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Ανδρέας Αντζουλής δ.φ. 

H αναγκαιότητα του λογοτεχνικού γραμματισμού. Η μετάβαση 

από την ιστορική στην ποιητική αλήθεια στους Ελεύθερους 

Πολιορκημένους του Διονυσίου Σολωμού. 

[Ανακοίνωση | Ημερίδα Δημιουργικής Γραφής του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού της Κύπρου| Λευκωσία, 21 Μαρτίου 2018] 

 

 
 

Με τη σημερινή εκδήλωση ολοκληρώνονται οι δράσεις του φετινού Διαγωνισμού 

Δημιουργικής Γραφής στη μνήμη Μίμη Σουλιώτη. Ο εν λόγω διαγωνισμός αποτελεί 

πλέον μίαν ιδιαίτερα στοχευμένη δράση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

της Κύπρου και ειδικότερα όσων έχουν την ευθύνη του γνωστικού αντικειμένου της 

Λογοτεχνίας. Πρόκειται για δράση η οποία, αφού οικοδομήθηκε πρώτα θεωρητικά, 

με τα σεμινάρια και τις διημερίδες των ετών 2009-2011, καθιερώθηκε ως πρακτική 

ενδοσχολική δράση, ήδη από το 2013. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

προκήρυξε, για πρώτη φορά, τον ∆ιαγωνισμό ∆ημιουργικής Γραφής στη μνήμη του 

Μίμη Σουλιώτη, ο οποίος υπήρξε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για τη 

∆ιαμόρφωση του Νέου Προγράμματος Σπουδών Λογοτεχνίας και συγγραφέας του 

Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό «∆ημιουργική Γραφή. Οδηγίες πλεύσεως».  Θυμίζω το 

«Έτος Κωνσταντίνου Καβάφη» (2013), το «Έτος Κώστα Μόντη» (2014), με αφορμή 

τα δέκα χρόνια από τον θάνατό του, την προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού για 

τα δέκα χρόνια από τον θάνατο του Μανόλη Αναγνωστάκη (2015), για τα ενενήντα 

χρόνια από τη γέννηση του Παντελή Μηχανικού (2016), για τα εκατό χρόνια από το 
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θάνατο του Βασίλη Μιχαηλίδη (2017) και φέτος για τα διακόσια είκοσι χρόνια από 

τη γέννηση του Διονύσιου Σολωμού. 

 

Η δημιουργική γραφή  αποτελεί δεξιότητα του κριτικά εγγράμματου ανθρώπου και 

εμπίπτει, συνεπώς, στο ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο του κριτικού λογοτεχνικού 

γραμματισμού, δηλαδή της γνώσης για τη λογοτεχνία και των δεξιοτήτων 

ανάγνωσης, γραφής και κριτικής της λογοτεχνίας. Το μεταρρυθμιστικό έργο της 

τελευταίας δεκαετίας έχει θέσει ως βασικό αίτημά του τον λογοτεχνικό 

γραμματισμό, πλαισιωμένο από δράσεις όπως η συνεξέταση κειμένων, η 

δημιουργική γραφή, η λέσχη ανάγνωσης  και η ευρύτερη γνώση της ιστορίας, της 

θεωρίας και της κριτικής της λογοτεχνίας. Το ζήτημα της γνώσης περί της 

λογοτεχνίας αλλά και της διδακτικής της δεν απασχολεί μόνο την κυπριακή 

εκπαίδευση, αλλά και την ελλαδική και την ευρύτερη ευρωπαϊκή.  

 

Αναφέρω ενδεικτικά το θεμελιακό δοκίμιο του Roman Jakobson «Γλωσσολογία και 

Ποιητική»1, το κεφάλαιο για την «Ποιητική γλώσσα» από την Κριτική της Κριτικής 

του Tzvetan Todorov2 αλλά και τα πλέον προσιτά σε μας κείμενα: το βιβλίο του 

Δημήτρη Αγγελάτου Η άλφα βήτα του νεοελληνιστή3, το άρθρο του Τάκη Καγιαλή 

«Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στη μέση εκπαίδευση: ο ρόλος της θεωρίας»4 και τα 

άρθρα της Αφροδίτης Αθανασοπούλου, «Σχεδίασμα για μια Γραμματική της 

ποιητικής γλώσσας. (Σκέψεις και προτάσεις για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας)»5 

και «Ιχνηλατώντας το πεδίο της Λογοτεχνίας. Παρατηρήσεις για τη θεωρία και τη 

διδακτική της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας»6. Τα δύο τελευταία άρθρα είναι 

διαθέσιμα και στον ιστοχώρο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 

 

Η κατάκτηση του λογοτεχνικού γραμματισμού μέσω της δημιουργικής γραφής 

αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο, ιδιαίτερα όταν το πραγματεύεται κανείς σε έργα 

σύνθετα και απαιτητικά όπως το ποιητικό έργο του Διονυσίου Σολωμού. Για τις 

ανάγκες της σύντομης αυτής παρουσίασης επιλέγω να πραγματευτώ τη μετάβαση 

 
1 Roman Jakobson, «Γλωσσολογία και Ποιητική»: Δοκίμια για τη γλώσσα της λογοτεχνίας (εισ.-μτφρ.: Άρης 

Μπερλής), Αθήνα, Εστία 1998, 55-98. 
2 Tzvetan Todorov, Η κριτική της Κριτικής, (μετφρ.: Γιάννης Κιουρτσάκης / προλεγ.: Παναγιώτης Μουλλάς), 

Αθήνα, Πόλις 1994 31-58. 
3 Δημήτρης Αγγελάτος, Η άλφα βήτα του νεοελληνιστή. Οδηγός για το εισαγωγικό μάθημα στην επιστήμη της 

νεοελληνικής φιλολογίας, Αθήνα, εκδ. Gutenberg 2011. 
4 Στον τόμο: Η διδακτική της Λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Πρακτικά τριήμερου 

Επιμορφωτικού Σεμιναρίου – Αίθουσα Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1993, σσ. 35-52.   
5 Στον τόμο: Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Πρακτικά 

Επιστημονικού Σεμιναρίου, επιστ. επιμ. Κώστας Μπαλάσκας – Κώστας Αγγελάκος, Αθήνα: Μεταίχμιο 2005, σσ. 

143-173. 
6 Στο φιλολογικό περιοδικό του Συνδέσμου Φιλολόγων Δωδεκανήσου:  Ήριννα, τχ. 2, Νοέμβριος 2008, σσ. 32-41. 

Αποτελεί συνοπτική μορφή του πρώτου άρθρου της ίδιας. Βλ. προηγούμενη υποσημείωση. 
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από την ιστορική στην ποιητική αλήθεια στους Ελεύθερους Πολιορκημένους, το 

πλέον σύνθετο έργο της σολωμικής ωριμότητας του οποίου, ως γνωστό, οι 

επεξεργασίες διαρκούν είκοσι τρία συνολικά χρόνια και κατανέμονται σε τρία 

διαφορετικά Σχεδιάσματα (1826, 1833-1844, 1844-1849). 

