουσική έχει 

τρεις βασικές διαστάσεις, το ρυθμό, τη μετατροπία και τη μελωδία, καθεμιά από τις 

οποίες απευθύνεται και ενεργοποιεί διαφορετικά στοιχεία της προσωπικότητας τόσο 

του δημιουργού, όσο και του ακροατή: ο ρυθμός ενεργοποιεί τον στοχασμό και την 

αυτοσυνειδησία, η μετατροπία το αίσθημα και την κρίση, ενώ η μελωδία τη σκέψη 

και τη φαντασία.
306

 Η μουσική συνεπώς μέσω της σύστασης και της δομής της, 

απευθύνεται σε διάφορες πτυχές της προσωπικότητας και ενεργοποιεί διάφορες 

λειτουργίες του δημιουργού και του ακροατή της, ενισχύοντας τη (ρομαντική) 

πρόκρισή της έναντι των υπόλοιπων τεχνών.   

Ξεκάθαρη αντίληψη για την πρωτοκαθεδρία της μουσικής έναντι των άλλων 

τεχνών, ως της πλέον ρομαντικής και άρα καταλληλότερης για την έκφραση των 

καλλιτεχνικών προταγμάτων του Ρομαντισμού, διατυπώνει ένας ακόμα από τους 

σημαντικότερους εκπροσώπους του γερμανικού ρομαντισμού, ο συγγραφέας, 

συνθέτης, κριτικός της μουσικής και σχεδιαστής Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann. 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η μουσική είναι η πλέον ρομαντική από όλες τις 

τέχνες –θα μπορούσε κανείς σχεδόν να πει η μόνη γνήσια ρομαντική τέχνη- διότι το 

μοναδικό της θέμα είναι το άπειρο… Η μουσική αποκαλύπτει στον άνθρωπο μιαν 

άγνωστη περιοχή, έναν κόσμο που δεν έχει τίποτε κοινό με τον εξωτερικό κόσμο των  

αισθήσεων, ο οποίος περιβάλλει τον άνθρωπο, έναν κόσμο μέσα στον οποίο ο 
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άνθρωπος αφήνει πίσω του όλα τα πεπερασμένα συναισθήματα και παραδίδεται σε 

μιαν ανέκφραστη νοσταλγία».
307

  

Η μουσική εγκωμιάζεται από τον φιλόσοφο ως η κατεξοχήν ρομαντική τέχνη, η 

οποία μάλιστα στο πλαίσιο μιας πιο προωθημένης αντίληψης παρενθετικά 

διατυπωμένης, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η μοναδική πραγματικά ρομαντική 

τέχνη, στη βάση του ότι πραγματεύεται το άπειρο. Λόγω της φύσης της η μουσική 

σύμφωνα με τον Hoffmann, ούτε περιορίζεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο, ούτε 

εξαρτάται από διάφορα εξωτερικά στοιχεία, ούτε συνδέεται με τον κόσμο των 

αισθήσεων, μέσα στον οποίο ζει και κινείται ο άνθρωπος, αλλά συγκροτεί μια νέα 

πραγματικότητα που αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Η νέα αυτή πραγματικότητα που 

αποτελεί κάτι άγνωστο και πρωτοφανές για τον ακροατή, του επιτρέπει, όπως 

υποστηρίζει ο Γερμανός φιλόσοφος, να ξεπεράσει όσα φυσικά ανθρώπινα 

συναισθήματα προκαλούνται από τον εξωτερικό κόσμο, για να καταλήξει στο 

αίσθημα της νοσταλγίας.           

Η μουσική για τον Hoffmann όπως και για τον Schelling εκφράζει το απόλυτο 

και το μεταφυσικό και αποτελεί μία αποκάλυψη, όπως η θρησκεία.
308

 Η ανώτερη 

όλων των τεχνών, που εγγίζει τις περιοχές του απόλυτου και του μεταφυσικού, 

συμβάλλει στην αποκάλυψη ενός νέου κόσμου, μιας νέας πραγματικότητας, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, γι’ αυτό και τίθεται σε ανάλογη βαθμίδα με τη θρησκεία. Ο 

παραλληλισμός της μουσικής με τη θρησκεία, ενισχύεται και από το γεγονός ότι στην 

αντίληψη του Hoffmann, η μουσική παρομοιάζεται με δύναμη που ενισχύει και 

ενδυναμώνει τον ακροατή, ασκώντας του λυτρωτική επίδραση. Όπως σχολιάζει ο 

Schenk την αντίληψη του Hoffmann, «η μουσική αποτελεί τη δύναμη που ξυπνά μια 

αίσθηση στην ψυχή του ανθρώπου, στην οποία κρύβονται ισχυρές δυνάμεις 

ανάρρωσης και μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η λύτρωση της ψυχής».
309

 Περαιτέρω 

χαρακτηριστικά της μουσικής για τον Hoffmann συνιστούν η μη αναφορικότητά της, 

η εκφραστικότητα της, η αίσθηση τέρψης που προκαλεί στους ακροατές που 

προκαλεί, καθώς και η παραγωγή ψυχικής ενέργειας.
310

  

Στην κριτική του Hoffmann για την Πέμπτη Συμφωνία του Beethoven, που 

αποτελεί τεκμήριο της ρομαντικής αισθητικής της μουσικής, εφόσον το κλασικό έργο 

                                                           
307

 E.T.A Hoffmann, «Beethoven’s Instrumental» (1813): Source Readings in Music History: The 

Romantic Era  (επιμ.: Oliver Strunk), Λονδίνο, Faber and Faber, 1981, 35-36. 
308

 Για το ζήτημα βλ.: Music and Literature in German Romanticism, ό.π., xi. 
309

 H. G. Schenk, The Mind of the European Romantics, ό.π., 203-231. 
310

 Βλ. σχετικά: Walter Moser, «Writing (about) Music. The Case of E.T.A. Hoffmann»: The Romantic 

Tradition. German Literature and Music in the Nineteenth Century, ό.π., 209-215
.
 βλ. ειδικότερα: 213. 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



97 

 

του συνθέτη γίνεται αντικείμενο ρομαντικής ερμηνείας από το φιλόσοφο, το 

ρομαντικό πνεύμα ορίζεται ως το «εσωτερικό άγγιγμα της ιδιαίτατης ουσίας της 

τέχνης».
311

 Μέσα από μια σειρά αντιθέσεων που στόχο έχουν τον ακριβέστερο 

προσδιορισμό του, προσδίδονται στο ρομαντικό πνεύμα τα χαρακτηριστικά του 

χριστιανικού - νεωτερικού έναντι του ειδωλολατρικού - αρχαίου, του αμίμητου έναντι 

του προτύπου, της μεταφυσικής έναντι του ρεαλισμού και τέλος, του θαυμαστού 

έναντι του φυσικού.
312

 Ανάμεσα στα διάφορα είδη μουσικής, προκρίνεται έναντι της 

φωνητικής μουσικής η ενόργανη μουσική που εκθειάζεται και θεωρείται από τον 

Γερμανό φιλόσοφο ως η «καθαρή μουσική», η «πραγματική μουσική της ρομαντικής 

εποχής» (ό.π., 40), εφόσον αποτελείται μόνο από τους ήχους των μουσικών οργάνων, 

χωρίς την παρεμβολή της ανθρώπινης φωνής και καθίσταται έτσι η πιο αμιγής 

μουσική μορφή. Η προγραμματική μουσική και η εικονοποιία των στίχων, με άλλα 

λόγια η επίδραση της ποίησης στη μουσική, απορρίπτεται από τον φιλόσοφο ως 

ανάρμοστη, λόγω, όπως πιστεύει, της «μουσικής διολίσθησης στο πλαστικό και το 

αναπαραστατικό» (ό.π.). 

Η κριτική του Hoffmann εγκωμιάζει την ισορροπία που υπάρχει στο έργο του 

Beethoven μεταξύ ενθουσιασμού και σύνεσης, φαντασίας και υπολογισμού, η οποία 

επιτρέπει στον ενθουσιασμό και στη φαντασία να μην είναι επιφανειακά, αλλά να 

λειτουργούν επί της ουσίας.
313

 Στο εν λόγω κείμενο, γίνεται αναφορά στην αισθητική 

του υψηλού που διέπει την Πέμπτη Συμφωνία του Beethoven και αποτελεί τη βασική 

προϋπόθεση της αισθητικής της συμφωνίας· η αισθητική αυτή συνίσταται στην 

έκφραση ανώτερης φαντασίας, τολμηρών ιδεών, απότομων μετατροπιών, 

συνοδευόμενη από το υψηλό ύφος και την είσδυση του μνημειακού στοιχείου.
314

 Το 

στοιχείο του υψηλού που αποτυπώνεται στο έργο του γερμανού μουσικού συνθέτη, 

με τους προαναφερθέντες τρόπους, αντισταθμίζεται από το στοιχείο της απέραντης 

νοσταλγίας που εντοπίζεται στη Συμφωνία και αποτυπώνεται σε μια ήπια, 

νοσταλγική διάθεση στη μουσική απόδοση.  

                                                           
311

 Carl Dahlhaus, «Η Ρομαντική αισθητική της μουσικής και η κλασική εποχή της Βιέννης», (μτφρ.: 

Μίλτος Πεχλιβάνος): Ευρωπαϊκό φεστιβάλ συμφωνικής μουσικής, (επιμ.: Νίκος Μαλλιάρας), Αθήνα, 

Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, 1997, 34-41
.
 βλ. ειδικότερα: 38. 

312
 Βλ.: ό.π., 41. 

313
 Βλ. σχετικά: Carl Dahlhaus, «Η κριτική του ΕΤΑ Χόφμαν για τον Μπετόβεν και η αισθητική του 

Υψηλού», (μτφρ.: Γ. Δεπάστας): Ευρωπαϊκό φεστιβάλ συμφωνικής μουσικής, (επιμ.: Νίκος 

Μαλλιάρας), ό.π., 42-47
.
 βλ. ειδικότερα: 43. 
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Το στοιχείο ακριβώς της νοσταλγικής διάθεσης, η οποία χρειάζεται να υπάρχει 

στο μουσικό έργο, για να εξισορροπεί το υψηλό και να συμβάλλει ώστε όλα τα 

στοιχεία του έργου να λειτουργούν ουσιαστικά, υπογραμμίζει το βασικό 

χαρακτηριστικό της μουσικής τέχνης, που σύμφωνα με τον Hoffmann,  επιτρέπει 

στον ακροατή της να γνωρίσει το νέο κόσμο που ανοίγεται μπροστά του. Αξίζει να 

αναφερθεί εξάλλου ότι για τον γερμανό φιλόσοφο, η σύγχρονη ποίηση συνδέεται «με 

εσωτερική συγγένεια» (ό.π., 45) με την μουσική, στη βάση ακριβώς αυτού του 

στοιχείου που εντοπίζεται και στις δύο τέχνες. Όπως η ρομαντική μουσική 

συνίσταται στην πρόκληση νοσταλγικής διάθεσης, η οποία λειτουργεί ως 

εξισορροπητικός παράγοντας στοιχείων αντίθετης φύσης στα μουσικά έργα, έτσι και 

η ρομαντική ποίηση έχει ως βασικό της χαρακτηριστικό τη νοσταλγία, εφόσον από τη 

στιγμή που δεν ορίζει τη φύση ως εμπειρία, την επιδιώκει και τη νοσταλγεί ως 

ιδανικό.
315

  

Η σχέση της μουσικής με τις υπόλοιπες τέχνες και ιδιαίτερα με την ποίηση 

αποτελεί ακριβώς ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν τους 

γερμανούς κριτικούς που χρησιμοποιούν τη μουσική ως κανόνα καθαρής και μη 

παραστατικής έκφρασης πνεύματος και αισθήματος, σύμφωνα με τον οποίο μετρούν 

τη σχετική εκφραστικότητα όλων των υπόλοιπων καλλιτεχνικών μορφών.
316

 Η 

μουσική καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην ιεραρχία των τεχνών, καθώς αποτελεί 

την πιο εκφραστική τέχνη και θεωρείται από τους ρομαντικούς συγγραφείς και 

κριτικούς, ως πρότυπο για τον τρόπο έκφρασης του πνεύματος και των αισθημάτων. 

Η ποίηση στο πλαίσιο της ρομαντικής αντίληψης αντιμετωπίζεται ως η εξωτερίκευση 

του εσωτερικού και το ξεχείλισμα ισχυρών αισθημάτων, που διαφέρει από την 

πραγματικότητα, εφόσον ενσωματώνει αντικείμενα αίσθησης που έχουν επηρεαστεί 

και μεταμορφωθεί από τα αισθήματα του ποιητή
.
 η συναισθηματική διάθεση στην 

ποίηση αποτυπώνεται στο ρυθμικό λόγο και στίχο, καθώς και στη μεταφορική και 

παραστατική γλώσσα.
317

  

Η ποίηση θεωρείται ότι έχει βαθύτερη συγγένεια με τη μουσική, η οποία δεν 

αναπαράγει όψεις της αισθητής φύσης, όπως η ζωγραφική, ούτε αναφέρεται σε 

καταστάσεις και πράγματα που υπάρχουν πέρα από αυτή.
318

 Η ποίηση και η μουσική 

θεωρούνται, στους κύκλους των ρομαντικών συγγραφέων ως δίδυμες αδελφές, οι 
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 Βλ.: ό.π., 45. 
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 Βλ. σχετικά : M. H. Abrams, Ο καθρέφτης και το φως, ό.π., 184. 
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 Βλ.: ό.π., 95-107. 
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οποίες «διαπερνούν την ψυχή και φέρνουν στο φως τα μυστικά της» (ό.π., 102). 

Χαρακτηριστικός για τη σύνδεση και τη σχέση των δύο τεχνών, είναι ο νέος 

παραλληλισμός που εκφράζεται την περίοδο αυτή με τη διατύπωση «ut musica 

poesis», δηλαδή «όπως η μουσική είναι η ποίηση», ο οποίος αντικαθιστά τον 

προηγούμενο της κλασικής περιόδου, «ut pictura poesis» («όπως η ζωγραφική είναι η 

ποίηση»). Η ποίηση παρομοιάζεται και προσομοιάζει περισσότερο με την μουσική, 

όπου ο καλλιτέχνης δημιουργεί, εκφράζοντας τον συναισθηματικό του κόσμο, και όχι 

με την ζωγραφική, όπου ο καλλιτέχνης δημιουργεί μιμούμενος τη φύση.  

Μεταξύ της ποίησης και της μουσικής, οι οποίες θεωρούνται συναισθηματικές 

τέχνες του ήχου, αφού στηρίζονται αφενός στη δύναμη να προκαλούν και να 

αναπτύσσουν συναισθήματα, αφετέρου στην ίδια αρχή των δονήσεων, εντοπίζονται 

κατά την περίοδο αυτή, αρκετές αναλογίες ειδικότερα σε σχέση με την αρμονία, τόσο 

ως προς τα τεχνικά τους στοιχεία όσο και ως προς την ψυχολογική εντύπωση που 

προκαλούν στον ακροατή.
319

 Ό,τι στη μουσική ονομάζεται μελωδία, στην ποίηση 

ονομάζεται μέτρο, ο μουσικός ρυθμός αντιστοιχεί στο ποιητικό μέτρο, η μουσική 

μελωδία, στον ποιητικό τονισμό ή στους ήχους των συμφώνων και των φωνηέντων. 

Επίσης, η παύση στην ποίηση μετά από σημείο στίξης ή στο τέλος τους στίχου στην 

ποίηση, αντιστοιχεί με τη μουσική παύση, η συλλαβή αντιστοιχεί με τη μουσική 

νότα, η ποσότητα με το μουσικό μέτρο και ο τονισμός με τον μουσικό τόνο.
320

 

Η συνειδητή προσπάθεια για διασύνδεση των δύο τεχνών αποδίδει λοιπόν κατά 

τη ρομαντική περίοδο, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι η θεωρητική επιχειρηματολογία 

για τη σύνδεση αυτή αναπτύσσεται περισσότερο στη Γερμανία.
321

 Σε αντίθεση με 

προηγούμενους φιλοσόφους, όπως ο Lessing, οι οποίοι διαφοροποιούσαν το τι θα 

μπορούσε να αναπαρασταθεί στην ποίηση και στη μουσική, θέτοντας όρια μεταξύ 

των δύο τεχνών, οι ρομαντικοί φέρνουν κοντά τις δύο τέχνες και τις συσχετίζουν, με 

αποτέλεσμα να ρευστοποιούνται τα όρια μεταξύ τους.
322

 Η μουσική θεωρείται ως «ο 

αρχικός λόγος, η μήτρα απ’ όπου γεννήθηκαν και θα καταλήξουν όλες οι τέχνες», το 

κέντρο των τεχνών (ό.π., 21-22), και οι ρομαντικοί ποιητές που πιστεύουν ότι το 

καλλιτεχνικό τους μέσο, δηλαδή η γλώσσα, είναι ανεπαρκές, προσπαθούν 
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 Βλ. σχετικά: John Draper, «Poetry and Music in Eighteenth Century Aesthetics», Englische Studien 

67 (1932-1933) 70-85
. 
βλ. ειδικότερα: 75 και 84. 

320
 Βλ.: ό.π., 78-80.   
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 Βλ. σχετικά : M. H. Abrams, Ο καθρέφτης και το φως, ό.π., 186. 

322
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λαμβάνοντας στοιχεία από τη μουσική και συνδυάζοντάς τις δύο τέχνες, να υψώσουν 

τη λογοτεχνία κι ειδικότερα την ποίηση στο επίπεδο της μουσικής.  

Η φιλοδοξία να υψωθεί η λογοτεχνία στο επίπεδο της μουσικής, που 

εκφραζόταν έντονα στα κριτικά κείμενα της περιόδου του Ρομαντισμού, 

διατυπώνεται με διάφορους τρόπους. Οι γερμανοί συγγραφείς αναφέρονται σε 

ηχητικές φόρμες, μουσική ευωδία και χρωματική αρμονία, και παράλληλα αποδίδουν 

στη λογοτεχνία κατηγορίες της μουσικής διαμέσου της αντικατάστασης των δομικών 

αρχών της πλοκής, του επιχειρήματος, της αφήγησης από συμφωνικές φόρμες, από 

μελωδία ιδεών και εικόνων, θεματική οργάνωση και αρμονία διαθέσεων, ενώ οι 

άγγλοι αναφέρονται σε διαισθητηριακές εικόνες, ονειρικές φούγκες και μουσική δομή 

ωδών.
323

   

Οι εκπρόσωποι του λογοτεχνικού - φιλοσοφικού Γερμανικού Ρομαντισμού, 

σύμφωνα με τους οποίους η μουσική είναι η πιο εκφραστική από τις τέχνες, η πιο 

ελεύθερη και άμεση, αφού δεν υπάγεται στους περιορισμούς της εννοιολογικής 

σκέψης, εντοπίζουν πληθώρα μουσικο-λογοτεχνικών σχέσεων που εγγράφονται σε 

τρία πεδία καθορισμένα βάσει τριών μεγάλων αξόνων αναφοράς,
324

 όπως αναλύθηκε 

στο πρώτο κεφάλαιο. Πρώτο άξονα αποτελεί η επίδραση της λογοτεχνίας στη 

μουσική, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την προγραμματική μουσική και τις 

μουσικές συνθέσεις με έμπνευση από τη λογοτεχνία, σε μια προσπάθεια των 

ρομαντικών να επενδύσουν τη μουσική με νέα κατανόηση, μέσα από τη διασύνδεσή 

της με το λογοτεχνικό - ποιητικό στοιχείο.
325

 Ο Hoffmann όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

απορρίπτει τη συγκεκριμένη επίδραση, χαρακτηρίζοντάς τη ανάρμοστη, στο πλαίσιο 

της ευρύτερης αντίληψής του για καθαρή - αμιγή μουσική, τόσο στο επίπεδο των 

μουσικών μορφών, όσο και σε αυτό της επίδρασής της από άλλες τέχνες. Δεύτερο 

άξονα συνιστά η επίδραση της μουσικής στη λογοτεχνία, όπως φαίνεται στη χρήση 

της μουσικής ως θέματος ενός έργου, μουσικών μορφών και δομών στη λογοτεχνία, 

καθώς και της λεκτικής μουσικής («verbal music»), με την ενίσχυση του μουσικού 

παλμού και την επικέντρωση στον ήχο των λέξεων, με το παιχνίδι των φωνηέντων 

και των συμφώνων. Τρίτος άξονας είναι ο συσχετισμός λογοτεχνίας και μουσικής, με 

χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την όπερα. 
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 Βλ. σχετικά: M. H. Abrams, Ο καθρέφτης και το φως, ό.π., 185-186. 
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 Βλ. σχετικά: Siobhan Donovan, Robin Elliot, «Intoduction», ό.π., xv. 
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Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό η διαφοροποίηση που εντοπίζεται μεταξύ 

γερμανών και άγγλων ρομαντικών καλλιτεχνών και κριτικών αναφορικά με τη θέση 

της μουσικής στην ιεραρχία των τεχνών και τη σχέση της με την ποίηση. Με βάση το 

συμπέρασμα που διατυπώνεται από τον Wellek, ενώ η μουσική για τους γερμανούς 

ρομαντικούς συνιστά την υψηλότερη τέχνη, με την οποία οδηγείται κανείς στις 

σκοτεινές αβύσσους της ψυχής και στο μυστήριο του κόσμου, οι Άγγλοι ρομαντικοί 

ποιητές θεωρούν ότι η τέχνη τους δεν έχει καμία βαθύτερη σχέση με τη μουσική, η 

οποία στην Αγγλία έπαψε να αποτελεί δημιουργική τέχνη.
326

 Η μουσική συνεπώς δε 

συνιστά για τους άγγλους ρομαντικούς, δημιουργική και αξιόλογη τέχνη που αξίζει 

να τύχει συστηματικής μελέτης και ανάλυσης, και μπορεί να συνδεθεί και να 

επηρεάσει την ποίηση.  

Το πλεονέκτημα ωστόσο έναντι των υπόλοιπων τεχνών, το οποίο σύμφωνα με 

την πλειονότητα των ευρωπαίων καλλιτεχνών και κριτικών (βλ. εδώ παραπάνω) 

κατέχει η μουσική στον 18
ο
 αιώνα, το διατηρεί και κατά τη διάρκεια του 19

ου
 αιώνα, 

εφόσον εμφανίζεται αφενός ως περιοχή που αξίζει περισσότερη μελέτη και ως πεδίο, 

όπου μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες θεωρίες
327

, αφετέρου θεωρείται ότι 

εκφράζει με τον πληρέστερο τρόπο το «πνεύμα», την «αλήθεια», τον «εσωτερικό 

κόσμο».
328

 Η μουσική κατέχει μία μοναδική θέση ανάμεσα στις μορφές τέχνης, την 

πρώτη στη μεταξύ τους ιεραρχία, αφού, σύμφωνα με την αντίληψη διάφορων 

ευρωπαίων θεωρητικών και κριτικών του 19
ου

 αιώνα, η οργάνωση του υλικού είναι η 

ανώτατη πρόκληση ή μόνη πρόκληση του συνθέτη·
329

 γι’ αυτό και στη συστηματική 

μελέτη της μουσικής που επιχειρήθηκε τον 19
ο
 αιώνα, ειδικότερα από τους 

Γερμανούς θεωρητικούς, έγινε προσπάθεια να προσδοθεί μία «επιστημονικότητα 

στην ταυτότητά της».
330

 Η μουσική η οποία αναγνωρίζεται ως η ανώτερη όλων των 

τεχνών, ενισχύεται την περίοδο αυτή με περισσότερες μελέτες για τη σύσταση και τη 

λειτουργία της και οπλίζεται με επαρκέστερη επιστημονική ορολογία· έτσι 

δικαιολογείται και  τεκμηριώνεται η θέση της μουσικής στην ιεραρχία των τεχνών και 
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 Σχετικά με το ζήτημα, βλ.: René Wellek, Γερμανικός και αγγλικός ρομαντισμός: μια προσέγγιση, 

(μτφρ.: Στέφανος Ροζάνης), Αθήνα, Εκδόσεις Έρασμος, 1970, 30-31. 
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 Βλ. σχετικά: Bojan Bujic, «General Introduction»: Music in European Thought, 1851-1912, (επιμ.: 

Bojan Bujic), Κέιμπριτζ, Cambridge University Press, 1988, 5. 
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 Αναστασία Σιώψη, Η μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα, Αθήνα, Τυπωθήτω, 2005, 

43. 
329
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συγκροτούνται εκείνοι οι δίαυλοι που θα επιτρέψουν να εκτιμηθεί πιο αντικειμενικά 

και ολοκληρωμένα ως δημιουργική και αξιόλογη τέχνη. 

Η σχέση της μουσικής με τη λογοτεχνία και ιδιαίτερα την ποίηση συνεχίζει να 

αποτελεί κεντρικό θέμα στην αντίληψη εκφραστών του Ρομαντισμού του 19
ου

 αιώνα, 

οι οποίοι υπογραμμίζουν το κοινό στοιχείο των δύο τεχνών, που αφορά στη 

δημιουργία δομών στη διάσταση του χρόνου, εφόσον οι τέχνες αυτές λειτουργούν 

στο χρόνο και εντοπίζουν δύο επίσης κοινά χαρακτηριστικά ύφους: τις ανοικτές 

φόρμες, οι οποίες ονομάζονται έτσι, εφόσον η διάπλαση και η διάρκεια τους 

καθορίζεται από τη δεξιοτεχνία και τη φαντασία του δημιουργού και τα κυκλικά 

σχήματα, στη βάση των οποίων η κατάληξη μίας ενότητας επαναλαμβάνει κάποιο 

στοιχείο της έναρξής της.
331

 Σύμφωνα με τον γάλλο μουσικολόγο Jules Combarieu, 

«η μουσική συνδέεται με την ποίηση, εφόσον οι δύο αυτές τέχνες χρειάζονται, 

μεταμορφώνουν και ανακαλύπτουν η μια την άλλη»
332

, από τη στιγμή που ο ποιητής 

δίνει στο μουσικό «αντικειμενική καθαρότητα» και ο μουσικός δίνει στον ποιητή 

«χρώμα, κίνηση και ρυθμό» (ό.π., 208). Το στοιχείο της αντικειμενικότητας και της 

λογικής και ξεκάθαρης αποτύπωσης των δεδομένων αποτελεί χαρακτηριστικό που 

σύμφωνα με τον εν λόγω μουσικολόγο, διακρίνει την ποίηση, η οποία το “δανείζει” 

στη μουσική, ενώ η τελευταία “δανείζει” στην ποίηση τα στοιχεία της ζωντάνιας και 

της κινητικότητας, τα οποία χαρακτηρίζουν ένα μουσικό έργο, ως αποτέλεσμα του 

μουσικού ρυθμού. 

Κατά τη διάρκεια του 19
ου

 αιώνα εκδηλώνεται στη Γαλλία ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για τη μουσική, το οποίο δεν υπήρχε προηγουμένως, σε σημείο που να 

χαρακτηρίζεται ως η προνομιούχα τέχνη του αιώνα, να συμπορεύεται με την ποίηση 

και να διατυπωθεί μέχρι και το αίτημα η τελευταία να (ξανα)πάρει από τη μουσική 

κάποια χαρακτηριστικά της, όπως το μελωδικό ιδεώδες και την άμεση 

εκφραστικότητα.
333

 Η αντίληψη για τη διασύνδεση ποίησης και μουσικής 

εδραιώνεται στη βάση του ότι οι δύο αποτελούν τέχνες που σχετίζονται βαθιά, έχουν 

κοινές πηγές και σκοπούς και λειτουργούν στη βάση του «ρυθμικά ενοποιημένου 

χρόνου».
334

 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Kramer, η μουσική και η ποίηση 

ανέπτυξαν ένα δομικό μοντέλο όπου «το κριτήριο της συμπληρωματικότητας είναι το 
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romantiques français et notamment Stendhal», Romantisme 12, αρ. 35 (1982) 137-139.  
334

 Lawrence Kramer, «Introduction»: Music and Poetry: The Nineteenth Century and After, ΗΠΑ, 

University of California Press, 1984, viii.  
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πλήρες διόρθωμα της διαδικασίας του μυαλού, η έκφραση ρυθμού στη δυναμική της 

συνείδησης» (ό.π., 18). Η αντίληψη αυτή συνεπώς συνεχίζει τη θεωρητική ρομαντική 

αντίληψη του 18
ου

 αιώνα, σύμφωνα με την οποία τα όρια της μουσικής και της 

ποίησης ρευστοποιούνται και η μία τέχνη λειτουργεί ως συμπλήρωμα και 

ολοκλήρωση της άλλης.  

Ένας από τους σημαντικότερους γερμανούς φιλοσόφους του 19
ου

 αιώνα, ο 

Arthur Schopenhauer, για το φιλοσοφικό σύστημα του οποίου η μουσική κατέχει μια 

ιδιαίτερη θέση, πρεσβεύει ότι υπάρχουν δύο επίπεδα της πραγματικότητας
.
 τα 

αντικείμενα αποτελούν τα φαινόμενα που συνιστούν την πραγματικότητα, ενώ η 

βούληση αποτελεί την καθεαυτή πραγματικότητα που προσεγγίζεται μόνο μέσω της 

τέχνης και ειδικότερα της μουσικής.
335

 Η μουσική λαμβάνει μια ξεχωριστή 

οντολογική θέση στο σύστημα του εν λόγω φιλοσόφου: αποτυπώνει τις πραγματικές 

κινήσεις της βούλησης, αποτελώντας «άμεση εικόνα της θέλησης που κατανοεί την 

ουσία των πραγμάτων»
336

 και τοποθετείται πάνω από τις υπόλοιπες τέχνες, οι οποίες 

σχετίζονται μεταξύ τους κατά το ότι αποτυπώνουν αναπαραστάσεις, έννοιες και ιδέες 

και γενικότερα αντικείμενα που σχετίζονται με την φαινομενική πραγματικότητα.  

Το προνόμιο της μουσικής για τον Schopenhauer, όπως αναφέρει ο Τσέτσος, 

είναι να μπορεί να εκφράζει το περιεχόμενο της βούλησης χωρίς τη μεσολάβηση 

αντικειμενικής παράστασης και η συγκρότηση της μουσικής εμπειρίας να γίνεται 

χωρίς τη συμμετοχή της διάνοιας.
337

 Η μουσική συνιστά τη μόνη τέχνη που εκφράζει 

απόλυτα και άμεσα τη βούληση του ανθρώπου, ενώ η εμπλοκή των διανοητικών 

λειτουργιών δεν είναι απαραίτητο στοιχείο για την ερμηνεία ενός μουσικού έργου, 

κάτι το οποίο θεωρείται ότι δίνει προβάδισμα στην εν λόγω τέχνη. Συνεπώς, εφόσον 

σκοπός της μουσικής είναι να μιμείται και να εκφράζει άμεσα τη θέληση, 

υπερβαίνοντας τα συγκεκριμένα φαινόμενα, η επίδραση της στον αποδέκτη-ακροατή 

είναι ισχυρότερη από εκείνη των υπολοίπων τεχνών, σκοπός των οποίων, σύμφωνα 

με τον φιλόσοφο, είναι να αναπαριστούν συγκεκριμένα φαινόμενα που συνιστούν την 

αντικειμενική πραγματικότητα, με την εμπλοκή των διανοητικών λειτουργιών.
338

  

                                                           
335

 Βλ. σχετικά: L. Plantinga, Romantic Music.  A History of Musical Style in Nineteenth-Century 

Europe, W.W. Norton, 1984, 15-17. 
336

 Siobhan Donovan- Robin Elliot, «Intoduction», ό.π., xi. 
337

 Βλ. σχετικά: Μάρκος Τσέτσος, «Η μουσική αισθητική του Σοπενχάουερ: ένας φιλοσοφικός και 

μουσικοαισθητικός κριτικός σχολιασμός», Μουσικολογία 12-13 (2000) 37-50
.
 βλ.: ειδικότερα: 45-49. 

338
 Για το ζήτημα, Βλ.: Kathleen M. Higgins, «Arthur Schopenhauer»: The Αge of German Idealism, 

(επιμ.: Ρ. Solomon- K. Higgins), Routledge History of Philosophy, αρ. VI, Λονδίνο- Νέα Υόρκη, 

Routledge 1998, 330-362
. 
βλ.: ειδικότερα: 352.   
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Οι βασικές αισθητικές κατευθύνσεις και αρχές του Ρομαντισμού ως κινήματος 

για τη μουσική και τη σχέση της με την ποίηση στη διάρκεια του 18
ου

 και 19
ου

 αιώνα 

και στη βάση απόψεων και θέσεων των σημαντικότερων εκφραστών του, θα 

συμπληρωθούν με την αναφορά σε ορισμένες από τις αντιλήψεις του καλλιτεχνικού 

ρεύματος του Συμβολισμού του τέλους του 19ου αιώνα. Η συνοπτική αναφορά στις 

συμβολιστικές αντιλήψεις κρίνεται σκόπιμη, εφόσον αφενός προεκτείνουν εκείνες 

του Ρομαντισμού για το συσχετισμό της μουσικής με την ποίηση, αφετέρου παρέχουν 

ορισμένα επιπλέον ερείσματα για συσχετισμό των δύο τεχνών και ιδιαίτερα για την 

επίδραση της μουσικής στην ποίηση, για τα οποία είχε προϊδεαστεί ο Σολωμός και θα 

αξιοποιηθούν εδώ παρακάτω στη μελέτη της ποιητικής πρακτικής του, στη βάση 

ασφαλώς συσχετισμών κατ’ αναλογίαν και όχι κατ’ επίδραση. 
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3. Το πρίσμα του Συμβολισμού για το συσχετισμό μουσικής και ποίησης 

 

 

Οι εκφραστές του Συμβολισμού, καλλιτεχνικού ρεύματος που αναπτύχθηκε στο 

τέλος του 19ου αιώνα, κυρίως στη Γαλλία, πίστευαν πως σκοπός της τέχνης είναι να 

συλλάβει και να εκφράσει απόλυτες αλήθειες, αφηρημένες ιδέες και συναισθήματα, 

τα οποία μπορεί να προσεγγίσει με έμμεσους τρόπους, μέσα από σύμβολα ή μέσω της 

χρήσης συγκεκριμένης εικονοποιίας.
339

 Η ιδιαίτερη γλώσσα των συμβόλων αποτελεί 

τον καταλληλότερο τρόπο για αποτύπωση των μοναδικών και ανεπανάληπτων 

αισθημάτων και εντυπώσεων του ανθρώπου, στην ποίηση. Έτσι τα αντικείμενα του 

εξωτερικού κόσμου γίνονται σύμβολα εσωτερικών, ψυχικών καταστάσεων και 

διεργασιών, και αποτυπώνουν τον κόσμο του ασυνείδητου, στην ανάδειξη του οποίου 

στοχεύει σε μεγάλο βαθμό ο Συμβολισμός.
340

  

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι φιλοσοφικές ιδέες του Arthur Schopenhauer, όπως 

συνοπτικά παρουσιάστηκαν παραπάνω, συγκλίνουν με το Συμβολισμό, ιδιαίτερα ως 

προς την τεράστια σημασία που έδιναν στο ρόλο της τέχνης και κατά μείζονα λόγο  

στη μουσική, ως καταφύγιο απέναντι στην σκληρότητα του κόσμου.
341

 Σύμφωνα με 

τον Wilhelm Richard Wagner εξάλλου, Γερμανό συνθέτη και μαέστρο που ζει στη 

μεταρομαντική εποχή και επηρεάζεται από τις φιλοσοφικο-μουσικολογικές ενοράσεις 

του Schopenhauer, η μουσική πρέπει να καταστεί φορέας κοινωνικής παιδείας και 

μέσω αυτής να προέλθει η κοινωνική κάθαρση.
342

 Η κοινωνική αλλαγή και 

αναδιαμόρφωση της κοινωνίας μπορεί σύμφωνα με τον συνθέτη, να προέλθει μόνο 

μέσα από τη μουσική και τη μουσική παιδεία· γι’ αυτό και η μουσική του 

επικεντρώνεται ακριβώς προς τον παραπάνω στόχο και προκαλεί την ενθουσιώδη 

κριτική συμβολιστών συγγραφέων και κριτικών.
343

  

Η μουσική αποτελεί την ανώτατη βαθμίδα της δημιουργικής φαντασίας, η 

οποία αποδεσμεύεται τελείως από τον μιμητικό κλοιό της γλώσσας και των 

πλαστικών τεχνών, γι’ αυτό και συνιστά με βάση τον Wagner, τον τελικό 

                                                           
339

 Για μια συνοπτική θεώρηση του ζητήματος, βλ.: Charles Chadwick, Συμβολισμός, (μτφρ.: Στέλλα 

Αλεξοπούλου), Αθήνα, Ερμής , 1989, 9-11. 
340

 Βλ.: ό.π., 32. 
341

 Βλ. σχετικά: A. G. Lehmann, The Symbolist Aesthetic in France 1885-1895, Οξφόρδη, Basil 

Blackwell, 1950, 66. 
342

 Βλ.: Στέφανος Ροζάνης, «Ο Ρομαντισμός του Ριχάρδου Βάγκνερ», ό.π, 155-156. 
343

 Βλ. σχετικά: A. G. Lehmann, The Symbolist Aesthetic in France 1885-1895, ό.π., 194. 
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προσδιορισμό όλων των τεχνών και ιδιαίτερα της ποίησης:
344

 τα χαρακτηριστικά 

λοιπόν στοιχεία της μουσικής, της πιο δημιουργικής, εκφραστικής και μη μιμητικής 

τέχνης, αποτελούν πρότυπο των υπόλοιπων τεχνών, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

ποίηση, η οποία μπορεί να επωφεληθεί από τη διασύνδεσή της με τη μουσική. 

Η ξεχωριστή θέση που δίνει ο Συμβολισμός στη μουσική και η ιδιαίτερη 

έμφαση στην επίδρασή της στην ποίηση, αποτυπώνεται στη θέση του Pater ότι όλη η 

τέχνη επιδιώκει την κατάσταση της μουσικής, όπου λειτουργεί το στοιχείο της 

υποβολής και όπου δε δίνεται έμφαση στο στοιχείο της ακρίβειας.
345

 Με βάση την 

υποβλητικότητα, το κλίμα ασάφειας και ρευστότητας, που διέπουν τον Συμβολισμό, 

προκρίνεται η μουσική ως η τέχνη στην οποία αποτυπώνονται επαρκέστερα τα 

στοιχεία αυτά και άρα ως πρότυπο για όλες τις υπόλοιπες τέχνες. Η αντίληψη των 

συμβολιστών ότι η μουσική αποτελεί την ανώτατη τέχνη, η οποία μπορεί να 

αποτυπώσει τα αισθήματα και τις εντυπώσεις, και να αποδώσει σε υψηλό βαθμό την 

εσωτερική κατάσταση και τον ασυνείδητο κόσμο του ανθρώπου, αποτελεί συνέχεια 

της ρομαντικής αντίληψης για την τέχνη και τη θέση της μουσικής στο σύστημα των 

τεχνών. Η ποίηση για τους συμβολιστές μπορεί και πρέπει να εξισωθεί με τη 

μουσική, λαμβάνοντας όσα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα 

είναι δυνατόν, ώστε να είναι σε θέση να εκφράζει με αντίστοιχο με τη μουσική τρόπο, 

αφηρημένες ιδέες, εσωτερικές καταστάσεις και συναισθήματα.   

Η επιθυμία των συμβολιστών ποιητών όπως των Paul Valery, Charles 

Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud και Stephane Mallarme, για μουσικότητα 

και ρευστότητα στην ποίηση και η αντίληψή τους ότι η μουσική ανοίγει νέες 

δυνατότητες στην τέχνη τους, αποτυπώνεται στην προσπάθειά τους για εμπλουτισμό 

της ποίησης με στοιχεία από τη μουσική. Η απομάκρυνση της μορφής από τους 

αυστηρούς κανόνες της παραδοσιακής ποίησης και η μεγαλύτερη ευλυγισία στο στίχο 

αποτελούν ορισμένα από τα στοιχεία που συμβάλλουν προς τη συγκεκριμένη 

κατεύθυνση και εντοπίζονται ακριβώς στην υποχώρηση του κανονικού μετρικού 

ρυθμού, της αυστηρής μετρικής οργάνωσης και ομοιοκαταληξίας και στην εισαγωγή 

νέου λεξιλογίου χάρη στην επιλογή λέξεων που υποβάλλουν λεπτά συναισθήματα. Η 

επιδίωξη των συμβολιστών για μουσικότητα αποτυπώνεται λοιπόν στη ρυθμική 

ελευθερία που επιτυγχάνεται με την απόκλιση από την αυστηρή μετρική οργάνωση, 
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 Βλ.: Στέφανος Ροζάνης, «Ο ρομαντισμός του Ριχάρδου Βάγκνερ», ό.π., 157. 
345

 Βλ.: Charles Chadwick, Συμβολισμός, ό.π., 14. 
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την ελεύθερη έκφραση, καθώς και τη συστηματικότερη χρήση συνηχήσεων, 

παρηχήσεων και επαναλήψεων που προάγουν κάτι τέτοιο.
346

   

Η επίδραση της μουσικής στο συμβολιστικό στίχο, η οποία προωθείται από 

τους συμβολιστές ποιητές, αφορά, με βάση τον Acquisto, στην ιδέα της μουσικότητας 

και στην αναμόρφωση της προσωδίας και σχετίζεται με τη χρήση ηχητικών μοτίβων, 

μη συμβατικών μέτρων και μουσικών μορφών, καθώς και επαναλαμβανόμενων 

στίχων.
347

 Η συστηματική χρήση της επανάληψης, η χρήση μέτρου και 

ομοιοκαταληξίας με τρόπο που να ενισχύει τη μουσικότητα, καθώς και η 

υποκατάσταση του λεξιλογίου, για να επιτευχθεί η «μεταφορική μουσικότητα» (ό.π., 

55), δηλαδή η μουσικότητα που προκύπτει από το περιεχόμενο της ποίησης και όχι 

από τη μορφή της, προωθούν τη μουσικότητα στην ποίηση.  Όπως αναφέρει  ωστόσο 

ο Acquisto, η σημαντικότερη συμβολή της μουσικής στη γαλλική συμβολιστική 

ποίηση συνίσταται στις «μεταμορφωτικές δυνάμεις της ιδέας της μουσικής, όπως 

αυτή κατανοείται από τους ποιητές σε διάλογο μεταξύ τους» (ό.π, 9), δηλαδή στη 

δημιουργική μεταφορά της «ρευστότητας και της κινητικότητας» (ό.π) που 

χαρακτηρίζουν τη μουσική, ως αισθητική και μορφική κατηγορία, στην ποίηση.   

Η αποσύνδεση των λέξεων από το νόημά τους, εφόσον αποκτούν δικό τους ήχο, 

οι διακυμάνσεις του ρυθμού σε συνδυασμό με τα στοιχεία του υπαινιγμού και της 

διακριτικής νύξης που χρησιμοποιούνται ως μέσα του Συμβολισμού, συνιστούν 

ορισμένα επιπλέον χαρακτηριστικά γνωρίσματα της συμβολιστικής ποίησης, τα οποία 

προωθούν τη σύνδεσή της με τη μουσική. Η διαπλοκή των ήχων καθώς και η 

συμβολιστική γλώσσα που χρησιμοποιείται, δημιουργούν ένα συναισθηματικό 

παιχνίδι, το οποίο ενισχύει τη μουσικότητα στην ποίηση
348

, ενώ επιπλέον οι 

συμβολιστές στο πλαίσιο της διασύνδεσης μουσικής και ποίησης, εντοπίζουν 

επιστημονικές αντιστοιχίες μεταξύ συμφώνων, φωνηέντων, χρωμάτων, οργάνων και 

συναισθημάτων.
349

 Όλα τα πιο πάνω στοιχεία που αντλεί η ποίηση από τη μουσική, 

χαρακτηρίζονται από τον Paul Valery ως η «μουσική ιδιότητα της ποίησης» (ό.π., 

10), ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι για τον David Hillery η «μουσική της ποίησης», 
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 Για το ζήτημα βλ. συστηματικότερα: Joseph Acquisto, French Symbolist Poetry and the Idea of 

Music, Aldershot, Ashgate, 2006, 64. 
347

 Βλ.: ό.π., 9. 
348

 Βλ. σχετικά: A. G. Lehmann, The Symbolist Aesthetic in France 1885-1895, ό.π., 168. 
349

 Βλ.: Joseph Acquisto, French Symbolist Poetry and the Idea of Music, ό.π, 1. 
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όπως την ονομάζει, επιτυγχάνεται μέσω των ηχητικών αξιών, των ρυθμικών μοτίβων, 

αλλά και των σχημάτων λόγου.
350

  

Σύμφωνα με τον A. G. Lehmann, οι συμβολιστές αποδίδουν δύο έννοιες στη 

λέξη μουσική και εντοπίζουν συνεπώς δύο κατευθύνσεις στην επίδρασή που εκείνη 

ασκεί στην ποίηση. Στην πρώτη κατεύθυνση, γίνεται σύγκριση χαρακτηριστικών της 

ποίησης με εκείνων της μουσικής ως ξεχωριστής τέχνης, διαμέσου της εξέτασης του 

ρόλου της συνήχησης, της παραφωνίας, της παρήχησης, της ονοματοποιίας, του 

ρυθμού και της ομοιοκαταληξίας στην ποίηση, τα οποία αντιμετωπίζονται ως 

αντίστοιχα των πολύ πιο ξεκάθαρων και συστηματικών εννοιών της αρμονίας, 

πολυφωνίας και μουσικής μορφής γενικά.
351

 Το ερώτημα που τίθεται ως προς τη 

δεύτερη κατεύθυνση, αφορά στον εντοπισμό όσων στοιχείων της μουσικής έχουν 

πραγματικά αισθητική αξία, εφόσον η συγκεκριμένη τέχνη θεωρείται το πιο 

προσβάσιμο πεδίο για τη συγκεκριμένη αναζήτηση σε μια περίοδο που στηρίζεται 

στη θετικιστική προσέγγιση, ώστε να γίνει προσπάθεια επανακαθορισμού του 

αισθητικά αξιόλογου στην ποίηση.
352

  

Με βάση τον Joseph Acquisto, ο οποίος προσπαθεί να εντοπίσει τις κειμενικές 

και διακειμενικές πρακτικές των συμβολιστών ποιητών γύρω και μέσω της μουσικής 

καθώς και τους τρόπους με τους οποίους τα όρια μεταξύ των δύο τεχνών 

επανακαθορίζονται στη σκέψη τους, η μουσική διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο 

στην αλλαγή της θεωρητικής τους προσέγγισης και στη μετακίνησή τους από την 

έμφαση στην ομορφιά και στο ιδανικό (πρότυπό τους, η μουσική) σ’ ένα 

παραστατικό τρόπο επαναδιατύπωσης, ο οποίος αποκεντρώνει τις έννοιες της ιδεατής 

ομορφιάς για χάρη του ενεργητικού, μεταμορφωτικού ποιητικού λόγου.
353

 Οι 

συμβολιστές συνεπώς δεν αντιμετωπίζουν τη μουσική ως ιδανικό ή ως το πρότυπο 

ιδεατής ομορφιάς, αλλά ως θέαμα και παράσταση, κάτι το οποίο επεκτείνεται και 

στην αντίληψή τους για την ποίηση. Ο Mallarmé ειδικότερα, επαναξιολογεί στα έργα 

του τη μουσική ως παράσταση, παρά ως αφηρημένη ιδέα ή αγνή μορφή, γι’ αυτό και 

θεωρεί, κατ’ επέκταση την ποίηση ως θαύμα και παράσταση, παρά ως ιδανικό.
354

 Η 

αίσθηση της παράστασης, της αμεσότητας και της αναποφασιστικότητας που 
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 David Hillery, Music and Poetry in France from Baudelaire to Mallarme: An Essay on Poetic 

Theory and Practice, Βέρνη, University of Durham Publications, 1980, 9-10.  
351

 Βλ.: A. G. Lehmann, The Symbolist Aesthetic in France 1885-1895, ό.π., 149. 
352

 Βλ.: ό.π. 
353

 Βλ.: Joseph Acquisto, French Symbolist Poetry and the Idea of Music, ό.π., 6. 
354

 Βλ.: ό.π., 9-10. 
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αποτυπώνεται στη συμβολιστική ποίηση, όπως τονίζεται από τους συμβολιστές 

ποιητές, αντλείται από τη μουσική.
355

  

Η περιοδικότητα, τέλος, δηλαδή η συμμετρική επανάληψη που αποτελεί το πιο 

κοινό ρυθμικό φαινόμενο αποτελεί, σύμφωνα με τον Hertz, το βασικότερο κοινό 

στοιχείο της ποίησης και της μουσικής κατά την περίοδο του 19
ου

 αιώνα.
356

 Ιδιαίτερη 

έμφαση εξάλλου, στο στοιχείο της συναισθησίας, της διαπλοκής δηλαδή των 

διαφόρων αισθήσεων στην τέχνη, δίνεται από τον Charles Baudelaire, ο οποίος 

επιχειρεί να αποδείξει την ενότητα των τεχνών μέσα από τη διερεύνηση και τον 

εντοπισμό δομικών ομοιοτήτων.
357

 Ο Γάλλος συμβολιστής ποιητής Rene Ghil, 

επιχειρεί να επεκτείνει την έννοια της συναισθησίας και να θεωρητικοποιήσει τα όρια 

του Συμβολισμού,
358

 ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι, με βάση την αντίληψη των 

συμβολιστών, η μουσική μπορεί να υπηρετήσει ως καταλύτης για το ξαναδιάβασμα 

και το ξαναγράψιμο των ορίων του Συμβολισμού.
359

  

Εντοπίζονται λοιπόν εδώ κάποιες βασικές ορίζουσες που έχουν διατυπωθεί από 

εκπροσώπους και μελετητές του Συμβολισμού ως προς τη διασύνδεση και ειδικότερα 

-με συγκεκριμένους τρόπους- την επίδραση της μουσικής στην ποίηση, για να 

στοιχειοθετηθεί έτσι μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα της αντίληψης του 

Ρομαντισμού για το ζήτημα και να επισημανθούν παράμετροι που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην μελέτη της ποίησης του Σολωμού ως προς τη συνάφειά της με 

τη μουσική. Το παρόν κεφάλαιο θα ολοκληρωθεί με σύντομη αναφορά σε 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ρομαντικής μουσικής και στις σημαντικότερες 

μουσικές μορφές και είδη, που παρουσιάζουν ιδιαίτερη ανάπτυξη κατά την περίοδο 

αυτή
. 
η συγκεκριμένη αναφορά θα φωτίσει περαιτέρω την μουσική πρακτική κατά 

την περίοδο του Ρομαντισμού που μας ενδιαφέρει, και θα συμβάλει στο συσχετισμό 

των αναφερθέντων στοιχείων με την ποίηση και το έργο του Σολωμού.  

 

                                                           
355

 Βλ.: ό.π., 80. 
356

 David Michael Hertz, The Tuning of the Word: The Musico-Literary Poetics of the Symbolist 

Movement, ΗΠΑ, Southern Illinois University Press, 1987, 1-2. 
357

 Βλ. σχετικά: David Hillery, Music and Poetry in France from Baudelaire to Mallarme, ό.π., 14-27. 
358

 Βλ.: Joseph Acquisto, French Symbolist Poetry and the Idea of Music, ό.π., 10. 
359

 Βλ.: ό.π., 160. 
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4. Ρομαντική μουσική 

 

 

Η Ρομαντική μουσική συνιστά μουσικολογικό όρο που αναφέρεται σε 

συγκεκριμένη περίοδο, συνθετική πρακτική και κανόνα στην Ευρωπαϊκή μουσική 

ιστορία, εκτείνεται από το 1800 μέχρι το 1900 περίπου και είναι άμεσα συνδεδεμένη 

με τα στοιχεία του πάθους και της έντονης συναισθηματικής έκφρασης, στα οποία το 

κίνημα του Ρομαντισμού δίνει ιδιαίτερη έμφαση. Ορισμένα από τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά στοιχεία της Ρομαντικής μουσικής σύμφωνα με την Αναστασία 

Σιώψη, συνίστανται στην υφολογική ιδιαιτερότητα, εφόσον δίνεται έμφαση στην 

αυτοέκφραση, στο ξεχωριστό ύφος του κάθε συνθέτη, το οποίο είναι και εύκολα 

αναγνωρίσιμο, και στα στοιχεία του εθνικού χαρακτήρα και του εξωτισμού· τα 

τελευταία είναι εμφανή, καθώς προάγονται οι δημοτικές, λαϊκές μελωδίες που 

ορίζουν την εθνική ταυτότητα, σε αντιδιαστολή με τον παγκόσμιο χαρακτήρα της 

κλασικής μουσικής.
360

  

Η απελευθέρωση του μουσικού ρυθμού και μια μεγαλύτερη ελευθερία στη 

χρήση του, καθώς και η διαρκέστερη ενασχόληση των ρομαντικών συνθετών με την 

αρμονία, η οποία ειδικά για τους Γερμανούς αποτελεί το βασικό όχημα, για να 

εξασφαλιστεί η μουσική μοναδικότητα και αυθεντικότητα που έχει προαναφερθεί, 

χαρακτηρίζουν τη μουσική της εποχής αυτής.
361

 Αξίζει να εξηγηθεί περαιτέρω ο όρος 

αρμονία, ο οποίος στη νεότερη μουσική ορολογία χαρακτηρίζει γενικά το σύνολο 

όσων κανόνων διέπουν το ταυτόχρονο άκουσμα δύο ή περισσότερων φθόγγων, τη 

συνήχηση. Σε αντιδιαστολή προς την αντίστιξη που ενδιαφέρεται κυρίως για τις 

μεμονωμένες φωνές και τη μελωδικά και ρυθμικά αυτόνομη ανάπτυξη της καθεμιάς 

σ' ένα πολυφωνικό μουσικό έργο (της αποδίδεται επίσης ιδιαίτερη έμφαση από τους 

ρομαντικούς συνθέτες), η αρμονία μελετά τις συνηχήσεις δύο ή περισσότερων 

φθόγγων που προκύπτουν κάθε στιγμή του ταυτόχρονου ακούσματος των 

διαφορετικών φωνών. 

Βασικό εξάλλου γνώρισμα της Ρομαντικής μουσικής, στο πλαίσιο της 

αρμονίας, είναι η χρωματική αρμονία που συνίσταται στη μεγάλη ποικιλία 

                                                           
360

 Βλ.: επί του ζητήματος: Αναστασία Σιώψη, Η μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα, ό.π., 

35. 
361

 Βλ. σχετικά: Rey M. Longyear, Nineteenth-Century Romanticism in Music, Englewood Cliffs, 

Prentice Hall, 1988, 289-291. 
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τονικοτήτων, στις απότομες μετατροπίες ή συχνές αλλαγές από μια τονικότητα σε 

άλλη και στην πολυτονικότητα.
362

 Ο μουσικός όρος τονικότητα υποδηλώνει τη 

χαρακτηριστική τάση της μουσικής γλώσσας να οργανώνεται στη βάση ενός 

ηχητικού πόλου έλξης, του επονομαζόμενου τονικού κέντρου, με αποτέλεσμα να 

κυριαρχεί σε μια μελωδία ένας βασικός φθόγγος, ο πρώτος φθόγγος κάθε κλίμακας. 

Για να γίνεται αποδεκτή η πορεία κάθε μελωδίας από τους ακροατές και να μπορούν 

να κατανοούν τμηματικά την εξέλιξή της, έπρεπε σε τακτά διαστήματα να 

επανέρχεται και να στέκεται λίγο ή περισσότερο σε αυτό τον πρώτο φθόγγο κάθε 

κλίμακας, δημιουργώντας έτσι μουσικές φράσεις και μουσικές περιόδους. Η 

τονικότητα μπορεί να προχωρήσει μέχρι την εξάντληση των εκφραστικών 

δυνατοτήτων της, με τη χρήση της πολυτονικότητας, της ταυτόχρονης δηλαδή χρήσης 

διαφορετικών τονικοτήτων/κλιμάκων στην ίδια σύνθεση, στοιχείο το οποίο, όπως 

προαναφέρθηκε, χρησιμοποιείται πολύ από τους ρομαντικούς συνθέτες. 

Το εκφραστικό ηχόχρωμα, η ιδιαίτερη δηλαδή χροιά ενός ήχου, η εκτεταμένη 

γκάμα δυναμικής, ύφους, φωνής, τέμπο σε συνδυασμό με τις απότομες αλλαγές 

δυναμικής σ’ ένα μουσικό έργο, καθώς και η διαμετρική αντίθεση στο μέγεθος των 

διάφορων μουσικών μορφών, αφού εντοπίζονται από πολύ μικρές μέχρι μνημειώδεις, 

αποτελούν ορισμένα ακόμα γνωρίσματα της ρομαντικής μουσικής.
363

 Τα μουσικά 

κομμάτια επιπλέον εκτελούνται από μεγαλύτερη ορχήστρα, η οποία περιλαμβάνει 

περισσότερα μουσικά όργανα, σε είδος και αριθμό, απ’ ό,τι συνέβαινε προηγουμένως, 

γι’ αυτό και η μεγάλη οργανικότητα συνιστά ένα επιπλέον γνώρισμα που 

διαφοροποιεί τη Ρομαντική μουσική.
364

 

Ένα σημαντικό είδος μουσικής που αναπτύχθηκε κατά την περίοδο αυτή και 

χαρακτηρίζει τη Ρομαντική μουσική, είναι η προγραμματική μουσική, η οποία 

αποτελεί ορχηστρική μουσική και αναφέρεται σε μία ιστορία, ποίημα, ιδέα η 

σκηνή.
365

 Ο συνθέτης προχωρεί στην σύνθεση του έργου του, έχοντας ως αφετηρία 

και ως σημείο αναφοράς ένα εξωμουσικό στοιχείο, συνήθως κάποιο λογοτεχνικό 

θέμα. Μια μορφή προγραμματικής μουσικής με ιδιαίτερη ανάπτυξη στη ρομαντική 

εποχή, είναι το συμφωνικό ποίημα, μια εκτενής σύνθεση για ορχήστρα, που 

προσπαθεί να αποδώσει με μουσικά μέσα ένα εξωμουσικό περιεχόμενο, για 

                                                           
362

 Βλ.: Friendrich Blume, Classic and Romantic Music: A Comprehensive Survey, (μτφρ.: Herter 

Norton), Νέα Υόρκη, W.W Norton and Company, 1970, 140.   
363

 Βλ.: Αναστασία Σιώψη, Η μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα, ό.π., 38. 
364

 Βλ. σχετικά: Arnold Whittall, Ρομαντική μουσική (μτφρ.: Μιρέλλα Σιμωτά-Φιδετζή), Αθήνα, 

Ζαχαρόπουλος, 1997, 131. 
365

 Βλ.: Roger Kamien, Music: An Appreciation, McGraw Hill, Higher Education, 2008, 278. 
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παράδειγμα εντυπώσεις από ανθρώπους, τοπία, ζωγραφικούς πίνακες ή λογοτεχνικά 

έργα. Η προγραμματική μουσική αποτυπώνει τη στενή σύνδεση της μουσικής με τη 

λογοτεχνία και την επιθυμία και αντίληψη των ρομαντικών καλλιτεχνών για ένωση 

όλων των τεχνών και επίτευξη του ιδεώδους της «μουσικής ποίησης» για τους 

ποιητές και της «ποιητικής μουσικής» για τους μουσικούς.
366

   

Στη μελέτη της μουσικής και ειδικότερα της μουσικής μιας συγκεκριμένης 

εποχής, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η μελέτη της μορφολογίας της μουσικής, όρος 

ο οποίος αναφέρεται στη συστηματική περιγραφή της διάρθρωσης της μορφής των 

μουσικών έργων και στον εντοπισμό γενικών μουσικών προτύπων.
367

 Η διάρθρωση 

των ρυθμικών τμημάτων ενός μουσικού έργου και ο τρόπος επεξεργασίας του 

ηχητικού υλικού, διερευνώνται στο πλαίσιο της μελέτης της μορφής του μουσικού 

έργου
368

 και συμβάλλουν στη σύγκριση διάφορων μορφών σε διαχρονική κλίμακα 

και στην καλύτερη κατανόηση του μουσικού έργου.    

Σε κάθε εποχή ή μουσική περίοδο αναπτύσσονται διαφορετικές μουσικές 

μορφές ή δίνεται έμφαση σ’ αυτές, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που τότε 

προάγονται. Στη ρομαντική εποχή δε δημιουργήθηκαν, σύμφωνα με τον Longyear, 

νέες οργανικές μορφές, με εξαίρεση το συμφωνικό ποίημα, στο οποίο έγινε αναφορά 

πιο πάνω, αλλά χρησιμοποιήθηκαν οι μουσικές δομές των κλασικών συνθετών, που 

κληροδοτήθηκαν στους Ρομαντικούς, ενώ ως προς τις φωνητικές μορφές, η κυριαρχία 

της όπερας ήταν ξεκάθαρη.
369

 Μία σημαντική διαφορά στη χρήση των μουσικών 

αυτών μορφών συνίσταται στο ότι ενώ για τους συνθέτες της κλασικής εποχής η 

μουσική μορφή αποτελεί κατευθυντήριο γραμμή κεφαλαιώδους σημασίας και χρήζει 

απαράβατης εφαρμογής, για τους ρομαντικούς συνθέτες οι μουσικές μορφές 

χρησιμοποιούνται ως πλαίσιο για τη δημιουργία, το οποίο ακριβώς προσέφερε ικανό 

περιθώριο για παραλλαγές και διαφοροποιήσεις από τον κανόνα, ορίζοντας έτσι το 

προσωπικό στίγμα κάθε συνθέτη.
370

 

Η διαφορά αυτή και ο στόχος των ρομαντικών συνθετών για επίτευξη της 

ισορροπίας μεταξύ της μουσικής μορφής και των κανόνων που την διέπουν, όπως και 

των προσωπικών - ατομικών τους χαρακτηριστικών, συνδέεται με τη ρομαντική 

                                                           
366

 Βλ.: Αναστασία Σιώψη, Η μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα, ό.π., 37. 
367

 Βλ.: Δημήτριος Θέμελης, Μορφολογία και ανάλυση της μουσικής, Αθήνα, University Studio Press, 

1994, 9. 
368

 Βλ.: ό.π., 21. 
369

 Rey M. Longyear, Nineteenth-Century Romanticism in Music, ό.π., 308. 
370

 Βλ.: ό.π., 328. 
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έμφαση στην ατομικότητα του κάθε συνθέτη και στην προσωπική χρήση της μορφής 

που προωθούσε.  

Σημαντικότερες μουσικές μορφές, οι οποίες γνωρίζουν μεγάλη χρήση και 

γίνονται αντικείμενο δραστικών επεξεργασιών κατά την περίοδο του Ρομαντισμού, 

θεωρούνται η φούγκα, η σονάτα, η συμφωνία, το ροντό και οι παραλλαγές.
371

 Προτού 

αναλύσουμε τους όρους αυτούς, είναι σημαντικό να αναφερθεί μια ουσιαστική 

διάκριση μεταξύ δύο γενικών κατηγοριών κειμένου στη μουσική, στην οποία κάνουν 

λόγο πολλοί μουσικολόγοι, ανάμεσα δηλαδή στο αρμονικό, ομοφωνικό, συγχορδιακό 

είδος γραφής, που αναφέρεται στο κάθετο άκουσμα μιας σειράς φθόγγων, και στο 

πολυφωνικό ή αντιστικτικό είδος γραφής, δηλαδή το οριζόντιο άκουσμα μιας σειράς 

φθόγγων, όπου συνδυάζονται διαφορετικές μελωδικές γραμμές.
372

  

Στο πρώτο είδος γραφής κυριαρχεί μια φωνή, μια μελωδική γραμμή που έχει 

βασικό ρόλο στη σύνθεση και συνοδεύεται από συγχορδίες ή από άλλα σχήματα, ενώ 

στο δεύτερο, δύο ή περισσότερες φωνές κινούνται παράλληλα, ανεξάρτητα η μία από 

την άλλη και συνηχούν.
373

 Οι δύο αυτές κατηγορίες κειμένου παραπέμπουν άμεσα 

στους όρους αρμονία και αντίστιξη που αναφέρθηκαν πιο πάνω, και ορίζουν μια 

σημαντική διάκριση που συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των διάφορων 

μουσικών μορφών, όπως θα αναλυθούν παρακάτω. Επίσης είναι χρήσιμο να 

αναφερθούν εδώ δύο όροι συναφείς με τις μουσικές μορφές, όπως ο όρος μοτίβο  (η 

μικρότερη, μελορυθμική νοηματική ενότητα που αποτελεί ένα χαρακτηριστικό και 

εύκολα απομνημονευόμενο σχήμα που επαναλαμβάνεται συχνά στην πορεία μιας 

μουσικής σύνθεσης)
374

 και ο όρος μουσικό θέμα (αναφέρεται σε μία ολοκληρωμένη 

μουσική ενότητα με σαφή οργάνωση, χαρακτηριστική για ένα μουσικό κομμάτι
375

).  

Ο όρος φούγκα προέρχεται από το λατινικό «fuga» που σημαίνει φυγή, τροπή, 

απόδραση, και χρησιμοποιήθηκε ήδη από τον ύστερο Μεσαίωνα, για να χαρακτηρίσει 

είδη αντιστικτικής σύνθεσης, τα οποία βασίζονταν στη μίμηση, και ειδικότερα το 

είδος που ονομάζουμε σήμερα κανόνα.
376

 Ο κανόνας είναι ένα πολυφωνικό έργο στο 

                                                           
371

 Βλ.: Γιάννης και Ανθούλα Παπαδοπούλου, Μορφολογία της μουσικής τέχνης, Αθήνα, Φίλιππος 

Νάκας, 1991, 10. 
372

 Για το ζήτημα, βλ.:  Charles W. Walton, Βασικές μουσικές φόρμες: μαθήματα μορφολογίας της 

μουσικής, (μτφρ.: Νικόλας Τσαφταρίδης), Αθήνα, Σ.& Μ. Νικολαίδης, Edition Orpheus, 1990.  
373

 Βλ. σχετικά: Γιάννης και Ανθούλα Παπαδοπούλου, Μορφολογία της μουσικής τέχνης, ό.π., 15-19. 
374

 Βλ. σχετικά: Ulrich Michels, Άτλας της μουσικής, (μτφρ.: Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής και 

Ακουστικής (Ι.Ε.Μ.Α), μετφρ. επιμ.: Κώστας Μόσχος, Μουσικ. Επιμ.: Παναγιώτης Αδάμ, Κώστας 

Μόσχος, σχέδ.: Gunther Vogel), τμ. 1, Αθήνα, Νάκας, 1994, 106-107. 
375

 Βλ.: Ulrich Michels, Άτλας της μουσικής, ό.π., 106-107. 
376

 Βλ.: Γιάννης και Ανθούλα Παπαδοπούλου, Μορφολογία της μουσικής τέχνης, ό.π., 30. 
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οποίο όλες οι φωνές τραγουδούν την ίδια μελωδία, αρχίζουν όμως ή μία μετά την 

άλλη με διαφορά φάσης κάποιων μέτρων. Από τον 16ο αιώνα και πολύ περισσότερο 

από τον 17ο αι. η φούγκα καθιερώθηκε να χαρακτηρίζει πολυφωνικά μουσικά έργα 

που χρησιμοποιούσαν τη μίμηση των φωνών πιο ελεύθερα, επεξεργάζονταν δηλαδή 

μια κεντρική μουσική ιδέα (το θέμα) με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή να παρουσιάζεται 

αρχικά στην πρώτη φωνή, στη συνέχεια να περνάει διαδοχικά στη δεύτερη, την τρίτη 

κλπ., ενώ οι προηγούμενες συνέχιζαν με μελωδίες γραμμένες αντιστικτικά ως προς 

την αρχική μελωδική ιδέα.
377

 Η βασική τεχνική στην οποία στηρίζεται η 

συγκεκριμένη μουσική μορφή είναι η τεχνική της μίμησης, εφόσον οι φωνές 

μιμούνται το θέμα, όπως εμφανίζεται στην πρώτη φωνή, ενώ σημαντικό 

χαρακτηριστικό της στοιχείο αποτελεί η συμμετρική περιοδικότητα, με την οποία 

παρουσιάζεται το θέμα στις διάφορες φωνές και σε διάφορες τονικότητες.
378

  

Αναφορικά με τη δομή της φούγκας, αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν 

ορισμένα μέρη που είναι υποχρεωτικά για τη δημιουργία του συγκεκριμένου 

μουσικού είδους και τον προσδιορισμό του ως τέτοιου και κάποια άλλα μη 

υποχρεωτικά. Πρώτο από τα υποχρεωτικά μέρη θεωρείται η έκθεση, δηλαδή το πρώτο 

τμήμα της φούγκας, όπου όλες οι φωνές παρουσιάζουν διαδοχικά το θέμα. Πιο 

συγκεκριμένα, μια από τις φωνές παρουσιάζει μονόφωνα το θέμα και κατόπιν μία 

άλλη το παρουσιάζει στη δεσπόζουσα, κάνει δηλαδή μια μίμηση του θέματος στην 

πέμπτη βαθμίδα· η δεύτερη αυτή εμφάνιση του θέματος ονομάζεται απάντηση.
379

 Ένα 

ακόμα σημαντικό μέρος της φούγκας είναι τα επεισόδια, η σύνθεση των οποίων είναι 

περισσότερο ελεύθερη από ό,τι συμβαίνει με την έκθεση· τα επεισόδια έχουν σκοπό 

από τη μια μεριά να δημιουργήσουν στον ακροατή ένα αίσθημα χαλάρωσης μετά από 

την ένταση που δημιουργεί η θεματική πυκνότητα της έκθεσης, κι από την άλλη να 

οδηγήσουν με όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικό τρόπο στην προκαθορισμένη 

τονικότητα της επόμενης έκθεσης.
380

  

Η φούγκα θεωρείται το αποκορύφωμα της πολυφωνικής τέχνης και της 

αντιστικτικής γραφής που χρησιμοποιήθηκε από κλασικούς και ρομαντικούς 

συνθέτες εκκλησιαστικής μουσικής και ορατορίου, μεγάλης δηλαδή λυρικής 

σύνθεσης.
381

 Οι φούγκες δεν είναι μόνο αυτοτελείς συνθέσεις, αλλά μπορεί να 
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 Βλ.: Charles W. Walton, Βασικές μουσικές φόρμες, ό.π., 150. 
378

 Βλ.: Α. Αμαραντίδης, Μορφολογία της μουσικής, Αθήνα, Παπαγρηγορίου – Νάκας, 1990, 171. 
379

 Βλ.: Γιάννης και Ανθούλα Παπαδοπούλου, Μορφολογία της μουσικής τέχνης, ό.π., 30. 
380

 Βλ.: Ulrich Michels, Άτλας της μουσικής, ό.π., 154-155. 
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 Βλ. σχετικά: Rey M. Longyear, Nineteenth-Century Romanticism in Music, ό.π., 301. 
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αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου έργου -π.χ. μιας λειτουργίας, μιας συμφωνίας ή μιας 

σονάτας- γραμμένου κατά τα άλλα με αντιστικτική ή ομοφωνική τεχνική. Για το λόγο 

αυτό ο όρος φούγκα χαρακτηρίζει όχι μόνο ένα μορφολογικό είδος μουσικού έργου 

αλλά και γενικότερα ένα τρόπο επεξεργασίας ενός μουσικού θέματος, μια τεχνική 

σύνθεσης.
382

  

Μία ακόμα σημαντική μουσική μορφή, είναι η σονάτα, μία πολυμερής 

οργανική μορφή. Κατ' εξοχήν μορφή της είναι η σόλο σονάτα, για ένα σολιστικό 

όργανο, η σονάτα για δύο ή περισσότερα όργανα, η συμφωνία, που είναι σονάτα για 

ορχήστρα και το κοντσέρτο, σονάτα δηλαδή για σόλο όργανο και ορχήστρα. Στην 

περίοδο του Μπαρόκ εντοπίζονται δύο βασικοί τύποι σονάτας για περισσότερα 

όργανα: η σονάτα δωματίου και η εκκλησιαστική σονάτα. Τα βασικά μέρη της 

κλασικής σονάτας είναι η έκθεση, η ανάπτυξη και η ανακεφαλαίωση.
383

 Πιο 

συγκεκριμένα, στη μορφή της σονάτας ένα θέμα Α πρωτοπαρουσιάζεται σε μια 

ορισμένη τονικότητα, κατόπιν εξελίσσεται μέσω των λεγόμενων γεφυρών, δηλαδή 

διάφορων σκάλων, αρπισμάτων, ρυθμικών ευρημάτων, για να καταλήξει με κάποια ή 

κάποιες μετατροπίες σε μια νέα τονικότητα. Όταν η εξέλιξη έφτανε σε αυτό το 

σημείο που ήταν και το σημείο της επανάληψης, μια νέα σειρά από γέφυρες 

οδηγούσαν και πάλι στον κύριο τόνο, όπου το θέμα Α παρουσιαζόταν άλλη μια φορά 

σφραγίζοντας το τέλος τους κομματιού.
384

  

Όπως προαναφέρθηκε, η συμφωνία αποτελεί μία σονάτα για ορχήστρα και 

καθιερώνει τέσσερα βασικά της μέρη: το πρώτο μέρος είναι γρήγορο, το δεύτερο 

είναι αργό, με εκφραστικό και λυρικό χαρακτήρα, το τρίτο είναι ένα μενουέτο, μια 

τριμερής συνήθως μουσική μορφή, ενώ το τέταρτο, το finale, είναι το πιο γρήγορο 

από τα προηγούμενα και έχει συχνά τη μορφή του ροντό (βλ. αμέσως παρακάτω).
385

  

Το ροντώ ή ροντό, προερχόμενο από την γαλλική λέξη «rondeau» και την ιταλική 

«rondo» είναι μουσικός όρος που αναφέρεται σε μουσική μορφή αλλά και σε 

χαρακτηριστικό μουσικό είδος. Η καταγωγή του έλκεται από την Ιταλία του 18ου 

αιώνα και ανάγεται στη λέξη «ritornello» (από το ρήμα «ritornare» που σημαίνει 

επιστρέφω), που υποδεικνύει την επιστροφή στο αρχικό θέμα ή μοτίβο και 

παραπέμπει στο κυκλικό σχήμα. Το κύριο χαρακτηριστικό του ροντό είναι η συχνή 

επανάληψη του κύριου θέματος (ρεφραίν) και η παρεμβολή ανάμεσα σε αυτές τις 
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 Βλ.: Δημήτριος Θέμελης, Μορφολογία και ανάλυση της μουσικής, ό.π., 27. 
383

 Βλ.: Charles W. Walton, Βασικές μουσικές φόρμες, ό.π., 165. 
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 Βλ. αναλυτικότερα: Α. Αμαραντίδης, Μορφολογία της μουσικής, ό.π., 204-207. 
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 Βλ. σχετικά: Γιάννης και Ανθούλα Παπαδοπούλου, Μορφολογία της μουσικής τέχνης, ό.π., 103-109. 
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επαναλήψεις, άλλων μουσικών θεμάτων (κουπλέ). Ο πιο κοινός τύπος ροντό 

ανταποκρίνεται στο σχήμα Α-β-Α-γ-Α-δ-Α, όπου Α είναι το ρεφραίν και β,γ,δ τα 

διάφορα κουπλέ, και γίνεται εμφανές ότι το κύριο θέμα επανέρχεται εναλλασσόμενο 

συνεχώς με τα δευτερεύοντα θέματα.
386

  

Στη δυτική ευρωπαϊκή μουσική ο όρος παραλλαγή αναφέρεται σε τεχνική 

σύνθεσης, κατά την οποία το μουσικό υλικό επαναλαμβάνεται παραλλαγμένο 

ποικιλοτρόπως. Η εφαρμογή των αλλαγών αυτών μπορεί να αναφέρεται στο μέρος 

του ρυθμού, στην αρμονία, τη μελωδία, την αντίστιξη, την ενορχήστρωση, ή 

οποιονδήποτε συνδυασμό των παραπάνω. Η μορφή των παραλλαγών θεωρείται μια 

ακόμα βασική αρμονική, ομοφωνική μορφή, η οποία μπορεί να απεικονιστεί στον 

παρακάτω τύπο: Α1-Α2-Α3-Α4-Α5 κτλ. Το κύριο θέμα που παρουσιάζεται στην αρχή 

του έργου, λαμβάνει κάθε φορά καινούργιο περιεχόμενο, νέο ενδιαφέρον και 

διαφορετικό ηχόχρωμα, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι στους ρομαντικούς συνθέτες η 

τεχνική των παραλλαγών είναι τόσο περίπλοκη, ώστε πολλές φορές είναι αδύνατο να 

γίνει αντιληπτό που τελειώνει η μια παραλλαγή και που αρχίζει η άλλη.
387

 

Η αναφορά σε χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ρομαντικής μουσικής και η 

ανάλυση της δομής των βασικότερων μουσικών μορφών που χρησιμοποιούνταν στην 

περίοδο του Ρομαντισμού, συμβάλλουν στην απόδοση μιας επαρκούς εικόνας για τις 

αντιλήψεις, τις ιδέες και τη θεωρία του Ρομαντισμού για τη μουσική και τη σχέση της 

με την ποίηση, ούτως ώστε μαζί με όλα τα προαναφερθέντα να αρθρώνουν το 

φιλοσοφικό-αισθητικό της περιόδου που έζησε ο Σολωμός, και να παρέχουν πολύτιμα 

στοιχεία για τη μελέτη του έργου του.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
386

 Βλ. σχετικά: Ulrich Michels, Άτλας της μουσικής, ό.π, 108-109 και Α. Αμαραντίδης, Μορφολογία 

της μουσικής, ό.π., 191-194. 
387

 Βλ.: ό.π., 194-196. 
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IΙΙ. Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ 

ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ: Η “ΘΕΩΡΙΑ” 

 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί μια διερεύνηση της σχέσης του Διονύσιου 

Σολωμού και της ποίησής του με τη μουσική σε θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή μέσα 

από τεκμηριωμένες αναφορές, μαρτυρίες, συσχετισμούς και θεωρητικά στοιχεία που 

έχουν ανιχνευθεί. Στο πρώτο υποκεφάλαιο, θα γίνει αναφορά σε κάποια βιογραφικά 

στοιχεία και μαρτυρίες για το ενδιαφέρον του Δ. Σολωμού για τη μουσική, τη 

μουσική του ψυχοσύνθεση, και άλλες πτυχές συσχετισμού του ποιητή με τη μουσική. 

Η επαφή του Δ. Σολωμού με τον Νικόλαο Μάντζαρο, οι αισθητικές αντιλήψεις του 

Μάντζαρου και ειδικότερα τα χαρακτηριστικά της μουσικής του θεωρίας, καθώς και 

ορισμένα κοινά γνωρίσματα των αισθητικών απόψεων των δύο αντρών, θα 

διερευνηθούν εκτενώς στο δεύτερο υποκεφάλαιο, ώστε να διαφωτιστούν αφενός 

πτυχές της μουσικής γνώσης, αντίληψης και πρακτικής του ίδιου του ποιητή και 

αφετέρου να δοθούν κάποιες κατευθύνουσες για τη διερεύνηση της διασύνδεσης 

ποίησης και μουσικής στο ποιητικό έργο του Σολωμού.  

Στο τρίτο υποκεφάλαιο, θα αναλυθούν οι μαρτυρίες και επισημάνσεις για τη 

σχέση της ποίησης καθεαυτής του Σολωμού με τη μουσική, που κάνουν δύο 

αξιόπιστοι μάρτυρες της σολωμικής ποιητικής δημιουργίας, ο Νικόλαος Μάντζαρος 

και ο Ιάκωβος Πολυλάς, ενώ στο τέταρτο υποκεφάλαιο, θα αναλυθούν διεξοδικά οι 

θεωρητικές αναφορές του ίδιου του Σολωμού στα Αυτόγραφα Έργα του, στον ήχο και 

τη μουσική και ο συσχετισμός τους με τις φιλοσοφικές απόψεις ευρωπαίων 

φιλοσόφων (όπως των Moses Mendelssohn, Gotthold Ephraim Lessing, Johann 

Wolfgang von Goethe, Pierre Hyacinthe Azais), των οποίων οι βασικές φιλοσοφικές 

αρχές έχουν αναλυθεί στο ΙΙ κεφάλαιο, ώστε να γίνει σαφής η θεωρητική αντίληψη 

του ποιητή για την αλληλεπίδραση μουσικής και ποίησης και να διαφανούν τα 

στοιχεία και οι τομείς της αλληλεπίδρασης που τον ενδιαφέρουν και βρίσκουν 

εφαρμογή στην ποίησή του.  
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1. Βιογραφικά στοιχεία και μαρτυρίες για τη σχέση του Δ. Σολωμού με τη 

μουσική 

   

 

Γεννημένος το 1798 στη Ζάκυνθο, η οποία, σε αντίθεση με την ηπειρωτική 

Ελλάδα, βρισκόταν κάτω από ευρωπαϊκή κυριαρχία, και σε αριστοκρατική 

οικογένεια, ο Διονύσιος Σολωμός μεγαλώνει μέσα σε ένα ανεπτυγμένο κοινωνικό και 

πολιτισμικό περιβάλλον, που προσομοιάζει με αυτό της Ευρώπης και ιδιαίτερα της 

Ιταλίας, όπου οι τέχνες και ειδικότερα η μουσική κατέχουν σημαντική θέση. Από το 

1808 μέχρι το 1818 βρίσκεται για σπουδές στην Ιταλία, η οποία είναι το κατ’ εξοχήν 

κέντρο των τεχνών, της μουσικής παιδείας και του Ρομαντισμού,
388

 και όπου μάλιστα 

σημειώνεται, την περίοδο αυτή, η ανάπτυξη του νέου μουσικού είδους της 

ρομαντικής όπερας.
389

 Η παραμονή του στη Βενετία, την Κρεμόνα, την Παβία και το 

Μιλάνο, τον τοποθετεί στο επίκεντρο πληθώρας μουσικών ερεθισμάτων, τόσο 

μουσικών εκδηλώσεων, κονσέρτων και παραστάσεων που διοργανώνονται αυτή την 

περίοδο, όσο και συζητήσεων περί μουσικής και μουσικών ειδών που λαμβάνουν 

χώρα, στο πλαίσιο του Ρομαντισμού.
390

  

Η φιλόμουση ατμόσφαιρα και η μουσική ιδιοσυγκρασία των κατοίκων της 

Ζακύνθου όπου επιστρέφει το 1818 ο Σολωμός, χαρακτηρίζουν και την Κέρκυρα, 

στην οποία εγκαθίσταται δέκα χρόνια μετά, μέχρι και το τέλος της ζωής του. 

Σύμφωνα με τον Μαρίνο Σιγούρο «τα άσματα και οι καντάδες δε λείπουν ποτέ και η 

γλώσσα ακόμη των κατοίκων έχει μίαν φυσική αρμονίαν εγγενή προς την 

μουσική».
391

 Πολλά είδη τραγουδιών, όπως τα άσματα και οι καντάδες αποτελούν 

μέρος της πολιτισμικής παράδοσης των επτανησίων, λόγω της διασύνδεσής των 

Επτανήσων με την Ιταλία, ενώ τα μουσικά είδη της όπερας και του μελοδράματος 

παρουσιάζουν ιδιαίτερη ανάπτυξη στην Κέρκυρα, στο πλαίσιο της επίδρασης της 

δυτικής, κυρίως ιταλικής, μουσικής και της ευρύτερης επτανησιακής μουσικής 

ανάπτυξης.
392

 Η μετατροπή το 1720 του San Giacomo από λέσχη της βενετικής 
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 Βλ.: Εμμανουήλ Κριαράς, Διονύσιος Σολωμός. Ο βίος - το έργο, Θεσσαλονίκη, 1957 [ανατ.: Αθήνα, 

Εστία, 1969], 21. 
389

 Βλ.: Christopher Headington, Ιστορία της δυτικής μουσικής: από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, 

τμ. A΄, (μτφρ.-πρόλ.: Γιώργος Δραγούμης), Αθήνα, Gutenberg, 1994, 127-132. 
390

 Βλ.: Christopher Headington, Ιστορία της δυτικής μουσικής.., ό.π., τμ. B΄, 68-78. 
391

 Μαρίνος Σιγούρος, «Ο Σολωμός εν Κέρκυρα», Παναθήναια 14 (1901) 140-147
.
 βλ. ειδικότερα: 

143. 
392

 Βλ.: Δ. Α. Χαμουδόπουλος, «Διονύσιος Σολωμός, Νικόλαος Μάντζαρος και ο Ύμνος εις την 

Ελευθερίαν», Νέα Εστία 1235 (Χριστούγεννα 1978), 140-146
.
 βλ. ειδικότερα: 140.  
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αριστοκρατίας σε θέατρο, όπου πραγματοποιούνταν όπερες και παραστάσεις 

μελοδραμάτων από θιάσους
393

 και η ίδρυση της Φιλαρμονικής Εταιρείας το 1840 

στην Κέρκυρα πιστοποιούν αφενός το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επτανησίων για 

τη μουσική και αφετέρου την επτανησιακή μουσική ανάπτυξη, με επίκεντρο την 

Κέρκυρα.  

Δεσπόζουσα θέση στην πνευματική ζωή και τη συνείδηση των επτανησίων 

κατέχουν επίσης τα δημοτικά τραγούδια, τα οποία αποτελούν τη σημαντικότερη 

έκφραση της μουσικής και ποιητικής παράδοσης του ελληνικού λαού. Η σύνδεση των 

δημοτικών τραγουδιών με τη μουσική είναι άρρηκτη, αφού πρόκειται για ποίηση 

προσαρμοσμένη σε συγκεκριμένα ρυθμικά μοτίβα, η οποία αποδίδεται 

τραγουδιστικά.
394

  

Η δημοτική ποίηση, αποτελεί μία από τις τρεις νεοελληνικές πηγές του 

Σολωμού, όπως πραγματεύεται ο Εμμ. Χατζηγιακουμής, πολύ σημαντική για τη 

διαμόρφωση της ποιητικής του και τη δημιουργία της ποίησής του.
395

 Ο Σολωμός 

επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα δημοτικά τραγούδια, ενδιαφέρον που δεν 

είναι άσχετο με την ιταλική του μόρφωση, τις γλωσσικές του ιδέες και την ίδια τη 

συναρμογή της ποιητικής του τέχνης, και τα μελετά ενδελεχώς, είτε μέσα από 

συλλογές δημοτικών τραγουδιών, κάποιες από τις οποίες γίνονται “κατά 

παραγγελίαν”, είτε μέσω της προφορικής παράδοσης.
396

 Η σημαντική συλλογή του 

Claude Fauriel, Chants populaires, η οποία διασώζει τα «αισθήματα, τα φρονήματα, 

τα ήθη του ελληνικού λαού, ώς προς τη γλώσσα, όπως αυτή σώζεται εις τα διάφορα 

μέρη της ελληνικής γης, και μάλιστα εις τα όρη, όπου εφύλαξε καλύτερα τον 

χαραχτήρα της» γίνεται «αντικείμενο σοβαρής, σταθερής και βαθείας μελέτης εις το 

φιλέρευνο πνεύμα του»
397

, σύμφωνα με τον πρώτο εκδότη του έργου του, Ιάκωβο 

Πολυλά και σταθερός οδηγός στην βαθύτερη κατανόηση των θησαυρών των 

δημοτικών τραγουδιών. Το ενδιαφέρον του Σολωμού για τα δημοτικά τραγούδια, 

αφορά στο γλωσσικό τους υλικό και ειδικότερα στην εκφραστική τους δύναμη 

                                                           
393

 Βλ.: Κώστας Καρδάμης, «Greek music of the Early Nineteenth Century: Nikolaos Halikiopoulos 

Mantzaros and his Early Works», Royal Holloway Graduate Music Research, Internet Journal written 

and edited by students of the Department of Music, 2002. 
394

 Βλ.: «Εισαγωγή», Τα δημοτικά μας τραγούδια, (εκδ. - εισ. - σχόλ.: Γιώργος Ιωάννου), Αθήνα, 

Ερμής, 1994, 11-23.   
395

 Βλ.: Εμμ. Κ. Χατζηγιακουμής, Νεοελληνικαί πηγαί του Σολωμού: κρητική λογοτεχνία, δημώδη 

μεσαιωνικά κείμενα, δημοτική ποίησις, Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα Εθνικόν και Καποδιστριακόν 

Πανεπιστήμιον Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, 1968. 
396

 Βλ.: Εμμ. Κ. Χατζηγιακουμής, Νεοελληνικαί Πηγαί.., ό.π., 125-145. 
397

 Ιάκωβος Πολυλάς, «Προλεγόμενα», ό.π., 20.  
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(εικονοποιΐα, μεταφορές), αλλά, όπως εύλογα μπορεί να υποτεθεί από το συνολικό 

ενδιαφέρον του ποιητή και τη στενή σχέση που αναπτύσσει με τη μουσική, όπως θα 

αναλυθούν παρακάτω, και στο ρυθμικό-μουσικό τους μέρος.   

Η προφορική παράδοση από την άλλη, αποτελούσε παράλληλη μέριμνα του 

ποιητή, ο οποίος έδινε ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στη δημιουργία και 

τραγουδιστική απόδοση δημοτικών ή εν γένει λαϊκότροπων τραγουδιών από λαϊκούς 

στιχοποιούς
.
 όπως συγκεκριμένα μαρτυρεί ο Πολυλάς, ο Σολωμός «έκλινε πρόθυμα 

το αυτί εις τα αυτοσχεδιάσματα ενός τυφλού γέροντος όπου εζούσε εις τη Ζάκυνθο 

με το τραγούδι».
398

 

Το ενδιαφέρον του ποιητή για τη δημοτική ποίηση πιστοποιείται και από το 

γεγονός ότι, μετά την επιστροφή του στη Ζάκυνθο συλλέγει και ο ίδιος δημοτικά 

τραγούδια, όπως αναφέρει ο Πολυλάς στα «Προλεγόμενα»: «εις ολίγο διάστημα 

καιρού επήρε το πνεύμα της [γλώσσας] από το στόμα του λαού και από τα εθνικά 

τραγούδια, τα οποία ήδη εφρόντιζε να συνάξη από τα διάφορα μέρη της Ελλάδας».
399

 

Το 1841, εξάλλου, στέλνει στον Ιταλό λόγιο Niccolo Tommaseo
400

 αρκετά δημοτικά 

τραγούδια, τα οποία αποτέλεσαν τη βασικότερη πηγή της συλλογής του Canti 

popolari toscani, corsi, illirici, greci.
401

   

Η μουσική συνεπώς, δεν είναι κάτι ανοίκειο για τον Σολωμό, αφού καθ’ όλη 

την διάρκεια της ζωής του ζει μέσα σε περιβάλλοντα που του παρέχουν πληθώρα 

μουσικών ακουσμάτων και ερεθισμάτων για ενασχόληση με εκείνη, ενώ η μαθητεία 

του στο δημοτικό τραγούδι πιστοποιεί την άμεση επαφή του με τη λαϊκή μουσική 

αντίληψη και πραγματικότητα της εποχής του. 

Πέρα από το εξωτερικό μουσικό περιβάλλον που του παρείχε τα ερεθίσματα για 

εξοικείωση και επαφή με τη μουσική και το δημοτικό τραγούδι ειδικότερα, ο 

Σολωμός ήταν, σύμφωνα με τις υπάρχουσες μαρτυρίες, και εκ φύσεως προικισμένος 

με τη μουσική αντίληψη και το μουσικό ένστικτο και χάρισμα. Κατ’ αρχήν ο ποιητής 

διέθετε αρμονική και εκφραστική φωνή. Όπως αναφέρει ο μουσικοσυνθέτης 
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 Ιάκωβος Πολυλάς, «Προλεγόμενα», ό.π., 15-16. 
399

 Ιάκωβος Πολυλάς, «Προλεγόμενα», ό.π., 15. 
400

 Βλ.: Γεώργιος Θ. Ζώρας, «Σολωμός και Θωμαζαίος»: Επτανησιακά μελετήματα, τμ. Β΄, Αθήνα, 

1959.  
401

 Βλ.: Εμμ. Κ. Χατζηγιακουμής, Νεοελληνικαί πηγαί..., ό.π., 134. Αναφορά υπάρχει επίσης στο 

Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα Γ΄: Αλληλογραφία (επιμ.-σημ.: Λίνος Πολίτης), Ίκαρος, 1991, 346. Το 

χειρόγραφο με τα δημοτικά τραγούδια που στάληκε από τον Σολωμό στον Tommaseo και το οποίο, 

σύμφωνα με την μελετήτρια αποτέλεσε βασική πηγή και των δύο, εκδίδεται και αναλύεται στο: 

Βαρβάρα Μεταλληνού, Ληξουριώτικα χειρόγραφα: άγνωστη πηγή του Δ. Σολωμού και του N. 

Tommaseo, Αθήνα, Δόμος, 1986. 
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Νικόλαος Μάντζαρος, ο οποίος συνδέθηκε με στενούς δεσμούς φιλίας με τον ποιητή, 

στο Cenni sul conte Dionisio Solomos,
402

 ένα διεισδυτικό κριτικό κείμενο για τη φύση 

και την ιδιοσυγκρασία του Διονύσιου Σολωμού: «Στις δυνατότητες των φωνητικών 

του οργάνων χρωστάει τη φύση της φωνής του, που είναι αρμονίεσσα, λυγερή, 

εκφραστική, πρόσφορη στο να τον εμπνέει  και στο να δίνει ήχο και άκουσμα στους 

στίχους του.»
403

 Η τέλεια κατασκευή του λάρυγγα και των φωνητικών του οργάνων 

και η έμφυτη σωστή και εύκαμπτη του φωνή, αποτελεί κατά το Μάντζαρο, πηγή 

έμπνευσης και του παρέχει τη δυνατότητα να πειραματίζεται στην απόδοση των 

στίχων του και να επεξεργάζεται τη μουσικότητά τους. Η σύνθεση των ποιημάτων 

του συνδέεται και συνεπικουρείται από το φυσικό αυτό χάρισμά του, αφού, σύμφωνα 

με την υπαινικτική αναφορά στο προηγούμενο απόσπασμα, η προφορική, μουσική 

επεξεργασία των στίχων του δεν εκφράζει μόνο ένα στάδιο στην ποιητική σύνθεση, 

αλλά και μια διαδικασία ελέγχου και απόδοσής τους.  

Χαρακτηριστικό για την καλλιφωνία του Σολωμού και την τραγουδιστική 

απόδοση των στίχων του από τον ίδιο, είναι το περιστατικό που μνημονεύεται στη 

νεκρολογία του ποιητή και τραγουδιστή Ανδρέα Κουτούβαλη, σύμφωνα με το οποίο 

ο ποιητής μαζί με άλλους καλλίφωνους νέους της Ζακύνθου, ανάμεσα στους οποίους 

και ο Κουτούβαλης, περιήλθαν το νησί τραγουδώντας κάποιες στροφές του Ύμνου. 

Όπως συγκεκριμένα παραθέτει ο Φάνης Μιχαλόπουλος: «Νύκτα τινά ομάς νεαρών 

βλαστών φέρουσα επί κεφαλής τον Βάρδον Διονύσιον Σολωμόν διέσχιζε υπό το 

άπλετον φως της σελήνης τας οδούς της Ζακύνθου και υπό την γλυκείαν της 

βαρβίτου αρμονίαν έψαλλε το πρώτον τον ύμνον του Σολωμού ραινόμενη 

πανταχόθεν υπό ανθέων».
404

 Αξίζει να αναφερθεί ότι, εφόσον το περιστατικό αυτό 

συνέβη κατά τη διάρκεια της παραμονής του Σολωμού στην Ζάκυνθο, δηλαδή πριν 

από το 1828, η τραγουδιστική απόδοση των Ύμνου δεν έγινε στη βάση της 

                                                           
402

 Το κείμενο αυτό, το οποίο σώζεται σε δύο χειρόγραφα, ένα αυτόγραφο του Μάντζαρου του 1848 

και ένα μη πιστό του αντίγραφο του 1850, έχει δημοσιευτεί στα: Άπαντα Διονυσίου Σολωμού, ήτοι Τα 

μέχρι σήμερον εκδοθέντα μετά προσθήκης πλείστων ανεκδότων προλεγομένων, σημειώσεων, εκδιδόμενα 

υπό Σεργίου Χ. Ραφτάνη, (επιμ. Σπυρίδων δε Βιάζης), Ζάκυνθος, Τυπογραφ. «Παρνασσός», Σεργίου Χ. 

Ραφτάνη, 1880, 299-305
.
 Γεώργιος Θ. Ζώρας, Επτανησιακά μελετήματα, τμ. Β, Αθήνα, 1959, 117-126

.
 

Ντίνος Κονόμος, Ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος κι ο Εθνικός μας Ύμνος, Αθήνα, Ιω. 

Καμπάνας, 1958, 29-37
.
 Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος: πατριάρχης των ελλήνων 

μουσικοσυνθετών, ό.π, 11-16. Στην παρούσα διατριβή θα χρησιμοποιηθεί η τελευταία έκδοση, η οποία 

είναι η πιο πρόσφατη και λαμβάνει υπόψη και τα δύο χειρόγραφα. 
403

 Η μετάφραση είναι του Γιώργου Κεντρωτή στο Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος: πατριάρχης 

των ελλήνων μουσικοσυνθετών, ό.π., 257-268
.
 εδώ: κεφ. VIII, 259. 

404
 Φάνης Μιχαλόπουλος, Εκδόσεις και μελοποιήσεις του Εθνικού μας Ύμνου, Αθήνα, 1941, 16. 
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μελοποίησης του Μάντζαρου που έγινε το 1829, αλλά μιας τοπικής μελοποίησής 

του.
405

 

Σύμφωνα με τον Μάντζαρο επιπλέον, ο ποιητής έχει εξαιρετικής ποιότητας 

μουσική αντίληψη, η οποία πηγάζει από τη σωματική και νευρική του διάπλαση: 

«Έχει εξαιρετική ελαστικότητα, διακρίνεται δε για τη λεπτοφυία του νευρικού του 

συστήματος, πράγμα που τον καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητο στην αρμονία του ήχου 

και που του παρέχει την ικανότητα να αισθάνεται τη μουσική πιο πολύ απ’ οτιδήποτε 

άλλο, ακριβώς μάλιστα διότι εγεννήθηκε -κάτι που φαίνεται, άλλωστε, καθαρά στον 

οργανισμό του- μουσικός».
406

 Η αίσθηση της μουσικότητας και της αρμονίας του 

ήχου αποτελεί ένα εγγενές χαρακτηριστικό του Σολωμού, που συνδέεται άμεσα με 

την «αξιοθαύμαστη ρυθμικοαρμονική συμπεριφορά της διάνοιάς του»
407

 και που 

πιθανόν να ενισχύθηκε και από την επαφή του με περιβάλλοντα όπου η μουσική 

αποτελούσε ουσιαστικό στοιχείο. Η φυσική ροπή και κλίση του ποιητή προς τη 

μουσική οδηγούν τον Μάντζαρο να του αποδώσει τον βαρυσήμαντο όσο και 

ιδιαίτερα τιμητικό χαρακτηρισμό του μουσικού.  

Πέρα από το φωνητικό χάρισμα, ο Σολωμός διαθέτει μία εκ φύσεως μουσική 

ιδιοσυγκρασία και αντίληψη, μια «μουσικότατη ψυχή»,
408

 κατά τον Πολυλά, που του 

επιτρέπει να συλλαμβάνει την αρμονία των ήχων, να αναζητά το εύηχο και το 

ρυθμικό και να σκέφτεται μουσικά. Η αναφορά του Ντίνου Κονόμου στη φήμη του 

άριστου κιθαρωδού που είχε ο Διονύσιος Σολωμός παρέχει ένα ακόμα στοιχείο που 

επιβεβαιώνει τη μουσική κλίση και ενασχόληση του ποιητή και ενισχύει το 

χαρακτηρισμό του Μάντζαρου.
409

 

Η μουσική ευαισθησία του Σολωμού και η σύμφυτη μουσική του αντίληψη, 

πιστοποιείται και από το περιστατικό το οποίο παραθέτει ο Πολυλάς: «Προτού ακόμη 

μεταβή εις την Ιταλία, μίαν ημέρα ενώ περιδιάβαζε εις την εξοχήν μ’ έναν 

συνομήλικόν του και έξαφνα ακούσθηκε το λάλημα μιας φλογέρας, άστραψεν εις τη 

φαντασία του η εξωτερική φύση μ’ όλη την ήμερη χάρη πόχει εις το μητρικό νησί 

του, τόσον ώστε εγύρισεν εις τον σύντροφόν του και τον ερώτησε: “Τί αισθάνεσαι;” 

“Τίποτε” του αποκρίθηκε εκείνος
.
 ψυχρότης, την οποία ο ποιητής έμελλε ν’ 

απαντήσει συχνά εις το δρόμο της ζωής του, όταν εζητούσε εις τους άλλους 
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 Βλ.: Φάνης Μιχαλόπουλος, Εκδόσεις και μελοποιήσεις, ό.π., 16. 
406

 Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, ό.π., κεφ. ΙΙ, 258. 
407

 Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, ό.π., κεφ. V, 258. 
408

 Ιάκωβος Πολυλάς, «Προλεγόμενα»,  ό.π., 28. 
409

 Βλ.: Ντίνος Κονόμος, Ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος.., ό.π., 18. 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



123 

 

ενθουσιασμόν ανάλογο με τη φλόγα της καρδιάς του».
410

 Από τα παιδικά του χρόνια 

χαρακτηριζόταν από βαθιά μουσική αίσθηση που του επέτρεπε να εντοπίζει, να 

στρέφει εντατικά την προσοχή του και να συγκινείται στο άκουσμα μουσικών ήχων. 

