
Ο καβαφικός ύμνος για την ποίηση  

μια μικρι ποιθτικι τριλογία 
 

 

Θα ςτακϊ ςε τρία ποιιματα του Καβάφθ. Τα δφο πρϊτα είναι πολφ γνω-

ςτά. Υπενκυμίηω τουσ τίτλουσ: Νζοι της Σιδώνος1, 400 μ.Χ., το πρϊτο, Με-

λαγχολία του Ιάςονοσ Κλεάνδρου, ποιθτοφ εν Κομμαγθνι, 595 μ.Χ., το 

δεφτερο. Υπενκυμίηω ακόμθ ότι και τα δφο αυτά, με κριτιρια ςωςτϊν 

κειμενικϊν επιλογϊν, διδάςκονται ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (Λφ-

κειο). 

 

Το τρίτο ποίθμα, ςτο οποίο κα ικελα να αναφερκϊ, δεν είναι και τόςο 

γνωςτό ι πολυδιαβαςμζνο. Κςωσ, επειδι δεν ανικει ςτον καβαφικό κα-

νόνα. Τιτλοφορείται Συμεών και είναι εκτενζςτερο, ςχεδόν υπερδιπλάςιο, 

από τα δφο πρϊτα.  

 

Και τα τρία ποιιματα ζχουν, καταρχιν, οριςμζνα κοινά ςτοιχεία ι, καλφ-

τερα, οριςμζνεσ εξωτερικζσ ομοιότθτεσ. Στα δφο πρϊτα, ιδθ από τον τίτ-

λο, κακορίηεται ο ευρφτεροσ χϊροσ τθσ ποιθτικισ δράςθσ (θ πόλθ τθσ Σι-

δϊνοσ για το πρϊτο και θ Κομμαγθνι για το δεφτερο) και ζνασ ςυγκεκρι-

μζνοσ χρονολογικόσ δείκτθσ (400 μ.Χ. και 595 μ.Χ., αντίςτοιχα) που μασ 

τοποκετεί ςτα βυηαντινά πλζον χρόνια. Ζχουμε, επομζνωσ, ιδθ περάςει 

από τον αρχαιοελλθνικό και ελλθνιςτικό κόςμο ςτον χριςτιανικό. 

 

                                           
1 Η Κομμαγθνι ςτθν αρχαιότθτα ανικε ςτθ Συρία. Σιμερα ανικει ςτθν Τουρκία. 
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Στο τρίτο ποίθμα το τιτλοφοροφμενο Συμεών, δεν υπάρχουν ςτον τίτλο 

τοπικοί και χρονικοί δείκτεσ. Υπάρχουν, όμωσ, ςτον κυρίωσ κειμενικό 

κορμό. Το γεγονόσ, πάντωσ, ότι το ποίθμα αναφζρεται ςτον Συμεϊν Στυ-

λίτθ τον Πρεςβφτερο (389 – 459 μ.Χ.) μασ ανάγει άμεςα ςτθν ίδια μετα–

ελλθνιςτικι χριςτιανικι εποχι. 

 

Ζνα άλλο ςτοιχείο που κάνει τα τρία ποιιματα να αλλθλοςυμπλθςιάηο-

νται (εξωτερικά και πάλι), είναι το γεγονόσ ότι από τθν άποψθ του χρόνου 

γραφισ ι και του χρόνου πρϊτθσ δθμοςίευςθσ, κα μποροφςε κανείσ να 

τα χαρακτθρίςει ςχεδόν ομόχρονα, αφοφ και τα τρία ανικουν ςτο ςτενό 

χρόνο τθσ ίδιασ τριετίασ (1917 – 1920). Αυτό το ςτοιχείο τθσ ομοχρονίασ 

μπορεί να υποδθλϊνει ότι ο Καβάφθσ, ωσ ποιθτικι αναηιτθςθ και δθμι-

ουργία, αυτι τθν κρίςιμθ τριετία ςυνεχόταν μάλλον από επίμονεσ και ςυ-

γκεκριμζνεσ εςωτερικζσ διεργαςίεσ – κα τισ δοφμε ςτα επόμενα. 

 

Το ουςιϊδεσ, όμωσ, δεν είναι οι εξωτερικζσ ομοιότθτεσ. Το ουςιϊδεσ εί-

ναι κάτι άλλο: και τα τρία ποιιματα ζχουν ταυτόςθμο κεματικό πυρινα, 

ςτοιχείο που αςφαλϊσ τα αναδεικνφει ωσ ομόκεμα αλλά και τα δζνει με 

μια κοινι νοθματικι ταυτότθτα. Συγκεκριμζνα, και τα τρία ποιιματα ςυ-

νιςτοφν λόγο υμνθτικό, υψθλοφ κφρουσ και ποιότθτασ, για τθν τζχνθ τθσ 

ποίθςθσ.  

