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Αθηέξσκα ζηνλ Νίθν Καββαδία, Πεηξαηάο, 17-1-2018
Θέκα: Πνίεζε θαη πνηεηηθή ζην έξγν ηνπ Νίθνπ Καββαδία
1.Εηζαγωγηθά ζηνηρεία. Ο Νίθνο Καββαδίαο (1910-1975) είλαη έλαο πνηεηήο πνπ
ζπγγελεύεη κε ηνλ νκεξηθό Οδπζζέα, κόλν πνπ ν επίγνλνο δελ αλαδεηάεη ηνλ λόζην
γηα επηζηξνθή ζηελ Ηζάθε, αιιά μαλνίγεηαη ζε έλα ηαμίδη δηά βίνπ, αλαδεηώληαο
άιιεο Ηζάθεο, άιινπο παξαδείζνπο ζε κέξε εμσηηθά, ζε ιηκάληα θνζκνπνιίηηθα 1 εθεί
όπνπ ε ζθιεξή λαπηηθή δσή, νη γπλαίθεο, νη μέλνη ηόπνη, ηα αξώκαηα θαη ν ζάλαηνο
ζπλαληηνύληαη. Ο πνηεηήο γξάθεη κε έλαλ αθνπιηζηηθό ηξόπν, ε γξαθή ηνπ
δεκηνπξγεί έλα θιίκα ππνβιεηηθό θαη ζηελ πνίεζε θαη ζηα πεδά ηνπ. Οξγαλώλεη ηα
ζέκαηά ηνπ, ηηο αθεγήζεηο ηνπ, πνηεηηθέο θαη πεδνγξαθηθέο, κέζα ζε κηα εμαίξεηε
ζθελνζεζία, εζηηάδνληαο ζε πεξηγξαθέο ηόπσλ θαη ζηαζκώλ ζε δηάθνξα ιηκάληα.
Γίλεη αζπλήζηζηα πνξηξέηα αλζξώπσλ θάζε ειηθίαο, καο ζπζηήλεη ρακαηηππεία,
ζπλνηθίεο πνξλώλ θαη ζπρλά δξόκνπο κε ιηγνζηό θσο, όπνπ θηλνύληαη άλζξσπνη
θαζεκεξηλνί, θησρνί, κεξνθακαηηάξεδεο, ζαθάηεδεο, παξίεο, γπλαίθεο δηάθνξεο ηνπ
κόρζνπ θαη ηεο πνξλείαο. Τπάξρνπλ, βέβαηα, θαη ρώξνη δεζηνί θαη νηθείνη κε ηε κάλα
θαη ηελ αδειθή, ηελ αγαπεκέλε θαη ηνπο θίινπο. Οη αθεγήζεηο ηνπ γίλνληαη κε ηξόπν
εμνκνινγεηηθό, άκεζν θαη δξαζηηθό θαη έηζη ζαγελεύεη ηνλ αλαγλώζηε, θαζώο ν
πνηεηήο ηζηνξεί γεγνλόηα, αηνκηθά ή ζπιινγηθά, δεκηνπξγώληαο κηα αηκόζθαηξα
λενξνκαληηθνύ ξεκβαζκνύ θαη νλείξνπ, κε ζηνηρεία απζεληηθνύ ξεαιηζκνύ. ηηο
αθεγήζεηο ηνπ Καββαδία αιιεινδηαπιέθεηαη ην όξην ηνπ κύζνπ θαη ηεο
πξαγκαηηθόηεηαο.
Ο πνηεηήο δελ κνηάδεη κε ηνπο νκνηέρλνπο ηνπ ηεο γεληάο ηνπ 1920 θαη ηνπ
κεζνπνιέκνπ, πνπ βιέπνπλ ην ηαμίδη σο ηε κόλε δηέμνδν, σο κέζνλ θπγήο θαη
αλαδήηεζεο ηνπ θνζκνπνιηηηζκνύ (Φηιύξαο, Μαιαθάζεο, Λαπαζηώηεο θαη θπξίσο
Οπξάλεο, Πνιίηεο, Καδαληδάθεο). Γελ ηαμηδεύεη από «ηπρνδησθηηζκό» νύηε
αλαδεηάεη ηελ «εμσηηθή» θπγή 2 από ηα κηθξναζηηθά αδηέμνδα, δηόηη γηα ηνλ Νίθν
Καββαδία ην ηαμίδη ήηαλ όιε ε δσή ηνπ, ε εξγαζία ηνπ, ην ζπκπαληηθό ζηνηρείν ηεο
ύπαξμήο ηνπ. Ο Γ. Κεληξσηήο3 γξάθεη όηη «ηαμίδεςε, επεηδή ‘ήζειε’ λα γξάςεη απηά
πνπ ηειηθώο έγξαςε». Ο Καββαδίαο αλαδεηάεη ηελ Ηζάθε ηνπ θπγόθεληξα,
ηαμηδεύνληαο ζηηο ζάιαζζεο ηνπ θόζκνπ από ηε Νόηηα Γαιιία, ηε εβίιιηα, ην
Αιγέξη ζηελ Αλαηνιή, ζηε γέθπξα ηνπ Αδάκ, ζηνλ άγξην Ηλδηθό, ζηε Μπαηάβηα, ζην
άληα Φε, ζην Κνιόκπν, ζην Σδηκπνπηί, ζηελ Κίλα, ζην Μαλδξάο, ζηε ηγγαπνύξε,
ζηελ Σατηή, ζην Μαξαθέο, ζηελ Απζηξαιία, ζηε Σδαθάξηα, ζηε Νέα Εειαλδία, ζε
εμσηηθά λεζηά θαη ζε πνιινύο άιινπο ηόπνπο κε παλέκνξθεο, αιιά θαη επηθίλδπλεο
ζάιαζζεο. Δίλαη νινθάλεξν ζε όιν ην έξγν ηνπ όηη ν θόζκνο ηνπ είλαη νη λαπηηθνί,
απηνί νη ζθιεξά εξγαδόκελνη, νη λνζηαιγνί ηεο νηθνγέλεηαο θαη νη κηθξνί
παξακπζάδεο, πνπ πιέθνπλ ηνπο θαεκνύο ηνπο ζε αθεγήζεηο, πνπ βγαίλνπλ από ηε
δσή θαη ηνλ λόζην, από ηε ζηέξεζε θαη ηε θαληαζία. Οη λαπηηθνί ζπλνκηινύλ κε
γνξγόλεο θαη θαξραξίεο, κε γάηεο θαη παπαγάινπο, κε ηε θύζε θαη κε ηνπο
αζηεξηζκνύο θαη κεηά από ηε ζθιεξή δνπιεηά ξεκβάδνπλ θαη θάπνηνη αλαδεηάλε ηε
ραξά ζηνλ ςεύηηθν θόζκν ησλ λαξθσηηθώλ ή ζηνλ έξσηα ησλ πνξλώλ. Ο αιεζηλόο
έξσηαο είηε είλαη καθξηλόο θαη ζπρλά πξνδνκέλνο είηε ζβήλεη ζαξθηθά ζηα πνξλεία
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ησλ ιηκαληώλ, όπνπ παξειαύλνπλ πνιιά πνξηξαίηα θαη ραξαθηήξεο ηεξόδνπισλ, κε
ηηο νπνίεο ζπκπάζρεη ν επαίζζεηνο πνηεηήο ησλ ζαιαζζίσλ ηαμηδηώλ. Απηόο ν θόζκνο
είλαη ηα πνηεηηθά πιηθά κε ό,ηη άιιν θέξλεη σο βίσκα, αηνκηθό θαη ζπιινγηθό, ν
Καββαδίαο, ηα νπνία κε ηελ πνηεηηθή ηνπ ηέρλε (επζύο ιόγνο, δηάινγνο, εξσηήζεηο,
παξνκνηώζεηο, επαλαιήςεηο) αλαδεηθλύνπλ κηα ζαιαζζηλή πνίεζε απζεληηθή. Ζ
πνίεζε, αξρηθά, έρεη θαζαξά παξαδνζηαθή κνξθή, αιιά, ζηαδηαθά, ν πνηεηήο
αλαλεώλεηαη ζεκαηνινγηθά θαη ζηηρνπξγηθά, θιεξηάξνληαο κε ηε κνληέξλα πνίεζε,
πνπ αμηνπνηεί ηηο ζπλεηξκηθέο ζρέζεηο. Έηζη, βηώκαηα, θαληαζία, ζπλεηξκνί,
αλακλήζεηο, εμσηηθνί ηόπνη, πνηθηιώλπκνη άλζξσπνη, αξρεηππηθά ζηνηρεία, κνηίβα θαη
ζύκβνια, πνπ ζπγθξνηνύλ ην πνηεηηθό ζύκπαλ ηνπ Καββαδία, εμειίζζνληαη
ελδνθεηκεληθά θαη ζπλνκηινύλ κε ηα εμσθεηκεληθά ζπκθξαδόκελα θαη κε ηελ
πνηεηηθή καο παξάδνζε (γνξγόλεο, ηαμίδηα, λόζηνο, δεκνηηθό ηξαγνύδη θ.ά.). Καη ν
πνηεηήο, σο αηώληνο ηαμηδεπηήο, ζηέθεη ζηελ πιώξε πινύζηνο κε ό,ηη έκαζε από ηα
καθξηλά ηαμίδηα, ειιεληθόο θαη νηθνπκεληθόο, ζαιαζζηλόο θαη παληνηηλόο.