Τόσο ο ήχος μουσικών οργάνων, όπως της φλογέρας που αναφέρεται στο 

απόσπασμα, όσο και τα τραγούδια των χωρικών,
411

 έβρισκαν ανταπόκριση στη 

μουσική και ποιητική του ευαισθησία, η οποία προσέκρουε συχνά στην αδιαφορία 

των γύρω του.  

 Άμεση και αξιόπιστη μαρτυρία για την έμφυτη μουσική κλίση του Σολωμού, 

αλλά και το ενδιαφέρον του για τη μελέτη του μουσικού τόνου και του ρυθμού, δίνει 

και ο Niccolo Tommaseo: «Το ένστικτο του ρυθμικού τόνου είναι σ’ αυτόν ένα 

ευτυχισμένο φυσικό χάρισμα, αναθρεμμένο από λεπτές παρατηρήσεις κι επίμονες 

σπουδές
.
 σ’ αυτόν, που νιώθει τη μουσική σαν ερασιτέχνης και, χωρίς να τη γνωρίζει 

επιστημονικά, τραγουδάει σωστά και δίνει αξία με τον τόνο στους δικούς του και 

τους ξένους στίχους».
412

 Παρόλο που ο ποιητής δεν έχει επιστημονική γνώση της 

θεωρίας και της αρμονίας της μουσικής, εντούτοις διαθέτει ένα ισχυρό μουσικό και 

ρυθμικό ένστικτο που αναπτύσσεται με την επίμονη μελέτη και συστηματική 

παρατήρηση και τη μεγάλη αγάπη που τρέφει για τη συγκεκριμένη τέχνη. Η σωστή 

φωνή που διαθέτει επισημαίνεται και από τον Tommaseo, καθώς και το ότι είναι σε 

θέση να αποδίδει μουσικά δικούς του και ξένους στίχους, κάτι που συνδέεται άμεσα 

με έναν από τους τρόπους ή τα στάδια συγγραφής της ποίησής του που θα 

επισημανθούν παρακάτω, το στάδιο της προφορικής, μουσικής επεξεργασίας και 

απόδοσης των στίχων. 

Τόσο ο Μάντζαρος, όσο και ο Tommaseo αναφέρονται ακροθιγώς στον τρόπο 

δημιουργίας της ποίησης του Σολωμού μέσα από το τραγούδι, που είναι 

χαρακτηριστικός τόσο της μουσικής του φύσης, όσο και της σημασίας την οποία 

αποδίδει στη μουσική και τη μουσικότητα των στίχων του. Στο όγδοο κεφάλαιο του 

Cenni sul conte Dionisio Solomos, ο Μάντζαρος παρατηρεί: «Εδώ [στην αρμονική 

του φωνή] οφείλεται και το ότι το μεγαλύτερο μέρος τους [των στίχων του] το 

δημιουργεί εξ ενστίκτου με το τραγούδι, μιας και αυτοσχεδιάζει μελωδίες, στις οποίες 
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 Ιάκωβος Πολυλάς, «Προλεγόμενα»,  ό.π., 10.  
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 Βλ.: Μαρίνος Σιγούρος, «Ο Σολωμός εν Κέρκυρα», ό.π., 142. 
412

 Niccolo Tommaseo, Il secondo esilio, τμ. Β, Μιλάνο, Per Francesco Sanvito, 1862, 450. Η 

μετάφραση στο Γιώργος Βελουδής, Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και ποιητική., ό.π., 310. 
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απηχείται η αληθής έκφραση της ποιητικής σύλληψης που πνεύμα μουσικό επήλθε 

επεμβατικό και τη συγκεκριμενοποίησε».
413

  

Σύμφωνα με τον αρμοδιότερο και καταλληλότερο να μαρτυρήσει επί του 

θέματος, η ποίηση του Σολωμού πηγάζει από το μουσικό του ένστικτο, αφού 

αυτοσχεδιάζει μελωδίες, με βάση τις οποίες γράφει τους στίχους του. Η σύνθεση και 

επεξεργασία των στίχων του ποιητή, γίνεται μέσα από την τραγουδιστική τους 

εκτέλεση, κάτι που υπαγορεύεται από το μουσικό πνεύμα του ποιητή και χρησιμεύει 

στον πειραματισμό του στη μουσική και ακουστική τους τελειότητα. Όπως εξάλλου 

αναφέρει ο Μάντζαρος στο δέκατο όγδοο κεφάλαιο του εν λόγω δοκιμίου, 

προσφέροντας μια εξαιρετικά διαφωτιστική μαρτυρία από την πλευρά του ίδιου του 

Σολωμού: «Πολλές φορές μου είπε ότι στην ποίησή του εδημιούργησε ορμώμενος 

από διαίσθηση μουσική».
414

 

Ο Μάντζαρος ως αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας του τρόπου δημιουργίας της 

σολωμικής ποίησης μέσα από τη μουσική, παρέχει μια αναλυτικότερη θεωρητική 

επεξήγηση αυτού του τρόπου, στο ένατο κεφάλαιο του ψυχογραφικού του δοκιμίου: 

«Έχοντάς τον δει και ακούσει ουχ ολίγες φορές να δημιουργεί μ’ αυτόν τον τρόπο, 

κατάλαβα ότι τελικώς την αρμονία την ποιητική την εμόρφωνε μέσω της διαδοχής 

των νοτών που ο ίδιος άρθρωνε χρησιμοποιώντας μια θαυμαστή και άκρως αρμονική 

ποικιλία πτώσεων, δηλαδή καταλήξεων (cadenze)
.
 από τα εν λόγω αρθρώματα 

βγαίνανε πάντοτε λέξεις απλούστατες: οι μόνες ικανές να εκφράσουνε το ρυθμό, την 

ιδέα και την αρμονία του εκάστοτε δομούμενου στίχου».
415

 

Η διαδικασία δημιουργίας των στίχων από τον ποιητή, όπως περιγράφεται στο 

παραπάνω απόσπασμα, περιλαμβάνει αρχικά το σχηματισμό ενός μουσικού 

αρθρώματος, μιας μελωδίας με μουσικές νότες, με τη χρήση διάφορων μουσικών 

ρυθμών, ανάλογα με το είδος και τη θεματική του ποιήματος. Στη συνέχεια, η 

μελωδία επενδύεται με απλές λέξεις, οι οποίες είναι άμεσα συναρτημένες με το ρυθμό 

και τη δομή του στίχου και συμβάλλουν στην αρμονία του. Ο Σολωμός «σχημάτιζε 

την ποιητική αρμονία με νότες της μουσικής δια ρυθμικού κλονισμού της φωνής 

(cadenza)», αναφέρει ο Σιγούρος, ερμηνεύοντας την πιο πάνω αναφορά του 

Μάντζαρου.
416

 Η συγκεκριμένη μαρτυρία έχει ιδιαίτερη αξία για τη διερεύνηση της 

διαδικασίας της ποιητικής σύνθεσης του Σολωμού, και μπορεί να αποτελέσει 

                                                           
413

 Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, ό.π., κεφ. VIII, 259. 
414

 Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, ό.π., κεφ. XVIII, 261. 
415

 Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, ό.π., κεφ. IX, 259. 
416

 Μαρίνος Σιγούρος, «Ο Σολωμός εν Κέρκυρα», ό.π., 143. 
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σημαντικό ερμηνευτικό κλειδί γι’ αυτήν, εφόσον εντοπίζει το γεγονός ότι ο 

συνδυασμός μουσικών ήχων και ο σχηματισμός μουσικών αρθρωμάτων, σε πολλές 

περιπτώσεις, προπορεύεται της δημιουργίας του ποιητικού στίχου και ότι οι λέξεις 

εφαρμόζονται τρόπον τινά στη μελωδία.  

Η παραπάνω μαρτυρία μπορεί να συσχετιστεί με τη ρομαντική θεώρηση την 

οποία υιοθετεί ο Σολωμός αναφορικά με την απλότητα των ‘υλικών’ και τη 

φυσικότητα του τρόπου με τον οποίο πρέπει να γράφεται η μεγάλη ποίηση. Όπως 

αναλύει ο Αγγελάτος, με βάση τις σημειώσεις του ποιητή στα χειρόγραφα των δύο 

σχεδιασμάτων των Ελεύθερων Πολιορκημένων και των «Στοχασμών», 

αδιαπραγμάτευτη αφετηριακή βάση για τη σύνθεση υψηλής ποίησης που στόχο έχει 

την απόδοση της Ιδέας, αποτελεί η απλότητα, η φυσικότητα των ‘υλικών’, τα οποία 

στη συνέχεια θα υποστούν συνθετικά επεξεργασμένες διαδικασίες μορφοποίησης.
417

 

Τα ‘υλικά’ αυτά που αποτελούν τους φυσικότερους διαύλους της ανθρώπινης 

αντίληψης, είναι αφενός η «φυσική γλώσσα», με τη χρήση της δημοτικής και απλών, 

λαϊκών λέξεων και οι φυσικοί τόνοι, τα «ηχηρά σφαιρίδια», δηλαδή οι απλοί, καθαροί 

ήχοι και συλλαβές, με τη μουσική τους τονικότητα.
418

 Αυτό που προσθέτει η εν λόγω 

μαρτυρία είναι ότι, πέρα από τη φυσική σύσταση του ήχου και το απλό γλωσσικό 

υλικό, απαραίτητο στοιχείο και στάδιο στη δημιουργική ποιητική πορεία του 

Σολωμού, είναι ο σχηματισμός των μουσικών αρθρωμάτων. Μέσα από την αρμονική 

διαδοχή και το συνδυασμό των φυσικών τόνων και των απλών ήχων, σχηματίζονται 

τα μουσικά αρθρώματα, από τα οποία προκύπτουν, σα φυσική συνέπεια, οι απλές 

λέξεις, οι καταλληλότερες για κάθε περίπτωση.  

Με βάση την πιο πάνω αξιόπιστη μαρτυρία του Μάντζαρου, ο οποίος συνδέεται 

στενά με τον ποιητή και παρακολουθεί από κοντά τη διαδικασία της ποιητικής του 

δημιουργίας, είναι προφανές ότι η χρήση της μουσικής στην ποιητική του πρακτική 

είναι ουσιαστική και άκρως σημαντική, μιας και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία 

δημιουργούνται πολλοί από τους σολωμικούς στίχους. Το γεγονός αυτό, αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο που δικαιολογεί και τεκμηριώνει την ενασχόληση μας με τη 

μουσική και τη διερεύνηση και ερμηνεία των διαφορετικών πτυχών συσχετισμού της 

σολωμικής ποιητικής πρακτικής με τη μουσική, όπως θα επιχειρηθεί στο ΙV κεφάλαιο 

της παρούσας διατριβής. Η σολωμική ποίηση φαίνεται σε ικανότατο ποσοστό να 

                                                           
417

 Βλ.: Δημήτρης Αγγελάτος, Το έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών, 

Αθήνα, Gutenberg, 2009, 279-280. 
418

 Βλ.: Δημήτρης Αγγελάτος, Το έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών, 

ό.π., 266. 
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πηγάζει από τη διαπλοκή και συνέργια μουσικών και ποιητικών δομών, ώστε να 

δοκιμάζεται η μελωδικότητα των στίχων του και να εξασφαλίζεται η ρυθμικότητα και 

η αρμονία τους.
419

   

Ενδεικτικό περιστατικό που επιβεβαιώνει τη μουσική απόδοση των στίχων του 

Σολωμού από τον ίδιο τον ποιητή, περιγράφει ο Μαρίνος Σιγούρος: «Ευρίσκετο εις 

την Κέρκυραν όταν μίαν αυγήν είχε αρχίσει να γράφη τον «Θάνατον του Βοσκού». 

Το απόγευμα επήγε εις την εξοχήν, εκάθησε κάτω από ένα δένδρον και ετραγούδησε 

τους πρώτους στίχους. Το βράδι εγύρισεν εις το σπίτι και εκάθησε διά να τελειώσει 

το ποίημα. Έξαφνα ακούει εις τον δρόμον να τραγουδούν. Σηκώνεται ο ποιητής, 

πηγαίνει εις το παράθυρον και ακούει. Μερικοί νέοι έψαλλαν: 

         

        Εχθές μου’ πέθανε ο βοσκός 

                                                   και τέσσεροι στον ώμο 

μου τον επήραν σήμερα 

στον ύστερο του δρόμο. 

 

Ο Σολωμός έμεινε έκπληκτος. Πώς εγνώριζαν εκείνοι οι νέοι το ποίημά του, αφού 

ακόμη δεν το είχε τελειώσει και δεν το εδιάβασε κανενός; Αργότερα έμαθε ότι ενώ το 

ετραγουδούσε κάτω από το δέντρον, εκεί πλησίον εκάθητο κάποιος ο οποίος 

εσημείωσε τους στίχους που άκουσε».
420

  

Η μουσική απόδοση των στίχων μέσα από την τραγουδιστική τους εκτέλεση 

από τον ίδιο τον ποιητή, υποδεικνύει αφενός ότι η μουσική αίσθηση είναι βαθιά 

ριζωμένη στην ιδιοσυγκρασία του, αφετέρου ότι η μουσικότητα αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο της ποίησής του. Η μουσική του φύση τον ωθεί να τραγουδά 

τους στίχους του, συστατικό στοιχείο των οποίων, για να μπορούν να αποδοθούν 

τραγουδιστικά, είναι η μουσικότητα και η μελωδικότητα. Η μουσική απόδοση της 

ποίησης αποτελεί έτσι ένα από τα στάδια επεξεργασίας των σολωμικών στίχων, ώστε 

ο ποιητής να «αισθάνεται τη μελωδικότητα τους»
421

 και να μπορεί να δοκιμάζει την 

ακουστική, μουσική τους τελειότητα.  

                                                           
419

 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, IV κεφάλαιο, σελ. 284-333. 
420

 Μαρίνος Σιγούρος, «Ο Σολωμός εν Κέρκυρα», ό.π., 143. 
421

 Κώστας Καιροφύλας, «Ο Σολωμός και η μουσική»: Η ζωή και το έργο του Σολωμού [2
η
 έκδ.] 

Αθήνα, Σιδέρης, [1946], 657.  
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Όπως φαίνεται λοιπόν η μουσική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την διαδικασία 

της ποιητικής δημιουργίας του Σολωμού
.
 η σύνδεση αυτή, όπως μπορεί να εξαχθεί 

τουλάχιστον από τις πιο πάνω μαρτυρίες, προκύπτει σε τρία στάδια της συνθεσιακής 

του πορείας, τα οποία είναι διακριτά μεταξύ τους, αλλά στην πράξη είναι 

αλληλένδετα και μπορεί να συνδυάζονται και να αλληλοεπικαλύπτονται. Ο μουσικός 

σχεδιασμός κατ’ αρχήν, που μπορεί να προπορεύεται του ποιητικού, όταν ο ποιητής 

αυτοσχεδιάζει τη μελωδία και στη συνέχεια την επενδύει με τις λέξεις, συνθέτοντας 

έτσι τους στίχους του. Η σύνθεση των σολωμικών στίχων, κατά δεύτερον, που μπορεί 

να προκύπτει και απευθείας, με τον ταυτόχρονο σχεδιασμό μουσικής και ποιητικής 

δομής, όταν ο στίχος δημιουργείται ταυτόχρονα με τη μουσική του μελωδία. Τέλος, η 

μουσική απόδοση και πειραματισμός των στίχων, που μπορεί να έπεται της ποιητικής 

τους δημιουργίας, ώστε να δοκιμαστεί η μουσικότητα και η μελωδικότητά τους.  

Οι μαρτυρίες συνεπώς συγκλίνουν στο ότι τόσο το μουσικό περιβάλλον, όσο 

και τα φυσικά χαρίσματα του Σολωμού, η σύμφυτη μουσική του κλίση και η 

αρμονική του φωνή, συμβάλλουν ώστε ο ποιητής να είναι εξοικειωμένος και να 

επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αρμονία του ήχου και την τέχνη της 

μουσικής εν γένει. Η μελέτη των μουσικών και ρυθμικών δομών και η δημιουργία 

μέρους της ποίησής του με την ουσιαστική συμβολή και χρήση της μουσικής, όπως 

αναπτύσσονται στις προαναφερθείσες μαρτυρίες, αποτελούν σημαντικές ενδείξεις για 

τη στενή σχέση όχι μόνο του ποιητή, αλλά και της ποιητικής του θεωρίας και 

πρακτικής με τη μουσική. 
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2. Διονύσιος Σολωμός και Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος 

 

 

Α) Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Ν. ΜΑΝΤΖΑΡΟ 

 

Ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους έχει συνδεθεί το όνομα του 

Σολωμού, λόγω κυρίως της μελοποίησης του Ύμνου είς την Ελευθερίαν, οι δύο 

πρώτες στροφές του οποίου καθιερώθηκαν από το 1865 ως ο Εθνικός Ύμνος της 

Ελλάδας, είναι ο Κερκυραίος μουσικοσυνθέτης, μουσικοδιδάσκαλος και θεωρητικός 

της μουσικής, Νικόλαος Μάντζαρος. Η γνωριμία τους χρονολογείται στα 1828 όταν ο 

ποιητής εγκαθίσταται στην Κέρκυρα,
422

 όπου ζει και διδάσκει πιάνο, θεωρία και 

αρμονία της μουσικής, ο αφοσιωμένος στο έργο αυτό και βαθύς γνώστης της 

μουσικής τέχνης, Μάντζαρος.
423

 

Το εγγενές ενδιαφέρον του Σολωμού για τη μουσική τέχνη, η συνάφεια της 

μουσικής και της ποίησης και ο εξαιρετικός ζήλος που τρέφουν και οι δύο 

καλλιτέχνες για τις τέχνες τους, αλλά και την Τέχνη ως έννοια και ως ιδανικό, 

συντείνουν ώστε να αναπτυχθεί βαθιά και εγκάρδια φιλία μεταξύ τους
.
 αναφέρει 

σχετικά ο Πολυλάς: «Της μουσικής και της ποιητικής η στενή συγγένεια, της οποίας 

λαμπρό παράδειγμα, και ίσως άκρον, ήταν το ιδιαίτερο ποιητικό πνεύμα του 

Σολωμού, ο προς την Τέχνην υψηλός ζήλος, όπου διακρίνει τον Μάντζαρο, 

εμόρφωσαν μεταξύ τους τη θερμή φιλία, η οποία αναπαύεται ομοίως εις τη 

συγκοινωνία του νοός και της καρδίας».
424

  

Η φιλία που θα κρατήσει μέχρι το τέλος της ζωής του Σολωμού, στηρίζεται σε 

μια βαθιά ψυχική και νοητική επικοινωνία και επαφή των δύο ανδρών, οι οποίοι 

μοιράζονται κοινές καλλιτεχνικές ανησυχίες και προβληματισμούς και επικοινωνούν 

σε υψηλότερο πνευματικό και διανοητικό επίπεδο. Μέσα από τη φιλία και τη σχέση 

αυτή του Σολωμού με τη «μεγαλύτερη μουσική φυσιογνωμία της Ελλάδας», όπως 

χαρακτηρίζεται ο Μάντζαρος από τον Μοτσενίγο,
425

 ο ποιητής έχει την ευκαιρία να 

«εμβαθύνει εις μίαν από τες ωραίες τέχνες, την οποία αγαπούσε και εννοούσε όχι 

ολιγότερο παρά τη δική του»,
426

 όπως σημειώνει ο Πολυλάς και τεκμηριώνεται από 

                                                           
422

 Βλ.: Ιάκωβος Πολυλάς, «Προλεγόμενα», ό.π., 25.  
423

 Βλ.: Σπύρος Μοτσενίγος, Νεοελληνική μουσική. Συμβολή εις την ιστορίαν της, Αθήνα, 1958, 98-107. 
424

 Ιάκωβος Πολυλάς, «Προλεγόμενα», ό.π., 25. 
425

 Σπύρος Μοτσενίγος, Νεοελληνική μουσική, ό.π., 98. 
426

 Ιάκωβος Πολυλάς, «Προλεγόμενα», ό.π., 25. 
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τα προαναφερθέντα στοιχεία. Η μουσική ιδιοσυγκρασία του Σολωμού και το 

ενδιαφέρον που έτρεφε για την αρμονία των ήχων και τη μουσική τέχνη εν γένει, 

βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν, μέσα ακριβώς 

από τη σχέση που αναπτύσσει με τον Μάντζαρο, σχέση πολυδιάστατη με ποικίλες 

εκφάνσεις, όπως θα φανεί παρακάτω. 

Σύμφωνα με πληθώρα μαρτυριών, ο Σολωμός παρακολουθούσε πολύ συχνά τα 

μαθήματα πιάνου, θεωρίας και αρμονίας της μουσικής που παρέδιδε ο Μάντζαρος 

στο σπίτι του,
427

 και εκμεταλλευόταν την ευκαιρία για να συζητήσει μαζί του θέματα 

μουσικής και αρμονίας που τον ενδιέφεραν και τον απασχολούσαν.
428

 Ο Μάντζαρος, 

ανταποκρινόταν σε ερωτήσεις τόσο του Σολωμού, όσο και του Tommaseo που 

αποτελούσαν σταθερούς ακροατές των μαθημάτων του, και ανέλυε «ζητήματα 

υψηλής μεταφυσικής, μουσικής τέχνης και επιστήμης»
429

. Όπως εξάλλου αναφέρεται 

σε μια άλλη μαρτυρία, και ο ίδιος ο ποιητής απαντούσε θαυμάσια σε ερωτήσεις που 

έθετε ο μουσικοδιδάσκαλος στα μαθήματά του, αποδεικνύοντας ότι το μυστήριο της 

αρμονίας ήταν έμφυτο σ’ αυτόν.
430

 

Διάφορα θέματα φιλοσοφίας και μουσικής είχαν την ευκαιρία να συζητούν ο 

Σολωμός και ο Μάντζαρος και στους τακτικούς και μακρινούς περιπάτους που 

έκαναν μαζί.
431

 Ο κυριότερος βιογράφος και μαθητής του Μάντζαρου, Σπυρίδων δε 

Βιάζης, μαρτυρεί ότι «οι γέροντες ενθυμούνται τον Μάντζαρον στα μαύρα με την 

ομπρέλαν υπό την μασχάλην και τον Σολωμόν στα άσπρα με την ομπρέλαν επ’ ώμου 

εις περιπάτους μακρινούς, έχοντας πολλάκις σύντροφον τον Θωμαζέον».
432

  

Αξίζει να μνημονευθεί στο σημείο αυτό, η αναφορά του Δε Βιάζη στις 

πολύωρες συζητήσεις των τριών ανδρών, ειδικότερα του Μάντζαρου και του 

                                                           
427

 Βλ.: Φιλ. Παραμυθιώτης, «Νικόλαος Μάντζαρος: ο μυστικός παιδαγωγός του έθνους», Κερκυραϊκά 

Χρονικά, 6 (Κέρκυρα 1958) 65-78
.
 βλ. ειδικότερα 73. Επίσης, στο Δημήτριος Χαμουδόπουλος, Η 

ανατολή της έντεχνης μουσικής στην Ελλάδα και η δημιουργία της εθνικής σχολής: ανασκοπήσεις και 

σκέψεις, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον την Εστίας, 1980, 25. 
428

 Βλ.: Εμμανουήλ Κριαράς, Διονύσιος Σολωμός, ό.π., 99 και Μαρίνος Σιγούρος, «Ο Σολωμός εν 

Κέρκυρα», ό.π., 142. 
429

 Σπυρίδων δε Βιάζης, «Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος», Απόλλων 62 (Πειραιάς 1890), 956-

962 
.
 βλ. ειδικότερα 959-960. 

430
 Βλ.: Σπυρίδων δε Βιάζης, «Εκατονταετηρίς του Ύμνου εις την Ελευθερίαν» στο Νικόλαος 

Χαλικιόπουλος Μάντζαρος: πατριάρχης των ελλήνων μουσικοσυνθετών…, ό.π., 210. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δε Βιάζης: «Πολλάκις ήκουσα τον Μάντζαρον λέγοντα ότι, όταν ο ίδιος 

επραγματεύετο περί της ποικιλίας των αρμονικών νόμων και εις τας ερωτήσεις, ας αυτός έκαμνεν εις 

τους φοιτητάς περί αρμονίας, ο Σολωμός απήντα θαυμασίως και απεδείκνυε ότι ήτο έμφυτον εν αυτώ 

το μυστήριον της αρμονίας». 
431

 Βλ.: Γ. Λαμπελέτ, «Νικόλαος Μάντζαρος», Το Νέον Κράτος 3, 21 (Μάιος 1939) 276-282
.
 βλ. 

ειδικότερα 280-281. 
432

 Σπυρίδων δε Βιάζης, «Ο Μάντζαρος», Παναθήναια 5, 15-30 (Ιούνιος 1905) 129-136
.
 βλ. ειδικότερα 

134. 
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Τommaseo, σχετικά με τους ρυθμικούς νόμους της μουσικής, εφαρμοσμένους στους 

ρυθμικούς νόμους της ποίησης, όπως και με την εφαρμογή της αντήχησης της 

ηχητικής χορδής στην ποίηση, θέματα τα οποία ο μουσικοδιδάσκαλος αναπτύσσει σε 

μια επιστολή του, κατόπιν παρακλήσεως του ιταλού λογίου.
433

 

Τα θέματα αυτά, όπως θα διαφανεί και από τη μελέτη των σολωμικών 

αυτογράφων, είναι άμεσα συνυφασμένα με τις φιλοσοφικο-αισθητικές και 

καλλιτεχνικές αναζητήσεις του Σολωμού. Ακόμα, σύμφωνα με τον Δε Βιάζη, ο 

Μάντζαρος αναφερόταν συχνά στη σχέση της στιχουργίας με τη μουσική και ήταν 

υπέρ της συνίζησης, της ποικιλίας τονισμού των στίχων, των εύηχων συλλαβών, της 

τεχνικής διάταξης των λέξεων, της μιμητικής αρμονίας και κατά της βεβιασμένης 

συνεκφώνησης φωνηέντων.
434

 Οι πιο πάνω αναφορές έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη 

μελέτη της σχέσης της σολωμικής ποίησης με τη μουσική, καθότι αποτυπώνουν τις 

απόψεις του Μάντζαρου, που ήταν η βασική πηγή μουσικών γνώσεων για το Σολωμό, 

πάνω σε θέματα που ενδιέφεραν άμεσα τον ποιητή, εφόσον γνωρίζουμε ότι θέματα 

μουσικότητας, ρυθμικότητας και μελωδικότητας των ποιητικών στίχων, καθώς και 

σύνδεσης των δύο τεχνών, τον απασχολούσαν συστηματικά. 

Επιπλέον ο ποιητής ήταν μαζί με πολλούς άλλους επιφανείς πνευματικούς 

ανθρώπους της εποχής, στενούς δικούς του φίλους, που ζούσαν στην Κέρκυρα, όπως 

ο Ιάκωβος Πολυλάς, ο Αντρέας Μουστοξύδης, ο Γεράσιμος Μαρκοράς, ο Βράιλας 

Αρμένης, ο Ιωάννης Ζαμπέλιος, ο Niccolo Tommaseo, o Giuseppe Regaldi, από τα 

τακτικά μέλη του ‘σαλονιού’ του Μάντζαρου.
435

 Στο φιλολογικό ‘σαλόνι’ του 

Μάντζαρου, το οποίο ήταν, όπως αναφέρει ο Κονόμος, το «ενδιαίτημα της ποιήσεως, 

των καλών τεχνών και της υψηλής πολιτικής»,
436

 οι παρευρισκόμενοι είχαν την 

ευκαιρία να αυτοσχεδιάζουν και να απαγγέλλουν ποιήματα, να συζητούν περί 

φιλολογικών και μουσικών θεμάτων και να αναπτύσσουν τις απόψεις τους γύρω από 

ποικίλα ιστορικά, ποιητικά και καλλιτεχνικά θέματα.
437

   

Η βαθιά φιλία και η στενή πνευματική, διανοητική και καλλιτεχνική 

επικοινωνία του Σολωμού και του Μάντζαρου, πιστοποιείται από τα πιο πάνω 

στοιχεία. Περαιτέρω απόδειξη της στενής τους σχέσης, της ιδιαίτερης αγάπης που 

έτρεφε ο κατά τα άλλα μοναχικός, δύσκολος και επιλεκτικός στις κοινωνικές σχέσεις 

                                                           
433

 Βλ.: Σπυρίδων δε Βιάζης, «Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος», Απόλλων 62, ό.π., 960. 
434

 Βλ.: Σπυρίδων δε Βιάζης, «Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος», Απόλλων 62, ό.π., 956-957. 
435

 Βλ.: Εμμανουήλ Κριαράς, Διονύσιος Σολωμός, ό.π., 99-100. 
436

 Ντίνος Κονόμος, Ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος.., ό.π., 14. 
437

 Βλ.: Ντίνος Κονόμος, Ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος.., ό.π., 13-14 και Μαρίνος Σιγούρος, 

«Ο Σολωμός εν Κέρκυρα», ό.π., 142. 
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και επαφές Σολωμός
438

 για τον Μάντζαρο και τη μουσική τέχνη, όπως την εξασκούσε 

και τη δίδασκε ο Έλληνας μουσικοσυνθέτης, είναι η αλληλογραφία τους.  

Οι δύο επιστολές που στέλνει ο ποιητής στη διάρκεια των τριών μηνών που 

έλειπε από την Κέρκυρα σε ταξίδι του στη Ζάκυνθο, φανερώνουν τους στενούς 

δεσμούς του με τον Μάντζαρο και την οικογένειά του, καθώς και την στενότατη 

καλλιτεχνική επικοινωνία που είχαν στην Κέρκυρα. Στην πρώτη επιστολή
439

 

διαφαίνεται η έλλειψη της μουσικής διδασκαλίας του Μάντζαρου και των 

συζητήσεών τους, καθώς ο Σολωμός γράφει ότι «πάνω από μισή μέρα γυρίζει με τη 

σκέψη μέσα σ’ εκείνο το δωμάτιο το πλημμυρισμένο από τόσο θεϊκές αρμονίες κι 

από τόσο θερμά και πλούσια και ανυπόκριτα λόγια», ενώ η μεγάλη εκτίμηση που του 

έτρεφε, είναι εμφανής στη φράση «εδώ το όνομά σου είναι το όνομα ενός φίλου για 

όλους τους φίλους μου και για όλους τους διαλεκτούς ανθρώπους».
440

 Η βαθιά τους 

φιλία, η εγκαρδιότητα στις σχέσεις τους και η στενή επικοινωνία που είχαν στην 

Κέρκυρα διακρίνεται και στην δεύτερη επιστολή,
441

 όπου ο ποιητής εκφράζει τη 

στεναχώρια του για τον τρίμηνο αποχωρισμό του από τον Μάντζαρο και όλη την 

οικογένειά του.
442

 

Μια άλλη πτυχή της σχέσης των δύο αντρών αφορά στη μελοποίηση αρκετών 

σολωμικών ποιημάτων από τον Μάντζαρο, τον κατεξοχήν μελοποιό της σολωμικής 

ποίησης, ανάμεσα στα οποία: Η Φαρμακωμένη, Ύμνος εις την Ελευθερίαν, Η 

Ξανθούλα, Η Ευρυκόμη, Εις Φραγκίσκα Φραίζερ, Εις μοναχήν.
443

 Η μελοποίηση της 

Φαρμακωμένης είχε προηγηθεί της γνωριμίας του μουσικοσυνθέτη με τον ποιητή,
444

 

ενώ η πρώτη μελοποίηση του Ύμνου εις την Ελευθερίαν ήταν το αποτέλεσμα της 

βαθύτερης επικοινωνίας τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πολυλάς: «Ο 

μουσικός εμέτρησε δια μιας το ύψος του ποιητή, εννόησε τα πλάσματά του, και δεν 

άργησε να χαρίση εις το έθνος του το πρώτο ελληνικό μουσικό καλλιτέχνημα, τον 

Ύμνον εις την Ελευθερίαν».
445

 

Η πλούσια ποιητική ύλη του Ύμνου και η ουσιαστικότατη καλλιτεχνική 

συνάφεια του Μάντζαρου με τον ποιητή του, έδωσαν το έναυσμα στο 
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 Βλ.: Γ. Λαμπελέτ, «Νικόλαος Μάντζαρος», ό.π., 280. 
439

 Βλ.: Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα Γ΄, ό.π., αρ. 74, 247-251. 
440

 Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα Γ, ό.π., 249. 
441

 Βλ.: Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα Γ, ό.π., αρ. 76,  257-261. 
442

 Βλ.: Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα Γ, ό.π.,  259. 
443

 Βλ.: Μαρίνος Σιγούρος, «Ο Σολωμός εν Κέρκυρα», ό.π., 142. 
444

 Βλ.: Ιάκωβος Πολυλάς, «Προλεγόμενα», ό.π., 25.  
445

 Ιάκωβος Πολυλάς, «Προλεγόμενα», ό.π., 25. 
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μουσικοσυνθέτη για την πρώτη μελοποίηση, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1829-

1830 και αποτελείται από εικοσιτέσσερα μέρη, (το πρώτο καθιερώθηκε το 1865 ως ο 

Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας). Σύμφωνα με τον Πολυλά: «Το πλούτος της ποιητικής 

ύλης έδωσε αφορμήν εις τον Μάντζαρο να δείξει και αυτός τη μουσική του δύναμη 

εις τα εικοσιτέσσερα κομμάτια όπου συνθέτουν το πόνημά του, εις τα οποία με 

ανάλογην αρμονία συνοδεύει τα διάφορα ποιητικά φαντάσματα, αλλάζοντας αρμόδια 

τους ρυθμούς και τα μελωδήματα, από τον μαλακότερον έως τον αυστηρότερον 

χαραχτήρα».
446

 Στη μελοποίηση του Ύμνου, η μουσική αρτιότητα του Μάντζαρου 

ανταποκρίνεται στην ποιητική του Σολωμού, με την χρήση των κατάλληλων, 

ανάλογα με το χαρακτήρα των ποιητικών στίχων, ρυθμών, μελωδιών και μουσικής 

αρμονίας, σε τέτοιο βαθμό που ο ποιητής στο πρώτο άκουσμά του, συγκινείται και 

ξεσπά σε δάκρυα
. 447

 όπως μαρτυρεί ο Δε Βιάζης: «Βλέπων ο Ποιητής ότι η μουσική 

ήτο ανταξία της ποιήσεως, δηλαδή ότι οι νότες διερμήνευον την ιδέαν της ποιήσεως, 

ανελύετο εις δάκρυα εκ της συγκινήσεως».
448

 

Χαρακτηριστικό του μεγάλου και σοβαρότατου ενδιαφέροντος του Σολωμού 

για τη μουσική και για τη συνεργασία του με τον Μάντζαρο, είναι το περιστατικό που 

μεταφέρει ο Γεώργιος Λαμπελέτ, όπως το αφηγούνταν ο παππούς στον πατέρα του.  

Ο παππούς του Λαμπελέτ ήταν αυτόπτης μάρτυρας μιας σκηνής, η οποία 

επιβεβαιώνεται και από άλλες πηγές, όπου ο Μάντζαρος έπαιζε με ενθουσιασμό στο 

πιάνο τον Εθνικό Ύμνο και ο Σολωμός βημάτιζε με μεγάλα βήματα σε όλη την 

έκταση του δωματίου για να παρακολουθεί με το βηματισμό του το ρυθμό. Απ’ ό,τι 

αντιλήφθηκε και απ’ όσα άκουσε ο μάρτυρας, φαίνεται ότι ο ποιητής ήθελε να έχει ο 

Ύμνος τέτοια ρυθμική αγωγή και κίνηση, ώστε να μπορούν οι στρατιώτες να 

βηματίζουν σωστά, γι’ αυτό και μέσα από το βηματισμό του ήθελε να ελέγξει αν στη 

μελωδία του ύμνου μπορούσε να προσαρμοστεί ο ρυθμός και ο χρόνος της marche
.449 

το συγκεκριμένο περιστατικό αφενός επιβεβαιώνει ότι η ρυθμική κίνηση του Ύμνου 

στην πρώτη μελοποίηση είναι ενθουσιώδης, έντονη και γοργή, κατόπιν αιτήματος του 

ποιητή, αφετέρου αποτελεί ένα ακόμα αποδεικτικό στοιχείο για το μεγάλο 

ενδιαφέρον του Σολωμού για τη μουσική και ειδικότερα τη ρυθμική απόδοση του 

ποιήματός του.  

                                                           
446

 Ιάκωβος Πολυλάς, «Προλεγόμενα», ό.π., 25.  
447

 Βλ.: Δημήτριος Χαμουδόπουλος, Η ανατολή της έντεχνης μουσικής.., ό.π., 25-26, Μαρίνος 

Σιγούρος, «Ο Σολωμός εν Κέρκυρα» ό.π., 142 και Φάνης Μιχαλόπουλος, Εκδόσεις και μελοποιήσεις.., 

ό.π., 17-18. 
448

 Σπυρίδων δε Βιάζης, «Εκατονταετηρίς του Ύμνου εις την Ελευθερίαν», ό.π., 212. 
449

 Βλ.: Γ. Λαμπελέτ, «Νικόλαος Μάντζαρος», ό.π., 277-278. 
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Τα παραπάνω στοιχεία για τη σχέση του Μάντζαρου με το Σολωμό, 

αποτυπώνουν τη βαθιά πνευματική τους επικοινωνία, τον καλλιτεχνικό τους 

σύνδεσμο και το ιδιαίτερο και έντονο ενδιαφέρον του ποιητή για τη μουσική, καθώς 

μέσα από αυτή τη δημιουργική σχέση συστηματοποιεί και εμβαθύνει μουσικές 

γνώσεις, συναφή παιδεία και αντίληψη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πολυλάς: 

«Ενώ ο μουσικός εμψυχώνετο εις τη μελέτη της τέχνης του από τον ποιητή, τούτος 

πάλι καθημερινώς οικειώνετο περισσότερο εις τον μυστηριώδη αιθέρα της, και εις 

ολίγο διάστημα καιρού, δίχως να τη μάθη επιστημονικώς, έφθασε να μαντεύει τους 

βαθύτερους συνδυασμούς της»
450

. Η φιλία των δύο καλλιτεχνών συνέβαλε 

ουσιαστικά στην καλλιέργεια μιας βαθύτερης σχέσης του Σολωμού με τη μουσική, σε 

τέτοιο σημείο ώστε να ομολογεί στον Μάντζαρο, όπως αναφέρει ο Παλαμάς, ότι όσο 

εμβαθύνει στην μουσική τέχνη, τόσο πιο πολύ εμπνέεται στη δική του.
451

 Δεδομένου 

λοιπόν ότι η μουσική τέχνη και ειδικότερα η μουσική τέχνη του Μάντζαρου αποτελεί 

πηγή έμπνευσης για το Σολωμό, αξίζει να αναφερθούμε στο έργο και στην 

προσωπικότητα του μουσικοδιδασκάλου, στη μουσική του αντίληψη και θεωρία, 

ώστε μέσα από τη διερεύνηση αυτή, να αποτυπωθούν πτυχές της μουσικής γνώσης 

και αντίληψης του ίδιου του ποιητή και να οριστούν σημεία αναφοράς για τον 

ερμηνευτικό συσχετισμό τους με την αισθητική του θεωρία και το ποιητικό του έργο.  

 

 

                                                           
450

 Ιάκωβος Πολυλάς, «Προλεγόμενα», ό.π., 26. 
451

 Κωστής Παλαμάς, Διονύσιος Σολωμός (επιμ.: Ν. Χατζηγιακουμής), Αθήνα, Νέα Ελληνική 

Βιβλιοθήκη, 1981, 84. 
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Β) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ 

 

 

Ο Νικόλαος Μάντζαρος γεννήθηκε το 1795 σε αριστοκρατική οικογένεια της 

Κέρκυρας και απέκτησε από μικρός ευρεία μουσική παιδεία, με πρώτους δασκάλους 

μουσικής τους αδελφούς Πογιάγιους στο πιάνο και το βιολί και τους ιταλούς Moretti 

Marchigiano στη θεωρία της μουσικής και Barbatti στην αρμονία και τη σύνθεση.
452

 

Σημαντική για τη μουσική του κατάρτιση και την καλλιτεχνική του πορεία υπήρξε η 

διετής παραμονή του στην Ιταλία (1825-1827), όπου είχε την ευκαιρία να εντρυφήσει 

στην ιταλική μουσική, να τελειοποιήσει τις μουσικές του σπουδές και να συνδεθεί με 

τον δάσκαλο πολλών επιφανών μουσικοσυνθετών και διευθυντή του ωδείου της 

Νεάπολης San Sebastiano, Nicolo Antonio Zingarelli.
453

  

Μέσα από τις σπουδές του και την επαφή του με τον γνωστό 

μουσικοδιδάσκαλο, ο νεαρός Μάντζαρος είχε την ευκαιρία να μελετήσει και να 

εμβαθύνει στους τύπους και τα δόγματα της ιταλικής σχολής της παλαιάς 

μουσικής,
454

 τα οποία υιοθετεί στο μουσικό του έργο, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι 

δέχτηκε πρόταση από τον ίδιο το Zingarelli που τον εκτιμούσε βαθύτατα, να μείνει 

στην Ιταλία για να διευθύνει το ωδείο San Sebastiano.
455

 Ο ίδιος ωστόσο, αρνείται 

την πρόταση και επιστρέφει στην Κέρκυρα, όπου αφοσιώνεται μέχρι και το τέλος της 

ζωής του, το 1872, στη διδασκαλία της μουσικής τέχνης και παραδίδει αφιλοκερδώς 

μαθήματα πιάνου, αρμονίας, σύνθεσης και ενορχήστρωσης.
456

 Ο Μάντζαρος 

θεωρείται ο πρώτος μουσικοδιδάσκαλος της Ελλάδας και ο εμψυχωτής, πρώτος 

εκφραστής και γενάρχης της Επτανησιακής Σχολής, η οποία περιλαμβάνει συνθέσεις 

έντεχνης μουσικής κάθε μορφής, από επτανήσιους μουσουργούς και καλύπτει 

                                                           
452

 Βλ.: Φρειδερίκος Αλβανάς, «Νικόλαος ο Μάντζαρος», Αττικόν Ημερολόγιον, έτος Η (1874), 239-

240 και Σπύρος Μοτσενίγος, Νεοελληνική μουσική..., ό.π., 98-99.   
453

 Βλ.: Σπύρος Μοτσενίγος, Νεοελληνική μουσική..., ό.π., 100-103. 
454

 Βλ.: Σπυρίδων δε Βιάζης, «Ο Μάντζαρος», Παναθήναια, ό.π., 130. 
455

 Βλ.: Σπύρος Μοτσενίγος, Νεοελληνική μουσική..., ό.π., 101-103. 
456

 Βλ.: Σπύρος Παπαγεωργίου, «Περί των έργων του Μάντζαρου» (1875) στο Νικόλαος 

Χαλικιόπουλος Μάντζαρος: πατριάρχης των ελλήνων μουσικοσυνθετών…, ό.π., 94-98 και Σπυρίδων δε 

Βιάζης, «Ο Μάντζαρος», Παναθήναια, ό.π., 130-132. Χαρακτηριστική για την αφοσίωσή του 

Μάντζαρου στη μουσική διαπαιδαγώγηση της μουσικόφιλης νεολαίας είναι η μαρτυρία ενός μαθητή 

του, που παρατίθεται από τον Δε Βιάζη στο παραπάνω άρθρο. Το παιδί, παρόλο που διέθετε έφεση στη 

μουσική, δε μπορούσε να παρακολουθεί τα μαθήματα μουσικής που παρέδιδε ο Κερκυραίος 

μουσικοδιδάσκαλος, διότι έπρεπε να εργάζεται για να ενισχύει την πολυμελή και φτωχή οικογένειά 

του. Εντοπίζοντας τυχαία ο Μάντζαρος την κλίση και το ενδιαφέρον του παιδιού για τη μουσική, 

πρότεινε στον πατέρα του να καταβάλλει ο ίδιος τα χρήματα, ώστε να μπορεί ο γιος του να 

παρακολουθεί τα μαθήματα μουσικής.  
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χρονικά τον 19
ο
 αιώνα.

457
 Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1828 γνωρίζεται και συνδέεται 

στενά με τον Διονύσιο Σολωμό, όπως προαναφέρθηκε, ενώ το 1840 εκλέγεται 

Πρόεδρος της νεοϊδρυθείσας Φιλαρμονικής Εταιρείας της Κέρκυρας. 

Η σύνδεσή του με το όνομα του Σολωμού και τη μελοποίηση του Εθνικού 

Ύμνου των Ελλήνων, είναι, στην καλύτερη περίπτωση, ο μόνος λόγος για τον οποίο ο 

Μάντζαρος είναι σήμερα γνωστός, παρόλο που η εθνική και παιδαγωγική του 

προσφορά είναι τεράστια και το έργο του, τόσο το συνθετικό,
458

 όσο ιδιαίτερα το 

θεωρητικό, είναι ογκώδες και ιδιαίτερα σημαντικό για τη μουσική τέχνη της εποχής 

και ειδικότερα για την ελληνική μουσική, όπως επισημαίνουν οι μελετητές του.
459

  

Η παραγνώριση του Μάντζαρου και του έργου του που φαίνεται όχι μόνο από 

την άρνηση των κερκυραϊκών αρχών, λίγο μετά το θάνατό του, να αγοράσουν από 

την οικογένειά του και να διασώσουν τα χειρόγραφά του,
460

 αλλά και από το γεγονός 

ότι το μεγαλύτερο μέρος του διασωσμένου έργου του παραμένει αδημοσίευτο, 

οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Βασικότερος είναι η αρνητική εικόνα που 

καλλιεργήθηκε μάλλον σκόπιμα από τη μετέπειτα κριτική και πιο συγκεκριμένα από 

τα μέλη της Εθνικής Μουσικής Σχολής, η οποία συγκροτήθηκε με άστοχες και 

αναχρονιστικές αντιλήψεις, όπως υποστηρίζουν οι αρμόδιοι μελετητές. Η Εθνική 

Μουσική Σχολή, η οποία έπεται της Επτανησιακής και εκτείνεται από το 1900 

περίπου μέχρι το 1960, πρεσβεύει ότι αληθινή τέχνη είναι μόνο η εθνική και έχει ως 

κυριότερους εκφραστές τον Μανόλη Καλομοίρη και τον Γεώργιο Λαμπελέτ.
461

 Οι 

αναφορές των απολογητών του μουσικού εθνικισμού, όπως σημειώνουν σύγχρονοι 

μελετητές του έργου του Μάντζαρου, ανασκευάζοντας τον αρνητικό τους χαρακτήρα, 

επικεντρώνονται στην έλλειψη φαντασίας και στο σχολαστικισμό του, στην έλλειψη 

μελοδραματικών συνθέσεων από το έργο του,
462

 στη χαμηλή αισθητική αξία του εν 
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 Βλ.: Νικίας Λούντζης, «Η επτανησιακή μουσική σχολή, (Απροκάλυπτη θεώρηση και 

αναθεώρηση)», Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας 24 (2001) 9-40 
.
 βλ. ειδικότερα 9-10, 24. 

458
 Ο όρος «συνθετικός», στη μουσική ορολογία παραπέμπει σε μουσική σύνθεση.    

459
 Σημαντική προσπάθεια και ουσιαστική συμβολή στην επιστημονική μελέτη του έργου του Ν. 

Μαντζαρου γίνεται τα τελευταία χρόνια από ομάδα ερευνητών του Ιονίου Πανεπιστημίου, ανάμεσα 

στους οποίους ο Γ. Λεωτσάκος, Χ. Ξανθουδάκης, Κ. Καρδάμης, κ.ά.  
460

 Βλ.: Γιώργος Λεωτσάκος, «Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος (1795-1872)», Μουσικολογία 5-6, 

1987, 246. 
461

 Βλ.: Αναστασία Σιώψη, Η μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα, Αθήνα, Τυπωθήτω, 

2005, 296-298.   
462

 Βλ.: Χάρης Ξανθουδάκης, «Εισαγωγή» στο Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος: ερευνητική 

συμβολή στα 130 χρόνια από το θάνατο του συνθέτη, (επιμ.: Χάρης Ξανθουδάκης, Κώστας Καρδάμης), 

Κέρκυρα, Εκδόσεις του Μουσικού Λόγου, 2003, 15-16. 
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συνόλω έργου του, στον ιταλικό του χαρακτήρα και στην αμφισβήτηση της εθνικής 

του υφής.
463

  

Οι απορριπτικές αυτές απόψεις, διατυπωμένες μετά το θάνατο του Μάντζαρου 

εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολεμικής και της υποτίμησης της 

Επτανησιακής Μουσικής Σχολής και του Μάντζαρου, του πρώτου εκφραστή και 

γενάρχη της.
464

 Η συνοπτική παρουσίαση του συνθετικού και θεωρητικού του έργου, 

και η ανάλυση βασικών οριζουσών της μουσικής του θεωρίας και χαρακτηριστικών 

του ύφους του, όπως γίνεται σταδιακά τα τελευταία χρόνια από ερευνητές του Ιονίου 

Πανεπιστημίου, θα συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας συνολικής και 

εμπεριστατωμένης εικόνας για το έργο και τη μουσική του θεωρία και αντίληψη.  

Τα έργα του Μάντζαρου, με βάση τις καταγραφές από βιογράφους και 

σύγχρονους με τον μουσικοσυνθέτη μελετητές, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στα 

συνθετικά αφενός, δηλαδή στα μουσικά κομμάτια που συνέθεσε, και στα θεωρητικά 

αφετέρου, δηλαδή τις θεωρητικές και μουσικοκριτικές πραγματείες που συνέγραψε. 

Ο μαθητής του Μάντζαρου, Domenico Padovan διαχωρίζει τα έργα σε «ιδεαστικά» 

και σε «σχολαστικά»
465

, ενώ ο λόγιος Λαυρέντιος Βροκίνης σε «μελοποιήματα» και 

«θεωρητικά».
466

  

Στην πρώτη κατηγορία, σύμφωνα με τον Padovan, ο οποίος παρέχει την πρώτη 

και πιο ακριβή καταγραφή των έργων του Μάντζαρου, στη βάση της οποίας έγιναν 

και οι επόμενες, εμπίπτουν τρεις πλήρεις λειτουργίες, καντάτες για θέατρο, 

μελοποιήσεις θρήνων και ποιημάτων, εικοσιτέσσερις μουσικές συμφωνίες και μια 

σειρά από μελοποιήσεις του Ύμνου.
467

 Τα συνθετικά έργα της πρώτης δημιουργικής 

περιόδου του Μάντζαρου, 1815-1821 περιλαμβάνουν κυρίως ιταλογενείς μορφές 

φωνητικής μουσικής με ορχήστρα, όπως arias, cantatas, operas.
468

 Η γνωριμία του με 

το Σολωμό το 1828, συμπίπτει με τη στροφή του στο μουσικό ύφος και τις 

μορφολογικές επιλογές, αφού εγκαταλείπει τις συνθέσεις έργων σκηνικού τύπου για 

φωνή και ορχήστρα και μελοθετεί ελληνικά ποιήματα για φωνή και πιάνο σε 

απλούστερο μελωδικό ύφος, περίτεχνες πολυφωνικές δομές και πρωτότυπη αρμονική 
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 Βλ: Χάρης Ξανθουδάκης, «Μάντζαρου τύχαι», Πόρφυρας 75 (Οκτ. Δεκ. 1995), 25-34. 
464

 Βλ.: Νικίας Λούντζης, «Η Επτανησιακή μουσική σχολή..», ό.π., 9-40.  
465

 Domenico Padovan, «Poche parole sopra gli scritti del cav. Nicolo Manzaro» (1872) στο Νικόλαος 

Χαλικιόπουλος Μάντζαρος: πατριάρχης των ελλήνων μουσικοσυνθετών, ό.π., 69-76. 
466

 Λαυρέντιος Βροκίνης, Έργα: βιογραφικά σχεδάρια, (επιμ. - προλ.: Κώστα Δάφνη), Κέρκυρα, 1972. 
467

 Βλ.: Λεπτομερής καταγραφή των σωζόμενων έργων στο Γιώργος Λεωτσάκος, «Νικόλαος 

Χαλικιόπουλος Μάντζαρος», ό.π., 250-263. 
468

 Βλ.: Κώστας Καρδάμης, Ο προσολωμικός Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος και το έργο του, 

Κέρκυρα, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2006.  
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εξέλιξη
.
 τα στοιχεία αυτά τον καθιστούν, σύμφωνα με τον Ξανθουδάκη, το πρώτο -

ίσως και αξεπέραστο- πρότυπο του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού.
469

  

Σημαντικότερες και πιο γνωστές από τις μαντζαρικές μελοποιήσεις ελληνικών 

ποιημάτων είναι οι μελοποιήσεις ποιημάτων του Σολωμού και ειδικότερα οι 

μελοποιήσεις του Ύμνου εις την Ελευθερίαν, που, σύμφωνα με τους βιογράφους του 

Μάντζαρου, είναι τρεις.
470

 Η πρώτη μελοποίηση, γραμμένη σε ομοφωνικό ύφος με 

έντονο ρυθμικό μοτίβο με παρεστιγμένους στίχους,
471

 έχει δημοτικό, απλό και λαϊκό 

χαρακτήρα, ώστε, όπως αναφέρει ο Δε Βιάζης «να γίνει πιο εύκολα κτήμα του λαού 

και να αναζωπυρώσει την αγάπη του για την πατρίδα».
472

 Ο Πολυλάς τη 

χαρακτηρίζει ως ελληνική σύνθεση: «Είπα ελληνικό το σύνθεμα, διότι ο Μάντζαρος, 

μ’ όλον ότι μορφωμένος εις την Ιταλίαν, όμως εις τα περισσότερά του πονήματα, και 

εξόχως εις τον Ύμνον, έπλασε, εμπνεόμενος από τη δημοτική μουσική, έναν νέον 

είδος, του οποίου τα χαρακτηριστικά είναι η καθαρή απλότης και η θερμότης ίδια της 

Ανατολής».
473

 Η αντίληψη που εκφράζει ο Πολυλάς αντανακλά την εκτίμηση και το 

θαυμασμό προς τον πρώτο έλληνα συνθέτη και το έργο του, ειδικότερα αν λάβουμε 

υπόψη λίγο μεταγενέστερες κρίσεις, που αναφέρουν ότι η μουσική σύνθεση του 

Μάντζαρου, παρόλο που ήταν το αποτέλεσμα μιας φλογισμένης από πατριωτισμό 

ελληνικής καρδιάς, δεν μπορούσε, σε αντίθεση με το ποίημα του Σολωμού, να 

χαρακτηριστεί ως «ελληνική» ή «εθνική», αφού εμπεριείχε αναπόφευκτα την ιταλική 

επίδραση
.
 το γεγονός ωστόσο αυτό, όπως επισημαίνει ο Χαμοδόπουλος, ήταν 

αναμενόμενο σε μια περίοδο που η ελληνική έντεχνη μουσική ήταν ανύπαρκτη.
474

  

Στη δεύτερη μελοποίηση, η οποία πραγματοποιείται το 1842-1843 και αποτελεί 

μια προσπάθεια να τεθεί ο Ύμνος σε μια «σοβαρότερη μουσική», όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο Δε Βιάζης,
475

 θέλοντας έτσι να αποτυπώσει τη διαφοροποίησή της 
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 Βλ.: Χάρης Ξανθουδάκης, «Η μελοποίηση της σολωμικής ποίησης», Ο Άγνωστος Μάντζαρος, 

Διήμερο εκδηλώσεων (Αθήνα, 7-8 Δεκεμβρίου 2002) στο 

www.ionio.gr/~GreekMus/articles/mantzaros2002. 
470

 Βλ.: ενδεικτικά στα: Σπύρος Παπαγεωργίου, «Σολωμός και Μάντζαρος» (1902) στο Νικόλαος 

Χαλικιόπουλος Μάντζαρος: πατριάρχης των ελλήνων μουσικοσυνθετών…, ό.π., 172-176 και Σπυρίδων 

δε Βιάζης, «Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος», Απόλλων 62, ό.π., 944-946. Καταγραφή και 

ανάλυση των μέχρι τώρα ανευρεθέντων μελοποιήσεων του Ύμνου επιχειρείται στο Κώστας 

Ζεβρόπουλος, «Οι μελοποιήσεις του Σολωμικού Ύμνου εις την Ελευθερίαν από τον Νικόλαο 

Χαλικιόπουλο Μάντζαρο» στο Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος: ερευνητική συμβολή στα 130 

χρόνια από το θάνατο του συνθέτη, ό.π., 59-100.   
471

 Βλ.: Κώστας Ζερβόπουλος, «Οι μελοποιήσεις του σολωμικού Ύμνου..», ό.π., 66.  
472

 Σπυρίδων δε Βιάζης, «Ο Μάντζαρος», Παναθήναια, ό.π., 135. 
473

 Ιάκωβος Πολυλάς, «Προλεγόμενα», ό.π., 25-26. 
474

 Βλ.: Δ. Α. Χαμουδόπουλος, «Διονύσιος Σολωμός…», ό.π., 140-146. 
475

 Βλ.: Σπυρίδων δε Βιάζης, «Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος», Απόλλων 61 (Πειραιάς 1890), 

942-946
.
 βλ. ειδικότερα 944. 
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από την πρώτη, λαϊκή μελοποίηση, ενεργοποιείται η κλασική μουσική παιδεία και 

γνώση του μουσικοσυνθέτη με την υιοθέτηση αντιστικτικών τεχνικών, ιδιαίτερα της 

τεχνικής της φούγκας, που, όπως θα δούμε παρακάτω, έχει ιδιαίτερες συνδηλώσεις 

για τις αισθητικές αντιλήψεις τόσο του Μάντζαρου, όσο και του Σολωμού. Το έργο 

του, μια άριστη σύνθεση κλασικής μουσικής, που αποτελεί πολύ γνωστό άκουσμα 

της εποχής, ιδιαίτερα προσφιλές σε μουσικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, λαμβάνει 

πολύ θετικές κριτικές από ξένους μουσικοκριτικούς και ο Όθων στον οποίο είναι 

αφιερωμένο, απονέμει στο συνθέτη του το παράσημο του βασιλικού τάγματος του 

Σωτήρος. Η τρίτη μελοποίηση του Ύμνου σε ρυθμό εμβατηρίου, έγινε κατόπιν 

αιτήματος προς τον Μάντζαρο το 1861 για σύνθεση εμβατήριων τραγουδιών για το 

στρατό.
476

  

Σύγχρονοι μελετητές του συνθετικού έργου του Μάντζαρου υπογραμμίζουν τις 

εξαιρετικές ενορχηστρωτικές του ικανότητες, τον αξιοθαύμαστο πολυφωνικό πλούτο 

των μουσικών του δομών και την υγιή συγχώνευση ιταλικών, γερμανικών και 

γαλλικών στοιχείων με χαρακτηριστικά της ξεχωριστής κερκυραϊκής μουσικής 

παράδοσης
.477

 τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Μάντζαρος είναι 

ο πρώτος μουσικός στον ελληνικό χώρο που επιχειρεί να δημιουργήσει πρωτότυπο 

συνθετικό έργο, δικαιολογούν το χαρακτηρισμό του ως «πρώτη ελληνική μουσική 

ιδιοπροσωπία»
478

 και αντικρούουν πολλούς από τους αρνητικούς χαρακτηρισμούς 

που του αποδόθηκαν.  

Στη δεύτερη κατηγορία, αυτή των θεωρητικών ή σχολαστικών έργων του, για 

τα οποία επαινείται ιδιαίτερα από τους βιογράφους του, περιλαμβάνονται τα εξής: 

Trattato ragionato d’armonia, το νέο σύστημα μελέτης της αρμονίας που εφηύρε, 

Trattato teoretico-pratico delle Cadenze, μια μελέτη για τις μουσικές πτώσεις, Corso 

practico di composizione, μια πρακτική σειρά για τη σύνθεση, Studio delle 

disposizioni progressive di contrapunto, μια πρακτική σπουδή αντίστιξης με τα 

αρμονικά Γυμνάσματα του Fenaroli και δώδεκα φούγκες στα Partimenti του 

Zingarelli και τη μουσικοκριτική μελέτη για το έργο του Monsigny και του Gretry 

Rapporto del Cav. N. Manzaro presidente della musica della Societa Filarmonixa di 
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 Βλ.: Σπυρίδων δε Βιάζης, «Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος», Απόλλων 61, ό.π., 946. 
477

 Βλ.: Χάρης Ξανθουδάκης, «Ένας άγνωστος συνθέτης», «Τα νεανικά έργα», Ο Άγνωστος 

Μάντζαρος, Διήμερο εκδηλώσεων, ό.π. Για τη μελοποίηση δύο πετραρχικών στιχουργημάτων από τον 

Μάντζαρο, βλ.: Κώστας Καρδάμης, «Schubert, Liszt, Μάντζαρος: Τρεις συνθέτες του 19
ου

 αιώνα 

μελοποιούν Πετράρχη», Πόρφυρας 140 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2011), 135-148. 
478

 Χάρης Ξανθουδάκης, «Τα νεανικά έργα», Ο Άγνωστος Μάντζαρος, Διήμερο εκδηλώσεων, ό.π. 
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Corfu ec. Ec. Relative al dono di alcune opera de Monsigny e Gretry fallo alla 

medesima dal chiatissimo di lei socio onorario J. Lardin di Parigi.
479

 

Το θεωρητικό του έργο, όπως επισημαίνουν οι μελετητές του, αποτελεί μια 

ουσιαστική συμβολή στη μουσική θεωρητική γνώση, αλλά και στη διδασκαλία της 

αρμονίας και της αντίστιξης. Τόσο το θεωρητικό έργο του Μάντζαρου, όσο και το 

συνθετικό και παιδαγωγικό, υιοθετεί τις αισθητικές αξίες και τα χαρακτηριστικά της 

Nαπολιτάνικης μουσικής σχολής, κυριότερος εκφραστής και θεματοφύλακας του 

ύφους της οποίας ήταν o Antonio Zingarelli.
480

 Ο σεβασμός προς την τέχνη του 

παρελθόντος, η προσήλωση στις παραδοσιακές αρχές της ιταλικής μουσικής και η 

αφοσίωση σε μουσικές αξίες και εκπαιδευτικές μεθόδους των δασκάλων της 

ναπολιτάνικης σχολής του 18
ου

 (Durante, Fenaroli), αποτελούν τις βασικότερες 

ορίζουσες τoυ έργου του ιταλού μουσικοσυνθέτη.
481

  

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ύφους των έργων του Μάντζαρου και 

γενικότερα του ύφους των έργων των συνθετών της Ναπολιτάνικης μουσικής σχολής, 

είναι οι απλές μελωδικές γραμμές, η φυσικότητα στη μελωδία και αρμονία, η 

αντιστικτική υφή και οι πολυφωνικές μορφές. Στοιχεία όσμωσης της κλασικής 

παράδοσης, που κατά κύριο λόγο διατηρούσε η σχολή της Νάπολης, με το μουσικό 

ρομαντισμό, πτυχές του οποίου ο Έλληνας μουσικοσυνθέτης άρχισε σταδιακά να 

ενστερνίζεται, μπορούν να εντοπιστούν στο έργο των συνθετών της σχολής, γεγονός 

που έχει οδηγήσει μελετητές να χαρακτηρίσουν τη σχολή της Νάπολης, ως τον 

«πυρήνα του μουσικού ρομαντισμού».
482

 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τους συνθέτες 

της ναπολιτάνικης σχολής σε δύο μορφές αντιστικτικής τέχνης, οι οποίες 

χρησιμεύουν ως διδακτικά μέσα, τη μέθοδο των Partimenti και τη μουσική μορφή της 

φούγκας.
483
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 Βλ.: Σπύρος Παπαγεωργίου, «Περί των έργων του Μάντζαρου» (1875), ό.π., 110-117
.
 Domenico 

Padovan, «Poche parole sopra gli scritti del cav. Nicolo Manzaro» (1872) στο Νικόλαος Χαλικιόπουλος 

Μάντζαρος: πατριάρχης των ελλήνων μουσικοσυνθετών, ό.π., 74-76. 
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 Βλ.: Rey Morgan Longyear, «The Symphonies of Nicolo Zingarelli», Analecta Musicologica 19 

(1979) 288. 
481

 Βλ.: Δημήτρης Μπρόβας, «Η φούγκα και η σημασία της για τον Νικόλαο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο 

μέσα από το Rapporto του», Μουσικός Λόγος, τχ. 7 (Καλοκαίρι 2006), Αφιέρωμα στον Νικόλαο 

Χαλικιόπουλο Μάντζαρο, 61-63. 
482

 Κώστας Κακαβελάκης, «Ο μουσικός ρομαντισμός και τα εθνικά κινήματα»: Νικόλαος 

Χαλικιόπουλος Μάντζαρος: ερευνητική συμβολή στα 130 χρόνια από το θάνατο του συνθέτη, ό.π., 143-

157
.
 βλ. ειδικότερα 154. 

483
 Βλ.: Δημήτρης Μπρόβας, «Τα Partimenti του Νικόλαου Χαλικιόπουλου Μάντζαρου» στο Νικόλαος 
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Η προσήλωση που επιδείκνυε ο Zingarelli και η Ναπολιτάνικη μουσική σχολή 

στις δύο αυτές μουσικές αντιστικτικές μορφές, υιοθετείται και από τον Έλληνα 

μουσικοσυνθέτη. Το partimento, η ιδιαίτερη πρακτική σολιστικού αυτοσχεδιασμού 

πάνω σε πληκτοφόρα όργανα, που χρησιμοποιούνταν κυρίως ως μέσο διδασκαλίας 

της αρμονίας, της αντίστιξης και της φόρμας, χρησιμοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία 

από τον Μάντζαρο, στις αρμονικές επεξεργασίες των Partimenti του Fenaroli.
484

  

Η μουσική μορφή της φούγκας, ενός είδους πολυφωνικής σύνθεσης, που 

αποτελεί ιδανικό τόπο για συνδυασμό της μελωδίας, της αρμονίας και της 

αντίστιξης,
485

 κατέχει ιδιαίτερη θέση στο θεωρητικό έργο του Μάντζαρου. Ο 

Έλληνας μουσικοσυνθέτης γράφει δώδεκα φούγκες τις οποίες αφιερώνει στο 

δάσκαλό του, από τον οποίο, όπως επίσης και από το σύνολο της ιταλικής κριτικής 

λαμβάνει θετικότατα σχόλια,
486

 ενώ παράλληλα συγγράφει την αισθητικοκριτική 

μελέτη του για τις φούγκες των Monsigny και Gretry. Μέσα από τη μελέτη αυτή 

(Rapporto del Cav. N. Manzaro presidente della musica della Societa Filarmonixa di 

Corfu ec. Ec. Relative al dono di alcune opera de Monsigny e Gretry fallo alla 

medesima dal chiatissimo di lei socio onorario J. Lardin di Parigi) που συνδυάζει 

μουσικοκριτικό κείμενο και μουσική ανάλυση της φούγκας του Monsigny, 

διαφαίνονται στοιχεία της μουσικής τέχνης και αισθητικής αντίληψης του 

Μάντζαρου: εκθειάζεται η επιτυχής ισορροπία μεταξύ φόρμας και περιεχομένου στο 

έργο του Monsigny, καθώς και η φυσικότητα στην έκφραση, η καταλληλότητα της 

μουσικής του για θεατρική δράση, η έκφραση του πάθους, ενώ αναλύονται πληθώρα 

τεχνικών θεμάτων σχετικά με την αρμονία, την αντίστιξη και την φόρμα.
487

  

Τα σχόλια του Μάντζαρου στη σημαντική αυτή μελέτη, που αποτελεί το 

μοναδικό από τα σωζόμενα θεωρητικά έργα του Μάντζαρου σε έντυπη μορφή, 

αναιρούν, σύμφωνα με τον Μπρόβα, το χαρακτηρισμό του σχολαστικού που του 

αποδόθηκε, αφού παρουσιάζεται να επιτίθεται στους άκαμπτους κανόνες και τους 

τυπολάτρες.
488

 Ο εκθειασμός στοιχείων, όπως η έκφραση του πάθους και η ισορροπία 

και δύναμη της μορφής και του περιεχομένου του έργου, τα οποία θεωρούνται από 

τον Κακαβελάκη ως βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία του μουσικού Ρομαντισμού,
489

 

καθώς η επίθεση του απέναντι στους άκαμπτους κανόνες, αποτυπώνουν την 
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αφομοίωση ρομαντικών στοιχείων στη μουσική θεωρία του μουσικοσυνθέτη. Όπως 

εξάλλου υποστηρίζει ο Κακαβελάκης, ο Μάντζαρος, ο οποίος συνδέεται με τον 

πυρήνα του μουσικού ρομαντισμού, τη σχολή της Νάπολης, προωθεί στο κριτικό του 

έργο και στην μουσική του πρακτική ρομαντικά στοιχεία και αντιλήψεις, όπως το 

άνοιγμα προς το άπειρον, τη μελέτη του ελληνικού πάθους και τον αυθορμητισμό.
490

 

Ο συνειδητός στόχος και η αποστολή του έλληνα μουσικοδιδάσκαλου, μετά την 

απόρριψη της πρότασης του Zingarelli για παραμονή στην Ιταλία και την επιστροφή 

του στην Κέρκυρα, για δημιουργία και «ένταξη μιας ελληνικής μουσικής γλώσσας 

στο ευρύτερο κίνημα του Ρομαντισμού»,
491

 αντανακλά την αντίληψη για τις εθνικές 

αποχρώσεις του Ρομαντισμού,
492

 επιβεβαιώνει τη ρομαντική αισθητική προοπτική 

που υιοθετεί ο Μάντζαρος και αντικρούει αρνητικούς χαρακτηρισμούς που 

αποδόθηκαν στο έργο του, όπως ο ιταλικός του χαρακτήρας.   

Οι σχέσεις του Μάντζαρου με τη ρομαντική φιλοσοφία και ειδικότερα με τον 

ευρωπαϊκό ιδεαλισμό, οι οποίες έχουν πρόσφατα αρχίσει να αναγνωρίζονται, να 

εντοπίζονται και να μελετούνται, είναι, σύμφωνα με τον Καρδάμη,
493

 εμφανείς στα 

ολιγάριθμα σωζόμενα έργα του αφενός, όπως στο Rapporto που προαναφέρθηκε, στο 

Cenni sul Conte Solomos και σε άλλα διάσπαρτα κείμενα μικρότερης έκτασης στα 

διάφορα μαντζαρικά συγγράμματα και στις σημειώσεις του αφετέρου, για 

παράδειγμα τις σημειώσεις στο εξώφυλλο του «Libro Quinto» του Αρχείου Νικόλαου 

Χαλικιόπουλου Μάντζαρου, όπου γίνεται αναφορά στον Hegel, Kant, Rosmini και 

Cousin.
494

  

Στο Cenni sul Conte Solomos, ο τονισμός της «οξύτατης και υπερβατικιάς 

δύναμης» του Σολωμού να φαντάζεται,
495

 η αναφορά στη «συναίσθηση» που 

αποτελεί το «αντικείμενο της ενατένισης του ποιητή»
496

 και ο χαρακτηρισμός του ως 

ενός «ποιητή αληθινά ρομαντικο[ύ]»,
497

 παραπέμπουν σε όρους και χαρακτηριστικά 

της ρομαντικής αισθητικής αντίληψης και υποδηλώνουν την εξοικείωση του 

Μάντζαρου με αυτήν. Επιπλέον, η αναφορά στην αναζήτηση του «αληθούς» και της 
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«συνολικής ιδέας περιεκτικής των πάντων» από τον ποιητή,
498

 καθώς και η μνεία 

εννοιών όπως το «πνεύμα» και η «ιδέα»,
499

 αποτυπώνουν την επίδραση της 

ιδεαλιστικής αισθητικής θεωρίας και αντίληψης στον Μάντζαρο. Η αντιθετική 

προοπτική με την οποία παρουσιάζονται το «πνεύμα» και το «σώμα» και η πρόκριση 

του πρώτου, στην αναφορά του Μάντζαρου ότι ο Σολωμός «είναι ανά πάσα στιγμή 

έτοιμος να βιώσει το θάνατο του σώματος ως βίο του πνεύματος»,
500

 αντανακλά την 

εγελιανή αισθητική αντίληψη για τις δύο έννοιες.
501

 Η έμφαση επιπλέον που δίνει η 

θεωρία του Εγέλου στη συγκεκριμενοποίηση και μορφοποίηση μιας αφηρημένης 

ιδέας,
502

 απηχείται στην άποψη και μαρτυρία του μουσικοσυνθέτη για τον ποιητή, ότι 

«όσο πιο αφηρημένη είναι η ιδέα, άλλο τόσο αυτός, όταν την εκφράζει, τη 

συγκεκριμενοποιεί και της λαγαρίζει τη μορφή διά του λόγου».
503

  

Έμμεσες αναφορές που παραπέμπουν σε όρους της ιδεαλιστικής φιλοσοφίας 

μπορούν να εντοπιστούν και στη νεκρολογία που κάνει ο Μάντζαρος για το μαθητή 

του Antonio Liberalli, που αποτελεί ένα από τα ελάχιστα δημοσιεύματα του 

μουσικοσυνθέτη. Οι φράσεις «το ανώτερο Πνεύμa του [Liberalli], στραμμένο σχεδόν 

πάντοτε στο Θεό και στην Τέχνη» και «γεμάτος ολόκληρος από την ενατένιση του 

Θεού»
504

, παραπέμπουν σε ιδεαλιστικούς φιλοσοφικούς όρους και συγκεκριμένα στα 

τρία επίπεδα της εγελιανής φιλοσοφικής σκέψης που εκφράζουν το Θείο, το Αληθινό 

και το Υψηλό και οδηγούν στην τελείωση του Απόλυτου Πνεύματος: την τέχνη, τη 

θρησκεία και τη φιλοσοφία.
505

 Οι έννοιες της «Πατρίδας» και του «Έθνους» 

εμφανίζονται επίσης συστηματικά στο κείμενο αυτό του Μάντζαρου, 

προσλαμβάνοντας όχι τη στενή ερμηνεία μια εθνικιστικής προσέγγισης, αλλά την 

ευρύτητα που τους προσδίδει η εγελιανή προσέγγιση.
506

 

Στο πλαίσιο των ρομαντικών ιδεαλιστικών φιλοσοφικών αντιλήψεών του και 

πιο συγκεκριμένα της πεποίθησης ότι μέσω της μουσικής μπορεί να υπάρξει σύνδεση 

με το Ωραίο και το Υψηλό, ο Μάντζαρος αναπτύσσει από το 1840 περίπου, ένα 

λειτουργικό αισθητικό σύστημα, με βάση το οποίο η μουσική μορφή της φούγκας 
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θεωρείται το μέσο σύνδεσης της μουσικής τέχνης με τη φιλοσοφία.
507

 Όπως μπορεί 

να εξαχθεί από τα θεωρητικά έργα και την αισθητική θεωρία του Μάντζαρου, 

σύμφωνα με τον Καρδάμη, η φούγκα, λόγω της ιδιότητάς της «να ενοποιεί 

φαινομενικά ετερόκλητες ποιότητες», αποτελεί τη μουσική έκφραση του Υψηλού, 

μιας από τις βασικότερες κατηγορίες της ρομαντικής αισθητικής σκέψης.
508

 Η 

μουσική συνεπώς, μέσω της φούγκας που εμπερικλείει και συνδυάζει με αρμονικό 

τρόπο ετερόκλητα στοιχεία, μπορεί να μορφοποιήσει τη φιλοσοφική έννοια του 

Υψηλού. Αξίζει να αναφερθεί ότι η χρήση της μουσικής μορφής της φούγκας στη 

δεύτερη μελοποίηση του Ύμνου από τον Μάντζαρο παραπέμπει ακριβώς στην 

έκφραση του Υψηλού που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Εθνικό και δίνει 

«την πλέον δόκιμη εκδοχή για τη φύση της «εθνικής μουσικής» του αναγεννώμενου 

«έθνους»».
509

 Οι παραπάνω αισθητικές αντιλήψεις του Μάντζαρου συνδέονται με τις 

φιλοσοφικές αντιλήψεις και την αισθητική θεωρία του Σολωμού, όπως θα διαφανεί 

από μια συγκριτική τους προσέγγιση που θα επιχειρηθεί παρακάτω. 

Μια έννοια με κυρίαρχη θέση στη θεωρητική σκέψη και την αισθητική του 

Μάντζαρου, η οποία αναφέρεται, σύμφωνα με τους μελετητές, σε διάφορα σημεία 

τουλάχιστον τριών από τα θεωρητικά κείμενά του, είναι η έννοια της ενότητας, της 

συνοχής που πρέπει να διέπει τα διάφορα στοιχεία και τα μέρη της μουσικής 

σύνθεσης.
510

 Η αρμονική συνύπαρξη των πολλών και ετερόκλητων στοιχείων της 

σύνθεσης με σκοπό τη δημιουργία αδιαίρετου όλου, ενός υψηλού έργου τέχνης που 

χαρακτηρίζεται πρωτίστως από συνοχή,
511

 αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 

αισθητικές θέσεις του μουσικοσυνθέτη, η οποία αποτυπώνεται σε διάφορά σημεία 

του θεωρητικού του έργου και η οποία πιστεύουμε ότι απηχεί την εγελιανή έννοια της 

«ολότητας».  

Στο Cenni sul Conte Solomos, ο «νόμος της ενότητας», όπως τον ονομάζει ο 

Ξανθουδάκης,
512

 συνδέεται με τη μορφή της φούγκας και τη διάρθρωσή της: «Μια 

μέρα μου εζήτησε να του δώσω μια γενική ιδέα αυτού που αποκαλείται μουσική 

                                                           
507

 Βλ.: Κώστας Καρδάμης, «Μια άγνωστη νεκρολογία..», ό.π., 125-126. 
508

 Κώστας Καρδάμης, «Μια άγνωστη νεκρολογία..», ό.π., 124-125. 
509

 Κώστας Καρδάμης, «Μια άγνωστη νεκρολογία.., ό.π., 127. Ο Λαμπελέτ εξάλλου υποστηρίζει ότι η 

φούγκα μπορεί να οδηγήσει στην «αληθινή εθνική μουσική του μέλλοντος» στο Γ. Λαμπελέτ, «Η 

εθνική μουσική», Παναθήναια 2, 15 (1901) 82-90 και 126-131. 
510

 Βλ.: Χάρης Ξανθουδάκης, «Ο νόμος της ενότητας: τεκμήρια» στο Νικόλαος Χαλικιόπουλος 

Μάντζαρος: ερευνητική συμβολή στα 130 χρόνια από το θάνατο του συνθέτη, ό.π., 195-201. 
511

 Βλ.: Δημήτρης Μπρόβας, «Η φούγκα και η σημασία της..», ό.π., 62. 
512

 Η μετάφραση είναι από το κείμενο του Ξανθουδάκη για το «νόμο της ενότητας», Χάρης 

Ξανθουδάκης, «Ο νόμος της ενότητας: τεκμήρια» στο Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος: ερευνητική 

συμβολή στα 130 χρόνια από το θάνατο του συνθέτη, ό.π., 196. 
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φούγκα, παναπεί του ελεύθερου και αυθόρμητου νόμου που συνδέει την ενότητα με 

το καλλιτεχνικό αρμονικό ποίημα».
513

 Η φούγκα ως τύπος μουσικής γραφής που 

συνδηλώνει το καλλιτεχνικά υψηλό, όπως προαναφέρθηκε, είναι ιδεώδης για την 

πραγμάτωση του νόμου αυτού, εφόσον τα ετερόκλητα στοιχεία που περιλαμβάνει, 

συνδέονται και συνδυάζονται αρμονικά, στο πλαίσιο μιας σχετικά ελεύθερης δομής, 

η οποία καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το μουσικοσυνθέτη και έχει σαν βασικό 

χαρακτηριστικό γνώρισμα την ενότητα και τη συνοχή των στοιχείων που την 

αποτελούν. 

Στην «Εισαγωγή» στα Partimenti του Fenaroli, η έννοια της ενότητας 

αναφέρεται ως «ενοποιητικός νόμος» και αφορά στο είδος της πολυφωνίας που 

συνδυάζει τις «καθαρές» αντιστικτικές τεχνικές με την αρμονική πρακτική του basso 

continuo. Η έννοια αυτή μεταφέρεται από τον Μάντζαρο και στο ευρύτερο πλαίσιο 

της αισθητικής, στο Rapporto, συσχετισμένη με την «αληθινή έκφραση του ωραίου», 

ή ακόμα και συνδεδεμένη με την ίδια την υπόσταση της τέχνης, με “τόπο” εφαρμογής 

την αρμονία.
514

 Ο «νόμος της ενότητας», σύμφωνα με τον Μάντζαρο, διέπει το 

σύνολο του μουσικού φαινομένου, από τον στοιχειώδη ήχο, τη φύση και τις 

δυνατότητές του,  μέχρι το πιο πολύπλοκο σύνθεμα και την αισθητική διάσταση της 

τέχνης που τον χρησιμοποιεί.
515

  

Ο έννοια της ενότητας με το περιεχόμενο και την προοπτική που λαμβάνει από 

τον Μάντζαρο, θα μπορούσε, πιστεύουμε, να συσχετιστεί με την εγελιανή έννοια της 

Ολότητας στο έργο τέχνης, με βάση την οποία «περιεχόμενο» και «αισθητό» ή Ιδέα 

και μορφή συντίθενται για να σχηματίσουν μια «ελεύθερη συμφιλιωμένη 

ολότητα».
516

 Η διασύνδεση και αντιστοιχία των διαφορετικών στοιχείων και η τελική 

ολότητα που σχηματίζεται αποτελεί, για την εγελιανική αισθητική, την έκφραση του 

ωραίου, του ιδεώδους και, σε τελική ανάλυση, της ίδιας τέχνης.
517

 

Ο Μάντζαρος, με βάση το πολυσχιδές συνθετικό και θεωρητικό του έργο σε 

συνδυασμό με την παιδαγωγική και διδακτική του δραστηριότητα, θεωρείται, από 

τους σύγχρονους μελετητές ο γενάρχης της έντεχνης νεοελληνικής μουσικής, ο 

οποίος αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη για τη μουσική ανάπτυξη της Κέρκυρας και 

της Ελλάδας εν γένει. Η σημασία και η αξία του Έλληνα μουσικοσυνθέτη και του 

                                                           
513

 Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, ό.π., 268. 
514

 Χάρης Ξανθουδάκης, «Ο νόμος της ενότητας..», ό.π., 195-201. 
515

 Χάρης Ξανθουδάκης, «Ο νόμος της ενότητας..», ό.π., 200. 
516

 G.W.F. Hegel, Εισαγωγή στην αισθητική.., ό.π., 32. 
517

 Βλ.: G.W.F. Hegel, Εισαγωγή στην αισθητική.., ό.π., 33. 
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έργου του, η οποία είναι ανεπαρκώς επιστημονικά διερευνημένη και εν πολλοίς 

άγνωστη σήμερα, αναγνωριζόταν την εποχή του, τόσο από εντόπιους, όσο και από 

ξένους. Μέσα από τις ανακαλύψεις των έργων του και της απήχησής τους στο 

κερκυραϊκό κοινό, γίνεται προφανής η αναγνώριση του ως κύριας μορφής της 

μουσικής ζωής της Ελλάδας,
518

 ενώ η εκτίμηση και ο θαυμασμός των ξένων 

αποτυπώνεται αφενός στα σχόλια του Zingarelli για τα έργα του και στην πρόταση 

που του έκανε να τον διαδεχθεί,
519

 αφετέρου στη σημασία που απέδιδαν γνωστοί 

Ιταλοί μουσικοί της εποχής στην άποψη και την κρίση του Έλληνα ομοτέχνου 

τους.
520

 

Η μουσική θεωρία και οι αισθητικές αντιλήψεις του Μάντζαρου μπορούν να 

υποδείξουν ορισμένες βασικές ορίζουσες της μουσικής γνώσης και των αντιλήψεων 

του Σολωμού και παράλληλα να συμβάλλουν στη διερεύνηση και ερμηνεία των 

κοινών στοιχείων της αισθητικής τους θεωρίας και αντίληψης, ζήτημα με το οποίο θα 

ασχοληθούμε αναλυτικά παρακάτω. 

 

  

  

 

 

 

                                                           
518

 Βλ.: Κώστας Καρδάμης, «Greek Music of the Early Nineteenth Century: Nikolaos Halikiopoulos 

Mantzaro...», ό.π. 
519

 Βλ.: Σπύρος Μοτσενίγος, Νεοελληνική μουσική..., ό.π., 100-103.   
520

 Βλ.: Σπύρος Παπαγεωργίου, «Περί των έργων του Μάντζαρου».., ό.π., 99-103. 
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Γ) ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 

ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 

 

 

Μέσα από τη διερεύνηση της σχέσης του Μάντζαρου με τον Σολωμό και της 

ανάλυσης του έργου και της αισθητικής θεωρίας του μουσικοσυνθέτη, μπορούν να 

εντοπιστούν αρκετά κοινά στοιχεία στη ζωή, στο έργο και στις αισθητικές αντιλήψεις 

των δύο ανδρών. Τα σημαντικότερα κοινά στοιχεία του Μάντζαρου και του 

Σολωμού, κυρίως όσον αφορά στο έργο και στις αισθητικές τους αντιλήψεις, θα 

αναφερθούν πιο κάτω, ώστε να γίνουν σαφέστερα τα σημεία επαφής και οι ομότροπες 

θεωρητικές και αισθητικές τους καταβολές και αντιλήψεις.  

Το επτανησιακό περιβάλλον όπου ζουν και η ιταλική τους μόρφωση, τους 

δίνουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την ιταλική λογοτεχνική και μουσική 

παράδοση, όπως και με συναφείς ευρωπαϊκές αισθητικές αντιλήψεις, ενώ οι ιταλικές 

καταβολές είναι εμφανείς στο έργο και των δύο, ιδιαίτερα στο πρώιμο. Το έργο, η 

διδασκαλία και η αισθητική θεωρία του Μάντζαρου, όπως διαφάνηκε από την 

παραπάνω διερεύνηση, συνδυάζουν στοιχεία της κλασικής παράδοσης, αντλημένα 

κυρίως από τη Σχολή της Νάπολης, αλλά και ρομαντικές αισθητικές αντιλήψεις, οι 

οποίες κυριαρχούσαν την περίοδο που έζησε στην Ιταλία. Αντίστοιχα, ο Διονύσιος 

Σολωμός στην αρχή της καλλιτεχνικής του πορείας ενστερνίζεται τις αισθητικές 

αρχές του νεοκλασικισμού και στη συνέχεια υιοθετεί τις αισθητικές αντιλήψεις του 

γερμανικού κυρίως ρομαντισμού, συνδυάζοντας στοιχεία και από τα δύο 

καλλιτεχνικά ρεύματα στο ώριμο ποιητικό του έργο.
521

 Και οι δύο λοιπόν καλλιτέχνες 

ζώντας στην εποχή που καλλιτεχνικά δεσπόζει ο Ρομαντισμός, δεν εγκαταλείπουν την 

παράδοση στο έργο τους, αλλά διατηρούν στοιχεία του κλασικισμού και συνδυάζουν 

δημιουργικά τις δυνατότητες που τους παρέχουν τα δύο ρεύματα
.
 ειδικότερα ο 

Σολωμός προβαίνει σε μια πρωτόφαντη για την εποχή του μείξη τρόπων.
522

  

Σημαντικότατο επιπλέον κοινό στοιχείο στις αισθητικές αντιλήψεις των δύο 

αντρών, είναι ότι ο συντονισμός τους με το Ρομαντισμό, περνά μέσα από τη 

γερμανική προοπτική και κατά κύριο λόγο μέσα από τη φιλοσοφικο-αισθητική 

                                                           
521

 Βλ.: Louis Coutelle, «Η παλιά παιδεία πίσω από τη νέα τέχνη του Σολωμού»: Πλαισιώνοντας τον 

Σολωμό (1965-1989), Αθήνα, Νεφέλη, 1990, 85-161
.
 Γιώργος Βελουδής, Διονύσιος Σολωμός. 

Ρομαντική ποίηση και ποιητική, ό.π.
.
 Γιώργος Βελουδής, «Ο επτανησιακός εγελιανισμός»: Μονά – 

Ζυγά. Δέκα νεοελληνικά μελετήματα, Αθήνα, Γνώση, 1992, 79-96. 
522

 Βλ.: Δημήτρης Αγγελάτος, Το έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών, 

ό.π. 
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θεωρία του G.W.F Hegel. Η αισθητική ρομαντική αντίληψη του Μάντζαρου, όπως 

έχει επισημανθεί πιο πάνω, βασίζεται στις εγελιανές έννοιες του Πνεύματος και του 

Αληθινού που βρίσκουν την έκφραση και την τελείωσή τους στη θρησκεία, την τέχνη 

και τη φιλοσοφία, στην έννοια του Υψηλού στο έργο τέχνης, το οποίο βρίσκει 

εφαρμογή στη μουσική μορφή της φούγκας, ικανή να ενοποιεί ετερόκλητα στοιχεία, 

καθώς και στην έννοια της ενότητας, η οποία πρέπει να διέπει το έργο τέχνης.  

Η εγελιανή αντίληψη για το υψηλό πνευματικό περιεχόμενο του έργου τέχνης, 

το οποίο συνδυάζει και ενοποιεί το αισθητό και το πνευματικό και βρίσκεται σε μια 

συνεχή αμφίδρομη κίνηση από το ένα προς το άλλο, ώστε το αισθητό να 

πνευματοποιείται και το πνευματικό να αισθητοποιείται, η έννοια του Απόλυτου και 

της προσέγγισής του μέσω του Λόγου, η έννοια της Ολότητας, της Ιδέας, του 

Πνεύματος, τα οποία εκφράζονται στο έργο τέχνης μέσα από την ενοποίηση και την 

εξισορρόπηση διαφορετικών δυνάμεων και ετερόκλητων μερών, η αρχή της ενότητας 

στην πολλαπλότητα, η αντίληψη για την κυκλική κίνηση του Αληθινού, αποτελούν 

ορισμένες από τις βασικές αισθητικές αρχές της ώριμης δημιουργικής περιόδου του 

Σολωμού, οι οποίες αρδεύονται από τη φιλοσοφική αισθητική θεωρία του Hegel.
523

  

Στις ιταλικές σημειώσεις και στους στοχασμούς του Σολωμού, όπου 

αποτυπώνονται οι φιλοσοφικές αυτές αντιλήψεις, υπάρχουν εκτεταμένες αναφορές σε 

εγελιανές αντιλήψεις στις οποίες επικεντρώνεται και ο Μάντζαρος. Αναφέρουμε 

ενδεικτικά τον ορισμό της τέχνης ως «του ενεργητικού δεσμού μεταξύ του Αληθινού 

και του Ωραίου –και η ταύτισή του.»
524

 και τη συστηματική αναφορά στην Ιδέα, η 

οποία πρέπει να συνδυάζει το «υπερβατικό βάθος» και το «φυσικό μέρος»
525

 και στην 

οποία «θα ενσαρκωθεί το ουσιαστικότερο και υψηλότερο περιεχόμενο της αληθινής 

ανθρώπινης φύσης, η πατρίδα και η θρησκεία.»
526

 Ο Σολωμός, όπως και ο 

Μάντζαρος, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνοχή των μερών του έργου τέχνης, στην 

ενότητα που πρέπει να το διέπει
527

 και την ισορροπία αντιθετικών δυνάμεων, 

αναφερόμενος σε «μια ενότητα περισσότερων δυνάμεων» που «εκδηλώνεται στο 

                                                           
523

 Βλ.: Γιώργος Βελουδής, «Ο επτανησιακός εγελιανισμός», ό.π., 89-90
.
 Γιώργος Βελουδής, Διονύσιος 

Σολωμός: ρομαντική ποίηση…, ό.π., 204-217. Για αναλυτική αναφορά στον εγελιανισμό στο Σολωμό, 

βλ. Δημήτρης Αγγελάτος, Το έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών, ό.π., 

247-302. 
524

 Διονύσιος Σολωμός, ‘Στοχασμοί’ στους Ελεύθερους Πολιορκημένους, (μτφρ.-εισ.-σχόλια: Γιώργος 

Βελουδής), Αθήνα, Περίπλους, 1997, 36 (Στοχασμός αρ.15). 
525

 Διονύσιος Σολωμός, ‘Στοχασμοί’.., ό.π., 32 (Στοχασμός αρ.7β). 
526

 Διονύσιος Σολωμός, ‘Στοχασμοί’.., ό.π., 29 (Στοχασμός αρ.3). 
527

 Για την έννοια της ενότητας, βλ. Δημήτρης Αγγελάτος, Το έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο 

κόσμος των λογοτεχνικών ειδών, ό.π., 286-288. 
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ισοζύγιο των μορφών»
.528

 χαρακτηριστικές και συστηματικές είναι και οι προτροπές 

προς εαυτόν για βαθιά σκέψη ως προς το θέμα αυτό.
529

 Το γεγονός εξάλλου ότι 

κάποιες από τις αισθητικές αντιλήψεις του Μάντζαρου που εμφορούνται από τον 

εγελιανικό ιδεαλισμό, εκφράζονται στο κείμενό του για τον Σολωμό και τον 

περιγράφουν, είναι χαρακτηριστικό των κοινών τους θέσεων και αντιλήψεων. 

Ο άκρος ζήλος απέναντι στην τέχνη και η αφιέρωση της ζωής στην υπηρεσία 

της, η υψηλή εθνική συνείδηση και η σημαντική συνεισφορά στο έθνος, αποτελούν 

κοινά χαρακτηριστικά της καλλιτεχνικής παρουσίας του Μάντζαρου και του 

Σολωμού. Η αφοσίωση του Mάντζαρου στη μουσική και η εθνική του συνεισφορά 

αποτυπώνεται στην αμισθί μουσική διδασκαλία της νεολαίας, ενώ η ολοκληρωτική 

αφιέρωση της ζωής του Σολωμού στην ποίηση και ο άοκνος και συνεχής αγώνας του 

για την ποιητική δημιουργία αντανακλά το ζήλο του και την αφοσίωσή του στο 

ιδανικό της ποίησης. O στόχος για δημιουργία εθνικού έργου αποτελεί κοινή 

ορίζουσα των δύο καλλιτεχνών, στο πλαίσιο της οποίας εμπλέκονται σε μια 

παράλληλη προσπάθεια να εκφραστούν σε ελληνικό ιδίωμα, το οποίο έπρεπε 

ταυτόχρονα να δημιουργήσουν,
530

 μιας και την περίοδο αυτή, δεν υπήρχε 

διαμορφωμένη ελληνική ποιητική γλώσσα ή έντεχνη ελληνική μουσική. Η εθνική 

απόβλεψη εξάλλου του έργου τόσο του Μάντζαρου, όσο και του Σολωμού, 

χρωματίζεται από το ίδιο υψηλό πνευματικό επίπεδο που της προσδίδει η εγελιανή 

αισθητική. Το εθνικό, στη θεωρητική τους αντίληψη, δε λαμβάνει τις περιοριστικές 

διαστάσεις του στρατευμένου έργου, αλλά εκφράζει και μορφοποιεί το Υψηλό, καθώς 

επικεντρώνονται, όχι στην αντιγραφή αλλά στη δημιουργική αφομοίωση του 

«εθνικού» στοιχείου (ποιημάτων, δημοτικών τραγουδιών ή μελωδιών) για τη 

δημιουργία της πρωτότυπης σύνθεσης.
531

 

Το ποιητικό έργο του Σολωμού και το μουσικό έργο του Μάντζαρου είναι 

βασισμένο στις παραπάνω κοινές αισθητικές και θεωρητικές αντιλήψεις, που 

αποτελούν ουσιαστικά σημεία επαφής και καλλιτεχνικής επικοινωνίας των δύο 

αντρών. Οι κοινές αυτές αντιλήψεις ταυτόχρονα, αποτελούν ένα ακόμα ενισχυτικό 

στοιχείο για την ουσιαστική και βαθιά κατανόηση του έργου του Σολωμού από τον 

                                                           
528

 Διονύσιος Σολωμός, ‘Στοχασμοί’…, ό.π., 32 (Στοχασμός αρ.8α).  
529

 Βλ.: Διονύσιος Σολωμός, ‘Στοχασμοί’.., ό.π., 37 (Στοχασμός αρ.18).  
530

 Βλ.: Χάρης Ξανθουδάκης, «Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος», Νικόλαος Χαλικιόπουλος 

Μάντζαρος 1795-1872: 200 χρόνια από τη γέννησή του, Κέρκυρα, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 1995, 17-34
.
 

βλ. ειδικότερα 22. 
531

 Βλ.: Κώστας Καρδάμης, «Μια άγνωστη νεκρολογία...», ό.π., 126-127. 
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Μάντζαρο και ενισχύουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των μαρτυριών του 

αναφορικά με το Σολωμό και τη μουσική. 
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3. Μαρτυρίες και σχόλια για τη σχέση της ποίησης του Δ. Σολωμού με τη 

μουσική 

 

 

Μέσα από διάφορες μαρτυρίες έχουν επισημανθεί και αναλυθεί πιο πάνω 

ορισμένες πτυχές της σχέσης του Σολωμού με τη μουσική, όπως η μουσική του φύση 

και ψυχοσύνθεση, το εγγενές ενδιαφέρον του για τη μουσική και ορισμένα στοιχεία 

για τη συγγραφική διαδικασία, συναφή με την χρήση της μουσικής. Μια ακόμα πτυχή 

με ιδιαίτερη βαρύτητα αποτελούν οι επισημάνσεις για τη σχέση της ποίησης 

καθεαυτής του Σολωμού με τη μουσική, που κάνουν δύο αξιόπιστοι μάρτυρες της 

σολωμικής ποιητικής δημιουργίας, ο Νικόλαος Μάντζαρος και ο Ιάκωβος Πολυλάς. 

Ο Μάντζαρος αποτελεί αφενός τον πιο αξιόπιστο μάρτυρα και μελετητή της σχέσης 

του Σολωμού και της ποίησής του με τη μουσική, αφετέρου τον πιο ειδικό αναλυτή 

της μουσικότητας των σολωμικών ποιημάτων, λόγω της μουσικής επιστημονικής του 

γνώσης και κατάρτισης, της άμεσης επικοινωνίας και στενής καλλιτεχνικής του 

σύνδεσης με τον ποιητή και των κοινών αισθητικών τους αντιλήψεων. Ο Ιάκωβος 

Πολυλάς από την πλευρά του, αποτελεί αξιόπιστη πηγή πληροφοριών, εφόσον 

παρακολουθεί από κοντά τη διαδικασία της ποιητικής δημιουργίας και έχει άμεση 

γνώση των αισθητικών προβληματισμών και αντιλήψεων του ποιητή.  

Σχόλια και άμεσες μαρτυρίες του Μάντζαρου για τη σολωμική στιχουργία, τις 

μουσικές αναζητήσεις του ποιητή και τη διασύνδεση συγκεκριμένου μουσικού είδους 

με την ποίησή του, όπως αποτυπώνονται στο ανεκτίμητης αξίας, για το συγκεκριμένο 

θέμα, κείμενό του, Cenni sul conte Dionisio Solomos, καθώς και αναφορές από τα 

«Προλεγόμενα» του Πολυλά στην προσωδία, τη μουσικότητα και την αρμονία των 

σολωμικών στίχων, θα αναλυθούν ιδιαίτερα εδώ, ώστε να δοθούν επιπλέον στοιχεία 

για τη συνάφεια της σολωμικής ποίησης με τη μουσική σε θεωρητικό επίπεδο (αυτό 

που αποτελεί και το στόχο του τρίτου κεφαλαίου της παρούσας εργασίας), 

συμβάλλοντας έτσι στον ορισμό ενός σαφούς πλαισίου για τη μελέτη του σολωμικού 

ποιητικού έργου μέσα από την προοπτική του συσχετισμού του με τη μουσική. 

Ο Μάντζαρος στο X κεφάλαιο του ψυχογραφικού κειμένου του για τον 

Διονύσιο Σολωμό Cenni sul conte Dionisio Solomos, αποτυπώνει τον ενθουσιασμό 

που του προκάλεσε η νέα μετρική, την οποία υιοθέτησε ο ποιητής σε ένα 

ανομοιοκατάληκτο εθνικό του ποίημα: «Όταν κάποτε μου απάγγειλε αποσπάσματα 

από ’να του νέο εθνικό ποίημα, όπου δεν είχε βάλει μέσα του ρίμες και με το οποίο 
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θα δείξει μια μέρα με ποια δύναμη ήξερε αυτός να σηκώνει την τέχνη ψηλά, εγώ 

εντυπωσιάστηκα τόσο από ’κείνη την εντελώς νέα και πρωτάκουστη για τ’ αφτί μου 

μετρική, όσο κι απ’ το πλήθος των ηχητικών αρμονιών, ώστε, μολονότι ο φίλος μού 

’λεγε με μετριοφροσύνη εμφανή ότι κατά τη γνώμη του μάλλον είχε βελτιώσει το 

μέτρο εκείνο, αναγκάστηκα να του επισημάνω ότι, αν όντως επίστευε όσα μου έλεγε, 

είταν πιο βέβαιο κι απ’ το βέβαιο ότι αγνοούσε τι πράγμα είχε κατορθώσει. Και αφού 

τον παρακίνησα να στοχαστεί βαθιά απάνω σ’ αυτή τη μετρική πού χε εισηγηθεί -εν 

παρόδω ειρήσθω ότι ένιωσα τις στιγμές εκείνες σαν να μιλούσα σε κάποιον άσχετο 

τρίτον-, τότε μόνο άρχισε να συνειδητοποιεί την ίδια του την πράξη... το ίδιο του το 

έργο».
532

 Η εντελώς καινούργια μετρική του ποιήματος του Σολωμού, καθώς και η 

πληθώρα των ηχητικών αρμονιών που εμφανίζουν οι στίχοι του, επισημαίνονται και 

σχολιάζονται στη συνέχεια του παραπάνω κειμένου από τον Μάντζαρο, αξίζει 

ωστόσο να τονιστεί ότι η στιχουργική αυτή καινοτομία θεωρείται σημαντικό 

επίτευγμα, από έναν εξαιρετικά έμπειρο και πεπαιδευμένο μουσικοσυνθέτη, ο οποίος 

και την υποδεικνύει στο φίλο του ποιητή.   

