
Διονύσιος Σολωμός Εις Φραγκίσκα Φράιζερ (ζπγαηέξα ηνπ Άγγινπ δηνηθεηή ηεο Κέξθπξαο) 

Αο αλαλεώζνπκε ηε γλσξηκία καο  κε ηνλ πνηεηή: http://www.greek-

language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/biography.html?cnd_id=10 

Μηθξὸο πξνθήηεο έξξημε ζε θνξαζηὰ ηα κάηηα, 

θαη ζηνπο θξπθνύο ηνπ ινγηζκνὺο ραξὰ γηνκάηνπο είπε: 

«Κη αλ γηα ηα κάηηα ζνπ Καιή, θη αλ γηα ηελ θεθαιή ζνπ, 

θξίλνπο ν ιίζνο έβγαλε, ρξπζὸ ζηεθάλη ν ήιηνο, 

δώξν δελ έρνπλε γηα Σε θαη γηα ην κέζα πινύηνο. 

Όκνξθνο θόζκνο, εζηθόο, αγγειηθὰ πιαζκέλνο!» 

http://www.greek-

language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=10&text_id=347
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Τν πνίεκα απηό γξάθεηαη ην 1849, γηα ηελ θόξε ηνπ Άγγινπ Ισάλλε Φξάηδεξ, Γξακκαηέα ηνπ 

Λόξδνπ Αξκνζηή θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ κεηαζαλάηηα έθδνζε ηνπ ζνισκηθνύ έξγνπ από 

ηνλ Πνιπιά (Γηνλπζίνπ Σνισκνύ Τα Δπξηζθόκελα, Κέξθπξα [1859] 1998) θαζώο ζηηο 

πεξηζζόηεξεο εθδόζεηο πνπ αθνινύζεζαλ.  

 

Marie Spartali StillmanΓπλαίθα πνπ δηαβάδεη ζε θήπν Ιδησηηθή Σπιινγή. 
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1.Ο Γηνλύζηνο Σνισκόο, όπσο είδακε, είλαη ν θύξηνο εθπξόζσπνο ηεο Δπηαλεζηαθήο Σρνιήο, 

ζηελ νπνία ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηεηηθήο έθθξαζεο ησλ Επηαλεζίσλ ζπλνςίδνληαη, 

όπσο είρε επηζεκάλεη ήδε ν Παιακάο, ζηε ιαηξεία ηεο ζξεζθείαο, ηεο παηξίδαο θαη ηεο γπλαίθαο. 

Σ' απηέο ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε ιαηξεία ηεο θύζεο. Πνην ζεκαηηθό κνηίβν είλαη παξόλ ζην 

πνίεκα;  

2.Τν πνίεκα απηό είλαη έλα επίγξακκα. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνύ ηνπ είδνπο; Ξέξεηε 

άιια επηγξάκκαηα;  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-

A111/683/4523,20479/ Γηαβάζηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζην ιεμηθό Λνγνηερληθώλ όξσλ θαη 

επαιεζεύζηε ηα ζην ζπγθεθξηκέλν. 

 Τν επίγξακκα είλαη έλα ππεξβνιηθά νιηγόζηηρν πνίεκα κε ιπξηθό ζπλήζσο ραξαθηήξα. Η 

θεηκεληθή ηνπ έθηαζε δελ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλε. Τν βαζηθό όκσο ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα 

ησλ επηγξακκάησλ δελ είλαη κόλν ε ππεξβνιηθή ηνπο ζπληνκία, ε πεξηνξηζκέλε δειαδή θεηκεληθή 

ηνπο έθηαζε. Τν πην νπζηαζηηθό ηνπο ραξαθηεξηζηηθό είλαη ε ζαπκαζηή αξηηόηεηα ζηε κνξθή θαη ε 

λνεκαηηθή ππθλόηεηα ζην πεξηερόκελν: ην λα ζπλδπάδεη δειαδή ην επίγξακκα ηελ άξηηα 

επεμεξγαζκέλε κνξθή, κε ηε δπλαηόηεηα λα εθθξάδεη ην νπζηώδεο θαη ην θαίξην κέζα ζε 

ειάρηζηνπο ζηίρνπο. 

3. Τν πνίεκά καο θηλείηαη ζην ρώξν ηεο παξαδνζηαθήο πνίεζεο θαη είλαη θαλεξέο  νη επηδξάζεηο 

ηνπ ξνκαληηζκνύ. Να παξαζέζεηε εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ ηα παξαπάλσ. 