Ο Καββαδίαο πνιύ λσξίο έδεημε ηελ αγάπε ηνπ γηα ηε ζάιαζζα, όπσο θαη γηα ηελ
πνίεζε, κειεηνύζε Έιιελεο θαη Γάιινπο πνηεηέο, ήηαλ κεγάινο κέζα ζηελ
ηαπεηλόηεηά ηνπ. Ο Νηίλνο Υξηζηηαλόπνπινο4 ζηε κειέηε ηνπ γηα ηνλ πνηεηή
θαηαδεηθλύεη ηα λέα ζηνηρεία πνπ θέξλεη ν Καββαδίαο ζηελ ειιεληθή ινγνηερλία θαη
αληρλεύεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο γάιινπο πνηεηέο Levet θαη Corbière. Ο Σ. Καξβέιεο5
κηιώληαο γηα ηε κεζνπνιεκηθή ζρνιή γξάθεη όηη ν Ν. Καββαδίαο αλήθεη ζηνπο
δεκηνπξγνύο πνπ άθεζαλ ην ζηίγκα ηνπο, π.ρ. «Οη πνηεηέο απηήο ηεο δεθαεηίαο […]
δηαθαηέρνληαη από κηα ηάζε θπγήο από ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ηελ έιιεηςε κηαο
νπνηαζδήπνηε πίζηεο ζε θάπνην αλώηεξν ηδαληθό θαη ηελ αίζζεζε ελόο ππαξμηαθνύ
θελνύ […] πξνζπαζνύλ λα δώζνπλ ζην πνίεκα […] έλα ηόλν κνπζηθόηεξν θαη
εζσηεξηθόηεξν» θαη επηζεκαίλεη όηη «[…] ε πνίεζε ηνπ Νίθνπ Καββαδία ζπλερίδεη
θαη ελ πνιινίο αλαλεώλεη ηελ πνίεζε ησλ πνηεηώλ ηεο Νενξνκαληηθήο ζρνιήο».
Πνιινί κειεηεηέο παξαηεξνύλ αξρηθά επηδξάζεηο από ηνλ Κ. Οπξάλε θαη
επηζεκαίλνπλ όηη ν πνηεηήο γξήγνξα αλνίγεη ηνλ δηθό ηνπ δξόκν.
Δκθαλίδεηαη ζηα ειιεληθά γξάκκαηα ην 1923 κε ηε ζπιινγή Μαξακπνύ, αθνινπζεί
ην Πνύζη 1947, ην κπζηζηόξεκα Βάξδηα ην 1954, ην νπνίν εκπεξηέρεη αλαιπηηθά ό,ηη
έρεη θαηαζηαιάμεη σο πνίεζε, βέβαηα ε Βάξδηα έρεη πνιιέο ελδηαθέξνπζεο
κηθξντζηνξίεο. Λίγν κεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ Καββαδία εθδόζεθε ην Τξαβέξζν 1975 θαη
ην 1987 εθδόζεθαλ ηα πεδά: Τνπ Πνιέκνπ/ Σην άινγό κνπ θαη Λη, πνπ αμίδεη λα
δηαβαζηνύλ, θαζώο ν αλζξσπηζκόο ηνπ πνηεηή είλαη ζπγθινληζηηθόο. Με ηηο ηξεηο
πνηεηηθέο ζπιινγέο ν πνηεηήο όρη κόλνλ παίξλεη επάμηα ηε ζέζε ηνπ ζηνλ ειιεληθό
Παξλαζζό, αιιά είλαη θαη ν απζεληηθόο πνηεηήο ηεο ζαιαζζηλήο καο πνίεζεο. Έρεη
ζρέζε κε ηνπο θαηαξακέλνπο πνηεηέο, Έιιελεο θαη Γάιινπο, «poètes maudits»
(Μπσληιέξ, Καξπσηάθε), κηιάεη ζηελ ςπρή καο, καο ζπκίδεη ηξαγνύδηα ηεο
ζάιαζζαο θαη ηεο αγάπεο, ζηνηρεία ηεο κπζνινγίαο θαη καο απαιιάζζεη από ηνλ
θόβν ηνπ ακαξηήκαηνο θαη ηεο απόθξπςεο, θαζώο ζηελ πνίεζή ηνπ κηιάεη γηα ηνλ
πιεξσκέλν έξσηα, γηα θξπθέο ζηεξηαλέο αγάπεο, γηα λαξθσηηθά θαη ςεύηηθνπο
παξαδείζνπο. Ο Σάζνο Κόξθεο6 καο δίλεη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηελ πνηεηηθή
πνξεία ηνπ πνηεηή από ηε λεαληθή νξκή θαη δξάζε, από ηελ αθήγεζε ηεο πξώηεο
πνηεηηθήο πεξηπέηεηαο (Μαξακπνύ) ζηελ σξηκόηεηα (Πνύζη, Βάξδηα, Τξαβέξζν). Ο Γ.
Σξάπαιεο7 καο εμεγεί κε ην Γισζζάξη ηνπο λαπηηθνύο όξνπο θαη νξνινγίεο θαη κε ηα
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εξκελεπηηθά ηνπ ζρόιηα εξκελεύεη ηελ αλζξσπνγεσγξαθία ηνπ Καββαδία. Ο Γ.
Καινθύξεο8 καο δίλεη ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ έξγνπ ηνπ (Λόξθα,
Γθεβάξα θ.ά.) θαη ε Μ. Μηθέ9 κειεηάεη ηε Βάξδηα από ηελ νπηηθή ηεο
εηθνλνγξάθεζεο θαη ησλ κεηακνξθώζεσλ θαη επηκειείηαη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ
πνηεηή10 κε ηνλ θίιν ηνπ Μ. Καξαγάηζε. Ο Guy (Michel) Saunier11 δηεξεπλά ηνλ
κπζηθό θόζκν ηνπ Καββαδία, ηνλ έξσηα, ηελ ελνρή, ηα ηαμίδηα, ηα κνηίβα ηνπ, ηα
αξρεηππηθά ζηνηρεία θαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκέλν ιόγν ηνπ θπξίσο ζηε Βάξδηα, αιιά
θαη ζηελ πνίεζε. Ο ίδηνο κειεηεηήο δηεηζδύεη ζηε γξαθή ηνπ πνηεηή κε ηίηιν: Τν
εκεξνιόγην ελόο ηηκνληέξε12, όπνπ θαηαγξάθεη αζεζαύξηζηα πεδνγξαθήκαηα θαη
πνηήκαηα θαη καο δηαθσηίδεη γηα πνιιά πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηνλ πνηεηή θαη ηε
γξαθή ηνπ, θαζώο όια ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλόεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Ο θίινο ηνπ
Μήηζνο Κόζνιαο13 κειεηάεη ηα ζέκαηα: Γπλαίθα-Θάιαζζα-Εωή θαη θάλεη αμηόινγεο
παξαηεξήζεηο. Ο πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί πνιιά ινγνηερληθά νλόκαηα (Βαιράιαο,
Κόιηαο, Μαξακπνύ) κε επηθξαηέζηεξν ην Μαξακπνύ.