Η εκτενέστερη ανάλυση του Μάντζαρου για το νέο είδος της ποιητικής και 

ηχητικής αρμονίας που προκύπτει από την καινούργια μετρική του ποιήματος, είναι 

ιδιαίτερα διαφωτιστική: «Από τούτη τη μετρική», παρατηρεί, «όπου ξεφανερώνεται 

ένα εντελώς νέο και ανεξάντλητο είδος ποιητικής αρμονίας και απ’ την οποία 

προσφέρεται, μπορούμε να πούμε, το άπαν των καλλιτεχνικών τύπων της μουσικής 

μπατούτας, όποτε απαντώνται στο ρυθμό νέες ρυθμικές πανηχήσεις (ritmiche 

sonalita), καταγόμενες από τους πιο έντεχνους συνδυασμούς των μακρών και των 

βραχέων, ξεκινά ο ποιητής μας και με τις ρηθείσες πανηχήσεις έρχεται και -με τρόπο 

υπεράγαν εναρμόνιο, αλλά και επιστρατεύοντας πλήθος τομών- προάγει στους 

στίχους του τη ρυθμική μετάπτωση όσων τόνων χορηγούν την αληθινή και την 

καθαυτό πανηχητική φόρμα (forma sonale) στη σκέψη
.
 θέτει έτσι εκποδών όλα τα 

μέχρι τώρα γνωστά μέτρα και εμπεδώνει τύπους νέων πολυσύλλαβων ποδών μιας και 

μόνης πανηχητικότητας (sonalita) που έρχεται να αντιτεθεί στις πανηχητικότητες του 

παρελθόντος, που είχαν ιδρυθεί πάνω στο παλιό μουσικό τετράχορδο σύστημα
.
 του 

Σολωμού οι πανηχητικότητες κατάγονται απ’ το σύγχρονο σύστημα -το 

οχτάχορδο».
533

 

                                                           
532

 Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, ό.π., κεφ. X, 259. 
533

 Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, ό.π., κεφ. X, 259-260. 
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Η μετρική οργάνωση που υιοθετείται στο εν λόγω ποίημα, προσφέρει πολλές 

ρυθμικές δυνατότητες στον ποιητή για την επίτευξη μιας νέου τύπου ποιητικής 

αρμονίας, και πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Μάντζαρος, προσφέρει όλες τις 

καλλιτεχνικές μορφές της μουσικής μπατούτας, δηλαδή του μουσικού μέτρου ή 

ρυθμού.
534

  

Οι νέες ηχητικές ρυθμικές δομές των στίχων προκύπτουν από τους έντεχνους 

συνδυασμούς μακρών και βραχέων συλλαβών, καθώς και τομών σε καίρια σημεία, 

κάτι που γίνεται με τρόπο αρμονικό. Με τις ρυθμικές αυτές ηχητικές δομές, ο 

Σολωμός ρυθμοποιεί τον τόνο του στίχου και δίνει ηχητική μορφή στη σκέψη, 

χρησιμοποιώντας διάφορες ρυθμικές εναλλαγές. Οι νέες ρυθμικές δομές που 

ενεργοποιούνται στο εν λόγω ποίημα, υπερβαίνουν τα μέχρι τότε γνωστά μέτρα και 

τις ηχητικές δομές, βασισμένες όπως ήταν, στο τετράχορδο σύστημα, δηλαδή στο 

μουσικό σύστημα που χρησιμοποιεί τέσσερις χορδές ή φθόγγους.
535

 Οι ρυθμικές 

δομές του ποιήματος του Σολωμού στηρίζονται στο συνθετότερο και πιο 

ολοκληρωμένο μουσικό σύστημα, το οχτάχορδο, το οποίο, περιλαμβάνοντας οκτώ 

χορδές ή νότες,
536

 παρέχει τη δυνατότητα για περισσότερους ηχητικούς συνδυασμούς. 

Η πληθώρα των ηχητικών συνδυασμών προσδίδει στο στίχο μεγαλύτερη ρυθμική 

ποικιλία και πλουσιότερη ηχητική εναλλαγή. 

Σχολιάζοντας και αναλύοντας ο Μάντζαρος τη νέα μετρική του σολωμικού 

ποιήματος, χρησιμοποιεί όρους από τη μουσική, όπως «battuta musicale», 

«armonioso modo», «sistema tetracordale», «sistema attacordale», που συμβάλλουν 

στην ακριβέστερη περιγραφή της ποιητικής πρακτικής του Σολωμού και 

παραπέμπουν στη διασύνδεση μουσικών και ποιητικών δομών καθώς και των 

ομόλογων πρακτικών στο έργο του. Ο αρμοδιότερος συνεπώς να σχολιάσει τη 

μουσικότητα των ποιητικών στίχων του Σολωμού, εντοπίζει στο ποίημα του 

τελευταίου μια μετρική οργάνωση, η οποία, στηριζόμενη στις ρυθμικές εναλλαγές, 

τους αρμονικούς ηχητικούς συνδυασμούς και στην αποτύπωση του ποιητικού 

νοήματος στην ηχητική δομή του στίχου, προωθεί την αρμονία και τη μελωδικότητα 

του στίχου.  

Τα παραπάνω σχόλια του Μάντζαρου για την αρμονική προσωδία του 

ποιήματος, την πληθώρα των ηχητικών δομών, τις ρυθμικές εναλλαγές και την 

                                                           
534

 Βλ.: Λεξικό μουσικών όρων, (επιμ.: Δημήτρης Κοσμάς), Θεσσαλονίκη, Ντορεμί, 1993, 5. 
535

 Βλ.: Βάσω Κιούση, Λεξικό μουσικών όρων, (επιμ.: Αλέξανδρος Πανούσης), Αθήνα, Επικαιρότητα, 

1995, σ. 107. 
536

 Βλ.: Βάσω Κιούση, Λεξικό μουσικών όρων, ό.π., 77. 
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αποτύπωση του νοήματος του στίχου στην ηχητική και ρυθμική του δομή, αποτελούν 

σημαντική μαρτυρία για τη σύνδεση και τη συνάφεια της ποίησης του Σολωμού με τη 

μουσική και παρέχουν σημαντικά στοιχεία για τη μελέτη και ανάλυση της 

μουσικότητας και της στιχουργικής αρμονίας της ποίησής του.  

Παρόλο που δε δηλώνεται ξεκάθαρα το σολωμικό ποίημα στο οποίο 

αναφέρεται ο Μάντζαρος, εν τούτοις, εύλογα μπορεί κανείς να καταλήξει, από την 

αναφορά σε ανομοιοκατάληκτο εθνικό ποίημα, ότι πρόκειται για έργο της ώριμης 

περιόδου του Σολωμού και πιο συγκεκριμένα για το Γ΄ Σχεδίασμα των Ελεύθερων 

Πολιορκημένων ή τον Πόρφυρα. Ο Μαρίνος Σιγούρος στο άρθρο του «Ο Σολωμός εν 

Κέρκυρα», παραθέτοντας τα σχόλια του Μάντζαρου από το εν λόγω κεφάλαιο του 

κειμένου του, αναφέρει ότι ο ποιητής απαγγέλλει στη συγκεκριμένη περίπτωση στον 

μουσικοσυνθέτη τον Πόρφυρα.
537

  

Ιδιαίτερη σημασία για τη γνώση των μουσικών αναζητήσεων του ποιητή, αλλά 

και για τη διασύνδεση ενός συγκεκριμένου μουσικού είδους με την ποιητική του 

πρακτική, έχει η μαρτυρία του Μάντζαρου που παρατίθεται στο τέλος του 

ψυχογραφικού του δοκιμίου για τον Σολωμό: «Οι ρυθμικοαρμονιώδεις ικανότητές 

του είναι και ζωηρές και ισχυρές. Μια μέρα μου εζήτησε να του δώσω μια γενική 

ιδέα αυτού που αποκαλείται μουσική φούγκα, παναπεί του ελεύθερου και 

αυθόρμητου νόμου που συνδέει την ενότητα με το καλλιτεχνικό αρμονικό ποίημα
.
 

αφού του έδωκα τον μοναδικό ορισμό των όρων θέμα (soggetto), αντίθεμα 

(contrasoggetto), απάντηση (risposta), ανταπάντηση (contrarisposta), αττάκα ή ζεύξη 

(attacco), συνοδεία (accompagnamento), παραλλαγή (divertimento), δομή (struttura) 

κτλ., αυτός -με το μάτι του να λάμπει απ’ τη σκέψη του την έτοιμη να προβεί στην 

εκτέλεση-, αντί ν’ αρκεσθεί στην αφαίρεση της ιδέας, που είχε ήδη λάβει, μού ’δωκε 

στο πιάτο αυτοστιγμεί και με τη χρήση λόγου διαυγέστατου μία φούγκα φωνών και 

οργάνων, όπου όντως το ένιωσα κι εγώ το μουσικό της εφέ».
538

  

Πέρα από τη γνώμη του έμπειρου μουσικοσυνθέτη για τις ρυθμικές ικανότητες 

και τη μουσική αντίληψη του ποιητή, η οποία διατυπώθηκε και σε άλλα σημεία του 

κειμένου του, το παρόν απόσπασμα αποτυπώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του 

Σολωμού για ένα συγκεκριμένο μουσικό είδος
 
και υπαινίσσεται το γενικότερο του 

ενδιαφέρον για μουσικά είδη που θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή στην ποίησή 

                                                           
537

 Βλ.: Μαρίνος Σιγούρος, «Ο Σολωμός εν Κέρκυρα», ό.π., 143. 
538

 Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, ό.π., 268. Οι μουσικοί όροι παρατίθενται στην παρένθεση και 

στα ιταλικά από το πρωτότυπο, για να επεξηγηθούν στη συνέχεια με περισσότερη ακρίβεια, αφού η 

ιταλική είναι η κατ’ εξοχήν γλώσσα της μουσικής ορολογίας.  
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του. Ο Σολωμός ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για τη μουσική μορφή της 

φούγκας, η οποία, όπως αναλύθηκε πιο πάνω, κατέχει ιδιαίτερη θέση στην αισθητική 

θεωρία και πρακτική του Μάντζαρου και έχει ιδιαίτερες συνδηλώσεις για τις κοινές 

αισθητικές τους αντιλήψεις. Ο ποιητής, με βάση το απόσπασμα, φαίνεται να γνωρίζει 

για τη συγκεκριμένη μουσική μορφή και να ζητά πληρέστερη και συνολικότερη 

περιγραφή της, από τον αρμοδιότερο να την προσφέρει. Ο Μάντζαρος, 

ανταποκρίνεται στο αίτημα του Σολωμού, μέσα από τον ορισμό και την περιγραφή 

κάποιων μουσικών όρων και μερών της μουσικής φούγκας.  

Η φούγκα θεωρείται το αποκορύφωμα της πολυφωνικής μουσικής, δηλαδή της 

μουσικής που βασίζεται σε πολλές μελωδικές γραμμές,
539

 και της αντιστικτικής 

γραφής, δηλαδή της μουσικής γραφής που στηρίζεται στην ταυτόχρονη συνήχηση 

των διαφορετικών αυτών μελωδιών. Οι διαφορετικές μελωδικές γραμμές 

συνδυάζονται με βάση αυστηρούς κανόνες, διαφορετικούς σε κάθε εποχή και 

διατηρούν τη μελωδική ή ρυθμική τους αυτοτέλεια, χωρίς κάποια από αυτές να 

κυριαρχεί ή να υποβιβάζεται από τις υπόλοιπες, με αποτέλεσμα να δομείται μια 

συγκροτημένη και λογική μουσική υφή. 
540

  

Ειδικότερα, ο όρος φούγκα προέρχεται από τη λατινική λέξη fuga που σημαίνει 

φυγή και χρησιμοποιήθηκε από το μεσαίωνα για να περιγράψει ένα μουσικό κομμάτι 

αντιστικτικής σύνθεσης, το οποίο είναι βασισμένο στη μίμηση και ειδικότερα στο 

είδος του κανόνα, ενός πολυφωνικού έργου στο οποίο όλες οι φωνές τραγουδούν την 

ίδια μελωδία, αρχίζουν όμως η μία μετά την άλλη με διαφορά φάσης κάποιων 

μέτρων. Η φούγκα περιλαμβάνει μια συμπυκνωμένη μουσική ιδέα (το θέμα), που 

υφίσταται επεξεργασία, απλώνεται και ανελίσσεται στην πορεία του κομματιού. 

Συγκεκριμένα, η κεντρική μουσική ιδέα παρουσιάζεται αρχικά στην πρώτη φωνή και 

στη συνέχεια περνάει επεξεργασμένη, διαδοχικά στη δεύτερη, την τρίτη κλπ., ενώ οι 

προηγούμενες φωνές συνεχίζουν με μελωδίες γραμμένες αντιστικτικά ως προς την 

αρχική μελωδική ιδέα. Ο όρος φούγκα χαρακτηρίζει όχι μόνο ένα μορφολογικό είδος 

μουσικού έργου, αλλά και γενικότερα ένα τρόπο επεξεργασίας ενός μουσικού 

θέματος, μια τεχνική σύνθεσης.
 541

 

Οι βασικότεροι όροι που σχετίζονται με τη φούγκα και τα κυριότερα δομικά της 

στοιχεία, αναφέρονται στο απόσπασμα και επεξηγούνται από τον Μάντζαρο στον 

                                                           
539

 Βλ.: Michael Kennedy, Το μουσικό λεξικό της Οξφόρδης, τμ. Β, Αθήνα, Γιαλλέλη, 1989, 1037. 
540

 Βλ.: Michael Kennedy, Το μουσικό λεξικό της Οξφόρδης, τμ. Α, Αθήνα, Γιαλλέλη, 1989, 290-291. 
541

 Βλ.: Paul Walker, «Fugue», The New Grove Dictionary of Music and Musicians, (εκδ. Stanley 

Sadie, John Tyrrell), Νέα Υόρκη, Grove’s Dictionaries, 2001, 318-332. 
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Σολωμό. Το θέμα είναι η βασική μουσική ιδέα, που ακούγεται με την έναρξη του 

έργου σε κάποια φωνή, περνάει διαδοχικά στις υπόλοιπες φωνές και γίνεται 

αντικείμενο επεξεργασίας ως το τέλος, οπότε συνήθως επανεμφανίζεται στην αρχική 

του μορφή.
542

 Ο όρος soggeto αναφέρεται στο μέτριο σε μέγεθος θέμα της φούγκας, 

σε αντιδιαστολή με τον όρο attacco που παραπέμπει στο πολύ σύντομο θέμα.
543

 

Risposta είναι η απάντηση στη φούγκα, δηλαδή η μεταφορά του θέματος σε άλλη 

φωνή, η οποία με αυτό τον τρόπο «απαντά» στην προηγούμενη, αυτή που μόλις 

παρουσίασε το θέμα.
544

 Contrasoggeto είναι το αντίθεμα, δηλαδή μια δεύτερη 

αυτόνομη μελωδία, ένα δεύτερο θέμα, το οποίο ακούγεται στην πρώτη φωνή μετά την 

ολοκλήρωση του κύριου θέματος, τη στιγμή που στη δεύτερη φωνή ακούγεται η 

απάντηση, ενώ contrarisposta είναι η ανταπάντηση. Ο όρος divertimento αναφέρεται 

σε ένα μουσικό είδος της κλασικής περιόδου, όπου το αρχικό θέμα επανέρχεται σε 

παραλλαγές και εν προκειμένω σε μια τεχνική που ανέπτυξαν οι συνθέτες για να 

παραλλάσσουν το θέμα  της φούγκας, με επεμβάσεις στη μελωδία, τα διαστήματα, το 

ρυθμό ή τον τρόπο του θέματος.
545

 Τέλος, accompagnamento και struttura είναι 

γενικότεροι μουσικοί όροι, που αφορούν ο μεν πρώτος στη μουσική συνοδεία ενός 

ορχηστρικού ή φωνητικού κομματιού που μπορεί να περιλαμβάνει το αρμονικό 

υπόβαθρο ή τη ρυθμική δομή του μουσικού κομματιού ή του τραγουδιού, ο δε 

δεύτερος στη δομή που υπάρχει σε κάθε μουσικό κομμάτι και εν προκειμένω στη 

διάρθρωση της φούγκας.
546

  

Μετά από την επεξήγηση των εξειδικευμένων αυτών όρων, για την κατανόηση 

των οποίων απαιτούνται βασικές γνώσεις της μουσικής θεωρίας, αρμονίας και 

αντίστιξης, ο Σολωμός, όπως μαρτυρεί ο Μάντζαρος, όχι μόνο κατανοεί την έννοια 

της φούγκας, αλλά δίνει «στο πιάτο αυτοστιγμεί και με τη χρήση λόγου διαυγέστατου 

μια φούγκα φωνών και οργάνων», δηλαδή απαγγέλλει άμεσα ένα ποίημα, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από το μουσικοσυνθέτη ως φούγκα. Το ότι η αναφορά του 

Μάντζαρου σε «φούγκα φωνών και οργάνων» παραπέμπει σε ποιητικό λόγο και όχι 

σε εκτέλεση μουσικού κομματιού από το Σολωμό, γίνεται σαφές από τη φράση «με 
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τη χρήση λόγου διαυγέστατου», αλλά και από το γεγονός που μπορεί με ασφάλεια να 

εξαχθεί από τα βιογραφικά του στοιχεία, ότι ο ποιητής δε θα μπορούσε να 

αυτοσχεδιάσει και να εκτελέσει στο πιάνο κάτι τόσο απαιτητικό για τους μουσικούς, 

όσο μια φούγκα για φωνές και όργανα. 

Αμέσως μετά τη διασάφηση των σχετικών με τη μουσική φούγκα όρων, λοιπόν, 

ο Σολωμός προβαίνει στην εκτέλεση, όπως αναφέρει ο Μάντζαρος, της θεωρίας που 

είχε ακούσει και κατανοήσει, απαγγέλλοντας ένα ποίημα, το οποίο συνδέεται σε 

τέτοιο βαθμό με το συγκεκριμένο μουσικό είδος, ώστε ο έμπειρος μουσικοσυνθέτης 

να το χαρακτηρίσει ως φούγκα και να αισθάνεται «το μουσικό [του] εφέ».  

Η σύνδεση του ποιήματος του Σολωμού με τη μουσική φούγκα και η μουσική 

επενέργειά του στον Μάντζαρο, μπορεί να βασίζεται σε διάφορα κοινά στοιχεία που 

παρουσιάζει με το συγκεκριμένο μουσικό είδος, όπως στοιχεία της δομικής 

διάρθρωσης, της θεματικής ή νοηματικής οργάνωσης ή μορφικά χαρακτηριστικά. Ο 

Ξανθουδάκης, ερμηνεύει το συγκεκριμένο απόσπασμα, ως εξής: «o δεινός ποιητικός 

αυτοσχεδιαστής Σολωμός απήγγειλε επί τόπου ένα ποίημα, μιμούμενος τη μορφή τη 

φούγκας, και μάλιστα με νοηματικές μεταπτώσεις τέτοιες, που να θυμίζουν της 

μετάβαση από το φωνητικό στο οργανικό ηχόχρωμα».
547

 Έτσι, μπορούμε να πούμε 

ότι ο Σολωμός υιοθετεί κατ’ αναλογία ποιητική τα χαρακτηριστικά της μουσικής 

φούγκας, ενώ ειδικότερα ο χαρακτηρισμός του ποιήματός του ως φούγκας φωνών και 

οργάνων, μπορεί να αποδοθεί, σύμφωνα με τον Ξανθουδάκη, κυρίως στις νοηματικές 

εναλλαγές του, ο οποίες παραπέμπουν στην διαφοροποίηση του ηχοχρώματος της 

ανθρώπινης φωνής και των μουσικών οργάνων.  

Η εν λόγω μαρτυρία του Μάντζαρου, η οποία, όπως επισημαίνει ο 

Ξανθουδάκης, παραμένει ακατανόητη για τους σολωμιστές,
548

 είναι ιδιαίτερα 

σημαντική για τη μελέτη της σχέσης της ποίησης του Σολωμού με τη μουσική. Ο 

Σολωμός, επιχείρησε να υιοθετήσει το συγκεκριμένο μουσικό είδος στο 

προαναφερθέν ποίημά του και το πέτυχε, με βάση την αντίληψη και την κρίση του 

έμπειρου μουσικού Μάντζαρου
.
 αυτό αποτελεί ουσιαστικό αποδεικτικό στοιχείο για 

τη σύνδεση της μουσικής φούγκας με ένα από τα σολωμικά ποιήματα και ειδικότερα 

της δημιουργικής χρήσης στοιχείων του συγκεκριμένου μουσικού είδους σε 

απαιτητικά από συνθεσιακή άποψη έργα, όπως εκείνα του Σολωμού στην περίοδο της 

εγκατάστασής του στην Κέρκυρα. Η διερεύνηση και πιθανή ανίχνευση 
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χαρακτηριστικών στοιχείων της μουσικής φούγκας στην ώριμη ποίηση του Σολωμού 

και ειδικότερα ο εντοπισμός του ποιήματος στο οποίο αναφέρεται η μαρτυρία του 

Μάντζαρου, και η μελέτη του σε συνάρτηση με το συγκεκριμένο μουσικό είδος, θα 

επιχειρηθούν στο επόμενο κεφάλαιο, ώστε να γίνει σαφέστερο το νόημα του 

συγκεκριμένου εδαφίου, να επισημανθεί και να διαφανεί στην πράξη η επίδραση της 

μουσικής στην ποίηση του Σολωμού, και να οριστούν νέες ερμηνευτικές της 

προοπτικές.  

Σημαντική πηγή αναφορών στη στιχουργική τέχνη του Σολωμού και 

παρατηρήσεων για  τη μετρική και την προσωδία των ποιημάτων του, αποτελούν τα 

«Προλεγόμενα» του Ιάκωβου Πολυλά, που προτάχθηκαν στα Ευρισκόμενα, στην 

πρώτη έκδοση (την επιμελήθηκε ο ίδιος) του έργου του Σολωμού το 1859.  

Η μετρική και η προσωδία της ποίησης αποτελούν σημαντικά πεδία 

διερεύνησης της ηχητικής αρμονίας και της μουσικότητάς της και κατά συνέπεια μια 

από τις πτυχές της σύνδεσης μουσικής και ποίησης. Τα σχόλια συνεπώς που μας 

παρέχει ο στενός φίλος και γνώστης της σολωμικής ποιητικής θεωρίας και πρακτικής, 

στο εν λόγω κείμενο έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σημασία για τη διερεύνηση της 

σχέσης της ποίησης του Σολωμού με τη μουσική, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη το 

γεγονός ότι ο Πολυλάς χρησιμοποιεί μουσική ορολογία για την περιγραφή της 

σολωμικής στιχουργίας. Οι παρατηρήσεις που έχουν εντοπιστεί σε διάφορα σημεία 

των «Προλεγομένων» του Πολυλά για τη μετρική συγκεκριμένων ποιημάτων του 

Σολωμού και τα σχόλιά του για τη μελωδική στιχουργία, τη μουσικότητα και την 

αρμονία των στίχων του, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν εδώ πιο κάτω
.
 

ορισμένα από τα σχόλια θα χρησιμοποιηθούν στο επόμενο κεφάλαιο όπου θα 

διερευνηθεί συγκεκριμένη πτυχή της σολωμικής στιχουργικής τέχνης.  

Το πρώτο σχόλιο για τη μουσικότητα της σολωμικής ποίησης, γίνεται με 

αναφορά στη στιχουργία του Κρητικού, ποίημα το οποίο θεωρείται από τον Πολυλά 

ως η αρχή «της νέας ποιητικής εποχής» του Σολωμού.
549

 Ο ποιητής, όπως αναφέρει ο 

Πολυλάς «ήδη εζητούσε όργανο αρμοδιότερο να δεχθή το πλούτος της ρυθμικής, η 

οποία ήταν κλεισμένη εις τη μουσικότατη ψυχή του», γι’ αυτό και στο ποίημα αυτό 

«εβάλθηκε να τελειοποιήση τον πολιτικόν στίχο, τον οποίο έως τότε δεν είχε 

μεταχειρισθή ειμή εις ελεγειακά και απλά συνθέματα» (ό.π, 28). Η μουσική φύση και 

αντίληψη του ποιητή και οι ρυθμικές του ικανότητες, οι οποίες υπογραμμίζονται από 
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τον Πολυλά, βρίσκουν την έκφραση και την εφαρμογή τους στη μετρική μορφή που 

υιοθετείται στο ποίημα αυτό. Ο δεκαπεντασύλλαβος στίχος, ο οποίος δουλεύεται και 

τελειοποιείται στον Κρητικό, παρέχει στον ποιητή τη δυνατότητα να εκφράσει το 

«πλούτος της ρυθμικής», όπως αναφέρει ο Πολυλάς, δηλαδή να χρησιμοποιήσει 

πληθώρα ρυθμικών δομών και μετρικών συνδυασμών. Η ρυθμική πολυμορφία και το 

αρμονικό ηχητικό αποτέλεσμα των στίχων του ποιήματος, οδηγούν τον Πολυλά στο 

να χαρακτηρίσει τη στιχουργία του Σολωμού, ως «μελωδικότατη»
 
(ό.π, 28). 

Η ρυθμική και στιχουργική ικανότητα του Σολωμού είναι στοιχεία που 

υπογραμμίζονται και στη συνέχεια των «Προλεγομένων». Ο στόχος του ποιητή στους 

Ελεύθερους Πολιορκημένους να «εντύση με [...] απλούστατο και φυσικό ύφος, 

ελεύθερο από τους περιεργασμένους τύπους, την πνευματικότατην ουσία», 

επιτυγχάνεται αφενός χάρη στη φύση της γλώσσας που χρησιμοποιεί και αφετέρου 

χάρη στο στίχο που επιλέγει και επεξεργάζεται κάθε φορά (ό.π, 36).  

Όπως αναφέρει ο Πολυλάς: «Εις αυτό εύρηκεν αρμόδιον και τον στίχο η 

ρυθμική του δύναμη, η οποία και αυτή, αντηχητική εις τους δύο Ύμνους, ενεργητική 

κατ’ εξοχήν εις τον Λάμπρον, μελωδική και σχεδόν μουσικοειδής  εις τον Κρητικό, 

έφτασε το άκρον της αρμονίας εις αυτά τα ύστερα ποιήματά του» (ό.π, 36). Στο 

απόσπασμα αυτό γίνεται αναφορά στο ρυθμό ορισμένων σολωμικών ποιημάτων και 

αποδίδονται χαρακτηρισμοί στη μετρική τους δομή. Παράλληλα, δηλώνεται 

ξεκάθαρα η αντίληψη του Πολυλά για τη συνεχή εξέλιξη και βελτίωση της ποιητικής 

στιχουργίας του Σολωμού, σε τέτοιο βαθμό ώστε να φτάνει στο αποκορύφωμα της 

αρμονίας και της ηχητικής ευφωνίας και τελειότητας στα ύστερα ποιήματα του. 

Αξίζει να σημειωθεί η επανερχόμενη αναφορά του Πολυλά στη μελωδική στιχουργία 

του Κρητικού και στη διατύπωσή του για την σχεδόν «μουσικοειδή» ρυθμική του 

δομή, ευθέως συσχετιζόμενη με τη μουσική. Οι όροι «αρμονία», «μελωδική» και 

«μουσικοειδής ρυθμική δύναμη» που χρησιμοποιούνται από τον Πολυλά, 

παραπέμπουν στη μουσική ορολογία και υποτυπώνουν τη διασύνδεση της μουσικής 

με την ώριμη ποίηση του Σολωμού, ειδικότερα με τον Κρητικό.  

Η μετρική και η προσωδία της ώριμης ποίησης του Σολωμού, αναλύονται 

εκτενέστερα στη συνέχεια των «Προλεγομένων», μέσα από συγκεκριμένα σχόλια και 

αναφορές στα χαρακτηριστικά της προσωδίας των ώριμων σολωμικών ποιημάτων και 

στην εξελικτική τους πορεία και διαμόρφωση. Η απόφαση του ποιητή να μετατρέψει 

τον ομοιοκατάληκτο δεκαπεντασύλλαβο στίχο, (σημαντικότατα παραδείγματα, ο 

Κρητικός και το Β΄ σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων) σε 
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ανομοιοκατάληκτο μέτρο στο Γ΄ σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων, οδηγεί, 

σύμφωνα με τον Πολυλά, σε μια αναμόρφωση της προσωδίας του. Τα ποιήματα του 

Σολωμού, διαχωρίζονται έτσι από τον Πολυλά σε δύο κατηγορίες, σε δύο διακριτές 

φάσεις, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της προσωδίας τους.  

Η προσωδία της πρώτης φάσης, στην οποία ανήκουν τα παλαιότερα ποιήματα 

του Σολωμού μέχρι και τα δύο πρώτα σχεδιάσματα των Ελεύθερων Πολιορκημένων, 

ορίζεται ως «κανονικότατη» (ό.π 36-37). Τα βασικότερα γνωρίσματά της είναι: 

αφενός η «συναίρεση των διφθόγγων της ομιλουμένης (ια, εει, αει, κτλ)», η 

«συνεκφώνηση των συναπαντουμένων φωνηέντων» (ό.π. 36) ή αλλιώς «συνίζηση» 

που είναι «σύμφωνη με τους νόμους της προφοράς και της ακουστικής» (ό.π, 37) και 

η οποία αποσκοπεί στο να «εκτείνει» ο στιχουργός «τον περιορισμένον ήχο, μάλιστα 

εις τα ολιγοσύλλαβα μέτρα» (ό.π, 36), αφετέρου η αποφυγή της «διαίρεση[ς] και 

τη[ς] χασμωδία[ς], δύο ελαττωμάτ[ων], τα οποία παραλύουν τον ρυθμό του στίχου» 

(ό.π, 37). 

Η δεύτερη φάση, στην οποία εμπίπτουν τα ύστερα ανομοιοκατάληκτα ποιήματα 

του Σολωμού, χαρακτηρίζεται από την αναμόρφωση της προσωδίας και από την 

εφαρμογή ενός νέου προσωδιακού συστήματος, πιο μελωδικού και πιο μουσικού από 

το προηγούμενο.  

Όπως συγκεκριμένα αναφέρει ο Πολυλάς, ο Σολωμός ένιωσε την ανάγκη «να 

τεντώση εντελέστατα την ρυθμική χορδή, ώστε καθαρότατος να έβγη ο ήχος, και 

σύμφωνος με το αποσταλαγμένο ύφος του λόγου» (ό.π. 37). Η ρυθμική ικανότητα του 

ποιητή και η ακουστική του αίσθηση σε συνδυασμό με την αέναη προσπάθειά του για 

βελτίωση του στίχου και επίτευξη της απόλυτης τελειότητας στη μορφή, τον οδηγούν 

στην επιδίωξη τελειότερης ρυθμικής οργάνωσης. Μέσα από την εντατικότερη 

επεξεργασία του ήχου και της μετρικής δομής του στίχου, ο ποιητής στοχεύει και 

επιτυγχάνει, όπως αναφέρεται, την καθαρότητα του ήχου και την αμεσότερη 

παραλληλία του με το απλό, φυσικό και εναργές ύφος του λόγου. Η αναφορά του 

Πολυλά στο «τέντωμα της ρυθμικής χορδής» για να θεματοποιήσει την προσπάθεια 

βελτίωσης και τελειοποίησης της προσωδιακής οργάνωσης των ποιημάτων, ώστε η 

ηχητική και μετρική οργάνωση να συμβαδίζει με τη νοηματική και υφολογική τους 

απόδοση, παραπέμπει άμεσα στη μουσική και υπαινίσσεται την εντονότερη 

μουσικότητα των ποιημάτων της φάσης αυτής. 

Οι προσωδιακοί κανόνες είναι αυστηρότεροι και απαιτητικότεροι στα ύστερα 

ανομοιοκατάληκτα σολωμικά ποιήματα, για να επιτευχθεί το καθαρότερο ηχητικό 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



160 

 

αποτέλεσμα. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Πολυλάς, ο Σολωμός «υποτάχθηκε 

αυτοθέλητα εις αυστηρότατον κανόνα, να αποφύγη, δηλαδή, όσο το δυνατόν, τη 

συναίρεση, και μάλιστα τη συνεκφώνηση, δίχως να προσφύγη εις τη διαίρεση και εις 

χασμωδία» (ό.π). Χωρίς να παραβιάσει την αρχή της αποφυγής της διαίρεσης και της 

χασμωδίας, η οποία αποτελούσε βασικό γνώρισμα και της προηγούμενης 

προσωδιακής φάσης, ο ποιητής επιχειρεί να αποφύγει και τη συναίρεση και τη 

συνίζηση.  

Μέσα από την εφαρμογή των πιο πάνω κανόνων, η στιχουργία φτάνει σε τέτοια 

τελειότητα, ώστε ο Πολυλάς να επισημάνει: «εις τέτοιαν εντέλεια της στιχουργικής 

δεν θα δυνηθή να τον ακολουθήσει ειμή όποιος λάβη από την φύση το δώρον αυτό 

της αρμονίας (ουσιαστικό μέρος του ποιητικού ενθουσιασμού) και γυμνάση την 

δύναμή του εμψυχωμένος από τον άκρον ζήλον της τέχνης» (ό.π). Η έμφυτη μουσική 

ικανότητα του Σολωμού και η συστηματική εξάσκησή της, που πηγάζουν από την 

αφοσίωση και στην προσήλωση στην τέχνη του, έχουν σαν αποτέλεσμα την επίτευξη 

της στιχουργικής εντέλειας και της αρμονικής και ρυθμικής τελειότητας των ύστερων 

ανομοιοκατάληκτων ποιημάτων του.  

Τα στιχουργικά χαρακτηριστικά του νέου προσωδιακού συστήματος που 

εφαρμόζει ο Σολωμός στα ύστερα ανομοιοκατάληκτα του ποιήματα, συνοψίζονται 

από τον Πολυλά στο τέλος του ΧV κεφαλαίου των «Προλεγομένων»: «Εις τα ολίγα 

ευρισκόμενα ανομοιοκατάληκτα αποσπάσματα των ποιημάτων, όπου ο Σολωμός 

εφάρμοσε το νέο προσωδιακό σύστημά του, φαίνεται πως από την τεχνική πλοκή των 

συμφώνων και των φωνηέντων, πως από τες διαφορετικές φωνές και τόνους μέσα εις 

κάθε στίχο, και από τους διαφορετικούς ρυθμούς του κάθε στίχου, μορφώνεται η 

αρμονία της κάθε σειράς σύμφωνα με τη φύση του ποιητικού νοήματος εις όλους 

τους βαθμούς, από τη σοβαρότερη έως την τρυφερώτερη διάθεση της ψυχής» (ό.π).  

Ο αριστοτεχνικός συνδυασμός συμφώνων και φωνηέντων, η ποικιλία φωνών 

και τόνων και η ρυθμική εναλλαγή και πολυμορφία που χαρακτηρίζουν τους 

σολωμικούς στίχους της ύστερης αυτής φάσης, δημιουργούν ένα ηχητικό αποτέλεσμα 

που ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο και το νόημα του κάθε στίχου. Η προσωδία του 

κάθε στίχου ξεχωριστά διαμορφώνεται με βάση το νόημα και το ύφος του και 

αποτυπώνει όλες τις διαφορετικές ποιητικές διαθέσεις, ώστε να δημιουργείται ένα 

αρμονικό αποτέλεσμα, το καταλληλότερο για κάθε στίχο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

αναφορά του Πολυλά στο νέο προσωδιακό σύστημα του Σολωμού και τα 

χαρακτηριστικά που εντοπίζει, ειδικότερα τη ρυθμική ποικιλία και την αποτύπωση 
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του νοήματος του στίχου στη μετρική και προσωδιακή του οργάνωση, συμπίπτουν με 

τη μαρτυρία του Μάντζαρου για την καινούργια μετρική του Σολωμού στο 

ανομοιοκατάληκτο εθνικό του ποίημα και στα χαρακτηριστικά που της αποδίδει.  

Οι μαρτυρίες και οι παρατηρήσεις του Μάντζαρου και του Πολυλά, πέραν του 

ότι ορίζουν με σαφήνεια την σχέση της ποίησης του Σολωμού με τη μουσική, 

παρέχουν σημαντικά στοιχεία για τη σολωμική στιχουργία, αλλά και για τη διαπλοκή 

της σολωμικής ποίησης με τη μουσική σε μορφικό επίπεδο
.
 ορισμένες από τις 

παρατηρήσεις αυτές θα αξιοποιηθούν στο επόμενο κεφάλαιο που αφορά στη 

διερεύνηση της σχέσης της σολωμικής ποιητικής πρακτικής με τη μουσική. 
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4. Αναφορές στα Aυτόγραφα Έργα στον ήχο και τη μουσική και στο συσχετισμό 

της μουσικής με την ποίηση 

 

 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της σχέσης του Σολωμού και της ποίησής του με 

τη μουσική σε θεωρητικό επίπεδο, θα μελετηθούν, στο εν λόγω υποκεφάλαιο, οι 

αναφορές του ίδιου του ποιητή, όπως εντοπίζονται στα Αυτόγραφά του, στον ήχο, τη 

μουσική, το μουσικό τόνο και γενικότερα στη μουσική ορολογία. Πέρα από σκόρπιες 

αναφορές σε κάποιους μουσικούς όρους, όπως «allegre»
550

, «musica forte»
551

, 

«pianoforte»
552

, οι οποίοι βρίσκονται διάσπαρτοι στα Αυτόγραφα, χωρίς ωστόσο να 

αναλύεται περαιτέρω η έννοιά τους, υπάρχουν αναφορές που συνδέονται και 

αποτυπώνουν ορισμένες αισθητικές απόψεις ευρωπαίων φιλοσόφων για τη μουσική 

και τη σχέση της με την ποίηση. Ανάλυση των αισθητικών αντιλήψεων των 

φιλοσόφων αυτών επιχειρήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο πλαίσιο της 

αποτύπωσης των απόψεων για τη σχέση ποίησης και μουσικής των βασικών 

ευρωπαίων φιλοσόφων της εποχής στην οποία έζησε ο Σολωμός.  

Στα Αυτόγραφα, μπορούν να εντοπιστούν χωρία που αποτυπώνουν τη 

θεωρητική αντίληψη του Σολωμού για τη μουσική και τη σχέση της με την ποίηση, 

τα οποία προέρχονται από το έργο των Moses Mendelssohn, Gotthold Ephraim 

Lessing, Johann Wolfgang von Goethe, Pierre Hyacinthe Azais, Brook Taylor. Η 

παράθεση από τον Σολωμό αποσπασμάτων από διάφορους φιλοσόφους, σύμφωνα με 

τον Coutelle, γινόταν όχι τόσο επειδή περιείχαν μια καινούργια γι’ αυτόν ιδέα ή 

θεωρία, αλλά γιατί ταίριαζαν σε μια δική του, προυπάρχουσα, κλίση ή αναζήτηση, 

την οποία ενδέχεται να μας κάνουν γνωστή και δικά του κείμενα.
553

 Συνεπώς, μέσα 

από τον εντοπισμό και την ανάλυση των αναφορών αυτών του Σολωμού, θα γίνει πιο 

ξεκάθαρη η θεωρητική του αντίληψη για την αλληλεπίδραση μουσικής και ποίησης 

και θα διαφανούν τα στοιχεία και οι τομείς της αλληλεπίδρασης που τον ενδιαφέρουν 

και τα οποία πιθανόν να βρουν εφαρμογή στην ποίησή του. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα περισσότερα χωρία που αποτυπώνουν τις 

φιλοσοφικές απόψεις των πιο πάνω φιλοσόφων για τη μουσική και τη σχέση της με 

την ποίηση, εντοπίζονται στις σημειώσεις του Σολωμού στους Ελεύθερους 

                                                           
550

 Διονύσιος Σολωμός, Αυτόγραφα Έργα, ό.π., 328, στ. 28.  
551

 Ό.π., 336, στ. 40. 
552

  Ό.π., 342, στ. Β9.  
553

 Βλ.: L. Coutelle, «Η παλιά παιδεία πίσω από τη νέα τέχνη του Σολωμού», ό.π., 86.  
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Πολιορκημένους και χωρίζονται, όπως παρατηρεί ο Merlier, σε τρεις κατηγορίες. 

Αρχικά, υπάρχουν οι σημειώσεις, όπου ο ποιητής γράφει το όνομα του συγγραφέα 

που διάβασε, χωρίς να μας λέει ποιο έργο του μελέτησε, όπως π.χ.: Azais. Σε άλλες 

σημειώσεις, ο ποιητής αναφέρει όχι το πλήρες όνομα του συγγραφέα, άλλα μόνο το 

αρχικό γράμμα του ονόματός του, όπως π.χ.: G, D, για Goethe και Diderot 

αντίστοιχα. Τέλος, υπάρχουν οι σημειώσεις, όπου ο Σολωμός αντιγράφει ή 

μεταφράζει ή αναλύει το στοχασμό ή μια θεωρία ενός φιλοσόφου, χωρίς να αναφέρει 

κανένα στοιχείο για το συγγραφέα ή το έργο που διάβασε (π.χ.: Lessing).
554

 

Στο έργο του On the Main Principles of the Fine Arts and Sciences (Uber die 

Hauptgrundsatze de schonen Kunste und Wissenschaften), όπως αναφέρθηκε 

αναλυτικά στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο Mendelssohn διατυπώνει την εύστοχη 

παρατήρηση που θα αξιοποιηθεί από μεταγενέστερους μελετητές, ότι, σε αντίθεση με 

τα σημεία της μουσικής, τα οποία δεν τοποθετούνται στο χώρο, τα σημεία της 

ζωγραφικής, της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής τοποθετούνται το ένα παράλληλα 

με το άλλο σε συγκεκριμένο χώρο.
555

  

Η επίδραση του Mendelssohn είναι διάχυτη στα Αυτόγραφα του Σολωμού, όπως 

αναφέρει ο Βελουδής, ο οποίος έχει εντοπίσει διάφορα παραθέματα από το έργο του 

Mendelssohn ή χωρία που παραπέμπουν έμμεσα σε αυτό, τα οποία αφορούν στις 

αντιλήψεις του Γερμανού φιλοσόφου για την ομορφιά, το έργο τέχνης, τη σύνδεσή 

του με την ψυχολογία και την επίδρασή του στα συναισθήματα.
556

 Παρόλο που δεν 

εντοπίζεται στα Αυτόγραφα ρητή αναφορά στη θεωρία του φιλοσόφου για τη 

διάκριση των τεχνών, εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές του Σολωμού σε 

παρεμφερείς αντιλήψεις του φιλοσόφου, θεωρούμε ότι ο Έλληνας ποιητής γνωρίζει 

την παραπάνω θεωρία και, στηριγμένος σε αυτήν, συσχετίζει την μουσική με την 

ποίηση. Η ιδιοφυής διάκριση σε τέχνες που τα έργα τους πραγματοποιούνται ως 

παράταξη στο χώρο, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες που πραγματοποιούνται ως 

διαδοχή στο χρόνο, θα αποτελέσει, εξάλλου, το σπέρμα για την περαιτέρω ανάπτυξη 

της θεωρίας αυτής από τον Lessing, ορισμένες από τις αντιλήψεις του οποίου 

εντοπίζονται επίσης στα Αυτόγραφα. 

Στο έργο του Lessing Λαοκόων: Πραγματεία για τα όρια της ζωγραφικής και της 

ποίησης και ειδικότερα στα Παραλειπόμενα του έργου, όπως παρουσιάστηκε στο 

                                                           
554

 Βλ. σχετικά: Octave Merlier, «Σημειώσεις και στοχασμοί του Σολωμού»: Πρακτικά τρίτου 

πανιονίου συνεδρίου, Αθήνα, 1969, σ. 114. 
555

 Βλ.: M. Mendelssohn, «On the Main Principles of the Fine Arts and Sciences», ό.π., 191. 
556

 Βλ. σχετικά: Γιώργος Βελουδής, Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και ποιητική, ό.π., 111-119. 
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προηγούμενο κεφάλαιο, αναλύεται ο σημαντικός διαχωρισμός μεταξύ των οπτικών 

τεχνών από τη μια, τα σημεία των οποίων παρατάσσονται και συνυπάρχουν στο 

χώρο, και της ποίησης, της μουσικής και του χορού από την άλλη, τα σημεία των 

οποίων διαδέχονται το ένα το άλλο στο χρόνο.
557

 Ο Σολωμός είχε σίγουρα διαβάσει 

το εν λόγω έργο, το οποίο βρισκόταν στη βιβλιοθήκη του στη γαλλική μετάφραση 

του 1802.
558

 

Ορισμένες αναφορές σε φιλοσοφικές-αισθητικές απόψεις του Lessing, 

ειδικότερα σχετικά με την καλλιτεχνική αναπαράσταση του τρομερού, το ζήτημα της 

πολυπλοκότητας των αισθημάτων, αλλά και τη σχέση των τεχνών μεταξύ τους, 

μπορούν να εντοπιστούν στα Αυτόγραφα.
559

 Συγκεκριμένα, η φράση: «La Musica e la 

Danza sono due figlie gemelle»
560

, δηλαδή «Η μουσική και ο χορός είναι δύο δίδυμες 

αδελφές», που εντοπίζεται στη σελίδα 472 των Αυτογράφων και αποτυπώνει ακριβώς 

τη σύζευξη των δύο από τις τρεις τέχνες, τα σημεία των οποίων διαδέχονται το ένα το 

άλλο στο χρόνο, έχει τη θεωρητική της καταγωγή στις σημειώσεις του Lessing στα 

Παραλειπόμενα και ειδικότερα στο κεφάλαιο XLVI και στο απόσπασμα 27: 

 

«Ανάμεσα σ’ αυτούς τους τρεις συνδυασμούς που για όλους τους βρίσκουμε 

παραδείγματα στους αρχαίους, είναι πάλι ο συνδυασμός της μουσικής με την τέχνη 

του χορού ο τελειότερος».
561

  

 

Η προαναφερθείσα αντίληψη του Mendelssohn και εν συνεχεία του Lessing, οι 

οποίοι εκφράζουν την πρωτοπορία στην προσπάθεια για υπέρβαση του κεντρικού 

δόγματος του ευρωπαϊκού κλασικισμού, δηλαδή της αρχής της μίμησης, που ήθελε 

την ποίηση να προσομοιάζει προς την ζωγραφική, μιας και οι δύο μιμούνταν την 

φύση,
562

 έχει ασκήσει όπως αναλύθηκε πιο πάνω, σημαντική επίδραση στις 

θεωρητικές αναφορές και στην αντίληψη του Σολωμού και έχει συμβάλει στη 

διασύνδεση της ποίησης με τη μουσική τον 18
ο
 αιώνα, αφού και οι δύο θεωρήθηκαν 

ως τέχνες του χρόνου.  

                                                           
557

 Βλ.: Gotthold Ephraim Lessing, Laocoon. An Essay on the Limits of Painting and Poetry, ό.π. 
558

 Βλ. Γιώργος Βελουδής, Διονύσιος Σολωμό. Ρομαντική ποίηση και ποιητική, ό.π., 120. 
559

 Βλ.: ό.π., 120-126. 
560

 Διονύσιος Σολωμός, Αυτόγραφα Έργα, 472, ό.π., στ. 9. 
561

 Gotthold Ephraim Lessing, Laocoon. An Essay on the Limits of Painting and Poetry. Η μετάφραση 

είναι από το Γιώργος Βελουδής, Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και ποιητική, ό.π., 120. 
562

 Βλ.: ό.π., 313. 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



165 

 

Στη σελίδα 431 των Αυτογράφων, στις Σημειώσεις του Β’ Σχεδιάσματος των 

Ελεύθερων Πολιορκημένων εντοπίζεται η φράση «Di G. Nell’arti. D.», η οποία 

ακολουθείται από ένα εκτενές παράθεμα που αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη σχέση 

της μουσικής με την ποίηση και την ενσωμάτωση της μουσικής σε ένα λογοτεχνικό 

έργο. O Merlier ταύτισε πρώτος τα αρχικά G και D, με τα ονόματα Goethe και 

Diderot και αποκρυπτογράφησε τη φράση αυτή ως εξής: «Di Goethe nell’articolo 

Diderot», δηλαδή «Από τον Goethe στο άρθρο για τον Diderot».
563

 Το παράθεμα, 

προέρχεται από τα σχόλια του Goethe, με τα οποία συνόδευε τη γερμανική του 

μετάφραση του διαλογικού μυθιστορήματος του Diderot Le Neveu de Rameau και 

μάλιστα κατά τη γαλλική μετάφραση και επεξεργασία των σημειώσεων του 

Goethe.
564

  

Συγκεκριμένα, το 1805 δημοσιεύτηκε η μετάφραση του εν λόγω έργου του 

Diderot στα γερμανικά από τον Goethe, συνοδευόμενη από σημειώματα του 

Γερμανού φιλοσόφου για διάφορους φιλοσόφους και έννοιες, όπως για παράδειγμα 

για τον Diderot, για τη μουσική, για να βοηθήσει στην κατανόηση του έργου από το 

γερμανικό κοινό.
565

 Το 1823 δημοσιεύτηκε στα γαλλικά το έργο του Goethe Des 

Hommes célèbres de la France au XVIII
e  

siècle et de l’Etat de la Littérature et des 

Arts à la même époque,
566

 που περιλάμβανε τα προαναφερθέντα σημειώματα του 

φιλοσόφου σε ελεύθερη μετάφραση των Joseph Henri de Saur και Leonce Comte de 

Saint-Genies. Το παράθεμα του Σολωμού είναι παρμένο από το εν λόγω έργο και 

συγκεκριμένα από τρία σημεία του σημειώματος του Goethe για τον Diderot στη 

γαλλική του μετάφραση.
567

  

Το έργο του Diderot, Le Neveu de Rameau, το οποίο παραπέμπει στον πιο 

γνωστό Γάλλο συνθέτη και θεωρητικό του μπαρόκ του 18
ου

 αιώνα, Jean Philippe 

Rameau, αποτελεί ένα ειρωνικό και ευφυέστατο φανταστικό φιλοσοφικό διάλογο, 

στον οποίο σατιρίζονται οι κριτικοί του Διαφωτισμού. Δύο πρόσωπα, ο «Moi», ο 

οποίος αναλαμβάνει ένα διδακτικό ρόλο, και ο «Lui», ο οποίος έχει μία κυνική 

αντίληψη της πραγματικότητας, συνομιλώντας για τη διαμάχη μεταξύ γαλλικού και 

                                                           
563

 Octave Merlier, «Σημειώσεις και στοχασμοί του Σολωμού», ό.π., 115. 
564

 Βλ.: Γιώργος Βελουδής, Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και ποιητική, ό.π., 144.  
565

 Βλ. σχετικά: J. Schmidt, «The Fool’s Truth: Diderot, Goethe and Hegel», Journal of the History of 

Ideas, 57.4 (1996), 625-644
.
 βλ. ειδικότερα: 627-628. 

566
 Βλ.: J. W. von Goethe, Des hommes celebres de la France au XVIII

e  
siecle et de l’etat de la 

Litterature et des Arts a la meme époque, (μτφρ. Joseph Henri de Saur, Leonce Comte de Saint-

Genies), chez Antoine Augustin Renonard, Παρίσι, 1823. 
567

 Βλ.: ό.π., 53-76. 
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ιταλικού τύπου μουσικής, οδηγούνται στη συζήτηση για τις προοπτικές της 

ανθρώπινης αυτονομίας, για ζητήματα διαμάχης αισθητικής και ηθικής, για τη δομή 

της κοινωνικής ανεξαρτησίας και για την κοινωνική σχετικότητα της ηθικής.
568

 

Όπως είναι φανερό από την επιλογή του παραθέματος, ο Σολωμός ενδιαφέρεται 

για τη γνώμη και τα σχόλια του Goethe στο έργο του Diderot και όχι για το έργο 

καθεαυτό. Το παράθεμα από τον Goethe στη σελίδα 431 των Αυτογράφων, τίθεται 

μετά τη φράση «Α présent étudions la musique en physiciens», δηλαδή «Ας 

μελετήσουμε τη μουσική ως φυσικοί», η οποία ακολουθείται από ένα μικρό 

παράθεμα από τον Azais και ορισμένους στίχους από το Β’ Σχεδίασμα των 

Ελεύθερων Πολιορκημένων, και έχει ως εξής:  

  

«(di G. Nell’arti. D.). L’ ensemble Ideal d’une composition si habil’ment ordonné e l’ 

ensemble Réel d’un tableau si complet, si rassemblant de la Societè Humaine toute 

entière? – Au commencement de ce dialogue, son esprit ouvrant sa carrière, s’y 

precipite avec impetuositè; son cadre se peuple a l’ instant; il y fait paraitre en foule 

les etc. 

Les Verités morales formes ce qu’ il y a de plus essentiel dans son livre; mais en y 

reflechissant, on voit que ses digressions musicales ne sont [plus] point un hors 

d’oeuvre, e que c’ est au contraire la principale Ressort de l’ ouvrage, celui qui met en 

jeu toute ses parties. Dans l’ ordre de l’ importance des Idées, le Ver. Mor. que l’ 

auteur developpe sont sans doute au premier rang; mais dans l’ ordre de la 

composition, la partie musicale est le fond de cet [ecr] ecrit; tout le reste s’y rattache, 

et c’ est a propos d’ analyse sur les sons que toutes le reflexions sur les moeurs sont 

amenées. D’ apres la caractere attribué au principal personnage, cela n’a pu du etre 

autrement.»
569

  

 

«Του G[oethe] στο άρθ[ρο] D[iderot]. Το ιδεατό σύνολο μιας σύνθεσης τόσο επιδέξια 

διευθετημένης και το πραγματικό σύνολο ενός πίνακα τόσο πλήρους, τόσο όμοιου με 

ολόκληρη την ανθρώπινη κοινωνία – στην αρχή αυτού του διαλόγου, το πνεύμα του, 

αρχίζοντας την πορεία του, ορμάει με βιαιότητα
.
 το πλαίσιό του γεμίζει αμέσως με 

πρόσωπα
.
 παρουσιάζει σε πλήθος τα κτλ. 
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Οι ηθικές αλήθειες αποτελούν αυτό που είναι το πιο ουσιαστικό στο βιβλίο του
.
 αλλά 

όταν συλλογιστεί κανείς πάνω σ’ αυτό, βλέπει ότι οι μουσικές του παρεκβάσεις δεν 

είναι καθόλου ένα εμβόλιμο στοιχείο, και ότι είναι, αντίθετα, η κινητήρια δύναμη του 

έργου, αυτό που βάζει σε κίνηση όλα τα μέρη του. Κατά το βαθμό της σημασίας των 

ιδεών, οι ηθικές αλήθειες που αναπτύσσει ο συγγραφέας βρίσκονται χωρίς αμφιβολία 

στην πρώτη σειρά
.
 αλλά η διάταξη της σύνθεσης, το μουσικό μέρος είναι το βάθος 

αυτού του γραπτού
.
 όλα τα άλλα συνάπτονται σ’ αυτό, και είναι [ακριβώς] αναφορικά 

με αναλύσεις πάνω στους [μουσικούς] ήχους που εκτίθενται όλοι οι συλλογισμοί 

πάνω στα ήθη. Σύμφωνα με το χαρακτήρα που αποδόθηκε στο κύριο πρόσωπο, αυτό 

δεν μπορούσε να είναι αλλιώς.»
570

  

 

Στην πρώτη παράγραφο ο Σολωμός αναγνωρίζει μια δική του έγνοια, η οποία 

είναι εμφανής, όπως σχολιάζει  ο Coutelle, και μέσα από άλλες σημειώσεις του, ότι 

δηλαδή το ποίημα ξεκινά από Ιδέες, από ένα ιδεατό σύνολο και πραγματώνεται 

(πραγματικό σύνολο) σε ποικιλία από ανθρώπινες μορφές.
571

  

Στη δεύτερη παράγραφο, τονίζεται ο σπουδαίος ρόλος των μουσικών μερών 

στη δομή του έργου του Diderot. Οι αναλύσεις των μουσικών ήχων και η αναφορά 

στη μουσική, που παρεμβάλλονται στο Le Neveu de Rameau, συνδέονται άμεσα με τη 

διαπραγμάτευση των κεντρικών ιδεών και την ανάπτυξη των ηθικών αληθειών, τις 

οποίες ο συγγραφέας επιχειρεί να προβάλει. Σύμφωνα με τον Goethe, οι μουσικές 

παρεμβάσεις και οι αναλύσεις πάνω στους μουσικούς ήχους στο έργο του Diderot, 

αποτελούν τη βάση που στηρίζονται και αναπτύσσονται οι ηθικές αλήθειες. Οι 

στοχασμοί πάνω στα ήθη και γενικότερα οι Ιδέες που αποτελούν το επίκεντρο του 

έργου, δε θα μπορούσαν να αναπτυχθούν αν δεν υπήρχε η μουσική δομή, το 

αρμονικό μέρος, το οποίο αποτελεί, κατά τον Γερμανό φιλόσοφο, «το βάθος του 

γραπτού». Συνεπώς, υπογραμμίζεται από τον Goethe στο παράθεμα αυτό, η σημασία 

της μουσικής και ο ουσιαστικός της ρόλος για τη δομή του συγκεκριμένου έργου, την 

ανάπτυξη των βασικών του θεμάτων, αλλά και την ερμηνεία του. 

Ο εντοπισμός και η παράθεση των σημειώσεων του Goethe για τη μουσική από 

τον Σολωμό, επιβεβαιώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τη μουσική και ειδικότερα 

για το ρόλο που μπορεί να παίξει στη δομή ενός λογοτεχνικού έργου
.
 ενδεχομένως 
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και ως έκφραση της γενικότερης αρμονίας του σύμπαντος που τον απασχολεί,
572

 

έννοια την οποία θα αναλύσουμε εκτενέστερα αμέσως παρακάτω, στο πλαίσιο της 

διερεύνησης όσων στοιχείων αντλεί ο Σολωμός από το έργο και τη θεωρία του Pierre 

Hyacinthe Azais.  

Το συγκεκριμένο παράθεμα από τον Goethe εξάλλου, πέραν του ότι 

αποτυπώνει μία πτυχή της αντίληψης του Σολωμού για το συσχετισμό μουσικής και 

λογοτεχνίας, αποκαλύπτει ένα τομέα της αλληλεπίδρασης τους, που τον ενδιαφέρει 

και θα μπορούσε να βρει εφαρμογή στην ποίησή του. Παραδειγματική εφαρμογή της 

θεωρητικής αντίληψης που αντλείται από τον Goethe στην ποιητική πρακτική του 

Έλληνα ποιητή, αποτελούν στίχοι από το Β’ Σχεδίασμα των Ελεύθερων 

Πολιορκημένων που παρατίθενται στη σελίδα 431 των Αυτογράφων ακριβώς πάνω 

από το εν λόγω παράθεμα: 

 

 «χαμενη, αλίμονο, κι οκνοί τη σάλπιγγα γρικάι
.
 αλα πος φθανί αντίπερα και την ιχό 

ξιπναί; γέλιο στ’ εχθρού το στρατεβμα σφοδρό γενοβολιετε, κι η περιπεχτρα 

σαλπιγγα μεσουρανις πετιέτε. Κι ελεφτερι και προσχαρη γιρου βαρί και περα
.
 κοσμος 

οιχοί στον απιρον και ξαστερον αερα. και τελος παντον μακρυνη σερνι λαλιά σαν 

αστρο, τρανή λαλιά, τρομου λαλιά, ριτή κατά το καστρο.»
573

 

 

Στο απόσπασμα αυτό, ένας από τους Έλληνες πολέμαρχους, κρίνοντας ότι τα 

μάγια της Φύσης, όπως περιγράφονται στο αμέσως προηγούμενο κεφάλαιο του 

ποιήματος, ασκούν σημαντική επιρροή στους πολεμιστές, με τον κίνδυνο να 

ξυπνήσουν την αγάπη τους προς τη ζωή και να τους παρασύρουν να εγκαταλείψουν 

το χρέος τους, ηχεί τη σάλπιγγα για να τα διαλύσει και καλεί τους υπόλοιπους 

πολεμιστές σε συμβούλιο.
574

 Ο ήχος της σάλπιγγας που βγαίνει από το αδυνατισμένο 

στήθος του πολεμάρχου και αποτυπώνει τη σωματική φθορά που έχει επιφέρει η 

πείνα, ακούγεται στο εχθρικό στρατόπεδο και προκαλεί κάποιον από τους Τούρκους 

να απαντήσει με ένα διαφορετικό σάλπισμα, αυτή τη φορά με ήχο δυνατό και έντονο, 

ο οποίος να αντιπαρατίθεται «περιπαικτικά» στον πρώτο.    

Θεωρούμε ότι οι δύο μουσικοί ήχοι, τα δύο αντίθετα και αντιμαχόμενα 

σαλπίσματα, αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία ο ποιητής επιχειρεί να αναπτύξει 

                                                           
572

 Βλ.: ό.π., 102. 
573

 Διονύσιος Σολωμός, Αυτόγραφα Έργα, ό.π., 431, στ. 5-8. 
574

 Για ανάλυση του συγκεκριμένου σημείου του ποιήματος βλ. Δημήτρης Αγγελάτος, Το έργο του 

Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών, ό.π., 329-336. 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



169 

 

και να αποδώσει την αντίθεση πείνας και πλησμονής, αδυναμίας και δύναμης, θλίψης 

και χαράς που επικρατεί στα εχθρικά στρατόπεδα. Μέσα από τους δύο ήχους, όπως 

αποδίδονται, αναδεικνύεται αφενός η φυσική αδυναμία και φθορά των Ελλήνων, 

αφετέρου ο εμπαιγμός που υφίστανται από τους εχθρούς. Η ανάπτυξη συνεπώς 

ορισμένων βασικών ιδεών του ποιητή, των «ηθικών αληθειών» που επιχειρεί να 

αναδείξει, στηρίζεται στους μουσικούς ήχους που αποτελούν το «βάθος του 

γραπτού», σύμφωνα με την ορολογία του Goethe.     

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος του Des Hommes célèbres de la France au 

XVIII
e  

siècle et de l’Etat de la Littérature et des Arts à la même époque, από το οποίο 

ο Σολωμός αντλεί τις αντιλήψεις του Goethe για τη μουσική δομή του έργου του 

Diderot, εντοπίζονται ορισμένες σημειώσεις των Γάλλων μεταφραστών για διάφορα 

θέματα, ένα από τα οποία είναι εκείνο της μουσικής· σ’ αυτές τις σημειώσεις 

σχολιάζονται οι αντιλήψεις του Diderot και κυρίως του Goethe για τη μουσική τέχνη, 

οι οποίες θα μας απασχολήσουν αμέσως παρακάτω, ώστε να γίνει σαφέστερη η 

άποψη του Goethe, που  ενδιαφέρει άμεσα, όπως είδαμε, τον Έλληνα ποιητή.  

Στις σημειώσεις των Γάλλων μεταφραστών, εκφράζεται αρχικά η αντίληψη ότι 

η μουσική μπορεί να ανήκει και στα δύο είδη τεχνών, δηλαδή σε αυτές που αυτούσιες 

δημιουργούν ευχάριστες αισθήσεις και σε αυτές που μιμούνται τη φύση.
575

 Η 

αντίληψη του Goethe, όπως σχολιάζουν οι μεταφραστές του, είναι ότι το πρώτο είδος 

μουσικής που «donnent les plus délicieuses jouissances» («δίνει την πιο νόστιμη 

ευχαρίστηση»
576

) καλλιεργήθηκε κυρίως από τους Ιταλούς,
577

 ενώ οι Γερμανοί και οι 

Γάλλοι πέτυχαν καλύτερα στην μουσική, ως τέχνη της μίμησης.
578

  

Ενώ ο Diderot αντιμετώπισε τη μουσική περισσότερο ως μιμητική τέχνη,
579

 ο 

Goethe, όπως και οι μεταφραστές του, αντιλαμβάνονται τη μουσική, αλλά και την 

ποίηση, ως τις τέχνες οι οποίες μέσα από τους ήχους προκαλούν πληθώρα 

συναισθημάτων στον ακροατή και τον ευχαριστούν. Όπως αναφέρεται 

χαρακτηριστικά: «D’autres expériences ont fait reconnaître a l’ homme l’ analogie qui 

existe entre les diverses combinaisons des sons, et ses diverses impressions affectives; 

il s’ est apercu qu’on réveille en lui les émotions les plus vives avec des chants 
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comme avec des paroles éloquentes»
580

 («Άλλες εμπειρίες έμαθαν στον άνθρωπο την 

αναλογία ανάμεσα στους διάφορους συνδυασμούς ήχων και τις διάφορες εντυπώσεις 

που προκαλούνται. Έγινε αντιληπτό ότι τα τραγούδια ξυπνούν στον άνθρωπο τα πιο 

ζωντανά αισθήματα όπως και οι εύγλωττοι λόγοι»). Οι ήχοι και το τραγούδι γεννούν 

συναισθήματα στον ακροατή, που βρίσκονται σε αναλογία με τους ήχους από τους 

οποίους προκαλούνται, και έχουν ως αποτέλεσμα να του προκαλούν ικανοποίηση και 

συγκίνηση
.
 η αντίληψη αυτή, ορίζει τον αντίποδα της μιμητικής θεωρίας και 

αποτυπώνει τη ρομαντική «εκφραστική» θεώρηση για τις τέχνες και ειδικότερα για τη 

μουσική.
581

   

Όπως δηλώνεται ξεκάθαρα στη συνέχεια, «la musique n’est pas un art 

essentiellement imitative, comme la peinture et la sculpture, puisque les accords 

peuvent plaire par eux-mêmes et sans exprimer des sentiments ou des idées»,
582

 («η 

μουσική δεν είναι μια τέχνη κατ’ ουσίαν μιμητική, όπως η ζωγραφική και η γλυπτική, 

καθώς οι συγχορδίες μπορούν να θέλξουν αφ’ εαυτών και χωρίς να εκφράσουν 

συναισθήματα ή ιδέες»), θέση στην οποία αποτυπώνεται η ρομαντική ανακατάταξη 

των τεχνών και η αντίληψη ότι στον αντίποδα της ζωγραφικής και της γλυπτικής που 

μιμούνται τη φύση, βρίσκεται η μουσική που λειτουργεί με τρόπο διαφορετικό, αφού 

τα συστατικά της στοιχεία, οι συγχορδίες και οι μουσικοί ήχοι, μπορούν να 

προκαλέσουν ευχαρίστηση και συγκίνηση στον ακροατή καθεαυτά, χωρίς την 

παρεμβολή των ιδεών. 

Όπως αναφέρει ο Abrams, η παραδοσιακή αντίληψη για την τέχνη που ίσχυε 

μέχρι τον 18
ο
 αιώνα, σύμφωνα με την οποία η τέχνη θεωρείτο ότι μιμούνταν 

εξωτερικά αντικείμενα και στη βάση της οποίας αποτιμούνταν τα διάφορα έργα 

τέχνης, αντικαθίσταται από τον 18
ο
 αιώνα και εξής από την αντίληψη του 

ρομαντισμού, με βάση την οποία το έργο τέχνης αποτελεί την έκφραση της 

εσωτερικότητας του καλλιτέχνη και είναι το αποτέλεσμα της δημιουργικής 

διαδικασίας που κινείται από το συναίσθημα.
583

 Σύμφωνα με την αντίληψη του 

ρομαντισμού και την εκφραστική θεωρία, η μουσική, η ποίηση και ο χορός, πηγάζουν 

όχι από μίμηση, αλλά από πληρότητα σφοδρών συναισθημάτων του καλλιτέχνη και 

της επιθυμίας του να εκφραστούν για ευχαρίστηση του εαυτού του και των άλλων.
584
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Η μουσική ιδιαίτερα, στο πλαίσιο της εκφραστικής θεωρίας, θεωρείται ως η κατ’ 

εξοχήν τέχνη έκφρασης των συναισθημάτων του καλλιτέχνη, στη βάση των οποίων 

δημιουργείται το μουσικό έργο και μέσω των οποίων προκαλείται αντίστοιχη 

συγκίνηση στους αποδέκτες του. 

Πέρα όμως από το γεγονός, ότι η μουσική στο πλαίσιο της ρομαντικής θεωρίας 

για τις τέχνες, δεν αντιμετωπίζεται ως μιμητική τέχνη από τον Goethe και τους 

μεταφραστές του, αξίζει να αναφερθεί και η άλλη διάσταση η οποία της αποδίδεται. 

Όπως τονίζεται, ο Goethe θεωρεί τις τέχνες όχι μόνο ως πηγές ευχαρίστησης, αλλά 

και «comme des puissances morales capables d’ exercer la plus grande influence sur 

nos idées et nos sentiments»
585

 («ως δυνάμεις ηθικές ικανές να ασκήσουν μεγάλη 

επίδραση στις ιδέες και στα συναισθήματά μας»), ενώ ειδικότερα η μουσική, η οποία 

πρέπει να αντιμετωπίζεται «comme une des langues de l’ esprit et du coeur» («ως μία 

από τις γλώσσες του πνεύματος και της καρδιάς»), δίνει και «des impressions 

morales»
586

 («εντυπώσεις ηθικές»). Η ηθική διάσταση της μουσικής συνεπώς και 

κατ’ επέκταση όλων των τεχνών συνιστά ένα ακόμα συστατικό της στοιχείο, πολύ 

σημαντικό για τον Γερμανό φιλόσοφο.   

Σημαντική επίδραση στη σκέψη του Σολωμού και στην αντίληψή του για τη 

μουσική και τη σχέση της με την ποίηση, άσκησε και ο Γάλλος φιλόσοφος και 

μουσικός, Pierre Hyacinthe Azais, οι βασικές φιλοσοφικές αντιλήψεις του οποίου 

έχουν αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο. Παρόλο που δεν υπάρχουν στοιχεία για 

τη βιβλιοθήκη του Σολωμού, εντούτοις θεωρείται, όπως αναφέρει ο Merlier, ότι ο 

Έλληνας ποιητής οδηγήθηκε στη μελέτη του Γάλλου φιλοσόφου και μουσικού, μέσω 

του Μάντζαρου, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, είχε επαφή με την ευρωπαϊκή 

μουσική πραγματικότητα και διατηρούσε δεσμούς με Γάλλους μουσικούς.
587

 

Αναφορές σε φιλοσοφικές απόψεις του Azais, μπορούν να εντοπιστούν σε διάφορα 

σημεία των Αυτογράφων: δύο φορές υπάρχει ξεκάθαρη συσχέτιση με τις αντιλήψεις 

του Γάλλου φιλοσόφου, καθώς παρατίθεται το όνομα του, όχι όμως και ο τίτλος του 

έργου από το οποίο εκείνες αντλούνται, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, ο συσχετισμός με 

απόψεις του, μπορεί να εξαχθεί έμμεσα. 

Ο σχολιασμός μας των αντιλήψεων του εν λόγω φιλοσόφου, που επιλέγει να 

παραθέσει ή αναφέρει έμμεσα ο Σολωμός, θα στηριχθεί σε επιλεγμένα, ενδεικτικά 
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παραδείγματα από την ποιητική πρακτική του, ώστε να γίνουν εμφανέστερα όσα 

στοιχεία τον ενδιαφέρουν και αφομοιώνει, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο τα 

εφαρμόζει στην ποίησή του.   

Η πρώτη μνεία του ονόματος του Azais (αναφέρεται σε παρένθεση και 

ακολουθείται από μία φράση που αποτυπώνει μια από τις σημαντικότερες 

φιλοσοφικές του αντιλήψεις) εντοπίζεται στην αρχή της σελίδας 431 των Αυτογράφων 

Έργων: 

 

«A present etudions la musique en physiciens» 

(Τώρα ας μελετήσουμε τη μουσική ως φυσικοί) 

«Παλικαρά, και μορφονιέ, γιασου, καλε, χαρα σου. Ακου! Νισιά, στεργίες τη γης, 

εμαθαν τ’ ονομα σου. 

(Azais) La santè de l’ame comme celle du corps, est le fruit d’une harmonie douce et 

generale entre ses forces et ses idèes» 

((Azais) Η υγεία της ψυχής καθώς και του σώματος είναι καρπός μιας γλυκιάς και 

γενικής αρμονίας ανάμεσα στις δυνάμεις και τις ιδέες της).
588

 

 

Η αναφορά αυτή, καθώς  και η επόμενη όπου παρατίθεται το όνομα του Azais, 

δεν αποτελούν, όπως αναφέρει ο Merlier, αντιγραφή από το έργο του Γάλλου 

φιλοσόφου, αλλά περίληψη ορισμένων από τις αντιλήψεις του, όπως εκφράζονται στα 

κυριότερα έργα του.
589

 Η φράση που παραθέσαμε παραπάνω και παρεμβάλλεται στα 

Αυτόγραφα του Β’ Σχεδιάσματος των Ελεύθερων Πολιορκημένων, αποτυπώνει μια 

από τις κυρίαρχες φιλοσοφικές αντιλήψεις του Azais, όπως αναλύθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, την αρχή δηλαδή της ισορροπίας που διέπει την ανθρώπινη 

ύπαρξη και εμπειρία. Η υγεία της ανθρώπινης ύπαρξης που αποτελείται από δύο 

διαφορετικά στοιχεία, το σώμα και την ψυχή, στηρίζεται στην ισορροπία και την 

εναρμόνιση δύο αντίθετων στοιχείων, των δυνάμεων αφενός και των ιδεών της 

αφετέρου. Η εξισορρόπηση δύο αντιθετικών στοιχείων και η αρμονία που 

επιτυγχάνεται μεταξύ τους, αποτελούν έννοιες κεντρικές στο έργο του Azais, όπως 

έχουμε προαναφέρει.  
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 Διονύσιος Σολωμός, Αυτόγραφα Έργα, ό.π., 431, στ. 1-4Α. Σε παρένθεση με πεζά στοιχεία 

παρατίθεται η μετάφραση στα ελληνικά. Η μετάφραση είναι από το: Γιάννης Δάλλας, «Μουσικήν 

ποίει… Η σημασία και η λειτουργία του ήχου στα ώριμα ποιήματα του Σολωμού»: Σκαπτή ύλη από τα 

σολωμικά μεταλλεία. Αθήνα, Άγρας, 2002, 42. 
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 Βλ.: Oct. Merlier, «Solomos et Azais», ό.π., 27. 
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Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι μία από τις βασικότερες αντιλήψεις 

του ευρωπαϊκού ρομαντισμού, αρκετά στοιχεία του οποίου αφομοίωσε ο Έλληνας 

ποιητής, σχετίζεται ακριβώς με το θέμα αυτό και αφορά στην αρμονία που υπάρχει 

μεταξύ όλων των όντων, καθώς και στην αρμονία με το φυσικό, έμψυχο και άψυχο 

κόσμο.
590

 Όλα τα όντα και όλα τα στοιχεία της φύσης και του κόσμου λειτουργούν, 

με βάση την αντίληψη αυτή, με πλήρη αρμονία και συνάφεια, αντίληψη η οποία 

αποτυπώνεται στη θεωρία του Azais και την οποία ανακαλεί ο Έλληνας ποιητής. Ο 

όρος αρμονία παραπέμπει εξάλλου και σε μουσικό όρο, τον κλάδο της μουσικής 

τέχνης, που μελετά τη σύνθεση και τη σύνδεση των συγχορδιών, ή την έννοια η οποία 

χαρακτηρίζει το σύνολο όσων κανόνων διέπουν το ταυτόχρονο άκουσμα δύο ή 

περισσότερων φθόγγων
.
 η μουσική αρμονία αποτελεί έννοια που ενδιαφέρει ιδιαίτερα 

τον Έλληνα ποιητή.   

Για τον Hegel, έναν από τους σημαντικότερους εκφραστές του Γερμανικού 

ιδεαλισμού, ο οποίος άσκησε σημαντική επίδραση στον Σολωμό,
591

 το Ωραίο 

αποτελεί την Ιδέα στη συγκεκριμένη αισθητή πραγματοποίησή της, όπου περιεχόμενο 

και μορφή συνδυάζονται ισότιμα και αποτελούν μια «ελεύθερη συμφιλιωμένη 

ολότητα».
592

  

Σε μια προσπάθεια να διασαφηνιστεί η φιλοσοφική αντίληψη που υιοθετεί ο 

Σολωμός από τον Azais, μεταφέροντάς τη σε επίπεδο θεωρητικής αντίληψης για την 

ποίηση, μπορούμε εύλογα, συνδυάζοντας την αντίληψη από τον Azais με εκείνην του 

Hegel, να υποθέσουμε ότι οι «ιδέες» και οι «δυνάμεις», παραπέμπουν στην «Ιδέα» 

και στην «αισθητή της πραγματοποίηση», καθώς και στο «περιεχόμενο» και στη 

«μορφή» του ποιητικού έργου αντίστοιχα. Η έννοια «ιδέα» του Azais παραπέμπει στη 

θεωρητική σύλληψη ενός ποιητικού έργου ή αλλιώς στο περιεχόμενό του, ενώ η 

έννοια «δύναμη», μπορεί να αναφέρεται στη μετουσίωση της θεωρητικής αυτής 

σύλληψης σε ποιητικό κείμενο με συγκεκριμένα μορφικά χαρακτηριστικά. Μέσα από 

την εξισορρόπηση και τον αρμονικό συνδυασμό των δύο αυτών πτυχών, 

δημιουργείται η ποίηση.   

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι έννοιες «δυνάμεις» και «ιδέες» αποτελούν έννοιες 

ιδιαίτερα σημαντικές στη θεωρητική – φιλοσοφική αντίληψη του Σολωμού, όπως 

αποδεικνύει και η μεγάλη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται στις σημειώσεις του. 
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 Βλ. σχετικά: Γιώργος Βελουδής, Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και ποιητική, ό.π., 325. 
591

 Βλ. εδώ: ΙΙ κεφάλαιο, 81-87 και: Γιώργος Βελουδής, Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και 

ποιητική, ό.π., 204-219. 
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 G.W.F. Hegel, Εισαγωγή στην αισθητική, ό.π., 32. 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



174 

 

Στα Αποσπάσματα από τους «Στοχασμούς»  των Ελεύθερων Πολιορκημένων, που 

επιλέγει ο πρώτος εκδότης του έργου του Σολωμού, Ιάκωβος Πολυλάς, γίνονται 

αναφορές στο συνδυασμό της «δημοκρατίας Ιδεών» και των «αισθήσεων» 

(συγκροτούν το «αληθινό ποίημα»), στη «φύση της Ιδέας και στην ανθρώπινη 

φύση»
593

, καθώς και στις «έντονες δυνάμεις, οι οποίες ξετυλίζονται σε φυσικοεθνικά 

όργανα, εις μία μικρή γη» που σε συνδυασμό με τη «φύση της Ιδέας» συντελούν στη 

δημιουργία του ποιήματος.
594

 Οι αναφορές αυτές, πέραν του ότι υπογραμμίζουν τη 

σημασία των δύο εννοιών για την ποιητική του Σολωμού, ενισχύουν την ερμηνευτική 

υπόθεση για τους όρους από τον Azais, που αναπτύξαμε πιο πάνω.     

H αναφορά στον Azais και στην φιλοσοφική του αντίληψη, τοποθετείται από 

τον Σολωμό σε ένα συγκείμενο συζήτησης για τη μουσική, αν λάβουμε υπόψη 

αφενός την αρχική προτροπή «Τώρα ας μελετήσουμε τη μουσική ως φυσικοί», 

αφετέρου τις δύο αναφορές που ακολουθούν το απόσπασμα που παραθέσαμε.  

Η πρώτη αφορά στις σημειώσεις του Σολωμού από το κείμενο του Goethe για 

το έργο του Diderot Le Neveu de Rameau, μέσα από τις οποίες, όπως 

προαναφέρθηκε, αποτυπώνεται το ενδιαφέρον του Σολωμού για τη μουσική και πιο 

συγκεκριμένα για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στη δομή του έργου του, 

ενδεχομένως και ως έκφραση της γενικότερης αρμονίας του σύμπαντος.
595

 Η 

αντίληψη του Azais για την αρμονία του σύμπαντος, πιθανόν να βρίσκει μία πρώτη 

εφαρμογή στο κείμενο του Goethe, από όπου εξάγεται το συμπέρασμα ότι η μουσική 

αποτελεί τη βάση και συνδυάζεται αρμονικά με την δομή ενός λογοτεχνικού έργου.  

Η δεύτερη αναφορά που ακολουθεί αμέσως μετά, αποτελεί μια συνοπτική 

παρουσίαση της θεωρίας περί ήχου του Brook Taylor, άγγλου μαθηματικού που 

μελέτησε το θέμα των δονήσεων των μουσικών χορδών. Συγκεκριμένα, αναφέρει ο 

Σολωμός στη σελίδα 432 των Αυτογράφων: 

 

«Remarquons d’ abord que suivant la theorie de M. Taylor une corde tendue peut 

former ses vibrations uniformes d’ une infinitè de manieres, qui different entr’ ells 

pour le physique, mai qui revient le meme pour geometrique, parquet dans chacune de 

ces manieres, on ne fait que changer l’ unitè qui sert de mesure- 

                                                           
593

 Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα, τ. Α’, ό.π., 207. 
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  Ό.π., 208. 
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 Βλ. σχετικά: L. Coutelle, «Η παλιά παιδεία πίσω από τη νέα τέχνη του Σολωμού (1989)», ό.π., 102. 
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Ma conclusion est que tous le corps sonores renferment en puissance un infinite de 

sons, e une infinitè de manieres corrispondantes de faire leurs vibrations regulieres; 

enfin que dans chaque differente espece de vibrations le inflexions des parties du corp 

sonore, se font d’une maniere different»
596

 («Aς παρατηρήσουμε πρώτα, πως, 

σύμφωνα με τη θεωρία του B. Taylor, μια τεντωμένη χορδή μπορεί να προκαλέσει 

παλμικές δονήσεις ομοιόμορφες σε απεριόριστούς συνδυασμούς που διαφέρουν 

μεταξύ τους από την άποψη της φυσικής, αλλά είναι ίδιες ως προς τη γεωμετρία, γιατί 

σε κάθε έναν από τους συνδυασμούς αυτούς δεν γίνεται τίποτε άλλο παρά να αλλάζει 

η μετρική μονάδα. 

Το συμπέρασμά μου είναι πως όλα τα ηχητικά σώματα περιέχουν δυνάμει έναν 

απεριόριστο αριθμό ήχων και έναν απεριόριστο αριθμό αντίστοιχων συνδυασμών που 

κάνουν τις παλμικές δονήσεις τους κανονικές
.
 τέλος, πως, μέσα σε κάθε είδος 

παλμικής κίνησης που διαφέρει οι μετατροπές των μερών του ηχητικού σώματος 

γίνονται μ’ έναν τρόπο διαφορετικό»)
597

. 

  

Ο Σολωμός εντοπίζει και παραθέτει τη θεωρία περί ήχου του Taylor, με βάση 

την οποία κάθε τεντωμένη χορδή προκαλεί δονήσεις, οι οποίες είναι ομοιόμορφες και 

απεριόριστες σε συνδυασμούς, γι αυτό και κάθε ηχητικό σώμα έχει τη δυνατότητα να 

παραγάγει απεριόριστους διαφορετικούς ήχους, ανάλογα με τους συνδυασμούς των 

δονήσεων. Οι αναφορές στις παλμικές δονήσεις που προέρχονται από τεντωμένη 

χορδή, στον απεριόριστο αριθμό ήχων που παράγεται από τα ηχητικά σώματα, και 

στους απεριόριστους συνδυασμούς των παλμικών δονήσεων που εκπέμπονται από τις 

πιο διαφορετικές ηχητικές πηγές αρμονικά και ομοιόμορφα, παραπέμπουν απευθείας 

στην ηχητική θεωρία του Azais, όπως αναπτύχθηκε στα άρθρα του στο περιοδικό 

Revue Musicale
.
 όπως αναφέρει ο Δάλλας, η θεωρία για τον ήχο που παρατίθεται στα 

Αυτόγραφα, αποτελεί μεταφορά της θεωρίας των ηχητικών δονήσεων του Azais στα 

αγγλικά από τον Taylor.
598

 Οι αναφορές εξάλλου σε επόμενες σελίδες των 

Αυτογράφων σε «globules sonores», «globules concordants»
 599

 («ηχηρά σφαιρίδια» 

και «εναρμονικά σφαιρίδια»), τα οποία έχουν την ιδιότητα να παράγουν αρμονία 

στον αέρα, αλλά και στο μυαλό μας, και να δημιουργούν μια μαγνητική εστία ή μια 

πηγή ήχου, που να επιθυμεί τη συνένωσή της, είτε με τον εαυτό της, είτε με τις 
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 Διονύσιος Σολωμός, Αυτόγραφα Έργα, ό.π., 432, στ. 6-16Α.  
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 Η μετάφραση: Γιάννης Δάλλας, «Μουσικήν ποίει…», ό.π., 43. 
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 Βλ. σχετικά: ό.π., 44. 
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 Διονύσιος Σολωμός, Αυτόγραφα Έργα, ό.π., 472, 473, στ. 16. 
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γειτονικές πηγές,
600

  παραπέμπουν σε κείμενα του Azais, ενισχύουν τη σύνδεση με τη 

θεωρία που παραθέτει ο Σολωμός, και αποτυπώνουν το έντονο ενδιαφέρον του 

ποιητή για τον ήχο και την αρμονία. 

Ο αρμονικός συνδυασμός των δονήσεων που παράγονται από πληθώρα 

ηχητικών σωμάτων παραπέμπει αφενός στην αντίληψη του Azais, όπως την 

αποτυπώνει στα Αυτόγραφα ο Σολωμός, για την αρμονία που διέπει κάθε πτυχή της 

ανθρώπινης ύπαρξης, στηριγμένη στην εξισορρόπηση αντιθετικών στοιχείων, 

αφετέρου στην αντίληψη του Azais, όπως την είδαμε στο τελευταίο άρθρο του στη 

Revue Musicale, για την εναρμόνιση των ήχων από διαφορετικές πηγές σε τέλεια 

αρμονία και τη δημιουργία ενός συνόλου ενότητας.  

Άμεση συσχέτιση με τις αντιλήψεις του Azais για την αρμονία μεταξύ 

διαφορετικών στοιχείων και τον απεριόριστο αριθμό και την ποικιλία των ήχων που 

παράγονται από ένα ηχητικό σώμα, παρουσιάζει ένας ορισμός του Έλληνα ποιητή για 

την τέχνη, ο οποίος εντοπίζεται στη σελίδα 433 των Αυτογράφων: 

 

«Bisogna tener perpetuamente fermo questo metodo che costituisce l’ Arte, cioè che 

mentre una Manifestazione va per una Direzione, manifesta varie altre»
601

 («Να 

κρατήσεις πάντοτε στερεά τη μέθοδο αυτή, που αποτελεί την Τέχνη, δηλαδή ενώ μια 

Εκδήλωση πηγαίνει προς μία Κατεύθυνση, φανερώνει διάφορες άλλες»)
602

.  

 

Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, τέχνη είναι να εκδηλώνεται πολλαπλά μια 

ποιητική ιδέα ή η σκέψη συγκροτημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να φορτίζεται με 

σημασία από πολλές πλευρές, προκαλώντας στον αναγνώστη περισσότερες 

εντυπώσεις ή αντιδράσεις.
603

 Ο συγκεκριμένος ορισμός της τέχνης, τοποθετημένος 

λίγο μετά από τις αναφορές στις θεωρητικές αντιλήψεις των Azais, Goethe και 

Taylor, που πραγματεύονται, όπως έχουμε δει, κάποιες πτυχές της μουσικής και της 

σχέσης της με την ποίηση, παραπέμπει στην αντίληψη του Azais και του Taylor για 

μια χορδή που όταν την κτυπάμε, εκπέμπει εκτός από τον κύριο και διάφορους 

αρμονικούς ήχους. Όπως ακριβώς η χορδή προκαλεί πληθώρα ήχων, έτσι και μία 

ποιητική έκφραση ή σύλληψη μπορεί να συγκεντρώνει πολλές όψεις και να 

                                                           
600

 Βλ. σχετικά: L. Coutelle, «Η παλιά παιδεία πίσω από τη νέα τέχνη του Σολωμού (1989)», ό.π., 108.  
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 Διονύσιος Σολωμός, Αυτόγραφα Έργα, ό.π., 433, στ. 24-27Α. 
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 Η μετάφραση: L. Coutelle, «Η παλιά παιδεία πίσω από τη νέα τέχνη του Σολωμού (1989)», ό.π., 

119. 
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 Βλ.: ό.π. 
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αποτυπώνει πολλαπλά νοήματα, τα οποία συνδυάζονται αρμονικά, αφού η αρμονία 

δηλαδή η ισορροπία των δυνάμεων με όποιο τρόπο κι αν εμφανίζεται στα κείμενα, 

ώστε να δημιουργείται και να εκφράζεται η σύλληψη, αποτελεί μία κύρια φροντίδα 

του Σολωμού.
604

  

Η θεωρία των ηχητικών δονήσεων που αναφέρεται από τον Σολωμό και 

παραπέμπει, όπως έχουμε δει, στον Azais, εφαρμόζεται παραδειγματικά σε μια 

παραλλαγή του πρώτου στίχου του διστίχου του πρώτου αποσπάσματος με αναφορά 

στον Azais, που παραθέσαμε: «Άκου! Νησιά, στεριές της γης ηχούν με τ’ όνομά 

σου».
605

 Ο στίχος αυτός προέρχεται από το Β’ Σχεδίασμα των Ελεύθερων 

Πολιορκημένων και εκφωνείται από την αγαπημένη του πολέμαρχου που έχει πεθάνει 

και εμφανίζεται στο «χρυσότερο» από τα όνειρα του. Η αγαπημένη του πολέμαρχου 

μέσα από τον εγκωμιασμό του, τον καλεί έμμεσα να εγκαταλείψει το χρέος του και 

λειτουργεί ως παρελκυστική δύναμη, όπως και η φύση πρωτύτερα.
606

   

Στον εν λόγω στίχο, ο οποίος αποτυπώνει την απήχηση του ονόματος και της 

δόξας του πολέμαρχου σε όλο τον κόσμο, το ρήμα «ηχούν», το οποίο τοποθετείται 

χαρακτηριστικά στην αρχή του δεύτερου ημιστιχίου, αποτυπώνει την ηχητική θεωρία 

του Azais. Ο ήχος με το όνομα του πολέμαρχου συνιστά τον τελικό ήχο και το 

αρμονικό αποτέλεσμα όλων των διαφορετικών ήχων που προέρχονται από τις 

διαφορετικές ηχητικές πηγές των νησιών και των στεριών. Αξίζει να σημειώσουμε ότι 

οι διάφοροι αρμονικοί ήχοι, οι οποίοι αποτυπώνουν τη δόξα του πολέμαρχου, 

λειτουργούν, όπως και η αγαπημένη, ως παρελκυστικές δυνάμεις προς την επιτέλεση 

του χρέους του.     

Η δεύτερη αναφορά σε φιλοσοφικές αντιλήψεις του Azais, με την παράθεση 

του ονόματός του, εντοπίζεται στη σελίδα 476 των Αυτογράφων. 

  

«Azais. Le Sist. de l’ Univ. a pour objet ulterieur la compsation de l’homme; et 

l’existence de l’homme a p. O. U. la C. de l’ame humaine; la Con. de l’ A. H. est dont 

le fruit le plus elevè du sisteme de l’Univers.- 

L’ ame Humaine au sein de chaque individu, c’est la Collection organique de ces 

Ideès; e ces ideè sont le resultat interieur de l’ action vital qu’ il exerce sur les 

                                                           
604

 Βλ.: σχετικά L. Coutelle, «Η παλιά παιδεία πίσω από τη νέα τέχνη του Σολωμού (1989)», ό.π., 136. 
605

 Διονύσιος Σολωμός, Αυτόγραφα Έργα, ό.π., 420, στ. Γ4 (διάστ.). 
606

 Βλ. Δημήτρης Αγγελάτος, Το έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών, 

ό.π., 339-345. 
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elemens emanès, en sa faveur de tous les Etres de toutes les parties del’Univers. 

L’Univ. travaille dont sans cesse a etablir dans l’ A. H. sa representation fidele»
 607

  

 

(«Azais. Το Παγκόσμιο Σύστημα έχει ως απώτερο σκοπό το αντιστάθμισμα (την 

ανταπόδοση, την ανταμοιβή) του ανθρώπου
.
 και η ύπαρξη του ανθρώπου έχει ως 

απώτατο σκοπό την ανταμοιβή της ανθρώπινης ψυχής
. 
η ανταμοιβή της ανθρώπινης 

ψυχής είναι λοιπόν ο ύψιστος καρπός του Παγκόσμιου Συστήματος. Η Ανθρώπινη 

ψυχή, στο επίπεδο κάθε ατόμου, είναι το οργανικό Σύνολο αυτών των Ιδεών της
. 
και 

αυτές οι Ιδέες είναι το εσωτερικό αποτέλεσμα της ζωτικής ενέργειας που ασκεί επάνω 

στα στοιχεία που απορρέουν προς ωφέλειά της από όλες τις υπάρξεις όλων των 

περιοχών του Σύμπαντος. Το Σύμπαν αγωνίζεται ασταμάτητα να εγκαθιδρύσει μέσα 

στην Ανθρώπινη ψυχή την πιστή του αναπαράσταση»)
608

.  

 

Η παράγραφος αυτή, η οποία δεν αποτελεί αντιγραφή από έργα του Azais, αλλά 

από κάποια έκθεση φιλοσοφικών συστημάτων, όπως αναφέρει ο Coutelle, 

παρουσιάζει περιληπτικά τη θεωρία του Γάλλου φιλοσόφου και μαθηματικού των 

ανταποδόσεων ή των αντισταθμισμάτων, σύμφωνα με την οποία το σύνολο της 

ευτυχίας πρέπει να ισοζυγίζει το σύνολο της δυστυχίας στον κόσμο, καθώς και στη 

μοίρα του ατόμου.
609

 Η ανταπόδοση ως αντιστάθμισμα αποτελεί, για το σύστημα του 

Γάλλου φιλοσόφου, την κυρίαρχη αρχή της ευτυχίας του ανθρώπου και της 

νομοτέλειας του Σύμπαντος. Η αρχή του αντισταθμίσματος συνιστά κλειδί για την 

κατανόηση της εσωτερικής πλοκής της ποίησής του Σολωμού, και αποτελεί, 

σύμφωνα με τον Δάλλα, μια μεθοδική αρχή, η οποία επεκτείνεται μέχρι τη βάση της 

πλοκής (θεματικής, ιδεολογικής, μορφολογικής), και παίρνει την εξής απλή μορφή: 

τη στιγμή της κρισιμότητας μιας έκβασης, είτε πριν, είτε μετά, παρεμβαίνει να 

ισορροπήσει την πλοκή το αντιστάθμισμά της.
610

  

Ένα από τα παραδείγματα όπου εφαρμόζονται διάφορες πτυχές της αρχής του 

αντισταθμίσματος στην ποίηση του Σολωμού, και μάλιστα ενός αντισταθμίσματος 

που λαμβάνει τη μορφή του ήχου και μας ενδιαφέρει ειδικότερα, μπορούμε να 

εντοπίσουμε σε ορισμένους στίχους του Β’ Σχεδιάσματος των Ελεύθερων 

Πολιορκημένων:  

                                                           
607

 Ό.π., 476, στ. 17-26Α. 
608

 Η μετάφραση: Γιάννης Δάλλας, «Μουσικήν ποίει…», ό.π., 52-53. 
609

 Βλ. σχετικά: L. Coutelle, «Η παλιά παιδεία πίσω από τη νέα τέχνη του Σολωμού (1989)», ό.π., 110. 
610

 Βλ. σχετικά: Γιάννης Δάλλας, «Μουσικήν ποίει…», ό.π., 56. 
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Φωνή ‘πε: - ο δρόμος σου γλυκός και μοσχοβολισμένος
.
 

Στην κεφαλή σου κρέμεται ο ήλιος μαγεμένος
.
 

Παλληκαρά και μορφονιέ, γεια σου, Καλέ, χαρά σου! 

Άκου! Νησιά, στεριές της γης, έμαθαν τ’ όνομά σου
611

.  

 

Στη διάρκεια της πολιορκίας του Μεσολογγίου, «εις εκείνην την ώραν της 

άκρας δυστυχίας», όπως αναφέρεται στις σημειώσεις,
612

 ο πολέμαρχος βλέπει ένα 

όνειρο, στο οποίο ακούγεται η φωνή της νεκρής αγαπημένης του, η οποία εκθειάζει 

την ανδρεία και μνημονεύει τη δόξα του. Η αντιδιαστολή αυτή, άκρας δυστυχίας, 

λόγω της δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζει ο πολέμαρχος στην 

πραγματικότητα, και μεγάλης ευτυχίας, μέσω του εγκωμιασμού του από την 

αγαπημένη του στο όνειρο, αποτυπώνει τη θεωρία του αντισταθμίσματος του Azais. 

Ο ήχος μέσα στο όνειρο που είναι η φωνή της αγαπημένης του πολέμαρχου, η οποία 

τον προτρέπει να συνειδητοποιήσει τη δόξα του και την απήχησή της στον κόσμο, 

λειτουργεί διττά, είτε ως το αντιστάθμισμα της σκληρής πραγματικότητας την οποία 

βιώνει, ώστε να τον βοηθήσει να την αντέξει, είτε ως μια παρελκυστική δύναμη που 

τον καλεί να εγκαταλείψει το χρέος του. Αξίζει να εντοπιστεί εξάλλου και η 

αντιδιαστολή σε χρονικό επίπεδο, η οποία αφορά στη διαφοροποίηση του παρόντος 

που είναι άσχημο και τραγικό, από το παρελθόν που είναι ευτυχές και λαμπρό. Το 

τραγικό παρόν το οποίο βιώνει ο πολέμαρχος, αντισταθμίζεται από το ευτυχές 

παρελθόν το οποίο έχει βιώσει και αναβιώνει, μέσω του ονείρου του
.
 η θεωρία του 

αντισταθμίσματος του Azais αποτυπώνεται και σε αυτό το επίπεδο.     

Παράλληλα, ο συγκεκριμένος ήχος που ακούγεται στο όνειρο του πολέμαρχου,  

λειτουργεί και ως ένας πειρασμός, τον οποίο ο ίδιος καλείται να υπερβεί για να 

μπορέσει να επιστρέψει στο πεδίο της μάχης και να ολοκληρώσει την αποστολή και 

το χρέος του. Ο αντίλαλος της δόξας του πολέμαρχου, ήταν άγνωστος «εις την απλή 

και ταπεινή ψυχή του», μέχρι τη στιγμή που η αγαπημένη τον εκθειάζει και τον 

βοηθά να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ανδρείας και της δόξας του (Σολωμός, 

2002:221). Συνεπώς, η ταπείνωση, η οποία χαρακτήριζε την ψυχή του ήρωα, 

αντιπαραβάλλεται και δοκιμάζεται από την υπεροψία στην οποία θα μπορούσε να τον 

οδηγήσει η συνειδητοποίηση της δόξας και της φήμης του και η οποία γίνεται μέσω 
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 Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα, τ. Α’, ό.π., 222. 
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 Ό.π., 221. 
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της ανάμνησης του συγκεκριμένου ήχου. Ο ήχος, όπως τον εκστομίζει η αγαπημένη 

και τον αναβιώνει ο πολέμαρχος, λειτουργεί, στο πλαίσιο της ερμηνείας αυτής, ως η 

αντιπαραβολή και το αντιστάθμισμα της ταπείνωσης και της απλότητας του και ως ο 

πειρασμός στον οποίο υποβάλλεται η ψυχή του για να αναδειχθεί ακόμα πιο ανδρεία.  

Η μεθοδική αρχή του αντισταθμίσματος, μπορεί να εντοπιστεί και σε 

μορφολογικό επίπεδο, αν πάρουμε για παράδειγμα τους δύο στίχους: 

  

Παλληκαρά και μορφονιέ, γεια σου, Καλέ, χαρά σου! 