 

Η ιδιαίτερη αξία και σημασία αυτής ακριβώς της μετάβασης από την ιστορία και 

την αλήθεια της στην τέχνη και τη δική της αλήθεια, δηλαδή την ποιητική, γίνεται 

κατανοητή αν σκεφτεί κανείς τον κίνδυνο της απλουστευμένης “επετειακής” 

ταύτισης των Ελεύθερων Πολιορκημένων με το ιστορικό γεγονός της Ελληνικής 

Επανάστασης του 1821. Η γενιά των γονιών μας ταύτισε τον Διονύσιο Σολωμό με 

τον Εθνικό Ύμνο. Η δική μας γενιά με τον Εθνικό Ύμνο και τους Ελεύθερους 

Πολιορκημένους. Η γενιά των μαθητών μας θα έχει σίγουρα την ευκαιρία να 

γνωρίσει καλύτερα την ιδιαίτερη αξία του σολωμικού έργου, αφού με την εισαγωγή 

του μαθήματος της Λογοτεχνίας Εμβάθυνσης, διδάσκεται πλέον ένα από τα 

ισχυρότερα δείγματα της ποιητικής παραγωγής του ώριμου Σολωμού, ο Κρητικός, 

ποίημα που μπορεί να φωτίσει τον δρόμο για μία νέα – κριτική – ανάγνωση των 

Ελεύθερων Πολιορκημένων αλλά και αυτού ακόμη του Ύμνου εις την Ελευθερίαν. 

Πέραν τούτου, με την αναδιάρθρωση του μαθήματος της Λογοτεχνίας, και με την 

εισαγωγή του λογοτεχνικού γραμματισμού, της δημιουργικής γραφής και της 

λέσχης ανάγνωσης, οι μαθητές μας μπορούν να υπερβούν το δίπολο ανάγνωση - 

ερμηνεία, στοχεύοντας σε κάθετες τομές που έχουν να κάνουν με τους όρους 

σύλληψης και σύνθεσης των λογοτεχνικών έργων – όρους ιστορικούς, κοινωνικούς, 

θεωρητικούς, αισθητικούς. 

 

*** 

 

 Το πρώτο ερώτημα που τίθεται αφορά στην επιλογή του υπό αναφορά έργου: γιατί 

Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι; Γιατί αφενός πραγματεύεται ένα ιστορικό γεγονός 

υπερβαίνοντας όμως την ιστορία και προβάλλοντας την ποιητική αλήθεια, 

αφετέρου  γιατί τα δύο πρώτα κεφάλαια του Β΄ Σχεδιάσματος των Ελεύθερων 

Πολιορκημένων, είναι σε όλους γνωστά και ανθολογούνται στα σχολικά εγχειρίδια 

τόσο της Δημοτικής όσο και της Μέσης Εκπαίδευσης. 

 

Το δεύτερο ερώτημα που τίθεται αφορά στην ουσία του ζητήματος που μας 

απασχολεί: γιατί οι αναφορές σε ιστορική και ποιητική αλήθεια; Η απάντηση 

δίδεται από τον ίδιο τον ποιητή. Ο Σολωμός, ευρισκόμενος προσωρινά στη Ζάκυνθο 

από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούλιο του 1833, σε επιστολή του προς τον Γ. 

Τερτσέτη, με ημερομηνία 1η Ιουνίου 1833, σημειώνει αναφερόμενος στη χρήση της 

«κλέφτικης γλώσσας» στην ποίηση, ότι οι ποιητές πρέπει να την αξιοποιήσουν 
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πλην όμως να την υπερβούν σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «το έθνος ζητά από 

μας το θησαυρό της δικής μας διάνοιας, της ατομικής, ντυμένον εθνικά»7. Μια 

δεύτερη μαρτυρία, και πάλι από το στόμα του Σολωμού, μας παραθέτει ο Ιάκωβος 

Πολυλάς στα «Προλεγόμενα» της έκδοσης των Ευρισκομένων του 1859, 

αναφερόμενος στην πρόθεση του ποιητή να δημοσιεύσει τμήμα των Ελεύθερων 

Πολιορκημένων, κάτι βεβαίως που δεν έπραξε: 

 
Σύγχρονα ετελείωσε και τον Πόρφυρα, και έμελλε να το δημοσιέψη. Προς έναν φίλον του, ο 

οποίος του επαρατήρησε ότι το έθνος ήθελε δεχθή καλήτερα ένα ποίημα εθνικό, απάντησε 

ευθύς. Το έθνος πρέπει να μάθη να θεωρεί εθνικόν ό,τι είναι Αληθές. Όμως εις την άλλη 

παρατήρησι, ότι ήθελ’ ήναι καλό να ευχαριστηθεί και η φιλοτιμία του έθνους, έστερξε, και 

είπε ότι ήθελε τυπώσει συγχρόνως και ένα μέρος των Ελεύθερων Πολιορκημένων8. 

 

 

*** 

 

 

Το ισχυρότερο τεκμήριο αυτής ακριβώς της πρόθεσης του ποιητή να προβάλει την 

ποιητική έναντι της ιστορικής αλήθειας εντοπίζεται στους Στοχασμούς του για τους 

Ελεύθερους Πολιορκημένους. Οι βασικότεροι Στοχασμοί ανθολογούνται – χωρίς 

βεβαίως να εξαντλούνται – στο σχολικό εγχειρίδιο της Α΄ Λυκείου και προηγούνται 

της εξέτασης των συγκεκριμένων κεφαλαίων του ποιήματος, δίδοντας έτσι το 

θεωρητικό υπόβαθρο στη βάση του οποίου θα πρέπει να εξεταστεί το ποίημα. Η 

αξία που θα δώσει ο εκπαιδευτικός στο κείμενο των Στοχασμών καθορίζει εν γένει 

και το βαθμό οικείωσης των μαθητών με τις δεξιότητες του κριτικού λογοτεχνικού 

γραμματισμού. Ενόσω γκρεμίζεται η επιφανειακή και απόλυτη ταύτιση του 

περιεχομένου του ποιήματος με τα ιστορικά γεγονότα, θεμελιώνεται η σχέση του 

με τον κανόνα της τέχνης, η οποία δεν αποκλείει, βεβαίως, τα ιστορικά του 

συμφραζόμενα. 