2. Σηνηρεία πνίεζεο θαη πνηεηηθήο ζην πνηεηηθό έξγν ηνπ Ν. Καββαδία.
Παξαηεξνύκε όηη ζηελ πξώηε ζπιινγή έρνκε αθήγεζε ζε γ΄ πξόζσπν, κε
επαλαιήςεηο, κε πεξηγξαθέο θαη κε αμηνπνίεζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο. Ζ πνίεζή ηνπ
έρεη ζηξνθέο, ειιεηπηηθή νκνηνθαηαιεμία θαη πινύζηα εηθνλνπνηΐα. Ήδε, από ηελ
πξώηε ζπιινγή εληνπίδνληαη ηα κνηίβα, ηα ζύκβνια θαη ηα ζηνηρεία ηεο πνηεηηθήο
ηνπ, όπσο είλαη ε δσγξαθηθή, π.ρ. «θη νιόθιεξν έρσ ην θνξκί κε δσγξαθηέο αηζρξέο,/
ζηρακεξά παξάμελεο, βαζηά ζηηγκαηηζκέλν» (Μαξακπνύ, ζει. 11), ε παξνπζία
πνιιώλ γπλαηθώλ θαη κάιηζηα πνξλώλ, π.ρ. «ζην Αιγέξη,/ γηα κηαλ κηθξή Αξάπηζζα,
πνπ ερόξεπε γπκλή» (ό. π., ζει. 17), «Κη εγώ, πνπ κόλνλ εηαηξώλ εγλώξηζα θνξκηά,
αηζρξέο γπλαίθεο ηξάβαγαλ εθεί ηνπο λαπηηθνύο» (ό. π. ζει. 12, 13). Δπίζεο, ζπρλή
είλαη ζε όια ηα έξγα ε κλεία ηεο Γνξγόλαο σο θαληαζίσζε, σο πξσξαία δηαθόζκεζε,
σο γιππηό ζηελ πίπα ηνπ ή σο ηαηνπάδ ζην ζώκα ή σο θαπλόο ζε ζρήκα γνξγόλαο,
π.ρ. «Έρσ κηα πίπα νιιαλδηθή από έλα καύξν μύιν,/[…]/Έρεη ην ζρήκα θεθαιηνύ
Γνξγόλαο κε πινπκίδηα./[…]/Καη πόηε κηα ςειή, ν θαπλόο, γπλαίθα ζρεκαηίδεη,/ […]/
θέθηνκαη: ″Θα ’λαη καγηθή″ […]/» (ό. π., ζει. 26, 27). Αθόκα, δηαπεξλάεη ηελ
πνίεζή ηνπ ν έξσηαο θαη ν ζάλαηνο, ππάξρνπλ νη «πδάηηλεο εηξθηέο», δειαδή ν
ζάλαηνο ζηε ζάιαζζα (ό. π., ζει. 17) θαη πνξηξέηα αλζξώπσλ, όπσο ηνπ Γνπίιιε από
ην Σδηκπνπηί, πνπ πάζρεη από έξσηα. (ό. π., ζει. 43).
2.1. Αξρέηππα θαη ζύκβνια. Ο πνηεηήο ζπρλά αλαηξέπεη ηα αξρεηππηθά κνηίβα, έηζη
ν θαββαδηθόο λόζηνο είλαη αλεθπιήξσηνο, θαζώο ην εθηόπηζκα ηνπ ηαμηδηνύ δελ είλαη
ε επηζηξνθή ζηελ παηξίδα, αιιά ε δηαξθήο θπγή, ν πόλνο θαη ν λόζηνο ησλ καθξηλώλ
νξηδόλησλ. Πνιιά αξρεηππηθά κνηίβα, παιηά θαη ζύγρξνλα, παξειαύλνπλ ζην έξγν
ηνπ, όπσο νη κεηακνξθώζεηο ηεο Γνξγόλαο, ε νπνία ζπρλά αλαθέξεηαη θαη ζηε
Βάξδηα14. Μάιηζηα, ν Γνπίιιεο, ν λέγξνο ζεξκαζηήο, όηαλ είρε πηεη άζπξε ζθόλε
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π., ζει. 30). ην Πνύζη ε Γνξγόλα είλαη μύιηλε θαη όινη ηελ αγαπήζαλε, εδώ ε κνξθή
ηεο ζπγρσλεύεηαη κε ηελ αγαπεκέλε σο λόζηνο, σο μερσξηζηή παξνπζία σο θύιαθαο
άγγεινο, σο έκςπρν όλ πνπ ζπκπάζρεη κε ηνλ λαπηηθό, αιιά θαη πνπ απαηηεί λα
ζέβνληαη ηα δηθά ηεο όξηα (πνιηηηζκηθή θόξηηζε ηνπ ζπκβόινπ), π.ρ.
«Ζ μύιηλε πνπ όινη αγαπήζακε Γνξγόλα
θαζώο βνπηά παίξλεη παξάμελεο αλάζεο» (Πνύζη, ζει.34).
«Ο έξσηάο ζνπ κηα πιεγή θαη ηξεηο θξαπγέο.
ηα θόληξα ζθνύδεη ν καθαξάο θαζώο ηεδάξεη.
Θαιαζζνθόξε ηνπ βπζνύ- ρίιηεο νξγηέοηνπ Πνζεηδώλα εγώ ζε θέξδηζα ζην δάξη» (Τξαβέξζν, ζει.31).
Οη Γνξγόλεο απνθηνύλ πνιιά ραξαθηεξηζηηθά επίζεηα. Αιινύ ε Γνξγόλα είλαη
πεξαζηηθή, π.ρ. «Πεξαζηηθή ηώξα ε Γνξγόλα ε ηξνπηθή/ ζε βιέπεη αδηάθνξε θη απέ
ζε θέξλεη βόξηα./ Αιιηώηηθεο όζεο ζηακπάξνπλ λαπηηθνί/ θη άιιεο απηέο πνπ ζε
ηξαβνύζαλε ζηα πόξηα.» (Πνύζη, ζει. 26) ή είλαη «πισξηά», πνπ από ηελ πιώξε
πεδάεη ζηνλ πόλην, π.ρ. «Ζ πισξηά Γνξγόλα κηα βξαδηά/ πήδεζε ζηνλ πόλην
κεζπζκέλε,/» (Πνύζη, ζει. 18). Ζ Γνξγόλα είλαη ε ζαιαζζηλή γπλαίθα, πνπ
παξνπζηάδεηαη ζηνλ πνηεηή νιόιεπθα ληπκέλε, αιιά ηε δηώρλεη δηόηη ηεο πξέπεη ε
ζηεξηά, π.ρ. «Κάηαζπξα θνξάο θ’ έρεηο βξαρεί,/πιέθσ ζαιακάζηξα ηα καιιηά ζνπ»
(Πνύζη, ζει. 9), πνπ παξαπέκπεη grosso modo θαη ζηε θεγγαξνληπκέλε ηνπ νισκνύ.
