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1. ην πνίεκα είλαη δηάρπην θπξίσο ην ζπλαίζζεκα ηεο κειαγρνιίαο θαη ηεο ζιίςεο.

O έξσηαο θαίλεηαη λα εμαγλίδεη ηελ πνηήηξηα θαη λα θαηαμηώλεη ηε δσή θαη ηελ ηέρλε 

ηεο θαη απηό ζα κπνξνύζε λα επαιεζεπηεί κέζα από ην πνίεκα: o έξσηαο ηνπ 

αγαπεκέλνπ θαηαμηώλεη ηελ ηέρλε ηεο πνηήηξηαο δίλνληαο ηα ζέκαηα θαη ην 

πεξηερόκελν ηεο, γηαηί απηόο είλαη ην κνλαδηθό αίηην πνπ ηελ θάλεη λα γξάθεη 

ηξαγνύδηα (εξσηηθά πνηήκαηα). Σαπηόρξνλα, ππνδειώλεηαη θαη έλαο  «εμαγληζκόο» 

ηνλ νπνίν έδσζε ν έξσηαο ζηελ πνηήηξηα (είκαη σξαία ζαλ θξίλν νιάλνηρην θη έρσ 

έλα ξίγνο ζηελ ςπρή κνπ αθόκα). Ωζηόζν, ν έξσηαο ιεηηνύξγεζε θαη σο θαηαμίσζε 

ηεο δσήο ηεο, έδσζε ζηελ ύπαξμε ηεο αμία θαη λόεκα.. Η πνηήηξηα δειώλεη όηη κηα 

θαη κόλν καηηά ηνπ αγαπεκέλνπ ηελ έθαλε λα ληώζεη όηη θαηαμηώλεηαη ε ύπαξμε ηεο 

ζηνλ ππέξηαην βαζκό θαη όηη νινθιεξώλεηαη θαη απνθηάεη λόεκα ε δσή ηεο, θάηη πνπ 

ηελ θάλεη επηπιένλ λα ληώζεη θαη πεξεθάληα . 

Σα αηζζήκαηά ηεο, πνηηζκέλα κε κηα γλήζηα κειαγρνιηθή δηάζεζε, πνπ σο ηόζν 

δελ είλαη λνζεξή, παξακέλνπλ πεγαία, γηαηί είλαη θαλεξό όηη έρνπλ ράζεη θάπνην 

ρξώκα, εθεί όπνπ ε δηαλνεηηθή επεμεξγαζία επερείξεζε λα αλαραηηίζεη ηελ νξκή 

ηνπο. Ίζσο είλαη αθαηάιιεια λα πξνζαξκνζζνύλ ζε ηειεηόηεξε κνξθή. Ελ ηνύηνηο 

δηαηεξνύλ κηα βαζύηαηε επγέλεηα, κηαλ άλεζε θ' ειεπζεξία θηλήζεσο κέζα ζε 

κνπζηθνύο θ' εύθνινπο ζηίρνπο. Σα αηζζήκαηα απηά ηα γλσζηά, ε εξσηηθή 

κειαγρνιία, ε λνζηαιγία, ε πεξηπάζεηα, δηαηξέρνπλ απ' άθξε ζ' άθξε ην θείκελν, ην 

ελνπνηνύλ, ηνπ δίλνπλ κηαλ νιόθιεξε πξνζσπηθόηεηα, έλα ραξαθηήξα θαη κηα δηθή 

ηνπ ςπρηθή αηκόζθαηξα, γεκάηε παικνύο, ζπγθηλήζεηο θαη αηζζεκαηηθή αγσλία. Η 

πνηήηξηα εμηδαληθεύεη ηνλ έξσηα θαη απηή ε εμηδαλίθεπζε είλαη δηάρπηε ζε όιν ην 

πνίεκα. 