 

Μέσα από τους «Στοχασμούς»  αναδεικνύονται οι βασικοί θεματικοί άξονες του 

ποιήματος αντλημένοι από την αισθητική φιλοσοφία του Schiller και του Hegel. Οι 

δεσπόζουσες της σιλλεριανής φιλοσοφίας, και ειδικότερα ο αγώνας για διαφύλαξη 

της θέλησης και της αξιοπρέπειας,  διαπλέκεται με την εγελιανή φιλοσοφία και 

κυρίως με την πρόταξη της απόλυτης Ιδέας, της απόλυτης Αλήθειας και του 

απόλυτου Πνεύματος ως του τελικού στόχου αυτής ακριβώς της εξελικτικής 

πορείας που δοκιμάζει τη θέληση και την αξιοπρέπεια μέσα από μια ποικιλία 

 
7 Διονυσίου Σολωμού, Άπαντα (επιμ.- μτφρ.- σημ.: Λίνος Πολίτης), τ.Γ΄: Αλληλογραφία, Αθήνα, Ίκαρος 1991, 254. 
8 Ιάκωβος Πολυλάς, «Προλεγόμενα: Διονυσίου Σολωμού τα Ευρισκόμενα» (1859): Σολωμός. Προλεγόμενα Kριτικά 

Στάη – Πολυλά – Ζαμπέλιου, (επιμ.: Α.Θ. Κίτσος-Μυλωνάς / επίμ.: Νίκος Καλταμπάνος), Αθήνα, εκδ. Γαβριηλίδης 
22004, 91. 
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ενάντιων δυνάμεων. Οι ενάντιες δυνάμεις απόλυτα συναρμοσμένες με τις ποικίλες 

εκφάνσεις, μερικότητες ή στιγμές της Ιδέας και του Πνεύματος, απειλούν, πλην 

όμως «αναπτύσσουν», τον ανθρώπινο χαρακτήρα, το «ουσιαστικότερο και 

υψηλότερο περιεχόμενο της αληθινής ανθρώπινης Φύσης» που έγκειται, σύμφωνα 

με τον Σολωμό, στη διαφύλαξη και αποκάλυψη της «ελευθερία[ς], που κυοφορεί το 

Χρέος»9 προς την «Πατρίδα και [τ]η Θρησκεία»10.  Στόχος του Σολωμού είναι η 

αναπαράσταση του «ουσιαστικότερ[ου] και υψηλότερ[ου] περιεχόμεν[ου] της 

αληθινής ανθρώπινης Φύσης» των πολιορκημένων, το οποίο αποκαλύπτεται μέσα 

από τις εξωτερικές και τις εσωτερικές δοκιμασίες. 

 

Δεν θα σταθούμε βέβαια στα φιλοσοφικά- αισθητικά αναγνώσματα του ποιητή 

ούτε και στην προσέγγιση και ερμηνεία των Ελεύθερων Πολιορκημένων στη βάση 

των όσων μελέτησε ο ποιητής. Αυτά είναι σίγουρα πολύ περισσότερα από όσα 

σπερματικά συναντούμε στους σολωμικούς Στοχασμούς. Μνημονεύω απλά τους 

είκοσι πέντε τόμους, που έχουν σωθεί, με τις μεταφράσεις των γερμανικών 

φιλοσοφικών – αισθητικών κειμένων, που γίνονταν, κατά παραγγελία του 

Σολωμού, από τον Νικόλαο Λούντζη.  

 

Αν και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν, βεβαίως, να γνωρίζουν περισσότερα, 

προκειμένου να προσεγγίσουν σφαιρικά και δόκιμα το ποίημα, για την επαφή των 

μαθητών μας με το μεγάλο αυτό σύνθεμα της σολωμικής ωριμότητας είναι αρκετά 

τρία βασικά βήματα στα οποία θεμελιώνεται αυτή ακριβώς η μετάβαση από την 

ιστορική στην ποιητική αλήθεια και η αναγωγή του ποιήματος σε οικουμενικό 

σύμβολο, όπως άλλωστε σημειώνει ο ποιητής με έναν από τους θεμελιακούς 

στοχασμούς του: ο μικρός τόπος, δηλαδή το Μεσολόγγι, αντιμετωπίζοντας τις 

πολυποίκιλες και μεγάλες δοκιμασίες (ανάμεσά τους τον Αγαρηνό, την πείνα, τη 

στέρηση, τον θάνατο, την περασμένη δόξα και τη φύση) θα αποκαλύψει τις 

Μεγάλες Ουσίες11. 

 
9 Βλ.: «La libertà gravida del Dovere», ΑΕ 402Α 19. 
10 Βλ.: «Bisogna pensare profondamente e con immutabile concretezza (una volta per sempre) alla Natura dell’ Idea 

prima di realizzare il Componimento. In essa verrà incarnato il contenuto più alto della vera Natura Umana, la Patria 

e la Religione», AE 479 1-5 = «Πρέπει να σκεφτείς βαθιά και με τρόπο αμετάβλητα συγκεκριμένο (μία φορά για 

πάντα) τη Φύση της Ιδέας, πριν να πραγματοποιήσεις το Σύνθεμα. Σ’ αυτήν θα ενσαρκωθεί το ουσιαστικότερο και 

υψηλότερο περιεχόμενο της αληθινής Ανθρώπινης Φύσης, η Πατρίδα και η Θρησκεία»: Η μετάφραση του Γιώργου 

Βελουδή: Διονυσίου Σολωμού, «Στοχασμοί» στους «Ελεύθερους Πολιορκισμένους» (ιταλ. κείμ.-μτφρ.-εισαγ.-σχόλ.: 

Γιώργος Βελουδής), Αθήνα, Περίπλους 1997, 29.  
11 Βλ.: «Bisogna fare che il Circolo piccolo in cui si muove la Fortezza apra nel fondo, anzi nell’ atmosfera sua, i più 

grandi interessi della Crecia per la posizione materiale […] e per la posizione Morale i più grandi interessi dell’ 

Umanità. Così e posto l’ Argomento in rapporto col Sistema dell’ Universo», ΑΕ 406Β 3-7 = Πρέπει να κάνεις ώστε 

ο μικρός Κύκλος, μέσα στον οποίο κινείται το Κάστρο, να φανερώνει στο βάθος ή μάλλον στην ατμόσφαιρά του τα 

μεγαλύτερα συμφέροντα της Ελλάδας για την υλική θέση […] και για την Ηθική θέση τα μεγαλύτερα συμφέροντα 

της Aνθρωπότητας. Έτσι, η Υπόθεση τίθεται σε σχέση με το Σύστημα του Σύμπαντος»: Η μετάφραση του Γιώργου 

Βελουδή: Διονυσίου Σολωμού, «Στοχασμοί», ό.π., 33-34. 
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Θα πρέπει λοιπόν η ανάγνωση του ποιήματος και κάθε ερμηνευτική απόπειρα η 

οποία θα είναι ενδεικτική της εξοικείωσης με τις δεξιότητες του λογοτεχνικού 

γραμματισμού (i) να  αναφερθεί στους διαφορετικούς τίτλους του ποιήματος και να 

αιτιολογήσει θεωρητικά τη μετάβαση από τον έναν τίτλο στον άλλο, (ii) να 

συσχετίσει τους εισαγωγικούς Στοχασμούς του ποιητή με το ίδιο το ποίημα και (iii) 

να προχωρήσει στη συγκριτική ανάγνωση ή συνεξέταση του συγκεκριμένου 

τμήματος των Ελεύθερων Πολιορκημένων,  δηλαδή του ίδιου αυτού κεφαλαίου 

(αποσπάσματος), όπως εξελίσσεται βαθμηδόν στα τρία Σχεδιάσματα του 

ποιήματος. 