Αιινύ, ζην Πνύζη απνθαιείηαη «Αγηά Θαιαζζηλή» (ζει. 29). ην Τξαβέξζν ν
πνηεηήο ληθάεη ηνλ Πνζεηδώλα θαη ηνπ παίξλεη ηε Γνξγόλα, πνπ ιέγεηαη
«Θαιαζζνθόξε», π.ρ. «Θαιαζζνθόξε ηνπ βπζνύ -ρίιηεο νξγηέο-/ ηνπ Πνζεηδώλα εγώ
ζε θέξδηζα ζην δάξη» (ζει. 31), νπόηε εκπιέθεηαη θαη ν πνηεηήο σο θεηκεληθόο ήξσαο
πνπ θεξδίδεη ηνλ κπζνινγηθό αληεξαζηή ηνπ. ηα παξακύζηα ηνπ Φηιίππνπ
παξειαύλνπλ κπζνινγηθά πξόζσπα ηεο Ηιηάδαο (Τξαβέξζν, ζει. 47- 49). Tν κνηίβν
ηνπ ήιηνπ, πξνζσπνπνηεκέλνπ, παξαπέκπεη ζην δεκνηηθό ηξαγνύδη θαη ζηε ζύγρξνλε
θαη παιηά πνίεζε σο ζύκβνιν, π.ρ. «έλαο γέξνο ήιηνο καο θνηηά/θαη καο θιείλεη πνπ
θαη πνπ ην κάηη» (Πνύζη, ζει. 17). Δπίζεο, ππάξρεη θαη ην κνηίβν ηεο γέθπξαο, πνπ
παξαπέκπεη ζηελ Άξηαο ην Γεθύξη, π.ρ. «Πέξ’ απ’ ηε γέθπξα ηνπ Αδάκ, ζηε Νόηην
Κίλα,/» (Πνύζη, ζει. 11).
Δληνπίδεηαη θαη ην κνηίβν ησλ πκπιεγάδσλ κε αιιεγνξηθή ρξήζε σο θίλδπλνο,
π.ρ. «ηε λύρηα κεηνηθνύλ νη πκπιεγάδεο/ ζηα κπαξ ηνπ ιηκαληνύ θαη ζηα
κπνξληέια» (Πνύζη, ζει. 13). Άιιν αξρεηππηθό θαη κπζνινγηθό ζηνηρείν είλαη νη
μύιηλνη θαιινί θαη νη Σξίησλεο, π.ρ. «Γπκλνί κε μύιηλνπο θαιινύο ηξηγύξσ απ’ ην
ιαηκό,/» (Πνύζη, ζει. 35), «Απόςε νη δπν ραιύβδηλνη πξσξαίνη ππξγίζθνη/
πξνζκέλνπλ Σξίησλεο γηα βάξδηαο αιιαγή./» (Πνύζη, ζει. 26). Δπίζεο αξρεηππηθό
ζηνηρείν, πνπ παξαπέκπεη ζηνπο αξραίνπο νησλνύο θαη ζηα νκηινύληα πνπιηά ησλ
δεκνηηθώλ καο ηξαγνπδηώλ, είλαη ην πνπιί πνπ κεηέθεξε κηα πιεξνθνξία ζηνλ
πνηεηή, π.ρ. «Μα έλα πνπιί κνπ κήλπζε πσο θάπνηνο άιινο ζ’ ηα ’πε/ θάπνηνο, πνπ
μέξεη λα ηζηνξά θαιύηεξα από κε.» (Τξαβέξζν, ζει. 11). Καη ν εβάρ απνηειεί
πνηεηηθό κνηίβν (Τξαβέξζν, ζει. 12), όπσο θαη ε κπζηθή Αξηάδλε, ηελ βνήζεηα ηεο
νπνίαο αλαδεηάεη ν πνηεηήο ζηε θνπζθνζαιαζζηά, αιιά δελ ηε βξίζθεη θαη ε
ζάιαζζα ηνλ πάεη όπνπ ζέιεη, π.ρ. «Με ην θαξάβη ηνπ Θεζέα ζ’ αθήζακε ζηε Νάμν./
Γπκλή, κ’ έλα ζηα πόδηα ζνπ ζαιαζζηλό ζθνπηί./ ε πνηεο ζπειηέο εθξύθηεθεο θαη
πώο λα ζε θσλάμσ;/ Κνζηάξσ θη όιν κε ηξαβάεη καθξηά ην θαξαληί.» (Τξαβέξζν,
ζει. 14). Αθόκα, πέξα από ηνλ γέξν-Πνζεηδώλα, πνπ ηνλ παξακνλεύεη, ζπλαληάεη θαη
ηνλ νκεξηθό Απόιισλα σο βνζθό (Τξαβέξζν, ζει. 22, 29).
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2.2.Τν αλζξωπνθεληξηθό θαη δηαπνιηηηζκηθό ζηνηρείν ζην έξγν ηνπ. Σελ πνίεζε
ηνπ Καββαδία δηαπεξλάεη ε αγάπε θαη ε αγσλία ηνπ γηα ηνλ άλζξσπν, γηα ηνλ
λαπηηθό θαη ηα βηώκαηά ηνπ θαη γηα ηνλ θάζε ηαπεηλό άλζξσπν, πέξα από θύιν, θπιή
θαη ρξώκα. Πξόθεηηαη γηα έλαλ αλζξσπνθεληξηζκό νηθνπκεληθό, θαζώο ζην έξγν ηνπ
παξειαύλνπλ άλζξσπνη θάζε θπιήο θαη θνηλσληθνύ επηπέδνπ θαη δελ είλαη ππεξβνιή
λα επηζεκάλνπκε ηε δηαπνιηηηζκηθή θαη νηθνπκεληθή δηάζηαζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζην
νπνίν παξειαύλνπλ κε ηα ήζε θαη έζηκά ηνπο ρσξίο θακία πξνθαηάιεςε Γηαπσλέδνη
λαπηηθνί, σρξνθίηξηλνη κηθξνί Κηλέδνη, Αξαπάδεο, Δπξσπαίνη θαη: «νη Έιιελεο, κε ηε
κνξθή ηε βαζαληζηηθή,/ από ζπλήζεηα θάλνπλε, πξηλ πέζνπλ, ην ζηαπξό ηνπο»
(Μαξακπνύ, ζει. 43-35). Ολνκαηνινγία, επαγγέικαηα θαη αλζξσπνγεσγξαθία είλαη
παξόληα ζην έξγν ηνπ, π.ρ. ν ζεξκαζηήο, ν ινζηξόκνο, ν θαθίξεο, νη ηζαγελείο, ε
Katherine, ε Fanny, ε καξώ, ε παληόια, ε κηγάδα, ε ραξηνξίρηξα (Πνύζη), ε
Κεθαιινλίηηζζα, νη Μαληάηηζζεο, ν ζηξαβνθάλεο ν Υαξάκ, ε Ρνπζ, κηα καύξε, ε
Σδαθαξάληα, ην θνξίηζη από ην Ακόη, ν Μαγηάξνο ζηελ Κσζηάληδα, ε Δζζήξ, ε Ρνπζ
(Τξαβέξζν) θ.ά. ηνλ πνηεηή θαηαθεύγνπλ νη λαύηεο ζηηο δύζθνιεο ζηηγκέο ηνπο,
θαζώο ζπγθξνηεί πόιν έιμεο ιόγσ ηεο απζεληηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηεο βαζηάο
αλζξσπηάο ηνπ, απηό θαίλεηαη θαη ζηα πεδά ηνπ (Βάξδηα, Σην άινγό κνπ θαη ζην Λη).