Άκου! Νησιά, στεριές της γης, έμαθαν τ’ όνομά σου. (Σολωμός, 2002:222) 

 

Η χρήση του θαυμαστικού στο τέλος του πρώτου στίχου, η οποία γίνεται για 

σκοπούς απόδοσης περαιτέρω έμφασης στην απεύθυνση προς τον πολέμαρχο, μπορεί 

να εντοπιστεί και στην έναρξη του δεύτερου στίχου. Η κατάληξη του ενός στίχου με 

τη χρήση του συγκεκριμένου σημείου στίξης, αντισταθμίζεται από την αντίστοιχη 

έναρξη του επόμενου με τον ίδιο τρόπο. Επιπλέον, η χρήση στον πρώτο στίχο των 

δύο επιθέτων «παλληκαρά» και «μορφονιέ» που αποτυπώνουν δύο θετικά 

χαρακτηριστικά στοιχεία της προσωπικότητας του πολέμαρχου, αντισταθμίζεται από 

τη χρήση των δύο ουσιαστικών «νησιά» και «στεριές» που αποτυπώνουν τα δύο 

στοιχεία της φύσης που συμμετέχουν ως παραλήπτες της παλληκαριάς και της 

ομορφιάς του, ως γνώστες και συμμέτοχοι δηλαδή των δύο προαναφερθέντων 

χαρακτηριστικών στοιχείων της προσωπικότητάς του. Οι αρετές του ήρωα που 

αναφέρονται στον πρώτο στίχο, αντισταθμίζονται από τα στοιχεία της φύσης που 

γίνονται κοινωνοί τους, τα οποία αναφέρονται στον δεύτερο στίχο
.
 ο αριθμός και το 

μέρος του λόγου στο οποίο ανήκουν οι λέξεις σε κάθε περίπτωση, καταδεικνύει την 

αρχή της ισορροπίας και του αντισταθμίσματος, οι οποίες ακολουθούνται.          

Μέσα από την ανάλυση των φιλοσοφικών απόψεων του Azais, αναφορικά με 

την παραγωγή του ήχου, την αρμονία του σύμπαντος, τη θεωρία των ανταποδόσεων, 

όπως τις παραθέτει ο Σολωμός, και με τη συνεπικουρία ενδεικτικών παραδειγμάτων 

εφαρμογής τους στην ποιητική του πρακτική, επιβεβαιώνεται το έντονο ενδιαφέρον 

του για τα θέματα που άπτονται της μουσικής και του συσχετισμού της με την 

ποίηση, καθώς και ο απώτερος στόχος που ήταν η υπολογισμένη και στοχαστική 

εφαρμογή στην ποίησή του όσων θεωρητικών αρχών υιοθετούσε, κρίνοντας ότι θα 

του έδιναν το περιθώριο να αναπτύξει συνθετικότερα το έργο του.  
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Πέρα από τις αναφορές στη μουσική και στον ήχο που παραπέμπουν άμεσα ή 

έμμεσα σε κάποιο φιλόσοφο, μπορούν να εντοπιστούν σε διάφορα σημεία των 

Αυτογράφων, αναφορές στο θέμα του ήχου, στον τρόπο παραγωγής του και στα 

αποτελέσματά του, οι οποίες προέρχονται, σύμφωνα με τον Βελουδή, από κάποιο 

εγχειρίδιο φυσικής.
613

 Θα επισημανθούν και θα αναλυθούν ενδεικτικά τρία χωρία, τα 

οποία αποτυπώνουν τις βασικότερες αντιλήψεις τις οποίες καταγράφει ο Έλληνας 

ποιητής. Στη σελίδα 113 αναφέρεται: 

 

«Il suono e riflesso alla maniera e second le leggi del moto riflesso nei corpi elastici. 

Dalla riflessione quindi del suono ne nasce l’ Eco, e nascono altresi in parte gli effetti 

che si osservano nel corno acustico, e nella tromba parlante»
614

 («Ο ήχος είναι 

αντανάκλαση με τον τρόπο και σύμφωνα με τους νόμους της κίνησης που 

αντανακλάται στα ελαστικά σώματα. Από την αντανάκλαση επομένως του ήχου 

γεννιέται απ’ αυτόν η Ηχώ και γεννιούνται εξάλλου εν μέρει οι εντυπώσεις που 

παρατηρούνται στο ακουστικό κέρας και στην ομιλούσα σάλπιγγα»
615

). 

 

Στο παραπάνω χωρίο, δίνεται ένας ορισμός του ήχου με βάση τη λειτουργία 

των ελαστικών σωμάτων, ως μία αντανάκλαση της κίνησης τους. Ως αποτέλεσμα της 

αντανάκλασης του ήχου, προκύπτει η ηχώ, ενώ αναφορά γίνεται και στον ήχο της 

σάλπιγγας και του ακουστικού κέρατος. Πέρα από το γεγονός ότι το εν λόγω χωρίο 

αποτυπώνει την εντρύφηση του Σολωμού στο θέμα της παραγωγής του ήχου, μπορεί 

να συσχετιστεί με μια σειρά από ποιήματα του Σολωμού, στα οποία γίνεται αναφορά 

στις έννοιες «ηχώ» και «σάλπιγγα», όπως στην προαναφερθείσα περίπτωση από το 

Β΄ Σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων. Η χρήση συνεπώς των μουσικών 

εννοιών «ηχώ» και «σάλπιγγγα» στην ποιητική του πρακτική, δεν είναι τυχαία, αλλά 

προκύπτει, όπως αποδεικνύει το απόσπασμα αυτό, από τη μελέτη της φυσικής 

παραγωγής του ήχου.   

Αναφορά σε ταυτόχρονους ήχους, στην αίσθηση της αρμονίας που προκαλούν 

και στην αντήχηση, γίνεται στη σελίδα 114 των Αυτογράφων: 
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 Βλ.: Γιώργος Βελουδής, Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και ποιητική, ό.π., 315. 
614

 Διονύσιος Σολωμός, Αυτόγραφα Έργα, ό.π., 113, στ. 4-8Β. 
615

 Η μετάφραση: Γιώργος Βελουδής, Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και ποιητική, ό.π., 323. 
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«I suoni equitemporanei atti a produrre in noi la sensazione dell’armonia sono in 

natura determinate e le esperienze della risonanza dei corpi armonici come pure l’ 

esperienza del terzo suono lo comprovano pienamente»
616

 («Οι ταυτόχρονοι ήχοι, που 

είναι ικανοί να προξενήσουν μέσα μας την αίσθηση της αρμονίας, είναι στη φύση 

τους καθορισμένοι και οι εμπειρίες της αντήχησης των αρμονικών σωμάτων καθώς 

επίσης και η εμπειρία του τρίτου ήχου το επιβεβαιώνουν πλήρως»)
617

. 

 

Σε αντιστοιχία με τη θεωρητική αντίληψη του Azais για την αρμονία, εδώ 

γίνεται αναφορά στους ήχους οι οποίοι εκ φύσεως λειτουργούν και ακούγονται 

ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα να προκαλείται στον ακροατή το αίσθημα της αρμονίας. 

Το γεγονός ότι οι ταυτόχρονοι ήχοι υπάρχουν στη φύση, αποδεικνύεται αφενός από 

την αντήχηση που κάνουν τα ηχητικά σώματα, αφετέρου από τον τρίτο ήχο που 

εκδηλώνεται. Όπως εντοπίζεται στο χωρίο αυτό συνεπώς, από ένα ηχητικό σώμα 

παράγονται ταυτόχρονοι ήχοι, οι οποίοι λειτουργούν αρμονικά, ενώ αξίζει να 

αναφερθεί ότι στη βάση του ορισμού του Σολωμού για την τέχνη που 

προαναφέρθηκε, οι ταυτόχρονοι ήχοι μπορούν να συσχετιστούν με την πληθώρα 

όσων όψεων και νοημάτων μπορούν να εντοπιστούν σε μια ποιητική σύλληψη. Για το 

θέμα των ταυτόχρονων ήχων που παράγονται από ένα μουσικό σώμα, ενδιαφέρον 

παρουσιάζει μια ακόμη αναφορά του Σολωμού στη σελίδα 432 των Αυτογράφων: 

 

«Effettivamente tutti i Musici convengono, che una lunga Corda pizzicato, da 

contemporaneamente, oltre il suo Tuono fondamentale, altri tuoni molto piu acuti».
618

  

(«Πραγματικά, όλοι οι Μουσικοί συμφωνούν ότι μια μακριά Χορδή, όταν αγγιχτεί, 

δίνει ταυτόχρονα, εκτός από το βασικό Τόνο της, και άλλους τόνους πολύ πιο 

οξείς»).
619

  

 

Από τη δόνηση ενός ελαστικού σώματος, όπως παρατηρείται εδώ, παράγονται 

δευτερεύοντες τόνοι, οι οποίοι συνοδεύουν τον κύριο τόνο και δεν είναι καθόλου 

αντιληπτοί από το ανθρώπινο αυτί. Λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της τέχνης από 

το Σολωμό που προαναφέρθηκε, μπορεί να δοθεί στην μουσική αυτή παρατήρηση, η 

                                                           
616

 Διονύσιος Σολωμός, Αυτόγραφα Έργα, ό.π., 114, στ. 1-5Α. 
617

 Η μετάφραση: Γιώργος Βελουδής, Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και ποιητική, ό.π., 315. 
618

 Διονύσιος Σολωμός, Αυτόγραφα Έργα, ό.π., 432, στ. 17-19Α.  
619

 Η μετάφραση είναι από το Γιώργος Βελουδής, Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και ποιητική, 

ό.π., 321. 
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ποιητική της προέκταση, η οποία αφορά στο ότι, όπως μία μουσική χορδή, όταν 

δονείται, δίνει πέραν από το βασικό τόνο και άλλους τόνους, έτσι και μια ποιητική 

σύλληψη μπορεί να αποτυπώνει περισσότερα από ένα νοήματα και να έχει 

περισσότερες από μία ερμηνείες.   

Μέσα από τις αναφορές αυτές του Σολωμού οι οποίες εντοπίζονται στα 

Αυτόγραφα,  για τον ήχο, το μουσικό τόνο από φυσικομαθηματική άποψη, την 

απήχησή του στο ανθρώπινο αυτί, την ύπαρξη δευτερευόντων τόνων που δε 

συλλαμβάνονται από τα ακουστικά όργανα του ανθρώπου, τις παλμικές δονήσεις που 

παράγονται από τα ηχητικά σώματα, και την αρμονία, έναν κατεξοχήν μουσικό όρο, 

αποτυπώνεται ο προβληματισμός του για την ηχητική, την μουσική τέχνη και τη 

σχέση της με την ποίηση, και προκύπτουν συσχετισμοί με την ποιητική του πρακτική
.
 

περισσότερα παραδείγματα εφαρμογής των ηχητικών του αναζητήσεων και 

αναλύσεων στην ποιητική του πρακτική, θα αναφερθούν στο επόμενο κεφάλαιο της 

εργασίας μας.  

Ειδικό ενδιαφέρον και μεγάλη, κατά τη γνώμη μας, σημασία, έχει η εξής 

αναφορά του Σολωμού στη σελίδα 472 των Αυτογράφων: 

 

«C’est que tout toutes les phrases sont carees (le frasi musicali) c’est a dire de quattre 

mesure chacune, et que la succession des phrases fasse toujours un nombre paire. – 

Qui pensa al verso Greco volgare. Credo che sia identico. E una melodia destinata a 

sviluppare l’ espressione musicale d’un sentimento, una romanza p. e. [deve] 

ugualmente esser formata dalla succession in numero pari di frasi carees. Piu 

generalmente, ogni motive, ogni tema, in musica deve esser carre. La Musica e la 

Danza sono due figlie gemelle de la vibrazione vitale.»
620

 («Είναι που όλες οι φράσεις 

(οι μουσικές φράσεις) είναι τετραδικές, δηλαδή τεσσάρων μέτρων καθεμιά, και που η 

διαδοχή των φράσεων κάνει πάντα ένα ζυγό αριθμό. – Εδώ σκέψου τον Ελληνικό 

δημοτικό στίχο
.
 Πιστεύω πως είναι ταυτόσημος. Και μια μελωδία προορισμένη ν’ 

αναπτύξει τη μουσική έκφραση ενός συναισθήματος, μια ρομάντζα λ.χ, κι αυτή 

πρέπει να είναι σχηματισμένη από μια διαδοχή σε ζυγό αριθμό από φράσεις 

τετραδικές. Γενικότερα, κάθε μοτίβο, κάθε θέμα, στη μουσική πρέπει να είναι 
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τετραδικό. Η μουσική και ο χορός είναι δύο κόρες δίδυμες της ζωτικής 

δονήσεως»
621

). 

 

Στο συγκεκριμένο χωρίο, αποτυπώνεται, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο 

Βελουδής, η «σημαντικότερη εφαρμογή της μουσικής θεωρίας του Σολωμού στην 

ποιητική του πράξη», η οποία αφορά στη δόμηση του δεκαπεντασύλλαβου στίχου της 

κερκυραϊκής του ωριμότητας.
622

 Μια από τις αρχές της δυτικής μουσικής την οποία 

εντοπίζει και καταγράφει εδώ ο Σολωμός, αφορά στο ότι κάθε μοτίβο ή θέμα στη 

μουσική είναι τετραδικό, δηλαδή αποτελείται από τέσσερα μέτρα. Οι «τετραδικές» 

μουσικές φράσεις, τοποθετούνται η μια μετά την άλλη σε ζυγό αριθμό, όπως 

αναφέρεται, με παράδειγμα από το μουσικο-ποιητικό είδος της ρομάντζας, η οποία 

πρέπει να ακολουθεί τον κανόνα αυτό. Πραγματικά, η κλασική, ισπανική ρομάντζα, 

αποτελείται από ανομοιοκατάληκτους τροχαϊκούς οκτασύλλαβους στίχους που 

απαρτίζουν μια τετραδική νοηματική ενότητα-φράση, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι η 

επιλογή του συγκεκριμένου είδους από το Σολωμό, είναι πολύ στοχευμένη: στην 

κλασική της μορφή η ρομάντζα αποτελεί ταυτόχρονα μουσικό και ποιητικό είδος, 

κάτι που επιτρέπει στον ποιητή να δοκιμάσει τις μουσικολογικές-ποιητολογικές του 

αναζητήσεις.
623

   

Με το σχόλιο-προτροπή που κάνει ο Σολωμός προς τον εαυτό του «Εδώ 

σκέψου τον ελληνικό δημοτικό στίχο. Πιστεύω πως είναι ταυτόσημος», δηλώνεται ο 

απώτερος στόχος της μουσικολογικής αυτής ανάλυσης, η εφαρμογή της δηλαδή στην 

ποιητική του πρακτική. Ο Σολωμός μεταφέρει την παρατήρησή του για τις 

τετράγωνες φράσεις των τεσσάρων χρόνων η καθεμία, η οποία βρίσκει 

παραδειγματική εφαρμογή στη ρομάντζα, στον ελληνικό δημοτικό 

δεκαπεντασύλλαβο στίχο. Το ενδιαφέρον του ποιητή για τις τετράγωνες φράσεις και 

το συγκεκριμένο ποιητικό είδος, πηγάζει από το γεγονός ότι αυτά βρίσκουν εφαρμογή 

και ανταποκρίνονται στον δεκαπεντασύλλαβο στίχο που τον ενδιαφέρει και τον οποίο 

αξιοποιεί στα ώριμα του έργα.  

Ο Σολωμός, με βάση την παραπάνω αναφορά, θεωρεί ότι ο δεκαπεντασύλλαβος 

στίχος αποτελείται από τετραδικές φράσεις ζυγού αριθμού και πιο συγκεκριμένα ότι 

μπορεί να παραλληλιστεί με το είδος της ρομάντζας, το οποίο αναφέρεται ως 
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 Η μετάφραση: Γιώργος Βελουδής, Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και ποιητική, ό.π., 326. 
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 Ό.π., 325. 
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 Βλ. σχετικά: ό.π., 326-327. 
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χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η παρατήρηση αυτή μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο 

Έλληνας ποιητής, με εχέγγυο την ιταλική του παιδεία, είχε αναγνωρίσει ότι ο 

δεκαπεντασύλλαβος στίχος αποτελείται από δύο οκτασύλλαβους - τον δεύτερο 

κολοβό -, καθένας από τους οποίους αποτελεί μία τετραδική φράση, όπως συμβαίνει 

με τους οκτασύλλαβους στίχους στην περίπτωση της ρομάντζας που προαναφέρθηκε. 

Κάθε ημιστίχιο του δημοτικού δεκαπεντασύλλαβου αποτελεί μια μετρική και 

νοηματική τετραδική φράση και οι φράσεις αυτές εντοπίζονται σε ζυγό αριθμό στον 

ελληνικό στίχο, εφόσον αποτελούν το ένα από τα δύο του μέρη.  Όπως η ρομάντζα 

αποτελείται από οκτασύλλαβους στίχους ζυγού αριθμού, καθένας από τους οποίους 

αποτελεί μία μουσική και ποιητική ενότητα, έτσι και ο ελληνικός δεκαπεντασύλλαβος 

αποτελείται από οκτασύλλαβες μετρικές-νοηματικές ενότητες. Απόδειξη της εν λόγω 

ανάλυσης και της εφαρμογής της παρατήρησης αυτής στα ημιστίχια του 

δεκαπεντασύλλαβου στίχου, αποτελεί ο παρακάτω στοχασμός-προτροπή του ποιητή 

εις εαυτόν: «Guarda piu che puoi quando viene naturalmente di constipare gli oggetti 

affinche ogni quarta parte della Rimna chiuda varj oggetti important «νιος κόσμος 

δόξας και χαράς»»
624

(«Κοίταξε, όσο πιο πολύ μπορείς, όταν έρχεται με φυσικό τρόπο 

να συμπτύξεις τα αντικείμενα ώστε κάθε τέταρτο της Ρίμας να περιέχει ποικίλα 

σημαντικά αντικείμενα «νιος κόσμος δόξας και χαράς»»)
625

. 

Ο ποιητής προτρέπει τον εαυτό του να δημιουργεί στίχους με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να περιέχεται σε «κάθε τέταρτο της ρίμας», δηλαδή σε καθεμιά από τις τέσσερις 

ενότητές του ένα «σημαντικό αντικείμενο». Στην ποιητική του πρακτική ο Σολωμός, 

επιχειρεί, όταν υπάρχει η δυνατότητα, να μεταφέρει την τετραδική δομή της μουσικής 

φράσης σε μια τετραδική δομή του νοήματος του στίχου του και πιο συγκεκριμένα 

του κάθε ημιστιχίου του δεκαπεντασύλλαβου στίχου, όπως αποδεικνύει το ποιητικό 

παράδειγμα που αναφέρει. Το παράδειγμα «νιος κόσμος δόξας και χαράς» που 

παραθέτει, αποτελεί έναν οκτασύλλαβο ο οποίος περιέχει τέσσερις διαφορετικές 

σημαντικές έννοιες και αποτυπώνει την τετραδική νοηματική δομή στην οποία 

στοχεύει ο ποιητής.    

Μέσα από την παράθεση και την ανάλυση των αναφορών του Σολωμού στα 

Αυτόγραφα, στη μουσική, τον ήχο και στο συσχετισμό τους με την ποίηση, αρκετές 

από τις οποίες συνδέονται, όπως έχει φανεί με τις αντιλήψεις συγκεκριμένων 

Eυρωπαίων φιλοσόφων, μαρτυρείται αφενός η συστηματική θεωρητική ενασχόληση 
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 Διονύσιος Σολωμός, Αυτόγραφα Έργα, ό.π., 480, στ. 1-3Β. 
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 Η μετάφραση: L. Coutelle, «Η παλιά παιδεία πίσω από τη νέα τέχνη του Σολωμού», ό.π., 109. 
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του με τον ήχο και τη μουσική, διαφαίνονται αφετέρου οι θεωρητικές του αντιλήψεις 

και οι συγκεκριμένες πτυχές της σχέσης της μουσικής με την ποίηση που τον 

ενδιαφέρουν.  

Έχουν αναφερθεί ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα από την ποίηση του 

Σολωμού όπου αποτυπώνονται κάποιες από τις πτυχές αυτές, εκτενέστερα και 

αναλυτικότερα όμως θα εξεταστούν στο επόμενο κεφάλαιο, με στόχο να προταθούν 

νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις στο σολωμικό έργο, αφού όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Βελουδής, η φυσικομουσικολογική πραγματεία του ποιητή αποτελεί τη 

βάση στην οποία εδραιώθηκε ένα σημαντικό μέρος και μια σημαντική άποψη της 

ποιητικής δημιουργίας του και ένα σημαντικό κλειδί για την ερμηνεία της.
626
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ΙV. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: 

“Η ΠΡΑΞΗ” 

 

Έχοντας αφενός αναλύσει, στο πρώτο κεφάλαιο, το θεωρητικό πλαίσιο για τις 

διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις, στις οποίες εντάσσεται ο συσχετισμός της ποίησης 

και της μουσικής που επιχειρείται στο έργο του Διονύσιου Σολωμού, και έχοντας 

αφετέρου σκιαγραφήσει το ιστορικό - φιλοσοφικό - αισθητικό πλαίσιο της υπό 

διερεύνηση περιόδου στο δεύτερο κεφάλαιο, έχει διερευνηθεί στο τρίτο κεφάλαιο η 

“θεωρητική” πτυχή της σχέσης του ποιητή και της ποίησής του με τη μουσική, μέσω 

της μελέτης στοιχείων από μάρτυρες, με ιδιαίτερη έμφαση στον Νικόλαο Μάντζαρο, 

αλλά και θεωρητικών αναφορών και αναλύσεων του Σολωμού για το εν λόγω θέμα.  

Στο παρόν κεφάλαιο θα διερευνηθεί η “πρακτική” πτυχή της σχέσης της 

ποίησης του Διονύσιου Σολωμού με τη μουσική, δηλαδή ο συσχετισμός των ίδιων 

των ποιητικών του έργων με τη μουσική, στη βάση ορισμένων παραμέτρων 

διασύνδεσης των δύο τεχνών. Ο εντοπισμός του συσχετισμού αυτού θα διερευνηθεί 

στα τέσσερα ώριμα έργα του Έλληνα ποιητή, Ο Κρητικός, Οι Ελεύθεροι 

Πολιορκισμένοι, Ο Πόρφυρας, Carmen Seculare που έχουν γραφτεί μετά το 1833, 

αλλά και σε ένα από τα αμέσως προγενέστερά τους, ήτοι Ο Λάμπρος. Οι πηγές απ’ 

όπου θα αντληθούν τα παραπάνω ποιητικά έργα, αφορούν στα Αυτόγραφα Έργα του 

Σολωμού, στην έκδοση των Απάντων του από τον Λίνο Πολίτη, καθώς και στις 

νεότερες και έγκυρες αναλυτικού τύπου εκδόσεις σολωμικών έργων (Λ. Πολίτης: 

Λάμπρος· Γ. Κεχαγιόγλου: Πόρφυρας, Carmen Seculare· Λιλλή Ιωαννίδου: Κρητικός· 

Γ. Βελουδής: Οι Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι). Η επιλογή των εν λόγω ποιητικών 

έργων, τα οποία εντάσσονται στην ωριμότερη συγγραφική περίοδο του Σολωμού, 

όταν ο τελευταίος μορφοποιεί συνθετικά σε νέες κατευθύνσεις, τις φιλοσοφικο- 

αισθητικές και καλλιτεχνικές ρομαντικές αντιλήψεις του, γίνεται στη βάση της στενής 

συνάφειας των δύο τεχνών κατά την περίοδο του Ρομαντισμού, όπως έχει αναλυθεί 

στο τρίτο κεφάλαιο και επιβεβαιώνεται από όσα στοιχεία και συσχετισμούς μπορούν 

να εντοπιστούν στα εν λόγω ποιητικά έργα. 

Αξιοποιώντας συνεπώς θεωρητικές προσεγγίσεις και αναλύσεις από το πρώτο 

κεφάλαιο, φιλοσοφικές και αισθητικές αντιλήψεις από το δεύτερο κεφάλαιο, καθώς 

και πιο εξειδικευμένες αναφορές, μαρτυρίες και θεωρητικά στοιχεία από το τρίτο 
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κεφάλαιο, που συνδέονται με πτυχές της μουσικής γνώσης, αντίληψης και ποιητικής 

πρακτικής του Σολωμού, θα διερευνηθούν στο παρόν κεφάλαιο, τρεις ευρείς τομείς 

της αλληλεπίδρασης της ποίησης του Σολωμού με τη μουσική· στο πλαίσιο αυτών θα 

προταθούν νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις για τα υπό ανάλυση ποιητικά έργα. Οι 

τρεις τομείς της αλληλεπίδρασης των δύο τεχνών στα σολωμικά ποιητικά έργα, που 

θα αποτελέσουν εδώ τρία υποκεφάλαια, έχουν εξαχθεί στη βάση μιας συνδυαστικής 

προσέγγισης των θεωρητικών σχημάτων του Steven Paul Scher και του Werner Wolf, 

όπως παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο.
627

  

Το πρώτο υποκεφάλαιο αφορά στη διερεύνηση των παρακειμενικών και 

κειμενικών συσχετισμών όσων ποιητικών έργων του Σολωμού έχουν επιλεγεί, με τη 

μουσική, στο πλαίσιο της έννοιας της θεματοποίησης που θεωρείται από τον Wolf, ως 

η πρώτη υποκατηγορία της κατεύθυνσης «μουσική στη λογοτεχνία». Τα δύο επόμενα 

υποκεφάλαια εμπίπτουν στο πλαίσιο της έννοιας της μίμησης που θεωρείται από τον 

Wolf,  δεύτερη υποκατηγορία της ίδιας κατεύθυνσης. Εντός της υποκατηγορίας αυτής 

εντάσσονται οι δομικές αναλογίες αφενός και η λεκτική μουσική αφετέρου, επίπεδα 

τα οποία αναφέρονται και από τον Scher, με την προσθήκη στο πρώτο, και των 

τεχνικών. Συνεπώς, στο δεύτερο υποκεφάλαιο, θα διερευνηθούν δομικές τεχνικές και 

αναλογίες των σολωμικών ποιητικών έργων με την μουσική τέχνη, με την 

συνεπικουρία μαρτυριών που έχουν εντοπιστεί στο τρίτο κεφάλαιο σχετικών με το 

ζήτημα. Τέλος, η συζήτηση και η ανάλυση της λεκτικής μουσικής, δηλαδή των 

ποιητικών και εκφραστικών τρόπων που χρησιμοποιούνται στην ποίηση και 

μιμούνται την ακουστική ποιότητα της μουσικής, με τη βοήθεια ορισμένων 

μαρτυριών και σχολίων που έχουν αναλυθεί στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο, θα 

αποτελέσει το ζήτημα ανάπτυξης του τρίτου υποκεφαλαίου. Μέσω της διερεύνησης 

και της ανάλυσης διαφορετικών πτυχών της σχέσης της ώριμης ποίησης του Σολωμού 

με τη μουσική, θα αποκωδικοποιηθεί μια σημαντική άποψη της ποιητικής του 

δημιουργίας και θα παρασχεθεί ένα σημαντικό ερμηνευτικό κλειδί για την διατύπωση 

νέων γόνιμων ερμηνευτικών προσεγγίσεων στην σολωμική ποίηση. 

                                                           
627
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1. Παρακειμενικοί και κειμενικοί συσχετισμοί σολωμικών ποιητικών έργων 

με τη μουσική 

 

 

Α) ΛΑΜΠΡΟΣ 

Ο Λάμπρος που συντίθεται το 1824 και γίνεται αντικείμενο εντατικότερης 

επεξεργασίας το 1826, αποτελείται, όπως υποστηρίζει ο Louis Coutelle στην 

εξαντλητική του φιλολογική ανάλυση του χειρογράφου Ζ12, όπου περιέχεται το 

συγκεκριμένο ποίημα, από έξι «άσματα»
628. 

από αυτά, ο ποιητής επεξεργάστηκε 

κυρίως τα τρία, δηλαδή το πρώτο, το τέταρτο και το πέμπτο, όπου δεσπόζουν 

αντίστοιχα οι ενότητες με αριθμό 9 («Το όνειρο της Μαρίας»), 21 («Η ημέρα της 

Λαμπρής») και 25 («Η δέηση της Μαρίας και το όραμα του Λάμπρου»).
629

 Η 

Κυριακή Παπακυριακού στη διδακτορική της διατριβή υποστηρίζει ότι ο Σολωμός 

στη δεύτερη και τελευταία επεξεργασία του Λάμπρου, είχε οργανώσει το έργο σε 

τέσσερα «άσματα»
.
 στη βάση της θέσης αυτής προτείνεται και παρουσιάζεται η 

αντίστοιχη έκδοση του έργου.
630

    

Το εν λόγω ποίημα με τον τίτλο Ο Λάμπρος (Αποσπάσματα) δημοσιεύτηκε από 

τον Ιάκωβο Πολυλά το 1859 στα Ευρισκόμενα, αποτελούμενο από 12 ενότητες, οι 

πέντε από τις οποίες είχαν τύχει ουσιαστικής επεξεργασίας από τον ποιητή, δηλαδή οι 

τρεις προαναφερθείσες και τα δύο τραγούδια «Τα δύο αδέλφια» (απόσπασμα 18) και 

«Η τρελή μάνα ή το Κοιμητήριο» (απόσπασμα 19).
631

 Αξίζει να σημειωθεί ότι 

ορισμένα από τα αποσπάσματα του Λάμπρου είχαν δημοσιευτεί πριν από την έκδοση 

Πολυλά. Συγκεκριμένα, το απόσπασμα με αριθμό 25 στην έκδοση Πολυλά, «Η 

Δέηση της Μαρίας και το όραμα του Λάμπρου», είχε παραχωρηθεί από το Σολωμό 

στο περιοδικό της Κέρκυρας Ιόνιος Ανθολογία (Ιανουάριος, 1834), από όπου και 

αναδημοσιεύτηκε σε άλλες περιστάσεις, η στροφή του αποσπάσματος 32 

δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Αιών (1849), ενώ το απόσπασμα 9, «Το όνειρο της 
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 Βλ.: Louis Coutelle, Formation poétique de Solomos (1815-1833), Αθήνα, Ερμής, 1977, 231-297. 
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 Βλ.: Δημήτρης Αγγελάτος, Το έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών, 

ό.π., 125-140. 
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 Βλ.: Κυριακή Παπακυριακού, Η δεύτερη επεξεργασία του σολωμικού Λάμπρου, Διδακτορική 

διατριβή, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, 2011. 
631

 Βλ.: Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα Α΄, ό.π., 2002, 157-196. 
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Μαρίας» και η πρώτη στροφή του αποσπάσματος 21 «Η ημέρα της Λαμπρής» 

δημοσιεύτηκαν στη Γραμματική του Gaetano Grassetti.
632

   

Η βασική πλοκή του Λάμπρου περιστρέφεται γύρω από την ιστορία του 

ομώνυμου ήρωα, ο οποίος ξεγέλασε τη δεκαπεντάχρονη Μαρία και απέκτησε 

τέσσερα παιδιά μαζί της, τα οποία «έριξε εις ορφανοτροφείο».
633

 Το ποίημα ξεκινά με 

τη Μαρία να διηγείται τον πόνο της, καθώς και ένα συγκλονιστικό όνειρο με τα 

πεθαμένα παιδιά της, στον Λάμπρο· στη συνέχεια η πλοκή μεταφέρεται στο πεδίο της 

μάχης, όπου πολεμά ο Λάμπρος εναντίον των Τούρκων και ακολουθεί η αποπλάνηση 

της ίδιας του της κόρης. Στρέφεται ακολούθως στη Μαρία και στα λυπημένα της 

τραγούδια την παραμονή του Πάσχα, αλλά και στην αποκάλυψη του Λάμπρου για το 

«φριχτό πράμα»
634

 που έκαμε. Το ποίημα κλείνει με τη δέηση της Μαρίας αφενός και 

το όραμα του Λάμπρου μέσα στην εκκλησία αφετέρου, καταδιωκόμενου από τα 

φαντάσματα των παιδιών του, και τελικά τον αξιολύπητο θάνατο των δύο ηρώων, 

πριν πραγματοποιηθεί η υπόσχεση που έδωσε ο Λάμπρος να παντρευτεί τη Μαρία.  

Η ειδολογική τιτλοφόρηση «άσμα» την οποία, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, 

λαμβάνουν τα έξι μέρη από τα οποία αποτελείται το έργο,
635

 συνιστά το πρώτο 

παρακειμενικό στοιχείο συνδεσής του με τη μουσική. Ο όρος «canzone»
636

, δηλαδή 

τραγούδι ή ύμνος, παραπέμπει σε μουσική ορολογία, ενώ η χρήση της για την 

επονομασία των μερών του έργου, παραπέμπει στο εγχείρημα διασύνδεσης της δομής 

του ποιητικού έργου με τη δομή ενός μουσικού έργου.   

Επιπλέον, η χρήση του όρου «τραγούδι», ως αναπόσπαστου στοιχείου του 

τίτλου των δύο θρηνητικών τραγουδιών της Μαρίας την παραμονή του Πάσχα 

(αποτελούν τις ενότητες 18: «Τα δύο αδέλφια» και 19: «Η τρελή μάνα ή Το 

κοιμητήριο», στην έκδοση Πολυλά,
637

), αποτελεί ακόμα ένα παρακειμενικό στοιχείο 

που υπογραμμίζει τη διασύνδεση του έργου με τη μουσική. Ο μουσικός όρος 
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 Βλ.: Λίνος Πολίτης, «Το πρώτο σχέδιο του «Λάμπρου». Πρόδρομη φιλολογική έκδοση από το 

αυτόγραφο τετράδιο Ζακύνθου Αρ. 12» (1978): Γύρω στον Σολωμό. Μελέτες και Άρθρα (1938-1982), 
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.
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Κυριακή Παπακυριακού, Η δεύτερη επεξεργασία του σολωμικού Λάμπρου, ό.π., 38-43. 
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 Βλ. στην «Υπόθεση» του έργου γραμμένη από τον Πολυλά στο Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα Α’, 

ό.π., 157. 
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 Βλ.: Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα Α΄, ό.π., 185.  
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 Βλ.: Δημήτρης Αγγελάτος, Το έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών, 

ό.π., 127-128. 
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 Βλ.: Διονύσιος Σολωμός, Αυτόγραφα Έργα, ό.π., 28, στ. 17. 
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«τραγούδι» αναφέρεται σε μια σχετικά σύντομη μουσική σύνθεση για ανθρώπινη 

φωνή (συνήθως συνοδευόμενη από μουσικά όργανα), η οποία κατά κανόνα 

περιλαμβάνει στίχους. Η ξεκάθαρη τιτλοφόρηση των δύο τραγουδιών που, μέσα στο 

έργο αποδίδονται τραγουδιστικά από την Μαρία, ως «τραγούδια», καθιστά 

εμφανέστερο το συσχετισμό τους με τη μουσική. Η πρόταξη εξάλλου από τον 

Σολωμό της σημείωσης «Οι δυστυχείς συνηθούν να τραγουδούν άσματα ανάλογα με 

την κατάστασή τους» (ό.π, 166), ενισχύει την προαναφερθείσα διασύνδεση, ενώ 

παράλληλα αποδίδεται στη λέξη «άσμα» πολύ πιο συγκεκριμένο νόημα από εκείνο 

της προηγούμενης αναφοράς, δηλαδή του τραγουδιού που τραγουδιέται στο ποίημα 

από την ηρωίδα του έργου.    

Τα δύο αυτά τραγούδια, τα οποία έχουν κατά τον Πολυλά, ξεκάθαρη θέση στο 

έργο, θεωρούνται από τον Λ. Πολίτη, ως «παρέμβλητα και αυτοτελή»,
638

 κυρίως 

λόγω της στιχουργικής κατεύθυνσης που ακολουθούν, αποκλίνουσα από τον 

ενδεκασύλλαβο στίχο του υπόλοιπου έργου. Ανεξάρτητα όμως από αυτό και από το 

γεγονός ότι έχουν συντεθεί νωρίτερα
639

, τα εν λόγω τραγούδια εφόσον εντοπίζονται 

στα Αυτόγραφα του Σολωμού άρρηκτα συνδεμένα με την πρώτη επεξεργασία του 

Λάμπρου,
640

 θα εξεταστούν αναλυτικά προς την κατεύθυνση του συσχετισμού τους με 

τη μουσική.   

Η ανάλυση του Λάμπρου, ο εντοπισμός και ερμηνευτικός σχολιασμός 

κειμενικών στοιχείων που συνδέονται με την έννοια της μουσικής, δηλαδή στοιχείων 

εντός του κειμένου - λέξεων ή φράσεων - που αναφέρονται σε μουσικούς ήχους, 

μουσικά όργανα ή μουσικά μοτίβα, θα γίνει κυρίως στη βάση της έκδοσης Πολυλά, 

αναδημοσιευμένης από τον Λ. Πολίτη και της φιλολογικής έκδοσης από τον Λ. 

Πολίτη, του αυτόγραφου τετραδίου Ζακύνθου αρ. 12 (περιέχει την πρώτη 

επεξεργασία του Λάμπρου) στα Αυτόγραφα Έργα.  

Η έννοια του ήχου, οποιαδήποτε μορφή κι αν έχει, είτε επικεντρώνεται στο 

πεδίο της δημιουργίας του ήχου, είτε σε αυτό της λήψης του ήχου, εντοπίζεται σε 

πληθώρα σημείων του Λάμπρου. Η ανάλυσή μας θα επικεντρωθεί στις κειμενικές 
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 Βλ.: Λίνος Πολίτης, «Το πρώτο σχέδιο του «Λάμπρου», ό.π.,  445. 
639
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αναφορές που εντοπίζονται στο έργο, σε μουσικούς ήχους, όργανα ή μοτίβα και στην 

ερμηνευτική τους διάσταση, ώστε αφενός να διερευνηθούν οι αναφορές αυτές 

συστηματικά, αφετέρου να μελετηθεί η εξελικτική τους πορεία στην ποιητική 

πρακτική του Σολωμού.  

 

Στο δεύτερο απόσπασμα του έργου, με βάση την έκδοση Πολυλά, αναφέρεται:  

   

  Βλέπεις τούτους τους τάφους; Καμιά μέρα 

  Εδώ μέσα κι εσύ θε να κοιμάσαι 

  Έως όπου από ψηλά θέλει βουίσει  

  Η σάλπιγγα η στερνή να σε ξυπνήσει.
641

  

 

Η Μαρία απευθύνεται στον Λάμπρο εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη και το 

παράπονό της για όσα δεινά έχει υποστεί από αυτόν, και αναφέρεται, στο 

συγκεκριμένο χωρίο, στο θάνατο του Λάμπρου και στην έλευση της Δευτέρας 

Παρουσίας. Η Μαρία παραπέμπει τον Λάμπρο στους «τάφους», σε έναν από τους 

οποίους θα “κατοικήσει” και ο ίδιος κάποτε, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, η οποία 

σηματοδοτείται από τον άνωθεν ήχο της «στερνής σάλπιγγας», πρώτης κειμενικής 

αναφοράς στη μουσική.  

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, και συγκεκριμένα την «Α’ Προς 

Κορινθίους» επιστολή του Αποστόλου Παύλου, ο ήχος της έσχατης σάλπιγγας θα 

σημάνει την ανάσταση των νεκρών και την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, ο οποίος 

θα τους κατατάξει στην Κόλαση ή τον Παράδεισο: «εν ατόμω, εν ριπή οφθαλμού, εν 

τη εσχάτη σάλπιγγι
.
 σαλπίσει γαρ, και οι νεκροί εγερθήσονται άφθαρτοι, και ημείς 

αλλαγησόμεθα».
642

 Η συμβολική συνεπώς αναφορά στη σάλπιγγα στο παραπάνω 

σημείο του Λάμπρου έχει βαρύνουσα σημασία, αφού σ’ αυτήν οικοδομείται η ύστατη 

προσπάθεια της Μαρίας να προβληματίσει το Λάμπρο για τον πρότερό του βίο, 

μεταθέτοντάς τον με εξαιρετικά υψηλή ένταση, ηχητική και συνάμα ψυχική, στον 

εσχατολογικό ορίζοντα της απόλυτης, δηλαδή αιώνιας τιμωρίας του στην Κόλαση.  

Στο μέσο περίπου του πρώτου από τα δύο τραγούδια που τραγουδά η Μαρία, 

τιτλοφορούμενο στην έκδοση Πολυλά,  «Τα δύο αδέρφια» (περιγράφεται ο θάνατος 
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δύο αδελφιών, της Αυγούλας και του Ανθού), γίνεται αναφορά στο «σήμαντρο» και 

στον «ήχο» του.  

 

28) Γλυκόφωνο σήμαντρο 

      που κράζει απ’ το σπίτι 

      τον γέρον ερμίτη 

      να πει το σπερνό.  

29) Ω σήμαντρο, οπότε 

      καλείς εις το μυρι- 

      στικό πανηγύρι, 

      η ηχώ σου τερπνή
. 
 

30) Αλλ’ οπότε, ω σήμαντρο, 

      πεθαίνουν αθώοι, 

      κι αργό μοιρολόι 

      αρχίζει – πικρή
.
 

31) Τον ήχο, που τώρα, 

      συ κάνεις, μην πάψης
.
 

      αλλ’ άργειε να κλάψης 

      ανθρώπου θανή
.
 

32) Κι εγώ θέλει παρα-  

      καλέσω την φύση 

      να μη σε γκρεμίση 

      σεισμού ταραχή.
643

 

 

Στο σημείο αυτό όπου ο Ανθός, μετά από εντατική έρευνα και έντονη 

ανησυχία, εντοπίζει την Αυγούλα, χωρίς ωστόσο να έχει αντιληφθεί ότι είναι νεκρή, 

το ποιητικό υποκείμενο απευθύνεται προς το «γλυκόφωνο σήμαντρο», ιδιόφωνο 

μουσικό όργανο που χρησιμοποιείται σε μοναστήρια ή σε ξωκλήσια, το οποίο 

παρουσιάζεται να ηχεί «τερπνά», ευφρόσυνα, όταν καλεί σε ευχάριστες στιγμές τους 

ανθρώπους και «πικρά», όταν ο λόγος για τον οποίο ηχεί είναι θλιβερός. Η 

παρότρυνση που απευθύνεται ακολούθως προς το σήμαντρο, να συνεχίσει να ηχεί, 

γίνεται με την προϋπόθεση ότι ο ήχος του δεν θα παραπέμπει στο θάνατο αθώων 
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ανθρώπων. Η υπόσχεση προς το σήμαντρο σε περίπτωση που εκείνο τηρήσει την 

παραπάνω προϋπόθεση, είναι ότι το ποιητικό υποκείμενο θα παρακαλέσει θερμά τη 

φύση και τις δυνάμεις της -με τις οποίες όπως αφήνει να εννοηθεί έχει βαθιά σχέση, 

υπερβαίνουσα την εγκόσμια τάξη πραγμάτων- να μην το γκρεμίσει, ακόμα και στην 

περίπτωση καταστρεπτικού σεισμού.  

Όπως και στην πρώτη κειμενική αναφορά στη σάλπιγγα, έτσι και εδώ ο ήχος 

που προέρχεται από το σήμαντρο παραπέμπει αφενός στη χριστιανική, 

εκκλησιαστική παράδοση και συνδέεται άρρηκτα αφετέρου, ιδιαίτερα από την 

στροφή 30 και εξής, με το γεγονός του θανάτου. Ενώ όμως ο ήχος της σάλπιγγας 

στην πρώτη περίπτωση παραπέμπει στη λύτρωση από τα εγκόσμια και στη Δευτέρα 

Παρουσία, ο ήχος του σήμαντρου στη δεύτερη περίπτωση, παρέχει συνοδεία στα 

χαρμόσυνα γεγονότα της ζωής των ανθρώπων και συμπαράσταση στα δυσάρεστα, 

εφόσον σφραγίζει το τέλος της επίγειας ζωής του ανθρώπου. Η βαθιά μεταφυσική 

σχέση που προβάλλεται τόσο με την αναφορά στο μουσικό ήχο της σάλπιγγας που 

σηματοδοτεί την είσοδο στον “χρόνο” και στο “χώρο” της Δευτέρας Παρουσίας και 

της τελικής κρίσης, όσο και με την αναφορά στο μουσικό ήχο του σήμαντρου που 

απηχεί τη σύνδεση με την θρησκευτική παράδοση και ειδικότερα με τη νεκρώσιμη 

ακολουθία, αποτελεί το ουσιώδες κοινό τους γνώρισμα.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος του προαναφερθέντος αποσπάσματος, 

διατυπώνεται έμμεσα μια απειλή για το σήμαντρο και το μοναστήρι, στην περίπτωση 

που συνδεθεί με το θάνατο κάποιου αθώου ανθρώπου. Η απειλή ωστόσο αυτή δεν 

αντιτίθεται στο πνεύμα της προηγούμενης αναφοράς στη σάλπιγγα, ο ήχος της οποίας 

προβάλλεται στη θετική του  λειτουργία, συνεφέρνοντας τον Λάμπρο, καθώς εδώ ο 

ήχος του σήμαντρου καλείται να αποστασιοποιηθεί τρόπον τινά της αυτόδηλης 

λειτουργίας του και να αρθεί υπεράνω των δεδομένων προδιαγραφών του, 

διακρίνοντας δίκαιους και άδικους ανθρώπους. Έτσι, και στις δύο περιπτώσεις, 

εφόσον αφορά σε γεγονός θανάτου ο μουσικός ήχος απορρίπτεται και απειλείται με 

κατάργηση από το ποιητικό υποκείμενο, η λειτουργία του ωστόσο συνδέεται με τη 

μεταφυσική απόδοση δικαιοσύνης στους ανθρώπους. Η τελική κρίση «ζώντων και 

νεκρών» στην οποία παραπέμπει ο ήχος της σάλπιγγας και ο διαχωρισμός μεταξύ 

δικαίων και αδίκων που προβάλλεται μέσω του ήχου του σήμαντρου, αποτυπώνουν 

ακριβώς τη στόχευση των δύο ήχων, δηλαδή τη μεταφυσική απόδοση δικαιοσύνης 
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Το δεύτερο τραγούδι που τραγουδά η Μαρία («Η τρελή μάνα ή Το 

κοιμητήριο») έχει ως επίκεντρο μια μάνα, η οποία «έχασε […] τα λογικά» της (ό.π, 

175), μετά τον άδικο και αδόκητο χαμό των δύο μικρών παιδιών της από 

αστροπελέκι, και  περιφέρεται μέσα στη «ξάστερη νύκτα» (ό.π, 174) στο κοιμητήριο 

όπου αυτά έχουν ταφεί. Η πρώτη κειμενική αναφορά σε μουσικό στοιχείο αφορά στο 

«σημαντρήριο» (ό.π, 178, 15), το οικοδόμημα δηλαδή που βρίσκεται συνήθως δίπλα 

από κάποιο ξωκλήσι ή μοναστήρι, έχοντας στην κορυφή του σήμαντρο ή σήμαντρα. 

Η μάνα μπαίνει στο σημαντρήριο που βρίσκεται στο χώρο του κοιμητηρίου, και το 

ανεβαίνει, προβαίνοντας σε γεμάτες ένταση και πάθος ενέργειες: 

  

17)  Όμως η δύστυχη, 

        Ξεφρενωμένη, 

        Κοιτάζει ολόγυρα 

        Τετρομασμένη, 

        Πράχνει τα σήμαντρα, 

        Κράζει σφικτά. (ό.π, 179) 

 

Η κίνηση της μάνας που αρπάζει τα σήμαντρα και τα χτυπάει, προκαλώντας 

έναν τόσο έντονο ήχο που διαρρηγνύει τη σιγή της νύκτας, πέραν του ότι αποτυπώνει 

τον πόνο και τον οδυρμό της, μετατρέπει τα σήμαντρα και τον ήχο τους σε αποδέκτες 

του ξεσπάσματος της και συνεπώς σε όργανα συμπαράστασης και προσωρινής 

παρηγοριάς γι’ αυτήν. Η παραπάνω ερμηνεία ενισχύεται από τα ίδια τα λόγια της 

μάνας αμέσως μετά, όπου  εκφράζει τον απώτερο στόχο της ενέργειάς της, δηλαδή 

την επιθυμία της να διώξει από τη φύση, διαμέσου του έντονου ήχου των σημάντρων, 

το πυκνό σκοτάδι που σκεπάζει  την καρδιά της. (ό.π, 179, 18). Στο λόγο της μάνας, 

που εκτείνεται σε οκτώ στροφές και εκτυλίσσεται με τρόπο παραληρηματικό, 

περιέχονται κι άλλες αναφορές στη μουσική:  

  

24) «Βραχνό το ψάλσιμο 

       Τα κεριά αχνίζουν
.
 

       Του νεκροκρέβατου 

       Τα ξύλα τρίζουν
.
 

       Αργά τα σήμαντρα 

       Και τρομερά.» (ό.π, 180) 
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Η αναφορά στον τραχύ ήχο των ψαλμωδιών που ακούγονταν κατά τη διάρκεια 

της εκκλησιαστικής ακολουθίας της κηδείας, αλλά και στον αργό ήχο των σημάντρων 

που τη συνόδευαν, πέραν του ότι συνδέει τις μουσικές αναφορές με το θάνατο, 

αποτυπώνει το ίχνος που έχουν αφήσει οι δύο μουσικοί ήχοι στην ψυχή της 

δοκιμαζόμενης μάνας. Η οδύνη και ο πόνος που έχουν προκληθεί στην ψυχή της, 

έχουν άρρηκτα συνδεθεί με τους συγκεκριμένους μουσικούς ήχους. Το γεγονός 

ακριβώς ότι στις αναμνήσεις της μάνας από την κηδεία των παιδιών της, καθοριστικό 

ρόλο διαδραματίζουν δύο μουσικοί ήχοι, φανερώνει την άμεση σύνδεση της 

μουσικής με την κορυφαία αυτή δραματική στιγμή της ζωής του ανθρώπου: να 

παρίσταται στην κηδεία των παιδιών του. Η αντίστοιχη σύνδεση της μουσικής με την 

ακριβώς αντίθετη πτυχή, τις ευχάριστες δηλαδή στιγμές της ζωής των ανθρώπων, 

εντοπίζεται λίγο παρακάτω:      

 

28) «Αύριο θα κόψουμε 

      Κάτι λουλούδια, 

      Αύριο θα ψάλουμε 

      Κάτι τραγούδια, 

      Εις την πολύανθη 

      Πρωτομαγιά.» (ό.π, 181). 

 

Στην παραπάνω στροφή, αποτυπώνεται η πραγματικότητα που θα 

αντιμετωπίσει η μάνα από την αμέσως επόμενη μέρα της κηδείας, η οποία συνίσταται 

σε ευχάριστες δραστηριότητες, μία εκ των οποίων το ψάλσιμο χαρμόσυνων 

τραγουδιών, στο πλαίσιο του γενικότερου εορταστικού κλίματος που χαρακτηρίζει 

την πρωτομαγιά. Οι μουσικοί ήχοι των χαρμόσυνων τραγουδιών που αναφέρονται 

εδώ από τη μια και οι πένθιμοι ήχοι των ψαλμωδιών και των σημάντρων που 

εντοπίστηκαν παραπάνω από την άλλη, που βρίσκονται σε πλήρη αντιδιαστολή, 

αποτυπώνουν αφενός τη βαθιά αντιφατική φορά των ανθρώπινων πραγμάτων, με τη 

χαρά και την οδύνη αδιάλυτα δεμένες, και προβάλλουν αφετέρου την κεντρική θέση 

της μουσικής σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου, από την πιο άσχημη 

μέχρι την πιο όμορφη.  

Αξίζει τέλος να σημειωθεί η επανάληψη μιας συγκεκριμένης στροφής στο λόγο 

της μάνας, και πιο συγκεκριμένα η εμφάνισή της ανά δύο στροφές λόγου της μάνας, 
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κάτι που συνιστά αμιγώς μουσική αναφορά, εφόσον αποτυπώνει τον ήχο των 

σημάντρων:  

 

20) Γκλαν, γκλαν τα σήμαντρα 

     Της εκκλησίας, 

     Γκλαν, γκλαν οι αντίλαλοι  

     Της ερημίας 

     Αποκρινόντανε  

     Φρικτά, φρικτά. (ό.π, 179) 

 

Στην παραπάνω στροφή αποτυπώνονται με τον ιδιαίτερο αυτό τρόπο, οι δύο 

ήχοι που συνιστούν το αποτέλεσμα του έντονου χτυπήματος των σημάντρων από τη 

μάνα, αφενός ο ήχος των σημάντρων, αφετέρου ο αντίλαλός τους στην ερημιά. Η 

αποτύπωση των ήχων με το ρητορικό τρόπο της ονοματοποιίας (η  χρήση του 

«γκλαν-γκλαν») αλλά και η επανάληψη ολόκληρης της στροφής -στοιχεία που θα 

μελετηθούν στο πλαίσιο των άλλων δύο πτυχών διερεύνησης της διασύνδεσης του 

ποιήματος με τη μουσική, δηλαδή τη δομή και τη λεκτική μουσική- υπογραμμίζουν 

τη σημασία που αποδίδεται από τον ποιητή στη διατήρηση του ήχου των σημάντρων 

ως μουσικής υπόκρουσης καθ’ όλη τη διάρκεια του λόγου της μάνας.  

Η σημασία της μουσικής αυτής αναφοράς εντοπίζεται αφενός στην ηχομιμητική 

προσέγγιση που ακολουθεί το ποιητικό υποκείμενο για να αποδώσει τον ήχο, 

αφετέρου στο γεγονός ότι ο ρόλος της συγκεκριμένης στροφής επικεντρώνεται στην 

αποτύπωση της ηχητικής ανταπόκρισης των δύο ήχων, χωρίς να προσθέτει οτιδήποτε 

από πλευράς πλοκής ή νοήματος στο τραγούδι. Επιπλέον, η αποτύπωση των 

μουσικών ήχων από την κρούση των σημάντρων στη συγκεκριμένη στροφή και η 

επαναφορά τους εν είδη επωδού κατά τη διάρκεια του λόγου της μάνας, δηλώνει και 

επαναφέρει με συστηματικό τρόπο το βαρύ κλίμα που διέπει τους ήχους αυτούς και 

παράλληλα υπερτονίζει τη σημασία των μουσικών ήχων και του συγκεκριμένου 

μουσικού οργάνου για τη νοηματοδότηση του τραγουδιού και του ποιήματος εν γένει.  

Αμέσως μετά την τελευταία επανάληψη της εν λόγω στροφής, ακολουθεί η παρακάτω 

στροφή, η οποία ενώ αρχίζει με τον ίδιο τρόπο, συνεχίζει διαφορετικά αποδίδοντας 

την κατάληξη των ενεργειών της μάνας:  
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30) Γκλαν, γκλαν παράδερνε 

     Με τα γλωσσίδια, 

     Κι εματαρχίναε, 

     Κι έλεε τα ίδια, 

    Ως οπού εβράχνιασε 

    Θανατερά (ό.π, 182) 

 

Η αναφορά στα γλωσσίδια, δηλαδή στα συνήθως πεπλατυσμένα, στελέχη των 

σημάντρων, η ταλάντευση των οποίων προκαλεί τους ήχους, πέραν του ότι 

αποκαλύπτει τη γνώση του ποιητή για τη λειτουργία του συγκεκριμένου μουσικού 

οργάνου, αποτυπώνει τη χρήση των μουσικών στοιχείων των σημάντρων και των 

γλωσσιδίων τους, ως οργάνων αρωγής στην απελπισμένη και παράφρων αυτή 

ενέργεια της μάνας και ειδικότερα στην επανάληψή της. Η ερμηνεία αυτή, ενισχύει 

προγενέστερη αναφορά μας στην ερμηνευτική λειτουργία των σημάντρων, στο 

πλαίσιο του συγκεκριμένου τραγουδιού, ως οργάνων παροχής συμπαράστασης και 

προσωρινής παρηγοριάς στον πόνο της μάνας.    

Στο επόμενο απόσπασμα, εντοπίζουμε στο πεζό κείμενο του ποιητή, που 

παρεμβάλλεται των στίχων, την αναφορά στον «ήχο των σημάντρων, επειδή χαράζει 

η ημέρα της Λαμπράς» (ό.π, 185)· πρόκειται για τον ήχο που «ετάραξε» τον Λάμπρο 

και τη Μαρία, μετά την αποκάλυψη του πρώτου για την αποτρόπαια πράξη του. Στην 

περίπτωση αυτή, ο ήχος των σημάντρων σηματοδοτεί την ημέρα της Λαμπρής, 

δηλαδή την έναρξη της εκκλησιαστικής εορτής της Ανάστασης του Κυρίου μετά το 

πάθος και τη Σταύρωσή του, καλώντας τον κόσμο να συμμετάσχει σε αυτήν και 

παραπέμπει στη χαρμόσυνη κατάσταση  της νίκης της ζωής έναντι του θανάτου.       

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ήχος των σημάντρων, σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά 

και ορισμένοι από τους άλλους μουσικούς ήχους που έχουν εντοπιστεί στο 

συγκεκριμένο ποίημα και έχουν αναλυθεί, συνδέονται με τους δύο αντίθετους 

εννοιολογικούς πόλους,  το θάνατο, τη δυστυχία και τον πόνο από τη μια, τη ζωή, τη 

χαρά και την ανάσταση από την άλλη. Η διαπίστωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία στο 

πλαίσιο της ποιητικής πρακτικής του Σολωμού, εφόσον συσχετίζεται άμεσα με τις 

αρχές του αντισταθμίσματος και της ισορροπίας, που έχει διατυπώσει ο Pierre ΠΑ
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Hyacinthe Azais στα φιλοσοφικά του έργα (τις έχουμε αναπτύξει παραπάνω
644

) και 

αποτελούν ιδιαίτερα σημεία αναφοράς στις σημειώσεις του Έλληνα ποιητή
645

.  

Η μεθοδική αρχή της ανταπόδοσης, δηλαδή του αντισταθμίσματος μιας 

ενέργειας ή κατάστασης με την ακριβώς αντίθετή της, ώστε να επέρχεται τελικά 

ισορροπία στον άνθρωπο και στο σύμπαν, αποτυπώνεται και στο επίπεδο αρκετών 

μουσικών ήχων στον Λάμπρο. Έτσι ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, όπως έχουν 

αναλυθεί, κάποιοι μουσικοί ήχοι παραπέμπουν και συνδέονται με κάποιο τρόπο με 

τον πρώτο εννοιολογικό πόλο του θανάτου και του πόνου, σε άλλες περιπτώσεις, 

όπως η τελευταία στην οποία έγινε αναφορά, αλλά και ορισμένες που ακολουθούν, οι 

μουσικοί ήχοι συνδέονται με τον αντίθετο πόλο της χαράς και της ανάστασης. Στη 

βάση της διαπίστωσης αυτής, μπορεί να υποστηριχθεί ότι, σε αρκετές περιπτώσεις 

στον Λάμπρο, η μουσική λειτουργεί ως η βάση στην οποία δομείται η λογική της 

αντίθεσης και του αντισταθμίσματος, η οποία διέπει ολόκληρο το έργο.     

Γύρω από τον δεύτερο εννοιολογικό πόλο, δηλαδή αυτόν της ζωής, της χαράς 

και της ανάστασης, δομούνται οι επόμενες μουσικές αναφορές, αρχής γενομένης μ’ 

εκείνην της ενότητας αριθμ. 21, τιτλοφορούμενης «Η ημέρα της Λαμπρής»: 

 

Δάφνες εις κάθε πλάκα έχουν οι τάφοι, 

Και βρέφη ωραία στην αγκαλιά οι μανάδες
.
 

Γλυκόφωνα, κοιτώντας τες ζωγραφι- 

σμένες εικόνες, ψάλλουνε οι ψαλτάδες
.646

 

 

Οι μουσικοί ψαλμοί την ημέρα του Πάσχα αποδίδονται με γλυκιές φωνές από 

τους «καλλίφωνους ψαλτάδες», όπως αποτυπώνεται στην εκδοτική εκδοχή του Λ. 

Πολίτη
647

, απόλυτα συντονισμένους με το χαρμόσυνο κλίμα της ημέρας του 

εορτασμού του ελπιδοφόρου γεγονότος της Ανάστασης του Κυρίου. Αξίζει να 

επισημανθεί η εκ διαμέτρου αντίθετη αυτή αναφορά στην προγενέστερη στο δεύτερο 

τραγούδι της μάνας, στο «βραχνό ψάλσιμο» που ακουγόταν κατά τη διάρκεια της 

κηδείας των δύο παιδιών. Οι αντιθετικοί επιθετικοί προσδιορισμοί που 

χαρακτηρίζουν τους ψάλτες και τον τρόπο με τον οποίο αποδίδουν τους ψαλμούς, 

                                                           
644

 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, ΙΙ κεφάλαιο, 87-89. 
645

 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, IΙΙ κεφάλαιο, 166-167, 171-180. 
646

 Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα Α΄, ό.π., 186. 
647

 Λίνος Πολίτης, «Το πρώτο σχέδιο του «Λάμπρου», ό.π.,  469, στ. 20. 
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αποτυπώνουν αφενός την περιρρέουσα κατάσταση, αφετέρου την αρχή του 

αντισταθμίσματος.    

Στην ενότητα 25 «Η δέηση της Μαρίας και το όραμα του Λάμπρου», 

εντοπίζονται δύο ακόμα μουσικές αναφορές που αποτυπώνουν το χαρμόσυνο κλίμα 

της ημέρας της Λαμπρής. Η πρώτη αφορά στον ευφρόσυνο μουσικό ήχο 

«Αλληλούια» που “τραγουδούν” οι ουρανοί: 

 

3) «Ο ουρανός Αλληλούια ηχολογάει 

Κατά την γην ερωτεμένος κλίνει
.
»

648
  

 

Η δεύτερη μουσική αναφορά, η οποία εντοπίζεται αφού έχει γίνει εκτενής 

περιγραφή του τραγικού οράματος του Λάμπρου με τα φαντάσματα των παιδιών του 

και τις τύψεις του να τον κυνηγούν μέσα στην εκκλησία, επανέρχεται στους 

χαρμόσυνους ψαλμούς που ακούγονται στην εκκλησία την ημέρα της Λαμπρής. Η 

παρακάτω στροφή αποτυπώνει στους πέντε πρώτους στίχους της τη διαλυτική ψυχική 

κατάσταση του Λάμπρου, όπως αντανακλάται στα ίδια τα Θεία πρόσωπα, ενώ στους 

επόμενους τρεις, την ηχηρή επίδραση των χαρμόσυνων ψαλμωδιών μέσα στην 

εκκλησία: 

 

10) Αχ! Ποιος είδε τα χέρια να σηκώνει 

     Η Παναγιά, τα μάτια της να κλείση; 

    Αχ! Ποιος είδε το Πάσχα αίμα να ιδρώνει 

    Ο Χριστός, και παντού να κοκκινίση; 

    Τί συφορά την εκκλησιά πλακώνει.  

   Οπού την ίδια μέρα είχε βροντήσει 

   Από τόσες χαρές και ψαλμωδίες, 

   Πούχε αντιλάμψει από φωτοχυσίες! (ό.π, 190). 

 

Η συγκεκριμένη στροφή, πέραν της μουσικής αναφοράς της, αποτυπώνει 

εύγλωττα το στοιχείο του αντισταθμίσματος, το οποίο εντοπίζεται, εκτός από το 

μακροεπίπεδο, τις μουσικές δηλαδή αναφορές στους δύο αντιθετικούς πόλους, σε 

ολόκληρο το έργο, και στο μικροεπίπεδο. Το μικροεπίπεδο, αφορά σε μικρότερο 

                                                           
648

 Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα Α΄, ό.π., 188. 
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αριθμό στίχων, και εν προκειμένω στη συγκεκριμένη στροφή, το πρώτο μέρος της 

οποίας αναφέρεται και περιγράφει τη «συφορά» μέσα στην εκκλησία, ενώ το δεύτερο 

με επίκεντρο τη μουσική, αναφέρεται στο χαρμόσυνο, εορταστικό κλίμα που 

χαρακτήριζε το χώρο της εκκλησίας προγενέστερα.   

 

Η τελευταία μουσική αναφορά εντοπίζεται στην ενότητα 26 «Η τρέλα της Μαρίας»: 

 

Ο παπάς για το γάμο όλα ετοιμάζει,  

Κι είναι αναμμένα τα κεριά του γάμου
.
 

Ο Λάμπρος τρομασμένος τηνέ κράζει: 

«Σήκω, δυστυχισμένη, έλα κοντά μου.» 

Εις τη φωνή του Λάμπρου ανατριχιάζει 

Και παρευθύς σηκώνεται από χάμου 

Και τραγουδάει, και τραγουδώντας κλαίει
.
 

Και αυτός, «Μη κλαις, μην τραγουδάς», της λέει. (ό.π, 193)  

 

Μπροστά στην επιμονή της Μαρίας, ο Λάμπρος δίνει την υπόσχεση να γίνει ο 

γάμος, υπόσχεση η οποία θα ματαιωθεί λόγω του άδοξου θανάτου των δύο ηρώων. 

Πριν από αυτό, περιγράφονται κάποιες παθητικές στιγμές στη συγκεκριμένη στροφή, 

με καταληκτική τη μουσική αναφορά για την αντίδραση της Μαρίας στο κάλεσμα 

του Λάμπρου, όταν αρχίζει το ταυτόχρονο τραγούδι και κλάμα. Το τραγούδι της 

Μαρίας μπορεί να παραπέμπει είτε σε θλιμμένο τραγούδι, καθώς συνειδητοποιεί τη 

δεινή της κατάσταση, είτε σε χαρμόσυνο τραγούδι, καθώς βρίσκεται στα όρια της 

παράκρουσης, ενώ η διττή αυτή εκδοχή μπορεί εύλογα να διασυνδεθεί με την αρχή 

του αντισταθμίσματος. 

Η τελική μουσική αναφορά του Λάμπρου συνεπώς, περιλαμβάνει και συνδυάζει 

στοιχεία και από τους δύο αντίθετους εννοιολογικούς πόλους, γύρω από τους οποίους 

κινούνται αρκετές από τις μουσικές αναφορές του ποιήματος. Η λειτουργία της αρχής 

του αντισταθμίσματος στο ποίημα είναι ιδιαίτερα σημαντική, εφόσον η αντίθεση που 

κτίζεται στη βάση αρκετών από τις μουσικές αναφορές μεταξύ των εννοιών του 

πόνου και του θανάτου αφενός, των εννοιών της χαράς και της ανάστασης αφετέρου, 

λειτουργεί με τρόπο ώστε να επιτείνει την ένταση της κατάστασης που βιώνουν οι 
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Β) ΚΡΗΤΙΚΟΣ 

 

Ο Κρητικός, η συγγραφή του οποίου χρονολογείται από τον πρώτο εκδότη του 

Ιάκωβο Πολυλά, στα 1833, εντοπίζεται στο χειρόγραφο τετράδιο της Τεκτονικής 

Στοάς Ζακύνθου, αρ. 11.
649

 Στις 25 σελίδες του εν λόγω χειρογράφου καταγράφονται, 

σύμφωνα με την Παπαδοπούλου-Ιωαννίδου, πέντε συνθετικές επεξεργασίες όλου του 

ποιήματος και αρκετές επεξεργασίες μεμονωμένων τμημάτων του.
650

 Αξίζει να 

αναφερθεί ότι τα περισσότερα παρακειμενικά σχόλια για το ποίημα όπως και το 

μεγαλύτερο τμήμα του πριν μορφοποιηθεί σε στίχους, διατυπώνονται σε ιταλικό 

πεζό, ενώ στα ελληνικά αποτυπώνονται τα έμμετρα δεκαπεντασύλλαβα ιαμβικά 

δίστιχα που αυξάνονται σε κάθε καινούρια πλήρη συνθετική επεξεργασία του 

ποιήματος (ό.π). 

Η πρώτη έκδοση του ποιήματος το 1859 από τον Ιάκωβο Πολυλά στηρίχτηκε 

στην τελική επεξεργασία του ποιήματος από τον Σολωμό, με τη συμπλήρωση μη 

ολοκληρωμένων στίχων από προηγούμενες επεξεργασίες.
651

 Το 1964 εκδόθηκε 

ολόκληρο το χειρόγραφο τετράδιο αρ. 11 στην αναλυτική έκδοση των Αυτογράφων 

από τον Λίνο Πολίτη, ενώ το 1978 η Λιλή Παπαδοπούλου-Ιωαννίδου προχώρησε σε 

νέα αναλυτικού τύπου έκδοση του Κρητικού, με βάση την έκδοση των Αυτογράφων
.
 η 

μελέτη του ποιήματος στην παρούσα διατριβή θα στηριχτεί στην παραπάνω 

αναλυτική  έκδοση.  

Αναφορικά με το ζήτημα της αποσπασματικότητας που απασχόλησε τους 

μελετητές του έργου του Σολωμού, έχει επικρατήσει η διατυπωμένη από τον Λίνο 

Πολίτη άποψη πως ο Κρητικός είναι «ποίημα ολοκληρωμένο»
652

, αφού, όπως 

αποδεικνύεται από τη μελέτη του χειρογράφου, ο Σολωμός είχε συλλάβει το ποίημα 

στο σύνολό του μέχρι την τελική του έκβαση.
653

 Παράλληλα, η Ελένη 

Τσαντσάνογλου, βασισμένη σε μια σειρά από αριθμητικούς υπολογισμούς που 

εντοπίζονται στα Αυτόγραφα, αποδεικνύει ότι ο Κρητικός σχεδιαζόταν να συνιστά 

                                                           
649

 Βλ.: Λίνος Πολίτης, «Η δομή του Κρητικού» (1970): Γύρω στον Σολωμό., ό.π., 402-413
.
 βλ. 

ειδικότερα: 404.  
650

 Βλ.: Λιλή Παπαδοπούλου-Ιωαννίδου, «Εισαγωγή»: Ο «Κρητικός» του Δ. Σολωμού στο αυτόγραφο 

τετράδιο Ζακύνθου αρ. 11. Μια νέα έκδοση του ποιήματος, Μεταπτυχιακή Εργασία, 1978. 
651

 Βλ.: Λίνος Πολίτης, «Η δομή του Κρητικού»,  ό.π., 412. 
652

 Λίνος Πολίτης, «Η δομή του Κρητικού», ό.π., 403. 
653

 Βλ.: ό.π., 408. 
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μέρος ενός συνθέματος, το οποίο θα αποτελούνταν από οκτώ ενότητες, τέσσερις 

λυρικές -μία από αυτές ο Κρητικός- και τέσσερις σατυρικές.
654

 

Ο Κρητικός χωρίζεται σε πέντε άνισα, ως προς τον αριθμό των στίχων, μέρη, τα 

οποία είναι αριθμημένα από τον ίδιο τον ποιητή από 18 μέχρι 22.
655

 Το ποίημα που 

είναι γραμμένο στο είδος του δραματικού μονολόγου,
656

 οργανώνεται στρατηγικά 

γύρω από το κεντρικό πρόσωπο, τον Κρητικό, του οποίου η οπτική γωνία κατευθύνει 

τη ροή της εξιστόρησης.
657

 Ο πρωταγωνιστής (Κρητικός) που παρουσιάζεται ως 

ζητιάνος με διαταραγμένα τα λογικά του, εξιστορεί με αφηγηματικές αναδρομές στο 

παρελθόν (όταν ήταν νεαρός αγωνιστής στην Κρήτη) και ανοίγματα στο μέλλον 

(στον μεταφυσικό χώρο της Δευτέρας Παρουσίας), τις πιο κρίσιμες περιπέτειες της 

ζωής του. Η κεντρική περιπέτεια με την οποία ξεκινά την αφήγηση, είναι το ναυάγιο 

και η προσπάθειά του να σώσει την αρραβωνιαστικιά του στη θάλασσα· στη διάρκεια 

των παραπάνω βιώνει δύο κορυφαίες και υπερυφυσικές εμπειρίες: την εμφάνιση μιας 

Φεγγαροντυμένης και την ήχηση ενός υπερκόσμιου ήχου.      

Στην παρούσα ανάλυση, θα εντοπιστούν και θα αναλυθούν οι κειμενικές 

αναφορές που αφορούν σε μουσικούς ήχους, μουσικά όργανα και μοτίβα, και οι 

συνακόλουθες ερμηνευτικές τους προεκτάσεις· παράλληλα, οι εν λόγω αναφορές θα 

συσχετιστούν με προγενέστερες μουσικές αναφορές, σε περιπτώσεις όπου εντοπίζεται 

κάποιο κοινό μοτίβο που αξίζει να διερευνηθεί εξελικτικά. Σημειώνεται ότι δεν 

εντοπίζονται οποιεσδήποτε παρακειμενικές μουσικές αναφορές στον Κρητικό.  

Ο Κρητικός περιλαμβάνει τέσσερις «εποχές», σύμφωνα με τον Δ. Ν. Μαρωνίτη, 

δηλαδή τέσσερα επίπεδα τα οποία δημιουργούνται μέσα από τη λυρική του 

αφήγηση.
658

 Πρώτη «εποχή» συνιστά το πλαίσιο χρόνου και χώρου που συνθέτουν τα 

βασικά του ευθύγραμμα επεισόδια, δεύτερη ο ομόκεντρος κύκλος που περιβάλλει την 
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 Βλ.: Ελένη Τσαντσάνογλου, Μια λανθάνουσα ποιητική σύνθεση του Σολωμού. Το αυτόγραφο 

τετράδιο Ζακύνθου αρ. 11: Εκδοτική δοκιμή, Αθήνα, Ερμής, 1982. 
655

 Βλ.: Ελένη Τσαντσάνογλου, Μια λανθάνουσα ποιητική σύνθεση του Σολωμού. Το αυτόγραφο 

τετράδιο Ζακύνθου αρ. 11, ό.π., 52.  
656

 Βλ.: Γ.Π. Σαββίδης, «Δύο αφανή προβλήματα δομής του Κρητικού», Ο Ερανιστής 11 (1974), 443-

455
.
 βλ. ειδικότερα 452

.
 Γιάννης Δάλλας, «Ο Κρητικός. Η γέννηση ενός ποιήματος και μιας 

ποιητικής», Πόρφυρας 88 (Οκτ.-Δεκ. 1998), 151-172
.
 βλ. ειδικότερα 169-172. 

657
 Βλ.: Δημήτρης Αγγελάτος, «Ειδολογικά ζητήματα στο έργο του Σολωμού: Η περίπτωση του 

δραματικού μονολόγου»: Πρακτικά Ζ’ Επιστημονικού Συνεδρίου για εκδοτικά και ερμηνευτικά 

προβλήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, (επιμ.: Χ. Καράογλου), Θεσσαλονική, 1998, 235-237.   
658

 Βλ.: Δ. Ν. Μαρωνίτης, «Οι εποχές του “Κρητικού”»: Εισαγωγή στην ποίηση του Σολωμού. Επιλογή 

κριτικών κειμένων (επιμ.: Γ. Κεχαγιόγλου), Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2003, 215-

228
.
 βλ. ειδικότερα 215. 
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πρώτη εποχή, με τις παλίνδρομες και τις πρόδρομες μνήμες, τρίτη «εποχή» αποτελεί 

ο ομόκεντρος κύκλος που περιέχει τους δύο προηγούμενους και αναφέρεται στον 

εσχατολογικό άχρονο χρόνο, και τέταρτη «εποχή» το ρημαγμένο παρόν του 

Κρητικού, ο χρόνος της ποιητικής πράξης, όπου ο ήρωας αυτοβιογραφείται.
659

  

Οι πρώτες κειμενικές αναφορές στη μουσική, εντοπίζονται στο πλαίσιο της 

τρίτης «εποχής» του Κρητικού, δηλαδή της εσχατολογικής εποχής, η οποία 

εμφανίζεται στους στίχους 14-26, με βάση την έκδοση Παπαδοπούλου-Ιωαννίδου. 

Στους στίχους αυτούς, ο ήρωας περιγράφει τη στιγμή της έσχατης κρίσης, κατά την 

οποία, μετά την ανάσταση των νεκρών, αναζητά την αγαπημένη του:     

(Γλήγορα, σάλπιγγα καλή, ..... αντιλάλει 

και εγώ ξυπνώ και παρευθύς το σάβανο τινάζω 

και σχίζω δρόμους και τς αχνούς αναστημένους κράζω: 

«Μην είδετε την ομορφιά που την κοιλάδα αγιάζει;» 

«Πέστε να ιδείτε το καλό εσείς και ό,τι σας μοιάζει» 

«-Ψηλά την είδαμε πρωί
.
 της τρέμαν τα λουλούδια» 

«στην θύρα της παράδεισου που εβγήκε με τραγούδια.» 

«Έψαλλε την ανάσταση χαροποιά η φωνή-της» 

«και έδειχνεν ανυπομονιά για νά’μπει στο κορμί-της.» 

«Ο Ουρανός ολόκληρος αγρίκαε σαστισμένος
.
» 

«το κάψιμο αργοπόρουνε ο κόσμος ο αναμμένος.» 

«Και τώρα ομπρός την είδαμε ογλήγορα σαλεύει» 

«όμως κοιτάζει εδώ κι εκεί και κάποιονε γυρεύει.»)
660

. 

 

Ο μουσικός ήχος της σάλπιγγας που σηματοδοτεί τη στιγμή της Ανάστασης των 

νεκρών και της Δευτέρας Παρουσίας, αποτελεί την πρώτη κειμενική αναφορά στη 

μουσική. Ο επιθετικός προσδιορισμός «καλή» που αποδίδεται από το ποιητικό 

υποκείμενο στη σάλπιγγα, καθώς και ο επιρρηματικός προσδιορισμός «γλήγορα» που 

αφορά στην χρονική τοποθέτηση της ήχησής της, αποτυπώνουν την έντονη επιθυμία 

του ήρωα για λύτρωση από την εγκόσμια ζωή και για συνάντηση με την αγαπημένη 

του στην μεταθανάτια ζωή. Η στιγμή της τελικής κρίσης, αμέσως μετά την ήχηση της 

σάλπιγγας, προβάλλεται με θετικό πρόσημο, αν λάβουμε υπόψη και τους στίχους 15-

16, όπου ο ήρωας σπεύδει να κινηθεί προς το “χώρο” και τον “χρόνο” της 

Ανάστασης. Η ήχηση της σάλπιγγας στο πλαίσιο της εσχατολογικής «εποχής», 
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 Βλ.: Δ. Ν. Μαρωνίτης, «Οι εποχές του “Κρητικού”», ό.π., 224-225. 
660

 Λιλή Παπαδοπούλου-Ιωαννίδου, Ο «Κρητικός» του Δ. Σολωμού στο αυτόγραφο τετράδιο Ζακύνθου 

αρ. 11. Μια νέα έκδοση του ποιήματος, ό.π., 132. 
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σηματοδοτεί τη διέξοδο από το αδιέξοδο του τραγικού παρόντος που βιώνει ο ήρωας, 

και σφραγίζει τη στιγμή που η Θεία Δικαιοσύνη αναμένεται να αποδοθεί, παρέχοντας 

ελπίδα στον ήρωα για τη συνάντηση με την αγαπημένη του στον Παράδεισο.  

Η συμβολική χρήση του μουσικού οργάνου της σάλπιγγας ως σήματος για την 

έλευση της Δευτέρας Παρουσίας στο παρόν απόσπασμα, συμπίπτει με εκείνην στον 

Λάμπρο, ενώ η λειτουργία της σάλπιγγας στα δύο ποιήματα παρουσιάζει κοινά 

στοιχεία, αλλά και διαφορές. Και στις δύο περιπτώσεις, η ήχηση της σάλπιγγας 

συνδέεται με την μεταθανάτια απόδοση Θείας Δικαιοσύνης στους ανθρώπους, με τη 

διαφορά ότι στην περίπτωση του Λάμπρου η ήχησή της προβάλλεται από τη Μαρία 

ως απειλή για αιώνια τιμωρία του Λάμπρου, στην προσπάθειά της να τον συνετίσει, 

ενώ στον Κρητικό παρουσιάζεται από τον ήρωα ως λύτρωση και ως βίωση αιώνιας 

ευτυχίας. Συνεπώς, ενώ στον Λάμπρο, η ήχηση της σάλπιγγας, άρα η εσχατολογική 

προοπτική απορρίπτεται ως κάτι αρνητικό, στον Κρητικό, αποτελεί μία θετική 

έκβαση, η οποία νοηματοδοτεί και αιτιολογεί τις συμφορές που βιώνουν ο ήρωας και 

η αγαπημένη του στην πρώτη, δεύτερη και τέταρτη «εποχή» της αφήγησης.  

Η πιο πάνω διαφορά στη λειτουργία της σάλπιγγας στα δύο ποιήματα του 

Σολωμού, αποτυπώνει την εξέλιξη στη θεωρητική αντίληψη και κατ’ επέκταση την 

ποιητική πρακτική του Σολωμού, και την ενσωμάτωση σε αυτές -στο πλαίσιο βέβαια 

των φιλοσοφικοαισθητικών αντιλήψεων του Ρομαντισμού και του Ιδεαλισμού που 

ενστερνίζονται από κοινού ο Σολωμός και ο Μάντζαρος, όπως έχει αναλυθεί στο 

τρίτο κεφάλαιο-
661

 της εσχατολογικής προοπτικής και της μεταφυσικής εμπειρίας. 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρατήρηση του Γιώργου 

Βελουδή, για την παρουσία της σάλπιγγας στον Κρητικό, ένα μουσικό όργανο που, 

όπως αναφέρει, είχε προσελκύσει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Σολωμού στο νεανικό 

τετράδιο Ζακύνθου.
662

 Η παρατήρηση του επικεντρώνεται στο γεγονός ότι το 

συγκεκριμένο μουσικό όργανο ανήκει στα «λεγόμενα μεταθέτοντα όργανα, τα οποία 

ηχούν διαφορετικά από ό,τι γράφονται, δηλαδή παίζονται ψηλότερα από την κλίμακα 

στην οποία γράφονται – που έχουν για να σκεφτούμε σολωμικά «μεταφυσικές» 

ιδιότητες».
663

 Η μεταφυσική προοπτική συνεπώς του μουσικού οργάνου, το οποίο 

σηματοδοτεί τη μεταφυσική εποχή του Κρητικού, αποτυπώνεται, με βάση την 
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 Βλ. εδώ: III κεφάλαιο, 146-149. 
662

 Βλ.: Διονύσιος Σολωμός, Αυτόγραφα Έργα, ό.π., 113Β, 4-9.  
663

 Γιώργος Βελουδής, Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και ποιητική, ό.π., 321. 
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προαναφερθείσα παρατήρηση, και στην ίδια την μουσική του λειτουργία και χρήση, 

εφόσον ο ήχος που παράγει η σάλπιγγα είναι υψηλότερος ακουστικά από τις νότες 

που αποτυπώνονται στο γραπτό μουσικό κείμενο.   

Στους στίχους 17-26 του αποσπάσματος, αμέσως μετά τον ήχο της σάλπιγγας 

και την ανάσταση όλων των νεκρών ενόψει της έσχατης κρίσης, διεξάγεται ένας 

διάλογος μεταξύ του ήρωα και κάποιων από τους αναστημένους, με επίκεντρο την 

αναζήτηση της αρραβωνιαστικιάς από τον ήρωα και την περιγραφή της από τους 

αναστημένους. Δύο από τα κυριότερα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στην 

αναστημένη αρραβωνιαστικιά, σχετίζονται με τη μουσική και συνιστούν μουσικές 

αναφορές: αφενός το γεγονός ότι τραγουδά στη «θύρα της παράδεισος», αφετέρου ότι 

ψάλλει με χαρούμενη φωνή την Ανάσταση. Οι μουσικοί ήχοι των τραγουδιών και των 

ψαλμωδιών από την αναστημένη αγαπημένη, αποτυπώνουν τη χαρά και την 

πληρότητα που αυτή βιώνει, μετά την Ανάστασή της και τη συναρίθμησή της στους 

δικαίους. Η αγαπημένη που καθ’ όλη τη διάρκεια της αφήγησης παρουσιάζεται να 

είναι παθητική και ανήμπορη να συμβάλει με οποιοδήποτε τρόπο στην εξέλιξη των 

γεγονότων, στην τρίτη εσχατολογική «εποχή» παρουσιάζεται να προβαίνει σε 

διάφορες ενέργειες, με κεντρική την μουσική της ενασχόληση.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναφορά στις ενέργειες της αγαπημένης να κρατά 

λουλούδια, να τραγουδά και να ψάλλει χαρμόσυνους ψαλμούς, παραπέμπει στην 

στροφή 28 του τραγουδιού «Τα δυο αδέλφια» στον Λάμπρο (βλ. εδώ: σ. 10), όπου μια 

όμορφη εικόνα της πραγματικότητας συνδυάζει και τα τρία στοιχεία, δηλαδή 

λουλούδια, τραγούδια και ψαλμούς, και αντιδιαστέλλεται προς όσες τραγικές στιγμές 

βίωσε η μάνα με την απώλεια των παιδιών της.
664

 Τόσο στον Λάμπρο, όσο και στον 

Κρητικό, η συγκεκριμένη εικόνα με τα ίδια συστατικά στοιχεία, χρησιμοποιείται ως ο 

αντίποδας της τραγικής πραγματικότητας του παρόντος, που βιώνουν οι ήρωες, και 

ως ένας τρόπος διαφυγής από αυτήν, με τη διαφορά ότι στην περίπτωση από τον 

Λάμπρο, η αναφορά έχει ειρωνική στόχευση. Παρόλα αυτά και στις δύο περιπτώσεις, 

η εν λόγω εικόνα, αποτελεί εξισορροπητικό στοιχείο στην τραγικότητα του παρόντος 

και εμπίπτει στον δεύτερο εννοιολογικό πόλο του Azais, στο πλαίσιο της θεωρίας του 

                                                           
664

 Ο συγκεκριμένος συσχετισμός θα αναλυθεί στο επόμενο υποκεφάλαιο για τις «Δομικές τεχνικές και 

αναλογίες» στον Κρητικό· βλ. εδώ: 264-279. 
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αντισταθμίσματος,
665

 που ενστερνίζεται ο Σολωμός, δηλαδή στον πόλο της Χαράς, 

της Ανάστασης, της Ζωής.   

Με τη χρήση των μουσικών αναφορών της σάλπιγγας, των τραγουδιών και των 

ψαλμωδιών, η εσχατολογική «εποχή» του Κρητικού παρουσιάζεται με θετικό 

πρόσημο και εντάσσεται στον δεύτερο εννοιολογικό πόλο, εφόσον ο ήρωας θα 

συναντήσει την αγαπημένη του στον Παράδεισο· εκεί, οι περιπέτειες και οι δυσκολίες 

της ζωής του (εντάσσονται στον πρώτο εννοιολογικό πόλο του πόνου) θα έχουν 

αντισταθμιστεί από το αποτέλεσμα της Θείας Κρίσης που τον κατατάσσει στους 

δίκαιους και τον ενώνει με την αγαπημένη του. Ο θάνατος συνεπώς και η μεταφυσική 

προοπτική που αυτός ανοίγει, αποκτούν θετικές προεκτάσεις, σε αντιδιαστολή με την 

αντίληψη που εκφραζόταν στον Λάμπρο και το αρνητικό πρόσημο για  τον θάνατο.              

Στην πρώτη «εποχή», όπου περιγράφεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια του ήρωα 

να φτάσει στη στεριά κολυμπώντας, για να σώσει την αγαπημένη του, εμφανίζονται 

οι επόμενες αναφορές στη μουσική. Οι αναφορές αυτές στους στίχους 109-118, 

συνδέονται με την ήχηση, την πρόσληψη από τον ήρωα ενός «ηχού, γλυκύτατου 

ηχού» που τον αργοπορούσε στη διάρκεια της περιπέτειάς του στη θάλασσα, και την 

προσπάθειά του να αναγνωρίσει διανοητικά την προέλευσή του:    

 

Αλλά το δεινό πλέξιμο γλυκά μ’ αργοπορούσε 

Ηχός, γλυκύτατος ηχός οπού με προβοδούσε. 

Δεν είναι κορασιάς φωνή στα δάση που φουντώνουν
.
 

Και βγαίνει τ’ άστρο τ’ ουρανού και τα νερά θολώνουν.  

Δεν είν’ αηδόνι κρητικό που σέρνει τη λαλιά του 

Σε ψηλούς βράχους κι άγριους, οπ’ έχει τη φωλιά του
.
 

Κι αντιλαλούν οληνυκτίς κιλαιδισμούς αράδα
.
 

Κι ακόμα π’ άστραψε τς αυγής η ροδοκοκκινάδα. 

Δεν είν’ φιαμπόλι το γλυκό, οπού τ’ αγρίκαα μόνος 

Στον Ψηλορίτη οπού συχνά με τράβουνεν ο πόνος.
666

  

 

Η χρήση από τον ήρωα του επιθέτου σε υπερθετικό βαθμό «γλυκύτατος», για 

να περιγράψει την ποιότητα του ήχου που τον συνόδευε στη θαλασσινή του 
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περιπέτεια, καθώς και η χρήση του ομόθεμου επιρρήματος «γλυκά», για να 

περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο ο ήχος ασκούσε επιρροή πάνω του, αποτυπώνουν 

εμφατικά αφενός την εξαίσια γλυκύτητα που χαρακτήριζε τον συγκεκριμένο ήχο, 

αφετέρου την σαγηνευτική του επίδραση στον ψυχισμό του Κρητικού.
667

 Η 

προσπάθεια του ήρωα να αναγνωρίσει διανοητικά και να περιγράψει την προέλευση 

του ήχου, γίνεται μέσα από τρεις αρνητικές απόπειρες· οι απόπειρες αυτές  

αποτυπώνουν τρεις πιθανές πηγές προέλευσης του ήχου, με βάση τις διάφορες 

εμπειρίες του ήρωα, χωρίς ωστόσο να είναι εφικτό εκείνος να εντοπιστεί.  

Ο πρώτος ήχος αφορά σε γυναικεία φωνή, ο δεύτερος σε κελαίδισμα κρητικού 

αηδονιού και ο τρίτος σε ήχο από το φιαμπόλι, ένα παραδοσιακό κρητικό μουσικό 

όργανο. Το τραγούδι από το φυσικό φωνητικό όργανο του ανθρώπου και μάλιστα το 

γυναικείο που είναι γλυκύτερο, αλλά και το τραγούδι από το αηδόνι, το οποίο, 

σύμφωνα με την ευρύτερη αντίληψη που αποτυπώνεται και στη λαϊκή παράδοση, 

παράγει μια ανυπέρβλητου κάλλους μελωδία, τοποθετούνται από τον ήρωα σε ωραίες 

εικόνες από τη φύση, παρμένες από τις εμπειρίες του, και αποτελούν δύο πολύ 

κοντινούς προς τον «γλυκύτατο ηχό» ήχους, οι οποίοι όμως δεν τον αποδίδουν 

πλήρως.   

Το φιαμπόλι, ένας αυλός με επιστόμιο στην άκρη,
668

 αποτελεί ένα κρητικό 

μουσικό όργανο που έχει εντυπωθεί στη μνήμη του ήρωα, καθώς το άκουγε σε 

περιόδους δυσκολιών και θλίψεων, όπως αναφέρει, στο υψηλότερο βουνό της 

Κρήτης, όπου ανέβαινε μόνος, τον Ψηλορείτη. Ο επιθετικός προσδιορισμός «γλυκό» 

για τον ήχο του εν λόγω μουσικού οργάνου, αφενός αποτυπώνει την ποιότητα του 

ήχου, αλλά και την επίδρασή του στον ήρωα, κατ’ αναλογίαν της προηγούμενης 

αναφοράς στον «γλυκύτατο ηχό», αφετέρου παραπέμπει σε μία ακόμα εφαρμογή της 

θεωρίας του αντισταθμίσματος, εφόσον ο «πόνος» που βίωνε ο ήρωας (εμπίπτει στον 

πρώτο εννοιoλογικό πόλο της θεωρίας του Azais) εξισορροπούνταν από τον γλυκύ 

και όμορφο ήχο του φιαμπολιού (εμπίπτει στο δεύτερο πόλο). 

Ο μουσικός ήχος του φιαμπολιού και η εικόνα από το παρελθόν του ήρωα στην 

οποία τοποθετείται, αντανακλώντας τη θεωρία του αντισταθμίσματος, θα μπορούσε 
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να συσχετιστεί με τα δεδομένα του παρόντος του ήρωα, με βάση την αφήγησή του, 

δηλαδή με τα γεγονότα της «πρώτης» εποχής του ποιήματος: ο ήρωας έχοντας βιώσει 

πληθώρα δυσκολιών και ταλαιπωριών πριν και, ιδιαίτερα, κατά τη διάρκεια του 

ναυαγίου, αντλεί παρηγοριά και παροδική ευχαρίστηση και αγαλλίαση από τον 

«γλυκύτατο ηχό», που προς στιγμής εξισορροπεί τον προγενέστερο του πόνο. 

Η πιο πάνω ερμηνεία ωστόσο, υπαγορευμένη από τη μουσική αναφορά που 

συνιστά την τρίτη απόπειρα του ήρωα για αναγνώριση του ήχου, όπως εντοπίζεται 

στο προηγούμενο απόσπασμα, τροποποιείται ή καλύτερα, φωτίζεται, αν ληφθεί 

υπόψη ότι στο στίχο 109 ο ήχος λειτουργεί παρελκυστικά προς την προσπάθεια και 

το χρέος του ήρωα για συνεχή κολύμβηση, ώστε να μπορέσει να διασώσει την 

αγαπημένη του. Οι δύο διαλεκτικοί πόλοι συνεπώς, ο ένας εκ των οποίων συνιστά το 

αντιστάθμισμα για τον άλλον, εξακολουθούν να υφίστανται, με τη διαφορά ότι τα 

στοιχεία της αφήγησης θέτουν υπό αμφισβήτηση τη λειτουργία του δεύτερου πόλου 

ως αυθεντικού αντισταθμίσματος ευτυχίας και χαράς, προσδίδοντας του τη 

λειτουργία ενός δελεαστικού και πολύ επικίνδυνου για την επιτέλεση του χρέους του 

ήρωα αντισταθμίσματος χαράς.      

Ο μουσικός ήχος που παρέχει προσωρινή ανακούφιση και ευαρέσκεια στον 

ήρωα, ασκεί ταυτόχρονα σαγηνευτική και ελκυστική επίδραση στις αισθήσεις του, 

ωθώντας τον να εγκαταλείψει την επίπονη και αγωνιώδη του προσπάθεια να σώσει 

την αγαπημένη του, κάτι που υπαγορεύεται από τo καθήκον και τη λογική του. Η 

λειτουργία του ήχου ως πειρασμού για την επιτέλεση του υψηλού χρέους του ήρωα 

αποτυπώνει αφενός την αντιπαλότητα και τη σύγκρουση αισθήσεων και νοός, 

εντοπισμένη στη φιλοσοφική θεωρία του Hegel, τις αντιλήψεις του οποίου 

ενστερνίζεται ο Σολωμός, εμπίπτει αφετέρου σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο σολωμικών 

προσεγγίσεων, ιδιαίτερα στα τρία ώριμα έργα του, όπου η Φύση λειτουργεί ως 

σαγηνευτική και παρελκυστική για την επιτέλεση του χρέους των ηρώων δύναμη.
669

   

Στους στίχους 125-136 μπορούν να εντοπιστούν οι τελευταίες κειμενικές 

αναφορές στη μουσική ως προς ορισμένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία που 

αποδίδονται στον «ήχο», καθώς και ως προς τις συνέπειες που η ήχησή του προκαλεί 

στον ήρωα: 
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Λαλούμενο, πουλί, φωνή, δεν είναι να ταιριάζει 

Ίσως δεν σώζεται στη γη ήχος που να του μοιάζει. 

Δεν είναι λόγια, [....] αέρινοι 

Λεπτοί που δεν είχε τους πει αντίλαλος κανένας. 

Αν είν’ δεν ήξερα κοντά, αν έρχονται από πέρα
.
 

Σαν του Μαγιού τες  μυρωδιές γιομίζαν τον αέρα. 

Μ’ άδραχνεν όλη τη ψυχή, και νά’ μπει δεν ημπόρει 

Ο ουρανός, κι η θάλασσα, κι η ακρογιαλιά και η κόρη. 

Γλυκύτατοι, ανεκδιήγητοι,  ...... βάρος 

Μόλις είν’ έτσι δυνατός ο Έρωτας κι ο Χάρος. 

..... και πλια στο νου μου δεν τους βάνω 

Μόνο θυμούμαι που θερμά ζητούσα να πεθάνω. 
670

 

 

Ο ήρωας, έχοντας επιχειρήσει, χωρίς επιτυχία, να ταυτίσει τον ήχο που 

προσλαμβάνει κατά τη θαλασσινή του περιπέτεια, με κάποιον από τους μουσικούς 

ήχους της πραγματικότητας που τον περιβάλλει, καταλήγει να αποδεχτεί ότι δεν 

υπάρχει γήινος ή παραγόμενος από τον άνθρωπο ήχος που να προσομοιάζει μ’ 

εκείνον, όπως αποτυπώνεται στη φράση «ίσως δε σώζεται στη γη ήχος που να του 

μοιάζει». Αμέσως μετά την ανεπιτυχή προσπάθεια ταύτισης του ήχου με κάποιον ήχο 

από τις εμπειρίες του, ο Κρητικός προστρέχει στην περιγραφή των κυριότερων 

ποιοτικών χαρακτηριστικών του εν λόγω ήχου.  

Με βάση την περιγραφή που σκιαγραφείται στο παραπάνω απόσπασμα, ο ήχος 

δεν περιλαμβάνει «λόγια», δηλαδή λεκτικές ενότητες, εύληπτες και κατανοητές από 

τον άνθρωπο, αλλά λαμβάνει τα χαρακτηριστικά αέρινος, λεπτός, γλυκύτατος, 

ανεπανάληπτος και πρωτάκουστος, εφόσον δεν έχει ακουστεί ούτε καν ως αντίλαλος 

στο παρελθόν, για να αποτυπωθεί έτσι η υπερκόσμια προέλευσή του. Η δυσκολία 

προσδιορισμού της πηγής του ήχου, έστω και κατά προσέγγιση («Αν είν’ δεν ήξερα 

κοντά, αν έρχονται από πέρα»), η αδυναμία του ήρωα να τον περιγράψει με ακρίβεια 

(«ανεκδιήγητοι»), καθώς και το γεγονός ότι στην αντίληψη του ήρωα, ο ήχος έχει 

τόση ισχύ, ώστε να καταλαμβάνει πλήρως το χώρο («γιόμιζαν τον αέρα»), ενισχύουν 

την υπόθεση ότι ο ήχος αυτός δεν αποτελεί ένα συνηθισμένο, φυσικό ήχο, αλλά έναν 

ιδιαίτερο, υπερφυσικό ήχο.   

Ο συσχετισμός της δύναμης και της έλξης που ασκεί ο μουσικός ήχος στην 

ψυχή του ήρωα, με τη δύναμη και την έλξη που ασκούν στους ανθρώπους ο Έρωτας 
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και ο Θάνατος, όπως αποτυπώνεται στην παρομοίωση «μόλις είν’ έτσι δυνατός ο 

Έρωτας κι ο Χάρος», αντανακλά την εξαιρετικά μεγάλη επίδραση του ήχου και τις 

τρομερές του συνέπειες για τον ήρωα.
671

 Οι συνέπειες της συνεχούς ήχησης του 

«γλυκύτατου, ανεκδιήγητου ήχου» συνίστανται αφενός στον κίνδυνο που εντοπίζει ο 

ήρωας, να καταληφθεί η ψυχή του από την επιρροή του ήχου, ώστε να ξεχάσει την 

πραγματική του κατάσταση και το χρέος του προς την αγαπημένη του, αφετέρου στη 

θερμή παράκλησή του να πεθάνει, που στο τέλος αποκαλύπτεται στον αναγνώστη ότι 

διατυπώνει ο ήρωας, αδυνατώντας να διαχειριστεί για περισσότερο χρόνο τη φοβερή 

ένταση που του προκαλεί η εν λόγω δοκιμασία. Ο πρώτος κίνδυνος αποσοβείται από 

την έλλογη προσπάθεια του ήρωα να κρατήσει συγκεντρωμένο το μυαλό του στο 

στόχο του, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρεται ο ήχος «νά ’μπει δεν ημπόρει», ενώ η 

απάντηση στην παράκληση να δοθεί τέλος στην επίγεια ζωή του, είναι ότι 

διακόπτεται ο ίδιος ο ήχος και ο ήρωας φθάνει στην ακρογιαλιά, όπου συνειδητοποιεί 

την τραγική πραγματικότητα του θανάτου της αγαπημένης του.  

Ο υπερφυσικός ήχος που ακούει ο ήρωας στη διάρκεια της περιπέτειάς του, 

λαμβάνει τα πιο πάνω ποιοτικά χαρακτηριστικά και προκαλεί τις προαναφερθείσες 

συνέπειες, μπορεί, σ’ ένα συμβολικό επίπεδο, να προέρχεται από το υπερκόσμιο 

πεδίο της Δευτέρας Παρουσίας και της μεταθανάτιας ζωής, καλώντας τρόπον τινά 

τον ήρωα να αποποιηθεί τη ζωή του και την προσπάθεια να σώσει την αγαπημένη 

του, και να αφήσει τον εαυτό του να παραδοθεί στην έλξη της γλυκύτητάς του ήχου 

και τελικά να πεθάνει, χωρίς να εκπληρώσει το χρέος του προς την αγαπημένη του. 

Προς την ερμηνευτική αυτή πρόταση συνηγορούν, πέραν των χαρακτηριστικών που 

αποδίδονται στον ήχο και τον καθιστούν υπερφυσικό, τόσο η παρομοίωση της 

επίδρασης του ήχου μ’ εκείνην που ασκεί στην ψυχή του ανθρώπου ο θάνατος, όσο 

και η παράκληση του ήρωα στον στίχο 136 να πεθάνει.   