 

Είναι γνωστό ότι ο ποιητής κατέληξε στον τίτλο Ελεύθεροι Πολιορκημένοι12 

αφού πρώτα επεξεργάστηκε τους τίτλους Μισολόγγι13 και Χρέος, ακριβέστερα Το 

ποίημα του Χρέους14. Η σταδιακή διαφοροποίηση του τίτλου σ’ ένα έργο που 

αποτέλεσε για τον Σολωμό έργο ζωής, δεν μπορεί παρά να παραπέμπει σε μία 

σταδιακή μετάβαση από το συγκεκριμένο - ιστορικό προς το αφηρημένο - 

φιλοσοφικό, που αντιστοιχεί, όπως ορθά παρατηρεί ο Γ. Βελουδής, στις τρεις φάσεις 

των θεωρητικών αναζητήσεων του ποιητή και της καλλιτεχνικής πραγμάτωσής 

τους, με την τελευταία να προβάλλει με τον τίτλο Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι τα 

«διαλεκτικά διδάγματα της απόλυτης ωριμότητάς του»15. Τα διαλεκτικά αυτά 

διδάγματα αφορούν, ωστόσο, στο Β΄ Σχεδίασμα και προφανώς στη μετεξέλιξή του, 

δηλαδή στο Γ΄ Σχεδίασμα.  

 
12 Βλ.: «Οι ελευθεροι πολιορκισμένοι», ΑΕ 423. 
13 Βλ.: «In Missolongio la Forza della volontà tentata invano da orribili patimenti», ΑΕ 411 3-4 = «Στο Μισολόγγι η 

Δύναμη της θέλησης, που δοκιμάζεται εις μάτην από φοβερά παθήματα»: Διονυσίου Σολωμού, Οι Ελεύθεροι 

Πολιορκισμένοι, ό.π., 41. Πβ.: την αναφορά στο Μεσολόγγι, κατά την επεξεργασία της Ωδής στον Λορδ Μπάιρον:  

«Questo passaggio si modifichi perchè è lo stesso di quello di Missolongio», AE 169A 1-2 = «Αυτό το απόσπασμα 

μπορεί να αλλάξει επειδή είναι το ίδιο με εκείνο του Μισολογγίου». 
14 Βλ.: «Bisogna nel Poema del Dovere prolungare la lunga e terribile agonia della sventura e degli affanni, perché a 

traverso si manifesti intatto e santo il Paradiso intellettuale e morale», AE 482 12-16 = «Πρέπει στο Ποίημα του 

Χρέους να παρατείνεις τη μακρά και φρικτή αγωνία της δυστυχίας και των κακουχιών, ώστε μέσ’ απ’ αυτά να 

εκδηλωθεί άθικτος και άγιος ο διανοητικός και ηθικός Παράδεισος»: Διονυσίου Σολωμού, «Στοχασμοί», ό.π., 31. 
15 Βλ.: «Οι παραδεδομένοι τρεις διαφορετικοί τίτλοι της μεγαλύτερης και σημαντικότερης σύνθεσης της ωριμότητάς 

του και ολόκληρης της δημιουργίας του, “Μισολόγγι”, “Το Χρέος” (“Poema del Dovere”) κ’ “Ελεύθεροι 

Πολιορκισμένοι” (όπως γράφει, ιδιωματικά αλλά νόμιμα, ο ίδιος ο Σολωμός), δεν αποτελούν απλά τρεις 

εναλλακτικούς τίτλους του ίδιου έργου, αλλά εκφράζουν τα τρία στάδια ή φάσεις στις θεωρητικές ζητήσεις του 

Σολωμού και τη συγκεκριμένη καλλιτεχνική τους πραγματοποίηση – τρεις φάσεις, που πορεύονται από το 

συγκεκριμένο στο αφηρημένο: ο πρώτος τίτλος εκφράζει ακόμα την “υλικότητα” και “συγκεκριμενότητα” του Α΄ 

Σχεδιάσματος […], ο δεύτερος τίτλος, “Το Χρέος” αντικαθρεφτίζει, πιθανότατα, τις θέσεις της καντιανής και 

σιλλερικής ηθικής, […] ενώ ο τρίτος, “Οι Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι”, στον οποίο η στατική - σχολαστική σκέψη 

μερικών μελετητών δεν μπόρεσε να δει παρά ένα “οξύμωρο”, αποδίδει απαραγνώριστα τα διαλεκτικά διδάγματα 

της απόλυτης ωριμότητάς του: τη σύζευξη των αντιθέσεων “ελεύθεροι” και “πολιορκημένοι” σε μια νέα ενότητα»: 

Γιώργος Βελουδής, «Ο επτανησιακός εγελιανισμός»: Μονά – Ζυγά. Δέκα νεοελληνικά μελετήματα, Αθήνα, Γνώση 

1992, 91. Πβ.: Γιώργος Βελουδής, Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και ποιητική, ό.π., 276-277. 
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Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, όπως παραδίδονται από τον Πολυλά, αποτελούν 

ένα «ενιαίο» σύνθεμα, με εμφανή τα χαρακτηριστικά της συνεχούς επεξεργασίας, 

χωρισμένο σε τρία Σχεδιάσματα και συνοδευόμενο από επιλεγμένους στοχασμούς 

και ιταλικές σημειώσεις του ποιητή, μεταφρασμένες από τον Πολυλά και 

τυπογραφικά διαφοροποιημένες, ώστε να ξεχωρίζουν από τα εισαγωγικά σχόλια 

του ίδιου. Τα τρία Σχεδιάσματα αντιστοιχούν σε τρεις διαφορετικές επεξεργασίες 

και μορφές που παίρνει, κατά τον Πολυλά16, το ποίημα σ’ ένα χρονικό διάστημα 

πέραν των δύο δεκαετιών, με την πρώτη μορφή να δίδεται στα 1826 και τις άλλες 

δύο σε μια μακρόχρονη περίοδο που καλύπτει τα έτη 1833-1849 (Β΄ Σχεδίασμα: 1833-

1844 και Γ΄ Σχεδίασμα 1844-1849).  