2.3. Η παξνπζία ηωλ γπλαηθώλ ζην έξγν ηνπ. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη ζεκαληηθή
παξάκεηξνο ζηελ πνίεζε ηνπ Καββαδία απνηειεί ε παξνπζία ηεο γπλαίθαο σο
αγαπεκέλεο, σο εξσκέλεο, σο κάλαο θαη αδειθήο, σο γπλαίθαο, κε όια ηα πξόζσπα
θαη πξνζσπεία, σο πόξλε ζηα πνηθηιώλπκα κπνξληέια ηνπ θόζκνπ, σο «ζθεύνο» ηνπ
ζεμ ζηα ιηκάληα ηνπ θόζκνπ. Δθείλν, όκσο, πνπ ζπλάγεηαη από κηα ςπραλαιπηηθή θαη
ζεκεησηηθή πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ ηνπ είλαη ε ζπλνιηθή παξνπζία ηνπ γπλαηθείνπ
θύινπ σο αξρεηππηθνύ κνηίβνπ/ ζπκβόινπ, σο γπλαίθα-Δύα πνπ εκπεξηέρεη ην θαιό
θαη ην θαθό, σο πεγή δσήο θαη θάζε πόλνπ, σο κνίξαο πνπ εκπεξηέρεη όιεο ηηο
αξρεηππηθέο κνξθέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αλζξώπηλε ύπαξμε. Ο πνηεηήο παξά ηελ
επαηζζεζία ηνπ ζηα πξνβιήκαηα απηώλ ησλ γπλαηθώλ, δελ είλαη απαιιαγκέλνο από
ηα ζηεξεόηππα ζε ζρέζε κε ηηο πόξλεο, π.ρ. «ηε λύρηα κεηνηθνύλ νη πκπιεγάδεο/ ζηα
κπαξ ηνπ ιηκαληνύ θαη ζηα κπνξληέια» (Πνύζη, ζει.13), «ην δξόκν πξνο ηα βξσκεξά,
ρακέλα ζπίηηα επήξα/ Αηζρξέο γπλαίθεο ηξάβαγαλ εθεί ηνπο λαπηηθνύο […]/ Μηα
θάκαξα ζηελή, κηθξή, ζαλ όιεο βξσκεξή» (Μαξακπνύ ζει. 13). ην Μαξακπνύ
ηαπηίδεη ηηο γάηεο ησλ θνξηεγώλ κε ηηο γπλαίθεο, βξίζθεη αλάκεζά ηνπο πνιιέο
νκνηόηεηεο, π.ρ. «Οη λαπηηθνί ζηα θνξηεγά πάληα κηα γάηα ηξέθνπλ,/[…]/ είλαη γη’
απηνύο ζα κηα γιπθηά γπλαίθεηα ζπληξνθηά./[…]/ ην ξεκβαζκό θαη ζην ζπκό κε ηε
γπλαίθα κνηάδεη» (ζει. 18-19). Αιινύ ε κατκνύ κνηάδεη κε ηε γπλαίθα ζηε ύπνπιε
θαξδηά, π.ρ. «Μα θάηη έρεη απ’ ηελ ύπνπιε θαξδηά ηεο γπλαηθόο» ή παξνπζηάδεηαη ε
γπλαίθα ζθνηεηλή ζαλ ηηο ηξηθπκηζκέλεο ζάιαζζεο ή είλαη «κηα αλαίζζεηε γπλαίθα
θαη θνηλή» (Μαξακπνύ, ζει. 29, 32-33, 47, 50, 54). Ζ γπλαίθα σο αξρεηππηθή κνξθή
κε ηηο κεηακνξθώζεηο ηεο κπνξεί λα δηεξεπλεζεί θαη ζηα αθόινπζα απνζπάζκαηα,
π.ρ.
«Αιινύ ζε ιέγαλε Γηνπδήζ, εδώ Μαξία […]/
Γηνκάηε θύθηα θαη ξνδάλζε, ακθίβηα Μνίξα»,
«Πάληα νη θπθιώλεο έρνπλ γπλαηθείν
όλνκα. Δύα από ηελ Κίν»,
«Κη απάλσ ζην άξκπνπξν, ν κνπγγόο, ν γηνο ηεο Γσξνζέαο,
είρε θηαιάξεη δπν γπκλέο γπλαίθεο ζηε ζηεξηά»
(Τξαβέξζν, ζει.15, 30, 34)
«Μα θάηη είρε απ’ ηελ ύπνπιε θαξδηά ηεο γπλαηθόο (ε κατκνύ)»
(Μαξακπνύ, ζει. 29, ).
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Βέβαηα, ζηνλ θόζκν ησλ γπλαηθώλ μερσξίδεη ην εηθνλνζηάζη ηεο κάλαο, ε νπνία
παξνπζηάδεηαη πάληα κε ζεηηθή θόξηηζε σο έλαο πόινο αληδηνηεινύο αγάπεο, σο κηα
αμία αηώληα, π.ρ. «ιν αξκελίδεη ν γηόθαο κνπ, πνπ ηελ επρή κνπ λα ’ρεη…», «Βίξα,
Καθαιινλίηηζζα, θαη κάηλα ην θαληήιη./ ε ιόθν γηαπσλέδηθν θνηκάηαη ην ζηεξλό»
(ζάλαηνο ηνπ αδεξθνύ ηνπ, ηνπ θαπεηάληνπ, ζηε ζάιαζζα) «−Γηε κνπ, πνύ παο;
−Μάλα, ζα πάσ ζηα θαξάβηα», «Σίπνηα ζηα ρεξάθηα κνπ, κάλα κνπ, δε θηνπξάεη»,
ζηε κάλα αλαθέξεηαη θαη ην πνίεκα MARCO POLO (Τξαβέξζν ζει. 32, 17, 20, 27,
45-46). ε ώξα θηλδύλνπ ν πνηεηήο ζθέθηεηαη αλ πάζεη θάηη ηνλ πόλν ηεο κάλαο, π.ρ.
«Μηα κάλα κόλν ζθέθηνκαη ζηπγλή θαη ζθπζξσπή,/πνπ ρξόληα ηώξα θαη θαηξνύο ην
γην ηεο πεξηκέλεη./», όπσο δίλεηαη ν πόλνο ηεο θαη ζηελ αξξώζηηα ηνπ γηνπ ηεο
(Μαξακπνύ, ζει. 16, 41-42, 43). Δπηπιένλ, ην γξάκκα ηεο κάλαο απνηειεί παξεγνξηά
γηα ηνλ λαπηηθό θαη βξίζθεηαη κε ηηο ζπκβνπιέο ηεο ζηελ ηζέπε (Πνύζη, ζει.35)
2.4. Ο έξωηαο. Αληρλεύεηαη, επίζεο, θαη ν έξσηαο πνπ πιεγώλεη, ν ζηεξηαλόο, ηνλ
νπνίν ν πνηεηήο θνβάηαη θαη ηνλ μεθόβεη, δηόηη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ζεηξήλα,
πνπ ζα ηνλ απνκαθξύλεη από ηε κεγάιε εξσκέλε ηνπ, ηε ζάιαζζα. Έηζη, πξόζσπα,
πξνζσπεία θαη πνξηξαίηα πνιιώλ γπλαηθώλ, επώλπκσλ θαη αλώλπκσλ, εληνπίδνληαη
ζην ζπλνιηθό έξγν ηνπ δεκηνπξγνύ, νξάκαηα γπλαηθώλ αγαπεκέλσλ, αιιά θαη
ηαπηίζεηο κε αξλεηηθή απνηίκεζε. Ο θόζκνο ηνπ Καββαδία είλαη ν «θαηαξακέλνο», ν
θόζκνο πνπ ζπγθξνηεί κε θάπνηα έλλνηα εηεξόηεηα. Απηόλ ηνλ μερσξηζηό θόζκν
πξνβάιιεη ν πνηεηήο κε ηα θαιά θαη ηα θαθά ηνπ, π.ρ.
«λα πεηο ζ’ όινπο ηνπο θίινπο ραηξεηίζκαηα,
θη’ αλ ηύρεη λ’ απαληήζεηο ηελ Διέλε,
πσο κ’ έλα θνξηεγό-πεο ηεο- κπαξθάξεζα
θαη ηώξα πηα λα κε κε πεξηκέλεη…» (Μαξακπνύ ζει. 42).
«Κη’ έιεγαλ πσο ηε γπλαίθα απηήλ είρε αγαπήζεη
κ’ άγξηαλ αγάπε, αθξάηεηε, βαζηά θη’ αιεζηλή∙
θη’ απηή πσο ηνλ απάηεζε κε θάπνην λαύηε Αξάπε
γηαηί ήηαλε κηα αλαίζζεηε γπλαίθα θαη θνηλή» (Μαξακπνύ, ζει.47).
2.5.Η πνηεηηθή ηωλ πνξηξέηωλ ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθόο είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν
ν πνηεηήο δίλεη ηα πνξηξέηα ηνπ, όρη κόλνλ θσηνγξαθηθά, εμσηεξηθά, αιιά θαη
εζνγξαθηθά, π.ρ.