Συνεπώς, στον Κρητικό μπορούν να εντοπιστούν και να συγκριθούν δύο ήχοι: ο 

πρώτος που εντοπίζεται στην τρίτη «εποχή» του ποιήματος και τραγουδιέται από την 

αγαπημένη στον Παράδεισο (πρώτο απόσπασμα εδώ), και ο δεύτερος, ο «γλυκύτατος 

ηχός» που ηχεί στη διάρκεια της περιπέτειας του ήρωα στη θάλασσα (δεύτερο και 
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τρίτο απόσπασμα εδώ). Το πρώτο κοινό γνώρισμα των δύο ήχων συνίσταται στην 

υπερκόσμιά τους ιδιότητα, εφόσον, στη βάση της παραπάνω ερμηνευτικής πρότασης 

για την προέλευση του δεύτερου ήχου, και οι δύο προέρχονται από τον μεταφυσικό 

κόσμο. Το θετικό πρόσημο και των δύο ήχων είτε στην χαρμόσυνη διάθεση, είτε στην 

ηχητική γλυκύτητα που τους χαρακτηρίζει, συνιστά μία ακόμα ομοιότητα. Η 

συνακόλουθη διαφορά εντοπίζεται στη λειτουργία τους, εφόσον στην πρώτη 

περίπτωση ο ήχος αποτυπώνει την ευτυχία και τη χαρά που χαρακτηρίζει την 

αγαπημένη, συνεπώς και τον ήρωα, και εξαϋλώνεται, στο πλαίσιο της εσχατολογικής 

προοπτικής της. Στην δεύτερη περίπτωση, ο ήχος, ενδεδυμένος με σαγηνευτική 

στολή, λειτουργεί ως πειρασμός προερχόμενος από τον κόσμο του μεταφυσικού, για 

να επηρεάσει την επίγεια ζωή του ήρωα, καθιστώντας τον, σε περίπτωση που τον 

ακολουθούσε, δυστυχισμένο στην μεταθανάτια ζωή του, εφόσον θα είχε εγκαταλείψει 

το χρέος του.  

Το γεγονός ότι στην πρώτη περίπτωση οι ήχοι πηγάζουν από την αγαπημένη, σε 

αντίθεση με τη δεύτερη, όπου η προέλευση τους είναι άγνωστη, καθώς και η άμεση 

επαφή και ακρόαση των ήχων από τον ήρωα στην πρώτη περίπτωση, σε αντίθεση με 

την έμμεση γνώση, μέσα από την περιγραφή από τους αναστημένους των ήχων, στη 

δεύτερη περίπτωση, αποτελούν δύο ακόμα διαφορές των δύο ήχων. Αξίζει τέλος, να 

σημειωθεί το γεγονός ότι στην πρώτη περίπτωση που οι ήχοι τοποθετούνται 

ξεκάθαρα στη μεταθανάτια ζωή, γίνεται αναφορά σε μουσικούς ήχους, οι οποίοι 

μπορούν να ταυτιστούν με ήχους από την ανθρώπινη πραγματικότητα -για 

παράδειγμα σε ψαλμούς και τραγούδια-, ενώ στην δεύτερη περίπτωση που δε 

δηλώνεται ξεκάθαρα η μεταφυσική προέλευση των ήχων, εξάγεται ωστόσο από 

διάφορα στοιχεία, οι ήχοι δεν μπορούν να ταυτιστούν με ανθρώπινους ήχους, αλλά 

λαμβάνουν πληθώρα χαρακτηριστικών στοιχείων από υπερκόσμιους ήχους.      
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Γ) ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΙΣΜΕΝΟΙ  

 

Οι Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι, όπως καταγράφεται ο τίτλος του συνθέματος στα 

Αυτόγραφα του Σολωμού, χαρακτηρίζονται από τον Βελουδή «ως το σημαντικότερο, 

καθαρά λυρικό, έργο της ωριμότερης, γνήσια ρομαντικής, ποιητικής δημιουργίας 

του»
672

, το οποίο παρουσιάζει ωστόσο ορισμένα δυσεπίλυτα προβλήματα, τόσο 

φιλολογικά, όσο και ερμηνευτικά.
673

 Η μορφή της παράδοσης του συνθέματος 

αποτελεί ένα από τα παραπάνω φιλολογικά προβλήματα, εφόσον το έργο παραδίδεται 

σε μεγάλο αριθμό αποσπασμάτων, η έκταση των οποίων κυμαίνεται από κάποιες 

συλλαβές, μέχρι 27 δεκαπεντασύλλαβους στίχους.
674

 Τα αποσπάσματα αυτά 

εντοπίζονται σε χειρόγραφα που βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη, την Ακαδημία 

Αθηνών, το Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων και την Τεκτονική Στοά της 

Ζακύνθου.
675

  

Ο πρώτος εκδότης του έργου του Σολωμού, παρουσιάζει στην έκδοσή του, 

τρεις διαδοχικές φάσεις επεξεργασίας του έργου, τις οποίες ονομάζει «Σχεδιάσματα»: 

το πρώτο από αυτά γράφεται μεταξύ 1829 και 1833, το δεύτερο καλύπτει την περίοδο 

1833 μέχρι 1844, ενώ το τρίτο σχεδίασμα γράφεται από το 1844 μέχρι το 1849/1850. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύγχρονες μελέτες, συστηματικότερη από τις οποίες αυτή 

του Παύλου Αγγελόπουλου, διαχωρίζουν το πρώτο Σχεδίασμα από το σύνθεμα των 

Ελεύθερων Πολιορκισμένων, αποδεικνύοντας ότι αυτό είχε συντεθεί ως ένα 

παρέμβλητο τραγούδι στο έργο του Σολωμού Γυναίκα της Ζάκυθος.
676

 Η πρόταση 

αυτή υιοθετείται από σύγχρονες εκδοτικές προσεγγίσεις του έργου, όπως για 

παράδειγμα στην έκδοσή του από τον Γιώργο Βελουδή
677

, η οποία και θα 

χρησιμοποιηθεί μαζί με την έκδοση Πολυλά για την παρούσα ανάλυση των μουσικών 

κειμενικών αναφορών.  

                                                           
672

 Γιώργος Βελουδής, «Προοίμιο»: Διονυσίου Σολωμού: Οι Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι, (ερμην. έκδ.- 

εισαγ.- σχόλ.: Γιώργ. Βελουδής), Αθήνα, Πατάκης, 2006, 11. 
673

 Για περισσότερη ανάλυση βλ.: Γιώργος Βελουδής, «Προοίμιο»: Διονυσίου Σολωμού, ό.π., 11-15. 
674

 Βλ.: ό.π., 19. 
675

 Βλ.: ό.π., 27.   
676

 Βλ.: Παύλος Αγγελόπουλος, «Διονυσίου Σολωμού: A’ Σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων. 

Ένα παρέμβλητο τραγούδι στη Γυναίκα της Ζάκυθος»: Μνήμη Ελένης Τσαντσάνογλου. Εκδοτικά και 

ερμηνευτικά ζητήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πρακτικά Ζ Επιστημονικής Συνάντησης. (επιμέλ.: 

Χ. Λ. Καράογλου), Θεσαλλονίκη, 1998, 257-275.   
677

 Γιώργος Βελουδής, Διονυσίου Σολωμού: Οι Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι, (Ερμηνευτική έκδοση: 

εισαγωγή, κείμενο, σχόλια), Αθήνα, Πατάκη, 2006. 
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Σύμφωνα με τον Αγγελάτο, οι Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι που βασίζονται 

αφενός στη συγκεκριμένη ιστορική πραγματικότητα των τελευταίων ημερών της 

πολιορκίας του Μεσολογγίου δοσμένης με παραδειγματικές τομές, αφετέρου σε ένα 

ισόρροπο συνδυασμό αφηγηματικών μερών και προσωπικών λόγων, μορφοποιούν με 

πληρότητα τη διαλεκτική σύνθεση της Ιδέας, μέσα από την παρουσίαση ηρώων οι 

οποίοι αντιμετωπίζουν θριαμβευτικά τη δραστικότερη μορφή πίεσης και εμποδίων 

και οδηγούνται στην κατάκτηση της ηθικής αυτοσυνειδησίας.
678

 Η μουσική υπό 

μορφή μουσικού ήχου, μουσικών οργάνων ή μουσικών μοτίβων, διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στο εν λόγω έργο, όπως θα αναλυθεί εδώ παρακάτω, μέσα από τον 

εντοπισμό και ερμηνευτική προσέγγιση των εν λόγω κειμενικών μουσικών 

αναφορών, αλλά και τον συσχετισμό τους με μουσικές αναφορές σε άλλα έργα, ώστε 

να διαφανεί η εξελικτική τους διάσταση
.
 η διερεύνηση μας θα επικεντρωθεί σε 

μουσικούς ήχους και όχι σε ήχους με την ευρύτερη έννοια. 

Η πρώτη κειμενική αναφορά σε μουσικό ήχο εντοπίζεται στους δύο πρώτους 

στίχους του Β΄ σχεδιάσματος
679

 των Ελεύθερων Πολιορκισμένων:    

 

Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει
.
 

Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κ’ η μάνα το ζηλεύει.
680

 

 

Η απόλυτη σιωπή που επικρατεί στον «κάμπο» και παραπέμπει σε νεκρική 

σιγή, όπως αποτυπώνεται στην φράση «του τάφου», διακόπτεται από τον μουσικό 

ήχο του κελαηδήματος ενός πουλιού. Ο μουσικός ήχος του πουλιού που είναι 

χαρμόσυνος, εφόσον προκύπτει από τον εντοπισμό κάποιου ίχνους τροφής από το 

πτηνό, υπογραμμίζει αφενός την τραγική κατάσταση έλλειψης τροφής, στην οποία 

βρίσκονται οι πολιορκημένοι, και επιτείνει αφετέρου το αίσθημα της ζήλειας της 

μάνας, εφόσον η ίδια αδυνατεί να καλύψει τη βασικότερη αυτή ανάγκη των παιδιών 

της. Η χαρμόσυνη μελωδία του συγκεκριμένου μουσικού ήχου, σύμφωνα με την πιο 

πάνω ερμηνευτική προσέγγιση, επιβεβαιώνεται από ορισμένες παραλλαγές του 

δεύτερου στίχου που εντοπίζονται στην έκδοση Πολυλά:  

                                                           
678

 Βλ.: Δημήτρης Αγγελάτος, Το έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών, 

ό.π., 247. 
679

 Για λόγους ομοιομορφίας, θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα διατριβή η παραδοσιακή ονομασία των 

τριών Σχεδιασμάτων του έργου, όπως τα καταγράφει ο Πολυλάς και όπως τα χρησιμοποιούν οι 

περισσότεροι μελετητές. 
680

 Βλ.: Γιώργος Βελουδής, Διονυσίου Σολωμού: Οι Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι, ό.π., 77. 
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Εκάθισε εκιλάιδησε γλυκόφωνο πουλάκι 

Η μαύρη μάνα το φθονεί πως ηύρ’ ένα σποράκι.  

 

Ήρθε, εκιλάιδησε γλυκά πουλί που ταξιδεύει,  

Ηύρε σπυρί κι επήρε το, κι η μάνα το ζηλεύει.
681

 

  

Το επίθετο «γλυκόφωνο» και το επίρρημα «γλυκά» που αποδίδονται στο πουλί 

και τη μελωδία του αντίστοιχα, αποτυπώνουν την ομορφιά και την γλυκύτητα του 

μουσικού ήχου που θα προκαλούσε ευφροσύνη στους ακροατές του, εάν οι 

εξωτερικές τους συνθήκες ήταν διαφορετικές. Αντίθετα όμως, τόσο η γλυκιά μελωδία 

που τραγουδά το πουλί, όσο και ο εντοπισμός του «σπυριού» από αυτό, συνιστούν, 

είτε αλληλοσυνδεόμενα με σχέση εξάρτησης, είτε ανεξάρτητα, ένα είδος εξωτερικής 

πίεσης και λειτουργούν ως πειρασμός από τη φύση που καλεί τους πολιορκημένους 

να λιγοψυχίσουν, να εγκαταλείψουν το χρέος τους και να παραδοθούν. Η χαρμόσυνη 

και γλυκιά μελωδία του εν λόγω μουσικού ήχου από το πουλί το οποίο αποτελεί 

μέρος της φύσης, πιθανόν να λειτουργεί με ειρωνικό πρόσημο απέναντι στην ανέχεια 

και στην αθλιότητα των πολιορκημένων
.
 έτσι, η ίδια η φύση, τοποθετείται ειρωνικά 

απέναντί τους, προβάλλοντας επιδεικτικά την ομορφιά ενός από τους εκφραστές της, 

στοιχείο που ενισχύει τη λειτουργία του ήχου ως πειρασμού για τους 

πολιορκημένους. 

Η πιο πάνω ερμηνεία, συνδέεται με την ερμηνευτική προσέγγιση που 

αναπτύχθηκε για τον «γλυκύτατο ηχό» στον Κρητικό, μία από τις προσπάθειες 

αναγνώρισης του οποίου αφορούσε στο τραγούδι κρητικού αηδονιού.
682

 Στην 

περίπτωση αυτή, όπως και στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο όμορφος, «γλυκύς» ήχος 

που ακούγεται, λειτουργεί και ως πειρασμός για τον ήρωα ή τους ήρωες, ως ένα 

θελκτικό μέσο της φύσης για να απομακρύνει τους ήρωες από το Χρέος τους, είτε 

αυτό αφορά στη συνέχιση της προσπάθειας στη θάλασσα για σωτηρία της 

αγαπημένης, στον Κρητικό, είτε στη συνέχιση της αντίστασης απέναντι στους 

πολιορκητές, στους Ελεύθερους Πολιορκισμένους. Επιπλέον, τα στοιχεία αφενός της 

ομορφιάς και της γλυκύτητας του μουσικού ήχου, αφετέρου της σαγηνευτικής και 

επικίνδυνης επίδρασής του στους ήρωες, αλλά και το γεγονός ότι μέσα από τον 

                                                           
681

 Βλ.: Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα Α΄, ό.π., 215. 
682

 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, ΙV κεφάλαιο, 207-212. 
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συγκεκριμένο μουσικό ήχο αναδεικνύεται το πνευματικό ύψος των ηρώων, 

αποτελούν σημαντικές συνισταμένες που συνδέουν τον εν λόγω ήχο με τον ήχο του 

χρυσόφτερου πουλιού  στον Πόρφυρα, με βάση την ερμηνευτική του ανάλυση.   

Αξίζει να σημειωθεί τέλος, η εφαρμογή της θεωρίας του αντισταθμίσματος του 

Azais
683

 στο πιο πάνω απόσπασμα, εφόσον από τη μια αποτυπώνεται η νεκρική σιγή 

που επικρατεί στο χώρο, με έμμεσο υπαινιγμό στους σύντομα νεκρούς 

πολιορκημένους, ενώ από την άλλη και στον αντίποδα των πρώτων, αποτυπώνεται η 

συνέχιση και η χαρά της ζωής, καθώς το πουλί εντοπίζει την τροφή που του επιτρέπει 

να επιβιώσει, και κελαηδεί το χαρμόσυνο μουσικό ήχο. Τα στοιχεία της απόλυτης 

ησυχίας και της άρσης της ζωής που εντοπίζονται στο πρώτο μέρος, εξισορροπούνται 

από τα στοιχεία αφενός της ήχησης του μουσικού ήχου, αφετέρου της συνέχισης της 

ζωής στο δεύτερο μέρος. Μέσω της εφαρμογής της θεωρίας του αντισταθμίσματος 

εξάλλου, η οποία δομείται πάνω στο συγκεκριμένο μουσικό ήχο, προάγεται και 

υπογραμμίζεται έντονα το στοιχείο της ειρωνίας, εφόσον ενώ τα έλλογα όντα πεινούν 

και απειλούνται με θάνατο, τα άλογα όντα, όχι μόνο τρέφονται, αλλά απολαμβάνουν 

τη ζωή με γλυκιές μελωδίες.  

 

Η δεύτερη κειμενική αναφορά σε μουσικό όργανο και στoν ήχο του, 

εντοπίζεται στο τρίτο απόσπασμα του Β΄ Σχεδιάσματος, στους στίχους 1-12, όπως 

αποτυπώνονται στην έκδοση Βελουδή:  

 «Σάλπιγγα, κόψ’ του τραγουδιού τα μάγια με βία,  

γυναικός, γέροντος, παιδιού μη κόψουν την αντρεία» 

Χαμένη αλίμονον! κι’ οκνή τη σάλπιγγα γρικάει
.
 

Αλλά πώς φθάνει στον εχθρό και κάθ’ ηχώ ξυπνάει; 

Γέλιο στο σκόρπιο στράτευμα σφοδρό γεννοβολιέται,  

κ’ η περιπαίχτρα σάλπιγγα μεσουρανίς πετιέται
.
 

και με χαρούμενη πνοή το στήθος το χορτάτο, 

τ’ αράθυμο, το δυνατό, κι όλο ψυχές γιομάτο, 

βαρώντας γύρου ολόγυρα, ολόγυρα και πέρα, 

τον όμορφο τρικύμισε και ξάστερον αέρα
.
  

τέλος, μακριά σέρνει λαλιά, σαν το πεσούμεν’ άστρο, 

τρανή λαλιά, τρόμου λαλιά, ρητή κατά το κάστρο.
684

 

  

                                                           
683

 Για τη σχετική ανάλυση βλ.: στην παρούσα διατριβή ΙΙ κεφάλαιο, 87-89 και IΙΙ κεφάλαιο, 171-180.  
684

 Βλ.: Γιώργος Βελουδής, Διονυσίου Σολωμού: Οι Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι, ό.π., 78. 
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Κάποιος ήρωας ή και το ίδιο το ποιητικό υποκείμενο στον προσωπικό του λόγο, 

απευθύνεται σε δεύτερο πρόσωπο προς τη σάλπιγγα, ένα μουσικό πνευστό όργανο 

που χρησιμοποιείται στο πεδίο της μάχης, με την παράκληση να ηχήσει άμεσα, για να 

διακόψει τη μαγική επίδραση που ασκεί η φύση στους πολιορκημένους και απειλεί να 

τους παρασύρει μακριά από την επιτέλεση του χρέους τους. Ο μουσικός ήχος της 

σάλπιγγας συνεπώς, με την αυστηρότητα του, καλείται να λειτουργήσει ως ασπίδα 

απέναντι «στου τραγουδιού τα μάγια» και να παράσχει στους πολιορκημένους 

συμπαράσταση και αρωγή στον αγώνα τους για αντίσταση στους πειρασμούς που 

προβάλλει η φύση με την ομορφιά της.  

Σημειώνεται ότι η λειτουργία της σάλπιγγας ως αρρωγού επανέρχεται, εφόσον 

στον Λάμπρο, η Μαρία ζητά την ήχησή της με μεταφορικούς όρους, για να συνέλθει ο 

Λάμπρος, ενώ στον Κρητικό, ο ίδιος ο ήρωας επικαλείται την ήχησή της με 

μεταφορικούς όρους, για να συναντήσει την αγαπημένη του και να λάβει ενίσχυση 

για τον αγώνα του. Η διαφορά που μπορεί ξεκάθαρα να εντοπιστεί στο απόσπασμα 

από τους Ελεύθερους Πολιορκισμένους, αφορά στην απάντηση απέναντι στην 

πρόσκληση που απευθύνεται προς την σάλπιγγα: η απάντηση είναι τέτοια ώστε να 

αποφέρει τα αντίθετα, από τα αναμενόμενα, αποτελέσματα.  

Το αποτέλεσμα της προτροπής προς τη σάλπιγγα είναι απογοητευτικό, εφόσον, 

λόγω της έλλειψης τροφής και της ανέχειας που χαρακτηρίζει τους πολιορκημένους, 

ο ήχος της σάλπιγγας είναι «χαμένος» και «οκνός», δηλαδή νωθρός και αργός. Στο 

μουσικό αυτό ήχο αποτυπώνεται και προβάλλεται προς τα έξω η φθίνουσα σωματική 

κατάσταση των πολιορκημένων, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η λειτουργία του 

μουσικού οργάνου από εργαλείο αρωγής σε εργαλείο προβολής της άθλιας 

κατάστασής τους τόσο προς τους ίδιους, όσο και προς τους εχθρούς, μιας και ο 

αδύναμος ήχος με την ηχώ που παράγει, φτάνει μέχρι και το εχθρικό στρατόπεδο.  

Η αντίδραση των πολιορκητών απέναντι στον μουσικό ήχο της σάλπιγγας των 

πολιορκημένων είναι απόλυτα αντίστοιχη, εφόσον η απάντηση δίδεται με την ήχηση 

της δικής τους σάλπιγγας, καθώς και έντονα χλευαστική, όπως αποτυπώνεται στο 

χαρακτηριστικό «περιπαίκτρα». Μέσα από τον μουσικό ήχο του δεύτερου 

σαλπίσματος, αποτυπώνονται οι ψυχολογικές αντιδράσεις των πολιορκητών απέναντι 

στους πολιορκημένους, δηλαδή η ειρωνική προσέγγιση και η υπεροψία με την οποία 

τους αντιμετωπίζουν. Ο δεύτερος μουσικός ήχος, που προκύπτει από «στήθος 

χορτάτο» και «χαρούμενη πνοή», τοποθετείται στον αντίποδα του πρώτου, εφόσον 
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είναι δυνατός, έντονος, τρομακτικός και μακρόσυρτος, όπως αποτυπώνεται στο 

«μακριά σέρνει λαλιά [….], τρανή λαλιά, τρόμου λαλιά»
.
 η δύναμη, η ένταση, η 

χροιά και η διάρκειά του επομένως που εξαρτώνται από την ανθρώπινη αναπνοή, 

αποτυπώνονται ευκρινώς.  

Τα χαρακτηριστικά «ελεύθερη», «πρόσχαρη», «κλαγγή χαρούμενη» που 

χαρακτηρίζουν τον δεύτερο μουσικό ήχο, καθώς και η έκφραση «ηχοβολάει 

βροντόφωνα» που αποδίδεται στη σάλπιγγα, όπως εντοπίζονται σε ορισμένες από τις 

παραλλαγές του συγκεκριμένου αποσπάσματος
685

, αποτυπώνουν την υψηλή ένταση 

και την χαρμόσυνη χροιά του εν λόγω μουσικού ήχου και ενισχύουν την αντίθεση του 

με τον πρώτο ήχο. Ο δεύτερος ήχος συνεπώς με την απόλυτη υπεροχή του, που 

αποτυπώνει τη σωματική δύναμη και την ξεκάθαρη εξωτερική υπεροχή των 

πολιορκητών απέναντι στους πολιορκημένους, λειτουργεί ως μία ακόμα εξωτερική 

πίεση, ένας πειρασμός που απειλεί, μέσω της συνειδητοποίησης από πλευράς 

πολιορκημένων της συγκεκριμένης πραγματικότητας, να τους καταβάλει και να τους 

καθηλώσει.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πραγμάτευση του θέματος της σάλπιγγας στο 

συγκεκριμένο απόσπασμα, έχει τις θεωρητικές καταβολές της στην αναφορά του 

Σολωμού στα Αυτόγραφα (ΑΕ 113 Β, 4-8), όπως αναλύθηκε στο IΙΙ κεφάλαιο,
686

 

σχετικά με την αντανάκλαση του μουσικού ήχου και την ανταπόκρισή του στη ψυχή 

του ανθρώπου. Οι δύο διαφορετικοί ήχοι από τις σάλπιγγες των δύο στρατοπέδων, η 

αναφορά στην ηχώ που αποτελεί την αντανάκλαση του πρώτου μουσικού ήχου, 

καθώς και η σύνδεση των δύο ήχων με την αντιθετική σωματική και ψυχική 

κατάσταση των πολιορκημένων και πολιορκητών, αποτελούν ποιητική εφαρμογή της 

θεωρητικής πραγμάτευσης του ζητήματος από τον Σολωμό.  

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ένα μεγάλο μέρος του πιο πάνω αποσπάσματος 

παρεμβάλλεται στη θεωρητική ανάλυση περί ήχου του Σολωμού που εντοπίζεται στα 

Αυτόγραφα Έργα (ΑΕ 431β, 1-24), όπως έχει αναλυθεί στο IΙΙ κεφάλαιο.
687

 Η 

θεωρητική συζήτηση που μεταφέρει ο Σολωμός από τον Goethe, αμέσως μετά το εν 

λόγω απόσπασμα για το συσχετισμό μουσικών μοτίβων και ηθικών αληθειών, (τα  
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 Βλ.: Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα Α΄, ό.π., 218-219. 
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 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, IΙΙ κεφάλαιο, 181.  
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 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, IΙΙ κεφάλαιο, 165-169. 
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πρώτα αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία δομούνται οι δεύτερες),
688

 βρίσκει σ’ 

αυτό απόλυτη εφαρμογή. Συγκεκριμένα οι διαφορετικοί μουσικοί ήχοι από τις δύο 

πολεμικές σάλπιγγες, όπως περιγράφηκαν παραπάνω, αποτυπώνουν δύο αντίθετες 

ηθικές πραγματικότητες, η πρώτη από τις οποίες χαρακτηρίζεται από ταπείνωση, στη 

βάση του αδύναμου ήχου της σάλπιγγας, ενώ η δεύτερη από υπεροψία, στη βάση της 

χλευαστικής και επιδεικτικής ήχησης της δεύτερης σάλπιγγας.  

Τέλος, η θεωρητική αναφορά του Σολωμού στα Αυτόγραφα (ΑΕ 432 Α, 17-19) 

στους κύριους και δευτερεύοντες τόνους που παράγονται ταυτόχρονα, αλλά και η 

αντίληψη περί ήχου του Azais (ΑΕ 432 Α, 6-16), σύμφωνα με την οποία κάθε 

ηχητικό σώμα παράγει απεριόριστους διαφορετικούς ήχους, όπως αναλύθηκε,
689

 

βρίσκουν την ποιητική εφαρμογή τους σε μια παραλλαγή των στίχων 9-10 του 

αποσπάσματος: 

 

Και βαρεί γύρου ελεύθερα τον καθαρόν αέρα, 

μ’ ήχους πολλούς, πολλώ λογιώ, κι ώρα πολλή και πέρα.
690

         

 

Ένα από τα χαρακτηριστικά του ήχου του δεύτερου σαλπίσματος είναι η 

παραγωγή  μεγάλου αριθμού και διαφορετικού είδους, έντασης και διάρκειας 

μουσικών ήχων, στοιχείο που στηρίζεται στην θεωρητική πραγμάτευση του θέματος 

από το Σολωμό. Η πληθωρικότητα εξάλλου στον τρόπο περιγραφής του δεύτερου 

ήχου, αποτυπωμένη στη σωρεία επιθέτων που του αποδίδονται, σε αντίθεση με την 

πολύ λιτότερη περιγραφή του πρώτου ήχου, μέσω δύο μόνο επιθετικών 

προσδιορισμών, αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο αντίθεσης των δύο ήχων. Συνεπώς, η 

ηχητική αντίθεση των δύο ήχων που αποτυπώνεται και στην αντίστιξη του τρόπου 

περιγραφής τους, αντανακλά τη βαθύτερη ψυχική αντιπαράθεση του κόσμου των 

πολιορκημένων μ’ εκείνον των πολιορκητών, αναδεικνύοντας την ψυχική ανδρεία 

των πρώτων, μέσα από την απόδοση της σωματικής τους αδυναμίας, της ξεκάθαρης 

σωματικής υπεροχής των πολιορκητών και του πειρασμού που η ήχηση της 

σάλπιγγας των πολιορκητών προβάλλει.     
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 Για σχετική συζήτηση, βλ.: Γιάννης Δάλλας, «Μουσικήν ποίει....», ό.π., 53-55. 
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 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, IΙΙ κεφάλαιο, 174-176, 182-183. 
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 Βλ.: Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα Α΄, ό.π., 219. 
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Ο ήχος της πρώτης σάλπιγγας συνιστά το αποτέλεσμα παρότρυνσης, με 

απώτερο σκοπό να εμποδίσει και να σταματήσει την επίδραση «του τραγουδιού» της 

φύσης και του πειρασμού που αυτό ασκεί στις σωματικές και ψυχικές αντοχές των 

πολιορκημένων. Στο απόσπασμα 21, σύμφωνα με την έκδοση Βελουδή, γίνεται πιο 

συγκεκριμένη αναφορά στον πειρασμό που ασκεί η φύση, ο οποίος λαμβάνει μουσική 

μορφή:   

 

Χιλιάδες ήχοι αμέτρητοι, πολύ βαθιά στη χτίση
.
 

η ανάτολη τ’ αρχίναγε κ’ ετέλειωνέ το η Δύση. 

Κάποι από την Ανατολή, από τη Δύση κάποι
.
 

κάθ’ ήχος είχε και χαρά, κάθε χαρά κι αγάπη.
691

 

 

Οι αμέτρητοι ήχοι που προέρχονται από τα βάθη της γης και μπορούν να 

εντοπιστούν απαράλλακτοι από την Ανατολή μέχρι και τη Δύση, όπως περιγράφεται 

εδώ, συνιστούν το μαγευτικό τραγούδι της άνοιξης, το οποίο δεν περιορίζεται στον 

ιστορικά συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, στο Μεσολόγγι, στον Απρίλιο του 1826, 

αλλα επεκτείνεται και προσλαμβάνει παγκόσμιες διαστάσεις.
692

 Οι εν λόγω ήχοι των 

στοιχείων της ανοιξιάτικης φύσης, έμψυχων (π.χ πουλιών) και άψυχων (π.χ νερών), οι 

οποίοι χαρακτηρίζονται από μεγάλη ηδύτητα, εφόσον καθένας από αυτούς είναι 

δημιουργός αισθημάτων χαράς και αγάπης στην ψυχή των παραληπτών του, 

λειτουργούν ως πειρασμός που απειλεί να κάμψει το φρόνημα των πολιορκημένων 

και να τους απομακρύνει από το χρέος τους, καθηλώνοντάς τους στα ευχάριστα 

συναισθήματα που προκαλούνται. Η συγκεκριμένη λειτουργία των μουσικών ήχων, 

αντιστοιχεί προς την λειτουργία του «γλυκύτατου ηχού» στον Κρητικό, η ομορφιά και 

η γλυκύτητα του οποίου λειτουργεί ως πειρασμός προς την εκπλήρωση του χρέους 

του ήρωα προς την αγαπημένη του.   

Ο συσχετισμός μουσικού μοτίβου και ηθικού μοτίβου, στοιχείο που, όπως 

προαναφέρθηκε, ενστερνίζεται ο Σολωμός, μπορεί να εντοπιστεί και στο 

συγκεκριμένο απόσπασμα, όπως δηλώνεται ξεκάθαρα στον τελευταίο στίχο του. 

Έτσι, κάθε μουσικός ήχος αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία ηθικών μοτίβων, 

εφόσον γεννά στην ψυχή του ακροατή του αισθήματα χαράς που προκαλούνται από 

                                                           
691
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692
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τις φυσικές ομορφιές, αλλά και αισθήματα αγάπης προς τη φύση και τη ζωή. Τα 

αισθήματα της χαράς και της αγάπης, που προκαλούνται μέσω της λειτουργίας της 

φύσης, αποτυπώνουν θετικές μεν και υψηλές ηθικές αξίες, οι οποίες έρχονται 

αναπόφευκτα σε αντιπαράθεση με την υψηλότερη ηθική αξία των πολιορκημένων, 

δηλαδή την αγάπη και την αφοσίωση προς την πατρίδα.   

Στο Γ΄ Σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκισμένων, το οποίο διαφοροποιείται 

από το προηγούμενο ως προς τη μορφή και το μέτρο, καθένα από τα κεφάλαια 

αναπτύσσει, σύμφωνα με τον Αγγελάτο, «σωματοποιήσεις Ιδεών, επικεντρωμένες 

στην ηθική, υπερβατική δικαίωση των Χαρακτήρων».
693

 Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν 

να εντοπιστούν σε ορισμένα κεφάλαια αναφορές στη μουσική, οι οποίες θα 

αναλυθούν ερμηνευτικά.  

Η πρώτη αναφορά εντοπίζεται στους δυόμιση στίχους του τρίτου 

αποσπάσματος (στίχοι 1-3), όπου παρατίθεται μια σκηνή της ειρηνικής ζωής των 

νέων και των άμαχων πολιορκημένων: 

Δεν τους βαραίνει ο πολεμός, αλλ’ έγινε πνοή τους, 

............................................ κ’ εμπόδισμα δεν είναι  

στες κορασιές να τραγουδούν και στα παιδιά να παίζουν.
694

 

 

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, παρουσιάζεται η χαρμόσυνη πτυχή της ζωής 

που βιώνεται από τους πολιορκημένους κατά τη διάρκεια του πολέμου και της 

πολιορκίας του Μεσολογγίου. Ο ήχος του γυναικείου τραγουδιού που ακούγεται από 

τα στόματα νέων κοριτσιών, συνιστά ένα από τα στοιχεία που συνθέτουν την 

ευτυχισμένη αυτή σκηνή και ένα από τα χαρακτηριστικά της ζωής των 

πολιορκημένων. Ο συγκεκριμένος μουσικός ήχος, με κυριότερα χαρακτηριστικά 

αφενός τη μελωδικότητα, εφόσον χαρακτηρίζεται ως τραγούδι, και αφετέρου τη 

γλυκύτητα, εφόσον προέρχεται από κοριτσίστικες φωνές, έχει τέτοια σημασία για τη 

ζωή των ανθρώπων, που δεν μπορούν να τον εμποδίσουν οι σκληρές συνθήκες του 

πολέμου.  

H λειτουργία του τραγουδιού ως δοκιμασίας ή πειρασμού, όπως έχει εντοπιστεί 

σε προηγούμενες περιπτώσεις στην ποίηση του Σολωμού, δε βρίσκει εφαρμογή στην 
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 Βλ.: Δημήτρης Αγγελάτος, Το έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών, 

ό.π., 393. 
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 Βλ.: Γιώργος Βελουδής, Διονυσίου Σολωμού: Οι Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι, ό.π., 94. 
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συγκεκριμένη περίπτωση, όπως επιβεβαιώνεται και από μία παραλλαγή του 

συγκεκριμένου αποσπάσματος, όπου γίνεται αναφορά στα «παλληκάρια» των 

οποίων: 

 

κ’ ευφραίνονται τα μάτια τους κ’ ευτύχησαν κοιτώντας 

τες κορασιές να τραγουδούν και τα παιδιά να παίζουν.
695

 

 

Η ανταπόκριση στους ήχους του τραγουδιού και το γεγονός ότι αυτοί ορίζουν 

στιγμές ευτυχίας και ευφορίας, αντανακλούν την απόλυτη αποδοχή τους από τα 

παλλικάρια: δεν αποτελούν απειλή ή δοκιμασία για τους πολεμιστές, αλλά αντίθετα 

συνιστούν αναπόσπαστο κομμάτι της εμπόλεμης ζωής τους, σε τέτοιο βαθμό ώστε να 

λειτουργούν ενισχυτικά στο δύσκολο αγώνα εκείνων. Αναδεικνύεται έτσι το ηθικό 

μεγαλείο των πολεμιστών, οι οποίοι έχουν αποδεχτεί και ενσωματώσει στην 

καθημερινότητά τους την πραγματικότητα της ομορφιάς του εν λόγω μουσικού ήχου, 

αλλά και εν γένει την πραγματικότητα της ομορφιάς της ζωής, παρόλο που γνωρίζουν 

ότι σύντομα θα την στερηθούν.   

Στο έκτο κεφάλαιο, με τίτλο «Ο Πειρασμός», όπου περιγράφονται εικόνες  της 

επίγειας, φυσικής ομορφιάς που περιβάλλει τους πολιορκημένους, μπορούν να 

εντοπιστούν στους εννιά πρώτους στίχους, δύο αναφορές σε μουσικούς ήχους, οι 

οποίες επανέρχονται σε πληθώρα παραλλαγών του αποσπάσματος: 

     

Ο Έρωτας εχόρεψε με τον ξανθόν Απρίλη 

κ’ η φύσις όλη βρίσκεται μεσ’ τη γλυκιά της ώρα, 

και στ’ ουρανού την πλατωσιά και στα κρυφά του βάτου 

ανάκουστοι κιλαιδισμοί και λιποθυμισμένοι.  

Νερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα, 

χύνονται μεσ’ την άβυσσο τη μοσκοβολισμένη 

και παίρνουνε το μόσκο της κι αφήνουν τη δροσιά τους, 

κι ούλα στον ήλιο δείχνοντας τα πλούτια της πηγής τους 

τρέχουν εδώ, τρέχουν εκεί και κάνουν σαν αηδόνια (ό.π, 95). 

 

Ο πρώτος μουσικός ήχος που αφορά σε αριθμό «κιλαιδισμών» των πουλιών, οι 

οποίοι χαρακτηρίζονται ως «ανάκουστοι» και «λιποθυμισμένοι», παραπέμπει στην 

ερωτική διάθεση των έμψυχων όντων της φύσης, στο ευρύτερο πλαίσιο της 
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αποτύπωσης της ομορφιάς της ανοιξιάτικης φύσης σε όλη την έκτασή της, από τον 

ουρανό μέχρι και τη γη. Ο εν λόγω μουσικός ήχος, κύριο χαρακτηριστικό του οποίου 

είναι η μοναδικότητά του, λειτουργεί ως δοκιμασία ή πειρασμός για τους 

πολιορκημένους, όπως δηλώνεται και στον τίτλο του εν λόγω αποσπάσματος, 

εφόσον, αποδίδοντας την ερωτική διάθεση  που βιώνουν τα όντα της φύσης, αποτελεί 

ένα κάλεσμα ζωής, το οποίο απειλεί να ξυπνήσει στους πολιορκημένους τις 

αναμνήσεις αντίστοιχων αισθημάτων και κατ’ επέκταση την ομορφιά και χαρά της 

ζωής, που οι ίδιοι στερούνται.  

Η δεύτερη ακουστική εικόνα που εντοπίζεται στο απόσπασμα, αφορά στον 

μελωδικό ήχο που δημιουργείται από τη ροή των νερών και παρομοιάζεται με τον ήχο 

των αηδονιών. Η συγκεκριμένη παρομοίωση, πέραν του ότι αποτυπώνει την ομορφιά 

και τη γλυκύτητα του μουσικού ήχου των μελωδικότερων έμψυχων, πτηνών όντων 

της φύσης, τα χαρακτηριστικά του οποίου αποδίδονται στον ήχο των άψυχων 

στοιχείων της φύσης, διασυνδέει την δεύτερη με την πρώτη εικόνα του 

αποσπάσματος, εφόσον και στις δύο περιπτώσεις κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί 

ο μουσικός ήχος των πτηνών όντων της φύσης. Το στοιχείο του ερωτισμού που 

χαρακτηρίζει τον πρώτο ήχο και η λειτουργία του ως δοκιμασία για τους 

πολιορκημένους, αποτελούν δύο χαρακτηριστικά που μπορούν να αποδοθούν και στο 

δεύτερο ήχο, όπως αποτυπώνεται στην παρομοίωση.  

Ο μουσικός ήχος των πτηνών συνεπώς και πιο συγκεκριμένα των αηδονιών, 

όπως αποτυπώνεται στον τελευταίο στίχο, που παραπέμπει στον ζωικό δυναμισμό, 

την ερωτική διάθεση και τη χαρά της ζωής, αποτελεί τον κεντρικό πειρασμό του 

ομώνυμου αποσπάσματος, που καλεί τους πολιορκημένους να απαρνηθούν το 

καθήκον τους, να ακολουθήσουν τη φυσική τους προδιάθεση και να απολαύσουν τη 

χαρά που η ζωή προσφέρει και η φύση γύρω τους βιώνει. Η σαγηνευτική και γεμάτη 

πειρασμούς λειτουργία των ήχων του συγκεκριμένου αποσπάσματος, παραπέμπει 

στην αντίστοιχη λειτουργία του «γλυκύτατου ηχού» στον Κρητικό και του ήχου του 

«χρυσόφτερου» στον Πόρφυρα.  

Η πρώτη μουσική αναφορά του έκτου αποσπάσματος στους «ανάκουστους» και 

«λιποθυμισμένους» κιλαιδισμούς, επανέρχεται στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο που 

αποτελείται από τέσσερις στίχους: 

 

- Αγαπημένα σε καλεί, δροσάτα σε χαιδεύει 

γλυκός αέρας καθαρός, μοσκοβολιές χορτάτος 
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κι’ ανάκουστους κιλαιδισμούς και λιποθυμισμένους. 

-Έρμα είν’ τα μάτια, που καλείς, χρυσέ ζωής αέρα.(ό.π, 96) 

 

Ο πειρασμός της ομορφιάς της αναγεννώμενης φύσης που επανέρχεται στο 

έβδομο κεφάλαιο και αποτυπώνεται στους τρεις πρώτους στίχους, συνίσταται στην 

αφύπνιση της σωματικής ύπαρξης των πολιορκημένων, μέσα από τις τέσσερις 

αισθήσεις τους, δηλαδή την αφή («δροσάτα σε χαιδεύει»), την όραση («αέρας 

καθαρός»), την όσφρηση («μοσκοβολιές χορτάτος») και κυριότερα - εξ ου και 

καταλαβάνει ολόκληρο τον τρίτο στίχο - την ακοή («ανάκουστους κιλαιδισμούς και 

λιποθυμισμένους»). Ο ήχος των πτηνών όντων που βρίσκονται σε ερωτική διάθεση, 

αποτελεί ένα από τα κυριότερα στοιχεία της φύσης που περιβάλλει τους 

πολιορκημένους, και μέσω αυτού αποτυπώνεται αφενός η ομορφιά και η απόλαυση 

της ζωής, αφετέρου η συνέχειά της, την οποία οι πολιορκημένοι πρόκειται να 

στερηθούν. Ο μουσικός ήχος συνεπώς, λειτουργεί και εδώ ως σαγήνη και ως 

πειρασμός για τους ήρωες, οι οποίοι καλούνται να επιλέξουν μεταξύ της ατομικής 

τους επιβίωσης και των γήινων απολαύσεων από τη μια, και της ηθικής ελευθερίας 

μέσω της στέρησης των βασικών ανθρώπινων αναγκών και επιθυμιών τους από την 

άλλη. 

Μέσα από το διαλογικό χαρακτήρα του αποσπάσματος, μπορεί να εντοπιστεί η 

ανταπόκριση των πολιορκημένων, άμαχων, ετοιμοθάνατων αγωνιστών, απέναντι 

στον πειρασμό που προβάλλει η φύση. Η απάντηση των πολιορκημένων συνίσταται 

στην απόρριψη της ομορφιάς της ζωής και των απολαύσεων που παρέχει ο επίγειος 

παράδεισος και αποτυπώνεται στα «έρμα», από την εξάντληση και την παραίτηση 

από την γήινη ζωή, μάτια των πολιορκημένων. Η απορριπτική στάση των 

πολιορκημένων απέναντι σε κάθε είδους πειρασμό που προβάλλει η φύση, και 

απέναντι στους μουσικούς ήχους που αναλύθηκαν παραπάνω, καταξιώνει τους 

πολιορκημένους, εφόσον περισώζουν, έναντι της προσωπικής ευτυχίας, την 

υψηλότερη αξία, την ηθική ελευθερία, καθώς και την ακεραιότητα και αξιοπρέπεια 

του ανθρώπινου προσώπου.
696
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 Βλ.: Ερατοσθένης Καψωμένος, «Ο «Πειρασμός» των Ελεύθερων Πολιορκισμένων»:“Καλή ‘ναι η 

μαύρη πέτρα σου”. Ερμηνευτικά κλειδιά στο Σολωμό, ό.π., 152. 
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Στο όγδοο κεφάλαιο, στον προσωπικό λόγο της ορφανής κόρης προς τις 

γυναίκες που τη μεγάλωσαν,
697

 αμέσως μετά τη διήγηση του ονείρου της με τον 

Άγγελο (στ. 1-6), εντοπίζονται δύο κειμενικές αναφορές σε μουσικό ήχο:  

 

Κι’ άκουα που ‘λέγετε: «Πουλί, γλυκιά που ‘ν’ η φωνή σου!» 

Αηδονολάλειε, στήθος μου, πριν το σπαθί σε σκίσει
.
 

καλές πνοές, παρηγοριά στη βαριά νύκτα κ’ έρμη. 

Μ’ εσάς να πέσω στο σπαθί, κι ‘ άμποτε νά’ μαι πρώτη! (ό.π, 96) 

 

Στους στίχους 7-13, όπου η κόρη απευθύνεται στο παρόν στις γυναίκες που τη 

μεγάλωσαν, μπορούν να εντοπιστούν, σύμφωνα με τον Αγγελάτο, τρεις διαδοχικά 

χρονικές αναδρομές· αυτές εξειδικεύουν και αποτυπώνουν τις πνευματοποιημένες 

όψεις της «αγάπης», την οποία συνδέουν με την ετοιμότητα του παρόντος και την 

συνειδητοποιημένη απόφαση της κόρης να θυσιάσει τη ζωή της.
698

 Μία από τις 

χρονικές αναδρομές αφορά στους δύο πρώτους στίχους του παρατιθέμενου 

αποσπάσματος (στ. 7-8): ο πρώτος αναφέρεται στο παρελθόν της κόρης, στις 

ευτυχισμένες ειρηνικές στιγμές της ζωής της και στους τρυφερούς επαίνους από τις 

«μητέρες» για τη γλυκύτητα της φωνής της, ενώ ο δεύτερος αφορά στο παρόν και 

στην ετοιμότητα της κόρης να θυσιαστεί, γεγονός που θα συνοδευτεί, όπως προτρέπει 

τον εαυτό της, από τη μελωδία της γλυκιάς φωνής της. 

Η τρυφερότητα και η αγάπη με την οποία περιέβαλλαν την ορφανή κόρη οι 

γυναίκες που τη μεγάλωσαν, αποτυπώνεται στον έπαινό τους για εκείνην, όπως 

παρατίθεται στον πρώτο στίχο, αναφορικά με το μουσικό της χάρισμα. Η πρώτη 

μουσική αναφορά συνεπώς αποτελεί αφενός μία από τις πνευματοποιημένες όψεις 

της αγάπης που επιδεικνύουν οι «μητέρες» απέναντι στην κόρη, αφετέρου 

αποτυπώνει το μουσικό, φωνητικό χάρισμα που της δόθηκε και εκείνη αξιοποιούσε 

σε ειρηνικές περιόδους.  

Η προτροπή της κόρης προς τον εαυτό της στο δεύτερο στίχο, να 

χρησιμοποιήσει, πριν από τη συνειδητή θυσία της, το φωνητικό της χάρισμα, 

(αποτελεί τη δεύτερη μουσική αναφορά), αντανακλά την επίγνωση της 

πραγματικότητας που την περιβάλλει,  καθώς και τη σταθερότητα της απόφασής της 
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 Βλ.: Ιάκωβος Πολυλάς, Άπαντα Α΄, ό.π., 246. 
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 Βλ.: Δημήτρης Αγγελάτος, Το έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών, 

ό.π., 423. 
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για θυσία.  Το θείο δώρο της ωραιότητας και της γλυκύτητας της φωνής της κόρης, 

που η ίδια θα προβάλει πριν από το θάνατό της τραγουδώντας, ενώ θα μπορούσε να 

λειτουργήσει ως πειρασμός (επίκειται η απώλειά του), λειτουργεί αντίθετα ως 

αναπόσπαστο μέρος της πορείας της προς το θάνατο.
 
Έτσι, η δεύτερη μουσική 

αναφορά που συνιστά τη χρήση του μουσικού χαρίσματος της κόρης στον παρόν, 

κατά τη διάρκεια της πολιορκίας και λίγο πριν τον θάνατό της, παραπέμπει στο 

κύκνειο άσμα της κόρης.    

Το μουσικό, φωνητικό χάρισμα συνεπώς, ένα από τα ωραιότερα ανθρώπινα 

χαρίσματα που κατέχει η κόρη, θα θυσιαστεί στο βωμό του ηθικού χρέους προς την 

πατρίδα και την ηθική ελευθερία. Αξίζει να αναφερθεί επιπλέον ότι η γλυκύτητα της 

φωνής της κόρης που ηχεί τόσο σε ειρηνικές περιόδους, όσο και σε καιρό πολέμου, 

αποτυπωμένη στις δύο κειμενικές αναφορές του αποσπάσματος στη μουσική, 

αντανακλά την ηθική ποιότητα της κόρης και το υψηλό κύρος που κρύβει η ψυχή της, 

όπως αυτά εκδηλώνονται εξίσου σε στιγμές επίγειας ευτυχίας, αλλά και σε στιγμές 

επίγειων δυσκολιών. Σημειώνεται ότι η ερμηνεία αυτή έχει τη θεωρητική της βάση 

στην άποψη του Goethe την οποία παραθέτει ο Σολωμός στα Αυτόγραφα, όπως έχει 

αναλυθεί στο IΙΙ κεφάλαιο, ότι τα μουσικά μοτίβα και αναφορές αποτελούν το βάθος 

του γραπτού και πάνω σε αυτές αναπτύσσονται οι ηθικές αλήθειες.
699
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 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, IΙΙ κεφάλαιο, σελ. 165-171. 
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Δ) ΠΟΡΦΥΡΑΣ 

 

Ο Πόρφυρας αποτελεί έργο της ώριμης κερκυραϊκής περιόδου του Σολωμού, το 

οποίο γράφεται από το 1847 μέχρι το 1849, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Πολυλά 

στα «Προλεγόμενα» της έκδοσης των Ευρισκομένων (1859).
700

 Το συγκεκριμένο 

έργο, θεωρείται από τους μελετητές ως ολοκληρωμένο, όπως και ο Κρητικός, 

σύμφωνα άλλωστε και με τη μαρτυρία του Πολυλά ότι «σύγχρονα (1849) ετέλειωσε 

και τον Πόρφυρα και έμελλε να το δημοσιέψει» (ό.π, 39).
701

 Αφετηρία του έργου 

αποτελεί πραγματικό περιστατικό που έλαβε χώρα στις 19 Ιουλίου 1847, όπως 

καταγράφεται στον τύπο της εποχής,
702

 και μεταφέρει ο Πολυλάς στο εισαγωγικό του 

σημείωμα «Νέος άγγλος στρατιώτης εκατασπαράκτηκε από έναν πόρφυρα – έτσι 

ονομάζεται εις την Κέρκυρα το θαλασσινό τέρας, το λεγόμενο και σμπρίλιος, 

σκυλόψαρο [….] – ενώ κολυμπούσε μέσα εις το λιμάνι της Κέρκυρας, και την 

ακόλουθην ημέρα τα κύματα έβγαλαν εις τ’ ακρογιάλι του κάστρου ένα απομεινάρι 

από το σώμα. Το πραγματικό αυτό συμβεβηκός είναι η υπόθεση τούτου του 

ποιήματος».
703

  

Οι ελληνικές έμμετρες επεξεργασίες του Πόρφυρα, καθώς και οι ιταλικές πεζές 

επεξεργασίες που έχουν συγκεντρωθεί στην έκδοση των Αυτόγραφων Έργων από τον 

Πολίτη, μπορούν να εντοπιστούν σε πληθώρα χειρογράφων, όπως τα καταγράφει ο 

Κεχαγιόγλου.
704

 Η επάρκεια της εκδοτικής προσέγγισης του Πολυλά, στο πλαίσιο της 

οποίας το ποίημα διαρθρώνεται σε 8 «αποσπάσματα», αμφισβητείται από τον Γ. 

Κεχαγιόγλου (ό.π, 155)· ο τελευταίος προτείνει μια νέα εκδοτική δοκιμή του 

Πόρφυρα, στη βάση της χρονολογικής σειράς των διαφορετικών επεξεργασιών του 

έργου και της συνάφειας μεταξύ τους (ό.π, 166). Η διερεύνηση του ποιήματος στην 

παρούσα διατριβή θα στηριχθεί στις δύο εκδοτικές εκδοχές που προτείνει ο 

Κεχαγιόγλου
.
 η πρώτη είναι σύμφωνη με τη βασική δομή της έκδοσης του Πολυλά, 

ενώ η δεύτερη ακολουθεί «μία διμερή διάταξη στη βάση των δύο “ομάδων 
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 Βλ.: Ιάκωβος Πολυλάς «Προλεγόμενα», ό.π., 38-39. 
701

 Βλ. επίσης το σχόλιο του Κεχαγιόγλου: «Eίναι προτιμότερο να δεχτούμε το ποίημα όχι ως 

«τελειωμένο», αλλά ως «ολοκληρωμένο»»:  Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Προτάσεις για τον “Πόρφυρα”»: 

Αφιέρωμα στον καθηγητή Λίνο Πολίτη, Θεσσαλονίκη, 1979, 153-184
.
 βλ. ειδικότερα: 167. 

702
 Βλ.: Λίνος Πολίτης, «Χρονολογικά ζητήματα σε ποιήματα του Σολωμού» (1944): Γύρω στον 

Σολωμό, ό.π., 129-130. 
703

 Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα Α΄, ό.π., 251. 
704

 Βλ.: Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Προτάσεις για τον “Πόρφυρα”», ό.π., 154. 
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επεξεργασιών”»
705

, που εντοπίζει ο μελετητής, «με περισσότερες επιμέρους 

προτάσεις για μεταβολές στη δομή» (ό.π, 178-179).    

Ο θεματικός άξονας του ποιήματος, σύμφωνα με τον Κεχαγιόγλου, είναι «η 

διαρκής αντιπαράταξη, συνύπαρξη ή διάλογος του καλού και του κακού και η 

επεισοδιακή επαλήθευσή τους στην περίπτωση του συγκεκριμένου νέου κολυμβητή» 

(ό.π, 174). Το κυρίως μέρος του ποιήματος, όπως παρατηρεί ο Αγγελάτος, αφορά στη 

δοκιμασία του πρωταγωνιστή και αρθρώνεται σε δύο «Στιγμές»: στη μαγευτική 

επίδραση που ασκεί η Φύση και, σχεδόν ταυτόχρονα, στην αιφνιδιαστική και, 

αναγκαία για τη συγκρότηση της Ιδέας, εμφάνιση της εχθρικής της όψης, μέσω της 

άλογης βίας που αντιπροσωπεύει το θαλάσσιο τέρας.
706

  

Στο πλαίσιο της πρώτης «Στιγμής», της μαγευτικής δηλαδή επίδρασης της 

φύσης, στην οποία παραδίδεται ο ήρωας στην αρχή του ποιήματος, μπορεί να 

εντοπιστεί η μοναδική κειμενική αναφορά στη μουσική. Πιο συγκεκριμένα, ο ήρωας 

ενώ κολυμπά, αναφέρεται στον προσωπικό του λόγο (στίχοι 11-19) -κατά την πρώτη 

εκδοτική δοκιμή του Κεχαγιόγλου, που θα χρησιμοποιηθεί για την παρούσα 

ανάλυση-, στην εμφάνιση ενός πουλιού και στην επίδραση που ασκεί πάνω στη φύση, 

αλλά και στον ίδιο, ο θαυμαστός, μουσικός του ήχος:     

Κοντά ‘ναι το χρυσόφτερο και κατά δω γυρμένο, 

π’ άφησε ξάφνου το κλαδί για του γιαλού την πέτρα 

και κει γρικά της θάλασσας και τ’ ουρανού τα κάλλη  

και κει τραβά τον ήχο του μ’ όλα τα μάγια πόχει
. 

γλυκά’ δεσε τη θάλασσα και την ερμιά του βράχου, 

κι α δεν είν΄ώρα για τ’ αστρί θε να συρθεί και νά ‘βγει. 

Πουλί, πουλάκι που σκορπάς το θαύμα της φωνής σου, 

ευτυχισμός α δεν είναι το θαύμα της φωνής σου, 

καλό στη γη δεν άνθισε, στον ουρανό κανένα.
707

 

 

Το «χρυσόφτερο», με το οποίο ο ήρωας έχει οπτική επαφή στην πρώτη αυτή 

φάση του ποιήματος, έχει εγκαταλείψει τα δάση για να προσεγγίσει «του γιαλού την 

πέτρα», και κατανοώντας τις ομορφιές της θάλασσας και του ουρανού, που 

αντικρίζει, έχει αρχίσει να κελαηδά μ’ ένα μαγευτικό μουσικό ήχο. Ο ήχος του 
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 Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Προτάσεις για τον “Πόρφυρα”», ό.π., 178. 
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 Βλ.: Δημήτρης Αγγελάτος, Το έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών, 

ό.π., 441. 
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 Διονύσιος Σολωμός, «Πόρφυρας»: Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Προτάσεις για τον “Πόρφυρα”», ό.π., 

179-180. 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



229 

 

πουλιού, αποτέλεσμα της ομορφιάς που χαρακτηρίζει τη φύση, επιδρά θετικά σ’ 

αυτήν, εφόσον συνδέει και συνενώνει το θαλάσσιο και το χερσαίο στοιχείο, 

εισάγοντας παράλληλα την προσδοκία για επίδραση και πάνω στο ουράνιο στοιχείο. 

Στον στίχο 16 αποτυπώνεται η προσδοκία του ήρωα ότι με την επίδραση της 

μουσικής μελωδίας του πουλιού, οι φυσικοί κανόνες λειτουργίας του ουράνιου 

στοιχείου θα ανατραπούν και θα ξεπροβάλει πρόωρα κάποιο αστέρι. Η θετική 

λειτουργία του μουσικού ήχου, συνεπώς, συνίσταται αφενός στη σύνδεση των 

διαφορετικών και ετερόκλητων στοιχείων της φύσης, αφετέρου στο ενδεχόμενο 

επίσπευσης της εμφάνισης του άστρου, που θα βοηθήσει με το φως του, τον ήρωα 

μέσα στη θάλασσα.   

Η φράση «μ’ όλα τα μάγια πόχει» που χαρακτηρίζει το μουσικό ήχο, αλλά και η 

διπλή αναφορά στο «θαύμα της φωνής» του πουλιού, υπογραμμίζουν αφενός την 

ομορφιά και την γλυκύτητα του μουσικού ήχου, αφετέρου την υπερφυσική του 

προέλευση, εφόσον του αποδίδονται μαγικές ιδιότητες και χαρακτηρίζεται από τον 

ομιλητή και αποδέκτη του, με όρους που ξεπερνούν τα όρια της λογικής και της 

φυσικής και συνοψίζονται στη λέξη «θαύμα». Ο εκθειασμός του θαυμαστού 

μουσικού ήχου που προέρχεται από το κελάηδημα του πουλιού, όπως αποτυπώνεται 

στους τρεις τελευταίους στίχους του αποσπάσματος, συνδέεται με το γεγονός ότι ο 

ήχος προκαλεί τόση ευτυχία στους ακροατές του, ώστε να χαρακτηρίζεται ως ό,τι πιο 

«καλό» ακούστηκε ποτέ στην γήινη και στην ουράνια σφαίρα.   

Ο μουσικός ήχος από το κελάηδημα του πουλιού, όπως προσλαμβάνεται και 

περιγράφεται από τον ήρωα, παραπέμπει στον «γλυκύτατο ηχό»
708

 που ακούει ο 

Κρητικός στη διάρκεια της περιπέτειάς του στον ίδιο σκηνικό χώρο, δηλαδή στη 

θάλασσα, όπως τον περιγράφει ο ίδιος. Η ωραιότητα της μελωδίας των ήχων και η 

συνακόλουθη επίδραση που ασκείται στους ακροατές τους, δηλαδή η πρόκληση 

ευτυχίας και ευχαρίστησης, η μοναδικότητα του ακούσματος των μουσικών ήχων, 

όπως αποτυπώνεται στο λόγο των δύο ηρώων, καθώς και η υπερφυσική τους 

προέλευση, αποτελούν τα κυριότερα κοινά χαρακτηριστικά των δύο ήχων. Και οι δύο 

ήρωες συνειδητοποιούν ότι ο ήχος που βιώνουν αφορά σε μουσικό ήχο ο οποίος 

ξεπερνά τα όρια της γήινης εμβέλειας και των φυσικών νόμων, και του αποδίδουν 

χαρακτηρισμούς υπερκόσμιου ήχου, αφού στη μεν περίπτωση από τον Κρητικό 
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αναφέρεται ότι «ίσως δε σώζεται στη γη ήχος που να του μοιάζει»
709

, στη δε 

περίπτωση από τον Πόρφυρα, ο ήχος χαρακτηρίζεται ως «θαύμα»
.
 από τις 

συγκεκριμένες αναφορές εξάγεται επίσης το στοιχείο της μοναδικότητας του 

μουσικού ακούσματος των δύο ήχων.  

Το γεγονός εξάλλου ότι στην έλλογη προσπάθεια για αναγνώριση της 

προέλευσης του ήχου από τον ήρωα στον Κρητικό, μία από τις αναφερόμενες πιθανές 

επιλογές  συνιστά ο μουσικός ήχος από αηδόνι, αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο 

διασύνδεσης του με τον συγκεκριμένο ήχο στον Πόρφυρα. Αξίζει να σημειωθεί 

ωστόσο, ότι, σε αντίθεση με τον Κρητικό, όπου ο ήρωας, παρά τις εντατικές 

διανοητικές του προσπάθειες, δεν επιτυγχάνει να εντοπίσει την προέλευση του ήχου, 

στην προκείμενη περίπτωση ο ήρωας είναι σε θέση να αναγνωρίσει άμεσα, 

εντοπίζοντας οπτικά, την πηγή του ήχου, γεγονός που του προσδίδει μεγαλύτερο 

βαθμό αντίληψης και επίγνωσης των εμπειριών τις οποίες βιώνει.   

Η βίωση και η απόλαυση της ομορφιάς της φύσης και η συνακόλουθη ευτυχία 

που προκαλεί στον ήρωα του Πόρφυρα η θαυμαστή μελωδία του πουλιού, όπως 

αναλύθηκε πιο πάνω, αποτυπώνεται στον στίχο 12 της δεύτερης εκδοτικής εκδοχής 

του Κεχαγιόγλου, που παρεμβάλλεται του προαναφερθέντος αποσπάσματος, αμέσως 

μετά τον στίχο 16:   

 

Νιος κόσμος όμορφος παντού χαράς και καλοσύνης (ό.π, 182)  

 

Η εμφάνιση του στίχου αυτού, αμέσως μετά την περιγραφή των προϋποθέσεων 

κάτω από τις οποίες ακούγεται ο μουσικός ήχος από το κελάηδημα του πουλιού και 

επιδρά  στη φύση, αποτυπώνει την επίδρασή του ήχου στην ψυχοσύνθεση και στην 

αντίληψη του ήρωα, με τον κόσμο να προσλαμβάνει μια σειρά από θετικά 

χαρακτηριστικά. Η ομορφιά και η γλυκύτητα του μουσικού ήχου του πουλιού, ωθεί 

τον ήρωα να βιώσει και μάλιστα ενσυνείδητα, εφόσον το εκφράζει στο λόγο του, την 

ύπαρξη ενός νέου κόσμου που χαρακτηρίζεται από ομορφιά, χαρά και καλοσύνη, 

στοιχεία τα οποία παραπέμπουν αφενός σ’ έναν άλλο «κόσμο», τον Παράδεισο, 

αφετέρου αποτυπώνουν την εσωτερική ομορφιά του ήρωα, προβεβλημένη και στο 

εξωτερικό περιβάλλον. 
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Η εσωτερική ομορφιά του ήρωα που αντανακλά και αντανακλάται στην 

ομορφιά της φύσης, αποτυπώνεται και στον στίχο 29 της δεύτερης εκδοτικής δοκιμής 

του Κεχαγιόγλου
.
 ο εν λόγω στίχος, τοποθετημένος λίγο πριν την εκδήλωση της 

εχθρικής όψης της φύσης, συνδέεται άρρηκτα με τον προαναφερθέντα στίχο, τόσο 

μορφικά, (εισάγονται με τον ίδιο τρόπο), όσο και νοηματικά:       

 

 Νιός κόσμος δόξας και χαράς ανθίζει στην ψυχή του (όπ, 182)  

 

Ο νέος κόσμος που σύμφωνα με την περιγραφή του ιδίου του ήρωα, τον 

περιβάλλει, εντοπίζεται και «ανθίζει», σύμφωνα με τον αφηγητή, και στην «ψυχή» 

του ήρωα, η οποία προσλαμβάνει τα χαρακτηριστικά της χαράς και της δόξας. Η 

επαναφορά του συγκεκριμένου στίχου, λίγο πριν την αιφνίδια εμφάνιση του 

θαλάσσιου θεριού, επιτείνει την αντίθεση μεταξύ της μαγευτικής και όμορφης όψης 

του «νιου κόσμου», που αντανακλάται και στην ψυχή του ήρωα, και της εχθρικής 

όψης της φύσης, επαναφέροντας παράλληλα στο προσκήνιο την επίδραση του 

μουσικού ήχου του πουλιού, η  παρουσία και επενέργεια του οποίου οδηγούν τον 

ήρωα στην έκφραση για τον «νιο κόσμο». Η εμφάνιση του θαλάσσιου θεριού, όπως 

αποτυπώνεται στον στίχο 33 της πρώτης εκδοτικής εκδοχής του Κεχαγιόγλου, 

συνιστά την εχθρική όψη της φύσης, την δεύτερη «στιγμή» του ποιήματος, σύμφωνα 

με τον Αγγελάτο:  

 

αλλ’ απαντούν τα μάτια του τρανό θεριό πελάγου.(ό.π, 181) 

 

Στο πλαίσιο της αιφνίδιας και απειλητικής εμφάνισης του «τρανου θεριού», η 

αντίδραση του ήρωα που μέχρι εκείνη τη στιγμή απολάμβανε την ομορφιά της φύσης, 

είναι άμεση, όπως αποτυπώνεται στους στίχους 37-41:   

  

Έτσι κι ο νιος ‹ελεύτερος, μ’ όλες τες δύναμές του› 

της φύσης από τς όμορφες και δυνατές αγκάλες, 

όπου τονε γλυκόσφιγγε και του γλυκομιλούσε
.
 

κι ευτύς ξυπνά στ’ ελεύτερο γυμνό κορμί, π’ αστράφτει, 

την τέχνη του κολυμπιστή μ’ αυτήν του πολεμάρχου. (ό.π, 181) 

 

Η σχέση του ήρωα με τη φύση, όπως αναφέρει ο Καψωμένος, συνίσταται σε 

δύο αντίθετες πτυχές, αφενός στη θερμή ανταπόκριση του ήρωα με τη φύση, στη 
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σύγκρουσή του αφετέρου με το τέρας της θάλασσας, το οποίο εκφράζει την άλογη 

βία της φύσης και συνιστά τη δοκιμασία του ήρωα.
710

 Το γεγονός ότι ο ήρωας  

απολαμβάνει όσον αφορά στην πρώτη πτυχή, τις ομορφιές της φύσης και τη σύνδεσή 

του μαζί τους, βιώνοντας την επίδραση που ασκεί ο θαυμαστός μουσικός ήχος πάνω 

στην φύση, αλλά και στον ίδιο, δεν τον εμποδίζει να αντιδράσει άμεσα, «ευτύς», 

όπως αναφέρεται, μπροστά στην δοκιμασία που του προβάλλει η ίδια η φύση, και να 

μεταπηδήσει από την παθητική κατάσταση της ευφροσύνης στην ενεργητική 

κατάσταση του αγώνα, όπως δηλώνει το αποδιδόμενο σ’ αυτόν χαρακτηριστικό 

«πολεμάρχου». 

Ο ίδιος ο μουσικός ήχος του πουλιού εξάλλου, στο πλαίσιο της διπλής 

λειτουργίας της φύσης στο ποίημα, πέραν της μαγευτικής και θετικής του επίδρασης, 

λειτουργεί και ως πειρασμός για τον ήρωα, εφόσον η επίδραση που του ασκεί, θα 

μπορούσε να διαρκέσει τόσο, ώστε να τον καταστήσει ανήμπορο να αντιδράσει στον 

κίνδυνο που παρουσιάζεται μπροστά του. Η λειτουργία της φύσης ως πειρασμού, 

δηλώνεται ξεκάθαρα στους στίχους 38 και 39 του αποσπάσματος, όπου αποτυπώνεται 

η σαγηνευτική και ταυτόχρονα επικίνδυνη ομορφιά της, διαμέσου της 

προσωποποίησης της με γυναίκα που σφίγγει στην αγκαλιά της τον ήρωα και του 

γλυκομιλά, με απώτερο στόχο να τον αποπλανήσει και να τον παρασύρει μακριά από 

τον στόχο του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη προσωποποίηση παραπέμπει 

στον πρώτο από τους δύο πειρασμούς που αντιμετωπίζει ο ήρωας στον Κρητικό, την 

εμφάνιση της Φεγγαροντυμένης.  

Ο ήρωας χαρακτηρίζεται από βαθιά επίγνωση των εμπειριών που βιώνει, αλλά 

και των ενδεχόμενων κινδύνων που εμπερικλείει καθεμιά από αυτές, εφόσον μόνο με 

αυτή την προϋπόθεση θα μπορούσε να απελευθερωθεί «ευτύς» από την θελκτική 

γλυκύτητα του μουσικού ήχου και να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά «μ’ όλες τες δύναμές 

του» στην απόκρουση του θηρίου. Η συνειδητοποίηση των δεδομένων της 

πραγματικότητας, αλλά και οι αρετές που χαρακτηρίζουν τον ήρωα, επιτείνονται, αν 

λάβουμε υπόψη τον άνισο αγώνα του με το θεριό και την ανύπαρκτη πιθανότητά του 

να επικρατήσει, γεγονός που ωστόσο δεν τον αποτρέπει από το να πράξει το καθήκον 

του και να αντισταθεί στο «θεριό».  

Η διπλή λειτουργία του μουσικού ήχου στον Πόρφυρα, η μαγευτική και 

ταυτόχρονα επικίνδυνη, στο πλαίσιο των δύο αντιθετικών όψεων της φύσης, μπορεί 
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να συσχετιστεί με τη λειτουργία του αντίστοιχου ήχου στον Κρητικό. Και οι δύο ήχοι 

αποτελούν πειρασμό για τους ήρωες και απειλούν να τους εκτροχιάσουν από το 

καθήκον τους, είτε αυτό συνδέεται με κάποιο στόχο πέραν των ιδίων, όπως η 

διάσωση της αγαπημένης στον Κρητικό, είτε συνδέεται με τον ίδιο τον ήρωα και την 

αντίστασή του στο κακό στον Πόρφυρα.  

Οι δύο περιπτώσεις διαφοροποιούνται ως προς την τοποθέτηση των δύο ηρώων 

απέναντι στο συγκεκριμένο βίωμα και πιο συγκεκριμένα ως προς τον τρόπο 

αντίδρασής τους απέναντι στην θελκτική επήρεια των ήχων.  

Ο μεν Κρητικός παρουσιάζεται να απολαμβάνει τον «γλυκύτατο ηχό», γεγονός 

που επιδρά αρνητικά στην επιτέλεση του καθήκοντός του, εφόσον, όπως αναφέρει, 

«το δεινό πλέξιμο γλυκά μ’ αργοπορούσε»
711

. Ο τρόπος με τον οποίο ο Κρητικός 

αντιδρά στην θελκτική επίδραση του ήχου, δηλαδή η έλλογη εντατική του 

προσπάθεια να τον αναγνωρίσει, μπορεί να θεωρηθεί ένα πρώτο ήπιο στάδιο 

αντίταξής του σ’ αυτόν, ενώ η αποδέσμευση του ήρωα από την επίδραση του ήχου 

επιτυγχάνεται μόνο τη στιγμή που εκείνος σταματά, όπως αποτυπώνεται στο «έπαψε 

τέλος κι άδειασε η φύσις και η ψυχή μου» (στ. 137, ό.π, 137). Ο ήρωας συνεπώς 

έρχεται εις εαυτόν και θυμάται το καθήκον του προς την αγαπημένη του, μόνο 

εφόσον ο ίδιος ο ήχος διακόπτεται. 

Ο δε ήρωας στον Πόρφυρα, που απολαμβάνει επίσης το «θαύμα της φωνής» 

του πουλιού και τη θετική επίδρασή του στη φύση, όταν αντικρίζει το θαλάσσιο 

θεριό, επιστρατεύει άμεσα όλες τις δυνάμεις του, για να επιτελέσει το καθήκον του 

απέναντι στον εαυτό του και να αντιμετωπίσει την απειλή. Ο ήρωας εδώ εμφανίζεται 

με μια πιο έντονη, σε σύγκριση με τον Κρητικό, αντίδραση απέναντι στην θελκτική 

επίδραση του μουσικού ήχου, η οποία εμπίπτει στη σφαίρα ελέγχου του ήρωα, 

εφόσον επιτυγχάνει να αποδεσμευτεί «ευτύς» από αυτήν και επιχειρεί με 

δραστικότερο τρόπο να επιτελέσει το καθήκον του, αντιτασσόμενος στο «θεριό» και 

αντιμετωπίζοντάς το κατά μέτωπον, κυριολεκτικά και μεταφορικά.  

Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση στην αντίδραση των δύο ηρώων απέναντι στην 

θελκτική επίδραση των μουσικών ήχων που βιώνουν, αποτυπώνει το μεγαλύτερο 

βαθμό συνειδητοποίησης που χαρακτηρίζει τον ήρωα στον Πόρφυρα, ο οποίος είναι 

σε θέση, έχοντας μεγαλύτερη επίγνωση του εαυτού και των εμπειριών του, να 

αντιταχθεί ακαριαία στον πειρασμό που εμπεριέχεται στον μουσικό ήχο και να 
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επιδοθεί στο χρέος του. Ο στίχος 46 του ποιήματος εκφράζει ακριβώς την εν λόγω 

συνειδητοποίηση που ολοκληρώνεται τη στιγμή πριν το τέλος του ήρωα: 

 

Άστραψε φως, κι εγνώρισε γοργά τον εαυτό του (ό.π, 181).

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



235 

 

Ε) CARMEN SECULARE 

 

Ένα από τα τελευταία έργα της ώριμης περιόδου του Σολωμού, το οποίο  

συγγράφεται, σύμφωνα με τον Πολυλά, το 1849, παράλληλα με τους Ελεύθερους 

Πολιορκισμένους,
712

 είναι το Carmen Seculare. Το εν λόγω έργο, το οποίο τυγχάνει 

επεξεργασίας τόσο σε ελληνικά, όσο και σε ιταλικά σχεδιάσματα,
713

 παρουσιάζει 

πληθώρα εκδοτικών και ερμηνευτικών προβλημάτων που δεν έχουν τύχει 

συστηματικής προσέγγισης, θεωρείται ωστόσο από τους μελετητές έργο 

«ολοκληρωμένο» και όχι «αποσπασματικό».
714

 Η πρώτη έκδοση του έργου 

πραγματοποιηθήκε από τον Ι. Πολυλά και εν συνεχεία από τον Λ. Πολίτη, 

αποτελούμενη από τρία αποσπάσματα, ενώ έχουν προταθεί δύο νέες εκδοτικές 

προτάσεις από τον Γ. Κεχαγιόγλου
.
 η δεύτερη εκδοτική πρόταση του μελετητή θα 

χρησιμοποιηθεί στην παρούσα ανάλυση των παρακειμενικών και κειμενικών 

μουσικών αναφορών που εντοπίζονται σε αυτό.  

Τρεις είναι οι θεματικές κατευθυντήριες γραμμές του έργου, η εξεικόνιση - 

εξύμνηση του «ψηλού δέντρου», η «δέηση» μιας κόρης-βοσκοπούλας κάτω από αυτό 

και η επιστροφή της στο «αμπέλι». Το πρώτο μέρος του έργου που αποτυπώνεται 

στους πρώτους εννιά στίχους της έκδοσης Κεχαγιόγλου και περιλαμβάνει την πρώτη 

θεματική κατεύθυνση, λειτουργεί, σύμφωνα με τον Αγγελάτο, ως γενικό επιχείρημα, 

επικεντρωμένο στο εγκώμιο της σωματοποιημένης στο μεγαλειώδες, υπερβατικό 

δένδρο, Ολότητας, ενώ το δεύτερο μέρος συνιστά την παραδειγματική εφαρμογή, την 

απόδοση, μέσω των σκηνών με τη βοσκοπούλα, της διοχέτευσης του Συμπαντικού 

περιεχομένου του δέντρου, στην ανθρώπινη ψυχή.
715

   

Ο τίτλος του έργου Carmen Seculare αποτυπώνει εξαρχής τη στενή διασύνδεση 

του έργου με τη μουσική, όπως φαίνεται στην πρώτη λέξη του «Carmen» που 

σημαίνει άσμα ή τραγούδι. Η σαφής παρακειμενική αναφορά σε μουσικό όρο, 

παραπέμπει αφενός στο γεγονός ότι το έργο ορίζεται ως κάτι που θα μπορούσε να 

τραγουθηδεί, αποτυπώνει αφετέρου προεξαγγελτικά ένα από τα θεματικά στοιχεία 
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του ποιητικού έργου, την αναφορά δηλαδή στους μουσικούς ήχους που πηγάζουν από 

το «ψηλό δέντρο» και αποτελούν ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του 

στοιχεία. Οι δύο εκδοχές για την ερμηνεία του τίτλου, που προκύπτουν από τη 

μετάφραση του, αλλά και από τις αντίστοιχες εκδοχές που δίνονται για τον ομώνυμο 

ύμνο Carmen Saeculare του Ορατίου που αποτελεί έργο της αρχαίας λατινικής 

γραμματείας, αποτυπώνουν δύο επιπλέον στοιχεία: η μεν πρώτη «Άσμα του αιώνα» 

που είναι η επικρατέστερη, αποτυπώνει τη βαρύτητα και τη σημασία που έχει το 

συγκεκριμένο ποίημα, αλλά και οι μουσικοί ήχοι που περιγράφονται σε αυτό, η δε 

δεύτερη «Άσμα κοσμικό», αποτυπώνει, με τον τρόπο της αντίθεσης, την υπερκόσμια 

επίδραση της μουσικής που πηγάζει από το υπερφυσικό δέντρο.    

Στους πρώτους εννιά στίχους του ποιήματος περιγράφεται το δέντρο - «θαύμα», 

το οποίο διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από οποιοδήποτε άλλο δέντρο μπορεί να 

εντοπιστεί στον κόσμο:  

Δεν είναι χόρτο ταπεινό, χαμόδεντρο δεν είναι. 

Βρύσες απλώνει τα κλαδιά το δέντρο στον αέρα. 

Μην καρτερείς εδώ πουλί, και μη προσμένεις χλόη
.
 

 γιατί τα φύλλ’ αν είν’ πολλά, σε κάθε φύλλο πνεύμα, 

το ψηλό δέντρ’ ολόκληρο κ’ ηχολογά κι αστράφτει 

μ’ όλους της τέχνης τους ηχούς, με τ’ ουρανού τα φώτα. 

Σαστίζ’ η γη κ’ η θάλασσα κι ο ουρανός το θαύμα,  

το μέγα πολυκάντηλο μες στο ναό της φύσης, 

κι αρμόζουν διάφορο το φως χίλιες χιλιάδες άστρα, 

χίλιες χιλιάδες άσματα μιλούν και κάνουν ένα.
716

  

 

Τα δύο κυριότερα υπερφυσικά χαρακτηριστικά του δέντρου,
717

 τα οποία 

προκαλούν την έκπληξη των τριών φυσικών στοιχείων, της γης, της θάλασσας και 

του ουρανού, σχετίζονται με τον ήχο και το φως. Η διασύνδεση του υπερφυσικού 

δέντρου με τη μουσική αναπτύσσεται σε τρεις στίχους, με δύο διαφορετικούς 

τρόπους: αφενός μέσω της ενέργειας της μουσικής ήχησης του δέντρου, που 

αποτυπώνεται στο ρήμα «ηχολογά», και της ακόλουθης συγκεκριμενοποίησης των 

ήχων οι οποίοι ακούγονται δια του προσδιορισμού «μ’ όλους της τέχνης τους ηχούς», 

εντοπισμένοι στον τέταρτο και πέμπτο στίχο· αφετέρου μέσω της αναφοράς στον 
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 Βλ.: Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Προτάσεις για το “Carmen Seculare” του Σολωμού», ό.π., 48-49. 
717

 Η μυστικιστική πλευρά του σολωμικού έργου αναλύεται στο: Χρήστος Παπάζογλου, Μυστικιστικά 

θέματα και σύμβολα στο Carmen Seculare του Διονύσιου Σολωμού, Αθήνα, Κέδρος, 1995. 
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ένατο στίχο, στα άπειρα «άσματα» που ηχούν και συνθέτουν τελικά ένα και μοναδικό 

τραγούδι.  

Ο χαρακτηρισμός των ήχων που έρχονται από το δέντρο, ως του συνόλου των 

ήχων της τέχνης, εφόσον το δέντρο «ηχολογά μ’ όλους της τέχνης τους ηχούς», 

καθιστά το υπερφυσικό δέντρο όχι μόνο επίκεντρο της καλλιτεχνικής ζωής, αλλά και 

πηγή της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Από όλα τα σημεία του δέντρου, όπως δείχνει η 

λέξη «ολόκληρο», βγαίνουν ποικιλόμορφοι καλλιτεχνικοί ήχοι, οι οποίοι καλύπτουν 

όλα τα είδη και τις περιοχές της τέχνης
.
 η αναφορά αυτή παραπέμπει στην πληθώρα 

και την ένταση με την οποία βγαίνουν  οι ήχοι, κατακλύζοντας το δέντρο. Σύμφωνα 

με την παραπάνω ερμηνευτική εκδοχή, ο ρόλος του δέντρου είναι κεντρικός για τη 

δημιουργία και την προβολή των καλλιτεχνικών ήχων, ενώ αξιοσημείωτη είναι η 

διπλή εμφάνιση στην πρώτη αυτή μουσική αναφορά του επιθέτου όλος – ολόκληρος 

(στίχοι 6 και 5 αντίστοιχα), που παραπέμπει στην έννοια της Ολότητας, στην οποία θα 

γίνει αναφορά παρακάτω.  

Ένα συμπέρασμα στο οποίο μπορούμε να καταλήξουμε, με βάση την πρώτη 

αυτή μουσική αναφορά του ποιήματος, είναι ότι οι καλλιτεχνικοί ήχοι του δέντρου, 

αφορούν σε δύο συγκεκριμένες τέχνες που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τον ήχο: 

τη μουσική (μουσικές μελωδίες) και την ποίηση (λόγος). Η επισήμανση αυτή έχει 

ιδιαίτερη σημασία εφόσον, από τη μια, παραπέμπει απευθείας στις δύο, 

σημαντικότερες, για τον Ρομαντισμό, τέχνες,
718

 αντίληψη που ενστερνίζεται και ο 

Σολωμός, ενώ από την άλλη, αποτυπώνει τη διασύνδεση και τη σχέση των δύο αυτών 

τεχνών, ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας για την ποιητική θεωρία και πρακτική του 

Σολωμού. Έτσι, μπορεί να υποστηριχθεί η αυτοαναφορική απόβλεψη του 

συγκεκριμένου ποιήματος, στο οποίο αποτυπώνεται ξεκάθαρα η προτεραιότητα και η 

σημασία των τεχνών της ποίησης και της μουσικής, ενώ παράλληλα υπονοείται η 

διασύνδεσή τους, εφόσον έχουν ως κοινή πηγή δημιουργίας το καλλιτεχνικό δέντρο 

και παρουσιάζουν κοινό καλλιτεχνικό, ακουστικό αποτέλεσμα.  
 

Η δεύτερη αναφορά στη μουσική, στον τελευταίο στίχο του αποσπάσματος που 

παρατέθηκε (στίχος 10), συνδέεται μ’ ένα ακόμα χαρακτηριστικό του υπερφυσικού 

δέντρου: την ήχηση άπειρων ασμάτων, μέσα από τη συνύπαρξη και συνήχηση των 

οποίων δημιουργείται τελικά ένα και μοναδικό άσμα. Η αναφορά σε «άσματα» 
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 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, II κεφάλαιο, 90-104. 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



238 

 

παραπέμπει απευθείας σε μουσική ορολογία και συγκεκριμένα σε μουσικά 

τραγουδιστικά κομμάτια, τα οποία συνδυάζονται και συναρμόζονται με τέτοιο 

αρμονικό τρόπο, ώστε ο ακροατής να προσλαμβάνει ένα ομοιόμορφο ακουστικό 

αποτέλεσμα.    

Πέρα από το συσχετισμό των άπειρων ασμάτων με τις ειδολογικές κατακτήσεις 

του Σολωμού, ο Αγγελάτος σημειώνει ότι στον συγκεκριμένο στίχο θεματοποιείται η 

σωματοποιημένη ιδέα, δηλαδή η συμπαντικού περιεχομένου συναίρεση επίγειου και 

υπερβατικού κόσμου.
719

 Ο συνδυασμός και η ενοποίηση διαφορετικών «ασμάτων», 

με σκοπό τη δημιουργία ενός τελικού «άσματος» που θεματοποιείται εδώ, 

παραπέμπει επίσης στην εγελιανή έννοια της Ολότητας, στην αισθητοποίηση δηλαδή 

της Ιδέας, μέσω του ισότιμου συνδυασμού περιεχομένου και μορφής (έχει αναλυθεί 

εδώ στο δεύτερο κεφάλαιο).
720

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω έννοια, την οποία 

ενστερνίζεται ο Σολωμός, υιοθετείται και από τον Μάντζαρο, όπως υποδηλώνει η 

αισθητική του αντίληψη για την αρμονική συνύπαρξη των πολλών και ετερόκλητων 

στοιχείων της σύνθεσης με σκοπό τη δημιουργία ενός αδιαίρετου όλου (βλ. εδώ στο 

τρίτο κεφάλαιο).
721

  

Συνεπώς, η δεύτερη μουσική αναφορά αποτυπώνει την έννοια της Ολότητας, 

όπως εμφανίζεται στην ποιητική θεωρία και πρακτική του Σολωμού αφενός, στις 

αισθητικές αντιλήψεις του καθοδηγητή του στην μουσική τέχνη αφετέρου, ενώ αξίζει 

να σημειωθεί ότι η αποτύπωση της ουσιώδους για τον ποιητή έννοιας της Ολότητας 

μέσω μιας μουσικής αναφοράς, παραπέμπει ακριβώς στην ιδιαίτερη σημασία που 

αποδίδει στην εν λόγω τέχνη ο Σολωμός. Τέλος, υπενθυμίζεται ο λεκτικός υπαινιγμός 

στην εν λόγω έννοια, που εντοπίστηκε στην πρώτη μουσική αναφορά, με την  

επανάληψη των ομόριζων επιθέτων όλος – ολόκληρος.     

Με βάση την παραπάνω ανάλυση των δύο μουσικών αναφορών, μπορούμε να 

καταλήξουμε στο συμπέρασμα, ότι το Carmen Seculare αποτελεί ένα αυτοαναφορικό 

ποίημα, μέσω του οποίου ο Σολωμός σχολιάζει τον τρόπο εργασίας του και την 

ποιητική του θεωρία και πρακτική. Η ποιητολογική απόβλεψη του ποιήματος 

αποδίδεται μέσω δύο αναφορών σε ήχους και μουσικούς ήχους αντίστοιχα, γεγονός 
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 Βλ.: Δημήτρης Αγγελάτος, Το έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών, 

ό.π., 459. 
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 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, II κεφάλαιο, 81-82. 
721

 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, IΙΙ κεφάλαιο, 141-144 . 
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που στοιχειοθετεί την κεντρική σημασία τους για την αντίληψη και το έργο του 

ποιητή.  
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2. Δομικές τεχνικές και αναλογίες σολωμικών ποιητικών έργων με τη μουσική 

 

  

Το δεύτερο επίπεδο διερεύνησης της σχέσης της ποιητικής πρακτικής του 

Σολωμού με τη μουσική αφορά στο δομικό επίπεδο οργάνωσης των δύο τεχνών και 

ειδικότερα στον εντοπισμό και ανάλυση δομικών τεχνικών που εφαρμόζονται στα 

σολωμικά ποιήματα και προσομοιάζουν με μουσικές τεχνικές, καθώς και δομικών 

αναλογιών των ποιημάτων με τη μουσική. Ο εντοπισμός και η διερεύνηση των 

δομικών αυτών τεχνικών και αναλογιών, με τη συνεπικουρία επιλεγμένων 

θεωρητικών στοιχείων που αναλύθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια, θεωρούμε ότι θα 

συμβάλει στην προοπτική νέων ερμηνευτικών παραμέτρων στα υπό διερεύνηση 

σολωμικά ποιητικά έργα.  

 

 

A) ΛΑΜΠΡΟΣ 

 

Μια από τις χαρακτηριστικές μουσικές μορφές που χρησιμοποιήθηκε και την 

ρομαντική περίοδο, όπως αναλύθηκε στο δευτερο κεφάλαιο της παρούσας 

διατριβής
722

 με βάση τις αρχές της μορφολογίας της μουσικής, δηλαδή της μελέτης 

της μορφής ή της δομής των μουσικών έργων, είναι το ροντώ ή ροντό. Το κύριο 

χαρακτηριστικό του ροντό είναι η συχνή επανάληψη του κύριου θέματος (refrain, 

επωδός) και η παρεμβολή ανάμεσα σε αυτές τις επαναλήψεις, άλλων μουσικών 

θεμάτων (couplet). Ο πιο κοινός τύπος ροντό ανταποκρίνεται στο σχήμα Α-β-Α-γ-Α-

δ-Α, όπου Α είναι το κύριο θέμα και β, γ, δ τα άλλα μουσικά θέματα· γίνεται εδώ 

εμφανές ότι το κύριο θέμα επανέρχεται εναλλασσόμενο συνεχώς με τα δευτερεύοντα 

θέματα, στοιχείο που παραπέμπει στο κυκλικό σχήμα.
723

  

Η μουσική μορφή του ροντό αποτυπώνεται ποιητικά στον Λάμπρο, σε 

συγκεκριμένο σημείο του δεύτερου από τα δύο τραγούδια που τραγουδά η Μαρία, με 

τίτλο «Η τρελή μάνα ή το κοιμητήριο». Στις στροφές 18-29 από το δεύτερο τραγούδι 

της Μαρίας, σύμφωνα με την έκδοση Πολυλά, όπου η δύστυχη από τον χαμό των δύο 

παιδιών της μάνα, διατυπώνει ένα παραληρηματικό λόγο, αμέσως μετά το μανιώδες 

χτύπημα των σημάντρων, μπορεί να ανιχνευθεί μία ξεκάθαρη δομική αναλογία της 
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 Βλ. στην παρούσα διατριβή: II κεφάλαιο, σελ. 113-115. 
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 Βλ. σχετικά: Α. Αμαραντίδης, Μορφολογία της μουσικής, ό.π., 191-194. 
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ποίησης με τη μουσική, διαμέσου της ποιητικής αποτύπωσης της μουσικής μορφής 

του ροντό.  

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, μεταξύ των στροφών που περιέχουν το λόγο της 

μάνας, παρεμβάλλεται με συστηματικό τρόπο, δηλαδή ανά δύο στροφές, μια 

συγκεκριμένη στροφή  (που εμφανίζεται αρχικά ως εικοστή). Το ποιητικό σχήμα που 

διαμορφώνεται στις στροφές 18- 29 και συνίσταται στην επαναφορά της εικοστής 

στροφής, προσομοιάζει και αντιστοιχεί προς τη μουσική μορφή του ροντό, στο 

πλαίσιο της οποίας το κύριο θέμα επανέρχεται με συστηματικό τρόπο, ενώ 

παρεμβάλλονται εναλλασσόμενα τα δευτερεύοντα. Η στροφή 20 επανέρχεται 

αυτούσια ως επωδός στις στροφές 23, 26 και 29, ενώ ο λόγος της μάνας 

αποτυπώνεται σε συνέχεια στις στροφές 18-19, 21-22, 24-25 και 27-28.  

Το δομικό σχήμα συνεπώς του συγκεκριμένου αποσπάσματος θα μπορούσε να 

αποτυπωθεί ως εξής: α (στροφές 18-19) – Β (στροφή 20) – γ (στροφές 21-22) – Β 

(στροφή 23) – δ (στροφές 24-25) – Β (στροφή 26) – ε (στροφές 27-28) – Β (στροφή 

29), όπου Β το κύριο θέμα αποτελούμενο από μία στροφή αυτούσια 

επαναλαμβανόμενη, και α, γ, δ και ε τα εναλλασσόμενα θέματα, αποτελούμενο το 

καθένα από δύο στροφές λόγου της μάνας σε συνέχειες. Πιο κάτω παρατίθεται το 

συγκεκριμένο απόσπασμα (στροφές 18-29) από το Λάμπρο, μαζί με τη στροφή 17 που 

λειτουργεί ως εισαγωγή, και τη στροφή 30 που λειτουργεί ως κατάληξη:  

     

17) Όμως η δύστυχη, 

Ξεφρενωμένη, 

Κοιτάζει ολόγυρα 

Τετρομασμένη, 

Πράχνει τα σήμαντρα 

Κράζει σφιχτά. 

 

18) «Γλήγορα ας φύγουνε  

Απ’ τα λαγκάδια 

Κεία τα φρικτότατα 

Πυκνά σκοτάδια
.
 

Αχ! Με πλακώνουνε  

μες την καρδιά. 

 

19) Γλήγορα ας φύγουνε, 

Δεν τα πομένω, 

Μοιάζουνε, μοιάζουνε 

Με το σχισμένο 
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Ρούχο που σκέπασε 

Τα δυο παιδιά» 

 

20) Γκλαν, γκλαν τα σήμαντρα 

Της εκκλησίας, 

Γκλαν, γκλαν οι αντίλαλοι  

Της ερημίας 

Αποκρινόντανε  

Φριχτά φριχτά. 

 

21) «Από την έρημη 

Αναφωνήτρα, 

Πούναι εις τους δύστυχους 

Παρηγορήτρα, 

Είχαν δυο ξέμετρα 

Τα δυο παιδιά
.
 

 

22) Τάχω στον κόρφο μου 

Και τα φυλάω
.
 

Με αυτά τα ξέμετρα 

Θε να μετράω 

Τα δυο τους μνήματα  

καθημερνά» 

 

23) Γκλαν, γκλαν τα σήμαντρα 

Της εκκλησίας, 

Γκλαν, γκλαν οι αντίλαλοι  

Της ερημίας 

Αποκρινόντανε  

Φριχτά φριχτά. 

 

24) «Βραχνό το ψάλσιμο 

Τα κεριά αχνίζουν
.
 

Του νεκροκρέβατου 

Τα ξύλα τρίζουν
.
 

Αργά τα σήμαντρα 

Και τρομερά. 

 

25) Ναι, ναι, απεθάνανε
.
 

Μέσα στο σκότο 

Τα κατεβάσανε - 

Ακούω τον κρότο- 

Τα κατεβάσανε 

Βαθιά, βαθιά» 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



243 

 

 

26) ) Γκλαν, γκλαν τα σήμαντρα 

Της εκκλησίας, 

Γκλαν, γκλαν οι αντίλαλοι  

Της ερημίας 

Αποκρινόντανε  

Φριχτά φριχτά. 

 

27) «Γιατί τινάζετε  

Πάνω τους χώματα; 

Μη, μη σκεπάζετε 

Τα μικρά σώματα 

Που αποκοιμήθηκαν 

Γλυκά, γλυκά. 

 

28) Αύριο θα κόψουμε 

Κάτι λουλούδια, 

Αύριο θα ψάλουμε 

Κάτι τραγούδια, 

Εις την πολύανθη 

Πρωτομαγιά» 

29) Γκλαν, γκλαν τα σήμαντρα 

Της εκκλησίας, 

Γκλαν, γκλαν οι αντίλαλοι  

Της ερημίας 

Αποκρινόντανε  

Φριχτά φριχτά. 

 

30) Γκλαν γκλαν παράδερνε 

Με τα γλωσσίδια, 

Κι εματαρχίναε, 

Κι έλεε τα ίδια, 

Ως όπου εβράχνιασε 

Θανατερά. (ό.π, 179-182). 

 

Στο απόσπασμα αυτό εντοπίζεται μια τυπική περίπτωση ποιητικής αποτύπωσης 

της μουσικής μορφής του ροντό, εφόσον τα συστατικά στοιχεία της μουσικής αυτής 

μορφής εμφανίζονται με συστηματικότητα και σε έκταση στο ποιητικό κείμενο. Η 

συστηματικότητα της εμφάνισης αυτούσιας της επωδού σε καθορισμένο σημείο, 

δηλαδή ανά δύο στροφές, σε συνδυασμό με τον αριθμό επαναλήψεων της 

συγκεκριμένης τεχνικής (τέσσερις φορές), επιβεβαιώνουν τη δομική αναλογία που ΠΑ
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έχει εντοπιστεί μεταξύ της μουσικής μορφής του ροντό και του συγκεκριμένου 

ποιητικού αποσπάσματος από τον Λάμπρο.  

Η μικρή διαφοροποίηση της συγκεκριμένης ποιητικής αποτύπωσης από το 

δομικό σχήμα του μουσικού ροντό, η οποία είναι ανεπαίσθητη ως προς τη λειτουργία 

της δομικής αναλογίας, συνίσταται στην έναρξη του ποιητικού σχήματος με 

δευτερεύον θέμα, αντί με την επωδό. Συγκεκριμένα, η στροφή 20 που αποτελεί την 

πρώτη εμφάνιση της επωδού, εμφανίζεται αμέσως μετά τις στροφές 18 και 19, οι 

οποίες αποτελούν το πρώτο από τα δευτερεύοντα θέματα του ποιητικού 

αποσπάσματος, σύμφωνα με την ορολογία του μουσικού ροντό. Η εν λόγω 

διαφοροποίηση είναι δόκιμη στο νοηματικό πλαίσιο του ποιήματος, εφόσον μετά την 

εισαγωγή, όπου δηλώνεται η ενέργεια της μάνας να χτυπήσει τα σήμαντρα (στροφή 

17), αρχίζει ο λόγος της μάνας (στροφή 18 και εξής), στον οποίο εν συνεχεία 

παρεμβάλλεται και επανέρχεται η αναφορά στον ήχο των σημάντρων. Η εμφάνιση 

της επωδού πριν από την έναρξη του λόγου της μάνας, θα αποτελούσε περιττή 

επανάληψη, εφόσον το αποτέλεσμα της ενέργειας της μάνας, δηλαδή ο ήχος από τα 

σήμαντρα, δηλώνεται έμμεσα στη στροφή 17.      

Αμέσως μετά την εισαγωγική στροφή 17, όπου δηλώνεται η έντονη 

συναισθηματική κατάσταση της μάνας και η ενέργεια στην οποία την εξωθεί, αρχίζει 

ο παραληρηματικός λόγος της, με το πρώτο δευτερεύον θέμα (στροφές 18 και 19), 

την αναφορά δηλαδή στο πυκνό σκοτάδι που σκεπάζει τόσο τη φύση, όσο και τη 

μητρική καρδιά, και στο συσχετισμό του με το μαύρο ρούχο που σκέπασε τα δυο 

παιδιά της στην κηδεία. Το δεύτερο θέμα των στροφών 21 και 22, αφορά στα 

«ξέμετρα», τις υφασμάτινες δηλαδή ταινίες που έχουν μετρηθεί πάνω σε σώματα 

νεκρών και πιο συγκεκριμένα αγίων, τα οποία κρατά η μάνα ως φυλακτό από την 

κηδεία των παιδιών της. Στο τρίτο θέμα επανέρχονται οι δυσάρεστες αναμνήσεις της 

μάνας από την κηδεία των παιδιών της, τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μέσα 

στην εκκλησία, όσο και κατά την τελετουργία στο κοιμητήριο, ενώ στο τέταρτο θέμα 

(στροφές 27 και 28), ο λόγος της μάνας γίνεται εντονότερα παραληρηματικός, καθώς 

η ίδια αρνείται να αποδεχτεί το θάνατο των παιδιών της και αποτυπώνει με ειρωνικό 

τρόπο την σκληρή πραγματικότητα.      

Το ποιητικό θέμα που παρεμβάλλεται στο λόγο της μάνας με συστηματικό 

τρόπο (ανά δύο στροφές) και επανέρχεται στις στροφές 20, 23, 26 και 29, αποτελεί, 

κατ’ αναλογία του μουσικού είδους του ροντό, το κύριο θέμα του ποιητικού 

σχήματος, την επωδό. Η συστηματική επανάληψη της συγκεκριμένης στροφής, η 
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οποία αποτυπώνει τον μουσικό ήχο και τον απόηχο του χτυπήματος των σημάντρων 

με το ρητορικό τρόπο της ονοματοποιίας, κατ’ αναλογία επίσης της λειτουργίας της 

επωδού στο μουσικό ροντό, υπογραμμίζει αφενός την ιδιαίτερη σημασία του εν λόγω 

ποιητικού θέματος για το έργο, δημιουργεί αφετέρου ένα αίσθημα οικειότητας στον 

αναγνώστη.   

Με τη συστηματική επαναφορά της παραπάνω στροφής στο πλαίσιο του 

σχήματος του ροντό, ο ήχος των σημάντρων επανέρχεται και "ακούγεται" καθ’ όλη 

τη διάρκεια του λόγου της μάνας, αποτυπώνοντας έτσι την πραγματικότητα της 

περιγραφόμενης σκηνής, καθώς τα λόγια της μάνας εκφέρονται με τη μουσική 

υπόκρουση των ήχων των σημάντρων ή ακριβέστερα, καθώς τα λόγια της μάνας 

καλύπτονται από τον δυνατό ήχο των σημάντρων. Η έμφαση στο ηχητικό 

αποτέλεσμα του χτυπήματος των σημάντρων, μέσω της ποιητικής δομής που 

ακολουθείται, καταδεικνύει τη σημασία του εν λόγω ήχου για το ποίημα και ιδιαίτερα 

για το συγκεκριμένο τραγούδι στο εσωτερικό του ποιήματος του Σολωμού. Ο ήχος 

και ο απόηχος των σημάντρων που αποτελούν, όπως καταδεικνύει η συστηματική 

επανάληψη της στροφής, η οποία τα θεματοποιεί, το κυρίαρχο θεματικό στοιχείο του 

αποσπάσματος, “δραματοποιούνται” μέσα από τη δομική αναλογία με τη μουσική, 

δηλαδή ακούγονται κατά τη διάρκεια της εκφώνησης του λόγου της μάνας. Η 

θεματική αποτύπωση του ήχου και του απόηχου των σημάντρων στη συγκεκριμένη 

στροφή, αποδίδεται και μορφικά, μέσω της επαναφοράς της συγκεκριμένης στροφής, 

στο πλαίσιο της δομικής αναλογίας με τη μουσική. 