Στην προσπάθειά του να δώσει μίαν όσο το δυνατό πιο συγκροτημένη και ενιαία 

μορφή στο σύνθεμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων, ο Πολυλάς ομαδοποιεί 

στίχους, αντλώντας από μικρότερα αποσπάσματα σε διαφορετικά σημεία των ΑΕ,  

βασιζόμενος στην «ιστορική συνέχεια, όπου αυτή είναι φανερή»17, στις προθέσεις 

του ποιητή αλλά και στη νοηματική συνάφεια των στίχων18. 

Στο σύνθεμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων εντάσσει και το Α΄ Σχεδίασμα, αν και  

παραδέχεται στα «Προλεγόμενά» του ότι  οι σωζόμενες στροφές του γράφτηκαν 

σύγχρονα με το πέσιμο του Μεσολογγίου και αποτελούν μίαν ισχυρή απόδειξη για 

την «τοτεσινή διάθεσι του πνεύματός του» [του ποιητή], να προχωρήσει, δηλαδή, 

στο μεγαλόπνοο αυτό σχέδιο19. Είναι εμφανές ότι το Α΄ Σχεδίασμα δεν εμπίπτει 

στην ώριμη ποιητική φάση του Σολωμού. Η σύλληψη και η πρώτη γραφή του 

ταυτίζεται χρονικά με το ιστορικό γεγονός της πολιορκίας του Μεσολογγίου (1825-

1826).   

 

 
16 Ο Πολυλάς, υποσημειώνει στη σελίδα που αναφέρεται στα «Αποσπάσματα» των Ελεύθερων Πολιορκημένων και 

ξεκινά με τους «Στοχασμούς του ποιητή», στην έκδοση του 1859, τα εξής: «Τα αποσπάσματα του ποιήματος το      

Μ ε σ ο λ ό γ γ ι,  ήτοι  Ο ι  Ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι  Π ο λ ι ο ρ κ η μ έ ν ο ι,  ανήκουν εις τρία διαφορετικά Σχεδιάσματα. 

Το αρχαιότερο ήταν, ως φαίνεται, συνθεμένο εις είδος προφητικού Θρήνου εις το Πέσιμο του Μεσολογγιού, και 

λυρικό εις το σχήμα. το δεύτερο, περιεχτικώτερο σύνθεμα και επικό, εις το οποίον εικονίζοντο τα παθήματα των 

γενναίων αγωνιστάδων εις τες υστεριναίς ημέρες της πολιορκίας έως ’που έκαμαν το γιουρούσι. το τρίτο, 

ξανάπλασμα του δεύτερου, και εις το μέτρο και εις τη μορφή. Εις την τάξι, την οποία έδωσα εις τα Αποσπάσματα 

του κάθε Σχεδιάσματος, ακολούθησα την ιστορική συνέχεια, όπου αυτή είναι φανερή. Διάφοραις μελέταις, εις το 

ποίημα περιέχουν τα χειρόγραφα. τους στοχασμούς τούτους, εις ιταλική γλώσσα γραμμένους, αναγκάσθηκα να 

μεταφράσω και να τους προτάξω, ως εισαγωγήν, εις τα τρία Σχεδιάσματα, διά δύο λόγους, πρώτον, ότι τα νοήματα 

καθ’ ευατά είναι αξιόλογα. δεύτερον ότι αυτά είναι ωσάν η ψυχή ενός πλάσματος, του οποίου δεν σώζονται ειμή 

κάποια μέλη ατελειοποίητα. Είναι ομοίως μεταφρασμένα από την ιταλικήν όσα άλλα πεζά απαντώνται εις τα 

Σχεδιάσμ. Β΄ και Γ΄»: Διονυσίου Σολωμού, Τα Ευρισκόμενα, (επιμ.: Ιάκωβος Πολυλάς), Κέρκυρα, Τυπογραφείον 

«Ερμής» Αντώνιου Τερζάκη 1859, 225.  
17 Ό.π. 
18 Βλ.: Διονυσίου Σολωμού, Οι Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι, (ερμην. έκδ.–εισαγ.–κείμ.–σχόλ.: Γιώργος Βελουδής,), 

Αθήνα, Πατάκης 2006, 13. 
19 Ιάκωβος Πολυλάς, ό.π., 68. 
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Ενόσω ο Σολωμός εμβαθύνει στα διδάγματα της τέχνης και της θεωρίας της, τίτλοι 

όπως το Μισολόγγι, ταυτιζόμενοι περισσότερο με το περιεχόμενο του Α΄ 

Σχεδιάσματος, παραμένουν τοπικά προσδιορισμένοι και ανίκανοι να αναγάγουν 

τους πολιορκημένους σε οικουμενικό σύμβολο. Την ίδια ώρα οι κυριότεροι εχθροί 

των πολιορκημένων στο Α΄ Σχεδίασμα και στο πρώτο κεφάλαιο του Β΄ 

Σχεδιάσματος - που αποτελεί επί της ουσίας σύνοψη του περιεχομένου του Α΄ 

Σχεδιάσματος - παραμένουν ο Αγαρηνός και η εξωτερική φθορά των ηρώων 

εξαιτίας της πείνας. Κύρια θύματα παραμένουν, με τη σειρά τους, ο Σουλιώτης (ως 

εκπρόσωπος των αγωνιστών) και η μάνα (ως εκπρόσωπος του άμαχου πληθυσμού). 

 

Το 1826, σύγχρονα δηλαδή με το ιστορικό γεγονός, ο Σολωμός βρίσκεται πολύ πιο 

κοντά στην ιστορική αλήθεια, ακριβέστερα στην ποιητική αναπαράσταση του 

ιστορικού γεγονότος της πολιορκίας του Μεσολογγίου. Παραθέτω ενδεικτικά από 

το Α΄ Σχεδίασμα: 

 

 

 
2. 

Παράμερα στέκει 

Ο άντρας και κλαίει. 

Αργά το τουφέκι 

Σηκώνει και λέει: 

“Σε τούτο το χέρι 

Τι κάνεις εσύ; 

Ο εχθρός μου το ξέρει 

Πως μου είσαι βαρύ.” 

 

Της μάνας ω λαύρα! 

Τα τέκνα τριγύρου 

Φθαρμένα και μαύρα 

Σαν ίσκιους ονείρου. 

Λαλεί το πουλάκι 

Στου πόνου τη γη 

Και βρίσκει σπυράκι 

Και μάνα φθονεί. 

 

4. 
Αμέριμνον όντας 

Τ’ αράπη το στόμα 

Σφυρίζει περνώντας 

Στου Μάρκου το χώμα. 
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Διαβαίνει κι’ αγάλι 

Ξαπλώνετ’ εκεί 

Που εβγήκ’ η μεγάλη 

Του Μπάιρον ψυχή. 