 

Να κυμίςουμε παρζνκετα ποιοσ κίνδυνοσ ενεδρεφει για τον ποιθτι που 

ςυνκζτει λόγο υμνθτικό και εγκωμιαςτικό: το εγκϊμιο, οτιδιποτε και αν 

υμνεί, εφκολα διολιςκαίνει προσ αυτό που κα το λζγαμε κοφφια και ρθχι 
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ρθτορικότθτα. Δθλαδι, ςε απλά ελλθνικά, το εγκϊμιο εφκολα καταλιγει 

ςε κενζσ και μεγαλόςτομεσ ποιθτικζσ κορϊνεσ. 

 

Ο Καβάφθσ, όμωσ, ςε αυτι τθν εγκωμιαςτικι ποιθτικι τριλογία, κινικθκε 

μ’ ζνα δικό του ποιθτικό μζτρο. Ακόμθ και ςτο Νζοι της Σιδώνος, 400 μ.Χ., 

ςτο οποίο υπάρχει ζνα ςτοιχείο και ζνασ τόνοσ ποιθτικοφ ρθτοριςμοφ, 

υπάρχει παράλλθλα και κάτι που δικαιολογεί τθ μεγαλοςτομία: πρόκειται 

για κυμωμζνο λόγο και για εξθμμζνο φφοσ – ι και ρθτοριςμό – που εκρζ-

ει, ωσ φωνι διαμαρτυρίασ, από το ςτόμα ενόσ λεπταίςκθτου νζου, φανα-

τικοφ για γράμματα και, επομζνωσ, εμπακοφσ εραςτι τθσ ποίθςθσ. Αυτόσ 

ο κυμωμζνοσ ρθτοριςμόσ του νζου είναι ζνα είδοσ λεκτικισ επανάςταςθσ 

απζναντι ςτθν «αςζβεια» που διζπραξε ο Αιςχφλοσ: ο μζγασ Αιςχφλοσ 

επαίρεται και αυτοχμνείται μόνο για τθν «ευδόκιμον αλκιν», τθν παλι-

καριά δθλαδι που επζδειξε ο ίδιοσ ςτο Μαρακϊνα, και λθςμονεί τα με-

γάλα ποιθτικά του δθμιουργιματα, βυκίηοντάσ τα ςυνειδθτά ςτθ ςιωπι. 

 

Αυτι θ ςτάςθ απαξίωςθσ τθσ ποίθςθσ ςτο εγκϊμιο (ι και αυτοεγκϊμιο) 

για τθν παλικαριά του Αιςχφλου, ερζκιςε τον νζο τον φανατικό για γράμ-

ματα. Επομζνωσ, ςτο ποίθμα Νζοι της Σιδώνος, 400 μ.Χ. θ καβαφικι πρω-

τοτυπία ζγκειται ςτο εξισ: πλζκει, με τρόπο πλάγιο και ςχεδόν ζμμεςο, 

ζνα εγκϊμιο για τθν ποίθςθ, αξιοποιϊντασ το ςχιμα «άρςθ – κζςθ». Συ-

γκεκριμζνα, δθμιουργεί πρϊτα ζνα περιβάλλον με τουσ πζντε αρωματι-

ςμζνουσ Σιδϊνιουσ νζουσ, μζςα ςτο οποίο λειτουργεί απαγγελτικά θ ποί-

θςθ ωσ γεγονόσ πακολογικισ λατρείασ. Αυτό ςυνιςτά το πρϊτο ζμμεςο 

μικρό – εγκϊμιο για τν ποίθςθ· παράλλθλα, ςυνιςτά και τθν πρϊτθ «κζ-

ςθ». 
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Ξαφνικά, ακοφγεται ο θκοποιόσ να απαγγζλλει το επιτάφιο επίγραμμα 

για τον Αιςχφλο. Είναι αυτό που υμνεί τθν πολεμικι αρετι του Αιςχφλου 

και αποςιωπά (άρα ζμμεςα απαξιϊνει τθν ποίθςθ) τα κορυφαία δραμα-

τικά του ζργα. Τίκεται, λοιπόν, θ αξία τθσ πολεμικισ αρετισ (ευρφτερα: 

τθσ δράςθσ ςτθν κοινωνικι ηωι) και αίρεται θ αξία και θ «πράξθ» τθσ 

ποίθςθσ. 