2. ην πνίεκα απηό ε Πνιπδνύξε επηιέγεη ηελ πνίεζε σο κέζν έθθξαζεο ησλ

ζπλαηζζεκάησλ ηεο. Γηα ηελ πνηήηξηα ε πνίεζε έρεη ιόγν ύπαξμεο, κόλν όηαλ 

απεπζύλεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν απνδέθηε, ζε έλα εζύ, θαη κόλν όηαλ πκλεί ηελ 

αγάπε - ή θαιύηεξα ηνλ έξσηα. Σα πνηήκαηα ηεο ραξαθηεξίδνληαη «από έλα ιπξηζκό 

πξσηνγελή», όπσο απηόο ζα κπνξνύζε λα εθθξαζηεί ζε κηα εξσηηθή επηζηνιή ή ζηηο 

κπζηηθέο ζειίδεο ελόο εκεξνινγίνπ, θαη δελ είλαη παξά εξσηηθά κελύκαηα, έλα 

ζπλερέο εξσηηθό θάιεζκα. Γξάθνληαη κε ηελ ειπίδα ηεο αληαπόθξηζεο, αιιά 

ηαπηόρξνλα πξνζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγό ηνπο ηε δπλαηόηεηα κέζα από απηά λα δεη ηα 

εξσηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ πεξηγξάθεη. . Η πνηήηξηα εθθξάδεηαη κε απζνξκεηηζκό.    

     Σν ύθνο ηνπ θεηκέλνπ είλαη απιό (ρσξίο σζηόζν λα γίλεηαη πεδνινγηθό) θαη ην 

πνίεκα κνηάδεη ζαλ θείκελν πνπ γξάθεη ε πνηήηξηα ζην εκεξνιόγην ηεο, ζε ηόλν 

εμνκνινγεηηθό. «[...] ε Πνιπδνύξε έγξαθε ηα πνηήκαηα ηεο όπσο θαη ην αηνκηθό ηεο 

εκεξνιόγην : θαη' επζείαλ κεηαγξαθή ησλ γεγνλόησλ ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ ηεο 

θόζκνπ ζηελ πνηεηηθή γιώζζα ηεο επνρήο, κε όιεο ηηο εμηδαληθεύζεηο, ηηο 

σξαηνπνηήζεηο θαη ηηο ππεξβνιέο, πνπ ηεο ππαγόξεπε ε ξνκαληηθή ηεο θύζε θη ε 

αηκόζθαηξα ηνπ πεξηβάιινληνο. 

3.ην πνίεκα ζπλαληάκε κηα ζεηξά από εθθξαζηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε

πνηήηξηα. Έλα από απηά είλαη ε παξνκνίσζε ζηνλ ηξίην ζηίρν ηεο δεύηεξεο ζηξνθήο 

« ζαλ θξίλν νιάλνηρην». Με ηελ παξνκνίσζε απηή  ε Πνιπδνύξε παξνπζηάδεη ηελ 

ζπλάληεζε θαη ηνλ έξσηα ηεο κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο σο έλαλ εμαγληζκό ηεο ςπρήο 



 

 

ηεο θαη ηεο ύπαξμεο ηεο. Ο θξίλνο , γλσζηό ζύκβνιν αγλόηεηαο θαη αζσόηεηαο, 

ρξεζηκνπνηείηαη εδώ γηα λα δεισζεί ην ύςηζην ζπλαίζζεκα ηνπ έξσηα , πνπ νδεγεί 

ηνλ άλζξσπν ζηελ νινθιήξσζε θαη ηελ γαιήλε. 

Έλα αθόκε εθθξαζηηθό κέζν ζπλαληάκε ζηελ ηξίηε ζηξνθή ζηνλ ηξίην θαη 

ηέηαξην ζηίρν : ηελ κεηαθνξά « πεξήθαλα ζηνιίζηεθα ην ππέξηαην ηεο ύπαξμεο κνπ 

ζηέκκα». Εδώ είλαη θαλεξή ε θαηαμίσζε ηεο ύπαξμεο ηεο , ηελ νπνία ζέιεη λα 

δειώζεη ε πνηήηξηα. Η ζπλάληεζε κε απηόλ ηνλ άλζξσπν, ην εξσηηθό ηνπο 

ζπλαπάληεκα ήηαλ ην ζεκείν ζην νπνίν ε Πνιπδνύξε αηζζάλεηαη λα νινθιεξώλεηαη 

ε « ύπαξμε» ηεο θαη λα ζηνιίδεηαη κε έλα ζηέκκα πεξήθαλα, όπσο ηεο αμίδεη. 

 

4. Η Πέκπηε ζηξνθή νινθιεξώλεη ηελ εηθόλα ηεο ηαύηηζεο ησλ δπν αλζξώπσλ πνπ 

βίσζαλ ηελ έληαζε ηεο αγάπεο, όπσο απηή παξνπζηάζηεθε ζηηο πξνεγνύκελεο 

ζηξνθέο. Η δσή πνπ θαηαμηώζεθε κέζσ ηεο αγάπεο θαη κόλν παύεη λα έρεη λόεκα 

αθνύ ν αγαπεκέλνο ηεο δελ ππάξρεη πηα. Επηιέγεηαη έλα ήπην ξήκα (« βαζίιεςεο») ζε 

ρξόλν αόξηζην πνπ θνξηίδεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ αλαγλώζηε αιιά θαη ηελ πνηήηξηα. 

