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Επτανησιακή σχολή και ρομαντισμός/ Το Μούχρωμα του Μαβίλη 

(Φύλλο εργασίας, 23/3/2020-2/4/2020, αναρτημένο στο eclass.sch.gr) 

 Ας θυμηθούμε αρχικά κάποια στοιχεία για τον Λορέντζο Μαβίλη, πριν προχωρήσουμε στις 

δραστηριότητες του φύλλου εργασίας. Ανατρέχουμε στο βιογραφικό σημείωμα του Λορέντζου Μαβίλη  

στο σχολικό εγχειρίδιο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄Λυκείου . 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1848,6018/ 

Ας διαβάσουμε τώρα το παρακάτω ποίημα του Λ.Μαβίλη   

«Μούχρωμα» 

Εισαγωγικό σημείωμα: Ο τίτλος του ποιήματος λειτουργεί σε δύο επίπεδα· το ένα, το 
κυριολεκτικό, αναφέρεται στον φυσικό και ατμοσφαιρικό διάκοσμο: κυριαρχεί το λυκόφως, 
κάτι ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι· το δεύτερο, το μεταφορικό, τοποθετεί αυτή την 

ατμόσφαιρα στις καρδιές των ανθρώπων. Η φύση, δηλαδή, και οι καρδιές των ανθρώπων 
παρουσιάζονται σε μια απόλυτη συστοιχία. 

Φυσάει τ' αεράκι μ' ανάλαφρη φόρα  
και τες τριανταφυλλιές αργά σαλεύει· 

στες καρδιές και στην πλάση βασιλεύει 
ρόδινο σούρουπο, ώρα μυροφόρα, 

χρυσή θυμητικών ονείρων ώρα, 
που η ψυχή τη γαλήνη προμαντεύει, 
την αιώνια γαλήνη, και αγναντεύει 
σα για στερνή φορά κάθε της γνώρα 

αξέχαστη· ξανθές κρινοτραχήλες 

αγάπες, γαλανά βασιλεμένα 
μάτια ογρά και φιλιά και ανατριχίλες 

και δάκρυα· πλάνα δώρα ζηλεμένα 
της ζήσης, που αχνοσβιέται και τελειώνει 
σαν το θαμπό γιουλί που ολοένα λιώνει. 

μούχρωμα: λυκόφως, σούρουπο. 

γνώρα: γνωριμία, εμπειρία. 
ογρά: υγρά. 
γιουλί: μενεξελί χρώμα. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Ποια χαρακτηριστικά της Επτανησιακής σχολής εντοπίζετε στο ποίημα; 

 (Ανατρέχουμε στην εισαγωγή του σχολικού βιβλίου για την Επτανησιακή σχολή 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1848,6006/) 

2. Ο ποιητής  παρουσιάζει μια μετέωρη κατάσταση που κυριαρχεί σ' όλο το ποίημα και 

παίζει με μια απόλυτη συστοιχία ανάμεσα στη φυσική (χρωματικά κυρίως) και στην 

ψυχική ζωή. Με ποιες λέξεις αποδίδονται οι διάφορες καταστάσεις;  

 

Προσπαθήστε να κατηγοριοποιήσετε στον παρακάτω πίνακα τις λέξεις ανάλογα με 

την κατάσταση που δηλώνουν : 

ΦΥΣΗ ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

    

    

    

    

    

 

Ποια χρώματα αποτελούν την «παλέτα» του ποιητή;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ποια συναισθήματα πιστεύετε ότι κυριαρχούν στο ποίημα και γιατί; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Στο Λεξικό Λογοτεχνικών όρων αναφέρεται πως οι ρομαντικοί δείχνουν μια προτίμηση για 

θέματα όπως η προσωπική εμπειρία της φύσης, ο θεός, ο έρωτας (συνήθως μελαγχολικός ή 

καταδικασμένος) και  αρέσκονται στη χρησιμοποίηση υποβλητικών σκηνικών, όπως τα 

νυχτερινά φεγγαρόλουστα τοπία, τα ερείπια, οι τάφοι, κτλ. (Βλ. Λεξικό Λογοτεχνικών όρων, 

στο λήμμα Ρομαντισμός http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-

A107/document/4bdaedb5lgm9/4e7097436w8d/4e709743r1ga.pdf) 

 

ΜΟΡΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  

Το ποίημα του Λορέντζου Μαβίλη «Μούχρωμα» ανήκει στην παραδοσιακή ποίηση.   

- Είναι σονέτο (έχει δύο τετράστιχες και δύο τρίστιχες στροφές).  

-Ο στίχος έχει μέτρο (ιαμβικό ενδεκασύλλαβο παροξύτονο).  

 -Έχει ομοιοκαταληξία (σταυρωτή) 

 Ωστόσο, η μορφή του δεν είναι τόσο αυστηρή όσο φαίνεται, γιατί υπάρχει διασκελισμός. 

Δεν ολοκληρώνεται, δηλαδή, το νόημα κάθε στίχου, αλλά συνεχίζεται στον επόμενο. 
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Θεωρείτε ότι υπάρχουν ανάλογα στοιχεία ρομαντισμού στο ποίημα; Να τεκμηριώσετε 

την απάντησή σας. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Ο πίνακας παρακάτω είναι του Τζόζεφ Μάλλορντ Ουίλλιαμ Τέρνερ (1775-1851), ρομαντικού 

ζωγράφου τοπίων. Ποια συναισθήματα σας δημιουργεί;  

 
 

5. Το ποίημα είναι σονέτο. Πώς θα περιγράφατε τη μορφή του; (Ανατρέχουμε στο Λεξικό 

Λογοτεχνικών όρων, στο λήμμα Σονέτο: http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-

A107/document/4bdaedb5lgm9/4e7097436w8d/4e709743r1ga.pdf) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Μπορείτε να βρείτε τους διασκελισμούς στο ποίημα;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Θεωρείτε πως η εικόνα της φύσης μπορεί να επηρεάσει συναισθηματικά τον 

άνθρωπο; Αναπτύξτε την άποψή σας σε μία παράγραφο 70-80 λέξεων. 
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