 

Αυτι, ακριβϊσ, θ άρςθ τθσ ποίθςθσ (= θ εςκεμμζνθ αποςιϊπθςι τθσ) 

προκαλεί τθ «κζςθ», δθλαδι τον πλάγιο και ζμμεςο φμνο, το κυμωμζνο 

εγκϊμιο για τθν ποίθςθ. Το ποίθμα δθλαδι, ωσ ςυνολικι άρκρωςθ νοθ-

μάτων, ςπονδυλϊνεται πάνω ςτο τρίπτυχο ςχιμα: 

κζςθ 
(= πρϊτο εγκϊμιο) 

 

– 
άρςθ 

(= απαξίωςθ τθσ ποίθςθσ) 
 

– 
κζςθ 

(= δεφτερο κυμωμζνο 
εγκϊμιο για τθν ποίθςθ) 

 

Στο δεφτερο ποίθμα (Μελαγχολία του Ιάςονοσ Κλεάνδρου, ποιθτοφ εν 

Κομμαγθνι, 595 μ.Χ.) θ καβαφικι ποιθτικι πρωτοτυπία λειτουργεί με άλ-

λον τρόπο. Το εγκϊμιο για τθν ποίθςθ εδϊ είναι άμεςο, ευκφ και ανοιχτό. 

Το γενικό όμωσ ποιθτικό ςχιμα, πάνω ςτο οποίο κεμελιϊνεται νοθματικά 

το ποίθμα, παραμζνει ςχεδόν όμοιο ι, ζςτω, ανάλογο με εκείνο του πρϊ-

του ποιιματοσ. 

 

Συγκεκριμζνα, το κλίμα τθσ φκοράσ, που αιςκθτοποιείται ωσ «γιραςμα 

του ςϊματοσ και τθσ μορφισ» και βιϊνεται ωσ «πλθγι από φρικτό μαχαί-

ρι», ςυνιςτά άρςθ.  Αίρεται θ νεανικι ςφριγθλότθτα, θ ςωματικι ευ-

γραμμία και γενικά θ άλκιμθ ηωι. Ταυτόχρονα, βζβαια, αυτι θ άρςθ κζτει 



Ν. Παρίςθσ 

 

 

 


τθν αβάςταχτθ τραγωδία του γεγθρακότοσ ςϊματοσ. Από αυτι τθν αί-

ςκθςθ τθσ αμετάκλθτθσ φκοράσ αναδφεται ο φμνοσ και το εγκϊμιο για 

τθν ποίθςθ. Είναι θ κζςθ – απάντθςθ ςτθ φκορά· ο άνκρωποσ δθλαδι 

που βουλιάηει μζςα ςτθν ανείπωτθ φκορά και ςτθ ςκουριά τθσ γεροντι-

κισ δυςμορφίασ, αναηθτάει το φάρμακο, τθν πρόςκαιρθ ζςτω παραμυκί-

α, ςτθν ανανεωτικι δφναμθ τθσ ποίθςθσ που κάνει – για λίγο – να μθ 

νιϊκεται πλθγι. 

 

Στο ποίθμα, επομζνωσ, ωσ τρόποσ άρκρωςθσ των νοθμάτων, λειτουργεί 

μια αβάςταχτθ πλθγι – το άλγοσ τθσ ςωματικισ φκοράσ – και θ κζςθ μιασ 

πρόςκαιρθσ ίαςθσ, που τθν προςφζρει θ Ποίθςθ. 

 

Τελικά, κα μποροφςε κανείσ, γενικεφοντασ κάπωσ τα πράγματα, να ςκεφ-

κεί και το εξισ – ζςτω και με τθ μορφι ερωτιματοσ ι απορίασ: μιπωσ 

δθλαδι ολόκλθρθ θ ποίθςθ του Καβάφθ είναι, τελικά, το άλγοσ του «τϊ-

ρα», που ανατρζχει ςτθν ευφροςφνθ του «τότε» (ερωτικι, θδονικι, αι-

ςκθτικι, ςτοχαςτικι), για να ξεπεράςει ποικίλου είδουσ αιμάςςουςεσ 

τωρινζσ πλθγζσ;  

 

Αν, όντωσ, μπορεί να ευςτακιςει μια τζτοια εκδοχι, τότε θ αναγωγι και 

θ αναδρομι τθσ καβαφικισ ποίθςθσ από το παρόν ςτο παρελκόν μοιάηει 

με ζνα είδοσ απόδραςθσ από το τϊρα ςτο τότε, που όμωσ επιςτρζφει και 

πάλι ςτον εαυτό τθσ για να βιϊςει, πιο ςυνειδθτά τϊρα, τθ δραματικότθ-

τα του παρόντοσ. 
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Στο τρίτο ποίθμα (Συμεών) επανζρχεται, ωσ άρκρωςθ νοθμάτων, κακαρό 

και διαυγζσ το τρίπτυχο ςχιμα: 

κζςθ τθσ ποίθςθσ – άρςθ τθσ ποίθςθσ – κζςθ τθσ ποίθςθσ. 