(ΑΠ 212-215, Α2-3)20 

 

 
Και στο πρώτο κεφάλαιο του Β΄ Σχεδιάσματος: 

 
Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. 

Λαλεί πουλί , παίρνει σπυρί, κι’ 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, τι σ’ έχω γω στο χέρι; 

Οπού συ μούγινες βαρύ κι’ ο Αγαρηνός το ξέρει.” 

(ΑΠ 215, Β1:1-6) 

 

 
Με τη μετάβαση από το Μισολόγγι στο ποίημα του Χρέους, εμβαθύνει στο 

εσωτερικό των ηρώων αφήνοντάς τους, ωστόσο, δεσμευμένους με το ιστορικό τους 

καθήκον και την ανάγκη να μην ενδώσουν στα καλέσματα των ποικίλων εχθρών 

του Β΄ Σχεδιάσματος. Ως οι κυριότεροι εχθροί των πολιορκημένων, που ενδέχεται 

να κλονίσουν την πίστη στο καθήκον τους, εμφανίζονται τώρα η συγχωνευμένη 

φύση και η ανάμνηση της περασμένης δόξας. Η αποστασιοποίηση – όχι η 

εγκατάλειψη - από την προσιτή ιστορική αλήθεια προς την ανοίκεια ποιητική 

αλήθεια είναι εμφανής. Η δοκιμασία λοιπόν εσωτερικεύεται και οι αναφορές σε 

ιστορικά πρόσωπα, όπως ο Μάρκος Μπότσαρης και ο Λόρδος Μπάιρον δεν 

εμφανίζονται. Αντί αυτών έχουμε τον “απρόσωπο” Σουλιώτη και την “απρόσωπη” 

μάνα. 

Ενδεικτική είναι η εξής σημείωση του ποιητή, που εμφανίζεται στα Αυτόγραφα 

Έργα του, κατά την επεξεργασία του Β΄ Σχεδιάσματος: «στι πλακα ο Αραπις επεσε 

που ο Βοτζαρις βασται: no: richiamare l ‘ attenzione sorpa Marco, attenua la lode degli 

altri i quali tutti furono uguali a lui» = «Στην πλάκα ο Αράπης έπεσε που ο Μπότσαρης 

 
20 Η συντομογραφία «ΑΠ» και ο αριθμός που τη συνοδεύει, αναφέρεται στην αντίστοιχη σελίδα του πρώτου τόμου 

των Απάντων από την έκδοση του Λ. Πολίτη. Ο χαρακτήρας «Α», «Β» ή «Γ»  θα αναφέρεται στο αντίστοιχο 

Σχεδίασμα. Ακολούθως αναφέρεται ο αριθμός του κεφαλαίου του Σχεδιάσματος και αμέσως μετά την άνω και κάτω 

τελεία ο στίχος ή οι στίχοι του κεφαλαίου. 
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βαστάει: Όχι: αν τραβήξεις την προσοχή πάνω στον Μάρκο, λιγοστεύει ο έπαινος 

των άλλων, οι οποίοι υπήρξαν όλοι ισάξιοι με αυτόν» (AE 407 21-22)21.  

Ο τίτλος Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι, για μας Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, είναι και ο 

μόνος τίτλος που εμφανίζεται από το χέρι του ποιητή στα Αυτόγραφα Έργα (ΑΕ 

423), και όχι έμμεσα, μέσω των σημειώσεων και των στοχασμών του, και ο οποίος 

αφορά σε ολόκληρο το σύνθεμα. Η κύρια αυτή επεξεργασία του ποιήματος με 

ισχυρά δείγματα το κεφάλαιο 2 του Β΄ Σχεδιάσματος (Ο Απρίλης με τον Έρωτα 

χορεύουν και γελούνε / Κι’ όσ’ άνθια βγαίνουν και καρποί τόσ’ άρματα σε κλειούνε) 

και το αντίστοιχο κεφάλαιο του «Πειρασμού», δηλαδή το κεφάλαιο 6 του Γ΄ 

Σχεδιάσματος (Έστησ’ ο Έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη / Κι’ η φύσις ηύρε την 

καλή και τη γλυκιά της ώρα), αποκαλύπτει όντως την οριστική μετάβαση του 

ποιητή και του συνθέματός του από την ιστορική στην ποιητική αλήθεια, όπως 

ακριβώς την έχει διδαχθεί στα αναγνώσματα της ωριμότητάς του και συγκεκριμένα 

στην αισθητική φιλοσοφία του Schiller και του Hegel. 
 

Οι ήρωες του Σολωμού γίνονται ανώνυμοι, οι χαρακτήρες 

αποπνευματώνονται και οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι αναπαριστούν, με τους όρους 

της τέχνης, τραγικούς ήρωες. Σύμφωνα με τα σιλλεριανά αναγνώσματα του 

ώριμου Σολωμού, η ποιητική δύναμη του εντυπωσιασμού που επιτυγχάνει η 

αναπαράσταση ενός ιδεατού ηθικού χαρακτήρα δεν συνδέεται με την ιστορική του 

πραγματικότητα. Η ηδονή που λαμβάνει ο άνθρωπος από μίαν τέτοια 

αναπαράσταση δεν μειονεκτεί επειδή οι χαρακτήρες αυτοί αποτελούν αντικείμενο 

της ποίησης, γιατί «όλη η αισθητική επίδρασή τους βασίζεται στην ποιητική και όχι 

στην ιστορική αλήθεια»22 και η ποιητική αλήθεια δεν στηρίζεται, σύμφωνα με τον 

Schiller, «στην αρχή ότι κάτι έγινε στην πραγματικότητα, αλλά στο ότι θα 

μπορούσε να γίνει  – στην εσωτερική λανθάνουσα δυνατότητα των πραγμάτων»23.  

 
21 Η μετάφραση του Διομήδη Βλάχου: Διονύσιος Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι. [Β΄ Σχεδίασμα]. Τα ιταλικά 

περικείμενα, (εισ.-μτφρ.: Διομήδης Βλάχος / επιλεγόμ.: Γιάννης Δάλλας), Αθήνα, Εκδόσεις Γαβριηλίδης  2007, 40. 