4. Πνηα είλαη ηα αηζζήκαηα ηνπ κηθξνύ πξνθήηε  γηα ηελ θνξαζηά θαη κε πνηνπο εθθξαζηηθνύο 

ηξόπνπο δίλνληαη ζηνπο ζη. 3-5;  

5. Γηαηί ραξαθηεξίδεη ηελ θνξαζηά Καιή κε θεθαιαίν Κ θαη απεπζύλεηαη ζ’ απηήλ κε ηελ 

πξνζσπηθή αλησλπκία Σε κε θεθαιαίν; Τί ελζαξθώλεη απηή ε θόξε; Τη δέλεη, ηη αξκόδεη ζ’ 

απηήλ ν πνηεηήο θαη πνύ δίλεη ηε κεγαιύηεξε βαξύηεηα;  Τί ελλνεί κε ην κέζα πινύηνο; 

Σθεθηείηε όηη ν Σνισκόο επεξεάζηεθε πνιύ από ηνλ ηδεαιηζκό πνπ ζεσξεί σο πξσηεύνπζα 

νληόηεηα ην πλεύκα θαη έρεη ηελ ηάζε λα εμηδαληθεύεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη λα επηδηώθεη ην 

ηδεώδεο θαη αλέθηθην. 

6. Τν ζέκα ηεο θνξαζηάο, ηεο γπλαίθαο πνπ κε αγάπε θαη κπζηήξην ηπιίγεη ν Σνισκόο ζηε δσή 

ηνπ, είλαη ζπρλό ζηελ πνίεζή ηνπ. Μαξηπξεί θάηη απηή ε εκκνλή ηνπ; Σθεθηείηε ηηο εκπεηξίεο 

πνπ είρε από ηε κεηέξα ηνπ θαη ην γεγνλόο όηη δελ παληξεύηεθε πνηέ θαη δελ μέξνπκε –

θαηαγεγξακκέλα ηνπιάρηζηνλ- αλ είρε θάπνηα εξσηηθή ζρέζε. 

7. Πξνζέμηε ηνλ ηειεπηαίν ζηίρν ηνπ επηγξάκκαηνο. Πόζν ξεαιηζηηθόο είλαη ζηελ επνρή ηνπ 

Σνισκνύ θαη ζήκεξα, αλ ηνλ δνύκε αηνκηθά θαη ζπιινγηθά; Τί έρεηε λα παξαηεξήζεηε σο πξνο 

ηε κνξθή ηνπ, πνπ ηε ζπλαληάκε θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ έξγνπ ηνπ; Βξείηε δύν παξαδείγκαηα 

από ηνπο  Ειεύζεξνπο Πνιηνξθεκέλνπο. Θεσξείηε όηη ν ιόγνο ηνπ ράλεη ηελ λνεκαηηθή ηνπ 

βαξύηεηα επεηδή ιείπεη ην θύξην ζηήξηγκα ηεο πξόηαζεο;  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/683/4523,20479/
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8. Πνηα εληύπσζε ζαο δεκηνπξγεί ε γιώζζα ηνπ Σνισκνύ ζην επίγξακκα; Σαο μελίδνπλ θάπνηεο 

ιέμεηο ηνπ;  Να θάλεηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο  θαη λα εμάγεηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο ζρεηηθά κε 

ηνλ αγώλα  θαη ηελ αγσλία ηνπ Σνισκνύ λα θαηαθηήζεη ηελ ηειεηόηεηα ζηε γιώζζα, 

ιακβάλνληαο ππόςηλ ηα παξαθάησ:  

 Ο Σνισκόο ήηαλ νπζηαζηηθά ηηαινζξεκκέλνο, αθνύ από ηα δέθα ηνπ σο ηα είθνζί ηνπ 

ρξόληα έδεζε ζηελ Ιηαιία θαη καζήηεπζε θνληά ζε Ιηαινύο δαζθάινπο. Σηελ ηηαιηθή 

γιώζζα έγξαςε θαη ηα πξώηα πνηήκαηά ηνπ. Τνλ πξνέηξεςε λα γξάςεη ζηελ ειιεληθή ν 

πνιηηηθόο θαη ηζηνξηνγξάθνο ηεο Δπαλάζηαζεο Σππξίδσλ Τξηθνύπεο, θαη ην 1833. ν 

εζληθόο καο πνηεηήο έγξαθε  ζε κηα επηζηνιή ηνπ απεπζπλόκελε ζηνλ επηαλήζην 

ζπγγξαθέα Γεώξγην Τεξηζέηε: «Τν έζλνο ζέιεη από εκάο ηνλ ζεζαπξόλ ηεο αηνκηθήο 

καο δηαλνήζεσο ληπκέλνλ εζληθά…». Κη ν Παιακάο ζα γξάςεη: «Ο Σνισκόο δεηνύζε 

ηελ απιή γιώζζα ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ θαη δεζπνηηθά ηελ αλάγθαδε λα θαλεξώζεη 

αξηζηνηερληθά λνήκαηα». 

 Ο ίδηνο ν εζληθόο καο πνηεηήο νκνινγνύζε: «Μήγαξηο έρσ άιιν ζην λνπ κνπ πάξεμ 

ειεπζεξία θαη γιώζζα;». 

 https://www.youtube.com/watch?v=4OJ-llZ4uXY 

9. Γείηε από ην ζρνιηθό καο βηβιίν ηα απνζπάζκαηα ησλ Ειεύζεξσλ Πνιηνξθεκέλσλ πνπ 

αλζνινγνύληαη θαη αλαδεηήζηε εθθξαζηηθέο νκνηόηεηεο. Τί δείρλνπλ απηέο;  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4OJ-llZ4uXY