«Θπκάκαη, σο ηώξα λα ’ηαλε, ην γέξν παιαηνπώιε,
όπνπ έκνηαδε κε κηαλ παιηάλ ειαηνγξαθία ηνπ Γθόγηα»
«Ο Γνπτιε, ν καύξνο ζεξκαζηήο από ην Σδηκπνηί […]
κέζ’ζην ηεξάζηην ζώκα ηνπ είρε κη’ αζώα θαξδηά»
(Μαξακπνύ, ζει. 20, 21, 30-31).
«Απόςε αλαζπκήζεθα θάπνηα θνηλή γπλαίθα
θη έλα ηξαγνύδη εζθάξσζα ζε ζηπι κπσληιαηξηθό,
πνπ σο ην δηαβάδεηο, ζησπειέ, παξάμελε αλαγλώζηε,
γειάο γη’ απηόλ πνπ ην ’γξαςε, κε γέιην εηξσληθό» (Μαξακπνύ, ζει.33).
«θη ν ζηξαβνθάλεο ν Υαξάκ πίηηεο δπκώλεη./[…]/
Κόξε μαλζή θαη γαιαλή […]/
Ρακάλ αιιήζσξε, ηξειέ, πνπ ιύλεηο κάγηα,/» (Τξαβέξζν, ζει. 19)
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2.6. Θάλαηνο θαη ζαιαζζηλή αλζξωπνγεωγξαθία ηνπ Καββαδία είλαη καγεπηηθή
θαη ζπγρξόλσο ζθιεξή κε όιεο ηηο αληηθάζεηο ηεο ζαιαζζηλήο δσήο, δειαδή είλαη
γεκάηε ηξπθεξόηεηα θαη ζθιεξάδα, γεκάηε ζάιαζζα σο δύλακε μερσξηζηή, σο πεγή
δσήο, αιιά θαη αηηία ζαλάηνπ. ην πνίεκα «Mal du depart» γξάθεη γηα ηα εμσηηθά
ηαμίδηα ησλ νπνίσλ είλαη ηδαληθόο θη αλάμηνο εξαζηήο (Μαξακπνύ, ζει. 43). Ο
ζάλαηνο είλαη θπξίαξρν κνηίβν ζηελ πνίεζή ηνπ, π.ρ. «Γνπίιιηακ!... Γέια ζην βπζό
θιεγκαηηθά,/ αθνύ πηα ηίπνηα δε κέιιεη λα πξνδώζεηο» (Πνύζη ζει.26), «Σνλ ππξεηό
ζηνπο Σξνπηθνύο, ηνπ Ρίν ηε καιαθξάληδα» (Τξαβέξζν ζει.36). Ο ζάλαηνο ηεο Γόλα
Σδνύιηα από ηνλ άληξα ηεο γηαηί ηνλ απαηνύζε, π.ρ.
«Ο Γνλ Μπαδίιην ζθόησζε κ’απηό ηε Γόλα Σδνύιηα/[…]/
έλαο Αξάπεο ηε κηθξή εξσκέλε ηνπ από δήιεηα
θαη θάπνηνο λαύηεο Ηηαιόο έλα Γξαηθό ινζηξόκν.» (Μαξακπνύ, ζει. 20).
Δπίζεο, ν ζάλαηνο ζηνλ βπζό ηεο ζάιαζζαο είλαη πξνηηκόηεξνο από ηνλ ζηεξηαλό,
ελώ ππάξρεη θαη ν ζάλαηνο- απηνθηνλία ηνπ εξσηεπκέλνπ William Allum ζην Bay of
Bisky θ. ά. (Μαξακπνύ, ζει. 20, 24, 25, 36, 40, 44, 48).
Πνιινί καθξηλνί ηόπνη παξειαύλνπλ ζε όιεο ηηο πνηεηηθέο ζπιινγέο ηνπ από ηε
Γύζε θαη ηελ Αλαηνιή σο ηηο καθξηλέο ρώξεο θαη ηηο ζάιαζζεο κε ηα εμσηηθά λεζηά.
Δθεί δίλνληαη αθαηξεηηθά ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη θίλδπλνη ζηε ζάιαζζα θαη
ηα ιηκάληα όπνπ βξίζθνληαη γηα ιίγν νη λαπηηθνί. Ζ αλαθνξά ζε λαύηεο ηνπ βπζνύ
απνηειεί ζπλεθδνρή γηα πεζακέλνπο λαπηηθνύο, πνπ ππνδέρνληαη ηνπο κειινληηθνύο
λεθξνύο λαπηηθνύο, όρη ζε ζνιέο ζάιαζζεο, αιιά ζηα θαζαξά λεξά ηνπ βπζνύ, όπσο
αλαθέξεηαη θαη ζηνλ Γνπίιιηακ θαη ζε άιινπο (Πνύζη, ζει. 22, 26, 32, 34). Οη
θπθιώλεο πνπ γίλνληαη αηηία λα πεζάλνπλ πνιινί λαπηηθνί έρνπλ ζηελ πνίεζε ηνπ
Καββαδία γπλαηθεία νλόκαηα θαη παξνπζηάδνληαη σο ιπζίθνκεο θνπέιεο, θάηη ζα
λεξάηδεο π.ρ. «Πώο ηε ιέλε; Φάηα Μνξγθάλα», «Πάληα νη θπθιώλεο έρνπλ
γπλαηθείν/όλνκα/[…]/ιπζίθνκεο θνπέιεο» (Τξαβέξζν, ζει. 29, 30).
2.7. Η δωγξαθηθή θαη ε ρξωκαηνγξαθία ηνπ. Οη πεξηγξαθέο ηνπ πνηεηή
ζπγθξνηνύλ πίλαθεο δσγξαθηθήο ηόπσλ ηνπίσλ θαη ζαιαζζώλ κε ηα εμσηηθά λεζηά
θαη ζπρλά αλαθέξνληαη δσγξάθνη ή πίλαθεο δσγξαθηθήο. Άιισζηε, δσγξαθηθή είλαη
θαη νη δηάθνξεο θηγνύξεο ησλ ηαηνπάδ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα θαηά
ζπιινγή: Μαξακπνύ, π.ρ. ν γέξνο παιαηνπώιεο πνπ έκνηαδε κε κηα παιηά
ειαηνγξαθία ηνπ Γθόγηα, πνιύρξσκε κεηαμσηή γξαβάηα, έλα Βνύδα θίηξηλν,
θάησρξε, «Σώξα ζην ηδάκη έλα θαξάβη εζθάξσζα/ θη’έλα ηνπ Μαγθξ ζηηράθη έρσ
ζθαιίζεη», «καβί θαη γθξίδν» (ζει. 20,28, 34, 36, 42, 26). Πνύζη, π.ρ. Kuro Siwo,
«ηέξαηα βακκέλα πνξθπξά», «Σα δπν θαλάξηα ηεο λπρηόο. Κη ν Pisanello/
μεζσξηαζκέλνο απ’ην θύκα ηνπ θαηξνύ», «θαη ζηα καιιηά ζαιαζζηλό πξάζηλν
αζηέξα», « θαη ην βαζύ πνξηνθαιί ζνπ κεζνθόξη/[…]/ Σνπ ηαύξνπ ν Πίθαζζν
ξνπζνύληδε βαξηά», «παηδί ηνπ Modigliani», «ηνπ Chagall άινγα− ηζίξθν ηνπ
Seurat./ [ …]/ η’ άζηξα ηνπ Ννηηά/ παληξεύνληαη κε πνξθπξόρξσκνπο θνκήηεο./» θ.ά.
(ζει. 11, 18, 23, 25, 27, 29, 33, 36). Τξαβέξζν, π.ρ. «Γαιάδην βιέπσ κνλαρά, γαιάδην
θαη ζηαρηί» (Τξαβέξζν, ζει.11). ην πνίεκα κε ηίηιν «Fresco» δίλεηαη ε δσγξαθηθή
πξνζσπνγξαθία ηνπ Fra Giovanni, π.ρ.