Πβ.: Γιάννης Δάλλας, «Il Componimento. Η οργάνωση και αναδιοργάνωση μιας σύνθεσης»: Σκαπτή ύλη από τα 

σολωμικά μεταλλεία, ό.π., 181. η πρώτη δημοσίευση του κειμένου: Πόρφυρας 95-96 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2000) 

30-51. 
22 Fr. Schiller, «Upon the Pathetic»,  (1793/1794): The Aesthetic Letters, Essays and the Philosophical Letters of 

Schiller, (μτφρ.-εισαγ.: J. Weiss) Boston, C.C. Little & J. Brown, 1845,  232. 
23 Ό.π. Πβ. τη θέση του Schiller σχετικά με την ποιητική πραγμάτευση ενός ιστορικού - εθνικού θέματος, και πάλι 

από το δοκίμιό του Για το Παθητικό: «Ακόμα και σε πραγματικά περιστατικά ιστορικών προσώπων το Ποιητικό δεν 

είναι η ύπαρξη, αλλά η δύναμη που φανερώνεται μεσ’ από την ύπαρξη. Το γεγονός ότι τα πρόσωπα αυτά έζησαν 

πραγματικά και τα περιστατικά αυτά συνέβησαν πραγματικά, μπορεί ίσως πολύ συχνά ν’ αυξάνει την ηδονή μας, 

αλλά με μια παράξενη προσθήκη, που για την ποιητική εντύπωση είναι μάλλον μειονέκτημα παρά πλεονέκτημα. 

Πολύν καιρό πίστευαν μερικοί ότι πρόσφεραν υπηρεσίες στην ποίηση της πατρίδας, με το να συνιστούν στους 

ποιητές την επεξεργασία εθνικών θεμάτων. […]. Η ποίηση δεν πρέπει να πορεύεται μέσα από την ψυχρή περιοχή 

της μνήμης, δεν πρέπει να κάνει ποτέ διερμηνεύτριά της τη λογιοσύνη και το προσωπικό όφελος συνήγορό της, […] 

δεν πρέπει να στοχεύει στον πολίτη που κρύβεται μέσα στον άνθρωπο, αλλά στον άνθρωπο που κρύβεται μέσα στον 

πολίτη»: Γιώργος Βελουδής, Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και ποιητική, ό.π., 280. 
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Συνεπώς  «το σωματικό πάθος δεν μπορεί ποτέ να είναι ο απώτερος σκοπός της 

αναπαράστασης  και η άμεση πηγή της ηδονής που νιώθουμε απέναντι στο 

τραγικό»24. 

Οι αναλογίες και η ανάγκη συνανάγνωσης και συνεξέτασης των δύο κεφαλαίων 

είναι προφανής, εάν θέλουμε οι μαθητές μας να εμβαθύνουν στις δεξιότητες του 

λογοτεχνικού γραμματισμού αναγνωρίζοντας έμπρακτα και αποκαλύπτοντας 

δημιουργικά τη μετάβαση από την ιστορία στην τέχνη, από την ιστορική στην 

ποιητική αλήθεια. Πολλά θα μπορούσαν να ειπωθούν για τις διαφορές αυτές 

(μορφικές, μετρικές, υφολογικές) που ορίζουν την εξελικτική πορεία του ποιήματος 

από την πρώτη μέχρι και την τελευταία μορφή του, δηλαδή από το Α΄ μέχρι και το 

Γ΄ Σχεδίασμά του, με το οποίο μας παραδίδονται οι ολοκληρωμένες λυρικές 

ενότητες ενός “σκόπιμα” ανολοκλήρωτου έργου που έθεσε ως στόχο του την 

προοδευτική κατάκτηση της απόλυτης ποιητικής αλήθειας.  

Το κεφάλαιο 6 του Γ΄ Σχεδιάσματος, δηλαδή «Ο Πειρασμός»25, που αποτελεί 

την εξέλιξη του δεύτερου κεφαλαίου26 του Β΄ Σχεδιάσματος, εμφανίζεται στη 

σελίδα ΑΕ 461 να ακολουθεί, με τον αρχικό του τίτλο «Lo spirito terrestre» («Το 

γήινο πνεύμα») την αρχή του ποιήματος, που ορίζεται από τον ποιητή ως 

«Principio». Συνεπώς, στους πρώτους στίχους των Ελεύθερων Πολιορκημένων ο 

αναγνώστης θα συναντούσε, σύμφωνα με τον ποιητή, το περιεχόμενο των 

θεμελιακών αυτών κεφαλαίων: κατά την επεξεργασία του Β΄ Σχεδιάσματος το 

κεφάλαιο 2 και κατά την επεξεργασία του Γ΄ Σχεδιάσματος το κεφάλαιο 6. Τα 

συγκεκριμένα κεφάλαια θα αποτελούσαν μίαν αρμονική παρουσία του μέρους 

εντός του όλου, που θα μπορούσε με τη σειρά της να εκληφθεί ως ολότητα27, καθώς 

εκείνα  είναι τα μοναδικά, ίσως, μέρη του συνθέματος των Ελεύθερων 

Πολιορκημένων που θα μπορούσαν να υπάρξουν, σύμφωνα με τα λεγόμενα του 

Σολωμού,  και ως «ένας κόσμος καθ’ εαυτόν»28, ένας «αυτοΰπαρχτος κόσμος»29, δύο 

δηλαδή αυτοτελή και πλήρη νοήματος λυρικά ποιήματα εντός του συνολικού 

συνθέματος. Και στα δύο αυτά κεφάλαια ο Σολωμός πραγματεύεται την 

ισχυρότερη δύναμη που προκαλεί και προσκαλεί τους πολιορκημένους στο αγαθό 

της ζωής, δηλαδή την ανοιξιάτικη φύση, η μαγευτική διάσταση της οποίας και η 

 
24 Γιώργος Βελουδής, ό.π., 159 [παράθεμα από το Για το Παθητικό του Schiller]. 
25 Βλ. στο τέλος της εισήγησης. 
26 Ό.π. 
27 Βλ.: «Το όλο είναι μια σταθερή ισορροπία όλων των μερών, και κάθε μέρος είναι ένα ένδημο πνεύμα, το οποίο 

δεν αναζητεί την ικανοποίησή του εκείθεν του εαυτού του, αλλά τη βρίσκει μέσα του, επειδή αυτό το ίδιο είναι 

μέσα σε τούτη την ισορροπία μαζί με το όλο»: Γκεόργκ Χέγκελ, Φαινομενολογία του Πνεύματος, τ.Β΄, (εισ.-μτφρ.-

σχόλ.: Δημήτρης Τζωρτζόπουλος), Αθήνα – Γιάννινα, Δωδώνη 1995, ό.π., 286 (§ 462). 
28 Βλ.: «Tutto il Poema esprima il Concetto a  Mondo per se Matematicamente Graduato, ricco e profondo», AE 424 

10-11 = «Όλο το Ποίημα ας εκφράζει την Έννοια σαν ένας Κόσμος καθ’ εαυτόν, Μαθηματικά Διαβαθμισμένος, 

πλούσιος και βαθύς»: Διονυσίου Σολωμού, «Στοχασμοί», ό.π., 30. 
29 ΑΠ 208. 
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συμπαντική εμβέλειά της εσωτερικεύει και αποδίδει ποιητικά το ιστορικό γεγονός 

και τη χρονική στιγμή της Εξόδου (Απρίλιος, 1826).  