 

Συγκεκριμζνα, ςτθν αρχι του ποιιματοσ μζςα από τθ ςυνομιλία δφο φί-

λων (φανταςτικά πρόςωπα) για τα νζα ποιιματα του Λάμονα (επίςθσ φα-

νταςτικό πρόςωπο), τίκεται ο λόγοσ και θ αξία τθσ ποίθςθσ. Ξαφνικά, ό-

μωσ, θ ποίθςθ ωσ πράξθ, ωσ λόγοσ και ωσ αξία αίρεται (τι μικρότθτεσ! λζ-

ει ο ζνασ από τουσ φίλουσ). Η ποίθςθ αίρεται, γιατί επιςκιάηεται και ςβι-

νει μπροςτά ςτο αςφλλθπτο κατόρκωμα του Συμεϊν Στυλίτθ του Πρεςβυ-

τζρου: τριάντα πζντε ολόκλθρα χρόνια, χειμϊνα, καλοκαίρι, νφχτα, μζρα 

επάνω ς’ ζνα ςτφλο: ευφρόςυνθ άςκθςθ ψυχισ και ςϊματοσ και ταυτό-

χρονα οδυνθρι, επϊδυνθ και μαρτυρικι για τον αςκθτι. Αυτό το αςκθτι-

κό μεγαλείο, θ δφναμθ τθσ ανκρϊπινθσ βοφλθςθσ, επιςκιάηει και αίρει το 

λόγο τθσ ποίθςθσ ςτθ ςυνομιλία των δφο φίλων. 

 

Στθν ζξοδο όμωσ του ποιιματοσ, και ςυγκεκριμζνα ςτουσ πζντε τελευταί-

ουσ ςτίχουσ, ο λόγοσ και θ αξία τθσ ποίθςθσ επανατίκενται ςτθ ςυνομιλία 

των φίλων ωσ ζνα κάπωσ «βουβό» εγκϊμιο για τθν ποίθςθ. 

 

Αυτό το τρίπτυχο ςχιμα κζςθ – άρςθ – κζςθ το ζχει ποιθτικά επαναξιο-

ποιιςει ο Καβάφθσ ςτο ποίθμά του που τιτλοφορείται Ο Δαρείος, που ε-

πίςθσ λειτουργεί ωσ εγκϊμιο για τθν ποίθςθ. Συγκεκριμζνα, ςτθν αρχι 

του ποιιματοσ, ο ποιθτισ Φερνάηθσ δοκιμάηεται, μζςα ςτθν ζνταςθ τθσ 

ποιθτικισ δθμιουργίασ, να ολοκλθρϊςει ζνα επικό ποίθμα για τον Δαρεί-

ο. Αυτι είναι θ «κζςθ» τθσ ποίθςθσ.  
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Ξαφνικά, όμωσ, θ ποίθςθ αίρεται, παφει να λειτουργεί και καταργείται 

μζςα ςτθ δίνθ του πολζμου (= άρςθ τθσ ποίθςθσ). Στουσ τζςςερισ όμωσ 

εξόδιουσ ςτίχουσ ο λόγοσ για τθν ποίθςθ επανζρχεται (= κζςθ). Επανζρχε-

ται ωσ μια ζμμονθ ιδζα και επίμονθ μζςα ςτθ ςκζψθ του ποιθτι Φερνάηθ. 

Και επανζρχεται μζςα ς’ όλθ τθν ταραχι και το κακό ωσ μια πειςματικι 

προςιλωςθ και κακιλωςθ ςτθν προςπάκεια να ολοκλθρωκεί και να 

ςτρογγυλοποιθκεί ζνα ποίθμα – και αυτά εν πολζμω.  

 

Αυτι θ ςφντομθ περιιγθςθ ςε τρία κυρίωσ καβαφικά ποιιματα, με κοινό 

κεματικό παρανομαςτι, αναδεικνφει κυρίωσ δφο ςτοιχεία: πρϊτα, τθ λα-

τρευτικι, ςχεδόν ερωτικι, ςχζςθ του Καβάφθ με τθν ποίθςθ που τθν υ-

ψϊνει πάνω από τθ ρϊμθ τθσ παλικαριάσ, τθ κεωρεί παραμυκία και ίαςθ 

μζςα ςτθν οδφνθ τθσ φκοράσ και ακόμθ τθ βλζπει να υπερνικά το μεγα-

λείο τθσ άςκθςθσ ι και τθ δίνθ του πολζμου. Παράλλθλα, ωσ δεφτερο αυ-

τό, αναδεικνφει τθν εμμονι του Καβάφθ ςτθ δθμιουργία ομοιότροπων 

ποιθμάτων. Ποιθμάτων δθλαδι με μια βακφτερθ κεματικι ομοιότθτα αλ-

λά και με μια ομοιοτροπία ςτο «ςτιςιμο» του ποιθτικοφ λόγου. 
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