Η σύνδεση του συγκεκριμένου αποσπάσματος του Λάμπρου με τη μουσική, 

εντοπίζεται, όπως έχει αναλυθεί, σε δύο επίπεδα: αφενός στο θεματικό με κεντρικό 

άξονα το περιεχόμενο του αποσπάσματος που αφορά στο χτύπημα των σημάντρων 

από τη μάνα, αφετέρου στο δομικό, μέσω της χρήσης και της ποιητικής αποτύπωσης 

της μουσικής μορφής του ροντό. Η δομική αναλογία με τη μουσική μορφή του ροντό 

που έχει εντοπιστεί και αναλυθεί, παραπέμπει στον άμεσο συσχετισμό του 

αποσπάσματος με τη μουσική, ιδιαίτερα αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι το θέμα 

που αυτό πραγματεύεται αφορά στον ήχο του ιδιότυπου μουσικού οργάνου, των 

σημάντρων. Τα σήμαντρα αποτελούν το μουσικό στοιχείο το οποίο επανέρχεται και 

έχει συγκεκριμένες συνδηλώσεις σε ολόκληρο το ποίημα του Σολωμού, όπως 

αναλύθηκε παραπάνω· γι’ αυτό και η εμφάνιση της δομικής αναλογίας με τη μουσική 

στο σημείο όπου γίνεται αναφορά στα σήμαντρα, με επωδό την λεκτική αποτύπωση 

του μουσικού τους ήχου, είναι καίριας σημασίας.  
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Η χρήση και η αξιοποίηση της μουσικής συνεπώς στο συγκεκριμένο 

απόσπασμα του Λάμπρου είναι εμφανής και λειτουργική. Η δομική αναλογία που 

εντοπίζεται μεταξύ ποίησης και μουσικής, με την ξεκάθαρη ποιητική αποτύπωση της 

μουσικής μορφής του ροντό, αποτελεί τον ιδιοφυή τρόπο που έχει συλλάβει και 

επεξεργαστεί ποιητικά ο Σολωμός, για να αποδώσει το χτύπημα των σημάντρων. Το 

γεγονός ότι η δομική αναλογία με τη μουσική εντοπίζεται στο σημείο όπου θεματικά 

αποτυπώνεται μια μουσική λειτουργία, δηλαδή η ήχηση των σημάντρων, αναδεικνύει 

αφενός την επίδραση του μουσικού στοιχείου στο ποίημα, εφόσον ο συσχετισμός με 

τη μουσική γίνεται πιο εμφανής, υπογραμμίζει αφετέρου τη σημασία του μουσικού 

ήχου στο εν λόγω ποίημα.  

Η ευκρινής και ακριβής δομική αναλογία με τη μουσική που έχει εντοπιστεί και 

αναλυθεί στον Λάμπρο, αποτυπώνει τη μουσική γνώση που κατείχε ο Σολωμός, για 

να μπορέσει να πραγματοποιήσει επιτυχώς την εν λόγω διασύνδεση, αλλά και την 

πρόθεσή του να αναδειχθεί η διασύνδεση με τη μουσική στο συγκεκριμένο ποίημα. Η 

πιο άμεση και ζωντανή απεικόνιση της συγκεκριμένης σκηνής από το τραγούδι «Τα 

δύο αδέλφια», επιτυγχάνεται μέσα από την ποιητική αναλογία με το μουσικό ροντό 

και τις μουσικές συνδηλώσεις που τη συνοδεύουν, όπως αναλύθηκε πιο πάνω, 

αναδεικνύοντας τη σημασία της χρήσης της δομικής αναλογίας του ροντό. 
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Β) ΚΡΗΤΙΚΟΣ 

 

Μια δομική τεχνική που λαμβάνεται από το χώρο της μουσικής και 

χρησιμοποιείται ευρέως και στη λογοτεχνία, αποτελεί, όπως έχει αναλυθεί,
724

 το 

μοτίβο, δηλαδή μια επαναλαμβανόμενη φόρμουλα σε διαφορετικά μέρη ενός 

μουσικού έργου ή σε περισσότερα από ένα έργα του ίδιου μουσικού δημιουργού. Η 

σκόπιμη αυτή επανάληψη λειτουργεί αφενός ως υπενθύμιση του συγκεκριμένου 

στοιχείου στο υποσυνείδητο του ακροατή και δημιουργεί αφετέρου στο μυαλό του 

μια σειρά από γόνιμες για την ερμηνευτική προοπτική του έργου, διασυνδέσεις. Κατ’ 

αναλογία και υπό το φως της συγκεκριμένης λειτουργίας στη μουσική, η λειτουργία 

των επαναλαμβανόμενων μοτίβων στην ποίηση, αφορά κυρίως στην υπενθύμιση του 

συγκεκριμένου στοιχείου σ’ ένα διαφορετικό πλαίσιο συμφραζομένων, με απώτερο 

στόχο τη συγκριτική προσέγγιση και τον ερμηνευτικό εμπλουτισμό των ποιημάτων. 

Στη σολωμική ποίηση μπορούν να εντοπιστούν πληθώρα θεματικών μοτίβων. Η 

ορολογία ωστόσο που χρησιμοποιούν οι μελετητές του έργου του Σολωμού για τα 

θεματικά μοτίβα εντός ενός ποιητικού έργου, αλλά και μεταξύ διαφορετικών έργων, 

ποικίλλει. Ο Δημήτρης Αγγελάτος, σχολιάζοντας ένα θεματικό μοτίβο από τη 

Νεκρική Ωδή που επανέρχεται στον Λάμπρο και στον Κρητικό,
725

 αναφέρεται σε 

«μετακινούμενες θεματικές ενότητες οι οποίες διατρέχουν το σολωμικό έργο, 

υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τους πυρήνες μόνιμων και έμμονων αναφορών του 

ποιητή».
726

 Η Λιλή Παπαδοπούλου-Ιωαννίδου, όπως διευκρινίζει στην εισαγωγή της 

δικής της έκδοσης του Κρητικού, αναφέρεται σε «μοτίβα», όταν πρόκειται για 

τμήματα του ποιήματος διατυπωμένα σε ελληνικούς στίχους ή σε ιταλικό πεζό, και σε 

«θέμα» ή «θεματικό στοιχείο», όταν πρόκειται για την ιδέα που πηγάζει συνοπτικά 

από ένα μοτίβο ή ένα τμήμα του.
727

 Ο εντοπισμός κοινών θεματικών στοιχείων 

μεταξύ των συνθετικών επεξεργασιών του Κρητικού, αλλά και στο εσωτερικό της 

κάθε επεξεργασίας, όπως διαφαίνεται από τους πίνακες που καταρτίζει η μελετήτρια, 

συνιστά ακριβώς τη δομική τεχνική που εξετάζουμε. Τέλος, η Ελένη Τσαντσάνογλου, 

αναλύοντας τον τρόπο εργασίας του Σολωμού στα Αυτόγραφα, αναφέρεται σε 

                                                           
724

 Αναφορά στην έννοια του μοτίβου στη μουσική και στη λογοτεχνία, γίνεται στην παρούσα 

διατριβή: 33, 113. 
725

 Βλ.: Δημήτρης Αγγελάτος, Το έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών, 

ό.π., 181-184. 
726

 Ό.π., 182. 
727

 Βλ.: Λιλή Παπαδοπούλου-Ιωαννίδου, «Εισαγωγή», Ο «Κρητικός» του Δ. Σολωμού στο αυτόγραφο 

τετράδιο Ζακύνθου αρ. 11., ό.π.. 
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«Θεματικές Μονάδες Επεξεργασίας (ΘΜΕ)», θεματικά δηλαδή στοιχεία που 

αποσπούνται από ένα μεγαλύτερο θεματικό υλικό και τυγχάνουν μεμονωμένης 

επεξεργασίας.
728

    

Ένα από την πληθώρα των θεματικών μοτίβων που επανέρχονται σε 

διαφορετικά ποιητικά έργα του Σολωμού, εντοπίζεται, όπως έχει ακροθιγώς 

αναφερθεί παραπάνω, στον Λάμπρο και στον Κρητικό
.
 η ιδιαιτερότητα του, εξ ου και 

γίνεται ιδιαίτερο αντικείμενο ανάλυσης στην παρούσα διατριβή, συνίσταται στο ότι 

αποτελείται από μουσικές αναφορές. Παρατίθενται παρακάτω τα σχετικά 

αποσπάσματα από τα δύο ποιήματα: το πρώτο αφορά στη στροφή 28 του τραγουδιού 

«Τα δύο αδέλφια» από τον Λάμπρο, το δεύτερο στους στίχους 19-22 του Κρητικού: 

 

28) «Αύριο θα κόψουμε 

      Κάτι λουλούδια, 

      Αύριο θα ψάλουμε 

 

      Κάτι τραγούδια, 

      Εις την πολύανθη 

      Πρωτομαγιά.».
729

 

  

«-Ψηλά την είδαμε πρωί
.
 της τρέμαν τα λουλούδια» 

«στην θύρα της παράδεισου που εβγήκε με τραγούδια.» 

«Έψαλλε την ανάσταση χαροποιά η φωνή-της» 

«και έδειχνεν ανυπομονιά για νά’μπει στο κορμί-της.»
730

 

 

Η ποιητική εικόνα που σκιαγραφείται στα δύο αποσπάσματα, αν και τίθεται σε 

διαφορετικό πλαίσιο, εντούτοις αποτελείται από τρία κοινά στοιχεία, τα οποία 

εμφανίζονται σε τρεις διαδοχικούς, και στις δύο περιπτώσεις, στίχους. Η αναφορά,  

στο πλαίσιο της μεταφυσικής εποχής του Κρητικού, στις ενέργειες της αγαπημένης να 

κρατά λουλούδια, να τραγουδά και να ψάλλει χαρμόσυνους ψαλμούς στον 

                                                           
728

 Βλ.: Ελένη Τσαντσάνογλου, Μια λανθάνουσα ποιητική σύνθεση του Σολωμού: Το αυτόγραφο 

τετράδιο Ζακύνθου αρ. 11, ό.π., 174.  
729

 Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα Α΄, ό.π., 181. 
730

 Λιλή Παπαδοπούλου-Ιωαννίδου, Ο «Κρητικός» του Δ. Σολωμού στο αυτόγραφο τετράδιο Ζακύνθου 

αρ. 11, ό.π., 132. 
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Παράδεισο, παραπέμπει στην αναφορά στο τραγούδι «Τα δυο αδέλφια» του Λάμπρου, 

στο πλαίσιο του θρηνητικού λόγου της μάνας μετά την κηδεία των παιδιών της, στην 

όμορφη εικόνα που θα παρουσιάζει η επόμενη μέρα της κηδείας, με τους ανθρώπους 

να κόβουν λουλούδια και να ψάλλουν χαρμόσυνα τραγούδια. Η ύπαρξη και ο 

συνδυασμός των τριών στοιχείων στο πλαίσιο μίας ποιητικής εικόνας σε καθένα από 

τα αποσπάσματα των δύο ποιημάτων, καθώς και η θέση τους σε αυτά, αποτυπώνουν 

το θεματικό μοτίβο.   

Η χρήση των ουσιαστικών «λουλούδια» και «τραγούδια» όπως και του ρήματος 

«ψάλλω» σε χρόνο μέλλοντα, στο πρώτο πρόσωπο πληθυντικό, στην εικόνα από τον 

Λαμπρο, επαναλαμβάνεται και συμπίπτει με τη χρήση τους στην εικόνα από τον 

Κρητικό, με μικρή διαφοροποίηση στον χρόνο (παρελθοντικός) και το πρόσωπο 

(τρίτο ενικό) του ρήματος, εφόσον αναφέρεται στην ενέργεια της αγαπημένης. Τα 

τρία αυτά στοιχεία είναι συστατικά του θεματικού μοτίβου και η ύπαρξη του καθενός 

συμβάλλει στη δόμηση μίας θετικής, αισιόδοξης εικόνας που εμπίπτει σύμφωνα με τη 

θεωρία του αντισταθμίσματος του Azais, στο δεύτερο εννοιολογικό πόλο της χαράς 

και της ανάστασης. Τα δύο στοιχεία εξάλλου, τα τραγούδια και το ψάλσιμο, 

αποτελούν κειμενικές μουσικές αναφορές, που επανέρχονται στη σολωμική ποίηση, 

με διάφορες προεκτάσεις
.
 στην περίπτωση αυτή αποτυπώνουν τη χαρμόσυνη διάθεση 

που προκαλεί η ευχάριστη μουσική μελωδία. 

Μέσα από τη συγκριτική διάσταση που ορίζει το συγκεκριμένο θεματικό 

μοτίβο στα δύο ποιήματα, γίνονται σαφείς αφενός η έμφαση που αποδίδεται στις 

κειμενικές μουσικές αναφορές για την οικοδόμηση μιας θετικής και χαρμόσυνης 

εικόνας, αφετέρου η διαφοροποίηση των δύο εικόνων ως προς τη στόχευση. Στη μεν 

πρώτη περίπτωση από τον Λάμπρο, η στόχευση των τριών αναφορών που συνθέτουν 

το θεματικό μοτίβο, είναι ειρωνική, εφόσον αποτυπώνουν τη χαρμόσυνη πτυχή της 

ζωής που ακολουθεί το τραγικό συμβάν του θανάτου των παιδιών της μάνας. Η 

στόχευση του συγκεκριμένου θεματικού μοτίβου στον Κρητικό είναι αντισταθμιστική 

της δεινής πραγματικότητας, εφόσον η αποτύπωση της όμορφης εικόνας της 

μεταθανάτιας ζωής, στην οποία η αγαπημένη θα ζει και θα χαίρεται στον Παράδεισο, 

αποτελεί πηγή άντλησης δύναμης και ενίσχυσης για τον ήρωα, που βρίσκεται 

αντιμέτωπος με μια σκληρή πραγματικότητα, με την αγαπημένη του να είναι 
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Πέραν των θεματικών μοτίβων, στον Κρητικό μπορεί να εντοπιστεί και ένα 

δομικό μοτίβο, το οποίο επαναλαμβάνεται σε διάφορα μέρη του ποιήματος και αφορά 

στην επανάληψη μιας τριμερούς διάρθρωσης. Το συγκεκριμένο μοτίβο, πέραν του ότι 

αποτελεί μία δομική τεχνική στο πλαίσιο της ευρύτερης μουσικής επαναληπτικής 

τεχνικής του μοτίβου, συνδέεται αμεσότερα με τη μουσική, εφόσον αρκετές μουσικές 

μορφές, όπως η μορφή ΑΒΑ, η φούγκα, η σονάτα και η συμφωνία, είναι τριμερείς, 

αποτελούνται δηλαδή από τρία μέρη.
731

 Ο τριμερής συνεπώς χαρακτήρας των 

μουσικών μορφών μπορεί να διασυνδεθεί με τον ανάλογο ορισμένων αποσπασμάτων 

του Κρητικού, δηλαδή τη νοηματική και δομική τους διάρθρωση σε τρία μέρη για την 

αποτύπωση της ποιητικής εικόνας στην πληρότητά της.  

Η πρώτη εμφάνιση του εν λόγω μοτίβου, εντοπίζεται στην αρχή του δεύτερου 

μέρους του ποιήματος, στους στίχους 9-13, όπου ο ήρωας ζητεί την εμπιστοσύνη των 

ακροατών στα λεγόμενά του, δίνοντας τριπλό όρκο που συνδέεται με το παρελθόν, το 

παρόν και το μέλλον του αντίστοιχα:   

 

.....................     π’ ό,τι θα πω είν’ ακριβή αλήθεια 

μα τες πολλές λαβωματιές που μόφαγαν τα στήθια,  

μα τα κορμιά      ................................................ 

[....]   

μα τες ψυχές που μ’ έκαψαν και θε να σμίξω πάλι. (ό.π, 131-132). 

 

Ο πρώτος όρκος αναφέρεται στις πληγές που σημάδεψαν τον ήρωα στη 

διάρκεια του αγώνα του στην κρητική επανάσταση, ο δεύτερος στα κορμιά, 

πιθανότατα σ’ εκείνα  των συμπολεμιστών και της οικογένειάς του που χάθηκαν στην 

επανάσταση, αλλά και στο κορμί της αγαπημένης του, που μεταφέρει στη θάλασσα, 

ίσως και στο δικό του, ενώ ο τρίτος παραπέμπει στη Δευτέρα Παρουσία (αναφέρεται 

στις ψυχές όλων των χαμένων δικών του ανθρώπων, με τους οποίους προσμένει να 

συναντηθεί στη μεταθανάτια ζωή). Η κοινή λεκτική αποτύπωση «μα τα/τες», με την 

οποία αρχίζει ο τριπλός όρκος, αντανακλά τη δομική προέκταση της διάρθρωσης του 

τριμερούς μοτίβου.    

Το συγκεκριμένο μοτίβο εντοπίζεται και στη συνέχεια του ποιήματος, στο 

σημείο όπου η Φεγγαροντυμένη εμφανίζεται μπροστά στον ήρωα, προκαλώντας 
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αφενός την ανατροπή στα φυσικά φαινόμενα και το φωτισμό της σκοτεινής νύκτας, 

ενεργοποιώντας αφετέρου την έλλογη προσπάθεια του ήρωα να την αναγνωρίσει, 

μέσω των εμπειριών του, μέσα από τρεις προσπάθειες, όπως αποτυπώνεται στους 

στίχους 55-58: 

 

Κάνε γλυκά ζωγραφιστή από δασκάλου χέρι 

............................................                αστέρι. 

Κάνε την είχε ερωτικά ποιήσει ο λογισμός μου 

καν τ’ όνειρο, όταν μ’ έθρεφε το γάλα της μητρός μου. (ό.π, 134).  

 

Οι τρεις προσπάθειες του ήρωα να αναγνωρίσει τη Φεγγαροντυμένη 

προέρχονται από τρεις διαφορετικές φάσεις της ζωής του: τη βρεφική, στην οποία την 

οραματίστηκε, στη διάρκεια του θηλασμού και της συνακόλουθης φυσικής σύνδεσής 

του με την πρώτη γυναικεία μορφή της ζωής του, τη μητέρα του
.
 την παιδική, στη 

διάρκεια της οποίας η μορφή της αποτυπώθηκε σε ζωγραφικό έργο κάποιου 

δασκάλου
.
 της εφηβικής, όπου η μορφή της αποτέλεσε το προϊόν ερωτικής 

φαντασίωσης του ήρωα. Το κοινό λεκτικό στοιχείο «κάνε/καν» με το οποίο αρχίζουν 

οι τρεις προσπάθειες αναγνώρισης της Φεγγαροντυμένης από τον ήρωα, και οι τρεις 

διαφορετικές χρονικά φάσεις της ζωής του, αποτελούν δύο κοινά στοιχεία της 

τριμερούς διάρθρωσης των δύο αποσπασμάτων που συζητήθηκαν παραπάνω.       

Το τελευταίο απόσπασμα στο οποίο εντοπίζεται τριμερής νοηματική και δομική 

διάρθρωση, σχετίζεται με την έλλογη προσπάθεια που καταβάλλει ο ήρωας να 

αναγνωρίσει διανοητικά την πηγή του υπερκόσμιου ήχου αμέσως μετά την εξαφάνιση 

της Φεγγαροντυμένης. Στους στίχους 111-118 αποτυπώνονται οι τρεις αρνητικές 

υποθέσεις αναφορικά με την προέλευση του ήχου, όπως τις ανασύρει από τις μνήμες 

και τις εμπειρίες του ο ήρωας:   

 

Δεν είναι κορασιάς φωνή στα δάση που φουντώνουν
.
 

και βγαίνει τ’ άστρο του βραδιού και τα νερά θολώνουν. 

Δεν είναι αηδόνι κρητικό που σέρνει τη λαλιά του 

σε ψηλούς βράχους κι άγριους οπ’ έχει τη φωλιά του
.
 

κι αντιλαλούν ολονυχτίς κιλαιδισμούς αράδα
.
 

Κι ακόμα π’ άστραψε τς αυγής η ροδοκοκκινάδα. 

Δεν είν’ φιαμπόλι το γλυκό, οπού τ’ αγκρίκαα μόνος 

στον Ψηλορίτη όπου γλυκά με τράβουνεν ο πόνος. (ό.π, 136-137).   
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Οι τρεις μουσικοί ήχοι που έχουν αναλυθεί παραπάνω, στο πλαίσιο της 

διερεύνησης των κειμενικών αναφορών στη μουσική, δηλαδή η γυναικεία φωνή, το 

κελάηδημα του αηδονιού και η ήχηση από κρητικό παραδοσιακό όργανο, 

παραπέμπουν σε εμπειρίες του ήρωα από την περίοδο που ζούσε στην Κρήτη, και 

αποτελούν τις έλλογες προσπάθειές του να διασυνδέσει τον «γλυκύτατο ηχό» που 

ακούει στην πρώτη εποχή της αφήγησης, με αντίστοιχα γλυκούς μουσικούς ήχους 

που είχε ακούσει στο παρελθόν, στο πλαίσιο της δεύτερης εποχής της αφήγησης. Η 

επανάληψη ενός λεκτικού στοιχείου, στην προκείμενη περίπτωση του «δεν είναι/ 

είν’», στην αρχή καθεμιάς από τις τρεις προσπάθειες, αποτυπώνει ένα από τα 

συστατικά δομικά στοιχεία του εν λόγω μοτίβου που συνδέει τα τρία αποσπάσματα.  

Η τριμερής διάρθρωση συνεπώς που αποτελεί δομικό μοτίβο, εντοπισμένο σε 

τρεις περιπτώσεις στον Κρητικό, όπως αναλύθηκε εδώ, συνδέεται με την έννοια του 

μουσικού μοτίβου και παραπέμπει στις τριμερείς μουσικές μορφές που αναπτύχθηκαν 

κυρίως στην περίοδο του Ρομαντισμού. Ο εντοπισμός και η ανάλυση των δομικών 

και των θεματικών μοτίβων (εντός του ίδιου ποιήματος ή μεταξύ διαφορετικών 

ποιημάτων), τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία της ποίησης του Σολωμού 

και συνήθη μουσική πρακτική, φωτίζουν την ερμηνεία των συγκεκριμένων 

αποσπασμάτων και της σολωμικής ποίησης γενικότερα. 

 

Ένα ακόμα δομικό χαρακτηριστικό του Κρητικού, αλλά και άλλων ποιημάτων 

του Σολωμού (Ο Λάμπρος, Οι Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι, Ο Πόρφυρας), εύκολα 

εντοπίσιμο, αφορά στο διαχωρισμό τους σε διακριτές ενότητες ή μέρη. Ο δομικός 

σχηματισμός του Κρητικού, εν προκειμένω, σε πέντε διακριτά μέρη, αντιστοιχεί στο 

δομικό χαρακτηριστικό πληθώρας μουσικών έργων, τα οποία αποτελούνται συνήθως 

από ορισμένο αριθμό μερών, ανάλογα με τη μουσική μορφή που ανήκουν. Ορισμένες 

από τις μουσικές μορφές, που χρησιμοποιήθηκαν την περίοδο του Ρομαντισμού, όπως 

η σονάτα και η συμφωνία, αποτελούνται από τρία ή τέσσερα μέρη
732

.  

Η διάρθρωση ενός ποιητικού έργου σε μέρη, κατ’ αναλογία της διάρθρωσης 

των μουσικών έργων, αποτελεί μια εμφανή δομική αναλογία μεταξύ ποίησης και 

μουσικής, χάρη στην οποία διανοίγονται νέες ερμηνευτικές προοπτικές για την 

ποίηση. Η συγκεκριμένη δομική διασύνδεση με τη μουσική, που εντοπίζεται στον 

Κρητικό, λειτουργεί ως το επιστέγασμα της κειμενικής διασύνδεσης με τη μουσική, 
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δηλαδή της πληθώρας των κειμενικών αναφορών σε μουσικούς ήχους, όργανα ή 

μοτίβα, όπως έχουν εντοπιστεί και αναλυθεί. Ο διαχωρισμός συνεπώς του ποιήματος 

σε μέρη, θέτει τις κειμενικές αναφορές στη μουσική που εντοπίζονται σε αυτό, σε ένα 

διευρυμένο, δομικό πλαίσιο συσχετισμού του Κρητικού με τη μουσική, με τρόπο ώστε 

ο εν λόγω συσχετισμός να καθίσταται εξ αρχής ευκρινής.     

 

Το κυκλικό σχήμα τέλος, αποτελεί δομικό σχήμα που συνιστά κοινό δομικό 

χαρακτηριστικό της ποίησης και της μουσικής. Το κυκλικό σχήμα, η λειτουργία του 

οποίου συνίσταται στην κατάληξη μιας ενότητας ή ολόκληρου έργου με κάποιο 

στοιχείο της αρχής της, και συνεπώς στην επιστροφή στο αρχικό θέμα, κατ’ αναλογία 

του σχήματος του κύκλου, μπορεί να εντοπιστεί στη δομή του Κρητικού και πιο 

συγκεκριμένα στην αρχή και στο τέλος του ποιήματος. Παρατίθενται παρακάτω οι 

τέσσερις πρώτοι στίχοι (στ. 1-4) και οι τέσσερις τελευταίοι (στ.137-140) από την 

έκδοση Παπαδοπούλου-Ιωαννίδου: 

 

Δεν έπλεε τό’να χέρι πλιά και τ’ άλλο μ’ αποσταίνει, 

.. τη γλυκιά την κορασιά ..... δε βασταίνει. 

Μακριά ο γιαλός οπού’ βλεπα στης αστραπής τη λάμψη 

Sola luce che illumine la truce notte.
733

   

 

Έπαψε τέλος κι άδειασε η φύσις και η ψυχή μου, 

που εστέναξε και εγιόμισε ευθύς οχ την καλή μου. 

Και τέλος φθάνω στο γιαλό την αρραβωνιασμένη
.
 

την απιθώνω με χαρά
.
 κι ήτανε πεθαμένη.

734
 

 

Οι αναφορές αφενός στην αγαπημένη του ήρωα με τους θετικούς 

χαρακτηρισμούς «γλυκιά κορασιά» και «καλή μου», αφετέρου στην ακρογιαλιά, στο 

«γιαλό» (ο ήρωας τον εντοπίζει οπτικά στην αρχή και φτάνει εκεί στο τέλος) 

συνιστούν τα βασικότερα στοιχεία, τα οποία εμφανίζονται στην αρχή και 

επανέρχονται στο τέλος του Κρητικού. Η θέση, εξάλλου, των αναφορών αυτών σε 

κάθε απόσπασμα, δηλαδή η εμφάνιση της μεν πρώτης στους δεύτερους στίχους, της 
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δε δεύτερης στους τρίτους στίχους, ενισχύει τη διασύνδεση στο πλαίσιο του δομικού 

κυκλικού σχήματος που εξετάζουμε.  

Μέσα από την επαναφορά των δύο αυτών κεντρικών, για την αφήγηση, 

θεμάτων, τόσο της αγαπημένης που συνιστά το υποκείμενο και τον λόγο της 

προσπάθειας του ήρωα, όσο  και  του ακρογιαλιού που αποτελεί το αντικείμενο της 

επιδίωξής του στο πλαίσιο της πρώτης εποχής του ποιήματος (πρέπει να φτάσει σε 

αυτό, για να μπορέσει να τη σώσει), υπογραμμίζεται η σημασία τους, ενώ ταυτόχρονα 

υποβοηθείται το ποίημα να επανέλθει στην πρώτη εποχή, από την οποία ξεκίνησε. Το 

κυκλικό σχήμα που προϋποθέτει ακριβώς την επιστροφή στην αρχή, επιτρέπει τη 

νοηματική ολοκλήρωση της αφήγησης της πρώτης εποχής του ποιήματος, έχοντας 

περάσει από τις υπόλοιπες εποχές και από πληθώρα προλήψεων και αναλήψεων, με 

τρόπο ώστε το ποίημα να αποτελεί μια ολοκληρωμένη νοηματική αλληλουχία, με 

έναρξη και αντίστοιχο κλείσιμο. Η προσέγγιση και η ανάλυση αυτή, εξάλλου, 

επιβεβαιώνει τη θέση του Πολίτη ότι ο Κρητικός αποτελεί όχι ένα αποσπασματικό 

έργο του Σολωμού, αλλά ένα «ποίημα ολοκληρωμένο».
735

     

Στο πλαίσιο της δομικής αναλογίας του ποιήματος με τη μουσική, μέσω της 

εφαρμογής του κυκλικού σχήματος, μπορεί να εντοπιστεί μία νοηματική αντιστοιχία 

στη διάρθρωση των τεσσάρων πρώτων και των τεσσάρων τελευταίων στίχων του 

Κρητικού. Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτοι στίχοι των δύο αποσπασμάτων, 

σηματοδοτούν τη μετάβαση από μία κατάσταση σε άλλη: διακόπτεται η προσπάθεια  

του ήρωα όπως και ο υπερκόσμιος ήχος. Και στις δύο περιπτώσεις υποκείμενο των 

ρημάτων, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί ως υποκείμενο των ρημάτων των 

δεύτερων στίχων, συνιστά ένα μέρος της ύπαρξης, σωματικής ή ψυχικής, του ήρωα, 

δηλαδή το χέρι και η ψυχή του αντίστοιχα. Στους δεύτερους στίχους, η αγαπημένη 

συνδέεται με καθένα από τα μέρη της ύπαρξης του ήρωα, αφενός με την αδυναμία 

του χεριού του να τη μεταφέρει, αφετέρου με την πλήρωση της ψυχής του χάρη στην 

ενθύμηση. Οι τρίτοι στίχοι περιλαμβάνουν τη θετική αναφορά στο «γιαλό», είτε 

πρόκειται για τον οπτικό εντοπισμό του από τον ήρωα εξαιτίας της λάμψης της 

αστραπής, είτε για την άφιξή του εκεί.  

Σε καθένα από τους τέταρτους στίχους των δύο αποσπασμάτων, ο πρώτος από 

τους οποίους αποτυπώνεται στα ιταλικά, με βάση την έκδοση Παπαδοπούλου-

Ιωαννίδου, περιλαμβάνεται μια θετική και μια αρνητική αναφορά σχετική με την 
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πορεία της προσπάθειας του ήρωα. Η αναφορά στο μοναδικό φως της αστραπής που 

φωτίζει την καθ’ όλα άγρια νύκτα στο πρώτο απόσπασμα, αντιστοιχεί προς τη 

χαρμόσυνη απόθεση της αγαπημένης στην ακρογιαλιά και την αποκαρδιωτική 

αναγνώριση του θανάτου της αμέσως μετά. Το συγκεκριμένο σχήμα των δύο 

τέταρτων στίχων, το οποίο πέρα από το νόημα αποτυπώνεται και στη μορφή -εφόσον 

το πρώτο μισό των στίχων που περιλαμβάνει τη θετική αναφορά ακολουθείται από το 

δεύτερο μισό που απηχεί την αρνητική αναφορά- στην πραγματικότητα παραπέμπει 

στη θεωρία του αντισταθμίσματος του Azais. Το πρώτο μισό των στίχων συνεπώς με 

την ελπίδα που προκαλεί στον ήρωα ένα θετικό σημάδι στη θάλασσα, και τη χαρά της 

άφιξης του στην ακρογιαλιά, αντισταθμίζεται και ισορροπείται από το δεύτερο μισό, 

όπου αποτυπώνονται οι εξαιρετικά δυσχερείς και τραγικές όψεις της 

πραγματικότητας, τις οποίες ο ήρωας καλείται να διαχειριστεί: τις φοβερές συνθήκες 

στη διάρκεια της περιπέτειας του στη θάλασσα και το θάνατο της αγαπημένης του.      

Με την ανάλυση του κυκλικού σχήματος συνεπώς που εντοπίζεται στη δομή 

του Κρητικού και αποτελεί δομική αναλογία της ποίησης με τη μουσική, εντοπίζονται 

ορισμένες διασυνδέσεις μεταξύ της αρχής και του τέλους του κειμένου. Οι 

ερμηνευτικές παράμετροι που προκύπτουν, μέσα από την ανάλυση των μουσικών 

τεχνικών και αναλογιών του ποιήματος με τη μουσική, και έχουν εντοπιστεί 

παραπάνω, συμβάλλουν σε νέες ερμηνευτικές προοπτικές του ποιήματος.     

 

 

 

 

 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



256 

 

Γ) ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΙΣΜΕΝΟΙ  

 

Μία από τις δομικές τεχνικές που υιοθετούνται στη σολωμική ποίηση από τη 

μουσική είναι το μοτίβο, το οποίο, όπως έχει αναλυθεί με αφορμή τον Κρητικό, 

αποδίδεται με διαφορετικούς όρους από τους μελετητές του σολωμικού έργου. Η 

εμφάνιση και μεταφορά θεματικών μοτίβων στο έργο του Σολωμού, εντοπίζεται τόσο 

μεταξύ διαφορετικών ποιητικών του έργων, όσο και εντός του ίδιου ποιητικού έργου. 

Πιο κάτω θα παρουσιαστούν ενδεικτικά ορισμένα θεματικά μοτίβα, που 

μεταφέρονται αφενός από τον Κρητικό στους Ελεύθερους Πολιορκισμένους και 

αφετέρου από το Β΄ στο Γ΄ Σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκισμένων. 

 

Δύο θεματικά μοτίβα που αφορούν το μεν πρώτο στην περιγραφή της ακινησίας 

που επικρατεί στη φύση που περιβάλλει τους ήρωες, το δε δεύτερο στην περιγραφή 

της εμφάνισης μιας γυναικείας μορφής, εντοπίζονται το ένα αμέσως μετά το άλλο στα 

αποσπάσματα από τον Kρητικό και από το 6
ο
 κεφάλαιο του Γ΄ Σχεδιάσματος των 

Ελεύθερων Πολιορκισμένων (Ε.Π) που παρατίθενται πιο κάτω: 

 

Δεν είν’ πνοή στον Ουρανό, στη θάλασσα, φυσώντας 

ούτε όση κάνει στον ανθό η μέλισσα περνώντας. 

Όμως κοντά στην κορασιά που μ’ έσφιξε κι εχάρη 

Απλώθη, ανακατώθηκε το λαγαρό φεγγάρι 

Σε κάτι οπού μου φάνηκε που από το πέλαο βγαίνει 

Κι ομπρός μου ιδού που βρέθηκε μια φεγγαροντυμένη. (Κρητικός, στ.33-38)
736

 

 

 

Χωρίς ποσώς γης, ουρανός και θάλασσα να πνένε, 

ουδ’ όσο κάν’ η μέλισσα κοντά στο λουλουδάκι.   

Γύρου σε κάτι ατάραχο π’ ασπρίζει μες στη λίμνη, 

μονάχο ανακατώθηκε το στρογγυλό φεγγάρι, 

κι’ όμορφη βγαίνει κορασιά ντυμένη με το φως του. (Ε.Π., στ. 17-21)
737

 

                                                                                         

Το πρώτο θεματικό μοτίβο που εντοπίζεται στους δύο πρώτους στίχους των 

αποσπασμάτων, συνίσταται στην παρομοίωση που αποτυπώνει την πλήρη ακινησία 

που επικρατεί στη φύση, μέσω της αναφοράς στα διάφορετικά στοιχεία της φύσης, τη 

                                                           
736

 Βλ.: Λιλή Παπαδοπούλου-Ιωαννίδου, Ο «Κρητικός» του Δ. Σολωμού στο αυτόγραφο τετράδιο 

Ζακύνθου αρ. 11, ό.π., 133. 
737

 Βλ.: Γιώργος Βελουδής, Διονυσίου Σολωμού: Οι Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι, ό.π., 96. 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



257 

 

γη, τον ουρανό και τη θάλασσα και μέσω της περιγραφής της αδυναμίας εντοπισμού 

ακόμα και μιας αμελητέας κίνησης μιας μέλισσας που προσεγγίζει ένα λουλούδι. 

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο θεματικό μοτίβο, ενισχύεται από την κοινή 

συντακτική δομή με την οποία αρχίζουν οι δεύτεροι στίχοι («ούτε όση κάνει»/ «ουδ’ 

όσο κάν’»). Η εμφάνιση του «φεγγαριού» που ακολουθείται από την εμφάνιση μιας 

γυναικείας μορφής λουσμένης στο φως του, όπως αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά 

«φεγγαροντυμένη» και «ντυμένη με το φως του», αποτελεί το δεύτερο θεματικό 

μοτίβο που εντοπίζεται στα δύο αποσπάσματα, αμέσως μετά το πρώτο. Οι φραστικές 

και λεκτικές ομοιότητες που εντοπίζονται στα δύο αποσπάσματα διευκολύνουν τον 

εντοπισμό των δύο θεματικών μοτίβων, η ύπαρξη των οποίων παραπέμπει στην 

αντίστοιχη μουσική τεχνική. 

 

Η ανταπόκριση του ήρωα στην εμφάνιση της γυναικείας μορφής που 

συνίσταται στην έκκριση δακρύων που εμποδίζουν την όραση του («ομπρός του δεν 

εθώρα»), τα οποία (δάκρυα) οδηγούν στην απώλεια της οπτικής επαφής με τη θεική 

μορφή για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως αποτυπώνεται στους πανομοιότυπους 

δεύτερους στίχους των δύο αποσπασμάτων, αποτελεί ένα ακόμα θεματικό μοτίβο που 

εντοπίζεται στα παρακάτω αποσπάσματα από τον Κρητικό και από το 13
ο
 κεφάλαιο 

του Β΄ Σχεδιάσματος των Ελεύθερων Πολιορκισμένων: 

 

Βρύση έγινε το μάτι μου κι ομπρός του δεν εθώρα 

και έχασα αυτό το θεϊκό πρόσωπο για πολλή ώρα. (Κρητικός, ό.π, 134, στ. 63-64) 

 

Το μάτι μου έτρεχε ρονιά κι ομπρός του δεν εθώρα, 

κ’ έχασα αυτό το θεϊκό πρόσωπο για πολλή ώρα,  

κ’ άστραψε γέλιο αθάνατο, παιγνίδι της χαράς του, 

στο φως της καλοσύνης του, στο φως της ομορφιάς του. (Ε.Π. ΣΧ.Β΄, ό.π, 86, στ.1-4) 

                                                                                   

Χαρακτηριστική περίπτωση μεταφοράς θεματικών μοτίβων από το Β΄ στο Γ΄ 

Σχεδιάσμα των Ελεύθερων Πολιορκισμένων αποτελεί το 2
ο
 κεφάλαιο του Β΄ 

Σχεδιάσματος και μεγάλο μέρος του 6
ου

 κεφαλαίου του Γ΄ Σχεδιάσματος, όπως 

παρατίθενται πιο κάτω: 

 

Ο Απρίλης με τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε,                     

κι όσ’ άνθια βγαίνουν και καρποί τόσ’ άρματα σε κλειούνε. 

Λευκό βουνάκι πρόβατα κινούμενο βελάζει.   
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Και μεσ’ στη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι, 

π’ οληνυχτίς εσύσμιξε με τ’ ουρανού τα κάλλη. 

Και μεσ’ στης λίμνης τα νερά, οπ’ έφτασε μ ‘ ασπούδα,            

έπαιξε με τον ήσκιο της γαλάζια πεταλούδα, 

π’ ευώδιασε τον ύπνο της μέσα στον άγριο κρίνο
.
 

το σκουληκάκι βρίσκεται σ’ ώρα γλυκιά κ’ εκείνο. 

Μάγεμα η φύση κι’ όνειρο στην ομορφιά και χάρη,           

η μαύρη πέτρα ολόχρυση και το ξερό χορτάρι
.
 

με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κρένει. 

Όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει. 

Τρέμ’ η ψυχή και ξαστοχάει γλυκά τον εαυτό της.
738

 (στ. 1-14) 

 

Ο Έρωτας εχόρεψε με τον ξανθόν Απρίλη                               

κ’η φύσις όλη βρίσκεται μέσ’ στη γλυκιά της ώρα, 

και στ’ ουρανού την πλατωσιά και στα κρυφά του βάτου 

ανάκουστοι κιλαιδισμοί και λιποθυμισμένοι. 

Νερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα, 

χύνονται μές στην άβυσσο τη μοσκοβολισμένη 

και παίρνουνε το μόσκο της κι αφήνουν τη δροσιά τους, 

κι ούλα στον ήλιο δείχνοντας τα πλούτια της πηγής τους  

τρέχουν εδώ, τρέχουν εκεί και κάνουν σαν αηδόνια. 

Εξ’ αναβρύζει κ’ η ζωή σ’ γη, σ’ ουρανό, σε κύμα.                  

αλλά στης λίμνης το νερό, π’ ακίνητο ‘ναι κι άσπρο,                 

ακίνητ’ όπου κι αν ιδείς και κάτασπρ’ ως τον πάτο, 

με μικρόν ήσκιον άγνωρον έπαιξ’ η πεταλούδα,                  

που ‘χ’ ευωδίσει τσ’ ύπνους της μέσα στον άγριο κρίνο. (ό.π, 95-96, στ. 1-14) 

 

Στα δύο αποσπάσματα, καθένα από τα οποία αποτελείται από 14 στίχους, 

μπορούν να εντοπιστούν δύο θεματικά μοτίβα, τα οποία μεταφέρονται από το Β΄ στο 

Γ΄ Σχεδίασμα με μικρές νοηματικές ή συντακτικές διαφοροποιήσεις. Το πρώτο από 

τα μοτίβα, εντοπίζεται στους δύο πρώτους στίχους των αποσπασμάτων και αφορά 

στην προσωποποίηση των εννοιών του Απρίλη και του Έρωτα και στην εικόνα του 

χορού μεταξύ τους. Το δεύτερο μοτίβο, το οποίο αναπτύσσεται σε τρεις στίχους, 

αποτυπώνει την εικόνα μιας πεταλούδας και της πορείας της από τον κρίνο και τον 

ευωδιασμένο ύπνο της σε αυτόν, στο νερό της λίμνης και στο παιχνίδι που παίζει με 

τη σκιά της. Ο εντοπισμός δύο κοινών θεματικών μοτίβων στα δύο κεφάλαια,
739

 στα 

οποία περιγράφεται η ομορφιά της φύσης και αποτυπώνεται η λειτουργία της ως 
                                                           
738

 Βλ.: Γιώργος Βελουδής, Διονυσίου Σολωμού: Οι Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι, ό.π., 77. 
739

 Για αναλυτική περιγραφή του συνόλου των κοινών θεματικών μοτίβων μεταξύ των δύο κεφαλαίων, 

βλ.: Ερατοσθένης Καψωμένος, «Η σχέση ανθρώπου - φύσης στο Σολωμό: Ελεύθεροι 

Πολιορκισμένοι.»: “Καλή ‘ναι η μαύρη πέτρα σου”. Ερμηνευτικά κλειδιά στο Σολωμό, ό.π., 51-55. 
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πειρασμός για την σταθερότητα της απόφασης των πολιορκημένων για θυσία, 

παραπέμπει στη μουσική τεχνική του μοτίβου και αντανακλά τη συστηματική χρήση 

του στα συγκεκριμένα κεφάλαια.  

 

Ένα ακόμα θεματικό μοτίβο που εντοπίζεται σε δύο σημεία του Β΄ 

Σχεδιάσματος και μεταφέρεται και στο Γ΄ Σχεδίασμα, αποτυπώνει την αναφορά σε 

δύο στοιχεία που αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πατρίδας, την «μαύρη 

πέτρα» και το «ξερό χορτάρι». Έτσι εντοπίζουμε τους εξής στίχους στο 2
ο
 και στο 6

ο
 

κεφάλαιο του Β΄ Σχεδιάσματος, αλλά και στο 1
ο
 κεφάλαιο του Γ΄ Σχεδιάσματος 

αντίστοιχα: 

 

Μάγεμα η φύση κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη, 

Η μαύρη πέτρα ολόχρυση και το ξερό χορτάρι
.
 

με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κρένει. (ό.π, 78) 

 

Να μείνεις χώμα πατρικό, για μισητό ποδάρι
.
 

Η μαύρη πέτρα σου χρυσή και το ξερό χορτάρι (ό.π, 80) 

 

Δόξα ‘χ’ η μαύρη πέτρα του και το ξερό χορτάρι! (ό.π, 93) 

 

Τα στοιχεία της «μαύρης πέτρας» που αναφέρεται στα πετρώδη εδάφη της 

Ελλάδας και του «ξερου χορταριού» που αναφέρεται στη φτωχή βλάστηση λόγω της 

απουσίας νερου, αποτυπώνουν αφενός την φτώχια της ελληνικής γης, αποτελούν 

αφετέρου πολύτιμες αξίες, όπως υποδηλώνεται στο θετικής υφής επίθετο «χρυσός» 

που τους αποδίδεται και στο ουσιαστικό «δόξα» που, όπως αναφέρεται, αρμόζει και 

χαρακτηρίζει τα εν λόγω στοιχεία. Τα δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που 

αποδίδονται στην πατρίδα, συνοδευμένα από θετικούς χαρακτηρισμούς, 

επανέρχονται στο πλαίσιο αυτού του θεματικού μοτίβου.  

 

Το θεματικό μοτίβο που αποτυπώνει την σύμπραξη στρατιωτικών δυνάμεων 

και την ισχυρή δυναμική που ανέπτυξαν οι εχθροί των Ελλήνων στη μάχη του 

Mεσολογγίου, με την αναφορά στα αραβικής καταγωγής άλογα, στη γαλλική 

διανοητική σκέψη και στον τουρκικό στρατιωτικό εξοπλισμό, εντοπίζεται στο 6
ο
 

κεφάλαιο του Β΄ Σχεδιάσματος και στο 2
ο
 κεφάλαιο του Γ΄ Σχεδιάσματος: 
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Αραπιάς άτι, Γάλλου νους, σπαθί Τουρκιάς, μολύβι, 

πέλαγο μέγα βράζει ο εχθρός προς το φτωχό καλύβι. (ό.π, 79) 

 

Αραπιάς άτι, Γάλλου νους, βόλι Τουρκιάς, τόπι Άγγλου! (ό.π, 94)    

 

Το γεγονός, επιπλέον, ότι στο πλαίσιο της συστηματικής επεξεργασίας των 

ποιημάτων του, ο Σολωμός έχει επεξεργαστεί τους Ελεύθερους Πολιορκισμένους σε 

τρεις φάσεις, με πληθώρα παραλλαγών για αρκετές ποιητικές εικόνες ή θεματικές 

ενότητες, παραπέμπει στη μουσική τεχνική του μουσικού θέματος και των 

παραλλαγών του, που έχει αναλυθεί εδώ παραπάνω.
740

 Η τεχνική αυτή, συναφής με 

την αρχή της επανάληψης και συνδεδεμένη με την ύπαρξη ενός κεντρικού μουσικού 

θέματος και των διαφοροποιήσεων που ο καλλιτέχνης, μουσικός ή συγγραφέας, 

επεξεργάζεται, μπορεί να εντοπιστεί στη σύνθεση του συγκεκριμένου έργου και 

ιδιαίτερα στο μεγάλο αριθμό παραλλαγών των στίχων, όπως αποτυπώνεται ευκρινώς 

τόσο στην έκδοση Πολυλά, όσο και στην έκδοση Βελουδή.
741

  

Η τεχνική του βασικού θέματος και των παραλλαγών του που ακολουθεί ο 

Σολωμός στο συγκεκριμένο, αλλά και στα περισσότερα από τα έργα του
742

 και 

αντιστοιχεί προς τη μουσική τεχνική, συμβάλλει στον εμπλουτισμό του ποιήματος με 

καινούριες ποιητικές αποτυπώσεις συγκεκριμένου θέματος ή εικόνας. Ο συσχετισμός 

της συγκεκριμένης τεχνικής του Σολωμού με την ανάλογη μουσική τεχνική, παρέχει 

μια ερμηνεία για την σολωμική πρακτική των ποιητικών παραλλαγών, η οποία 

διαφοροποιείται από την αντίληψη της αέναης και αποσπασματικής επεξεργασίας 

των έργων του που υποστηρίχθηκε από ορισμένους μελετητές.   

 

Μια άλλη δομική τεχνική που υιοθετείται από τον Σολωμό, στη βάση της 

λειτουργίας της μουσικής και ειδικότερα της τετραδικής οργάνωσης των μουσικών 

φράσεων, είναι η τετραδική νοηματική δόμηση των ημιστιχίων των 

δεκαπεντασύλλαβων στίχων. Με βάση τις σχετικές παρατηρήσεις του Σολωμού στα 

                                                           
740

 Για τη θεωρητική ανάλυση του ζητήματος αυτού, βλ.: I κεφάλαιο, 28-30 και ΙΙ κεφάλαιο, 116. 
741

 Βλ.: Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα Α΄: Ποιήματα, ό.π., 211-250, Γιώργος Βελουδής, Διονυσίου 

Σολωμού: Οι Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι, ό.π., 99-116. 
742

 Άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου εφαρμόζεται η εν λόγω τεχνική, είναι ο Κρητικός, όπως 

αποτυπώνεται στην έκδοση Πολυλά: Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα Α΄: Ποιήματα, ό.π., 197-206. 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



261 

 

Αυτόγραφα, όπως αναλύθηκαν στο IΙΙ κεφάλαιο,
743

 η τετραδική δομή που 

χαρακτηρίζει τη μουσική και συγκεκριμένα το είδος της ρομάντζας, βρίσκει 

εφαρμογή στον σολωμικό δεκαπεντασύλλαβο στίχο με δύο τρόπους: α) μετρικά, με 

πεδίο εφαρμογής τα δύο οκτασύλλαβα ημιστίχιά του (το δεύτερο κολοβό)· β) 

νοηματικά, στις περιπτώσεις που εντοπίζονται τέσσερις διαφορετικές σημαντικές 

έννοιες σε κάποιο ημιστίχιο.  

Η τεχνική της νοηματικής τετραδικής δόμησης των ημιστιχίων που αφορμάται 

από τη μουσική, μπορεί να εντοπιστεί στις περιπτώσεις από τους Ελεύθερους 

Πολιορκισμένους που θα παρουσιαστούν πιο κάτω. Η πρώτη από τις περιπτώσεις 

αυτές εντοπίζεται στον δεύτερο στίχο του πρώτου κεφαλαίου του Β΄ Σχεδιάσματος: 

  

Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει 

Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει.
744

  

 

Η ύπαρξη τεσσάρων διαφορετικών σημαντικών εννοιών στο πρώτο ημιστίχιο 

του δεύτερου στίχου του αποσπάσματος, και συγκεκριμένα δύο ρημάτων και δύο 

ουσιαστικών που λειτουργούν, το μεν πρώτο («πουλί») ως υποκείμενο του πρώτου 

ρήματος, το δε δεύτερο («σπυρί») ως αντικείμενο του δεύτερου ρήματος, αποτυπώνει 

την τεχνική της τετραδικής νοηματικής δόμησης. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, είναι, πέραν της δομικής, και η θεματική διασύνδεση του 

ημιστιχίου με τη μουσική, εφόσον αποτυπώνεται σε αυτό ο μουσικός ήχος του 

πουλιού, ο οποίος διαρρηγνύει την νεκρική σιωπή που επικρατεί στον κάμπο.    

Συνεπώς, η θεματική μουσική αναφορά που αναλύθηκε στο υποκεφάλαιο των 

κειμενικών συσχετισμών με τη μουσική, αποτυπώνεται και στη μορφή του 

συγκεκριμένου ημιστιχίου, μέσω της τετραδικής νοηματικής και ηχητικής δόμησής 

του. 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο του Β΄ Σχεδιάσματος, εντοπίζονται δύο ακόμα 

αποτυπώσεις της τετραδικής νοηματικής δόμησης, στους στίχους 7 και 8: 

 

«Αραπιάς άτι, Γάλλου νους, σπαθί Τουρκιάς, μολύβι, 

Πέλαγο μέγα βράζει ο εχθρός προς το φτωχό καλύβι» (ό.π., 79) 

 

                                                           
743

 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, IΙΙ κεφάλαιο, 183-185. 
744

 Βλ.: Γιώργος Βελουδής, Διονυσίου Σολωμού: Οι Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι, ό.π., 77.  
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Το πρώτο ημιστίχιο του έβδομου στίχου αποτυπώνει τέσσερις διαφορετικές 

έννοιες, δηλαδή το άλογο με καταγωγή αραβική, και η γαλλική διανοητική σκέψη, 

στοιχεία τα οποία συνθέτουν εν μέρει την οργάνωση και τα μέσα που διαθέτουν οι 

πολιορκητές. Η ψυχική κατάσταση των πολιορκητών και παράλληλα η τρομακτική 

τους δύναμη αποτυπώνεται στα τέσσερα διαφορετικά στοιχεία του πρώτου ημιστιχίου 

του δεύτερου στίχου, δηλαδή το πέλαγος που λαμβάνει τον πλεοναστικό 

χαρακτηρισμό μεγάλο, το ρήμα «βράζει» και το υποκείμενό του, ο εχθρός. Η 

εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής σε δύο συνεχόμενους στίχους υπογραμμίζει 

την μουσική τετραδική δόμηση των στίχων. 

Ανάπτυξη του πρώτου στίχου του προηγούμενου αποσπάσματος, αποτελεί ο 

όγδοος στίχος του δεύτερου κεφαλαίου του Γ΄ Σχεδιάσματος: 

 

«Αραπιάς άτι, Γάλλου νους, βόλι Τουρκιάς, τόπι Άγγλου! 

Πέλαγο, μέγα πέλαγο βαρεί το καλυβάκι» (ό.π., 93.) 

 

Καθένα από τα ημιστίχια του συγκεκριμένου στίχου αποτελείται από τέσσερις 

σημαντικές έννοιες και ειδικότερα από δύο ουσιαστικά και δύο επιθετικούς 

προσδιορισμούς, γεγονός που δημιουργεί απόλυτη ισορροπία. Η μόνη διαφορά 

μεταξύ τους εντοπίζεται στο γεγονός ότι ενώ στο πρώτο ημιστίχιο εμφανίζεται πρώτα 

ο προσδιορισμός και μετά το ουσιαστικό, στο δεύτερο ημιστίχιο, εμφανίζεται πρώτα 

το ουσιαστικο και μετα οι προσδιορισμοί, δηλαδή το βόλι από την Τουρκία και το 

τόπι του Άγγλου. Οι  αντίστοιχες καταλήξεις εξάλλου των επιθετικών προσδιορισμών 

στα δύο ημιστίχια, η πρώτη από τις οποίες σε –ιας («Αραπιάς», «Τουρκιάς») και η 

δεύτερη σε –ου («Γάλλου», «Άγγλου»), ενισχύουν την εξαιρετικά ακριβή ισορροπία 

που προσδίδεται στα δύο ημιστίχια, μέσω της τετραδικής ηχητικής και νοηματικής 

δόμησης των ημιστιχίων του.  

Ερμηνευτικά, η δομική αυτή εφαρμογή αποδίδει τον εξαιρετικά ακριβή και 

τέλεια ισορροπημένο τρόπο με τον οποίο οι δυνάμεις των πολιορκητών έχουν 

συσταθεί και οργανωθεί, για να καταστείλουν την επανάσταση και να αφοπλίσουν 

τους πολιορκημένους. Η αντιπαραβολή του εν λόγω στίχου με το δεύτερο ημιστίχιο 

του αμέσως επόμενου, στο μεν Β΄ Σχεδίασμα, «προς το φτωχό καλύβι» και στο Γ΄ 

Σχεδίασμα «βαρεί το καλυβάκι», αποτυπώνει, τόσο θεματικά, όσο και ακουστικά, 

εφόσον αποτελείται από δύο μόνο έννοιες, την ανεπάρκεια των πολιορκημένων και 

ενισχύει παράλληλα την ερμηνευτική πρόταση για τον όγδοο στίχο.    
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Τελευταίο παράδειγμα εφαρμογής της μουσικής τεχνικής της τετραδικής 

ηχητικής και νοηματικής δόμησης είναι ο δέκατος στίχος του έκτου κεφαλαίου του Γ΄ 

Σχεδιάσματος:  

 

Έξ’ αναβρύζει κ’ η ζωή σ’ γη, σ’ ουρανό, σε κύμα. (ό.π, 95) 

 

Στο κεφάλαιο με τίτλο «Ο Πειρασμός», μετά τους πρώτους εννιά στίχους όπου 

αποτυπώνεται η ομορφιά της ανοιξιάτικης φύσης, μέσα από την αναφορά σε δύο 

μουσικούς ήχους («ανάκουστοι κιλαιδισμοί», «σαν αηδόνια») όπως αναλύθηκαν πιο 

πάνω, ακολουθεί ο συγκεκριμένος στίχος, στον οποίο αποτυπώνεται μ’ ένα ακόμα 

τρόπο η ομορφιά της ζωής που λειτουργεί ως πειρασμός για την απόφαση των 

πολιορκημένων. Στο πρώτο ημιστίχιο του εν λόγω στίχου εντοπίζονται τέσσερις 

διαφορετικές έννοιες, το ρήμα «αναβρύζει», το υποκείμενό του «η ζωή» και τα 

επιρρήματα «έξω» και «σ’γη». Η θέση του συγκεκριμένου στίχου με τη μουσική 

δομική τεχνική της τετραδικής ηχητικής και νοηματικής δομής, αμέσως μετά τις δύο 

κειμενικές μουσικές αναφορές, παραπέμπει στην ηχητική αποτύπωση των θεματικών 

αναφορών στη μουσική, η οποία εντοπίστηκε και πιο πάνω, με τρόπο ώστε οι 

συσχετισμοί με τη μουσική να καθίστανται πιο ευκρινείς.   
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Δ) ΠΟΡΦΥΡΑΣ 

 

Μια από τις μουσικές μορφές η οποία συνδέεται με το ποιητικό έργο του 

Σολωμού, όπως αποτυπώνεται στη μαρτυρία του Νικόλαου Μάντζαρου,
745

 είναι η 

φούγκα, για την οποία έγιναν εκτενείς αναφορές στα προηγούμενα κεφάλαια της 

διατριβής. Αφού αναλύσαμε στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο τον θεωρητικό ορισμό 

της φούγκας στο πλαίσιο της μορφολογίας της μουσικής
746

 και συγκεκριμένα 

παραδείγματα μεταφοράς της εν λόγω μουσικής μορφής σε λογοτεχνικά έργα,
747

 και 

εξετάσαμε στο τρίτο κεφάλαιο, τις θεωρητικές αντιλήψεις του Νικόλαου Μάντζαρου 

για τη φούγκα και τη χρήση της στο δικό του έργο,
748

 καθώς και, κυριότατα, τη 

μαρτυρία του μουσικοσυνθέτη για τη χρήση της φούγκας σε κάποιο από τα ποιητικά 

έργα του Σολωμού,
749

 θα μας απασχολήσει εδώ, στο πλαίσιο της διερεύνησης των 

δομικών αναλογιών της ποίησης του Σολωμού με τη μουσική, η σχέση του Πόρφυρα 

με τη μουσική μορφή της φούγκας και οι ερμηνευτικές προεκτάσεις που αυτή η 

σχέση διανοίγει.  

Πιο συγκεκριμένα, θα επιχειρηθεί να αποδειχθεί ότι ο Πόρφυρας είναι πράγματι 

το ποίημα που όπως μαρτυρεί ο Μάντζαρος, απαγγέλθηκε από το Σολωμό «με τη 

χρήση λόγου διαυγέστατου»
750

, μόλις ο μουσικοσυνθέτης, ανταποκρινόμενος στο 

αίτημα του ποιητή, του ανέλυσε θεωρητικά τους βασικότερους όρους για τη μουσική 

φούγκα, και που χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο τον Μάντζαρο ως «μία φούγκα φωνών 

και οργάνων», της οποίας βίωσε «το μουσικό εφέ» (ό.π). Ένα πρώτο στοιχείο που 

ενισχύει την πιο πάνω ερευνητική υπόθεση εργασίας, αποτελεί το ίδιο το κείμενο του 

Μάντζαρου, που σύμφωνα με την χρονολόγηση του γνήσιου αυτογράφου του, έχει 

γραφεί το 1848,
751

 εποχή κατά την οποία ο Πόρφυρας γίνεται αντικείμενο 

συστηματικής επεξεργασίας από τον Σολωμό, με βάση τη μαρτυρία του Πολυλά που 

προαναφέρθηκε.
752

 Το γεγονός επίσης ότι η αμέσως προγενέστερη της συγκεκριμένης 

αναφοράς του Μάντζαρου, που αφορά σε ένα ποίημα με «πρωτάκουστη μετρική»
753

, 

                                                           
745

 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, IΙΙ κεφάλαιο, 153. 
746

 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, I κεφάλαιο, 31-32 και II κεφάλαιο, 113-115. 
747

 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, I κεφάλαιο, 50-55. 
748

 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, IΙΙ κεφάλαιο, 113-115, 139-144. 
749

 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, IΙΙ κεφάλαιο, 153-157. 
750

 Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος: πατριάρχης των ελλήνων μουσικοσυνθετών, ό.π., 268.  
751

 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, IΙΙ κεφάλαιο, υπόσημείωση 401, 121. 
752

 Βλ.: Ιάκωβος Πολυλάς «Προλεγόμενα», ό.π., 38-39. 
753

 Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, ό.π., 268. 
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έχει ταυτιστεί, από μάρτυρα,
754

 με τον Πόρφυρα, αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο που 

ενισχύει την ερευνητική υπόθεσή μας.  

Ένα τρίτο στοιχείο που ενισχύει τη διασύνδεση του Πόρφυρα με τη μαρτυρία 

του Μάντζαρου, συνιστά το μέγεθος του ποιήματος, εφόσον πρόκειται για ένα από τα 

συντομότερα ώριμα ποιητικά έργα του Σολωμού. Το στοιχείο της συντομίας αποτελεί 

απαραίτητη προυπόθεση για ταύτιση του Πόρφυρα με το αναφερόμενο από τον 

Μάντζαρο, έργο, το οποίο, όπως αναφέρεται, δόθηκε «στο πιάτο αυτοστιγμεί»
755

 

στον συνθέτη από τον Σολωμό, μιας και θα ήταν πρακτικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, 

αφενός να απαγγείλει ο ποιητής κάποιο από τα υπόλοιπα έργα του που είναι αρκετά 

εκτενέστερα, αφετέρου να μπορεί ο Μάντζαρος να κάνει τους απαραίτητους 

συνειρμούς και διασυνδέσεις με τη μουσική φούγκα με κάποιο από τα έργα αυτά, στο 

οποίο είχε μόνο ακουστική πρόσβαση, όπως δηλώνει.  

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι ο ορισμός της φούγκας που δίνει ο Μάντζαρος στο 

Σολωμό πριν την επεξήγηση των εξειδικευμένων όρων της, ως «του ελεύθερου και 

αυθόρμητου νόμου που συνδέει την ενότητα με το καλλιτεχνικό αρμονικό ποίημα» 

(ό.π.), αποτυπώνει την αντίληψη του Έλληνα μουσικοσυνθέτη ότι η φούγκα ενοποιεί 

διαφορετικά στοιχεία και κατά συνέπεια αποτελεί, όπως αναλύθηκε στο τρίτο 

κεφάλαιο, τη μουσική έκφραση του Υψηλού.
756

 Η αντίληψη αυτή του Μάντζαρου 

συνιστά ένα ακόμα λόγο για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έδειξε ο Σολωμός για τη 

συγκεκριμένη μουσική μορφή, στο πλαίσιο της συστηματικής ενασχόλησής του με τη 

ρομαντική αισθητική θεωρία και την έννοια του Υψηλού, αλλά και την αποτύπωση 

της εν λόγω έννοιας στο συγκεκριμένο ποίημα.   

Υπενθυμίζεται ότι ο όρος φούγκα αναφέρεται σε μία αντιστικτική σύνθεση, 

δηλαδή μια σύνθεση όπου περισσότερες από μία φωνές κινούνται παράλληλα, 

ανεξάρτητα η μία από την άλλη, και συνηχούν. Η εν λόγω σύνθεση στηρίζεται στη 

μίμηση, εφόσον μια κεντρική μουσική ιδέα που παρουσιάζεται αρχικά στην πρώτη 

φωνή (το θέμα), τυγχάνει επεξεργασίας με τέτοιο τρόπο, ώστε στη συνέχεια να 

περνάει διαδοχικά στη δεύτερη (η απάντηση), την τρίτη κλπ., ενώ οι προηγούμενες 

φωνές συνεχίζουν με μελωδίες γραμμένες αντιστικτικά ως προς την αρχική μελωδική 

ιδέα (το αντίθεμα), όπως αναλύθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο.
757

 Η αντιστοίχηση των 

χαρακτήρων ενός λογοτεχνικού έργου με τις φωνές της μουσικής φούγκας, και των 

                                                           
754

 Η μαρτυρία καταγράφεται από τον Μαρίνο Σιγούρο στο «Ο Σολωμός εν Κέρκυρα», ό.π., 143. 
755

 Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, ό.π., 268 
756

 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, IΙΙ κεφάλαιο, 142-144.  
757

 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, II κεφάλαιο,113-115.  
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λογοτεχνικών θεμάτων με τα μουσικά θέματα από τη μια, και η αναγνώριση του 

θέματος της μουσικής φούγκας από το περιεχόμενο και του αντιθέματος από τη 

μορφή από την άλλη, αποτελούν προσπάθειες επίτευξης της αντίστιξης στη 

λογοτεχνία και αποτύπωσης της μουσικής φούγκας σε λογοτεχνικά έργα.
758

   

Αναλύοντας τον Πόρφυρα, μέσα από το πρίσμα της μαρτυρίας του Μάντζαρου 

και του συσχετισμού του με τη μουσική μορφή της φούγκας, μπορούν να 

αντιστοιχηθούν αρχικά οι φωνές της μουσικής φούγκας με τους αναφερόμενους 

χαρακτήρες του ποιήματος. Στους χαρακτήρες του Πόρφυρα, με την ευρύτερη έννοια 

των όντων που δρουν, για να οικοδομηθεί η πλοκή του έργου, περιλαμβάνονται ο 

ήρωας, το «χρυσόφτερο» και ο «τίγρης του πελάγου», η συστηματική αναφορά σε 

καθέναν από τους οποίους αντιστοιχεί με μια φωνή της μουσικής φούγκας. Όπως 

αποτυπώνεται και στο κείμενο από την έκδοση Πολυλά που παρατίθεται πιο κάτω,
759

 

το ποίημα μπορεί να διαχωριστεί σε πέντε ενότητες, στη βάση του χαρακτήρα που 

αποτελεί, κάθε φορά, το επίκεντρο ή το σημείο αναφοράς. Ο εντοπισμός και η 

διαφοροποίηση των πέντε ενοτήτων, στηρίζεται στη λεκτική ή νοηματική επαναφορά 

του ονόματος του χαρακτήρα ή της αντίστοιχης αντωνυμίας σε κάθε κειμενική 

ενότητα, το οποίο (όνομα ή αντωνυμία) υπογραμμίζεται εδώ στην έναρξη κάθε 

ενότητας. Ο διαχωρισμός των πέντε ενοτήτων παρουσιάζεται εδώ με εναλλαγή 

έντονης και κανονικής γραμματοσειράς: 

 

                                         1 

Η Κόλαση πάντ' άγρυπνη σου στήθηκε τριγύρου·        

Αλλά δεν έχει δύναμη πάρεξ μακριά και πέρα 

Μακριά 'πό την Παράδεισο, και συ σ' εσέ 'χεις μέρος· 

Μέσα στα στήθια σου τ' ακούς, Καλέ, να λαχταρίζει;                        4 

  

                                       2   

Κοιτάς του ρόδου τη λαμπρή πρώτη χαρά του ήλιου, 

Ναι πρώτη, αλλ' όμως δεύτερη από το πρόσωπό σου! 

           3 
 

«Χιλιάδες άστρα στο λουτρό μ' εμέ να στείλ' η νύχτα!»   

          4   

                                                           
758

 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, I κεφάλαιο, 50-51, 54-56. 
759

 Χρησιμοποιείται στην ανάλυση η έκδοση Πολυλά, στην οποία αποτυπώνεται πιο ξεκάθαρα η 

διασύνδεση με τη μουσική φούγκα. Θα γίνει αναφορά παρακάτω και στις άλλες εκδόσεις.  
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«Γελάς και συ στα λούλουδα, χάσμα του βράχου μαύρο».   

          5   

«Κοντά 'ναι το χρυσόφτερο και κατά δω γυρμένο,                                     9 

 Π' άφησε ξάφνου το κλαδί για του γιαλού την πέτρα, 

Και κει γρικά της θάλασσας και τ' ουρανού τα κάλλη, 

Και κει τραβά τον ήχο του μ' όλα τα μάγια πόχει. 

Γλυκά 'δεσε τη θάλασσα και την ερμιά του βράχου,              

 Και τ' άστρο κράζει πάρωρα, και πρέπει να προβάλει 

Πουλί πουλάκι, που σκορπάς το θαύμα της φωνής σου,                          15 

Ευτυχισμός α δεν είναι το θαύμα της φωνής σου, 

Καλό στη γη δεν άνθισε, στον ουρανό, κανένα. 

Αλλ' αχ! να δώσω μια πλεξιά, και να 'μαι και φθασμένος,     

 Ακόμ', αφρέ μου, να βαστάς, και να 'μαι γυρισμένος, 

με δύο φιλιά της μάνας μου, με φούχτα γη της γης μου».                      20 
  

        6 
  

«Φιλώ τα χέρια μ' και γλυκά το στήθος μ' αγκαλιάζω. 

Ανοιχτά πάντα κι άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου. 

Ποια πηγή τάχα σε γεννά, χαριτωμένη βρύση;» 
  

        7 
  

Φύση, χαμόγελ' άστραψες κι εγίνηκες δική του
·
 

Ελπίδα, τόδεσες το νου μ' όλα τα μάγια πόχεις·                                    25 

Νιος κόσμος όμορφος παντού χαράς και καλοσύνης. 

Γύρου κοιτά να τον ιδεί....... 

Κοντά 'ναι κει στον νιον ομπρός ο τίγρης του πελάγου. 

 Κι αλιά! μακριά 'ναι το σπαθί, μακριά 'ναι το τουφέκι! 

Αλλ' όπως έσχισ' εύκολα βάθος τρανό κι εβγήκε.                                        30 

Κι όρμησε..... 

Κατά τον κάτασπρο λαιμό που λάμπει ωσάν τον κύκνο, 

Κατά το στήθος το πλατύ και το ξανθό κεφάλι, 
   

Κατά τη μεγαλόψυχη γλυκιά πνοή της νιότης. 

Έτσι κι ο νιος.....                                                                                         35 

Της φύσης από τς όμορφες και δυνατές αγκάλες, 

Οπού τον εγλυκόσφιγγε και του γλυκομιλούσε,- 
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Κι ευθύς ξυπνά στ' ελεύθερο γυμνό κορμί π' αστράφτει, 

Την τέχνη του κολυμπιστή μ' αυτήν του πολεμάρχου. 
  

       8 
  

Πριν πάψ' η μεγαλόψυχη πνοή χαρά γεμίζει·                                          40 

Άστραψε φως κι εγνώρισεν ο νιος τον εαυτό του· 

Οι κόσμοι γύρου ν' άνοιγαν κορόνες να του ρίξουν. 

................................................................. 

Απομεινάρι θαυμαστό ερμιάς και μεγαλείου, 

Όμορφε ξένε και καλέ, και στον ανθό της νιότης,                                    45 

Άμε και δέξου στο γιαλό του δυνατού την κλάψα.
760

 
  

  
 

Καθένας από τους τρεις χαρακτήρες που εμφανίζονται στο ποίημα, αποτελεί το 

σημείο αναφοράς, το κεντρικό υποκείμενο, γύρω από το οποίο είναι κτισμένες οι 

πέντε μουσικά θεωρημένες ενότητες του έργου, όπως εντοπίστηκαν πιο πάνω. Η 

εμφάνιση των τριών χαρακτήρων που αντιστοιχεί με την ύπαρξη και εμφάνιση τριών 

φωνών στη μουσική φούγκα, γίνεται με την εξής διαδοχή:  

1. Ήρωας (στ. 1-8): Επίκεντρο στην πρώτη ενότητα αποτελεί ο ήρωας στην αρχή της 

περιπέτειάς του στη θάλασσα.  

2. «Χρυσόφτερο» (στ. 9-17): Η δεύτερη ενότητα αφορά στο «χρυσόφτερο» και στην 

περιγραφή της δράσης του.   

3. Ήρωας (στ. 18-27): Επίκεντρο εδώ αποτελεί ο ήρωας, οι σκέψεις του κατά τη 

διάρκεια της περιπέτειάς του και η εσωτερική του αυτογνωσία.  

4. «Τίγρης του πελάγους» (στ. 28-34): Η εμφάνιση και η δράση του «τίγρη του 

πελάγους» αποτελεί το κύριο στοιχείο της τέταρτης ενότητας. 

5. Ήρωας (στ. 35-46): Η αντίδραση του ήρωα μπροστά στην εμφάνιση του θεριού, 

καθώς και η υπερβατική αποθέωσή του, συνιστούν τα σημεία αναφοράς της 

τελευταίας ενότητας.  

Ο αριθμός των ενοτήτων που αφορούν στον ήρωα, δηλαδή τρεις στις πέντε, 

αλλά και οι θέσεις που λαμβάνουν στη συνολική δόμηση του ποιήματος, δηλαδή πριν 
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και μετά από τις δύο άλλες ενότητες για το «χρυσόφτερο» και τον «τίγρη του 

πελάγους», παραπέμπουν αφενός στη σημασία που αποδίδεται -και μέσω της δομής 

του ποιήματος- στον κεντρικό ήρωα, αποτυπώνουν αφετέρου μία πρακτική που 

ακολουθεί ο Σολωμός για την επίτευξη του μουσικού χαρακτηριστικού της 

ταυτοχρονίας των φωνών στο ποιητικό του έργο. Η πρακτική αυτή συνίσταται στην 

επαναφορά της ενότητας που αναφέρεται στον ήρωα, η οποία αντιστοιχεί στην πρώτη 

μουσική φωνή
.
 μέσω της πρακτικής αυτής επιδιώκεται να κρατηθεί σταθερή η 

συγκεκριμένη φωνή, στοιχείο που αποδίδει με λογοτεχνικούς όρους την ταυτόχρονη 

ήχηση των μουσικών φωνών στη μουσική φούγκα.      

Σε καθεμιά από τις ενότητες που αντιστοιχούν στις μουσικές φωνές, μπορούν 

να εντοπιστούν δύο αντιθετικά, με μουσικούς όρους «αντιστικτικά», λογοτεχνικά 

θέματα, τα οποία αντιστοιχούν στο «θέμα», το «αντίθεμα» και την «απάντηση» της 

μουσικής φούγκας.
761

 Το «θέμα» και το «αντίθεμα», τα οποία εμφανίζονται στην 

πρώτη, τρίτη και πέμπτη ενότητα, στις ενότητες δηλαδή με κεντρικό σημείο 

αναφοράς τον «ήρωα», και αποτελούν την, με μουσικούς όρους, πρώτη φωνή, 

επανέρχονται στις άλλες δύο ενότητες που αποτελούν τη δεύτερη και τρίτη φωνή, ως 

«απάντηση» και «αντίθεμα».
762

 Μέσα από τον εντοπισμό και την ανάλυση των 

συστατικών στοιχείων της μουσικής φούγκας σε λογοτεχνικό επίπεδο, που θα 

ακολουθήσει παρακάτω, επιχειρείται να αποδειχθεί η αντιστοιχία της δομής του 

Πόρφυρα με τη δομή μιας μουσικής φούγκας και να διερευνηθούν οι ερμηνευτικές 

δίοδοι που η εν λόγω αντιστοιχία διανοίγει.  

Το πρώτο λογοτεχνικό «θέμα» που εμφανίζεται στην πρώτη ενότητα του 

Πόρφυρα και εντοπίζεται στους δυόμιση πρώτους στίχους του ποιήματος, αφορά στην 

περιγραφή των εξωτερικών συνθηκών που πλαισιώνουν τον ήρωα πάντοτε και ειδικά 

στη φυσική περιρρέουσα ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της κολύμβησής του. 

Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στην «κόλαση» που «στήθηκε τριγύρου» από τον 

ήρωα, αρνητικά δηλαδή προσδιορισμένες εξωτερικές συνθήκες ή πειρασμούς που τον 

περιβάλλουν σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του («πάντα») και εν προκειμένω στην 

περιπλάνησή του στη θάλασσα, μην έχοντας όμως ισχύ πάνω του, γιατί 

εξοστρακίζονται από την Παράδεισο. Η αναφορά στο πρώτο ημιστίχιο του 3
ου

 στίχου 
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στην «Παράδεισο», μέρος της οποίας, όπως αποκαλύπτεται στο δεύτερο ημιστίχιο, 

κατέχει ο ήρωας, αποτυπώνει τη σπουδαία θετική πτυχή που τον συνοδεύει 

αδιάλειπτα, τον συσχετισμό του δηλαδή με την ομορφιά και τις ομόλογες, 

ακατάβλητες δυνάμεις της παραδείσου, οι οποίες ακυρώνουν την ενδεχόμενη 

επίδραση των εξωτερικών, αρνητικά σημασμένων συνθηκών. Το «θέμα» της 

ποιητικής φούγκας που εξετάζουμε, συνίσταται συνεπώς στην περιγραφή των 

εξωτερικών συνθηκών που περιβάλλουν τον ήρωα γενικά και ειδικά, με την αρνητική 

αλλά και τη θετική τους πτυχή.  

Το πρώτο «αντίθεμα» εντοπίζεται από το δεύτερο ημιστίχιο του 3
ου

 στίχου 

μέχρι τον 8
ο
 στίχο και αφορά, σε αντίθεση με το «θέμα» που πραγματεύεται τις 

πτυχές της φύσης και όσων πλαισιώνουν εξωτερικά τον ήρωα, στην εσωτερική 

κατάσταση, στον ψυχικό κόσμο του ήρωα. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία που του 

αποδίδονται, ότι δηλαδή κατέχει εσωτερικά, «μέσα στα στήθια», ένα μέρος της 

Παραδείσου και ότι το πρόσωπό του ξεπερνά, σε λάμψη και χαρά, τον ίδιο τον ήλιο, 

καθώς και η συνυφασμένη με την παραδείσια πληρότητα του εσωτερικού του 

κόσμου, ευχή να γεμίσει ο ουρανός  με το φως από «χιλιάδες άστρα» και να τον 

συνοδεύει στην θαλάσσια περιπλάνησή του, όπως και η μετάθεση του φαίνεσθαι του 

πραγματικού περιβάλλοντος κόσμου (μία, εν προκειμένω  βραχώδη σκοτεινή σπηλιά) 

στη διάσταση της υπερβατικής τάξεως χαρά που βιώνει («γελάς κι εσύ»), 

αποτυπώνουν την εσωτερική, πνευματική υπόσταση του ήρωα και την ανώτερη ηθική 

βαθμίδα στην οποία βρίσκεται.  

Η «απάντηση», δηλαδή η μεταφορά του «θέματος» της πρώτης φωνής της 

φούγκας σε μια άλλη φωνή, εμφανίζεται στους στίχους 9-10 της δεύτερης ενότητας 

(με μουσικούς όρους: της δεύτερης φωνής) και αφορά στην περιγραφή των 

εξωτερικών δεδομένων, των φυσικών δεδομένων που περιβάλλουν τον ήρωα και πιο 

συγκεκριμένα των εξωτερικών συνθηκών εμφάνισης του «χρυσόφτερου». Το πουλί, 

το οποίο βρίσκεται «κοντά» στον χώρο όπου κολυμπά ο ήρωας, έχει εγκαταλείψει, 

όπως περιγράφεται, το δάσος («το κλαδί»), για να εμφανιστεί και να συνοδεύσει τον 

ήρωα στη θάλασσα («για του γιαλού την πέτρα»). Η «απάντηση» που αφορά στην 

περιγραφή όσων εξωτερικών δεδομένων περιβάλλουν γενικά και ειδικά (βλ. 

παραπάνω) τον ήρωα, και συγκεκριμένα στην εμφάνιση του «χρυσόφτερου», 

περιλαμβάνει δύο πτυχές, κατ’ αντιστοιχία του «θέματος» της πρώτης φωνής της 

ποιητικής φούγκας: αφενός, τη θετική, εφόσον το πουλί συνιστά, τόσο οπτικά 
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(«χρυσόφτερο»), όσο και ακουστικά («θαύμα της φωνής σου»), ένα κομμάτι της 

όμορφης πτυχής της φύσης, αφετέρου, την αρνητική και επικίνδυνη, εφόσον το πουλί 

αναλαμβάνει το ρόλο του πειρασμού, επιδιώκοντας με την ομορφιά του και την 

γλυκύτητα του ήχου του να θέλξει τον ήρωα και να τον παρασύρει· γι’ αυτό το λόγο 

άλλωστε αφήνει τον τόπο του («κλαδί»), για να πάει στου «γιαλού την πέτρα», χωρίς 

τίποτα να δικαιολογεί την ξαφνική αυτή επιλογή του («ξάφνου»), ει μη μόνον η 

εκπλήρωση μιας ορισμένης αποστολής που αναλαμβάνουν τα φαινόμενα έναντι των 

νοουμένων, τα φαινόμενα έναντι της ανθρώπινης ψυχής.   

Tο «αντίθεμα» που γράφεται αντιστικτικά προς την «απάντηση», εντοπίζεται 

στους στίχους 11-17 και αφορά στις εσωτερικές διεργασίες που αποδίδονται στο 

«χρυσόφτερο». Στους στίχους 11-13 το «χρυσόφτερο» φέρεται να καταλαβαίνει 

(«γρικά») τις ομορφιές της θάλασσας και του ουρανού και να βγάζει από μέσα του 

ένα μαγικό ήχο, συνδέοντας έτσι με γλυκό τρόπο («γλυκά») τη θάλασσα και τη 

στεριά. Παρόλο που το ρήμα «γρικώ» αποτυπώνει την κατ’ αίσθηση εποπτεία του 

πουλιού για τα κάλλη της φύσης, το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι στίχοι εμπίπτουν 

στο λόγο του ήρωα, μας οδηγεί στο συσχετισμό αυτού του «γρικώ» με τις σύνθετες 

διανοητικές διεργασίες του ανθρώπου, κορυφαία εκδήλωση των οποίων αποτελεί η 

φαντασία.
763

 Έτσι, ο τρόπος διατύπωσης των τριών πρώτων στίχων αποτυπώνει την 

αντίληψη του ήρωα για τις εσωτερικές διεργασίες του «χρυσόφτερου», μέσα από την 

προβολή δικών του διανοητικών χαρακτηριστικών και τη μετάθεσή τους σε αυτό. 

Στους στίχους 14-17, όπου συνεχίζεται ο λόγος του ήρωα, πέρα από την αναφορά στο 

αστέρι που «πάρωρα» θέλει να προβάλει, ο ίδιος ήρωας απευθύνεται προς το 

«πουλάκι» και αποδίδει στη φωνή του αξιολογικές κρίσεις («θαύμα της φωνής», 

«ευτυχισμός», «καλό»), οι οποίες εμπίπτουν στις διανοητικές ανθρώπινες διεργασίες. 

Η εν λόγω ερμηνευτική προσέγγιση ενισχύεται αφενός από τις αξιολογικού τύπου 

φράσεις που εντοπίζονται και στους πρώτους στίχους του «αντιθέματος» («μ’ όλα τα 

μάγια πόχει», «γλυκά ‘δεσε»), αφετέρου από τη δομή της υπό ανάλυση ποιητικής 

φούγκας, και ειδικότερα τη νοηματική κατεύθυνση του «αντιθέματος», το οποίο, σε 

αντιδιαστολή προς το «θέμα», αφορά στις εσωτερικές διεργασίες, στον ψυχικό κόσμο 

του ήρωα και στην αυτογνωσία του τελευταίου. 
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Μετά την πρώτη εμφάνιση του «θέματος», της «απάντησης» και των δύο 

«αντιθεμάτων» στην πρώτη και δεύτερη φωνή, ακολουθεί η τρίτη μουσική ενότητα 

που αντιστοιχεί στην πρώτη φωνή (σημείο αναφοράς ο ήρωας)· εδώ εντοπίζεται μια 

νέα εμφάνιση του «θέματος».  

Στους στίχους 18-20 εντοπίζεται το «θέμα» που αφορά στην περιγραφή, υπό 

μορφή ευχής, των εξωτερικών συνθηκών, οι οποίες πρέπει να συνεργήσουν, ώστε να 

μπορέσει ο ήρωας να γυρίσει στην ακρογιαλιά, καθώς αντιλαμβάνεται ότι 

παρασυρμένος από την ωραιότητα της φύσης, έχει απομακρυνθεί αρκετά και οι 

δυνάμεις του έχουν αρχίσει να τον εγκαταλείπουν. Επείγεται λοιπόν («Αλλ' αχ! να 

δώσω μια πλεξιά, και να 'μαι και φθασμένος») και καταβάλλει ιδιαίτερη σωματική 

προσπάθεια, ζητώντας τη βοήθεια  των στοιχείων της φύσης, και εν προκειμένω του 

υγρού στοιχείου («ακόμ’, αφρέ μου, να βαστάς»), για την ασφαλή επιστροφή του και 

κατ’ επέκταση για την ασφαλή επιστροφή στην οικογένεια και στη γη του, 

ευλογημένη καθώς την αισθάνεται να είναι από το φυλαχτό της μάνας και της 

πατρίδας («με δύο φιλιά της μάνας μου, με φούχτα γη της γης μου»). Έτσι και εδώ, το 

δεύτερο «θέμα» της ποιητικής φούγκας όπως εντοπίζεται στην πρώτη μουσική φωνή, 

αφορά στις εξωτερικές συνθήκες της ζωής του ήρωα, οριοθετημένες εξειδικευτικά 

τώρα στην περίσταση της κολύμβησής του, και περιλαμβάνει επίσης τις δύο 

αντιθετικές πτυχές που διέπουν το πρώτο «θέμα» και την πρώτη «απάντηση»: αφενός 

τη θετική, εφόσον η φύση καλείται να ενισχύσει τον ήρωα στην προσπάθειά του, που 

είναι ευλογημένη με τον υψηλότερο από ηθικά άποψη τρόπο (μάνα και πατρίδα),  

αφετέρου την αρνητική, εφόσον η ειδική μνεία του ήρωα στην ανάγκη του για 

βοήθεια από τη φύση, υπονοεί το φόβο του για ενδεχόμενη αντίθετη δράση της, που 

θα μπορούσε να αποβεί καταστροφική (εξού και ο δυνητική εξίσωση της φύσης με 

την «κόλαση» στον πρώτο στίχο του ποιήματος). 

Το «αντίθεμα» της τρίτης μουσικής ενότητας, που εντοπίζεται στους στίχους 

21-27, συνδέεται με τη στροφή του ήρωα στον εαυτό του, στις αντιλήψεις του και τον 

πλούσιο ηθικό κόσμο που τις τροφοδοτεί. Η εκθειαστική αυτοαναφορική αποτίμηση 

των χαρισμάτων του ήρωα, τόσο των σωματικών (αντιμετωπίζει με τρυφερότητα τα 

χέρια και το στήθος του -τα κυριότερα στοιχεία που τον βοηθούν στην κολύμβηση 

και την επιστροφή του στην ασφάλεια της στεριάς), όσο και των ψυχικών 

(αναγνωρίζει και δηλώνει την εσωτερική εγρήγορση και αφύπνιση που χαρακτηρίζει 

τα «μάτια της ψυχής» του), αποτελεί σημαντικό μέρος της ενδοσκόπησης και της 
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υψηλής αυτογνωσίας, η οποία κάνει να κυλήσουν από τη «χαριτωμένη βρύση» των 

ματιών, αιφνιδιαστικά δάκρυα στο πρόσωπό του («Ποια πηγή τάχα σε γεννά, 

χαριτωμένη βρύση;»). Η εσωτερικευμένη κατάκτηση της φύσης από τον ήρωα 

(«εγίνηκες δική του»), η ελπίδα που γίνεται σταθερό σημείο αναφοράς (βλ. πιο 

κάτω), καθώς και η προβολή ενός νέου, όμορφου, χαρμόσυνου και αλληλέγγυου 

κόσμου, τον οποίο απολαμβάνει ο ήρωας, αντανακλούν χαρακτηριστικά της 

εσωτερικής του ομορφιάς και της ηθικής του ανωτερότητας.  

Αξίζει, να γίνει μέσα από αυτό το πρίσμα, αναφορά στον στίχο 25: «Ελπίδα, 

τόδεσες το νου μ’ όλα τα μάγια πόχεις», ο οποίος αποδίδει τη μαγική επίδραση της 

υψηλής έννοιας της ελπίδας στη διανοητική κατάσταση του ήρωα και παραπέμπει 

στον εξίσου μαγικό ήχο του «χρυσόφτερου», συνδετικού φορέα της στεριάς με τη 

θάλασσα, όπως αναλύθηκε στο πλαίσιο του δεύτερου «αντιθέματος» της ποιητικής 

φούγκας:  

 

               «και κει τραβά τον ήχο του μ’ όλα τα μάγια πόχει. 

                Γλυκά ’δεσε τη θάλασσα και την ερμιά του βράχου» (στίχοι 12-13)
764

. 

 

Το γεγονός ότι στον στίχο 25 οι εσωτερικές διεργασίες που αφορούν στον 

ήρωα, διατυπώνονται με τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση της συναφούς 

διαδικασίας για το «χρυσόφτερο», αποτελεί ενισχυτικό στοιχείο της υπόθεσης 

εργασίας, την οποία εκθέσαμε πιο πάνω για την προβολή ανθρώπινων 

χαρακτηριστικών στο πουλί. Η αποτύπωση της εσωτερικής κατάστασης, του 

όμορφου ψυχικού κόσμου του ήρωα και της αυτογνωσίας που τον χαρακτηρίζει, 

συνιστούν το «αντίθεμα» της ενότητας, σε αντιδιαστολή προς το «θέμα» της και κατ’ 

αναλογία προς το πρώτο και το δεύτερο «αντίθεμα».  

Η «απάντηση» της τέταρτης ενότητας, εντοπισμένη στους στίχους 28-33, ορίζει 

μεταφορά του «θέματος» της τρίτης ενότητας (της πρώτης μουσικής «φωνής») στην 

τρίτη μουσική «φωνή» που έχει ως σημείο αναφοράς τον «τίγρη του πελάγους», την 

περιγραφή της εικόνας της εμφάνισής του και την κατά μέτωπον επίθεσή του στον 

ήρωα. Η ξαφνική εμφάνιση του θαλάσσιου θεριού, ο ερχομός του από «βάθος τρανό» 

της θάλασσας, καθώς και η έλλειψη των απαραίτητων όπλων για να το αντιμετωπίσει 

ο ήρωας, αποτελούν τα εξωτερικά στοιχεία που ορίζουν την παρουσία του θεριού. Τα 
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συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του σώματος του ήρωα που περιγράφονται να 

δέχονται την επίθεση του θαλάσσιου θεριού («κατά τον κάτασπρο λαιμό», «κατά το 

στήθος το πλατύ και το ξανθό κεφάλι»),  στοιχειοθετούν την εξωτερική ομορφιά του 

ήρωα, παραδομένη στην καταστροφή. Γίνεται εμφανές δε ότι και στην παρούσα 

«απάντηση» που αφορά στις εξωτερικές συνθήκες της περιπέτειας του ήρωα, 

μπορούν να εντοπιστούν οι δύο αντιθετικές πτυχές των προηγούμενων «θεμάτων» και 

«απαντήσεων»: η αρνητική (την εκφράζει το θαλάσσιο θεριό που αναδύεται και 

επιτίθεται στον ήρωα) και η θετική, μέσα από την περιγραφή της ομορφιάς του ήρωα 

και του αποτελέσματος της δράσης του θεριού, την ανάδειξη δηλαδή του ηθικού 

κόσμου που τροφοδοτεί και δικαιώνει τον ήρωα.     

Το «αντίθεμα» της τέταρτης ενότητας, που αντιστοιχεί με τα προηγούμενα 

«αντιθέματα», εκφράζεται στον στίχο 34 και συνδέεται με την περιγραφή του 

εσωτερικού κόσμου του ήρωα, ο οποίος δέχεται την επίθεση του θεριού. Ο τρόπος με 

τον οποίο παρουσιάζεται ο εσωτερικός κόσμος του ήρωα και τα χαρακτηριστικά της 

μεγαλοψυχίας και τη γλυκύτητας που αποδίδονται στη νεανική ψυχή του («κατά τη 

μεγαλόψυχη γλυκιά πνοή της νιότης»), αποτυπώνουν την ομορφιά του ψυχικού 

κόσμου και την ανώτερη ηθική ποιότητα του ήρωα. Εν αντιθέσει προς την 

«απάντηση» που αφορά στην περιγραφή όσων εξωτερικών, φυσικών στοιχείων 

συντελούν στην οικοδόμηση της εικόνας της επίθεσης, το «αντίθεμα» επικεντρώνεται 

στα εσωτερικά χαρακτηριστικά του ήρωα, μέσω των οποίων προβάλλεται η ψυχική 

του ανωτερότητα και η εσωτερική του πνευματικότητα. 

Στο τελευταίο «θέμα» της ποιητικής φούγκας στους στίχους 35-37, που 

αφορούν στην πρώτη μουσική «φωνή» (επίκεντρο ο ήρωας), αποτυπώνεται ξεκάθαρα 

εν είδει κατακλείδας, η ποιητική ιδέα όπως εμφανίστηκε στα προηγούμενα «θέματα» 

και «απαντήσεις» και συνδεόταν με τις εξωτερικές συνθήκες της περιπέτειας του 

ήρωα. Οι ομορφιές της φύσης και η θελκτική επίδρασή τους στον ήρωα, 

αντανακλώνται  στις αναφορές στις «όμορφες και δυνατές αγκάλες» της φύσης, η 

οποία «εγλυκόσφιγγε» τον ήρωα «και του γλυκομιλούσε». Έτσι, και στο 

συγκεκριμένο «θέμα» μπορούν να εντοπιστούν οι δύο αντιθετικές πτυχές της δράσης 

της προσωποποιημένης φύσης, η μαγευτική και η εχθρική, που αποτελούν τις δύο ΠΑ
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«Στιγμές» του ποιήματος, σύμφωνα με τον Αγγελάτο
765

: η θετική-μαγευτική, στα 

στοιχεία της φύσης που γοητεύουν τον ήρωα ενόσω κολυμπούσε, στην ευαρέσκεια 

και στην ψυχική ευεξία που του προσέφεραν· η αρνητική-εχθρική, στον ισχυρό 

πειρασμό που τα στοιχεία αυτά προβάλλουν, για να καθυστερήσουν του ήρωα και να 

τον απομακρύνουν από την οφειλόμενη στη μητέρα και την πατρίδα, ακεραιότητα 

του εαυτού του.  

Το τελευταίο «αντίθεμα» του ποιήματος στους στίχους 38-41, ακολουθεί και 

συνοψίζει τη νοηματική κατεύθυνση όλων των προγενέστερων «αντιθεμάτων», 

επικεντρωμένο καθώς είναι στον ήρωα και στον εσωτερικό του κόσμο. Αφενός η 

αφύπνιση των ικανοτήτων «του κολυμπιστή μ’ αυτήν του πολεμάρχου» που πηγάζει 

από μια εσωτερική δύναμη, όπως αποτυπώνεται στο «ξυπνά» και οδηγεί στην άμεση 

αντίδραση του ήρωα απέναντι στην επίθεση του θεριού, αφετέρου η εσωτερική 

πληρότητα και η υψηλού βαθμού αυτογνωσία του ήρωα μέσα από την άνιση και 

τραγική μάχη του με το θεριό, συστήνουν την ψυχή του ήρωα. Η σταδιακή 

αυτοσυνειδησία και η ηθική ολοκλήρωση του ήρωα,
766

, καθώς και η έμφαση στην 

εσωτερική του πνευματικότητα αποτελούν κοινές γραμμές των «αντιθεμάτων» της 

ποιητικής φούγκας. 

Οι στίχοι 42 - 46 που εμπίπτουν στην πρώτη μουσική φωνή (ήρωας), δεν 

εντάσσονται σε κάποιο από τα «θέματα», «απαντήσεις» και «αντιθέματα» της 

ποιητικής φούγκας, όπως αναλύθηκε πιο πάνω. Οι στίχοι αυτοί μπορούν να 

ενταχθούν και να αντιστοιχηθούν μ’ ένα ακόμα δομικό στοιχείο της μουσικής 

φούγκας, την «codetta», δηλαδη μια μικρή «ουρά», μια προέκταση, που ακολουθεί το 

άκουσμα του ζεύγους «θέμα»-«απάντηση» και έχει σκοπό να επαναφέρει τις φωνές 

στην απαιτούμενη θέση και τονικότητα για την παρουσίαση ενός επόμενου ζεύγους 

«θέματος»-«απάντησης». Και οι δύο περιπτώσεις στίχων που προαναφέρθηκαν, 

εμφανίζονται μετά το «θέμα»-«απάντηση» και μπορούν να αντιστοιχηθούν με το εν 

λόγω μουσικό δομικό στοιχείο. Πιο κάτω εμφανίζονται σχηματικά τα διάφορα μέρη 

της ποιητικής φούγκας που αποτυπώνεται στον Πόρφυρα, όπως αναπτύχθηκε εδώ:  
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 Βλ.: Δημήτρης Αγγελάτος, Το έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών, 

ό.π., 441. 
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 Για αναλυτικότερη πραγμάτευση του ζητήματος, βλ.: Ερατοσθένης Καψωμένος, «Η σχέση 

ανθρώπου - φύσης στο Σολωμό. Ο Πόρφυρας»: “Καλή ‘ναι η μαύρη πέτρα σου”. Ερμηνευτικά κλειδιά 

στο Σολωμό, ό.π., 105-107. 
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ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΦΟΥΓΚΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΡΦΥΡΑ 
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Ο συσχετισμός του Πόρφυρα με τη μουσική μορφή της φούγκας, ο οποίος 

γίνεται πιο καίριος λόγω της διευρυμένης εφαρμογής του σε ολόκληρο το ποίημα, 

όπως αναλύθηκε διεξοδικά και αποδόθηκε σχηματικά πιο πάνω, ορίζει μια σημαντική 

δομική αναλογία της σολωμικής ποίησης με τη μουσική. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 

σχόλιο του Κεχαγιόγλου για την ενότητα που αποκαλύπτεται στον Πόρφυρα στις δύο 

της όψεις -την ενότητα της φύσης από τη μια και την ενότητα του εαυτού του νέου 

από την άλλη-
767

, μπορεί να εννοηθεί στην κατεύθυνση του συσχετισμού αυτής με τη 

μουσική φούγκα, με τις δύο όψεις της ενότητας να ανταποκρίνονται απόλυτα στο 

«θέμα» και στο «αντίθεμα» της ποιητικά μετασχηματισμένης φούγκας.   

Έτσι, το «θέμα» που αφορά στις εξωτερικές συνθήκες της περιπέτειας του 

ήρωα και στις δύο αντιθετικές πτυχές της φύσης, και το «αντίθεμα» που αναφέρεται 

στον εσωτερικό κόσμο του ήρωα με έμφαση στις ψυχικές αρετές και στην ηθική του 

ανωτερότητα, αντιστοιχούν προς την ενότητα της φύσης και την ενότητα του εαυτού 

του νέου, επιβεβαιώνοντας την εννοιολογική σύνδεσή τους, σύμφωνα εξάλλου και με 

τον ορισμό της φούγκας που διατύπωσε ο Μάντζαρος, ως «του ελεύθερου και 

αυθόρμητου νόμου που συνδέει την ενότητα με το καλλιτεχνικό αρμονικό 

ποίημα»
768

, και τις θεωρητικές του αντιλήψεις εν γένει, όπως αναλύθηκαν.
769

 Οι 

θεματικοί άξονες συνεπώς, στους οποίους κινείται το ποίημα, το «θέμα» και το 

«αντίθεμα», με βάση την ανάλυση της ποιητικής φούγκας, που προηγήθηκε, ή οι δύο 

όψεις του ποιήματος, με βάση την ερμηνευτική ανάλυση του ποιήματος από τον 

Κεχαγιόγλου, αποτυπώνουν και νοηματικά το βασικό μορφικό χαρακτηριστικό 

στοιχείο της μουσικής φούγκας, την έννοια δηλαδή της ενότητας, γεγονός που 

αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο διασύνδεσης του Πόρφυρα με τη μουσική αυτή μορφή.   