«Ο Fra Giovanni ζησπειόο νδήγαε ηε γξαθίδα.
Σν αγγειηθό ζνπ πξόζσπν ρπκέλν ζηε ζπνπδή.
Οξζόο ν δνύινο δίπια ζαο, καθξύο ζα λεξνθίδα,
έηξηβε η’ άγηα ρξώκαηα ζε πέηξηλν γνπδί.» (Τξαβέξζν, ζει. 13).
«Υξώκα λα βξσ, ην πξάζηλν θαη ηίληεο (=απνρξώζεηο βαθήο) κπζηηθέο», «κεο ζηνπ
Giorgione ην αξγαζηήξη./», «θαη ζ’ έγδπζα κπξνζηά ζην γέξν Σηζηαλό./» (ζει. 11, 16,
17), «Rosso romano, πνξθπξό ηεο Γακαζθόο» (ζει. 29) θ.ά.
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2.8. Φύζε, αζηεξηζκνί, πνπιηά θαη άιια δώα θαη εξπεηά. Ο Καββαδίαο ζηηο
ζάιαζζεο κηιάεη κε ηε θύζε, ραίξεηαη ηνπο αζηεξηζκνύο, ησλ νπνίσλ παξαθνινπζεί
ηελ πνξεία, κηιάεη γηα ηα πνπιηά, ηα δώα, ηε γνξγόλα, ηε κατκνύ θαη ηε γάηα ησλ
θνξηεγώλ. Μηιάεη γηα ην θίδη ηνπ θαθίξε, γηα ηε δεθνρηνύξα (πξνκήλπκα ζαλάηνπ),
γηα ηνπο θαξραξίεο θαη ηηο θάιαηλεο θαη γηα άιια όληα θαη θπηά ζηνλ βπζό ηεο
ζάιαζζαο. Από ηε ζπιινγή Μαξακπνύ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη, π.ρ. «ησλ Μαξακπνύ
ηα ζκήλε», «Κάηη άλζε εμαίζηα ηξνπηθά ηνπ πνηακνύ βσκνύλ», ην πνίεκα «Οη γάηεο
ησλ θνξηεγώλ», ην θνξάθη ζηελ πνίεζή ηνπ κε κλεία ζε πνηεηέο (Πόε θαη εθέξε) σο
ζύκβνιν γηα θάηη θαθό, «κηα κηθξήλ αγόξαζα κατκνύ», ηεο νπνίαο δίλεηαη ην
πνξηξέην θαη ραξαθηεξίδεηαη ύπνπιε ζαλ ηε γπλαίθα, «ελώ κηα γάηα ράηδεπε κε
απηάθηα κπηεξά/ θη έλα ζθπιί πνπ δίπια ηεο ζηεθόηαλ ιππεκέλν−/ έλα ζθπιί νπνύ
πνηέ δελ θνύλαε ηελ νπξά», όπνπ ν πνηεηήο δίλεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δώσλ θαη ηα
ζπζρεηίδεη κε ηελ ςπρνινγία ηεο Gabrielle Didot (ζει. 11, 13, 18, 22, 29, 32). ην
Πνύζη εληνπίδνληαη ηα εμήο, π.ρ. «ην ζθπιόςαξν πξνζκέλεη θαη βαξηέηαη»,
«μεκέξσζε θη ήξζε ν θαθίξεο κε ηα θίδηα», «κέζα κνπ κηιεί έλαο παπαγάινο/ γέξνο
ζηξαβνκύηεο θαη κεγάινο/ κα γηνκάηνο πείξα θαη ζνθόο», «έλα πνπιί αθξνβαηεί ζηα
παηαξάηζα/ (=ζθνηλί ηνπ πινίνπ, εηθόλα)», «Από λσξίο, δεμηά ζηε κάζθα ηελ
πισξηά,/ θνηκήζεθελ ν θαξραξίαο πνπ πηινηάξεη/[…]/ όξληηλα δίλεη ν παπαγάινο
ζηνλ ηζηό,» (εηθόλα), «Έλα θνρύιε ζθνπιαξίθη έρεηο ζη’ απηί/ θαη ζηα καιιηά
ζαιαζζηλό πξάζηλν αζηέξα./», «κάξη θνξάθηα λα πεηάλ ζηελ έξεκελ αξέλα/ θαη ζην
ρσξηό λ’ νπξιηάδνπλε ηε λύρηα εθηά ζθπιηά./» (ζύκβνια ζαλάηνπ), «Απάλσ ζην
γηαηάθη ζνπ θίδη λσζξό θνηκάηαη/ θαη θέξλεη βόιηεο ςάρλνληαο ηα ξνύρα ζνπ ε
κατκνύ». Δπίζεο, ππάξρνπλ ρειηδνλόςαξα θαη παπαγάινη, πνπ θπβεξλνύλ ην ηαμίδη
ηνπ Μαγειάλνπ (ζει. 14, 16, 20, 23, 24, 25, 28, 30, 34, 35). ην Τξαβέξζν,
εληνπίδνληαη κεηαμύ άιισλ ηα παξαθάησ, π.ρ. «Μα έλα πνπιί κνπ κήλπζε […]/»,
«Έλα θνπάδη ειέθαληεο, κατκνύδεο θαη θακήιεο», πνπ θνπβαινύλ πξνηθηά. Αιινύ
πξνηξέπεη ηε γπλαίθα ζε εηδηθό ρνξό, π.ρ. «Υόξεςε πάλσ ζην θηεξό ηνπ
θαξραξία/[…]/Σν θίδη ζθίδεηαη ζην βξάρν κε ηε ζκέξλα.», «αιηάξεη ν γιάξνο ην
δειθίλη λα ζηξαβώζεη», «ην ρέξη ην γεξάθη ζνπ θαη ηα ζθπιηά ιπηά/[…]/Σν ληύκα
πάξε ηνπ θηδηνύ θαη δνο κνπ έλα καληίιη./» (αιιεγνξηθή ρξήζε), «θπξά
ζαιαζζνζάλαηε, ζηα ρέξηα κνπ έρεηο ξέςεη» (γνξγόλα), «Πάλζεξαο αθνπξκάδεηαη,
ζσξάεη θαη θνληνζηέθεη/», «Σνπ Λόξθα ε θόθθηλε θνξάδα ριηκηληξάεη,/», «ηξείδη
σθεάλεην αξξαβσληάδεηαη ην θσο/», «Φάξηα πνπ πεηάλ κέζα ζηελ άπλνηα, /όζηξαθα,
[…]/», «Μηα δεθνρηνύξα απ’ ην πξσί κνηξνινγάεη ζηα ζηξάιηα/ απάλσ ζην
πιενύκελν, πνπ πεξπαηάεη ζαλ πάπηα/[…]/», «Μηα κέδνπζα ζε αληίθξπζε γαιάδηα
θαη ζηκώλεη/ θη έλαο βπζόο πνπ βόζθνπλε ζαιάρηα θαη ρηαπόδηα» (ζει.11, 14, 15, 16,
17,21, 23, 24, 28, 30, 32, 37).
Παξαηεξνύκε όηη άλζξσπνη, ηόπνη θαη ν θπζηθόο θόζκνο κε ηα θπηά, ηα δώα, ηα
εξπεηά, ηα ςάξηα θαη ηα πνπιηά ζπγθξνηνύλ έλαλ θόζκν πξαγκαηηθό, πνπ
δηαπιέθεηαη κε ηνλ θαληαζηηθό, κε εηθόλεο ππεξξεαιηζηηθέο ζε κηα πνίεζε, πνπ
θιεξηάξεη κε ην κνληέξλν, ηδηαίηεξα θαλεξό ζηε ζπιινγή Τξαβέξζν. ε απηό ην
πνηεηηθό παηρλίδη παξνύζα είλαη θαη ε Γνξγόλα κε ηηο κεηακνξθώζεηο ηεο ή κε ηηο
θαληαζηώζεηο ηνπ πνηεηή, όρη κόλνλ σο γπλαίθα θαη αξρεηππηθό ζηνηρείν, αιιά θαη
σο κέξνο ηεο ζαιαζζηλήο αλζξσπνγεσγξαθίαο ηνπ.