Σν νμύκσξν ζρήκα πνπ ζπλαληάκε «έηζη γιπθά πεζαίλσ» καο δίλεη ηελ εηθόλα ελόο 

αλζξώπνπ πνπ είλαη επηπρήο, θαζώο αγάπεζε θαη αγαπήζεθε κε ηόζν έληαζε. Έηζη, ν 

ζάλαηνο πνπ επίθεηηαη θαη γηα απηήλ – γλσξίδνπκε όηη ήηαλ ήδε βαξηά άξξσζηε ηελ 

πεξίνδν πνπ γξάθεη ην πνίεκα- έξρεηαη ζρεδόλ ιπηξσηηθά. Δελ ηελ θνβίδεη, αθνύ 

κπόξεζε λα γλσξίζεη ζηελ δσή ηεο ην απόιπην ζπλαίζζεκα ηνπ έξσηα. Η δσή ηεο 

έπαηξλε λόεκα από ηνλ έξσηα. Καη ηώξα πνπ ν αγαπεκέλνο ηεο έρεη θύγεη, ν ζάλαηνο  

ηεο νινθιεξώλεη ηνλ απόιπην έξσηα. 

 

5. Καη ζηα δπν πνηήκαηα ην ζέκα είλαη ν έξσηαο θαη ε έθθξαζε ηνπ ζε έλα πνηεηηθό 

«εζύ». Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πνίεκα ηεο Μαξίαο Πνιπδνύξε ε δνκή ησλ ζηξνθώλ 

ζηεξίδεηαη ζην ζρήκα: ν Έξσηαο σο αηηία θαη απνηέιεζκα απηνύ ηνπ εξσηηθνύ 

βηώκαηνο. Θα ππνγξακκίδακε όηη από ηε β΄ ζηξνθή αξρίδεη έλαο θιηκαθσηόο ξπζκόο 

αλάβαζεο ηνπ εξσηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, έλα εξσηηθό 

θξεζέλην κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηξνθή, πνπ πιεξνθνξνύκαζηε ην ζάλαην ηνπ 

πξνζώπνπ, πνπ ηόζν πνιύ αγάπεζε ηελ πνηήηξηα, ώζηε ηεο ράξηζε δσή (έδεζα) αιιά 

θαη γιπθό ζάλαην.Από ηελ απόιπηε ζέζε πνπ δηαηππώλεη ε πνηήηξηα κε ηνλ πξώην 

ζηίρν (Δελ ηξαγνπδώ, παξά γηαηί κ' αγάπεζεο) θαη νξίδεη ην θίλεηξν θαη ην ζηόρν ηνπ 

πνηήκαηνο κεηαβαίλνπκε ζηελ δεύηεξε ζηξνθή όπνπ πξνζδηνξίδεηαη ην είδνο ηεο 

αγάπεο θαη αηζζεηνπνηείηαη πεξηζζόηεξν ε έληαζε ηεο: πξόθεηηαη γηα ηελ εξσηηθή 

αγάπε (κε θίιεζεο ζην ζηόκα). Απηά πνπ πεξηγξάθεηαη όκσο δελ είλαη ε εθδήισζε 

ηεο αιιά ην απνηέιεζκα ηεο εξσηηθήο έθζηαζεο: είκαη σξαία ζαλ θξίλν νιάλνηρην (π 

α ξ ν κ ν ί σ ζ ε), έρσ έλα ξίγνο ζηελ ςπρή κνπ αθόκα (κ ε η α θ ν ξ ά).  