Στενά συνδεδεμένη με τη φούγκα και με την έννοια της ενότητας είναι η 

φιλοσοφικο-αισθητική έννοια του Υψηλού, η οποία συνιστά κεντρικό άξονα 

αναφοράς της ρομαντικής, αισθητικής θεωρίας του Σολωμού, αλλά και του 

Μάντζαρου, όπως έχει αναλυθεί στο τρίτο κεφάλαιο.
770

 Η φούγκα συγκεκριμένα, 

θεωρείται από τον Μάντζαρο ως το μέσο σύνδεσης της μουσικής τέχνης με τη 

φιλοσοφία, λόγω της ιδιότητάς της να ενοποιεί και να συνδυάζει ετερόκλητα 

στοιχεία, στο πλαίσιο του νόμου της ενότητας που τα διέπει, αποτυπώνοντας 

                                                           
767

 Βλ.: Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Προτάσεις για τον “Πόρφυρα”», ό.π., 177. 
768

 Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος: πατριάρχης των ελλήνων μουσικοσυνθετών..., ό.π., 268. 
769

 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, IΙΙ κεφάλαιο, 143-148. 
770

 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, IΙΙ κεφάλαιο, 142-144, 147-148. 
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καλλιτεχνικά το Υψηλό.
771

 Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στον Πόρφυρα, όπου 

εφαρμόζεται η δομική αναλογία με τη μουσική μορφή της φούγκας, κεντρικό ρόλο 

στη νοηματική διάρθρωση του έργου κατέχει η αντίληψη για το Υψηλό και ειδικότερα 

η σιλερική εξισορροπητική αντίληψη του Υψηλού, θεωρημένου ως συνδυασμού και 

συλλειτουργίας των δύο αντιθετικών δυνάμεων, της αισθητής, φυσικής ύπαρξης από 

τη μια, της ηθικής, πνευματικής δύναμης από την άλλη, με την επικράτηση της 

δεύτερης στο τέλος.
772

 

Στον Πόρφυρα, η σχέση του ήρωα με τη φύση αποτελεί το πεδίο δοκιμασίας και 

ολοκλήρωσής του,
773

 εφόσον τον σαγηνεύει με τις ομορφιές της και τον καλεί να 

παραδοθεί σε αυτήν, εκθέτοντάς τον όμως στην πιο επικίνδυνη πτυχή της, δηλαδή τον 

«τίγρη του πελάγους», ενώ ταυτόχρονα του δίνει το περιθώριο μέσα από τις 

δοκιμασίες και το σωματικό του θάνατο, να διαφανεί η εσωτερική του δύναμη και η 

ηθική, πνευματική του νίκη πάνω στις φυσικές εναντιότητες. Επιπλέον, τα «θέματα», 

οι «απαντήσεις» και τα «αντιθέματα» της ποιητικής φούγκας, όπως αναλύθηκαν, 

αντανακλούν το στοιχείο συλλειτουργίας των δύο αντιθετικών δυνάμεων: της 

αισθητής, μέσω της περιγραφής των εξωτερικών, φυσικών συνθηκών, και της 

πνευματικής, μέσω της περιγραφής του εσωτερικού, ηθικού κόσμου του ήρωα, ο 

οποίος στο τέλος επικρατεί στο ποίημα, μέσω της ηθικής νίκης του ήρωα. Η έννοια 

του Υψηλού συνεπώς, όπως και η έννοια της ενότητας που προαναφέρθηκε, πέραν του 

ότι συνδέεται με τη μουσική μορφή της φούγκας, αποτυπώνεται τόσο στη δομική, 

όσο και στη νοηματική διάρθρωση του Πόρφυρα. 

Αξίζει να σημειωθεί ακόμα ότι μελετώντας και τις δύο εκδοτικές εκδοχές του 

Πόρφυρα που παραδίδει ο Κεχαγιόγλου, μπορούν να εντοπιστούν αρκετά από τα 

στοιχεία που συνθέτουν την ποιητική φούγκα, όπως αναλύθηκε πιο πάνω. 

Συγκεκριμένα στην πρώτη εκδοτική του δοκιμή,
774

 η οποία βρίσκεται πολύ κοντά 

στην έκδοση Πολυλά, εντοπίζονται τόσο οι πέντε ενότητες που αντιστοιχούν στις 

τρεις μουσικές «φωνές» με την ίδια σειρά, όσο και τα «θέματα», «αντιθέματα» και 

«απαντήσεις», με εξαίρεση το «αντίθεμα» της τέταρτης ενότητας. Στην δεύτερη 
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 Βλ.: ό.π., 27. 
772

 Βλ.: Δημήτρης Αγγελάτος, Το έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών, 

ό.π., 433-441. 
773

 Για αναλυτικότερη πραγμάτευση του ζητήματος, βλ.: Ερατοσθένης Καψωμένος, «Η σχέση 

ανθρώπου - φύσης στο Σολωμό. Ο Πόρφυρας»: “Καλή ‘ναι η μαύρη πέτρα σου”. Ερμηνευτικά κλειδιά 

στο Σολωμό, ό.π., 89-107.  
774

 Βλ.: Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Προτάσεις για τον “Πόρφυρα”», ό.π., 179-181. 
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εκδοτική δοκιμή,
775

 ριζοσπαστικότερη σε σχέση με την έκδοση Πολυλά, εντοπίζονται 

οι τέσσερις ενότητες με διαφορετική σειρά, στο πλαίσιο των οποίων μπορούν να 

εντοπιστούν, με λιγότερο σταθερό και ξεκάθαρο τρόπο, τα «θέματα», τα 

«αντιθέματα», καθώς και ορισμένες από τις «απαντήσεις» που διερευνήθηκαν 

παραπάνω.      

Οι διαφορετικές εκδοτικές εκδοχές του Πόρφυρα, και ευρύτερα ο συστηματικός 

τρόπος επεξεργασίας του συγκεκριμένου ποιήματος από τον Σολωμό, μπορούν να 

συσχετιστούν με μια θεωρητική αρχή για τη μουσική φούγκα που αναφέρθηκε σε 

προγενέστερο σημείο της διατριβής, ότι δηλαδή, όταν παρουσιαστούν τα βασικά 

συστατικά της στοιχεία («θέμα», «αντίθεμα», «απάντηση»), τότε μπορούν να γίνουν 

προσθήκες και διαφοροποιήσεις, δημιουργώντας έτσι τη δυνατότητα για ένα αέναο 

κύκλο επιλογών και συνδυασμών.
776

 Η αρχή της φούγκας με βάση την οποία τα 

βασικά συστατικά της στοιχεία μπορεί να τύχουν επεξεργασίας με διάφορους 

τρόπους, δημιουργώντας διαφορετικά σε μέγεθος, αλλά και σε νοηματική διάταξη 

ποιήματα, φωτίζει τη συστηματική επεξεργασία του Πόρφυρα από τον Σολωμό, στο 

ευρύτερο πλαίσιο της αποκωδικοποίησης ορισμένων παραμέτρων του Πόρφυρα, 

μέσω της δομικής του αναλογίας με τη συγκεκριμένη μουσική μορφή, όπως 

αναλύθηκε παραπάνω. 
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 Βλ.: Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Προτάσεις για τον “Πόρφυρα”», ό.π., 181-183. 
776

 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, I κεφάλαιο, 54-55. 
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Ε) CARMEN SECULARE 

 

Αντιστοιχίες με τη δομική μορφή της φούγκας συναντώνται και στο Carmen 

Seculare. Παρατίθεται παρακάτω το ποίημα, όπως αποτυπώνεται στην δεύτερη 

εκδοτική πρόταση του Κεχαγιόγλου: 

 

Δεν είναι χόρτο ταπεινό, χαμόδεντρο δεν είναι. 

Βρύσες απλώνει τα κλαδιά το δέντρο στον αέρα. 

Μην καρτερείς εδώ πουλί, και μη προσμένεις χλόη
.
 

γιατί, τα φύλλ’ αν είν’ πολλά, σε κάθε φύλλο πνεύμα, 

το ψηλό δέντρ’ ολόκληρο κ’ ηχολογά κι αστράφτει 

μ’ όλους της τέχνης τους ηχούς, με τ’ ουρανού τα φώτα. 

Σαστίζ’ η γη κ’ η θάλασσα κι ο ουρανός το θαύμα,  

το μέγα πολυκάντηλο μες στο ναό της φύσης, 

κι αρμόζουν διάφορο το φως χίλιες χιλιάδες άστρα, 

χίλιες χιλιάδες άσματα μιλούν και κάνουν ένα.  

Στο δέντρο κάτου δέησιν έκαμ’ η βοσκοπούλα
.
 

τ’ άστρα γοργά τη δέκτηκαν, καθώς η γη τον ήλιο, 

τα Σεραφείμ εγνώρισαν το βάθος της αγάπης,  

κι ολόκληρη η Παράδεισο διπλή Παράδεισό ’ναι. 

Ποιος είχε πει που σου ‘μελλε, πέτρα, να βγάλεις ρόδο.  

Αλλά πού τώρα βρίσκονται τα κάτασπρα ποδάρια; 

Πού ‘ναι το στήθος τ’ όμορφο που τέτοιους κόσμους έχει; 

Στ’ αμπέλ’ η κόρη κάθεται και παίζει με τ’ αρνί της.
777

  

 

Έχοντας αναλύσει σε διάφορα στάδια της διατριβής τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της μουσικής φούγκας, και έχοντας διερευνήσει πληθώρα συσχετισμών 

συγκεκριμένων σολωμικών ποιημάτων με τη συγκεκριμένη μουσική μορφή, 

μπορούμε να εντοπίσουμε ορισμένες αναλογίες του Carmen Seculare με τη μουσική 

φούγκα.  

Συγκεκριμένα, μπορούν αρχικά να αντιστοιχηθούν οι φωνές της μουσικής 

φούγκας με δύο φορείς φωνών που εντοπίζονται στο ποίημα (αποτυπώνονται και 

οπτικά πιο πάνω), γύρω από τους οποίους εκτυλίσσεται η δράση: με το υπερφυσικό 

δέντρο, για το οποίο γίνεται αναφορά στους πρώτους 10 στίχους, και με την 

βοσκοπούλα, στην οποία γίνεται αναφορά στους τελευταίους 8 στίχους.  
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 Βλ.: Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Προτάσεις για το “Carmen Seculare” του Σολωμού», ό.π., 48-49.  
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Αξίζει να αναφερθεί η άποψη που διατυπώνει ο Αγγελάτος, σύμφωνα με την οποία το 

πρώτο μέρος του έργου λειτουργεί ως γενικό επιχείρημα και επικεντρώνεται στο 

εγκώμιο της σωματοποιημένης Ολότητας στο υπερβατικό δέντρο, με το δεύτερο να 

αποτελεί την παραδειγματική εφαρμογή και τη διοχέτευση του Συμπαντικού 

περιεχομένου του δέντρου στην ανθρώπινη ψυχή, μέσω της σκηνής με τη 

βοσκοπούλα.
778

 Με βάση την εν λόγω φιλοσοφική και θεωρητική ανάλυση του 

ποιήματος, μπορεί να εντοπιστεί ένας πρώτος συσχετισμός του ποιήματος με τη 

μουσική φούγκα, εφόσον σε καθένα από τα δύο μέρη του έργου που αντιστοιχούν 

στις δύο φωνές της μουσικής φούγκας, εμφανίζεται η έννοια της σωματοποίησης της 

ιδέας της Ολότητας, με διαφοροποίηση ως προς την εμβέλεια και την υφή
:
  στο μεν 

πρώτο μέρος η ιδέα εμφανίζεται πιο ευρεία και θεωρητική, στο δε δεύτερο πιο 

συγκεκριμένη και πρακτική. Το στοιχείο της ανάπτυξης του περιεχομένου της πρώτης 

φωνής στη δεύτερη που συνιστά κεντρικό χαρακτηριστικό της μουσικής φούγκας και 

εντοπίζεται εδώ, αποσκοπεί στην προβολή και διασαφήνηση του συγκεκριμένου 

περιεχομένου.   

Αναλύοντας θεματικά τα δύο μέρη του έργου, πέραν του προαναφερθέντος 

συσχετισμού με τη μουσική φούγκα, μπορούμε να εντοπίσουμε «θέμα», «αντίθεμα» 

στο πρώτο μέρος και «απάντηση» και «αντίθεμα» στο δεύτερο, σύμφωνα με τη 

μουσική ορολογία. Έτσι, στο πρώτο μέρος που αντιστοιχεί στην πρώτη φωνή (σημείο 

αναφοράς το δέντρο), ο πρώτος στίχος που λειτουργεί ως «θέμα», αναφέρεται στον 

πραγματικό κόσμο και συγκεκριμένα στα χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να 

αποδοθούν στο συγκεκριμένο «δέντρο», όπως «χόρτο ταπεινό», «χαμόδεντρο». Και 

οι δύο αυτοί χαρακτηρισμοί, αφενός ανήκουν στον κόσμο του φυσικού και του 

επίγειου, εν αντιθέσει προς τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το δέντρο, τα οποία 

εντοπίζονται στο «αντίθεμα», και αφετέρου αποτυπώνουν μια κατεύθυνση προς τα 

κάτω, τόσο οπτική, εφόσον και τα δύο είδη βλάστησης είναι χαμηλά, όσο και 

ουσιαστική, μέσω του ποιοτικού χαρακτηρισμού «ταπεινό»
. 

τα στοιχεία της 

αποτύπωσης της επίγειας πραγματικότητας και μιας καθοδικής πορείας 

σηματοδοτούν το «θέμα» της εν λόγω ποιητικής φούγκας.  

Στους στίχους 2-6 εντοπίζεται το πρώτο «αντίθεμα» της ποιητικής αυτής 

φούγκας, το οποίο εν αντιθέσει προς το «θέμα», αποτυπώνει στοιχεία εξωπραγματικά 

και υπερφυσικά. Σύμφωνα με την περιγραφή, το δέντρο αποτελείται από κλαδιά που 
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 Δημήτρης Αγγελάτος, Το έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών, ό.π., 

455. 
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αποκτούν την λειτουργία βρυσών, από φύλλα στα οποία κατοικούν πνεύματα, ενώ 

υπέρλογοι ήχοι και ουράνιο φως εκχέονται από αυτό. Βασικά χαρακτηριστικά του 

«αντιθέματος» συνεπώς, αποτελούν αφενός το γεγονός ότι αναφέρεται στον κόσμο 

του υπερφυσικού, μέσω της αντίστοιχης περιγραφής του δέντρου, αφετέρου ότι 

αποτυπώνει μια ανοδική πορεία, εφόσον η περιγραφή τοποθετείται, όχι στα κατώτερα 

επίπεδα του δέντρου, αλλά στα ανώτερα, δηλαδή τα κλαδιά και τα φύλλα, ενώ 

παράλληλα εντοπίζονται αναφορές στις μεταφυσικές έννοιες «πνεύμα» και 

«ουρανός». 

Ο στίχος 11, αποτελεί την «απάντηση» της δεύτερης φωνής (σημείο αναφοράς 

η βοσκοπούλα) και αναφέρεται στη δέηση που πραγματοποιεί η βοσκοπούλα κάτω 

από το δέντρο. Κατ’ αντιστοιχία προς το πρώτο «θέμα», η «απάντηση» αποτυπώνει 

αφενός ένα πραγματικό, επίγειο στοιχείο από την καθημερινή ζωή της βοσκοπούλας 

και αντανακλά αφετέρου την καθοδική κατεύθυνση, μέσω της εξωτερικής, 

σωματικής κίνησης της βοσκοπούλας προς τα «κάτου» για να πραγματοποιήσει τη 

δέηση, και μέσω της φύσης της ενέργειάς της αυτής, εφόσον υπονοείται εδώ το 

στοιχείο της ταπείνωσης που επιτρέπει στον άνθρωπο να προσφεύγει σε παρακλητική 

προσευχή προς τον Θεό. Τα δύο αυτά στοιχεία που επανέρχονται, αποτελούν 

κεντρικά χαρακτηριστικά στοιχεία του λογοτεχνικού «θέματος» και κατ’ επέκταση 

της «απάντησης» της ποιητικής φούγκας.  

Το δεύτερο «αντίθεμα» της μουσικής φούγκας, το οποίο γράφεται αντιστικτικά 

προς την απάντηση και κατ’ αναλογία του πρώτου «αντιθέματος» εντοπίζεται στους 

στίχους 12-14 και αποτυπώνει την υποδοχή της δέησης της βοσκοπούλας από τον 

ουράνιο κόσμο, δηλαδή τα «αστέρια», και τη μετάβασή της στη συνέχεια σε ένα 

μεταφυσικό πεδίο, μέσα από την αναφορά στα «Σεραφείμ» και στην «Παράδεισο». 

Το δεύτερο «αντίθεμα», βρίσκεται στην ίδια λογική με το πρώτο, εφόσον, αναφέρεται 

από τη μια σε έναν κόσμο πέραν του επίγειου, και αντανακλά από την άλλη, μια 

ανοδική πορεία, καθώς η δέηση της βοσκοπούλας ανεβαίνει σταδιακά προς τα πάνω 

και γίνεται δεκτή πρώτα από τα αστέρια και εν συνεχεία από τον Θεό, σε ένα 

υπερβατικό πλέον επίπεδο.   

Σημείωνεται ότι οι στίχοι που δεν περιλαμβάνονται στο «θέμα», «αντίθεμα», 

«απάντηση» και «αντίθεμα», δηλαδή οι στίχοι 7-10 και 15-18, εμπιπτουν στο δομικό 

στοιχείο της μουσικής μορφής της φούγκας που καλείται «codetta» και το οποίο, 

όπως έχει αναλυθεί πιο πάνω, εμφανίζεται μετα το «θέμα» και την «απάντησή» του, ΠΑ
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και συνιστά μια προέκταση που σκοπό έχει την επαναφορά των φωνών στην 

κατάλληλη θέση για την επόμενη τους εμφάνιση.  

Η παραπάνω ανάλυση τεκμηριώνει την εφαρμογή των βασικών 

χαρακτηριστικών στοιχείων της μουσικής φούγκας στο Carmen Seculare. Μέσα από 

τα αντιθετικά στοιχεία που εμφανίζονται στο «θέμα» και στο «αντίθεμα» και 

επανέρχονται στην «απάντηση» και στο δεύτερο «αντίθεμα», προκύπτει μία ενότητα 

που αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της ίδιας της μουσικής μορφής της φούγκας 

και δομείται με συστηματικό τρόπο η σωματοποιημένη Ιδέα, μέσω του συνδυασμού 

φυσικού και υπερφυσικού κόσμου και της ανοδικής πορείας από το επίγειο προς το 

μεταφυσικό πεδίο. Η χρήση των δομικών στοιχείων της φούγκας, επιτρέπει στον 

ποιητή να αποδόσει, τόσο μορφικά, όσο και θεματικά, την έννοια της σωματοποίησης 

της Ιδέας, δηλαδή, όπως αναφέρει ο Αγγελάτος, τη συμπαντικού περιεχομένου 

συναίρεση επίγειου και υπερβατικού κόσμου.
779

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
779

 Βλ.: Δημήτρης Αγγελάτος, Το έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών, 

ό.π., 459. 
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3. Στοιχεία λεκτικής μουσικής
780

 σε σολωμικά ποιητικά έργα 

  

Ζήτημα διερεύνησης του παρόντος υποκεφαλαίου αποτελεί η λεκτική 

μουσική
781

 της ώριμης ποίησης του Σολωμού, η οποία, με βάση την ανάλυση των 

Steven Paul Scher και Werner Wolf,
782

 αφορά στους ποιητικούς και εκφραστικούς 

τρόπους που χρησιμοποιούνται στην ποίηση και μιμούνται την ακουστική ποιότητα 

της μουσικής. Επαναφέροντας ορισμένα θεωρητικά στοιχεία από το πρώτο και 

δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας μας σχετικά με την έννοια της λεκτικής μουσικής, 

στο πλαίσιο μιας σύντομης βιβλιογραφικής αναφοράς στη σολωμική στιχουργία, και 

συνδυάζοντάς τα με συναφείς απόψεις του Μάντζαρου και του Πολυλά που 

αναλύθηκαν στο τρίτο κεφάλαιο, θα εξετάσουμε στο παρόν υποκεφάλαιο, τη 

συγκεκριμένη πτυχή της σχέσης της ώριμης ποίησης του Σολωμού με τη μουσική. 

Μέσα από τον εντοπισμό στοιχείων λεκτικής μουσικής στα ποιήματα του Σολωμού 

και το συσχετισμό τους, όπου μπορεί να στοιχειοθετηθεί, με το νόημα των στίχων και 

ειδικότερα με το σημασιολογικό φορτίο των λέξεων, στις οποίες εντοπίζονται τα 

στοιχεία αυτά, θα επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε μια ακόμα όψη της σχέσης 

της σολωμικής ποιητικής δημιουργίας με τη μουσική. 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, η λεκτική μουσική 

συνίσταται στη μίμηση της ακουστικής ποιότητας της μουσικής στο επίπεδο των 

λέξεων και ενισχύεται από τεχνικές, όπως η ονοματοποιία, η παρήχηση, η συνήχηση 

και η ομοιοκαταληξία
783.

 σημειώνεται ότι οι εν λόγω τεχνικές προωθούνται και 

προβάλλονται και στο πλαίσιο του, μεταγενέστερου του Σολωμού, αισθητικού και 

λογοτεχνικού ρεύματος του Συμβολισμού.
784

  

Σημείο αφετηρίας μας είναι ο ορισμός και η διασαφήνιση των συγκεκριμένων 

όρων, δηλαδή της ονοματοποιίας, της παρήχησης, της συνήχησης και της 

ομοιοκαταληξίας. Ονοματοποιία, σύμφωνα με τον Cuddon, θεωρείται ο σχηματισμός 

και η χρήση λέξεων που μιμούνται συγκεκριμένους ήχους
.
 είναι, όπως αναφέρεται, 
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 Ο όρος λαμβάνεται από τη μελέτη του Steven Paul Scher, «Literature and Music»: Interrelations of 

Literature, ό.π.
.
 βλ. ειδικότερα: 229. 

781
 Βλ.: ό.π. 

782
 Βλ.: Steven Paul Scher, «Literature and Music», ό.π

.
 Werner Wolf, «Reading Musicalized Texts as 

Self-Reflexive Texts, Some Aspects of Interart Discourse», ό.π. Επίσης, βλ. την ανάλυση στο II 

κεφάλαιο της διατριβής μας, 33-40. 
783

 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, Ι κεφάλαιο, 34. 
784

 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, II κεφάλαιο, 108. 
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ένα σχήμα λόγου στο οποίο ο ήχος αντανακλά τη σημασία.
785

 Ο Abrams διακρίνει και 

μία δεύτερη έννοια για την ονοματοποιία, εφόσον, όπως αναφέρει, ο όρος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για λέξεις ή χωρία, που μοιάζουν να αντιστοιχούν ή να παραπέμπουν 

άμεσα σ’εκείνο το οποίο δηλώνουν με οποιοδήποτε τρόπο.
786

 Στην παρούσα 

ανάλυση, θα επικεντρωθούμε στην πρώτη έννοια της ονοματοποιίας, καθότι η 

δεύτερη, αφενός είναι αρκετά ευρεία, αφετέρου περιλαμβάνει πτυχές που εμπίπτουν 

σε κάποιες από τις υπόλοιπες τεχνικές λεκτικής μουσικής.   

Παρήχηση ορίζεται το σχήμα λόγου στο οποίο έχουμε επανάληψη συμφώνων ή 

τονισμένων συλλαβών, ενώ γίνεται διαχωρισμός αφενός μεταξύ της παρήχησης 

συμφώνων, που συνιστά την πυκνή επανάληψη πανομοιότυπων ήχων συμφώνων πριν 

και μετά από διαφορετικά φωνήεντα, αφετέρου της παρήχησης φωνηέντων, δηλαδή 

της επανάληψης παρόμοιων φωνηεντικών ήχων συνήθως κοντινών μεταξύ τους, 

προκειμένου να δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη αίσθηση ευφωνίας.
787

  

Ομοιοκαταληξία, με βάση την σχετική μελέτη του Κοκόλη, είναι η πλήρης 

ομοιότητα δύο ή περισσότερων στίχων από το τελευταίο τους φωνήεν και μετά,
788

 

ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι ομοιοκαταληξίας,
789

 με 

σημαντικότερη την πλούσια, στην οποία η πλήρης ηχητική ομοιότητα καλύπτει, 

εκτός από το τελευταίο τονισμένο φωνήεν του στίχου, και, τουλάχιστον, το αμέσως 

προηγούμενο φωνήεν,
790

 καθώς και διαφορετικά είδη ομοιοκαταληξίας, με βάση τη 

θέση των ομοιοκατάληκτων στίχων στο ποίημα, όπως αναλύονται από τον 

Σταύρου.
791

 Σημειώνεται ακόμα η εσωτερική ομοιοκαταληξία που αφορά στην 

ομοιοκαταληξία δύο ή περισσότερων λέξεων εντός του ίδιου στίχου.
792

 Ο όρος, 

τέλος, συνήχηση χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα είδος ατελούς ή μερικής 
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 Βλ.: J. A. Cuddon, Λεξικό λογοτεχνικών όρων και θεωρίας της λογοτεχνίας, (μετφρ.-επ. επιμ.: 

Γιάννης Παρίσης, Μαρία Λιάπη), Αθήνα, Μεταίχμιο, 2010, 420. 
786

 Βλ.: M. H. Abrams, Λεξικό λογοτεχνικών όρων, (μτφρ.: Γιάννα Δεληβοριά, Σοφία 

Χατζηιωαννίδου), Αθήνα, Πατάκης, 2005, 335. 
787

 Βλ.: J. A. Cuddon, Λεξικό λογοτεχνικών όρων και θεωρίας της λογοτεχνίας, ό.π., 445-446
.
 M. H. 

Abrams, Λεξικό λογοτεχνικών όρων, ό.π., 358-360. 
788

 Βλ.: Ξ. Α. Κοκόλης, Η ομοιοκαταληξία. Τύποι και λειτουργικές διαστάσεις, Αθήνα, Στιγμή, 1993, 

26.  
789

 Βλ. σχετικά: J. A. Cuddon, Λεξικό λογοτεχνικών όρων και θεωρίας της λογοτεχνίας, ό.π., 414-419. 
790

 Βλ.: Ξ. Α. Κοκόλης, Η ομοιοκαταληξία. Τύποι και λειτουργικές διαστάσεις, ό.π., 33.  
791

 Βλ.: Θρασύβουλος Σταύρου, Νεοελληνική Μετρική, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών 

Σπουδών, 1992, 107-110. 
792

 Βλ.: J. A. Cuddon, Λεξικό λογοτεχνικών όρων και θεωρίας της λογοτεχνίας, ό.π., 416. 
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ομοιοκαταληξίας, κατά την οποία η τελευταία συλλαβή δύο στίχων 

ομοιοκαταληκτούν μεταξύ τους ως προς τα φωνήεντα και όχι ως προς τα σύμφωνα.
793

  

Αξίζει να σημειωθεί ο ορισμός της παρήχησης που δίνει ο Σαραλής, 

εντάσσοντάς την σε μουσικά συμφραζόμενα, ως το ευχάριστο δηλαδή συναίσθημα 

που προκαλείται από την επανάληψη ίδιων συμφώνων, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται, μέσω της ηχητικής των λέξεων, ηχητική αρμονία.
794

 Για μιμητική 

αρμονία κάνουν λόγο οι Βουτιερίδης, Παπανικολάου και Σταύρου, όρος που 

χρησιμοποιείται είτε αντί του ονοματοποιία, είτε παράλληλα με αυτόν, χωρίς να 

εντοπίζεται μεταξύ των όρων ιδιαίτερη εννοιολογική διαφορά: η  μιμητική αρμονία 

έτσι, αφορά στη συμφωνία των ήχων των λέξεων προς τη σημασία τους, χάρη στη 

μίμηση φυσικών κρότων, φωνών ζώων και ανθρώπων.
795

  

Οι παραπάνω αναφορές στους όρους που συνιστούν τη λεκτική μουσική, όπως 

παρουσιάζονται σε εγχειρίδια για τη νεοελληνική στιχουργική, εντάσσονται στο 

ευρύτερο πλαίσιο των βασικών κατευθυντήριων γραμμών για τη νεοελληνική 

μετρική. Οι γραμμές αυτές συνίστανται αφενός στην αποδέσμευση της μετρικής 

έρευνας από την αρχαία ελληνική μετρική, αφετέρου στην τονικο-συλλαβική φύση 

των νεοελληνικών στίχων, όπου ο αριθμός των συλλαβών και η κατανομή των 

μετρικών τόνων προσδιορίζουν το είδος του στίχου.
796

  

Εδώ, αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του συστήματος διάκρισης 

και κατάταξης των νεοελληνικών στίχων, διακρίνονται δύο διαφορετικά συστήματα 

μέτρησης στην ελληνική στιχουργία: το μεν πρώτο είναι ανάλογο του «ιταλικού» και 

μετρά τον στίχο με βάση την παροξύτονη μορφή του (εμφανίζεται σε οξύτονη, 

παροξύτονη και προπαροξύτονη μορφή), στο δε δεύτερο που ορίζεται ως «ελληνικό», 

εφόσον απαντάται στη δημοτική ποίηση, εναλλάσσονται ισοσύλλαβοι στίχοι, με τον 

                                                           
793

 Βλ.: M. H. Abrams, Λεξικό λογοτεχνικών όρων, ό.π., 544. Αναφορές στους συγκεκριμένους όρους, 

μπορούν να εντοπιστούν και σε βασικά εγχειρίδια για τη νεοελληνική μετρική και στιχουργική, όπως 

του Ηλία Π. Βουτιερίδη, (Νεοελληνική στιχουργική, Αθήνα, Κολλάρος, 1929), του Κώστα 

Παπανικολάου (Νεοελληνική καλολογία: αισθητική του λόγου, Αθήνα, Εστία, 1980 [4
η
]), του Γιάννη 

Σαραλή (Νεοελληνική μετρική, Αθήνα, Εστία, 1991, Α΄ έκδοση: 1953) και του Θρασύβουλου Σταύρου, 

Νεοελληνική μετρική, ό.π. Οι όροι ομοιοκαταληξία και παρήχηση μπορούν να εντοπιστούν και στις 

τέσσερις μελέτες, ενώ ο όρος συνήχηση, εντοπίζεται μόνο στην μελέτη του Σταύρου και ορίζεται ως το 

ατελές ομόηχο του τέλους των στίχων: ό.π., 104. 
794

 Βλ.: Γιάννης Σαραλής, Νεοελληνική μετρική, ό.π., 114. 
795

 Βλ.: Κώστας Παπανικολάου, Νεοελληνική καλολογία: αισθητική του λόγου, ό.π., 47. 
796

 Βλ.: Ευριπίδης Γαραντούδης, «Προβλήματα ορολογίας και μεθόδου της νεοελληνικής μετρικής»: 

Μνήμη Σταμάτη Καρατζά, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική 

Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1990, 417-435
.
 βλ. ειδικότερα: 422-423. 
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ένα τόνο στη λήγουσα και τον άλλο στην προπαραλήγουσα.
797

 Τα δύο συστήματα 

μέτρησης, αποτυπώνονται και στην ποίηση του Σολωμού, που διακρίνονται δύο 

περίοδοι στιχουργικών επιλογών: η ιταλική, που ονομάζεται έτσι λόγω του ότι 

χρησιμοποιούνται στίχοι ιταλικής καταγωγής και περιλαμβάνει τα πρώτα ποιήματα 

του Σολωμού μέχρι και τον Λάμπρο, και η ελληνική που χαρακτηρίζεται από τη 

χρήση του δεκαπεντασύλλαβου στίχου και περιλαμβάνει τα ποιήματα μετά το 1833, 

από τον Κρητικό και εξής.
798

 Οι πρώτοι αναλυτές της σολωμικής στιχουργίας, ο 

Ιάκωβος Πολυλάς και ο Νικόλαος Μάντζαρος, οι απόψεις των οποίων έχουν 

αναλυθεί διεξοδικά στο IΙΙ κεφάλαιο,
799

 περιγράφουν με συγκεκριμένο τρόπο την 

στιχουργία και τα μετρικά χαρακτηριστικά της σολωμικής ποίησης, αποδίδοντας 

χαρακτηριστικά σε ποιήματα, όπως «μελωδικότατη στιχουργία» ή «ύπαρξη νέων 

ηχητικών ρυθμικών δομών στίχου»
800

.  

Χρειάζεται εδώ να υπενθυμιστούν οι δύο προσωδιακές φάσεις των ποιημάτων 

του Σολωμού, που εντοπίζονται από τον Πολυλά, με τη μεν πρώτη να περιλαμβάνει 

τα ποιήματα μέχρι το Β’ Σχεδίασμα, έχοντας ως κύριο χαρακτηριστικό τη συνίζηση, 

στη δε δεύτερη, όπου εμπίπτουν τα ύστερα ανομοιοκατάληκτα ποιήματα του 

Σολωμού, να αποφεύγεται συστηματικά η συνίζηση.
801

 Χαρακτηριστικό της 

σολωμικής στιχουργίας που εντοπίζεται και από τους δύο πρώτους αναλυτές της, τον 

Μάντζαρο και τον Πολυλά είναι ότι η ηχητική και ρυθμική οργάνωση των στίχων 

συμβαδίζει με την νοηματική και υφολογική τους απόδοση,
802

 άποψη ιδιαίτερα 

σημαντική για τους σκοπούς του παρόντος υποκεφαλαίου, εφόσον συνδέεται, σε 

αρκετές περιπτώσεις με τις τεχνικές της λεκτικής μουσικής. Ανάλογη με την 

παραπάνω άποψη διατυπώνει και ο Γεράσιμος Σπαταλάς,
803

 ο οποίος υποστηρίζει 

ειδικότερα ότι τα μέσα της ομοιοκαταληξίας και της ονοματοποιίας -ορίζεται ως η 

απόδοση με ηχητική λέξεων του περιγραφόμενου ή αναφερόμενου ήχου και της 

αναφερόμενης κινήσεως- χρησιμοποιούνται από τον Σολωμό προς επίτευξη της εν 

                                                           
797

 Βλ.: Ευριπίδης Γαραντούδης, «Προβλήματα ορολογίας και μεθόδου της νεοελληνικής μετρικής», 

ό.π., 424
.
 Ευρυπίδης Γαραντούδης, Αρχαία και νέα ελληνική μετρική: ιστορικό διάγμαμμα μιας 

παρεξήγησης, (εισ.: Massimo Peri), Universita di Padova, 90-93. 
798

 Βλ.: Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική του Σολωμού: ρυθμός μιχτός, αλλά νόμιμος;», Πόρφυρας 

95-96 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2000) [Αφιέρωμα στο Σολωμό] 325-358
.
 βλ. ειδικότερα 331. 

799
 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, IΙΙ κεφάλαιο, 150-161.  

800
 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, IΙΙ κεφάλαιο, 158 και 152 αντίστοιχα.  

801
 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, IΙΙ κεφάλαιο, 158-161. 

802
 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, IΙΙ κεφάλαιο, 152-153, 159. 

803
 Βλ.: Γεράσιμος Σπαταλάς, «Η στιχουργία του Σολωμού», Νέα Εστία 1-2 (1927) 549-554, 619-626

.
 

βλ. ειδικότερα, 549. 
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λόγω σχέσης.
804

 Σύμφωνα με τον μελετητή, στο Β΄ και στο Γ΄ Σχεδίασμα των 

Ελεύθερων Πολιορκισμένων, μπορεί να εντοπιστεί μια γενικευμένη χρήση τεχνικών 

για αποτύπωση του νοήματος των στίχων στην ηχητική τους δομή ή για μουσική 

απόδοση της κίνησης που περιγράφουν, ή της εικόνας που μεταφέρουν στους «ήχους 

των λέξεων» και στο «ρυθμικό τους βάδισμα».
805

  

Η μέριμνα του Σολωμού να ταιριάζει το στίχο του στις κυμάνσεις του 

περιεχομένου, σε συνδυασμό με την τεχνική της μιμητικής αρμονίας, χαρακτηρίζει τη 

μετρική του και τον καθιστούν, όπως έχει υποστηριχτεί, ασύγκριτο.
806

 Η παραπάνω 

άποψη διατυπωμένη σε πλαίσιο αναφορών για τις απαραίτητες προϋποθέσεις μιας 

συστηματικής διερεύνησης της μετρικής ταυτότητας των έργων του Σολωμού, 

παρέχει ένα όριο σχετικά με το ζήτημα της έκφρασης του νοήματος διαμέσου της 

μετρικής δομής των στίχων· συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται, έχει γίνει υπερβολική 

χρήση από τους αναλυτές της σολωμικής ποίησης, της αντιστοιχίας μέτρου και 

περιεχομένου, ότι δηλαδή, έχει δικαιολογηθεί και τεκμηριωθεί κάθε παράβαση στο 

μέτρο του στίχου, μέσω του συσχετισμού με την απόδοση του περιεχομένου του 

στίχου.
807

 Οι δικαιολογημένες αυτές επιφυλάξεις λαμβάνονται εδώ σοβαρά υπόψη, 

ούτως ώστε να αποφευχθεί η γενικευτική χρήση των συσχετισμών μεταξύ στοιχείων 

λεκτικής μουσικής και περιεχομένου των στίχων στα σολωμικά ποιήματα.     

Αναφέρεται τέλος, ότι ο Σπαταλάς εντοπίζει τέσσερις περιόδους της σολωμικής 

στιχουργίας,
808

 με βάση τα κοινά μετρικά χαρακτηριστικά καθεμιάς από αυτές: στην 

πρώτη εντοπίζονται ποικίλα είδη στίχων που προέρχονται από τη δημοτική ποίηση ή 

την ιταλική στιχουργία, στη δεύτερη όπου γίνεται προσπάθεια «να υψώσει τη 

νεοελληνική στιχουργία στο ευρωπαικό επίπεδο»
809

 χρησιμοποιούνται ανάλογοι 

στίχοι, στην τρίτη δεσπόζει ο δεκαπεντασύλλαβος στίχος και η χρήση τεχνικών 

μέσων όπως η συνίζηση και η πληθώρα φωνηέντων για δημιουργία απαλότητας και 

μελωδικότητας στον στίχο, ενώ στην τέταρτη, χρησιμοποιείται ο 

δεκαπεντασύλλαβος, έχοντας αποβάλει στοιχεία όπως η συνίζηση και η ευρεία χρήση 

                                                           
804

 Βλ: ό.π., 549-550. 
805

 Βλ.: Γεράσιμος Σπαταλάς, «Η στιχουργική τέχνη του Δ. Σολωμού»: Η στιχουργική τέχνη. Μελέτες 

για τη νεοελληνική μετρική, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997, 217-249
.
 βλ. 

ειδικότερα: 235, 244.  
806

 Βλ. σχετικά: Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική του Σολωμού: ρυθμός μιχτός, αλλά νόμιμος;», 

ό.π., 329. 
807

 Βλ.: Ευριπίδης Γαραντούδης, «Για τη μετρική και τους μετρικούς του Σολωμού»: Εισαγωγή στην 

ποίηση του Σολωμού. Επιλογή κριτικών κειμένων, (επιμ.: Γ. Κεχαγιόγλου), Ηράκλειο, 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2003, 355-361
. 
βλ. ειδικότερα: 359. 

808
 Βλ.: Γεράσιμος Σπαταλάς, «Η στιχουργική τέχνη του Δ. Σολωμού», ό.π.

.
 βλ. ειδικότερα: 246-249. 

809
 Βλ.: ό.π., 248. 
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φωνηέντων, για να δώσει στον στίχο του τα χαρακτηριστικά της «ρωμαλεότητας και 

αρρενωπότητας».
810

 Σύμφωνα με τον Γαραντούδη,
811

 η σολωμική μετρική 

παρουσιάζει δημιουργική εξέλιξη και οργανική ανέλιξη από τα πρώτα μέχρι και τα 

τελευταία έργα
. 

ο εγκλισματισμός του ενδεκασύλλαβου στίχου στο εντόπιο 

περιβάλλον αφενός, και η συστηματική κατεργασία και τελειοποίηση του 

δεκαπεντασύλλαβου στίχου αφετέρου με αποτέλεσμα να αναχθεί ο εθνικός στίχος σε 

«ένα εντελές στιχουργικό εργαλείο της προσωπικής ποίησης»
812

, αποτελούν 

επιτεύγματα του Σολωμού που αναδεικνύουν, όπως υποστηρίζει ο μελετητής, τον 

«οριακό χαρακτήρα της ποίησής του».
813

  

Στο παρόν υποκεφάλαιο, θα εντοπιστούν και θα αναλυθούν στοιχεία λεκτικής 

μουσικής, επιλεγμένες δηλαδή περιπτώσεις ονοματοποιίας, παρήχησης, συνήχησης 

και ομοιοκαταληξίας, στο Λάμπρο, στον Kρητικό, στους Ελεύθερους 

Πολιορκισμένους, στον Πόρφυρα και στο Carmen Seculare. Μέσα από την 

διερεύνηση αυτή, επιχειρείται να τεκμηριωθεί αφενός η ύπαρξη λεκτικής μουσικής 

στην σολωμική ποίηση, αφετέρου να διερευνηθούν συγκεκριμένες λειτουργικές 

πτυχές της, όπως ο συσχετισμός της λεκτικής μουσικής με το περιεχόμενο των 

στίχων.  

 

 

 

 

                                                           
810

 Βλ.: ό.π., 249. 
811

 Βλ.: Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική του Σολωμού: ρυθμός μιχτός, αλλά νόμιμος;», ό.π., 326-

329, 438. 
812

 Βλ.: ό.π., 329. 
813

 Βλ.: ό.π., 348-351. 
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Α) ΛΑΜΠΡΟΣ 

 

Το μεγαλύτερο μέρος του Λάμπρου (με εξαίρεση τα δύο άσματα, το πρώτο από 

τα οποία είναι γραμμένο σε εξασύλλαβο και το δεύτερο σε πεντασύλλαβο στίχο) είναι 

γραμμένο σε ενδεκασύλλαβο στίχο και οκτάβες, οκτάστιχες δηλαδή στροφές, στο 

πλαίσιο του ιταλικού συστήματος μέτρησης. Δύο συμπεράσματα για τους 

ενδεκασύλλαβους του Σολωμού, στα οποία καταλήγει σε μελέτη της η Lucia 

Marcheselli Loukas, σχετίζονται αφενός με την τελειότητά τους ως προς τα μετρικο-

τονικά σχήματα που ακολουθούν, αφετέρου με την ποικιλία μετρικο-τονικών 

σχημάτων που εντοπίζονται σε αυτούς, μέχρι και τον Λάμπρο.
814

 Στο άρθρο του 

«Περί Σολομού»
815

, ο Εμμανουήλ Στάης εξετάζει ένα μεγάλο μέρος του Λάμπρου και 

εντοπίζει αρκετές περιπτώσεις, όπου η «λεκτική περιβολή»
816

 των στίχων, δηλαδή η 

μορφή, ανταποκρίνεται προς το περιεχόμενο τους.     

Η ανάλυσή μας στον Λάμπρο, αφορά στον εντοπισμό και ανάλυση ορισμένων 

περιπτώσεων που εμπίπτουν σε δύο από τις τεχνικές λεκτικής μουσικής, την 

παρήχηση και την ονοματοποιία.  

Στο δεύτερο «άσμα» με τίτλο «Η τρελή μάνα ή Το κοιμητήριο» (περιγράφεται 

η νυκτερινή περιπλάνηση μιας μάνας που έχει χάσει τα δύο της παιδιά στο 

κοιμητήριο), εντοπίζεται μία περίπτωση ονοματοποιίας στην όγδοη στροφή:   

 

Δεν άκουες βάβισμα 

χαμένου σκύλου
.
 

Πουλιού δεν άκουες 

Λάλημα, ή χείλου, 

Ή κλωνοφλίφλισμα 

Να πνέη τερπνά. (ό.π, 176, 19.8) 

 

Η απόλυτη ησυχία που επικρατεί στον χώρο του κοιμητηρίου και επιτονίζει το 

ήδη τρομακτικό σκηνικό, αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, στην έλλειψη ακόμα και ενός 

«βαβίσματος» κάποιου χαμένου σκυλιού. Η λέξη «βάβισμα» αποτελεί μία περίπτωση 

ονοματοποιίας από τον  αντίστοιχο φυσικό ήχο («βαβ») που παράγει ο σκύλος, και η 

                                                           
814

 Βλ.: Lucia Marcheselli Loukas, «Ζητήματα στιχουργίας - Ο εντεκασύλλαβος του Σολωμού», Όψεις 

της λαικής και της λόγιας νεοελληνικής λογοτεχνίας, 5
η
 Επιστημονική Συνάντηση αφιερωμένη στον 

Γιάννη Αποστολάκη, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1992, 251-274.  
815

 Bλ.: Εμμανουήλ Στάης, «Περί Σολομού» (1893): Σολωμός: προλεγόμενα κριτικά Στάη-Πολυλά-

Ζαμπελίου (επιμ: A.Θ. Κίτσιος-Μυλωνάς), Αθήνα, ΕΛΙΑ, 1980, 441-470. 
816

 Βλ.: ό.π., 448. 
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παρουσία της στον στίχο, συντονισμένη με τα στοιχεία της λεκτικής μουσικής, 

επιτείνει το σημασιολογικό βάρος του στίχου, δηλαδή την απόδοση της απόλυτης 

ερημιάς. Το γεγονός ότι ο ήχος που παράγει ο σκύλος, αποτυπώνεται με την τεχνική 

της ονοματοποιίας, η οποία προσδίδει μεγαλύτερη παραστατικότητα στην 

περιγραφόμενη κατάσταση πραγμάτων, ενισχύει, με αντιπαραθετικό τρόπο, την 

τρομακτική ησυχία του κοιμητηρίου.    

Προς το τέλος του ίδιου «άσματος», στο χωρίο που έχει συσχετιστεί με τη 

μουσική μορφή του ροντό
817

 και παρατίθεται ο παραληρηματικός μονόλογος της 

μάνας,  η συστηματική παρεμβολή της στροφής για το χτύπημα των σημάντρων κάνει 

ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της: 

 

Γκλαν γκλαν τα σήμαντρα                              

Της εκκλησίας, 

Γκλαν γκλαν οι αντίλαλοι                               

Της ερημίας 

Αποκρινόντανε 

Φρικτά φρικτά. (ό.π, 179-182, 19. 20, 23, 26, 29) 

 

Η απόδοση του ήχου των σημάντρων στις λέξεις «γκλαν γκλαν», που 

επαναλαμβάνεται μετ’ επιτάσεως στο πλαίσιο της ίδιας στροφής αλλά και του 

«άσματος» (η στροφή επανέρχεται τέσσερις φορές, ανά δύο στροφές λόγου της 

μάνας), παραπέμπει στην τεχνική της ονοματοποιίας και στη δημιουργία λεκτικής 

μουσικής. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η παρήχηση φωνηέντων, η οποία 

εντοπίζεται στους ίδιους στίχους, με την επανάληψη του φωνήεντος [a] (πέντε φορές 

στον πρώτο στίχο και τέσσερις φορές στον τρίτο στίχο της πιο πάνω στροφής). Η 

χρήση της ονοματοποιίας και της παρήχησης, ενισχύουν αφενός την 

παραστατικότητα των περιγραφόμενων γεγονότων και συντονίζονται αφετέρου με τη 

σημασιολογική απόδοση της φρικτής επανάληψης που προσιδιάζει στην ερημιά του 

νεκροταφείου.  Ανάλογα, οι λέξεις «γκλαν γκλαν» που αποτυπώνουν τον ήχο του 

σημάντρου, σε συνδυασμό με την επανάληψη του μοναδικού φωνήεντος που 

περιέχεται σε αυτές, επιχειρούν να αποδώσουν μορφικά και ακουστικά τον ήχο του 

σημάντρου και να επιτείνουν το σημασιολογικό φορτίο του στίχου, και στην 

παρακάτω στροφή: 

 

                                                           
817

 Βλ.: στην παρούσα διατριβή, κεφάλαιο IV, 240-246. 
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Γκλαν γκλαν παράδερνε 

με τα γλωσσίδια 

κι εματαρχίναε, 

κι έλεε τα ίδια, 

ως όπου εβράχνιασε 

θανατερά. (ό.π, 182, 19.30)  

 

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες περιπτώσεις παρήχησης που 

εντοπίζονται σε ενδεκασύλλαβους του Λάμπρου. Η αναφορά που γίνεται σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, σε κύριες λέξεις του στίχου βασίζεται στη 

διαφοροποίηση των λέξεων αυτών ανάλογα με τη βαρύτητα που έχουν στα εκάστοτε 

συμφραζόμενα, με κριτήρια τη συντακτική και τη νοηματική λειτουργία τους· με 

βάση τα δύο αυτά κριτήρια στις κύριες λέξεις δεν εμπίπτουν οι σύνδεσμοι, οι 

προθέσεις, οι αντωνυμίες και τα άρθρα.  

Η πρώτη περίπτωση παρήχησης φωνηέντων, εντοπίζεται στον δεύτερο στίχο 

του πρώτου αποσπάσματος του Λάμπρου, όπου η Μαρία εκφράζει τον πόνο της για 

τις δοκιμασίες της ζωής της, αναφερόμενη στο Θεό: 

 

Εκειός που ακούει και τη δροσιά που στάει 

Βλέπει τα βασανά μου και βογγάει (ό.π, 160, 1)     

 

Η παρήχηση του [v] που ανιχνεύεται στην αρχή καθεμιάς από τις τρεις κύριες 

λέξεις του δεύτερου στίχου, σε συνδυασμό με την παρήχηση του [a] που εντοπίζεται 

πέντε φορές στον ίδιο στίχο, πέραν του ότι λειτουργεί ως η συνοδεία, με μουσικούς 

όρους, του στίχου (βλ. παρακάτω), μέσω του σταθερού ακούσματός τους, συνδέεται 

με το νόημα και τη σημασιολογική πτυχή του στίχου. Η ηχητική επανάληψη του [v] 

και του [a] παραπέμπει στον ήχο του βογγητού και συντονίζεται με τη σημασιολογική 

βαρύτητα του στίχου, το γεγονός δηλαδή ότι ακόμα και ο Θεός μπορεί να λυγίσει από 

τα βάσανα των ανθρώπων.  

Στο δεύτερο απόσπασμα, η Μαρία απευθύνεται στον Λάμπρο υπενθυμίζοντάς 

του την ημέρα της τελικής κρίσης των ψυχών των ανθρώπων, που θα αναγγελθεί με 

τη σάλπιγγα: 

 

Βλέπεις τούτους τους τάφους; Καμιά μέρα  

εδώ μέσα και συ θε να κοιμάσαι,  

έως όπου από ψηλά θέλει βουίση 

η σάλπιγγα η στερνη να σε ξυπνήση. (ό.π, 160,2)    
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Η παρήχηση του [s] στον τέταρτο στίχο, που αρχίζει από την τελευταία 

συλλαβή του προηγούμενου στίχου και εντοπίζεται σε όλες τις κύριες λέξεις του, 

συνδέεται άμεσα με το περιεχόμενο του στίχου, αφενός επειδή εντοπίζεται στο 

σημείο όπου γίνεται αναφορά σε μουσικό ήχο και αφετέρου μέσω του συσχετισμού 

της με το νόημα του στίχου. Συγκεκριμένα, η εμφατική ηχητική επανάληψη του [s], 

συντονίζεται με την αποκαλυπτική εικόνα της ημέρας της Κρίσης που 

σηματοδοτείται από τον ήχο της σάλπιγγας και της προσδίδει έμφαση.      

H χρήση της παρήχησης του [s] για την αποτύπωση του σημασιολογικού 

φορτίου των λέξεων και για την απόδοση έμφασης στον στίχο που αναφέρεται στον 

ήχο της βροντής, εντοπίζεται και στην αμέσως επόμενη περίπτωση, όπου το [s] 

επαναλαμβάνεται πέντε φορές στον πρώτο στίχο και τρεις φορές στον δεύτερο στίχο: 

 

Συχνοφέγγει αστραπή, σχίζει το σκότος,                

και της βροντής πολυβουίζει ο κρότος. (ό.π, 163, 9.4) 

 

Μια ακόμα ενδιαφέρουσα περίπτωση παρήχησης, αφορά στην παρήχηση του 

[i], η οποία εντοπίζεται στα πιο κάτω σημεία του ποιήματος: 

 

Και δε σ’ είδα ποτέ δάκρυα να χύσης, 

Παρά λίγη στιγμή πριν μ’ ατιμήσης. (ό.π, 160, 3)             

 

Τρέμει στην πρύμνη η κόρη καθισμένη,                          

Ξέπλεκα ομπρός ως κάτου τα μαλλιά της, 

Να μη δη το φεγγάρι που προβαίνει. (ό.π, 165, 15) 

 

Κανείς δεν του μιλεί και δεν του δίνει                              

το φιλί το γλυκό που φέρνει ειρήνη.(ό.π, 186, 23)             

 

Το συγκεκριμένο φωνήεν επαναλαμβανόμενο από πέντε μέχρι οκτώ φορές σε 

περισσότερες από τρεις κύριες λέξεις ανά στίχο, ενισχύει την ακουστική επίδραση 

της παρήχησης, ιδιαίτερα καθώς στα προηγούμενα  παραδείγματα, ένα μέχρι τρία από 

τα φωνήεντα που συνιστούν την παρήχηση, είναι τονισμένα.  

 

Πέραν της λεκτικής μουσικής που δημιουργείται μέσω των παρηχήσεων, αξίζει 

να αναφερθούν δύο ακόμα συσχετισμοί της τεχνικής της παρήχησης με τη μουσική, 
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ένας από τους οποίος έχεις ακροθιγώς αναφερθεί πιο πάνω. Συγκεκριμένα, το γεγονός 

ότι ένα γράμμα, φωνήεν ή σύμφωνο, επανέρχεται με ορισμένη συχνότητα στον στίχο 

και τρόπον τινά κρατιέται σταθερό κατά τη διάρκεια της εκφοράς του στίχου, 

παραπέμπει αρχικά στην έννοια της συνοδείας που υπάρχει στην μουσική, δηλαδή 

της συνύπαρξης μιας μελωδικής γραμμής που έχει το βασικό ρόλο στη σύνθεση, με 

μια δεύτερη γραμμή που αποτελείται από συγχορδίες ή άλλα σχήματα,
818

 ή αλλιώς 

του παιξίματος ενός μουσικού οργάνου που συνοδεύει την εκτέλεση μιας κύριας 

μελωδίας από τραγουδιστή.  

Ο δεύτερος συσχετισμός της λειτουργίας της παρήχησης στην ποίηση με τη 

μουσική, συνδέεται με την έννοια του ίσου ή ισοκρατήματος που εντοπίζεται ως όρος 

στην βυζαντινή μουσική, και αφορά στην εκφορά ενός φθόγγου επί μακρόν και στη 

λειτουργία του ως βοηθητικής μελικής γραμμής που συνοδεύει την κυρίως 

μελωδία.
819

 Σκοπός του ίσου, το οποίο κρατά το φθόγγο της βάσης ή ένα από τους 

δεσπόζοντες φθόγγους του ήχου στον οποίο ανήκει το μέλος που συνοδεύει, είναι να 

πλουτίσει αρμονικά το μέλος.
820

 Ο εμπλουτισμός του ήχου που επιτυγχάνεται με το 

ισοκράτημα, μπορεί να διασυνδεθεί με τον εμπλουτισμό τόσο του ήχου, όσο και της 

σημασίας των λέξεων, ο οποίος επιτυγχάνεται με τις παρηχήσεις στην ποίηση. 

Μια διπλή παρήχηση του [a] και του [p] εντοπίζεται στον πρώτο στίχο του πιο 

κάτω αποσπάσματος: 

 

Η θάλασσα αποπάνου μας πηδάει,                           

και το καράβι σύψυχο βουλιάει. (ό.π, 163, 9.5) 

 

Η επανάληψη εφτά φορές στον πρώτο στίχο του φωνήεντος [a], το οποίο 

αποτελεί το μοναδικό φωνήεν της πρώτης κύριας λέξης του στίχου, συνδέεται με τη 

μορφική απόδοση και την έμφαση στη λέξη «θάλασσα», γύρω από την οποία 

δομείται το δίστιχο, ιδιαίτερα καθώς οι τρεις τονισμένες συλλαβές του στίχου 

εντοπίζονται στο συγκεκριμένο φωνήεν.  

Η διπλή παρήχηση του [a] και του [r], μπορεί να εντοπιστεί στο παρακάτω 

απόσπασμα, όπου ο Λάμπρος, αφού δείξει την πλεξίδα της νεκρής κόρης τους στην 

                                                           
818

 Βλ.: Γιάννης και Ανθούλα Παπαδοπούλου, Μορφολογία της μουσικής, ό.π., 17-18. 
819

 Βλ.: Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου, Θεωρία και πράξη της εκκλησιαστικής μουσικής, εκδ. Ιεράς 

Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, Άγιον Όρος, 2013, 312-314. 
820

 Γεωργίου Χατζηθεοδώρου, Μέθοδος διδασκαλίας της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, Μέρος 

2: Θεωρητικόν, εκδ. βιβλίων Βυζαντινής Μουσικής «Μιχαήλ Ι. Πολυχρονάκης», Νεάπολις Κρήτης, 

2004, 148-149. 
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Μαρία και εκείνη του ζητήσει να της δώσει εξηγήσεις, αρχίζει να της αποκαλύπτει 

την αλήθεια: 

 

«Α! Μα τη σημερνή, πες μου τα όλα.» 

«Συφορά και μαυρίλα! Άκου τρομάρα              

που του ανθρώπου η ψυχή δεν απομένει. 

Ω! Του Θεού μ’ εχτύπησε κατάρα 

σ’ έναν τρόπο!» Και μια στιγμή σωπαίνει. (ό.π, 184, 20) 

 

Η επανάληψη του [a] έξι φορές στον δεύτερο στίχο, συντονίζεται με την 

τραγικότητα του λόγου του Λάμπρου και επιτείνει την έντονη συναισθηματική 

φόρτιση που τον χαρακτηρίζει, ιδιαίτερα καθώς τρία από τα [a] είναι τονισμένα
.
 προς 

την κατεύθυνση της απόδοσης της συναισθηματικής φόρτισης του ήρωα λειτουργούν 

και δύο άλλα μορφικά στοιχεία που εντοπίζονται στο απόσπασμα, όπως τα τέσσερα 

θαυμαστικά και τα δύο επιφωνήματα. Η παρήχηση του [r], το οποίο επαναλαμβάνεται 

τέσσερις φορές σε τρεις λέξεις, ενισχύει το σημασιολογικό βάρος των λέξεων αυτών 

και κατ’ επέκταση τη φορτισμένη συγκινησιακά κατάσταση πραγμάτων, εφόσον οι 

λέξεις αυτές χαρακτηρίζουν την τραγική πραγματικότητα που ο ήρωας πρόκειται να 

αποκαλύψει.  

Στην πρώτη οκτάβα του αποσπάσματος 21, με τίτλο «Η Ημέρα της Λαμπρής», 

εντοπίζονται ορισμένες ακόμα παρηχήσεις: 

 

Καθαρότατον ήλιο επρομηνούσε 

της αυγής το δροσάτο ύστερο αστέρι,                     

σύγνεφο, καταχνιά, δεν απερνούσε 

τ’ ουρανού σε κανένα από τα μέρη
.
 

Και από κει κινημένο αργοφυσούσε 

τόσο γλυκό στο πρόσωπο τ’ αέρι,                         

που λες και λέει μες της καρδιάς τα φύλλα                 

γλυκιά η ζωή και ο θάνατος μαυρίλα. (ό.π, 185, 21) 

 

Η παρήχηση του [s] το οποίο επαναλαμβάνεται πέντε φορές και η παρήχηση 

του [r] το οποίο επαναλαμβάνεται τρεις φορές στον δεύτερο στίχο, συντονίζονται με 

την απόδοση της εμφάνισης του Αυγερινού και της ηλιόλουστης μέρας, επιτονίζοντας 

την ισχυρότατη αντίστιξή της προς την ακολουθούσα «μαυρίλα» του «θανάτου». 

Στον έκτο στίχο, η ηχητική επανάληψη του [o] εφτά φορές, αποτυπώνει μορφικά την 

περιγραφόμενη διάχυση του «αεριού» στα πρόσωπα των ανθρώπων, αποδίδοντας 
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προβεβλημένο ρόλο στη λέξη «πρόσωπο» που συγκροτείται από το συγκεκριμένο 

φωνήεν. Τέλος, η παρήχηση του [l], το οποίο επαναλαμβάνεται τρεις φορές στον 

έβδομο στίχο, επιτείνει το περιγραφόμενο γεγονός του ιδιάζοντος λόγου του 

«αεριού», συμβάλλοντας παράλληλα στην προετοιμασία για τον ίδιο το λόγο που 

ακολουθεί στον τελευταίο στίχο.   

Στο ίδιο απόσπασμα, στο σημείο όπου αποτυπώνεται η χαρά της Ανάστασης, 

μπορούν να εντοπιστούν σε διάφορα σημεία ορισμένες ακόμα δραστικές παρηχήσεις: 

 

Χριστός ανέστη! Νέοι, γέροι και κόρες                          

Όλοι, μικροί μεγάλοι, ετοιμαστήτε                                 

.... 

Φιληθήτε γλυκά χείλη με χείλη,                                 

Πέστε Χριστός Ανέστη εχθροί και φίλοι.                        

…. 

Δάφνες εις κάθε πλάκα έχουν οι τάφοι, 

Και βρέφη ωραία στην αγκαλιά οι μανάδες
.
                   

Γλυκόφωνα, κοιτώντας τες ζωγραφι- 

σμένες εικόνες, ψάλλουνε οι ψαλτάδες (ό.π, 186, 21)        

 

Η παρήχηση του [r], το οποίο επαναλαμβάνεται τρεις φορές στον πρώτο στίχο, 

και οι παρηχήσεις του [m] και του [i] που επαναλαμβάνονται τρεις και έξι φορές 

αντίστοιχα στον δεύτερο στίχο, συνιστούν περιπτώσεις λεκτικής μουσικής και 

λειτουργούν εμφατικά στην απόδοση του περιεχομένου των στίχων. Η παρήχηση του 

[l], το οποίο επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές, μία σε κάθε κύρια λέξη του στίχου, 

καθώς και η παρήχηση του [i] που επαναλαμβάνεται οκτώ φορές, από μία μέχρι τρεις 

σε κάθε λέξη του στίχου, εντοπίζονται στον τρίτο στίχο πιο πάνω. Η σημασία και η 

επίδραση της ηχητικής επανάληψης του [i], ιδιαίτερα καθώς τρία από αυτά είναι 

τονισμένα, συνίσταται στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος ήχος αποτελεί το μοναδικό 

φωνήεν των λέξεων «φιλί» και «χείλη», γύρω από τις οποίες δομείται νοηματικά ο 

στίχος.  

Η ηχητική επανάληψη του [st] στις τρεις πρώτες λέξεις του τέταρτου στίχου του 

αποσπάσματος και η ηχητική επανάληψη του [a] που εντοπίζεται πέντε φορές στον 

πέμπτο στίχο και έξι φορές στον έκτο στίχο -σε δύο περιπτώσεις οι λέξεις είναι 

τονισμένες-, ενισχύουν την ακουστική επίδραση της παρήχησης. Η παρήχηση του [n] 

που επαναλαμβάνεται τρεις φορές στον τελευταίο στίχο, καθώς και δύο στον 

προηγούμενο στίχο, συνδέεται με το περιεχόμενο του στίχου, εφόσον μέσα από την 
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σταθερή ηχητική επανάληψη ενός συμφώνου, αποδίδεται η έννοια του 

ισοκρατήματος, το οποίο αποτελεί συστατικό στοιχείο της ψαλμωδίας των ψαλτών, 

που περιγράφεται στον στίχο.  

 

Στο απόσπασμα 25 με τίτλο «Η δέηση της Μαρίας και το όραμα του Λάμπρου. 

Το εσπέρας της Λαμπρής», εντοπίζονται οι παρακάτω παρηχήσεις: 

 

Περίσσια, μύρια, σ’ όλη τους τη χάρη,                            

λάμπουν άλλα μονάχα, άλλα δεμένα
.                                            

 

Κάνουν κι κείνα Ανάσταση που πέφτει                           

του ολόστρωτου πελάου μες στον καθρέφτη. (ό.π, 187, 25.1) 

 

Η παρήχηση του [r] που εντοπίζεται στον πρώτο στίχο με την τριπλή 

επανάληψή του, ενισχύει εμφατικά την αναφορά στην πληθωρική εικόνα των 

αστεριών που περιβάλλουν τη Μαρία, και αναπτύσσουν τη δραστική μεταφορά στους 

αμέσως επόμενους στίχους, για την «Ανάσταση» που γιορτάζουν κι’ αυτά στον 

ουρανό. Η παρήχηση του [a] στον δεύτερο στίχο, το οποίο επαναλαμβάνεται οκτώ 

φορές, τέσσερις από τις οποίες είναι τονισμένες, συντονίζεται με το περιεχόμενο του 

αποσπάσματος και συγκεκριμένα με τις λέξεις «άστρα» και «Ανάσταση», γύρω από 

τις οποίες δομείται νοηματικά το απόσπασμα. Μέσω της συστηματικής επανάληψης 

του [a] στον τρίτο στίχο, η περιγραφή των αστεριών συνδέεται με την χαρά της 

Ανάστασης και συγκρατείται στέρεα από ηχητική άποψη στην αντίληψη του 

ακροατή, μιας και η σύνδεση αυτή έχει βαρύνουσα σημασία: μικροσκοπικά για τη 

συγκρότηση της μεταφοράς (βλ. παραπάνω) και μακροσκοπικά για την αντίστιξη που 

θα ακολουθήσει. Η παρήχηση του [n] τέσσερις φορές στον ίδιο στίχο, σε συνδυασμό 

με την παρήχηση του [a], παραπέμπουν στο επιφώνημα «Να!» που εκφράζει έκπληξη 

και θαυμασμό, και επιτονίζουν ηχητικά το ανυπέρβλητο θέαμα των αστεριών στον 

ουρανό και της αντανάκλασής τους στο «ολόστρωτο πέλαγος». 

Στο ίδιο απόσπασμα, στο σημείο όπου ο Λάμπρος, στο πλαίσιο μιας εφιαλτικής 

σκηνοθεσίας, βρίσκεται στην εκκλησία και βλέπει σε όραμα τα τρία νεκρά παιδιά 

του, εντοπίζονται αρκετές παρηχήσεις: 

 

Και ιδού τρία σαν αδέλφια έρμα και ξένα   

που έν’ αγιοκέρι σβημένο βαστούσαν,                            

όπου στρίψει, όπου πάη τ’ απελπισμένα                        

γοργά πατήματα του ακολουθούσαν.  
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Λιγδερά και πλατιά κι όλα σχισμένα                  

τα λαμπριάτικα ρούχα όπου φορούσαν.             

Στα μπροστινά, στα πισινά στασίδια,                       

όλο σιμά του σειούνται τα ξεσκλίδια. (ό.π, 189, 25.7)       

 

Η επανάληψη του [e] πέντε φορές στον πρώτο στίχο, αποδίδει ηχητική έμφαση 

στο περιεχόμενο του στίχου, ενώ ειδικότερα η τονισμένη εμφάνιση του ήχου στη 

λέξη «τρία» επιτονίζει το θεματικό κέντρο του στίχου, την εμφάνιση δηλαδή των   

αδελφιών μπροστά στον Λάμπρο. Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και η παρήχηση 

του [e] που επαναλαμβάνεται τρεις φορές στο δεύτερο στίχο
, 

και μάλιστα σε 

τονισμένη μορφή.     

Η ηχητική επανάληψη του [p] έξι φορές στον τρίτο στίχο, τουλάχιστον μία σε 

κάθε λέξη του στίχου (η λέξη «στριψει» περιέχει το [p] στον ήχο [ps]), ενισχύει την 

ακουστική επίδραση της παρήχησης, η οποία συντονίζεται με το περιεχόμενο του 

στίχου με δύο τρόπους: αφενός επαναφέρει ηχητικά το πρώτο γράμμα της λέξης 

«πάη» η οποία έχει κεντρικό νοηματικό ρόλο στον στίχο, αναφερόμενη στο 

περπάτημα του Λάμπρου μέσα στην εκκλησία· αφετέρου αποδίδει ηχητικά και 

μορφικά τόσο τα βήματα του Λάμπρου, όσο και εκείνα των παιδιών του, τα οποία 

«όπου πάη ακολουθούσαν». Ταυτόχρονα, η παρήχηση του [a] έξι φορές στον τέταρτο 

στίχο, συγκρατεί ηχητικά τα «γοργά πατήματα» του Λάμπρου, που τα 

«ακολουθούσαν» τα παιδιά του.  

Η παρήχηση του [a] στους επόμενους δύο στίχους (στον πέμπτο στίχο 

επαναλαμβάνεται πέντε φορές και στον έκτο στίχο έξι φορές), σε συνδυασμό με την 

παρήχηση του [r] που επανέρχεται τρεις φορές στον έκτο στίχο, ενισχύουν ηχητικά το 

περιεχόμενο των στίχων, αποδίδοντας έμφαση στην ισχυρά αντιστικτική εικόνα 

(γιορτή της Ανάστασης-άδικος θάνατος) που περιγράφεται: τα εορταστικά ρούχα της 

Ανάστασης («λαμπριάτικα ρούχα») σε αντεστραμμένο ρόλο, «λιγδερά», «πλατιά» και 

«σχισμένα», φορεμένα στα νεκρά παιδιά του Λάμπρου.  

Στους τελευταίους δύο στίχους της οκτάβας, εντοπίζονται δύο παρηχήσεις, του 

[a] που επαναλαμβάνεται έξι φορές στον έβδομο στίχο και του [s] που 

επαναλαμβάνεται έξι φορές στον έβδομο στίχο και τρεις φορές στον όγδοο, 

συντονισμένη με το περιεχόμενο των στίχων, την απόδοση δηλαδή του ήχου που 

δημιουργείται από τον αέρα και προκαλεί την κίνηση των «ξεσκλιδιών».  

Η πληθώρα παρηχήσεων συμφώνων και φωνηέντων, που εντοπίζονται σε όλους 

του στίχους της συγκεκριμένης οκτάβας και ο συσχετισμός τους με το περιεχόμενο 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



299 

 

των στίχων, όπως έχει αναλυθεί, καθιστά αφενός την ακουστική επίδραση της 

λεκτικής μουσικής ιδιαίτερα έντονη, αφετέρου την οκτάβα ως ένα από τα 

αντιπροσωπευτικότερα παραδείγματα εντοπισμού στοιχείων λεκτικής μουσικής στον 

Λάμπρο. 

Σε μια από τις επόμενες οκτάβες του αποσπάσματος, στο σημείο όπου το όραμα 

του Λάμπρου λαμβάνει τέλος, με τα τρία πεθαμένα παιδιά του να έχουν εξαφανιστεί, 

τη στιγμή που ξημερώνει η επόμενη μέρα, εντοπίζονται ακόμα κάποιες 

αξιοσημείωτες παρηχήσεις: 

  

Την τρομασμένη κεφαλή ψηλώνει 

και βαριά νεκρολίβανα αναπνέει.                                 

Τέλος πάντων τα μάτια άγρια καρφώνει  

στες δάφνες, και πολληώρα έπειτα λέει.(ό.π, 191, 25.13)  

 

Η παρήχηση του [i] πέντε φορές στον πρώτο στίχο, του [n] τέσσερις φορές και 

του [a] έξι φορές στον δεύτερο στίχο, ενισχύουν ηχητικά το περιεχόμενο των στίχων 

αυτών. Ειδικότερα, η ηχητική επανάληψη του [a] που εκτείνεται σε ολόκληρο στίχο, 

με τη συστηματική εμφάνισή του δύο φορές σε καθεμιά από τις τρεις κύριες λέξεις 

του στίχου, επιτονίζει ακουστικά τη διάχυση της μυρωδιάς του «νεκρολίβανου», το 

οποίο «αναπνέει» ο Λάμπρος. Ανάλογα, η παρήχηση στον επόμενο στίχο του [a], 

εφτά φορές, τρεις από τις οποίες είναι τονισμένες, συσχετίζεται με το περιεχόμενο 

του στίχου: η συστηματική επαναφορά του φωνήεντος, το οποίο αποτελεί σταθερό 

ηχητικό σημείο αναφοράς του στίχου, συντονίζεται με την ενέργεια του Λάμπρου να 

καρφώσει «τα μάτια στες δάφνες», που θα τον οδηγήσει αμέσως μετά στην ύβρη 

όσων θα εκστομίσει.  

Μετά τον μονόλογο του Λάμπρου όπου γίνεται αναφορά στα παθήματά του, 

ακολουθεί η αποχώρησή του από την εκκλησία. Ενώ κατευθύνεται έξω, στο φυσικό 

χώρο, η παρακάτω δραστική εικόνα αποτυπώνει την απόλυτα ταραγμένη και ζοφερή 

εσωτερική, ψυχική του κατάσταση:  

 

Στα μάτια του είναι μαύρη η πρασινάδα,  

τα νερά και τα δέντρα είναι μαυράδια. (ό.π, 192, 25.15)     
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Η ηχητική επανάληψη του [a] εφτά φορές σε καθέναν από τους δύο 

συνεχόμενους στίχους επιτείνει την ακουστική επίδραση της παρήχησης και 

συσχετίζεται δραστικά με το περιεχόμενο των στίχων: μέσω της παρήχησης, 

επανέρχεται ηχητικά σε όλη την έκταση του διστίχου το πρώτο φωνήεν της λέξης 

«μαύρος», που αποτελεί και το κεντρικό θεματικό στοιχείο του διστίχου. Σημειώνεται 

ότι ο παράλληλος συσχετισμός της παρήχησης με το πρώτο φωνήεν της λέξης 

«άσπρος» που τοποθετείται εννοιολογικά στον αντίποδα του «μαύρου», υπερτονίζει 

αφενός την έννοια και την επίδραση του «μαύρου» που χαρακτηρίζει όλα τα 

δεδομένα της πραγματικότητας, «στα μάτια» του ήρωα, παραπέμπει αφετέρου στην 

ισχυρότατη αντίστιξη μεταξύ της ομορφιάς των χρωμάτων της φύσης (το ανθηρό 

πράσινο του εδάφους, το νερό και τα δέντρα)  γύρω από τον ήρωα και της αντίληψης 

που έχει ο ίδιος γι’ αυτά, επιτείνοντας την τραγικότητα της εσωτερικής του 

κατάστασης. 

Τεκμηριώνεται έτσι, μέσα από τον εντοπισμό και την ανάλυση περιπτώσεων 

ονοματοποιίας και παρήχησης στον Λάμπρο που επιχειρήθηκε πιο πάνω, η παρουσία 

της λεκτικής μουσικής και ο συσχετισμός της με το περιεχόμενο των στίχων.   
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Β) ΚΡΗΤΙΚΟΣ 

 

Ο Κρητικός, εντάσσεται στην τρίτη περίοδο της σολωμικής στιχουργίας, 

σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Σπαταλά, που έχει ως κύρια χαρακτηριστικά 

το δεκαπεντασύλλαβο στίχο,
821

 την εκτενή χρήση της συνίζησης και την πληθώρα 

φωνηέντων, συντελεστές όλοι στη δημιουργία απαλότητας και μελωδικότητας στον 

στίχο.
822

 Η αναφορά εξάλλου του Πολυλά, όπως έχει αναλυθεί στο ΙΙΙ κεφάλαιο,
823

 

στη «μελωδικότατη στιχουργία»
824

 του Κρητικού, είναι συναφής. Αξίζει να σημειωθεί 

προκαταρκτικά, ότι, με βάση μια συνολική διερεύνηση που έχω κάνει στον Κρητικό, 

οι παρηχήσεις φωνηέντων εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα (έχουν εντοπιστεί 

παρηχήσεις φωνηέντων σε 45 από το σύνολο 140 στίχων), στοιχείο το οποίο 

επιβεβαιώνει τις απόψεις αφενός του Πολυλά για τη μελωδικότητα του στίχου και 

αφετέρου του Σπαταλά για τη βασισμένη στην πληθώρα φωνηέντων, απαλότητα του.  

Η διερεύνησή μας στον Κρητικό, η οποία θα γίνει στη βάση της έκδοσης του 

κειμένου από την Παπαδοπούλου-Ιωαννίδου,
825

 αφορά στον εντοπισμό και ανάλυση 

ορισμένων περιπτώσεων λεκτικής μουσικής και ειδικότερα περιπτώσεων παρήχησης 

και ομοιοκαταληξίας, όπως και στο συσχετισμό τους με τη σημασιολογική πτυχή των 

στίχων όπου εντοπίζονται.   

Στον στίχο 14, με τον οποίο αρχίζει η μεταφυσική «εποχή» του ποιήματος,
826

 ο 

ήρωας απευθύνεται προς την σάλπιγγα, ζητώντας της να ηχήσει και κατ’ επέκταση να 

σημάνει την έλευση της Δευτέρας Παρουσίας, ώστε να συναντήσει την αγαπημένη 

του: 

 

Γλήγορα σάλπιγγα καλή, ...... αντιλάλει. (ό.π, 132, 14) 

 

Η παρήχηση του [l] το οποίο επαναλαμβάνεται πέντε φορές, τουλάχιστον μία 

σε κάθε λέξη του στίχου, και η παρήχηση του [a], το οποίο επανέρχεται έξι φορές, σε 

                                                           
821

 Για τον δεκαπεντασύλλαβο στον Σολωμό, βλ.: Σπύρος Αλ. Καββαδίας, «Η παιδεία του Δ. Σολωμού 

και ο νεοελληνικός δεκαπεντασύλλαβος», Πόρφυρας 95-96 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2002) 310-324.  
822

 Βλ.: Γεράσιμος Σπαταλάς, «Η στιχουργική τέχνη του Δ. Σολωμού»: Η στιχουργική τέχνη, ό.π., 227-

235.  
823

 Βλ.: στην παρούσα διατριβή: ΙΙΙ κεφάλαιο, σελ. 157-158. 
824

 Βλ.: Ιάκωβος Πολυλάς, «Προλεγόμενα», ό.π., 28.   
825

 Λιλή Παπαδοπούλου-Ιωαννίδου, Ο «Κρητικός» του Δ. Σολωμού στο αυτόγραφο τετράδιο Ζακύνθου 

αρ. 11 ό.π., 131-137. 
826

 Για τις εποχές του Κρητικού, βλ.: Δ. Ν. Μαρωνίτης, «Οι εποχές του “Κρητικού”», ό.π., 224-225. 
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όλες τις λέξεις του στίχου, συντονίζονται με το περιεχόμενο του στίχου, εφόσον 

αφενός επαναφέρουν και αποδίδουν έμφαση στην κομβική από σημασιακή άποψη 

λέξη «σάλπιγγα», μέσω της ηχητικής επανάληψης δύο ήχων της, αφετέρου 

αποτυπώνουν τη διάχυση του μουσικού ήχου της σάλπιγγας, καθώς "διασπείρουν" τις 

δύο παρηχήσεις σε ολόκληρο τον στίχο.  

Προς το τέλος της μεταφυσικής «εποχής» του ποιήματος, μπορούν να 

εντοπιστούν παρηχήσεις του [o] στους παρακάτω δύο στίχους: 

 

«Ο Ουρανός ολόκληρος αγρίκαε σαστισμένος,  

το κάψιμο αργοπόρουνε ο κόσμος ο αναμμένος.» (ό.π, 132, 23-24) 

 

Η παρήχηση του [o] που επαναλαμβάνεται έξι φορές στον στίχο 23 και εννιά 

φορές, σε όλες τις λέξεις του στίχου 24, ενισχύει τη σημασιολογική πυκνότητα των 

περιγραφόμενων, προβεβλημένων εσχατολογικά στο μεγαλειώδες γεγονός της 

Δευτέρας Παρουσίας, στα οριακά για τη ζωή του ανθρώπου σημεία: τον ουρανό και 

τη γη. Έτσι, η ηχητική επανάληψη του [o], συμβατή με την απόδοση του 

επιφωνήματος που εκφράζει απορία ή έκπληξη, συντονίζεται αφενός με την ιδιαίτερα 

φορτισμένη εικόνα του προσωποποιημένου Ουρανού, «σαστισμένου», καθώς βλέπει 

και αισθάνεται όσα εκτυλίσσονται στην επίγεια σφαίρα, αφετέρου μ’ εκείνην του 

φλεγόμενου κόσμου που οδεύει στην κατάλυσή του.  

Επιστρέφοντας στην πρώτη «εποχή» του ποιήματος, εντοπίζονται δύο 

παρηχήσεις στον στίχο 31, η παρήχηση του [s] τέσσερις φορές και η παρήχηση του 

[i] οκτώ φορές:  

 

Κάτι κρυφό μυστήριο εστένεψε τη φύση     

κάθε ομορφιά να στολιστεί και το θυμό ν’ αφήσει.  (ό.π, 133, 31-32) 

 

Η εμφατική ηχητική επανάληψη του [s], συνδέεται με το περιεχόμενο του 

στίχου και  επιτονίζει ειδικότερα το «κρυφό μυστήριο», το υπερφυσικό γεγονός που 

εκδιπλώνεται μέσα από τη φύση και συνίσταται αφενός στην ξαφνική εναλλαγή της 

κατάστασης της θάλασσας, από φουρτουνιασμένη σε ήρεμη, αφετέρου στη 

μυστηριώδη εμφάνιση της «φεγγαροντυμένης».  

Στους στίχους 41-44 όπου γίνεται αναφορά στην «φεγγαροντυμένη», 

εντοπίζονται ορισμένες αξιοσημείωτες παρηχήσεις συμφώνων και φωνηέντων: 
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Κι από το πέλαο που πατεί χωρίς να το σουφρώνει 

κυπαρισσένιο ανάερα τ’ ανάστημα σηκώνει
. 
 

και ανεί τσ’ αγκάλες μ’ έρωτα και με ταπεινωσύνη
.
 

και έδειξε πάσαν ομορφιά και πάσαν καλοσύνη.  (ό.π, 133, 41-44) 

 

Η παρήχηση του [n] που επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές, μία σε κάθε κύρια 

λέξη του στίχου 42, σε συνδυασμό με την παρήχηση του [a] που επαναλαμβάνεται 

εφτά φορές, δύο από τις οποίες είναι τονισμένες, προσδίδουν ηχητική έμφαση στην 

απόδοση της περιγραφής του θεϊκού αναστήματος της «Φεγγαροντυμένης». Στον 

στίχο 44, οι παρηχήσεις του [s] που επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές, και του [a] το 

οποίο επανέρχεται έξι φορές, ιδιαίτερα δε καθώς τρεις από αυτές είναι τονισμένες, 

προβάλλουν τη βαρύτητα  των διαλαμβανομένων στο στίχο, την απόδοση δηλαδή 

των υψηλών, πνευματικών και καθολικής ισχύος («πάσαν»), χαρακτηριστικών του 

Κάλλους και του Αγαθού στο ανυπέρβλητο θεϊκό ον.  

Στους στίχους 59- 61, στο σημείο όπου ο ήρωας συνδέει τη «Φεγγαροντυμένη» 

με παλαιότερες μνήμες του, εντοπίζονται παρηχήσεις που ενισχύουν τη λεκτική 

μουσική: 

 

Ήτανε μνήμη παλαιή γλυκιά κι αστοχισμένη  

που ομπρός μου τώρα μ’ όλη της τη δύναμη προβαίνει,  

σαν από βράχο σκοτεινό βρύσ’ ηλιοστολισμένη. (ό.π, 134, 59-61) 

 

Η ηχητική επανάληψη του [i] οκτώ φορές σε όλες ανεξαιρέτως τις λέξεις του 

στίχου 59, σε συνδυασμό με την ηχητική επανάληψη του ίδιου φωνήεντος έξι φορές 

στον αμέσως επόμενο στίχο, πέραν του ότι καθιστά την ακουστική επίδραση της 

παρήχησης ιδιαίτερα έντονη, καθώς οι τρεις εμφανίσεις του ήχου στον πρώτο στίχο 

είναι όλες τονισμένες, συντονίζεται με τη σημασιολογική πυκνότητα της λέξης 

«μνήμη» και της εικονοποιίας που η τελευταία σχεδόν ακαριαία («τώρα») 

εκδιπλώνει, καθώς αναδύεται («προβαίνει»)  με τον πλέον δυναμικό τρόπο («μ’όλη 

της τη δύναμη»). Οι παρηχήσεις του [s] πέντε φορές και του [o] έξι φορές στον στίχο 

61, αποδίδουν ηχητική έμφαση στην υπερβατικής τάξεως παρομοίωση της ολόφωτης 

«βρύσης» που προβάλλει στολισμένη από τον ήλιο («ηλιοστολισμένη»), μέσα από 

«σκοτεινό βράχο», άμεσα συσχετισμένης με την ανάδυση της ανάμνησης στο μυαλό 

του αγωνούντος ήρωα. 
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Στο πλαίσιο της δεύτερης «εποχής» του ποιήματος, σ’ ένα σημείο παλίνδρομης 

μνήμης του ήρωα, εντοπίζονται η παρήχηση του [a] που επαναλαμβάνεται πέντε 

φορές στον εντεκασύλλαβο στίχο 73 και έξι φορές στον στίχο 74, και η παρήχηση 

του [s] που επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές στον τελευταίο στίχο:  

 

Τ’ αδέλφια μου τα δυνατά οι Τούρκοι..... 

την αδελφή μ’ ατίμησαν και αμέσως την εσφάξαν. (ό.π, 134-135, 73-74) 

 

Η παρήχηση του [s] στο στίχο 74, σε συνδυασμό με την παρήχηση του [a], 

ιδιαίτερα καθώς εντοπίζεται σε όλες τις κύριες λέξεις του στίχου, συμβάλλουν στην 

εμφατική αποτύπωση των αποτρόπαιων πράξεων των Τούρκων και της μοχθηρίας 

που, με βάση το λόγο του ήρωα, τους χαρακτηρίζει.   

Στο παρακάτω απόσπασμα από την τέταρτη «εποχή» του ποιήματος, όπου ο 

ήρωας αυτοβιογραφείται, ανατρέχοντας στην πρώτη και τη δεύτερη «εποχή» του 

ποιήματος, εντοπίζονται παρηχήσεις που ενισχύουν τη λεκτική μουσική του 

ποιήματος:  

  

Ξυπνώ φρενίτης, κάθουμαι
.
 κι ο νους μου κινδυνεύει  

και βάνω την παλάμη μου και αμέσως γαληνεύει.  

Με τούτο έσχιζα τα νερά που τ’ άκουα μυρωδάτα  

με δύναμη που δεν είχα μητε στα πρώτα νιάτα.  

Μήτε όταν εκροτούσαμε, πετώντας τα θηκάρια   

μάχη στενή με τους πολλούς τα λίγα παλικάρια. (ό.π, 135, 93-98)  

 

Η ηχητική επανάληψη του [n] πέντε φορές στον στίχο 93, ενισχύει  τη 

σημασιολογική απόδοση του διανοητικού κινδύνου στον οποίο βρίσκεται ο ήρωας, 

ενώ η παρήχηση του [t] στον στίχο 97, συντονίζεται ηχητικά με τη θεματική αναφορά 

στον «κρότο» της πολεμικής μάχης. Η συστηματική εμφάνιση της παρήχησης του [a] 

σε πέντε συνεχόμενους στίχους (στίχοι 94-98), με την επανάληψη του ήχου από πέντε 

μέχρι εφτά φορές, προεκτείνει ηχητικά τη σημασιολογική βαρύτητα της λέξης 

«παλάμη», η οποία και συνδέει την κατάσταση του ήρωα στην τέταρτη «εποχή», με 

την δράση του στην πρώτη και τη δεύτερη «εποχή» του ποιήματος.   

Στη δεύτερη προσπάθεια αναγνώρισης του «γλυκύτατου ηχού» από τον ήρωα, 

με άξονα αναφοράς το κρητικό αηδόνι, εντοπίζονται ορισμένες εξαιρετικά 

λειτουργικές  παρηχήσεις: 
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Δεν είν’ αηδόνι κρητικό που σέρνει τη λαλιά του   

σε ψηλούς βράχους κι άγριους, όπ’ έχει τη φωλιά του
. 

κι αντιλαλούν οληνυκτίς κιλαιδισμούς αράδα
.
   

κι ακόμα π’ άστραψε τς αυγής η ροδοκοκκινάδα. (ό.π, 136, 113-116) 

 

Η ηχητική επανάληψη του [i] εφτά φορές στον στίχο 113 και η ηχητική 

επανεμφάνισή του εφτά φορές στον στίχο 115, συσχετίζεται δραστικότατα με τη 

σημασιολογική απόδοση αφενός του μουσικού ήχου του «κρητικού αηδονιού», 

αφετέρου της αντήχησής του ήχου αυτού καθόλη τη διάρκεια της νύκτας. Η 

παρήχηση του [l], το οποίο επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές στον στίχο 115, σε 

συνδυασμό με την παρήχηση του [a] που επαναλαμβάνεται εφτά φορές στον στίχο 

116, ενισχύει εμφατικά το περιεχόμενο των στίχων και συγκεκριμένα την αναφορά 

στη μεγάλη και υποβλητική διάρκεια της αντήχησης των «κιλαιδισμών» του 

αηδονιού.    

Μια σειρά από παρηχήσεις που ενισχύουν την λεκτική μουσική του ποιήματος, 

εντοπίζονται στο παρακάτω απόσπασμα, στο επίκεντρο του οποίου αποτυπώνεται η 

τρίτη προσπάθεια του ήρωα να αναγνωρίσει τον ήχο, μέσω του συσχετισμού του με 

το παραδοσιακό, πνευστό μουσικό όργανο «φιαμπόλι»:  

 

Δεν είν’ φιαμπόλι το γλυκό, οπού τ’ αγρίκαα μόνος   

στον Ψηλορίτη όπου συχνά με τράβουνεν ο πόνος.  

Κι άφθαρτες αναβρύζανε του ήλιου οι λαμπυράδες  

και αντανακλούσαν τα βουνά, τα πέλαγα, οι πεδιάδες
.
  

ξάφνου μορχότανε στο νου ελευτεριάς ελπίδα
.
 

και εφώναζα: “Ω θεικιά, κι όλη αίματα πατρίδα!”  

Κι άπλωνα κλαίοντας κατ’ αυτή τα χέρια με καμάρι.  

Καλή είναι η μαύρη πέτρα της και το ξερό χορτάρι.  

Λαλουμενο, πουλί, φωνή, δεν είναι να ταιριάζει  

ίσως δε σώζεται στη γη ήχος που να του μοιάζει.  (ό.π, 135-136, 117-126) 

 

Οι ηχητικές επαναλήψεις του [ο] έξι φορές σε καθέναν από τους πρώτους δύο 

στίχους του αποσπάσματος, ιδιαίτερα καθώς τρεις και δύο εμφανίσεις τους 

αντίστοιχα είναι τονισμένες, αποδίδουν έμφαση  και προβάλλουν τον μουσικό ήχο 

του φιαμπολιού, που συνόδευε τον  ήρωα στις δύσκολες στιγμές των ψυχικών του 

δοκιμασιών («πόνος»). Η παρήχηση του [a] στους στίχους 119 και 120, με την 

επανάληψή του εφτά και δέκα φορές αντίστοιχα, δύο από τις οποίες είναι τονισμένες 
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σε κάθε στίχο, συντονίζεται με την εμφατική απόδοση της υπερβατικής ποιότητας 

του ηλιακού φωτός («άφθαρτες[…] λαμπυράδες»») και της απεραντοσύνης του, 

καθώς κλιμακώνεται ποσοτικά από την ανάδυση μέχρι τη διασπορά και την 

αντανάκλαση («αντανακλούσαν») των ακτίνων του σ’ όλη την επιφάνεια της φύσης 

(«τα βουνά, τα πέλαγα, οι πεδιάδες»). Η παρήχηση του [a], εφτά φορές στον στίχο 

122 και εννιά φορές στον στίχο 123, επιτονίζει την απόδοση των φωνών και των 

γοερών κραυγών του ήρωα προς την Πατρίδα, όπως και την υψηλού περιεχομένου 

κίνηση των χεριών του προς εκείνην («με καμάρι»). Η ηχητική επανάληψη του [r] 

πέντε φορές στον στίχο 124 και του [n] τέσσερις φορές στον στίχο 125, εντείνουν την 

ακουστική επίδραση των παρηχήσεων και ενισχύουν τη λεκτική μουσική του 

αποσπάσματος, ιδιαίτερα δε στην περίπτωση του στίχου 124, όπου συναρμόζονται με 

τα καθοριστικής σημασίας στην ώριμη ποιητική του Σολωμού, ζεύγη «μαύρη πέτρα» 

και «ξερό χορτάρι». 

Αναφορικά με τη δεύτερη τεχνική της λεκτικής μουσικής που θα διερευνηθεί 

εδώ, την ομοιοκαταληξία, σημειώνεται ότι ο Κρητικός είναι γραμμένος σε ζευγαρωτή 

ομοιοκαταληξία δεκαπεντασύλλαβων στίχων.
827

 Η ομοιοκαταληξία σύμφωνα με την 

αντίληψη του Σταύρου, χαρακτηρίζεται ως πρωτότυπη στις περιπτώσεις όπου 

εντοπίζεται σημασιολογική διαφορά μεταξύ των ομοιοκαταληκτούντων συλλαβών, 

υπάρχει διαφοροποίηση της συντακτικής λειτουργίας των λέξεων της 

ομοιοκαταληξίας, εντοπίζονται ηχητικές σχέσεις μεταξύ των λέξεων της 

ομοιοκαταληξίας και άλλων λέξεων του στίχου και, τέλος, υπάρχει διασκελισμός.
828

 

Πλούσια, μπορεί να χαρακτηριστεί η ομοιοκαταληξία στην περίπτωση όπου, με βάση 

τον Κοκόλη, η πλήρης ηχητική ομοιότητα καλύπτει, εκτός από το τελευταίο 

τονισμένο φωνήεν του στίχου, και, τουλάχιστον, το αμέσως προηγούμενο φωνήεν.
829

 

Σημειώνεται ότι αρκετές από τις ομοιοκαταληξίες στον Κρητικό, μπορούν να 

χαρακτηριστούν πρωτότυπες ή/και πλούσιες. Η διερεύνηση των προαναφερθέντων 

χαρακτηριστικών σε επιλεγμένες περιπτώσεις ομοιοκαταληξίας στον Κρητικό 

παρακάτω, θα συσχετιστεί με τη σημασιολογική πτυχή των στίχων. 

Ορισμένες από τις ομοιοκαταληξίες του αποσπάσματος που αφορά στην 

εμφάνιση της Φεγγαροντυμένης, ενισχύουν τη λεκτική μουσική του ποιήματος: 

 

                                                           
827

 Βλ.: Θρασύβουλος Σταύρου, Νεοελληνική μετρική, ό.π., 107-108. 
828

 Βλ.: Θρασύβουλος Σταύρου, Νεοελληνική μετρική, ό.π., 93.  
829

 Βλ.: Ξ. Α. Κοκόλης, Η ομοιοκαταληξία. Τύποι και λειτουργικές διαστάσεις, ό.π., 33.  
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Εκοίταξε τ’ αστέρια και εκείνα αναγαλλιάσαν 

και την αχτινοβόλησαν και δεν την εσκεπάσαν. 

Κι από το πέλαο που πατεί χωρίς να το σουφρώνει 

κυπαρισσένιο ανάερα τ’ ανάστημα σηκώνει
.
 

και ανεί τς αγκάλες μ’ έρωτα και με ταπεινωσύνη
.
 

και έδειξε πάσαν ομορφιά και πάσαν καλοσύνη. 

Τότε από φως μεσημερνό η νύχτα πλημμυρίζει, 

και η φύσις ήτανε ναός που ολούθε λαμπυρίζει. (ό.π, 133, 39-46) 

 

Η ομοιοκαταληξία [-asan] του πρώτου διστίχου («αναγαλλιάσαν», 

«εσκεπάσαν»), μπορεί να χαρακτηριστεί ως πρωτότυπη, εφόσον εντοπίζονται 

ηχητικές σχέσεις μεταξύ των λέξεων της ομοιοκαταληξίας και άλλων λέξεων των 

στίχων: η ηχητική επανάληψη εννιά φορές του [a] στον πρώτο στίχο και η κατάληξη 

[-san] που εντοπίζεται στο τέλος του ημιστίχιου του δεύτερου στίχου. Τα πιο πάνω 

στοιχεία λεκτικής μουσικής που εντοπίζονται στο πρώτο δίστιχο, συντονίζονται με το 

περιεχόμενο των στίχων αφενός ως προς την πληθώρα των αστεριών (στίχος 39), 

αφετέρου ως προς διάχυση του φωτός των αστεριών πάνω στη «φεγγαροντυμένη» 

(στίχος 40). Η ακουστική επίδραση της ομοιοκαταληξίας [-ini] του τρίτου δίστιχου 

του αποσπάσματος («ταπεινωσύνη», «καλοσύνη»), είναι ιδιαίτερα έντονη, λόγω του 

κοινού προθέματος [-os] που εντοπίζεται πριν από την κατάληξη και αποτελεί 

συστατικό στοιχείο της πλούσιας ομοιοκαταληξίας. 

Η ηχητική επίδραση της ομοιοκαταληξίας [-izi] του τέταρτου διστίχου 

(«πλημμυρίζει», «λαμπυρίζει»), η οποία ενισχύεται από το κοινό πρόθεμα [-ir], είναι 

ιδιαίτερα έντονη, καθώς το φωνήεν [i] που συνιστά το μοναδικό φωνήεν της 

πλούσιας ομοιοκαταληξίας, επανέρχεται εφτά φορές σε καθέναν από τους στίχους, 

καθιστώντας την ομοιοκαταληξία πρωτότυπη. Η πλούσια ομοιοκαταληξία του 

διστίχου, σε συνδυασμό με την παρήχηση του [i] που αποτελούν τα στοιχεία λεκτικής 

μουσικής στο δίστιχο, συντονίζονται με το περιεχόμενο του και τη σημασιολογική 

απόδοση της πληθωρικής παρουσίας του υπερβατικού φωτός στη φύση κατά τη 

διάρκεια της νύχτας.   

Στο αμέσως επόμενο απόσπασμα, στο οποίο περιγράφεται η σχέση μεταξύ της 

«φεγγαροντυμένης» και του ήρωα, οι ομοιοκαταληξίες, συνδυασμένες με στοιχεία 

παρήχησης, ενισχύουν τη λεκτική μουσική του αποσπάσματος: 

 

Τέλος σε με που βρίσκομουν άκοιτος μες στα ρείθρα 

καταπώς στρίβει στο Βοριά η πετροκαλαμήθρα,  
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αφού στη δόξα τ’ ουρανού με αγάπη ανταπεκρίθη 

με αγάπη και ταπείνωση, που τς έτρεμαν τα στήθη 

όχι στην κόρη αλλά σε με την κεφαλή της κλίνει
.
 

Την κοίταζα ο βαριόμοιρος με κοίταζε κι εκείνη. 

Έλεγα πως την είχα ιδεί πολύν καιρόν οπίσω  

αλλά δεν ήξερα το πού το πότε να ερευνήσω. (ό.π, 133, 47-54) 

 

Η ομοιοκαταληξία [-ithra] του πρώτου διστίχου («ρείθρα», 

«πετροκαλαμήθρα»), η οποία θεωρείται πρωτότυπη εφόσον συνδυάζεται με την 

ηχητική επανάληψη του [a] έξι φορές στον δεύτερο στίχο, συμβάλλει στην εμφατική 

απόδοση του περιεχομένου του στίχου, και ιδιαίτερα του μαγνητικού σημείου 

αναφοράς -δηλαδή του ήρωα- προς το οποίο στρέφεται η Φεγγαροντυμένη-

«πετροκαλαμήθρα». H ομοιοκαταληξία [-ithi] που εντοπίζεται στο δεύτερο δίστιχο, 

πρωτότυπη και αυτή, εφόσον οι λέξεις που την αποτελούν («ανταπεκρίθη», «στήθη») 

ανήκουν σε διαφορετικά μέρη του λόγου και έχουν διαφορετική συντακτική 

λειτουργία (ρήμα και αντικείμενο αντίστοιχα), συντονίζεται με τη σημασιολογική 

αναφορά στα θετικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς της «φεγγαροντυμένης» 

απέναντι στον ήρωα. 

Στο τρίτο δίστιχο του αποσπάσματος εντοπίζεται η ιδιαίτερα πρωτότυπη 

ομοιοκαταληξία [-ini], χάρη στην ηχητική επανάληψη, εφτά φορές σε κάθε στίχο, του 

μοναδικού της φωνήεντος [i] και στο γεγονός ότι οι λέξεις της («κλίνει», «εκείνη») 

έχουν διαφορετική συντακτική λειτουργία (ρήμα και υποκείμενο αντίστοιχα)· η 

ομοικαταληξία ενισχύει ηχητικά το περιεχόμενο των στίχων και ιδιαίτερα την 

επικέντρωση του βλέμματος της «φεγγαροντυμένης» προς τον ήρωα, που ορίζει και 

το δίαυλο της  μεταξύ τους επικοινωνίας. 

Στο τέταρτο δίστιχο του αποσπάσματος, η πρωτότυπη ομοιοκαταληξία [-iso] -οι 

λέξεις της («οπίσω», «ερευνήσω») έχουν διαφορετική συντακτική λειτουργία 

(επιρρηματικός προσδιορισμός και ρήμα αντίστοιχα) και συνδυάζονται με την 

παρήχηση του πρώτου φωνήεντος της ρίμας [i] έξι φορές στον πρώτο στίχο, τέσσερις 

από τις οποίες είναι τονισμένες- συντονίζεται με το περιεχόμενο του στίχου και την 

έμφαση στην αδιέξοδη φορά της ανάμνησης του ήρωα.  