Ταυτόχρονα, οι μαθητές μας, ως υποψιασμένοι πλέον αναγνώστες, ως δημιουργοί 

και ως κριτικοί, στο μέτρο των δυνάμεών τους θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις 

ολοένα πυκνότερες αναφορές του ποιητή σε φιλοσοφικούς όρους, όπως αυτές 

αποτυπώνονται στους Στοχασμούς του. όροι όπως «Μονάρχης»30, «Φύση της 

Ιδέας»31, «θεμελιώδης τόνος»32, «Έννοια»33, «ασώματη Ψυχή»34, «Ουσία»35, «Αληθινή 

Ουσία»36, «Μεγάλ[η] Ουσί[α]»37, «Ιδέα»38, «μεγάλη Ιδέα»39, «Αληθινό»40, «Σκέψη»41, 

«Απόλυτο»42, «μεταφυσική»43, «Γενικό»44, «όλο»45 κ.ά. και να παρακολουθήσουν, ως 

ένα έργο εν προόδω, τον τρόπο με τον οποίο  ο Σολωμός αναπαριστά την ενότητα 

του μέρους και του όλου, δηλαδή την ενότητα - ισορροπία ανάμεσα στην απόλυτη 

Ιδέα και τις εκφάνσεις της εντός της ανθρώπινης ψυχής, καθώς επίσης την ενότητα 

του φυσικού και ηθικού ανθρώπινου χαρακτήρα.   

Οι σολωμικοί χαρακτήρες δεν εγκαταλείπουν την υλική διάστασή τους, αλλά την 

υπερβαίνουν και καθίστανται οικουμενικά παραδείγματα για τον ηθικό αγώνα του 

ανθρώπου. Την ίδια ώρα οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι αποδίδουν με την ποιητική 

αλήθεια τους την «ψυχή του αληθινού ποιήματος», όπως την εννοεί ο Πολυλάς στα 

«Προλεγόμενά» του 1859: 

Και ως προς την ουσία του ποιητικού έργου, ο Σολωμός έβλεπε καθαρά και ασάλευτα 

επίστευε ότι η ψυχή του αληθινού ποιήματος πρέπει να είναι η νίκη του λόγου απάνου εις 

τη δύναμι των αισθήσεων. θρίαμβος αληθινός, διότι ούτε θα στηρίζεται εις την στοϊκήν 

απάθεια, ούτε θα αναπαύεται (μ’ όλον ότι όχι ριζικώς αντίθετο) εις την τυφλήν υποταγήν 

εις την θείαν θέλησι, αλλά θα πηγάζη εις τον άνθρωπο από την υψηλή συναίσθησι της 

ηθικής του ελευθερίας και από την ανάγκη να έβγη νικητής μέσ’ από τους πλέον γλυκούς 

 
30 «Il Monarca», ΑΕ 471 17,18. 
31 «Natura dell’ Idea»,  ΑΕ 425Α  9 και ΑΕ 479 2. 
32 «Il tuono fondamentale del Poema», ΑΕ 474A 2. 
33 «Il Concetto»,  ΑΕ 403Β 27 και ΑΕ 424 10. 
34 «L’ Anima incorporea», ΑΕ 402A 1. 
35 «Sostanza», ΑΕ 479 16 και ΑΕ 481 17, 26. 
36 «La Vera Sostanza », ΑΕ 474A 5. 
37 «Le Grandi Sostanze», ΑΕ 406Β 10 = «Οι Μεγάλες Ουσίες». 
38 «L’ Idea», AE 435Β 1 και ΑΕ 480Α 14. 
39 «La grande Idea», ΑΕ 481 28. 
40 «Il Vero», ΑΕ 425Β 12,  AE 471 27,  ΑΕ 474B 14 και ΑΕ 476Α 8. 
41 «Pensiero», ΑΕ 471 25 και ΑΕ 476Α 8. 
42 «Assoluto», ΑΕ 476Α 8. 
43 «La metafisica», AE 425A 20. 
44 «Il Commune», ΑΕ 474Α 3. 
45 «Tutto», AE 435Β 4. 
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πειρασμούς της καρδίας, από τον πλέον τρομερόν αγώνα με την τυφλήν οργήν των 

ανελεύθερων εχθρών του φωτός46. 

 

*** 

Β΄ Σχεδιάσμα 

Ο Απρίλης με τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε, 

Κι’ όσ’ άνθια βγαίνουν και καρποί τόσ’ άρματα σε κλειούνε. 

 

Λευκό βουνάκι πρόβατα κινούμενο βελάζει, 

Και μες τη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι, 

Κι’ ολόλευκο εσύσμιξε με τ’ ουρανού τα κάλλη. 

Και μες στης λίμνης τα νερά, οπ’ έφθασε μ’ ασπούδα, 

Έπαιξε με τον ίσκιο της γαλάζια πεταλούδα, 

Που ευώδιασε τον ύπνο της μέσα στον άγριο κρίνο. 

Το σκουληκάκι βρίσκεται σ’ ώρα γλυκιά κι’ εκείνο. 

Μάγεμα η φύσις κι’ όνειρο στην ομορφιά και χάρη, 

Η μαύρη πέτρα ολόχρυση και το ξερό χορτάρι. 

Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κραίνει. 

Όποιος πεθάνη σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει. 
 

Τρέμ’ η ψυχή και ξαστοχά γλυκά τον εαυτό της. 
(ΑΠ 217 Β2:1-14) 

Γ΄ Σχεδιάσμα 

Έστησ’ ο Έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη, 

Κι’ η φύσις ηύρε την καλή και τη γλυκιά της ώρα, 

Και μες τη σκια που φούντωσε και κλει δροσιές και μόσχους 

Ανάκουστος κιλαϊδισμός και λιποθυμισμένος. 

Νερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα, 

Χύνονται μες την άβυσσο τη μοσχοβολισμένη, 

Και παίρνουνε το μόσχο 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 κι’ η ζωή σ’ γη, σ’ ουρανό, σε κύμα. 

Αλλά στης λίμνης το νερό, π’ ακίνητο ’ναι κι’ άσπρο, 

Ακίνητ’ όπου κι’ αν ιδής, και κάτασπρ’ ως τον πάτο, 

Με μικρόν ίσκιον άγνωρον έπαιξ’ η πεταλούδα, 

 
46 Ιάκωβος Πολυλάς, ό.π., 81-82.  
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Που ’χ’ ευωδίσει τς ύπνους της μέσα στον άγριο κρίνο. 

Αλαφροϊσκιωτε καλέ, για πες απόψε τι ’δες. 

Νύχτα γιομάτη θαύματα, νύχτα σπαρμένη μάγια! 

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. 
(ΑΠ 243-245 Γ6:1-21)  