Η ηξίηε ζηξνθή πεξηνξίδεηαη ζηελ αηζζεηνπνίεζε ηεο θαηαιπηηθήο δύλακεο ηνπ 

εξσηηθνύ βιέκκαηνο. Έλα ηέηνην βιέκκα θνξέαο κηαο ηόζν έληνλεο αγάπεο, κπνξεί 

λα νδεγήζεη ηνλ απνδέθηε ηνπ κελύκαηνο ζε ππέξηαηε επηπρία, ζε νινθιεξσηηθή 

θαηαμίσζε ηεο ύπαξμεο ηνπ( “πεξήθαλα ζηνιίζηεθα ην ππέξηαην ηεο ύπαξμεο κνπ 

ζηέκκα”). ηελ ηέηαξηε ζηξνθή ε πνηήηξηα δειώλεη πσο ε δσή ηεο «εδόζε» ράξε ζ’ 

απηή ηελ αγάπε. Σν εζύ κε ηελ αγάπε ηνπ έδσζε δσή από ηε δσή ηνπ ζηελ πνηήηξηα 

θαη έηζη ε δσή ηεο απέθηεζε πεξηερόκελν θαη ζθνπό. Ο άλζξσπνο (Πνιπδνύξε) 

γελληέηαη, γηα λα αγαπάεη. Σέινο, ζηελ ηειεπηαία ζηξνθή ζπλαληάκε ηελ ηξαγηθή 

θαηάιεμε ηνπ έξσηα. Σν «εζύ» πνπ βαζίιεςε, δίλεηαη εδώ κε ηελ πξνζθώλεζε 

«σξαίε». Η απώιεηα ηνπ αγαπεκέλνπ πξνζώπνπ είλαη γεγνλόο θαη έηζη δηθαηνινγείηαη 

θαη ν αόξηζηνο ρξόλνο «κ’ αγάπεζεο» πνπ ζπλέρεη σο αηηία όιν ην θείκελν.  

Από ηελ άιιε ζην πνίεκα ηνπ Ράηλεξ Μαξία Ρίιθε, ε θιηκάθσζε ηνπ έξσηα 

εξκελεύεηαη θαη εθδειώλεηαη κε αλαθνξά ζε ιεηηνπξγίεο ηνπ ζώκαηνο. Αξρηθά, ε 



 

 

ζηέξεζε ησλ αηζζήζεσλ – ηεο όξαζεο θαη ηεο αθνήο – δελ επαξθνύλ γηα λα ζβήζνπλ 

ηελ εηθόλα θαη ηε θσλή ηεο αγαπεκέλεο ηνπ. Πξόθεηηαη γηα ην πξώην ζηάδην ηεο 

εξσηηθήο έιμεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο αηζζήζεηο απηέο . ηε ζπλέρεηα, αλαθέξεηαη ζηελ 

απώιεηα ησλ άθξσλ ηνπ θαη ηεο νκηιίαο, ππνλνώληαο ηελ ζσκαηηθή εθδήισζε αιιά 

θαη ηελ ιεθηηθή έθθξαζε ηνπ εξσηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο. Αθόκε θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε όκσο, ν πνηεηήο ζα μεπεξάζεη ηα εκπόδηα θαη ζα κπνξεί λα ζπλαληά , λα 

αγθαιηάδεη θαη λα κηιά ζηελ αγαπεκέλε ηνπ κε ηε δύλακε  ηεο θαξδηάο .  

Η θαξδηά απ΄ ηελ άιιε , θαηεμνρήλ ζύκβνιν ηνπ έξσηα, απνηειεί ην θηλεηήξην 

όξγαλν ηεο δσήο. Σν «θαξδηνρηύπη» πνπ βηώλνπλ νη εξσηεπκέλνη άλζξσπνη είλαη 

απηή ε απόιπηα ζπλαηζζεκαηηθή – θαζόινπ βαζηζκέλε ζηε ινγηθή- εζσηεξηθή 

αληίδξαζε. Ο πνηεηήο ινηπόλ ππνζηεξίδεη πσο αθόκε θαη αλ ζηακαηήζεη λα ρηππά ε 

θαξδηά ηνπ, ην κπαιό ηνπ κε ηε ζύκεζε θαη ηε ζθέςε ηνπ ζα θξαηήζνπλ δσληαλό 

απηό ην ζπλαίζζεκα. Σέινο, ε θνξύθσζε έξρεηαη ζηνλ ηειεπηαίν ζηίρν : «θη αλ 

θάκεηο ην θεθάιη κνπ ζύληξηκκα, ζηάρηε/ εγώ κέζα ζην αίκα κνπ ζα ζε έρσ πάιη». 

Σν ζκίμηκν ινηπόλ πνπ αηζζάλεηαη κε ηελ αγαπεκέλε ηνπ είλαη παληνηηλό θαη μεπεξλά 

ηε ινγηθή, αθόκε θαη ηνλ ίδην ηνλ ζάλαην. 