Το γεγονός εξάλλου ότι όλες οι ομοιοκαταληξίες των στίχων του παραπάνω 

αποσπάσματος (στίχ. 47-54) καθώς και οι δύο τελευταίες του προηγούμενου 

αποσπάσματος (στίχ. 39-46), έξι δηλαδή συνολικά δίστιχα (στίχ. 43-54), 

περιλαμβάνουν το φωνήεν [i], το οποίο τοποθετείται στην παραλήγουσα των στίχων 
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και λαμβάνει μετρικό τόνο, συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη ηχητικών 

συσχετισμών μεταξύ των συνεχόμενων στίχων και αποτελεί ένα επιπρόσθετο 

στοιχείο που ενισχύει τη λεκτική μουσική του ποιήματος. 

Η ακουστική επίδραση των παρακάτω ομοιοκαταληξιών, οι οποίες θεωρούνται 

πρωτότυπες, ενισχύεται μέσω του διασκελισμού: 

 

Όμως αυτοί είναι θεοί και κατοικούν απ’ όπου 

βλέπουνε μες στην άβυσσο και στην καρδιά τ’ ανθρώπου.  (ό.π, 134, 67-68) 

 

Χαρά δεν τού’ ναι ο πόλεμος τ’ απλώνω του διαβάτη 

ψωμοζητώντας, κι έρχεται με δακρυσμένο μάτι. (ό.π, 135, 87-88)  

 

Η ομοιοκαταληξία [-opou] που εντοπίζεται στο πρώτο δίστιχο («όπου», 

«ανθρώπου») και συνδέεται με το τοπικό επίρρημα, αποδίδει ακουστική έμφαση στο 

περιεχόμενο του στίχου και ειδικότερα στην παντοδυναμία των Θεών και στην 

αδιανόητη για τον άνθρωπο, εποπτεία τους σε ολόκληρο το φυσικό κόσμο και στα 

μύχια της ανθρώπινης καρδιάς. Ο διασκελισμός που εντοπίζεται στο δίστιχο (η 

δευτερεύουσα πρόταση με το «απ’ όπου» στον πρώτο ολοκληρώνεται στο δεύτερο 

στίχο), ενισχύεται ηχητικά από την ομοιοκαταληξία [-opou] και συντονίζεται με τη 

σημασιολογική απόδοση της ακατάπαυστης εποπτείας που ασκούν οι Θεοί στους 

ανθρώπους.  

Στο δεύτερο δίστιχο, η ομοιοκαταληξία [-ati] («διαβάτη», «μάτι»), σε 

συνδυασμό με τον διασκελισμό μεταξύ των στίχων (το νόημα του δεύτερου 

ημιστιχίου του πρώτου στίχου ολοκληρώνεται στο δεύτερο στίχο με την προσθήκη 

του τροπικού επιρρήματος «ψωμοζητώντας»), έντονο, λόγω της ολοκλήρωσης του 

νοήματος στις πέντε πρώτες συλλαβές του δεύτερου στίχου, συντονίζεται με την 

ένταση των αναφερομένων, αποτυπωμένη στην οπτική εικόνα της ικεσίας του ήρωα 

προς τον «διαβάτη» και της συγκινησιακά φορτισμένης ανταπόκρισης του τελευταίου 

(«με δακρυσμένο μάτι»).  

Μέσα από τον εντοπισμό και την ανάλυση των πιο πάνω περιπτώσεων 

παρήχησης και ομοιοκαταληξίας, γίνεται ορατή η λειτουργία της λεκτικής μουσικής 

στον Κρητικό, συντονισμένη με το περιεχόμενο των στίχων.  
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Γ)  Β ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΙΣΜΕΝΟΙ 

 

 

Το Β΄ Σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκισμένων, γραμμένο σε 

δεκαπεντασύλλαβο στίχο με ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία, ανήκει, όπως και ο 

Κρητικός, με βάση την ταξινόμηση Σπαταλά, στην τρίτη περίοδο της σολωμικής 

στιχουργίας. Κύριο χαρακτηριστικό του Β΄ Σχεδιάσματος, σύμφωνα με τον ίδιο 

μελετητή, αποτελεί ο συντονισμός της μορφής του στίχου με το περιεχόμενό του, 

εφόσον «οι στίχοι με τους ήχους των λέξεων τους και με το ρυθμικό βάδισμα, 

εκφράζουν μουσικά το νόημα που περιέχουν, υποβάλλουν την κίνηση που 

περιγράφουν, δίνουν παραστατικά τον στίχο ή την εικόνα που αναφέρουν».
830

 Η 

ανάλυσή μας εδώ, η οποία θα στηριχτεί στην έκδοση του κειμένου από τον 

Βελουδή,
831

 θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση περιπτώσεων ομοιοκαταληξίας και 

παρήχησης και στο συσχετισμό τους με τη σημασιολογική πτυχή των στίχων, ώστε 

να αποκωδικοποιηθούν πτυχές της λεκτικής μουσικής του ποιήματος.   

Στο πρώτο κεφάλαιο του Β΄ Σχεδιάσματος, όπου αποτυπώνονται οι επιπτώσεις 

της πείνας στους πολιορκημένους Μεσολογγίτες, μέσα από τις εικόνες της απόλυτης 

σιωπής που επικρατεί στον κάμπο, του φθόνου της μάνας για το πουλί που βρήκε την 

ελάχιστη έστω τροφή, και της σωματικής και ψυχικής αδυναμίας που εκφράζει ο 

Σουλιώτης, εντοπίζονται περιπτώσεις λεκτικής μουσικής που αναλύονται παρακάτω:   

 

Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει
.
 

Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κ΄ η μάνα το ζηλεύει. 

Τα μάτια η πείνα εμαύρισε
..
 στα μάτια η μάνα μνέει. 

Στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει:  

«Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τί σ’ έχω ‘ γω στο χέρι;  

Όπου συ μού’ γινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει.» (ό.π, 77) 

 

Η ομοιοκαταληξία [-evi] του πρώτου διστίχου («βασιλεύει», «ζηλεύει»), 

ενισχυμένη ηχητικά από το κοινό πρόθεμα [-il] που την κάνει πλούσια, και από την 

ομοηχία [i]  στην κατάληξη των ημιστιχίων, αποδίδει ηχητική έμφαση στο 

περιεχόμενο των δύο στίχων. Οι παρηχήσεις του [i] στο δεύτερο στίχο (οκτώ φορές, 

τρεις από τις οποίες είναι τονισμένες), που συσχετίζονται ηχητικά με την 

                                                           
830

 Βλ.: Γεράσιμος Σπαταλάς, «Η στιχουργική τέχνη του Δ. Σολωμού», ό.π., 235. 
831

 Βλ.: Γιώργος Βελουδής, Διονυσίου Σολωμού: Οι Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι, ό.π., 77-92. 
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ομοιοκαταληξία, και του [l] (επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές), συντονίζονται με τη 

σημασιολογική απόδοση του μουσικού ήχου του πουλιού, που διακόπτει την νεκρική 

σιωπή στον κάμπο.  

Η ηχητική επίδραση της ομοιοκαταληξίας [-ei] του δεύτερου διστίχου («μνέει», 

«κλαίει»), ενισχύεται μέσω των ηχητικών σχέσεων που εντοπίζονται μεταξύ των 

λέξεων της ρίμας και των υπόλοιπων λέξεων των στίχων, γι’ αυτό και θεωρείται 

πρωτότυπη. Συγκεκριμένα, στον τρίτο στίχο του κεφαλαίου, η παρήχηση του [m] 

(πέντε φορές, στις πέντε από τις έξι κύριες λέξεις του στίχου) σε συνδυασμό με την 

παρήχηση του [a] (δέκα φορές, τρεις από τις οποίες είναι τονισμένες) συσχετίζονται 

με το θεματικό πυρήνα του στίχου, δηλαδή την αναφορά στα άδεια («μαύρα») μάτια 

της μάνας, φυσικό μέγεθος που αποδίδει το εύρος της ψυχικής αντοχής και υπεροχής 

(σε αυτά ορκίζεται η μάνα) του δοκιμαζόμενου ανθρώπου. Στον τέταρτο στίχο, οι 

παρηχήσεις του [s] και του [k] (επαναλαμβάνονται τέσσερις φορές το καθένα) 

προσδίδουν ηχητική έμφαση στη συγκλονιστική απόδοση του ανδρείου Σουλιώτη 

ανάμεσα στη σωματική εξάντληση («στέκει» και «κλαίει») και τη συναίσθηση του 

χρέους («καλός»). 

Η ομοιοκαταληξία [-eri] στο τρίτο δίστιχο («χέρι», «ξέρει»), η οποία 

χαρακτηρίζεται ως πρωτότυπη, εφόσον αποτελείται από λέξεις με διαφορετική 

γραμματική και συντακτική λειτουργία (η πρώτη είναι ουσιαστικό και λειτουργεί ως 

μέρος του επιρρηματικού προσδιορισμού τόπου, ενώ η δεύτερη είναι ρήμα), ενισχύει 

ηχητικά το περιεχόμενο των στίχων. Η παρήχηση του [t] (επαναλαμβάνεται τέσσερις 

φορές στον πρώτο στίχο) και ιδιαίτερα η παρήχηση του [o] (έξι φορές στον ίδιο 

στίχο), η οποία παραπέμπει στο αντίστοιχο επιφώνημα, αποδίδουν ηχητική έμφαση 

στον ιδιαίτερα φορτισμένο λόγο του Σουλιώτη: ενώ αμφισβητεί την δύναμη του 

τουφεκιού αλλά και τη δική του να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σκληρής 

δοκιμασίας, την ίδια στιγμή δεν το εγκαταλείπει, κρατώντας το, έστω και «βαρύ», 

«έρμο και «σκοτεινό», «στο χέρι». 

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ο ηχητικός συσχετισμός μεταξύ των καταλήξεων [-

evi], [-ei], [eri] των τριών διστίχων του κεφαλαίου, χάρη στους ήχους [e] και [ι], με 

τον πρώτο να φέρει μετρικό τόνο στην παραλήγουσα, και το δεύτερο στη λήγουσα. Ο 

ηχητικός αυτός συσχετισμός, παραπέμπει στην τεχνική της συνήχησης, δηλαδή της 

ομοιοκαταληξίας ως προς τα φωνήεντα, η οποία εντοπίζεται εδώ μεταξύ των 

καταλήξεων των διστίχων, και ενισχύει, μέσα από την ηχητική ομοιομορφία μεταξύ 

των διστίχων, τη λεκτική μουσική του αποσπάσματος.   
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Στο τρίτο κεφάλαιο του Σχεδιάσματος, όπου γίνεται αναφορά σε δύο 

σαλπίσματα -το πρώτο από Έλληνα πολέμαρχο, για να παρεμποδίσει τη μαγευτική 

επίδραση της φύσης στους πολιορκημένους, το δεύτερο από πολέμαρχο στο εχθρικό 

στρατόπεδο, για να τονίσει την υπεροχή των εχθρών και τον εξευτελισμό των 

πολιορκημένων- εντοπίζονται αξιοσημείωτες περιπτώσεις λεκτικής μουσικής:   

«Σάλπιγγα, κόψ΄του τραγουδιού τα μάγια με βία  

γυναικός, γεροντός, παιδιού μην κόψουν την αντρεία.»  

Χαμένη, αλίμονον! κι ακνή τη σάλπιγγα γρικάει
.
  

αλλά πώς φθάνει στον εχθρό και καθ’ ηχώ ξυπνάει; 

Γέλιο στο σκόρπιο στράτευμα σφοδρό γεννοβολιέται, 

κ’ η περιπαίχτρα σάλπιγγα μεσουρανίς πετιέται
.
   

και με χαρούμενη πνοή το στήθος το χορτάτο,   

τ’ αράθυμο, το δυνατό κι όλο ψυχές γιομάτο.  

Βαρώντας γύρου ολόγυρα, ολόγυρα και πέρα,  

τον όμορφο τρικύμισε και ξάστερον αέρα
.  

 

τέλος, μακριά σέρνει λαλιά, σαν το πεσούμεν’ άστρο,  

τρανή λαλιά, τρόμου λαλιά, ρητή κατά το κάστρο.  (ό.π, 78)  

 

Η ομοιοκαταληξία [-ia] στο πρώτο δίστιχο, η οποία θεωρείται πρωτότυπη, 

εφόσον οι δύο λέξεις «βία», «αντρεία» κατέχουν διαφορετική συντακτική θέση στους 

δύο στίχους (επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου και αντικείμενο αντίστοιχα), 

ενισχύει εμφατικά το περιεχόμενο των στίχων, ιδιαίτερα καθώς στον πρώτο στίχο 

εντοπίζονται ηχητικοί συσχετισμοί μεταξύ της κατάληξης και των υπόλοιπων λέξεων 

του στίχου
. 
ειδικότερα, η ηχητική επανάληψη του [a] εφτά φορές στον πρώτο στίχο, 

συντονίζεται με τη σημασιολογική αναφορά στην ήχηση της μουσικής σάλπιγγας και 

στη διασπορά του ήχου αυτού. Η ομοιοκαταληξία [-ai] στο δεύτερο δίστιχο 

(«γρικάει», «ξυπνάει»), σε συνδυασμό με την παρήχηση του [a] (επαναλαμβάνεται 

έξι φορές στον τρίτο στίχο του αποσπάσματος), συντονίζονται με τη σημασιολογική 

απόδοση του μουσικού ήχου της σάλπιγγας, στον οποίο αποδίδουν ηχητική έμφαση. 

Η ηχητική επανάληψη του [o] οκτώ φορές στον πέμπτο στίχο του κεφαλαίου, 

συνδέεται εμφατικά με τον ήχο του έντονου, περιπαικτικού γέλιου, στο οποίο γίνεται 

αναφορά, ενώ η παρήχηση του [s] που επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές στον ίδιο 

στίχο, συμβάλλει στην απόδοση περαιτέρω έμφασης στον συγκεκριμένο ήχο. Η 

παρήχηση του [p] (τέσσερις φορές στον έκτο στίχο) και η παρήχηση του [e] (έξι 

φορές) σε συνδυασμό με την ομοιοκαταληξία [-ete] του διστίχου, ενισχύουν ηχητικά 

το περιεχόμενο του στίχου.  
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Η ηχητική επανάληψη του [o] έξι φορές στον έβδομο και εφτά φορές στον 

όγδοο στίχο, συντονίζεται με το περιεχόμενο των στίχων και την αναφορά στην 

χαρούμενη και δυνατή «πνοή» του δεύτερου σαλπιστή από το εχθρικό στρατόπεδο, 

ενώ η παρήχηση του [t] που επαναλαμβάνεται πέντε φορές στον όγδοο στίχο, 

επιτείνει την ακουστική επίδραση της ομοιοκαταληξία [-ato] του τέταρτου διστίχου. 

Η ηχητική επανάληψη του [r], πέντε φορές, σε όλες τις κύριες λέξεις του ένατου 

στίχου και τέσσερις φορές στον δέκατο στίχο, η οποία θεωρείται μια έντονη 

ακουστικά παρήχηση, ενισχύει ηχητικά το περιεχόμενο των στίχων. 

Η ομοιοκαταληξία, τέλος, [-astro] στο τελευταίο δίστιχο του κεφαλαίου, η 

οποία παραπέμπει στην αντίστοιχη λέξη, αποδίδει ηχητική έμφαση και επαναφέρει 

την αναφορά στο διάττον αστέρι, το οποίο παρομοιάζεται στον στίχο 11 με τον 

μακρόσυρτο ήχο της «λαλιάς». Οι ηχητικές επαναλήψεις του [a] έξι φορές στον στίχο 

11 -τρεις είναι τονισμένες- και οκτώ φορές στον στίχο 12, καθώς και του [l] τέσσερις 

φορές στον στίχο 12, οι οποίες παραπέμπουν στην επανερχόμενη στο δίστιχο λέξη 

«λαλιά», συνδυάζονται με την παρήχηση του [r], το οποίο επαναλαμβάνεται τέσσερις 

φορές στον στίχο 12, και ενισχύουν ηχητικά την απόδοση του μακρόσυρτου, έντονου 

και τρομακτικού ήχου της «λαλιάς». Σημειώνεται εξάλλου, ότι το μορφικό στοιχείο 

του μεγάλου αριθμού γραμματικών τόνων που εντοπίζονται στο δίστιχο (έξι στον 

πρώτο στίχο, εφτά στον δεύτερο), επιτονίζει συστηματικά, τον ήχο της «τρανής» και 

«ρητής» «λαλιάς» του σαλπίσματος των πολιορκητών.   

Στο πέμπτο κεφάλαιο του Β΄ Σχεδιάσματος των Ελεύθερων Πολιορκισμένων, 

όπου αποτυπώνεται η συντονισμένη και συνεχής επίθεση του πανίσχυρου εχθρικού 

στόλου προς το πολεμικά «φτωχό» και αδύναμο Μεσολόγγι, εντοπίζονται 

περιπτώσεις λεκτικής μουσικής:  

  

.................................................Στην πεισμωμένη μάχη 

σφοδρά σκιρθούν μακριά πολύ τα πέλαγα κ’ οι βράχοι    

και τα γλυκοχαράματα και μεσ’ στα μεσημέρια,   

κι όταν θολώσουν τα νερά κι όταν εβγούν τ’ αστέρια.  

Φοβούνται γύρου τα νησιά, παρακαλούν και κλαίνε, 

κ’ οι ξένοι ναύκληροι μακριά πικραίνονται και λένε:  

«Αραπιάς άτι, Γάλλου νους, σπαθί Τουρκιάς, μολύβι,  

πέλαγο μέγα βράζει ο εχθρός προς το φτωχό καλύβι». (ό.π, 79)  
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Οι παρηχήσεις του [r] που επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές στον δεύτερο στίχο 

του αποσπάσματος, και του [a] που επαναλαμβάνεται εφτά φορές στον ίδιο στίχο 

(τρεις από αυτές είναι τονισμένες), αποδίδουν ηχητική έμφαση στην κλιμακούμενη 

αντήχηση των ήχων της μάχης στα στοιχεία του φυσικού ορίζοντα («πέλαγα» και 

«βράχοι») καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η ηχητική αυτή φορά ενισχύεται από 

την παρήχηση του [a] που εμφανίζεται και στους δύο επόμενους στίχους (εφτά φορές 

στον τρίτο και έξι φορές στον δεύτερο), και προς την ίδια κατεύθυνση λειτουργούν οι 

ηχητικές επαναλήψεις του [m] τέσσερις φορές στον τρίτο στίχο και του [t] πέντε 

φορές στον τέταρτο. Η ομοιοκαταληξία [-ene] στο τρίτο δίστιχο, σε συνδυασμό με τις 

παρηχήσεις των δύο ήχων της ([e]) -εξ ου και θεωρείται πρωτότυπη - στον έκτο στίχο 

του αποσπάσματος (έξι φορές, τρεις από τις οποίες είναι τονισμένες) και του [n] που 

επαναλαμβάνεται πέντε φορές, εκδιπλώνουν ηχητικά την αναφορά στον κλάμα των 

«ναυκλήρων» για την άνιση και άδικη μάχη που διεξάγεται στο Μεσολόγγι.  

Η ομοιοκαταληξία του τελευταίου διστίχου [-ivi], ενισχύει εμφατικά την 

ανισότητα των δυνάμεων των εχθρικών στρατοπέδων, εφόσον οι λέξεις «μολύβι» και 

«καλύβι» στις οποίες εντοπίζεται, παραπέμπουν η μεν πρώτη στην πολεμική δύναμη 

του εχθρικού στόλου, η δε δεύτερη στα φτωχά υλικά μέσα που διαθέτουν οι 

πολιορκημένοι
.
 σημειώνεται εξάλλου, ότι η κατανομή των δύο αντιθετικών 

θεματικών αναφορών του συγκεκριμένου διστίχου (τρία ημιστίχια αφορούν στην 

περιγραφή της εχθρικής δύναμης και ένα ημιστίχιο στην περιγραφή της κατάστασης 

των πολιορκημένων) αποτελεί ένα ακόμα μορφικό στοιχείο που αποτυπώνει την 

ανισότητα της σύγκρουσης και την εκκωφαντική υπερίσχυση της εχθρικής δύναμης. 

Η παρήχηση του [a], το οποίο επαναλαμβάνεται εφτά φορές στον στίχο 7 (τέσσερις 

από αυτές είναι τονισμένες), και κυριότερα η παρήχηση του [o] που επαναλαμβάνεται 

εφτά φορές στον δεύτερο στίχο, συμβάλλουν ηχητικά στην απόδοση της ανισότητας 

μεταξύ των δύο δυνάμεων και ιδιαίτερα στη σωματική αδυναμία και την πολεμική 

ανεπάρκεια των πολιορκημένων. 

Στο έβδομο κεφάλαιο του Β΄ Σχεδιάσματος, στα σημεία όπου περιγράφεται η 

συζήτηση των δύο αδελφοποιτών, εκθειάζεται η ανδρεία και το σθένος των γυναικών 

στο Μεσολόγγι και αποδίδεται το όνειρο μιας από αυτές, με άξονα εικονοποιίας την 

εξαίσια ομορφιά της φύσης, στην οποία ωστόσο δεν υποκύπτουν οι πολιορκημένοι, 

εντοπίζονται περιπτώσεις λεκτικής μουσικής, που ενισχύουν ηχητικά τους θεματικούς 

πυρήνες των στίχων:    
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- Κρυφή χαρά’ στραψε σ’ εσέ
.
 κάτι καλό ‘χει ο νους σου

.
 

πες, να το ξεμυστηρευτείς θες τ’ αδελφοποιτού σου;   

-Ψυχή μεγάλη και γλυκιά, μετά χαράς σ’ το λέω:  

θαυμάζω τες γυναίκες μας και στ’ όνομά τους μνέω. (ό.π, 80)  

...... 

 

Για κοίτα ‘κει χάσμα σεισμού βαθιά στον τοίχο πέρα,  

και βγαίνουν άνθια πλουμιστά και τρέμουν στον αέρα
.
  

λούλουδα μύρια, που καλούν χρυσό μελισσολόι,    

άσπρα, γαλάζια, κόκκινα, και κρύβουνε τη χλόη. (ό.π, 81)  

 

Η παρήχηση του [s] που επαναλαμβάνεται πέντε φορές στον πρώτο στίχο του 

κεφαλαίου και έξι φορές στον δεύτερο, σε συνδυασμό με την παρήχηση του [t] που 

επαναλαμβάνεται πέντε φορές στον δεύτερο στίχο, αποδίδουν ηχητική έμφαση στην 

απόδοση της σκέψης του αδελφοποιτού, την οποία πρόκειται να αποκαλύψει. Η 

ηχητική επανάληψη του [m] τέσσερις φορές στον τέταρτο στίχο, ενισχύει το 

περιεχόμενο του στίχου, το θαυμασμό που εκφράζεται από τον ομιλητή για τις 

γυναίκες του Μεσολογγίου. Παράλληλα, η ηχητική επανάληψη του [s] τέσσερις 

φορές στον πέμπτο στίχο, ενισχύει την υπερβατικής τάξεως εικόνα του διστίχου, με 

το φυσικό χάσμα («σεισμού»), απ’ όπου θα αναδυθεί η άπειρη ζωή με τη μορφή των 

λουλουδιών· με την πολύχρωμη αυτή ανάδυση («λούλουδα») συντονίζεται η 

παρήχηση του [l] που επαναλαμβάνεται πέντε φορές στον έβδομο στίχο. Τέλος, η 

ηχητική επανάληψη του [a] έξι φορές στον όγδοο στίχο του αποσπάσματος, όπως και  

του [k], τέσσερις φορές στον ίδιο στίχο, συνδέεται ηχητικά με την πληρότητα της 

ζωής, αποτυπωμένη στην εικόνα των λουλουδιών στην πράσινη χλόη. 

Ιδιαίτερα έντονη είναι η ηχητική επίδραση της λεκτικής μουσικής στον πιο 

κάτω στίχο του 18
ου

 κεφαλαίου του ποιήματος, όπου η νέα απευθυνόμενη προς τη 

μητέρα του νεκρού αγαπημένου της, τον εκθειάζει με τη χρήση μιας αξιοπρόσεκτης 

μεταφοράς: 

 

Ο γιος σου κρίνος με δροσιά φεγγαροστολισμένος. (ό.π, 87)  

 

Οι παρηχήσεις του [s] και του [o] που επαναλαμβάνονται εφτά φορές το 

καθένα, ενισχύουν ηχητικά και αποδίδουν έμφαση στο περιεχόμενο του στίχου και 

ειδικότερα στο συσχετισμό του «γιου» με τα θετικά χαρακτηριστικά της αθωότητας 

(«κρίνος»), της τρυφερότητας («με δροσιά») και της φωτεινότητας ΠΑ
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(«φεγγαροστολισμένος»). Στο 25 κεφάλαιο του ποιήματος, τα στοιχεία λεκτικής 

μουσικής γίνονται ιδιαίτερα αισθητά:    

 

Ήταν για σένα τρεις χαρές στην πίκρα φυτρωμένες,  

όμως για μένα στη χαρά τρεις πίκρες ριζωμένες. (ό.π, 88)  

 

Η ομοιοκαταληξία [-enes], η οποία χαρακτηρίζεται ως πλούσια εφόσον 

ενισχύεται από το πρόθεμα [om], σε συνδυασμό με την παρήχηση του [r]  

(επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές σε κάθε στίχο), πέραν της ηχητικής έμφασης που 

δημιουργούν, συμβάλλουν στη συνοχή δύο στίχων, οι οποίοι σημασιολογικά 

στηρίζονται σε μια σειρά αντιπαραθετικών στοιχείων.  

Οι περιπτώσεις παρήχησης και ομοιοκαταληξίας που μελετήθηκαν στο Β΄ 

Σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκισμένων, καθιστούν σαφή τη λειτουργία της 

λεκτικής μουσικής στο ποίημα και το δραστικό συντονισμό της με το περιεχόμενο 

των στίχων.  
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Δ) Γ΄ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΣΜΕΝΩΝ 

 

Το Γ΄ Σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκισμένων, γραμμένο σε 

δεκαπεντασύλλαβο ανομοιοκατάληκτο στίχο, ανήκει, μαζί με τα μεταγενέστερα από 

αυτό ποιήματα, στην δεύτερη σύμφωνα με τον Πολυλά, προσωδιακή φάση της 

σολωμικής στιχουργίας, το προσωδιακό σύστημα της οποίας είναι μελωδικότερο και 

μουσικότερο, χάρη στη συστηματική αποφυγή της συναίρεσης και της συνίζησης.
832

 

Η εκφραστικότητα των στίχων του ποιήματος, συνιστά ένα ακόμα χαρακτηριστικό 

του, αφού, σύμφωνα με τον Σπαταλά, ο οποίος στη δική του ταξινόμηση το εντάσσει 

στην τέταρτη περίοδο της σολωμικής στιχουργίας, «οι στίχοι αποδίδουν με το 

βάδισμα του ρυθμού τους και την ηχητική των λέξεών τους, το περιεχόμενο νόημά 

τους»
833

. Η παρούσα διερεύνηση, στηριγμένη στην έκδοση του κειμένου από τον 

Βελουδή,
834

 θα επικεντρωθεί τόσο στον εντοπισμό και ανάλυση περιπτώσεων 

συνήχησης και παρήχησης στο Γ΄ Σχεδίασμα, μέσα από τις οποίες ενισχύεται η 

λεκτική μουσική του ποιήματος, όσο και στο συσχετισμό τους με το περιεχόμενο των 

στίχων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, στους στίχους 5 - 11, όπου αποτυπώνονται οι πολεμικές 

συρράξεις γύρω από το πολιορκούμενο Μεσολόγγι, εντοπίζονται περιπτώσεις 

παρήχησης συμφώνων και φωνηέντω,ν που συμβάλλουν στην ενίσχυση της 

ακουστικής επίδρασης της λεκτικής μουσικής: 

 

Μέσ’ στα χαράματα συχνά και μέσ’ στα μεσημέρια  

και σα θολώσουν τα νερά και τ’ άστρα σαν πληθύνουν,  

ξάφνου σκιρτούν οι ακρογιαλιές, τα πέλαγα κ΄ οι βράχοι.  

«Αραπιάς άτι, Γάλλους νους, βόλι Τουρκιάς, τόπι Άγγλου!  

Πέλαγο, μέγα πέλαγο βαρεί το καλυβάκι
. 
 

κι αλιά! Σε λίγο ξέσκεπα τα λίγα στήθια μένουν.  

Αθάνατ’ είσαι, που ποτέ, βροντή, δεν ησυχάζεις;» (ό.π, 222-223, 5-11) 

 

Η ηχητική επανάληψη του [a], οκτώ φορές στον 5
ο
 στίχο και έξι φορές στον 6

ο
 

στίχο, συντονίζεται με τη σημασιολογική απόδοση της μεγάλης διάρκειας των 

πολεμικών μαχών, οι οποίες καλύπτουν όλες τις χρονικές στιγμές της μέρας και της 

                                                           
832

 Για ανάλυση των σχολίων του Πολυλά, βλ.: στην παρούσα διατριβή, ΙΙΙ κεφάλαιο, 157-161. 
833

 Βλ.: Γεράσιμος Σπαταλάς, «Η στιχουργική τέχνη του Δ. Σολωμού», ό.π., 244. 
834

 Βλ.: Γιώργος Βελουδής, Διονυσίου Σολωμού: Οι Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι, ό.π., 93-98. 
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νύκτας. Οι παρηχήσεις του [m], πέντε φορές στον 5
ο
 στίχο και του [s], τέσσερις φορές 

στον 5
ο
 και τέσσερις φορές στον 6

ο
 στίχο, ενισχύουν εμφατικά το περιεχόμενο των 

στίχων. Η παρήχηση του [a] εφτά φορές στον 7
ο
 και εφτά φορές στον 8

ο
 στίχο, 

αποδίδει ηχητική έμφαση στη σημασιολογική πτυχή αφενός της αντήχησης του 

εκκωφαντικού θορύβου  από το πεδίο των πολεμικών μαχών στην περιβάλλουσα 

φύση, αφετέρου της πολεμικής δύναμης των πολιορκητών, σε υλικά μέσα και 

εμπειρίες. Η ηχητική επανάληψη του [a] έξι φορές στον 9
ο
 στίχο συνδέεται με την 

έννοια και την εικόνα του «πελάγους» που είναι αχανές, ενώ η παρήχηση του [a] που 

επαναλαμβάνεται έξι φορές στον 10
ο
 στίχο, αποδίδει περαιτέρω ηχητική έμφαση στο 

επιφώνημα «αλιά!», το οποίο συνοδεύει, τρόπον τινά τη σημασιολογική απόδοση της 

σωματικής και πολεμικής αδυναμίας («ξέσκεπα στήθη») των πολιορκημένων· 

ανάλογα, τέλος, ενισχύεται ηχητικά το περιεχομένο του ίδιου στίχου, με την 

παρήχηση του [s], τέσσερις φορές.   

Στους στίχους 12-17 του ίδιου κεφαλάιου, εντοπίζονται ορισμένες ακόμα 

παρηχήσεις που επιτείνουν ηχητικά τη σημασιολογική πτυχή των διαλαμβανομένων:  

 

Γυρτός στην πλώρη που σκιρτά, ο ξένος ναύτης λέει.  

Δειλιάζουν γύρου τα νησιά, παρακαλούν και κλαίνε,  

και με λιβάνια δέχεται και φώτα τον καημό τους  

ο σταυροθόλωτος ναός και το φτωχό ξωκλήσι.  

Το μίσος όμως έβγαλε κ’ εκείνο τη φωνή του:  

«Ψαρού, τ’ αγκίστρι π’ άφησες, αλλού να ρίξεις άμε».  (ό.π, 93-94, 12-17) 

 

Η παρήχηση του [i] έξι φορές και η επανάληψη του [s] πέντε φορές στον 12
ο
 

στίχο επιτονίζουν ηχητικά την απόδοση της πλώρης που «σκιρτά», ως αποδέκτης του 

απόηχου της έντασης των μαχών στο Μεσολόγγι, και του «γυρτού» στην πλώρη 

ναύτη, ζωντανού αποδέκτη του ίδιου απόηχου . Η ηχητική επανάληψη του [a] έξι 

φορές στον 13
ο
 στίχο, συντονίζεται με τη σημασιολογική αναφορά στα κλάματα και 

στις παρακλήσεις των «γύρου» νησιών. Παράλληλα, η παρηχήση του [e] που 

επαναλαμβάνεται έξι φορές στον 14
ο
 στίχο συνδέεται ηχητικά με τη θεματική 

αναφορά στην θετική αποδοχή και πρόσληψη του «καημού» των γύρου νησιών από 

τον Θεό, ο οποίος παρουσιάζεται να συμμετέχει στη δοκιμασία των παιδιών του.  

Με την ηχητική επανάληψη του [o] δέκα φορές, σε όλες τις κύριες λέξεις του 

στίχου 15, σε συνδυασμό με την παρήχηση του [t] που επαναλαμβάνεται τέσσερις 

φορές στον ίδιο στίχο, αποδίδεται έμφαση στους υπερβατικά προσδιορισμένους 
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χώρους ορθόδοξης λατρείας («ναός», «ξωκλήσι»), ως αποδέκτες του πόνου των γύρω 

νησιών για τον απεγνωσμένο αγώνα των πολιορκημένων. Οι παρηχήσεις του [s] 

πέντε φορές και του [a] έξι φορές στον 17
ο
 στίχο, επιτείνουν ηχητικά την απειλητική 

φωνή του μίσους προς τους πολιορκημένους, με τον υποτιμητικό («ψαρού») και 

απορριπτικό («αλλού να ρίξεις») τόνο της.  

Στους στίχους 21-27 του τρίτου μέρους του δεύτερου κεφαλάιου, το οποίο 

αποτελεί παραλλαγή του δεύτερου μέρους του, οι παρηχήσεις και η συνήχηση που 

εντοπίζονται, ενισχύουν εμφατικά το περιεχόμενό τους: 

 

Ψαράς μακριά, π’ απίθωσε στ’ αγκίστρι τη ζωή του  

τ’ αστόχησε τρισεύγενα κ’ εφώναξε σκωμένος:  

«Αραπιάς άτι, Γάλλου νους, βόλι Τουρκιάς, τόπι Άγγλου!  

Πέλαγο μέγ’, αλίμονον! βαρεί το καλυβάκι
.  
 

σε λίγην ώρα ξέσκεπα τα λίγα στήθη μένουν 
.
 

αθάνατ’ είσαι, που, βροντή, ποτέ δεν ησυχάζεις; 

Πανερημιά της γνώρας μου, θέλω μ’ εμέ να κλάψεις» (ό.π, 94, 21-27) 

 

Οι ηχητικές επαναλήψεις του [s] από πέντε φορές στον 21
ο 

και 22
ο
 στίχο, σε 

συνδυασμό με την παρήχηση του [a] το οποίο επαναλαμβάνεται έξι φορές στον 21
ο
 

στίχο, ενισχύουν εμφατικά το περιεχόμενο των δύο στίχων και ειδικότερα την εικόνα 

του ψαρά που εγκαταλείπει τη βιοποριστική εργασία του για χάρη του αγώνα 

απέναντι στην άγρια βία, ενώ η παρήχηση του [e] έξι φορές στον στίχο 22, επιτονίζει 

την ψυχική συμμετοχή του στο δράμα της πολιορκημένης πόλης, καθώς είναι έτοιμος 

να μιλήσει. Η παρήχηση του [a] που επαναλαμβάνεται εφτά φορές στον στίχο 23, 

συνδέεται ηχητικά, όπως προαναφέρθηκε, με τα στοιχεία που συναπαρτίζουν την 

πολεμική ισχύ των πολιορκητών. Στον στίχο 25, η ηχητική επανάληψη του [s] 

τέσσερις φορές, επιτείνει την θεματική αναφορά στην φθίνουσα σωματική δύναμη 

των πολιορκημένων, ενώ η συνήχηση ([-azis], [-apsis]) που εντοπίζεται στους στίχους 

26-27 και τους συνδέει ηχητικά, αποδίδει έμφαση στο νοηματικό συσχετισμό τους, 

εφόσον σε αυτούς αποτυπώνεται η υπαρξιακή αγωνία και η αυτογνωσία του ψαρά, ο 

οποίος έχει συνταυτιστεί με τους κατοίκους του Μεσολογγίου.     

Στο τρίτο κεφάλαιο του Σχεδιάσματος, οι παρηχήσεις που εντοπίζονται, 

ενισχύουν την ακουστική επίδραση του περιεχομένου, ιδιαίτερα στο σημείο όπου 

γίνεται αναφορά σε μουσικό ήχο: 
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Δεν τους βαραίνει ο πόλεμος, αλλ’ έγινε πνοή τους,  

.............................. κι εμπόδισμα δεν είναι 

στες κορασιές να τραγουδούν και στα παιδιά να παίζουν. (ό.π, 94)  

 

Η παρήχηση του [n], το οποίο επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές στον πρώτο 

στίχο, ενισχύει εμφατικά το περιεχόμενο του πρώτου στίχου. Η ηχητική επανάληψη 

του [a] εφτά φορές στον τρίτο στίχο συντονίζεται με τη σημασιολογική απόδοση του 

μουσικού ήχου του «τραγουδιού» των κοριτσιών, ενώ η παρήχηση του [s] που 

επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές στον ίδιο στίχο, αποδίδει περαιτέρω ηχητική 

έμφαση στον συγκεκριμένο μουσικό ήχο.   

Στο πρώτο μέρος του πέμπτου κεφαλαίου, όπου κάποιος από τους 

εξαντλημένους σωματικά υπερασπιστές του Μεσολογγίου, παρουσιάζεται να 

απευθύνεται σε τέσσερις αποδέκτες, μέσα σ’ ένα όνειρό του εικονογραφώντας την 

αντίθετη προς τον πόλεμο πτυχή της ειρηνικής ζωής
835

, που όμως λειτουργεί ως 

πειρασμός,
836

 εντοπίζονται αξιοσημείωτες περιπτώσεις λεκτικής μουσικής: 

 

Από την άπειρην ερμιά τα μάτια μαθημένα,  

χαμογελάσαν κι άστραψαν κ’ είπαν τα μαύρα χείλη:  

«Γέρνεις, παιδάκι, στην μπασιά και στέρνεις τη φωνή σου
.  
 

Μπροστά, λαγέ, στον κυνηγό κατακαμπίς καπνίζεις
.
 

Γλάρε, στρειδόφλουτζα ξερνάς, πολύν αφρό, σαλίγκι». (ό.π, 95)  

 

Η παρήχηση του [a] οκτώ φορές στον 1
ο
 στίχο, τρεις από τις οποίες είναι 

τονισμένες, και δέκα φορές στον 2
ο
 στίχο, σε συνδυασμό με την παρήχηση του [m] 

που επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές στον 1
ο
 στίχο, αποδίδουν ηχητική έμφαση στη 

σημασιολογική απόδοση αφενός της ανέχειας και της σωματικής αδυναμίας που 

χαρακτηρίζει τους πολιορκημένους, αφετέρου της υπερβατικά προσδιορισμένης 

εικόνας του ηθικά δικαιωμένου ομιλητή («χαμογελάσαν», «άστραψαν») 

αταλάντευτου μπροστά στους έστω και ονειρικούς πειρασμούς της φύσης, λίγο πριν 

μιλήσει. Η ηχητική επανάληψη του [i] έξι φορές στον 3
ο
 στίχο, συντονίζεται με τη 

«φωνή» που βγάζει το παιδί, καθώς παίζει αμέριμνο, ενώ η παρήχηση του [s] που 

επαναλαμβάνεται έξι φορές στον ίδιο στίχο, ενισχύει εμφατικά την αναφορά στην 

πρώτη αυτή εικόνα της ειρηνικής ζωής.  

                                                           
835

 Βλ.: Γιώργος Βελουδής, Διονυσίου Σολωμού: Οι Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι, ό.π., 226-228. 
836

 Βλ.: Δημήτρης Αγγελάτος, Το έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών, 

ό.π., 403-407.  
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Ανάλογα, οι ηχητικές επαναλήψεις του [s] τέσσερις φορές και του [a] έξι φορές 

στον 4
ο
 στίχο, συντονίζονται με τη δεύτερη εικόνα του παρελθόντος (το κυνήγι του 

λαγού), ενώ η παρήχηση του [r] τέσσερις φορές στον 5
ο
 στίχο, επιτείνει την 

ακουστική επίδραση της ηχητικά ιδιαίτερης λέξης «στρειδόφλουτζα» που 

χρησιμοποιείται για την αναφορά στο χορτασμένο γλάρο. Η συνήχηση, τέλος, [izis], 

[igi] στους δύο τελευταίους στίχους, αποτυπώνει και ηχητικά τη νοηματική 

διασύνδεση των διαλαμβανομένων σ’ αυτούς, επικεντρωμένων στην ανεπιστρεπτί 

χαμένη πληρότητα της επίγειας ζωής.     

Στο έκτο κεφάλαιο του Γ΄ Σχεδιάσματος, όπου αποτυπώνεται και εξυμνείται η 

εξαίσια ομορφιά της φύσης και η θελκτική -αλλά και παρελκυστική- επίδραση στους 

πολιορκημένους, εντοπίζονται αρκετές περιπτώσεις παρήχησης, που ενισχύουν 

ηχητικά το περιεχόμενο των στίχων: 

 

Ο Έρωτας εχόρεψε με τον ξανθόν Απρίλη, 

κ’ η φύσις όλη βρίσκεται μέσ’ στη γλυκιά της ώρα,  

και στ’ ουρανού την πλατωσιά και στα κρυφά του βάτου  

ανάκουστοι κιλαιδισμοί και λιποθυμισμένοι.  

Νερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα,  

χύνονται μες’ στην άβυσσο τη μοσκοβολισμένη  

και παίρνουνε το μόσκο της κι αφήνουν τη δροσιά τους, 

κι ούλα στον ήλιο δείχνοντας τα πλούτια της πηγής τους  

τρέχουν εδώ, τρέχουν εκεί και κάνουν σαν αηδόνια.  

Έξ’ αναβρύζει κ’ η ζωή σ’ γη, σ’ ουρανό, σε κύμα.  

Αλλά στης λίμνης το νερό, π’ ακίνητο ‘ ναι κι άσπρο,  

ακίνητ’ όπου κι αν ιδείς και κάτασπρ’ ώς τον πάτο, 

με μικρόν ήσκιον άγνωρον έπαιξ’ η πεταλούδα, 

που ‘χ’ ευωδίσει τσ’ ύπνους της μέσα στον άγριο κρίνο. (ό.π, 95-96) 

 

Η ηχητική επανάληψη του [i] οκτώ φορές στον 2
ο
 στίχο, επιτείνει τη 

σημασιολογική απόδοση της ολότητας των φυσικών στοιχείων («η φύσις όλη»), τα 

οποία βρίσκονται στο απόγειο της ομορφιάς τους. Οι παρηχήσεις στον 3
ο
 στίχο, του 

[a] έξι φορές, τρεις από τις οποίες είναι τονισμένες, και του [t] έξι φορές, αποδίδουν 

ηχητική έμφαση στο μεγάλο χωρικό εύρος των φυσικών στοιχείων (από τον ουρανό 

μέχρι τα «κρυφά του βάτου»), απ’ όπου άλλωστε θα αναδυθούν οι εξαίσιοι ήχοι του 

αμέσως επόμενου στίχου, χάρη πλέον στην επανάληψη του [i] εννιά φορές, καίρια 

προσανατολισμένη στη μουσική ποιότητα του ήχου και δομικά επικεντρωμένη στην ΠΑ
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κομβικής σημασίας  λέξη «κιλαιδισμοί» που αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από 

τον συγκεκριμένο φωνηεντικό ήχο.    

Η παρήχηση του [a] οκτώ φορές στον 5
ο
 στίχο, ενισχύει τη θεματική αναφορά 

στα θετικά προσδιορισμένα «νερά», ενώ η παρήχηση του [r] τέσσερις φορές στον ίδιο 

στίχο, συντονίζεται με την απόδοση του ήχου των νερών. Από την πλευρά τους, η 

ηχητική επανάληψη του [n] τέσσερις φορές στον 6
ο
 στίχο και τέσσερις φορές στον 7

ο
 

στίχο, όπως και εκείνη του [i] έξι φορές στον 6
ο
 στίχο, επιτονίζουν τη σημασιολογική 

αναφορά στη συνεχή ροή των νερών («χύνονται») προς την άβυσσο. Ανάλογα 

λειτουργούν αφενός η παρήχηση του [s] πέντε φορές στον 8
ο
 στίχο, σε συντονισμό με 

τη σημασιολογική αναφορά στην ωραιότητα των νερών, αφετέρου η ηχητική 

επανάληψη του [t] έξι φορές στον 8
ο
 στίχο και του [n] έξι φορές στον 9

ο
 στίχο, που 

αποδίδουν περαιτέρω έμφαση στην περιγραφή της πληθωρικής ροής των νερών.   

Η παρήχηση του [s] τέσσερις φορές στον 10
ο
 στίχο όπως και η ηχητική 

επανάληψη του [i] έξι φορές (το [i] αποτελεί το τονισμένο φωνήεν της λέξης), 

προσδίδουν ηχητική έμφαση στη σημασιολογική απόδοση του αέναα κινούμενου 

θαύματος της ζωής, που εντοπίζεται σε όλα τα μέρη της φύσης. Κατ’ αντίστροφη 

φορά («Αλλά»), η παρήχηση του [s] τέσσερις φορές στον 11
ο
 στίχο, μαζί με την 

παρήχηση του [n]  τέσσερις φορές στον 12
ο
 στίχο, επιτονίζουν ηχητικά την ιδιαίτερη 

και υπερβατική, όπως φαίνεται στη συνέχεια, ποιότητα του «άσπρου» και 

«ακίνητου», τώρα, νερού, ενισχυμένη και από τη συνήχηση που εντοπίζεται στις 

καταλήξεις [aspro] και [pato]. Η ηχητική επανάληψη, τέλος, του [s] έξι φορές στον 

14
ο
 στίχο, πολλαπλασιάζει τη δραστικότητα της συναισθησιακά προσδιορισμένης 

εικόνας της πεταλούδας που μοσχοβολά από το άρωμα του «άγριου κρίνου».     

Στο έβδομο κεφάλαιο του Γ΄ Σχεδιάσματος, το οποίο ορίζει το διάλογο μεταξύ 

δύο προσώπων που σχολιάζουν την ειδυλλιακή φύση, εντοπίζονται ορισμένες 

εξαιρετικά λειτουργικές περιπτώσεις παρήχησης: 

  

-Αγαπημένα σε καλεί, δροσάτα σε χαιδεύει  

γλυκός αέρας, καθαρός, μοσκοβολιές χορτάτος  

κι ανάκουστους κιλαιδισμούς και λιποθυμισμένους.  

-Ερμα ‘ ν’ τα μάτια, που καλείς, χρυσέ ζωής αέρα. (ό.π, 96) 

 

Οι παρηχήσεις του [a] εφτά φορές στον 1
ο
 στίχο και του [o] εφτά φορές στον 2

ο
 

στίχο, πέραν της ηχητικής έμφασης που προσδίδουν στους δύο στίχους, ΠΑ
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συντονίζονται με τη σημασιολογική απόδοση της διάχυσης του «γλυκού» αέρα και 

των ανοιξιάτικων ευωδιών που μεταφέρει στην ατμόσφαιρα, καθώς και της επαφής 

του με τους πολιορκημένους, γεγονός που λειτουργεί ως πειρασμός για τη σωματική 

και τη ψυχική αντοχή τους. Η ηχητική επανάληψη του [i] έξι φορές στον 3
ο
 στίχο, 

αποδίδει έμφαση στην αναφορά στους πρωτάκουστους μουσικούς ήχους αηδονιών, οι 

οποίοι διαχέονται στην ατμόσφαιρα, ασκώντας περαιτέρω θελκτική και ταυτόχρονα 

παρελκυστική επίδραση στους πολιορκημένους. Από την πλευρά της, η παρήχηση 

του [a] εφτά φορές στον 4
ο
 στίχο, ενισχύει ηχητικά την αρνητική απάντηση του 

πολιορκημένου απέναντι στους πειρασμούς που προβάλλει η φύση (ο ανοιξιάτικος 

«αέρας» που διαχέεται), για να κάμψει το φρόνημά του
.
 αξίζει δε να σημειωθεί ότι 

προς αυτήν την κατεύθυνση, την ηχητική δηλαδή έμφαση στην απόδοση της εκ 

μέρους των πολιορκημένων υπέρβασης της πρόκλησης της φύσης, λειτουργεί και η 

κυκλικά οργανωμένη παρήχηση του [a] στον αρχικό και τον τελικό στίχο του 

αποσπάσματος.  

Οι εντοπισμένες παρηχήσεις στους στίχους 5-10 του όγδοου κεφαλαίου του 

έργου, ενισχύουν την δραστική επενέργεια των λόγων που απευθύνει η κόρη στον 

Άγγελο, με αντικείμενο την οριστική απόφασή της να μη χρησιμοποιήσει τα φτερά 

που εκείνος της πρόσφερε, για να πετάξει και να φύγει μακριά από το δοκιμαζόμενο 

τόπο, και να μείνει στο Μεσολόγγι θυσιαζόμενη με τους άλλους πολιορκημένους: 

 

Τα θέλω ‘γω, να τά ’χω ‘ γω, να τα κρατώ κλεισμένα,  

εδώ, π’ αγάπης τρέχουνε βρύσες χαριτωμένες.  

Κι άκουα που λέγετε: «Πουλί, γλυκιά που ‘ν’ η φωνή σου!»  

Αηδονολάλειε, στήθος μου, πριν το σπαθί σε σκίσει
.
  

καλές πνοές, παρηγοριά στη βαριά νύχτα κ‘ έρμη.  

Μ’ εσάς να πέσω στο σπαθί, κι άμποτε νά ‘μαι πρώτη! (ό.π, 96, 5-10) 

 

Στον 5
ο
 στίχο, η παρήχηση του [a] εφτά φορές και  η ηχητική επανάληψη του 

[t] τέσσερις φορές, ενισχύουν τη σημασιολογική αναφορά στα φτερά του αγγέλου, 

και ανάλογα η ηχητική επανάληψη του [e] έξι φορές στον 6
ο
 στίχο, εκείνη της 

αδιάκοπης ροής των βρυσών αγάπης στο Μεσολόγγι, που μεταφορικά προβάλλει η 

ηρωίδα. Η παρήχηση του [i] εφτά φορές στον 8
ο
 στίχο όπως και η ηχητική 

επανάληψη του [s] έξι φορές, επιτονίζουν ακουστικά την αναφορά στον μουσικό ήχο 

της φωνής της κόρης που συσχετίζεται με αηδόνι. Η εμφατική ηχητική επανάληψη 

του [a], τέλος, έξι φορές στον 9
ο
 στίχο, συντονίζεται με την απόδοση του βαθιά 
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ανθρώπινου και ηθικού μεγαλείου των γυναικών που μεγάλωσαν, ως «καλές πνοές» 

και «παρηγοριά» την ορφανή κόρη.  

Ο εντοπισμός και η ανάλυση των παρηχήσεων και συνηχήσεων στο Γ΄ 

Σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκισμένων, υποδεικνύει τη λειτουργικότητα της 

λεκτικής μουσικής και του συντονισμού της με το περιεχόμενο των στίχων.    
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Ε) ΠΟΡΦΥΡΑΣ 

 

 

Ο Πόρφυρας, όπως και το Γ΄ Σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκισμένων, 

ανήκει στην τέταρτη περίοδο της σολωμικής στιχουργίας, ένα από τα χαρακτηριστικά 

της οποίας είναι η ανταπόκριση της μορφής των στίχων στο περιεχόμενό τους. Ο εν 

λόγω συσχετισμός θα διερευνηθεί μέσα από τον εντοπισμό περιπτώσεων παρήχησης 

στην πρώτη εκδοτική προσπάθεια της έκδοσης του κειμένου από τον Κεχαγιόγλου.
837

 

Στους πρώτους έξι στίχους του Πόρφυρα, όπου περιγράφονται όσες εξωτερικές 

συνθήκες προσδιορίζουν συνολικά τη ζωή του ήρωα, αλλά και ορισμένα εσωτερικά 

του χαρακτηριστικά, εντοπίζονται αρκετές περιπτώσεις παρήχησης:  

  

Η κόλαση πάντ’ άγρυπνη σου στήθηκε τριγύρου, 

αλλά δεν έχει δύναμη πάρεξ μακριά και πέρα,  

μακριά από την παράδεισο, κι εσύ σε σέ έχεις μέρος
.
  

μέσα στα στήθια σου τ’ ακούς, Καλέ, να λαχταρίζει; 

Κοιτάς του ρόδου τη λαμπρή πρώτη χαρά του ήλιου,  

αλλ’ όμως δεύτερη, Καλέ, από το πρόσωπό σου. (ό.π, 179, 1-6) 

 

Η παρήχηση του [i] οκτώ φορές στον 1
ο
 στίχο, συντονίζεται με τη 

σημασιολογική απόδοση του κυκλωμένου από αρνητικά σημασιοδοτημένες και 

μάλιστα υπερβατικά προσδιορισμένες («κόλαση») συνθήκες ζωής, ήρωα. Ανάλογα, η 

ηχητική επανάληψη του [a] εφτά φορές στον 2
ο
 στίχο, αποδίδει έμφαση στο γεγονός 

ότι η «κόλαση» αυτή αδυνατεί να βλάψει τον ήρωα, με την  ηχητική επανάληψη του 

[r] στις τρεις τελευταίες κύριες λέξεις του στίχου, να επιτείνει την ακουστική 

επίδρασή τους στην απόδοση του περιορισμού της καταστροφικής δράσης της 

«κόλασης» πάνω στον ήρωα («πάρεξ μακριά και πέρα»). Η παρήχηση του [s] πέντε 

φορές στον 3
ο
 στίχο και πέντε φορές στον 4

ο
 στίχο, συντονίζεται ηχητικά με την 

αναφορά στην «παράδεισο», μέρος της οποίας εγκολπώνεται ο ήρωας, ενώ 

ταυτόχρονα η ηχητική επανάληψη του [a] οκτώ φορές στον 4
ο
 στίχο, επιτονίζει την 

κίνηση του μέρους της παραδείσου στο εσωτερικό του ήρωα. Με τον ίδιο 

σημασιολογικό ορίζοντα συνδέεται η παρήχηση του [r] τέσσερις φορές στον 5
ο
 στίχο, 

όπως και η ηχητική επανάληψη του [o] εφτά φορές στον 6
ο
 στίχο, εξειδικευμένη, η 

                                                           
837

 Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Προτάσεις για τον “Πόρφυρα”»: Αφιέρωμα στον καθηγητή Λίνο Πολίτη, 

Θεσσαλονίκη, 1979, 153-184
. 
βλ. ειδικότερα 179-181. 
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τελευταία, εμφατικά, στην υπεροχή σε λαμπρότητα του προσώπου του ήρωα έναντι 

ενός ηλιοφωτισμένου τριαντάφυλλου. 

Στους στίχους 7-10 και στους λόγους του ήρωα για τις φυσικές συνθήκες που 

τον περιβάλλουν, οι εντοπισμένες παρηχήσεις ορίζουν την ακουστική επίδραση της 

λεκτικής μουσικής:  

 

«Να ρίξει στο λουτρό μέ μέ χίλιες χιλιάδες άστρα!  

Κι ανάμεσα στης θάλασσας και στ’ ουρανού τα κάλλη,  

πού’ ν’                             στο φως δεμένα στην αγάπη,  

στ’ άνθη γελάς κι είσ’ όμορφο, χάσμα του βράχου μαύρο. (ό.π, 179, 7-10) 

 

Η παρήχηση του [s] πέντε φορές στον 7
ο
 στίχο, επιτείνει ηχητικά την θεματική 

αναφορά στα άπειρα άστρα που επικαλείται ο ήρωας, ενώ η ηχητική επανάληψη του 

[a] εννιά φορές στον 8
ο
 στίχο όπως και  η παρήχηση του [s] πέντε φορές, στον ίδιο 

στίχο, συντονίζονται με τη σημασιολογική απόδοση του εκτεταμένου χωρικού εύρους 

της ωραιότητας της φύσης, που αντικρύζει ο ήρωας (από τη θάλασσα μέχρι τον 

ουρανό). Από την πλευρά της, η παρήχηση του [a] έξι φορές στον 10o στίχο, επιτείνει 

ηχητικά την κομβική από σημασιακή άποψη λέξη «χάσμα» (όλα τα στοιχεία της 

φύσης αποδίδουν την πληρότητα της ζωής), με την παρήχηση του [s] τέσσερις φορές, 

να συνδράμει προς την κατεύθυνση αυτή.   

Στη συνέχεια του λόγου του ήρωα, στους στίχους 11-16, όπου περιγράφονται οι 

συνθήκες εμφάνισης του «χρυσόφτερου» και η δράση του, εντοπίζονται δραστικές 

παρηχήσεις που ενισχύουν εμφατικά το περιεχόμενο των στίχων: 

 

Κοντά ‘ναι το χρυσόφτερο και κατά δω γυρμένο, 

π’ άφησε ξάφνου το κλαδί για του γιαλού την πέτρα  

και κει γρικά της θάλασσας και τ’ ουρανού τα κάλλη  

και κει τραβά τον ήχο του μ’ όλα τα μάγια πόχει
.
  

γλυκά ‘δεσε τη θάλασσα και την ερμιά του βράχου,  

κι α δεν είν’ ώρα για τ’ αστρί θε να συρθεί και νά’βγει.  (ό.π, 179-180, 11-16) 

 

Η παρήχηση του [o] έξι φορές στον 11
ο
 στίχο, αποδίδει ηχητική έμφαση στην 

πρώτη εμφάνιση του πουλιού, ενώ η παρήχηση του [a] που επαναλαμβάνεται έξι 

φορές στον 12
ο
 στίχο, ενισχύει την αναφορά στην υπερβατικά προσδιορισμένη 

επιλογή του πουλιού (επικεντρωμένη στη λέξη «ξάφνου») να εγκαταλείψει το φυσικό 

και περίκλειστο, προστατευμένο, ζωτικό του χώρο για τη θαλάσσια, "ανοιχτή" 
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περιοχή. Η ηχητική επανάληψη του [a] εφτά φορές και η  παρήχηση του [k] πέντε 

φορές, στον 13
ο
 στίχο (τρεις από αυτές είναι τονισμένες) συντονίζονται με τη 

σημασιολογική απόδοση του μεγάλου εύρους της φυσικής ωραιότητας, με την οποία 

έρχεται σε επαφή το πουλί. Με την ηχητική επανάληψη του [a] από έξι φορές στους 

στίχους 14, 15 και 16, επιτονίζεται η σημασιολογική πτυχή της ήχησης του 

κελαηδήματος του πουλιού (επανέρχεται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στους στίχους), 

δεδομένου επιπλέον και του γεγονότος ότι οι τέσσερις επαναλήψεις του [a] στον 15
ο
 

στίχο είναι τονισμένες· στην ίδια κατεύθυνση λειτουργούν και οι παρηχήσεις του [t] 

στον 14
ο
 στίχο και του [n] τέσσερις φορές στον 16

ο
 στίχο.  

Στο τέλος του λόγου του ήρωα και καθώς στρέφεται στον εαυτό του, σημαντικά 

είναι τα στοιχεία λεκτικής μουσικής, συντονισμένα με τις θετικά προσδιορισμένες, 

υπερβατικές αναφορές:  

 

Φιλώ τα χέρια μ’ και γλυκά το στήθος μ’ αγκαλιάζω,  

θεοτικό τριαντάφυλλο στην κόλαση πεσμένο.  

Ανοιχτά πάντα κι άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου 
.
 

ποια πηγή τάχα σε γεννά, χαριτωμένη βρύση;»  (ό.π, 180, 24-27) 

 

Η παρήχηση του [a] έξι φορές στον 24
ο
 στίχο, προσδίδει ηχητική έμφαση στην 

κίνηση του ήρωα να αγκαλιάσει το στήθος του, έδρα της ηθικά δικαιωμένης ψυχής 

του, και ανάλογα συμβαίνει με την ηχητική επανάληψη του [t] τέσσερις φορές στον 

25
ο
 στίχο, αυτή τη φορά με άξονα αναφοράς το υπεβατικό («θεοτικό») τριαντάφυλλο. 

Η ηχητική επανάληψη του [a] εννιά φορές στον στίχο 26 (τέσσερις από αυτές είναι 

τονισμένες) και η παρήχηση του [t] τέσσερις φορές, επαναφέρουν αφενός ηχητικά τη 

θεματική αναφορά στα «μάτια» της ψυχής του ήρωα, συντονίζονται αφετέρου με την 

απόδοση της αδιάκοπης («πάντα») εσωτερικής εγρήγορσης που χαρακτηρίζει τον 

ήρωα. Εντελώς παράλληλα,  η ηχητική επανάληψη του [i] έξι φορές στο στίχο 27, 

επιτονίζει την αναφορά του ήρωα στον πυρήνα («βρύση» και «πηγή») που 

τροφοδοτεί την ψυχική πληρότητα. 

Ορισμένες εξαιρετικά λειτουργικές παρηχήσεις εντοπίζονται στους στίχους 28-

35 του ποιήματος, όπου περιγράφεται αφενός η ανταπόκριση ανάμεσα στη φύση και 

στον ήρωα, αφετέρου η ακαριαία άρση της όταν εμφανίζεται το θαλάσσιο θεριό:   

 

Και η φύσις όλη του γελά και γένεται δική του. 

Ελπίδα, τον αγκάλιασες και του κρυφομιλούσες 
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και του σφιχτόδεσες το νου μ’ όλα τα μάγια πόχεις.   

Νιος κόσμος δόξας και χαράς ανθίζει στην ψυχή του,  

γύρου κοιτά να τον ιδεί κι...................... 

Αλλ’ απαντούν τα μάτια του τρανό θεριό πελάγου,  

κι αλιά! Μακριά ‘ναι το σπαθί, μακριά ‘ναι το τουφέκι,  

κοντά του ’ναι, στον νιον ομπρός, ο τίγρης του πελάγου. (ό.π, 180-181, 28-35) 

 

Οι ηχητικές επαναλήψεις του [i] και του [e] από έξι φορές στον στίχο 28, 

συντονίζονται με τη σημασιολογική απόδοση της ολότητας των φυσικών στοιχείων 

(«η φύσις όλη»), με την οποία είναι άρρηκτα δεμένος ο ήρωας. Η εμφάνιση του [l] 

στις τρεις κύριες λέξεις του στίχου 29, ενισχύει την ακουστική επίδραση της 

παρήχησης, ενώ η ηχητική επανάληψη του [s] τέσσερις φορές στον ίδιο στίχο, 

αποδίδει έμφαση στις θελκτικές ενέργειες της προσωποποιημένης ελπίδας. 

Παράλληλα, η παρήχηση του [t] τέσσερις φορές στον στίχο 30, καθώς και η ηχητική 

επανάληψη του [s] εννιά φορές σε όλες τις κύριες λέξεις του στίχου 31 ενισχύουν 

εμφατικά το υπερβατικά προσδιορισμένο περιεχόμενο των στίχων, ιδιαίτερα σε ό,τι 

αφορά στον «νιο» όμορφο κόσμο της ψυχής του ήρωα.  

Η ηχητική επανάληψη του [a] οκτώ φορές στον στίχο 33, συσχετισμένη με το 

αντίστοιχο επιφώνημα, συντονίζεται με τη σημασιολογική απόδοση της αναπάντεχης 

και φοβερής εμφάνισης του «θεριού», ενώ η παρήχηση του [t] στον ίδιο στίχο, 

ενισχύει εμφατικά την εν λόγω εμφάνιση. Αντίστοιχη είναι και η λειτουργία της 

ηχητικής επανάληψης του [a] εφτά φορές στον στίχο 34 -τρεις είναι τονισμένες-, 

εφόσον αποδίδει ηχητικά την ταραχή του ήρωα, αποτυπωμένη στο επιφώνημα 

«αλιά!», όταν αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει τα μέσα να αντιμετωπίσει την άμεση 

απειλή. Η παρήχηση του [o] έξι φορές στον στίχο 35, συσχετισμένη, όπως και εκείνη 

του [a] στο στίχο 33, με το αντίστοιχο επιφώνημα, αποδίδει ηχητική έμφαση στην 

περιγραφόμενη εγγύτητα του θαλάσσιου θεριού προς τον ήρωα, και ανάλογα η 

ηχητική επανάληψη του [t] πέντε φορές στον ίδιο στίχο, επιτονίζει όπως και η 

αντίστοιχη επανάληψή του στον στίχο 33, την  τρομακτική εμφάνιση του θαλάσσιου 

θεριού. 

Η λεκτική μουσική κάνει αισθητή την παρουσία της και στους τελευταίους 

στίχους του ποιήματος, όπου ο ήρωας εκθειάζεται για την ανώτερη μορφή 

αυτογνωσίας, που έχει κατακτήσει: 

 

Η μεγαλόψυχη πνοή ευτύχισε πριν πάψει.  

Άστραψε φως, κι εγνώρισε γοργά τον εαυτό του.  
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Απομεινάρι θαμαστό ερμιάς και μεγαλείου,  

ομορφε ξένε και καλέ, της νιότης λουλουδάκι,  

άμε και δέξου στο γιαλό του δυνατού την κλάψα. (ό.π, 181, 45-49) 

 

Η ηχητική επανάληψη του [i] οκτώ φορές στον στίχο 45, συσχετίζεται με την 

επαναφορά της κομβικής από σημασιακή άποψη λέξης «ψυχή», γύρω από την οποία 

δομείται νοηματικά ο στίχος, ενώ η παρήχηση του [p] που επαναλαμβάνεται πέντε 

φορές στον ίδιο στίχο (δύο από τις οποίες εντοπίζονται στον ήχο [ps]), ενισχύει 

εμφατικά το περιεχόμενό του. Ανάλογα λειτουργούν η ηχητική επανάληψη του [s] 

τέσσερις φορές στον στίχο 46 όπως και η παρήχηση του [t] τέσσερις φορές στον ίδιο 

στίχο, αποδίδοντας ηχητική έμφαση στην αναφορά στην υπερβατική έκλαμψη που 

προσδιορίζει τον εσωτερικό κόσμο του ήρωα, και στην αυτογνωσία που κατακτά.  

Στον στίχο 47, η ηχητική επανάληψη του [a] έξι φορές και η παρήχηση του [m] 

τέσσερις φορές -μία σε κάθε κύρια λέξη του ίδιου στίχου-, συντονίζονται με το 

τελευταίο σημείο αναφοράς («απομεινάρι») μεγαλείου και μοναξιάς, ενώ, τέλος, η 

ηχητική επανάληψη του [l] τρεις φορές στον στίχο 48, ενισχύει εμφατικά την 

θεματική αναφορά στα ηθικού περιεχομένου χαρακτηριστικά που αποδίδονται στον 

ήρωα («καλέ», «λουλουδάκι»). 

Τα παραπάνω εκδιπλώνουν το λειτουργικό χαρακτήρα της λεκτικής μουσικής 

στο Γ΄ Σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκισμένων, συνυφασμένο βέβαια με το 

περιεχόμενο των στίχων.  
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Ε) CARMEN SECULARE 

 

 

Γραμμένο σε δεκαπεντασύλλαβο ανομοιοκατάληκτο στίχο, το Carmen 

Seculare, εμπίπτει στην τέταρτη, κατά τον Σπαταλά, σολωμική στιχουργική περίοδο. 

Οι περιπτώσεις παρήχησης που θα εντοπιστούν στην δεύτερη εκδοτική πρόταση του 

ποιήματος από τον Κεχαγιόγλου
838

, και ο συσχετισμός τους με το περιεχόμενο των 

στίχων, υποδεικνύουν το ρόλο της λεκτικής μουσικής στο ποίημα.    

Στους πρώτους δέκα στίχους που εμπίπτουν στην πρώτη κατευθυντήρια γραμμή 

θεματικής και αφηγηματικής σύνθεσης του έργου, δηλαδή την εξεικόνιση-εξύμνηση 

του δέντρου
839

, πληθωρική είναι η παρουσία των παρηχήσεων: 

 

Δεν είναι χόρτο ταπεινό, χαμόδεντρο δεν είναι.  

Βρύσες απλώνει τα κλαδιά το δέντρο στον αέρα. 

Μην καρτερείς εδώ πουλί, και μη προσμένεις χλόη
.
  

γιατί, τα φύλλ’ αν είν’ πολλά, σε κάθε φύλλο πνεύμα,  

το ψηλό δέντρ’ ολόκληρο κ’ ηχολογά κι αστράφτει  

μ’ όλους της τέχνης τους ηχούς, με τ’ ουρανού τα φώτα.  

Σαστίζ’ η γη κ’ η θάλασσα κι ο ουρανός το θαύμα,  

το μέγα πολυκάντηλο μες στο ναό της φύσης,  

κι αρμόζουν διάφορο το φως χίλιες χιλιάδες άστρα,  

χίλιες χιλιάδες άσματα μιλούν και κάνουν ένα. (ό.π, 48-49, 1-10) 

 

Έτσι, η παρήχηση του [n] που επαναλαμβάνεται έξι φορές στον 1
ο
 στίχο, 

ενισχύει εμφατικά την θεματική αναφορά στα στοιχεία που αποκλείονται ως 

χαρακτηρισμοί για το δέντρο («ταπεινό», «χαμόδεντρο»), ενώ η ηχητική επανάληψη 

του [a] έξι φορές στον 2
ο
 στίχο, συντονίζεται με τη σημασιολογική απόδοση του 

εκτεταμένου χώρου που φέρονται να καταλαμβάνουν τα κλαδιά του δέντρου στον 

αέρα και προσδίδει έμφαση στη θεματική αναφορά της υπερβατικού χαρακτήρα 

ενοποίησης των συστατικών υλικών της ζωής (νερό, γη, αέρας) από το δέντρο. 

Παράλληλα, η  παρήχηση του [i] έξι φορές στον 3
ο
 στίχο, ενισχύει ηχητικά την 

αποτρεπτική απεύθυνση («μην») του ποιητικού υποκειμένου προς όποιον θα περίμενε 

την κατά το μάλλον ή ήττον τυπική φυσιολογία του δέντρου («πουλί» στα κλαδιά, 

«χλόη» γύρω του). Στον ίδιο άξονα, της υπέρβασης δηλαδή των λειτουργιών της 

                                                           
838

 Βλ.: Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Προτάσεις για το “Carmen Seculare” του Σολωμού», ό.π., 48-49 
839

 Βλ.: Δημήτρης Αγγελάτος, Το έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών, 

ό.π., 454. 
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φύσης, εγγράφεται η ηχητική επανάληψη του [a] έξι φορές σε ολόκληρο τον 4
ο
 στίχο, 

καθώς συσχετίζεται με την πληθώρα φύλλων στο δέντρο, κατοικημένων από 

υπερβατικές παρουσίες (μία σε κάθε φύλλο). 

Με τον υπερκόσμιο μουσικό ήχο που παράγει το δέντρο μαζί με ανάλογης 

ποιότητας φως, ως μια ασύλληπτη, για τη φυσική και λογική τάξη πραγμάτων, 

ενότητα, συνδέεται εμφατικά η ηχητική επανάληψη του [o] εφτά φορές στον 5
ο
 στίχο, 

όπως αφενός οι παρηχήσεις του [t] και του [l] που επαναλαμβάνονται από τέσσερις 

φορές στον ίδιο στίχο, αφετέρου η παρήχηση του [t]έξι φορές στον 6
ο
 στίχο. Στον 7

ο
 

στίχο, η ηχητική επανάληψη του [a] εφτά φορές, επιτονίζει ηχητικά τη 

σημασιολογική πυκνότητα της λέξης «θαύμα», ενώ η παρήχηση του [s] που 

επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές, ενισχύει εμφατικά τη θεματική αναφορά στην 

έκπληξη που καταλαμβάνει τα προσωποποιημένα στοιχεία της φύσης από την 

υπερφυσική ύπαρξη και λειτουργία του δέντρου.  

Η παρήχηση του [t] εφτά φορές στον 8
ο
 στίχο και η παρήχηση του [n] τέσσερις 

φορές στον 10
ο
 στίχο, επιτείνουν ηχητικά το περιεχόμενό του, επικεντρωμένο στη 

λέξη «πολυκάντηλο», όπως κάνει και η ηχητική επανάληψη του [a] (πέντε φορές 

στον 9
ο
 στίχο και έξι φορές στον 10

ο
 στίχο), συντονισμένη εδώ με τη σημασιολογική 

πυκνότητα των λέξεων «άστρα» και «άσματα», κομβικών για την οργάνωση των δύο 

στίχων αντίστοιχα, ενώ οι τρεις από τις επαναλήψεις του [a] σε κάθε στίχο, που είναι 

τονισμένες, επιτείνουν την ακουστική επίδραση της παρήχησης. Οι παρηχήσεις 

εξάλλου, του [o] πέντε φορές και του [s] τέσσερις φορές στον στίχο 9, αποδίδουν 

ηχητική έμφαση στην ανταπόκριση και προσαρμογή του απέραντου φωτός των 

αστεριών προς το φως του υπερφυσικού δέντρου.         

Μια σειρά περιπτώσεων παρήχησης που συμβάλλουν στην ενίσχυση της 

λεκτικής μουσικής του ποιήματος εντοπίζονται στους στίχους 11-18, οι οποίοι 

εμπίπτουν στις άλλες δύο κατευθυντήριες γραμμές θεματικής και αφηγηματικής 

σύνθεσης του έργου: τη «δέηση» της κόρης κάτω από το δέντρο και την 

απομάκρυνσή της από αυτό
840

:    

 

Στο δέντρο κάτου δέησιν έκαμ’ η βοσκοπούλα
.
  

τ’ άστρα γοργά τη δέκτηκαν, καθώς η γη τον ήλιο, 

τα Σεραφείμ εγνώρισαν το βάθος της αγάπης,  

                                                           
840

 Βλ.: Δημήτρης Αγγελάτος, Το έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών, 

ό.π., 455. 
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κι ολόκληρη η Παράδεισο διπλή Παράδεισό ‘ ναι. 

Ποιος είχε πει που σου ‘ μελλε, πέτρα, να βγάλεις ρόδο.  

Αλλά πού τώρα βρίσκονται τα κάτασπρα ποδάρια;  

Πού ‘ναι το στήθος τ’ όμορφο που τέτοιους κόσμους έχει;  

Στ’ αμπέλ’ η κόρη κάθεται και παίζει με τ’ αρνί της. (ό.π, 49, 11-18) 

 

Οι ηχητικές επαναλήψεις του [a], του [t] και του [i] από πέντε φορές το καθένα 

στον στίχο 12, συντονίζονται με τη σημασιολογική απόδοση της ταχύτητας και της 

αμεσότητας, με τις οποίες γίνεται δεκτή η δέηση της βοσκοπούλας από την ουράνια 

σφαίρα. Η παρήχηση του [a] που επαναλαμβάνεται έξι φορές, τουλάχιστον μία σε 

κάθε κύρια λέξη του στίχου 13, επιτείνει ηχητικά την αναφορά στη μεγάλη έκταση 

(«βάθος») που χαρακτηρίζει την αγάπη της βοσκοπούλας, ενώ η ηχητική επανάληψη 

του [s] πέντε φορές, σε κάθε κύρια λέξη του ίδιου στίχου, αποδίδει περαιτέρω 

έμφαση στο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Η παρήχηση του [i] έξι φορές σε όλες τις 

κύριες λέξεις του στίχου 14, επιτονίζει ηχητικά τη δεσπόζουσα από σημασιακή 

άποψη λέξη «διπλή» που αποτυπώνει τη μεταφορική εικόνα της διευρυμένης 

(«διπλής») Παραδείσου, χάρη στον ανώτερο ψυχικό κόσμο της βοσκοπούλας.  

Ακόμα, η παρήχηση του [p] που επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές στον στίχο 

15, ενισχύει ηχητικά το περιεχόμενο του στίχου, ενώ η ηχητική επανάληψη του [a] 

οκτώ φορές στον στίχο 16 (τρεις από αυτές είναι τονισμένες), μαζί με τις  παρηχήσεις 

του [t] και του [r] (επαναλαμβάνονται τέσσερις φορές το καθένα), συντονίζονται 

δραστικά με τη σημασιολογική πυκνότητα των λέξεων «κάτασπρα ποδάρια», που 

συνιστούν το νοηματικό επίκεντρο του στίχου και παραπέμπουν στην αθωότητα και 

την αγνότητα της βοσκοπούλας.  

Παράλληλα, η παρήχηση του [o] έξι φορές στον στίχο 17, αποδίδει αφενός 

ηχητική έμφαση, μέσω του συσχετισμού με το αντίστοιχο επιφώνημα, στη 

σημασιολογική αναφορά στην εξαιρετική εσωτερική ομορφιά της κόρης, επαναφέρει 

αφετέρου την κεντρική από σημασιακή άποψη λέξη «όμορφο». Η ηχητική 

επανάληψη του [t] πέντε φορές στον ίδιο στίχο και τέσσερις φορές στον στίχο 18, 

ενισχύει την ακουστική επίδραση της παρήχησης. Οι παρηχήσεις, τέλος, του [e] έξι 

φορές και του [i] πέντε φορές στον στίχο 18, συντονίζονται με τη σημασιολογική 

απόδοση της κατάστασης ηρεμίας και γαλήνης που χαρακτηρίζουν την κόρη στην 

τελευταία εικόνα του ποιήματος.  

Μέσα από την παραπάνω ανάλυση των περιπτώσεων παρήχησης στο Carmen 

Seculare, γίνεται σαφής όπως στους Ελεύθερους Πολιορκισμένους και στον Πόρφυρα 
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ο δραστικός ρόλος της λεκτικής μουσικής κι ο συσχετισμός της με τη σημασιολογική 

πτυχή των στίχων.    
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

   

 

Στην παρούσα διατριβή επιχειρήθηκε η ερμηνευτική διερεύνηση της διαπλοκής 

ποίησης και μουσικής στο έργο του Έλληνα ποιητή Διονύσιου Σολωμού, ζήτημα το 

οποίο έχρηζε, σύμφωνα και με αρμόδιους σολωμιστές, συστηματικής και συνολικής 

μελέτης.  

Η συστηματικότητα της διερεύνησής μας στηρίχτηκε αρχικά στη θεωρητική 

πλαισίωση του ζητήματος με όρους και ερευνητικά εργαλεία από το πεδίο των 

διακαλλιτεχνικών προσεγγίσεων της Συγκριτικής Φιλολογίας, τα αρμοδιότερα από τα 

οποία αξιοποιήθηκαν στη συνέχεια, στην κειμενική μελέτη της σολωμικής ποιητικής 

πρακτικής. Οι όροι επίδραση και αναλογία, ο διαχωρισμός σε τέχνες του χώρου και 

τέχνες του χρόνου, οι κοινές αρχές άρθρωσης και λειτουργίας της λογοτεχνίας και της 

μουσικής, καθώς και τα θεωρητικά σχήματα των Steven Paul Scher και Werner Wolf 

για την αλληλεπίδραση μουσικής και λογοτεχνίας, αποτέλεσαν ορισμένα από τα 

θεωρητικά εργαλεία, που χρησιμοποιήθηκαν.  

Η κριτική παρουσίαση και αξιοποίηση εξάλλου, συγκεκριμένων πτυχών 

λειτουργικών συγκριτολογικών προσεγγίσεων, όπως τα ερευνητικά ερωτήματα που 

τέθηκαν σε επιλεγμένες διακαλλιτεχνικές μελέτες, οι τρόποι εφαρμογής επιλεγμένων 

μουσικών μορφών, για παράδειγμα της φούγκας, σε λογοτεχνικά έργα, το ζήτημα των 

ηχητικών μοτίβων και οι τρόποι αποτύπωσης μουσικών όρων, όπως αντίστιξη, στη 

λογοτεχνία, παρείχαν επιπλέον ερευνητικά εργαλεία για την προσέγγιση του 

ζητήματος του συσχετισμού της ποίησης και της μουσικής στο έργο του Σολωμού. 

Περαιτέρω, η αναλυτική και συγκριτική αναφορά σε βασικές παραμέτρους των 

διακαλλιτεχνικών προσεγγίσεων και ειδικότερα στις πτυχές συσχετισμού της 

μουσικής και της λογοτεχνίας, θεωρούμε ότι έχει συμβάλει στον εμπλουτισμό της 

εξαιρετικά περιορισμένης ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας για το συγκεκριμένο πεδίο. 

Η στοιχειοθέτηση, όπως επιχειρήθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο της διατριβής, του 

ιστορικού, φιλοσοφικού και αισθητικού πλαισίου, το οποίο και ορίζει τη συνάφεια 

της σολωμικής ποίησης και ποιητικής με τη μουσική, και μαζί οι επί του ζητήματος  

αντιλήψεις και όροι που εξετάστηκαν, αποτέλεσαν πολύτιμα ερευνητικά εργαλεία 

στη μελέτη της σολωμικής ποιητικής και ποίησης. Οι αισθητικές αντιλήψεις, αφενός 
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των βασικότερων φιλοσόφων του 18
ου

 και 19
ου

 αιώνα, το έργο των οποίων γνώριζε ο 

Σολωμός, όπως του Immanuel Kant, του Friedrich Schiller και του Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel, αναφορικά με τη μουσική, τη θέση της στην ιεραρχία των τεχνών 

και τη σχέση της με την ποίηση, αφετέρου των φιλοσόφων, επιλεγμένες απόψεις των 

οποίων σχετικά με τον ήχο και τη μουσική, καταγράφονται από τον Σολωμό στα 

Αυτόγραφά, δηλαδή των Moses Mendelssohn, Gotthold Ephraim Lessing, Johann 

Wolfgang von Goethe και Pierre Hyacinthe Azais, αναλύθηκαν εκτενώς.   

Οι αισθητικές κατευθύνσεις και αρχές του δεσπόζοντος στην υπό διερεύνηση 

περίοδο ρεύματος του Ρομαντισμού για τη μουσική και τη σχέση της με την ποίηση, 

(κυριότερη από αυτές είναι η εκφραστική θεωρία για τις τέχνες και η συνακόλουθη 

πρόκριση της μουσικής έναντι των υπόλοιπων τεχνών), καθώς και οι ομόλογες 

αντιλήψεις του Συμβολισμού που προεκτείνουν το Ρομαντισμό επί του ζητήματος του 

συσχετισμού της μουσικής με την ποίηση, παρέχοντας μια συνεκτικότερη εικόνα του, 

σκιαγραφήθηκαν ακολούθως, ιδιαίτερα καθώς ο Έλληνας ποιητής ενστερνίστηκε εν 

γένει πολλές από τις αρχές του Ρομαντισμού. Η σκιαγράφηση των αισθητικών 

κατευθύνσεων του Ρομαντισμού, ολοκληρώθηκε με τη συνοπτική παρουσίαση 

ορισμένων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της Ρομαντικής μουσικής και την 

ανάλυση, στο πλαίσιο της μορφολογίας της μουσικής, της δομικής διάρθρωσης 

μουσικών μορφών που χρησιμοποιούνται κατά την περίοδο αυτή, όπως του ροντό, 

της φούγκας και της σονάτας. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο, εξετάστηκε η σχέση του Δ. Σολωμού και της ποίησής του 

με τη μουσική στο πρώτο από τα δύο επίπεδα διερεύνησης, το επίπεδο της “θεωρίας”, 

μέσω μαρτυριών και τεκμηριωμένων αναφορών για τη σχέση του ποιητή και της 

ποιητικής του θεωρίας με τη μουσική. Αναλύθηκαν αρχικά, βιογραφικά στοιχεία και 

αναφορές από σύγχρονους με τον ποιητή μάρτυρες, όπως του Ν. Μάντζαρο και του 

N. Tommaseo, που στοιχειοθετούν αφενός το μουσικό περιβάλλον του Σολωμού, το 

οποίο παρείχε ποικίλα ερεθίσματα για επαφή με τη μουσική, αφετέρου τη 

χαρισματική μουσική του ψυχοσύνθεση, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τη μουσική 

και τη διαδικασία της ποιητικής δημιουργίας μέρους του έργου του με τη συμβολή 

της μουσικής. Στη συνέχεια διερευνήθηκαν η στενή φιλική επικοινωνία και ο 

καλλιτεχνικός σύνδεσμος του Δ. Σολωμού με τον σύγχρονό του μουσικοσυνθέτη 

Νικόλαο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο, τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 
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μουσικού έργου και της μουσικής θεωρίας του τελευταίου, μεταξύ των οποίων η 

συστηματική χρήση της φούγκας και η διασύνδεσή της με την εγελιανή ιδεαλιστική 

φιλοσοφία, καθώς και οι ομότροπες θεωρητικές και αισθητικές καταβολές και 

αντιλήψεις των δύο αντρών, όπως η συνδυαστική χρήση στοιχείων κλασσικής 

παράδοσης και ρομαντικών αισθητικών στοιχείων.   

Η μελέτη μας για τις αναφορές και επισημάνσεις δύο αξιόπιστων μαρτύρων της 

σολωμικής ποιητικής δημιουργίας, του Νικόλαου Μάντζαρου και του Ιάκωβου 

Πολυλά, για τη σχέση της ποιητικής πρακτικής του Σολωμού με τη μουσική, 

(κυριότερη μεταξύ αυτών είναι η μαρτυρία του μουσικοσυνθέτη για το ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον του ποιητή για τη μουσική μορφή της φούγκας και την απαγγελία στον 

ίδιο ενός ποιήματός του, το οποίο χαρακτηρίστηκε από τον Μάντζαρο ως «φούγκα 

φωνών και οργάνων»
841

) προσπόρισε σημαντικά θεωρητικά στοιχεία για τη διαπλοκή 

της σολωμικής ποίησης με τη μουσική τόσο σε μορφικό, όσο και σε στιχουργικό 

επίπεδο, αρκετά από τα οποία αξιοποιήθηκαν στη συνέχεια, στη διερεύνηση της 

σχέσης της ίδιας της σολωμικής ποιητικής πρακτικής με τη μουσική
.
 κεντρικό 

παράδειγμα αποτελεί ο εντοπισμός και ανάλυση του ποιήματος που μνημονεύει ο 

Μάντζαρος (βλ. παραπάνω). 

Οι θεωρητικές αναφορές του ίδιου του Σολωμού στα Αυτόγραφα Έργα, στον 

ήχο και τη μουσική, και στο συσχετισμό τους με την ποίηση, καθώς και η διασύνδεση 

αρκετών από αυτές με τις φιλοσοφικές αντιλήψεις ευρωπαίων φιλοσόφων (των 

οποίων οι βασικές φιλοσοφικές αρχές αναλύθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο), έχουν 

επίσης εξεταστεί διεξοδικά, τεκμαίροντας αφενός τη συστηματική θεωρητική 

ενασχόληση του Σολωμού με το ζήτημα της αλληλεπίδρασης μουσικής και ποίησης, 

και προσθέτοντας αφετέρου περαιτέρω θεωρητικά στοιχεία και πτυχές της σχέσης 

των δύο τεχνών που τον ενδιαφέρουν και βρίσκουν εφαρμογή στην ποιησή του, όπως, 

για παράδειγμα τη θεωρία του αντισταθμίσματος και την αντίληψή του για τις 

τετραδικές μουσικές φράσεις.    

Το επίπεδο της “πράξης”, δηλαδή της σχέσης της σολωμικής ποιητικής 

πρακτικής με τη μουσική αποτελεί το δεύτερο επίπεδο διερεύνησης της σχέσης της 

ποίησης του Σολωμού με τη μουσική. Έτσι, στο τέταρτο και εκτενέστερο κεφάλαιο 

της διατριβής, αναλύθηκαν ερμηνευτικά πέντε επιλεγμένα σολωμικά ποιήματα της 

ώριμης σολωμικής δημιουργίας (Ο Λάμπρος, Ο Κρητικός, Οι Ελεύθεροι 

                                                           
841

 Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, ό.π., 268.  
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Πολιορκισμένοι, Ο Πόρφυρας, Carmen Seculare) στη βάση τριών παραμέτρων 

συσχετισμού με τη μουσική
.
 οι παράμετροι αυτές προέκυψαν από τη συνδυαστική 

χρήση των θεωρητικών σχημάτων για την αλληλεπίδραση ποίησης και μουσικής των 

S. P. Scher
842

 και W. Wolf
843

. Στην ερμηνευτική ανάλυση των ποιημάτων που 

επιχειρήθηκε, αξιοποιήθηκαν αφενός θεωρητικές προσεγγίσεις και φιλοσοφικές 

αναφορές από τα πρώτα δύο κεφάλαια, αφετέρου πιο εξειδικευμένες μαρτυρίες και 

στοιχεία της “θεωρίας” του Σολωμού για το συσχετισμό ποίησης και μουσικής από το 

τρίτο κεφάλαιο. 

 Η διερεύνηση των παρακειμενικών και κειμενικών θεματικού τύπου 

συσχετισμών των επιλεγμένων σολωμικών ποιητικών έργων με τη μουσική, στο 

πλαίσιο της έννοιας της θεματοποίησης του Wolf, αποτέλεσε την πρώτη παράμετρο. 

Έτσι, εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν ερμηνευτικά οι αναφορές σε μουσικούς ήχους, 

μουσικά όργανα ή μουσικά μοτίβα σε καθένα από τα πέντε ποιητικά έργα, αλλά και, 

σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συσχετιστικά
. 

μέσα από την εν λόγω ανάλυση, 

προτάθηκαν αφενός νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις και συσχετισμοί των υπό 

διερεύνηση σολωμικών ποιητικών έργων και συζητήθηκαν αφετέρου ορισμένες 

θεωρητικές και φιλοσοφικές αρχές με εφαρμογή στη σολωμική ποιητική πρακτική, 

όπως
 

η αρχή του αντισταθμίσματος, στη βάση μουσικών αναφορών και οι 

προεκτάσεις που διανοίγει.   

Δεύτερη παράμετρος που διερευνήθηκε αποτελούν οι δομικές τεχνικές και 

αναλογίες των σολωμικών ποιητικών έργων με τη μουσική τέχνη, στο πλαίσιο της 

έννοιας της μίμησης του Wolf, με τη συνεπικουρία μαρτυριών σχετικών με το ζήτημα 

και σολωμικών θεωρητικών αντιλήψεων, όπως έχουν αναλυθεί στο τρίτο κεφάλαιο. 

Ο εντοπισμός και ερμηνευτική ανάλυση της ποιητικής φούγκας στον Πόρφυρα -στη 

βάση της σχετικής μαρτυρίας του Μάντζαρου και της εφαρμογής θεωρητικών αρχών 

διασύνδεσης της ποίησης και της μουσικής-, το σημαντικότερο παράδειγμα δομικής 

αναλογίας που εξετάστηκε, εφόσον είναι διευρυμένη σε ολόκληρο το ποιητικό έργο, 

καθώς και ο εντοπισμός και ερμηνευτική ανάλυση του ποιητικού ροντό σε μέρος του 

Λάμπρου, της ποιητικής φούγκας σε μέρος του Carmen Seculare και μοτίβων στον 

Κρητικό και τους Ελεύθερους Πολιορκισμένους, όπως της τετραδικής δόμησης των 

ημιστίχιων του δεκαπεντασύλλαβου στίχου, συνιστούν ορισμένες από τις δομικές 

                                                           
842

 Βλ: Steven Paul Scher, «Literature and Music» στο Interrelations of Literature, ό.π., 225-250. 
843

 Βλ: Werner Wolf, «Reading Musicalized Texts as Self-Reflexive Texts, Some Aspects of Interart 

Discourse»: Word and Music Studies, ό.π., 37-58. 

ΠΑ
ΝΑ
ΓΙΩ
ΤΑ

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



338 

 

τεχνικές και αναλογίες που αναλύθηκαν.
 

Μέσα από τη συγκεκριμένη εξέταση 

θεωρούμε ότι έχει αφενός αποκωδικοποιηθεί μια σημαντική πτυχή της σολωμικής 

ποιητικής δημιουργίας, συσχετισμένης με τη μουσική, αφετέρου ότι έχει παρασχεθεί 

ένα σημαντικό ερμηνευτικό κλειδί για νέες γόνιμες ερμηνευτικές προσεγγίσεις της 

σολωμικής ποίησης.
 

Η λεκτική μουσική, δηλαδή οι ποιητικοί και εκφραστικοί τρόποι που 

χρησιμοποιούνται στην ποίηση και μιμούνται την ακουστική ποιότητα της μουσικής, 

στο πλαίσιο της έννοιας της μίμησης του Wolf, αποτελεί την τρίτη παράμετρο 

διερεύνησης της σχέσης της ποίησης με τη μουσική. Μέσα από τον εντοπισμό και 

ανάλυση περιπτώσεων ονοματοποιίας, παρήχησης, συνήχησης και ομοιοκαταληξιών 

στα πέντε σολωμικά ποιήματα και το συσχετισμό τους με αντιλήψεις και σχόλια από 

τη “θεωρία” του Σολωμού που έχουν αναλυθεί στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο, 

τεκμηριώθηκε η ύπαρξη λεκτικής μουσικής στη σολωμική ποίηση και αναδείχθηκαν 

συγκεκριμένες λειτουργικές πτυχές της, όπως ο συσχετισμός της με το περιεχόμενο 

των στίχων. 

 Μέσα από τη συστηματική διερεύνηση της διαπλοκής της ποίησης και της 

μουσικής στο έργο του Διονύσιου Σολωμού, τεκμαίρεται ο ουσιαστικός ρόλος της 

μουσικής στη θεωρητική αντίληψη και την ποιητική πρακτική του και διανοίγονται 

καινούργια πεδία ερμηνείας του έργου του.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

Α.  Έργα του Σολωμού: 

 

Συγκεντρωτικές εκδόσεις 

 

Άπαντα Διονυσίου Σολωμού, ήτοι Τα μέχρι σήμερον εκδοθέντα μετά προσθήκης 

πλείστων ανεκδότων προλεγομένων, σημειώσεων, εκδιδόμενα υπό Σεργίου Χ. 

Ραφτάνη, (επιμ. Σπυρίδων δε Βιάζης), Ζάκυνθος, Τυπογραφ. «Παρνασσός», Σεργίου 

Χ. Ραφτάνη, 1880. 

 

Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα Α΄: Ποιήματα (επιμ.-σημ.: Λίνος Πολίτης), Αθήνα, 

Ίκαρος, 2002 [1
η: 

1948].  

 

Διονυσίου Σολωμού Αυτόγραφα Έργα (επιμ.: Λίνος Πολίτης), τμ. Α΄: Φωτοτυπίες, τμ. 

Β΄: Τυπογραφική Μεταγραφή, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, 1964. 

 

Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα Β΄: Πεζά και Ιταλικά (επιμ.-σημ.: Λίνος Πολίτης), 

Αθήνα, Ίκαρος, 1998 [1
η
: 1955]. 

 

Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα Γ΄: Αλληλογραφία (επιμ.-σημ.: Λίνος Πολίτης), Αθήνα, 

Ίκαρος, 1991. 

Εκδόσεις έργων 

 

Ο Λάμπρος 

Λίνος Πολίτης, «Το πρώτο σχέδιο του “Λάμπρου”. Πρόδρομη φιλολογική έκδοση 

από το Αυτόγραφο Τετράδιο Ζακύνθου αρ. 12» (1978): Γύρω στον Σολωμό. Μελέτες 

και άρθρα (1938-1982), Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ, 1985 [1
η
: 1958], 442-489. 

 

Ο Κρητικός 

Λιλή Παπαδοπούλου-Ιωαννίδου, Ο «Κρητικός» του Δ. Σολωμού στο αυτόγραφο 

τετράδιο Ζακύνθου αρ. 11. Μια νέα έκδοση του ποιήματος, Μεταπτυχιακή Εργασία, 

Θεσσαλονίκη, 1978. 

 

Το οκταμερές σύνθεμα του χειρογράφου Ζ11 

Ελένη Τσαντσάνογλου, Μια λανθάνουσα ποιητική σύνθεση του Σολωμού. Το 

αυτόγραφο τετράδιο Ζακύνθου αρ. 11: Εκδοτική δοκιμή, Αθήνα, Ερμής, 1982. 

 

Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι και Στοχασμοί 

Διονυσίου Σολωμού ‘Στοχασμοί’ στους Ελεύθερους Πολιορκισμένους, (μτφρ.- εισ.- 

σχόλια: Γιώργος Βελουδής), Αθήνα, Περίπλους, 1997. 

 

Παύλος Αγγελόπουλος, «Διονυσίου Σολωμού: A’ Σχεδίασμα των Ελεύθερων 

Πολιορκημένων. Ένα παρέμβλητο τραγούδι στη Γυναίκα της Ζάκυθος»: Εκδοτικά και 

ερμηνευτικά ζητήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Μνήμη Ελένης Τσαντσάνογλου. 

Πρακτικά Ζ Επιστημονικής Συνάντησης. (επιμ.: Χ. Λ. Καράογλου), Θεσσαλονίκη, 

1998, 257-275.  
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Διονυσίου Σολωμού Στοχασμοί (επιμ. ιταλ. κειμ.: M. Peri· προλεγ.-μτφρ.: Στυλιανός 

Αλεξίου· φιλοσοφ. σχόλ.: Κ. Ανδρουλιδάκης), Αθήνα, Στιγμή, 1999. 

 

Διονυσίου Σολωμού  Οι Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι, (ερμην. έκδ.- εισαγ.- κείμ.- σχόλ.: 

Γιώργος Βελουδής), Αθήνα, Πατάκη, 2006. 

 

Ο Πόρφυρας 

Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Προτάσεις για τον “Πόρφυρα” του Σολωμού»: Αφιέρωμα 

στον Καθηγητή Λίνο Πολίτη, Θεσσαλονίκη, 1979, 153-184. 

 

Carmen Seculare 

Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Προτάσεις για το “Carmen Seculare” του Σολωμού», 2 + 7 

Εισηγήσεις για το Διονύσιο Σολωμό, Αθήνα, Περίπλους, 1997, 39-58. 

 

 

 

B. Πηγές  

 

Moses Mendelssohn, «On the main principles of the fine arts and sciences» (1763), 

Philosophical Writings, (μετφρ.- επιμ.: Daniel O. Dahlstrom), Κέιμπριτζ, Cambridge 

University Press, 1997, 169-191. 

 

Ντενι Ντιντερό, Ο ανηψιός του Ραμώ. Σάτιρα δεύτερη (1763), (πρόλ.-μτφρ.-σημ.: 

Σάσα Τσακίρη· εισαγ.: Luce Rudent), Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1990. 

 

Gotthold Ephraim Lessing, Laocoon. An essay on the Limits of Painting and Poetry 

(1766), (μετφρ.: Edward Allen McCormick), Βαλτιμόρη, The Johns Hopkins 

University Press, 1962. 

 

Immanuel Kant, Κριτική της Κριτικής Δύναμης (1790), (εισαγ.-μετφρ.-σχόλ.: Κώστας 

Ανδρουλιδάκης), Αθήνα, Ιδεόγραμμα, 2004. 

 

Friedrich von Schiller, Για την αισθητική παιδεία του ανθρώπου (1795), (μετφρ.- 

εισαγ.– σχόλ.: Κλεοπάτρα Λεονταρίτου), Αθήνα, Οδυσσέας, 1990. 

 

Friedrich von Schiller, Περί αφελούς και συναισθηματικής ποιήσεως (1795· 1798), 

(μετφρ.: Παναγιώτης Κονδύλης), Αθήνα, Στιγμή, 1985.  

 

August Wilhelm Schlegel, «Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst» (1801):  

Music and Aesthetics in the Eighteenth and Early Nineteenth Centuries, (επιμ.: Peter 

le Huray - James Day), Κέιμπριτζ, Cambridge University Press, 1981, 261-268.   

 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, The Philosophy of Art (1802-1803), (μετφρ.:D. 

W. Stott) Μινεσότα, Minnesota University Press, 1989.   

 

Pierre Hyacinthe Azais, Des compensations dans les destinées humaines (1809), Nabu 

Press, 2010. 
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E.T.A Hoffmann, «Beethoven’s instrumental» (1813): Source Readings in Music 

History: The Romantic Era (επιμ.: Oliver Strunk), Λονδίνο, Faber and Faber, 1981. 

 

Johann Wolfgang Goethe, Des hommes célèbres de France au XVIII siècle et l’état de 

la littérature et des arts à la même époque, (μτφρ. από τα γερμανικά: M.M. de Saur, 

De Saint Genies), Παρίσι, Chez Antoine - Augustin Renouard, 1823. 

 

G.W.F Hegel, Η αισθητική της μουσικής, (μτφρ.-επιμ.: Μάρκος Τσέτσος), 

Βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα, 2002. 

 

Pierre Hyacinthe Azais, «Acoustique Fondamentale», Revue Musicale 38 (1831), 304-

306.  
 

Pierre Hyacinthe Azais, «Corresponadance», Revue Musicale  37 (1831), 293-295.   

 

Pierre Hyacinthe Azais, «Acoustique de la musique», Revue Musicale 49 (1832), 389-

392. 

 

G.W.F. Hegel, Εισαγωγή στην αισθητική (1835), (μτφρ.-εισ.-σχόλια: Γιώργος 

Βελουδής), Αθήνα, Πόλις, 2000.   

  

Νικόλαος Μάντζαρος, «Σκιαγραφία του Σολωμού» (1848): Ντίνος Κονόμος, 

Σολωμικά, Αθήνα, Ζακυθινή Βιβλιοθήκη, 1963, 51-55. 
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