2.9. Η πνιπθωληθή γιώζζα. Ζ πνηεηηθή ηνπ γιώζζα15 είλαη πνιπθσληθή: λαπηηθή
γιώζζα, μελόγισζζεο θξάζεηο, έηζη όπσο ηαηξηάδεη ζε έλαλ θνζκνπνιίηε θαη εμσηηθό
πνηεηή, πνπ δσή θαη ηέρλε δέλνληαη κε ηνλ θόζκν ηεο ζάιαζζαο, κε ηα ιηκάληα θαη
ηνπο θαεκνύο ηνπο. Ζ πνηεηηθή γιώζζα ηνπ Ν. Καββαδία είλαη πνιπγισζζηθή θαη
15
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πνιπθσληθή κε ηηο μελόγισζζεο ιέμεηο θαη θξάζεηο, κε ηα μεληθά νλόκαηα
κεηαγξακκέλα ζηα ειιεληθά, κε ήρνπο ειιεληθνύο θαη μέλνπο, πνπ απνθαιύπηνπλ κηα
δπλακηθή πνιπθσλία θαη απνδνρή ηεο εηεξόηεηαο. Δπίζεο αμηνπνηεί όια ηα επίπεδα
ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, επίζεκε, αλεπίζεκε, αξγθό, ηδηόιεθηα θαη ηδηώκαηα, π.ρ.
«ζηα λεξά ηνπ Port Pegassu», ηεο Ίληηαο, ην Kuro Siwo, ζην Μπξαδίιη, «θη αιάξγα
κεο ην ζθνηεηλό ιηκάλη ηνπ Gabès./», «Tropical stormy−In Madras area cholera,/»
«Μνπ ’πεο κε θσλή εηνηκνζαλάηνπ:/″Να θνβάζαη η’ άζηξα ηνπ Ννηηά″./», (Πνύζη,
ζει. 9, 11, 12, 16, 21, 25, 32), «Κη απηόο, σξαίνο όπσο εζύ, ςειόο, porca miseria!»,
«Rosso romano, πνξθπξό ηεο Γακαζθόο», ό.π. ζει.29, «Πνηαλ αγαπάο; Κάπνηα
ηζηγγάλα/ Πώο ηε ιέλε; Φάηα Μνξγθάλα» (Τξαβέξζν, ζει.14, 29), «Έιεγε ε κάλα ηνπ
παηδηνύ: ‘Κακάξη κνπ, θνηκήζνπ’», «Γηέ κνπ, πνύ παο; -Μάλα, ζα πάσ κε ηα
θαξάβηα», κε εκθαλή ηνλ επζύ ιόγν ζε εηζαγσγηθά (Τξαβέξζν, ζει.23, 20),
«θ’ ε κάλα κνπ, ραξνύκελε, ζα ιέεη ζ’ όπνηνλ ξσηά:/
″ Ήηαλ κηα ιόμα λεαληθή, κα ηώξα έρεη πεξάζεη…″/» (Μαξακπνύ, ζει.43).
«θη ν ιόγνο ηεο κεο ζην κπαιό ζνπ λα ζθπξίδεη,
″ ν κπνύζνπιαο είλαη πνπ ζηξέθεη ή ην θαξάβη;″ », (Πνύζη, ζει. 11).
Δθείλν, όκσο, πνπ είλαη αμηνπξόζερην ζε απηή ηελ πνηεηηθή γιώζζα είλαη ε
ιεηηνπξγία ηεο ζηίμεο,16 νη παύιεο θαη νη εξσηήζεηο όπνπ ζε θάπνηεο δίλεη απαληήζεηο
θαη νη ξεηνξηθέο εξσηήζεηο κε ην δηαδεπθηηθό «ή», ζηηο νπνίεο ζπρλά αιιάδεη ηνπο
όξνπο ή ηηο βάδεη κέζα ζε εηζαγσγηθά, σο επζύ ιόγν, γηα λα αθνπζηεί ε θσλή πνπ ηηο
εθθέξεη, ζηνηρείν ηεο ηερληθήο ηνπ, πνπ εληνπίδεηαη θαη ζηα πεδά έξγα ηνπ, π.ρ. «″ν
κπνύζνπιαο είλαη πνπ ζηξέθεη ή ην θαξάβη;″» (Πνύζη, ζει.11), «κε πεξηκέλεη
λεζηηθόο ή εγώ ηνλ πεξηκέλσ;», «ύξκα πνπ θόπεθε ζηα δπν θαη πώο λα ην καηίζσ;»
(Τξαβέξζν, ζει. 32, 37), «ε νδεγνύζε ή κε νδεγνύζε;» (Σην άινγό κνπ, ζει. 37),
«Σα πάκε ηα θαξάβηα ή καο πάλε;» (Βάξδηα, ζει.124). Δπίζεο, ε ρξήζε ησλ ηξηώλ
απνζησπεηηθώλ θαη ηνπ ζαπκαζηηθνύ απνθαιύπηνπλ ηόζν ηελ έληαζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ, όζν θαη όζσλ δε ιέγνληαη, δειαδή κηινύλ ηα απνζησπεηηθά γηα ηηο
ζησπέο απηήο ηεο πνίεζεο. Ηδηαίηεξε πξόθιεζε απνηειεί ε απξνθάιππηε γιώζζα ηνπ
πνηεηή, πνπ ιέεη ηα πξάγκαηα κε ην όλνκά ηνπο. Πξόθεηηαη γηα κηα αηρκεξή θαη σκή
γιώζζα, ε νπνία απνηειεί ζηνηρείν πξσηνπνξίαο θαη παξαπέκπεη ζηε γιώζζα ησλ
ππεξξεαιηζηώλ (Μπξεηόλ, Δκπεηξίθνο), ζηε κνληέξλα πνίεζε από ηελ πξώηε
κεηαπνιεκηθή γεληά θαη εμήο θαη ζην λαηνπξαιηζκό ηεο Ναλάο ηνπ Ενιά. Ζ ηνικεξή
γιώζζα ηνπ Ν. Καββαδία δελ έρεη ζρέζε κόλν κε ηνπο λαπηηθνύο όξνπο, πνπ είλαη
πνιινί, θαη ηελ απιή θαζεκεξηλή γιώζζα ησλ λαπηηθώλ, αιιά κηιάεη σκά γηα
πξάγκαηα απόθξπθα, γηα ηακπνύ, ρξεζηκνπνηώληαο ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ κόλν κε
ηνλ εαπηό ηνπ ή κε ηνλ παηδηθό θίιν ηνπ κπνξεί θάπνηνο λα πεη, δειαδή κηιάεη
πνηεηηθά κε «αληηπνηεηηθέο» ιέμεηο, π.ρ.
«Οη Γηαπσλέδεο, ηα θνξίηζηα ζηε Υηιή
θη’ νη καύξεο ηνπ Μαξόθνπ πνπ πνπιάλε κέιη,
έρνπλ ζαλ όιεο ηηο γπλαίθεο ηα ίδηα ζθέιε
θαη δίλνπλ κε ηνλ ίδην ηξόπν ην θηιί» (Μαξακπνύ, ζει. 50)
«Μνπ ’ιεγε πώο θαπλίδνπλε ζην Αιγέξη ην ραζίο
θαη ζην Άληελ πώο, ρνξεύνληαο, πίλνπλ ηελ άζπξε ζθόλε»
(Μαξακπνύ, ζει. 30).
«ην ξσγνβύδη αλαηξηρηάδαλ ηα παηδηά
θη ν γέξνο έιηαδε αθακάηεο η’ αρακλά ηνπ» (Πνύζη, ζει. 27).
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«ηραίλνκαη ην λαπηηθό πνπ εκάδεςε ιεθηά.
Δκνύηδσζε ηε ζάιαζζα θαη ηελε θαηνπξάεη» (Τξαβέξζν, ζει. 27)
«ηα όξηζα λα πξνιάβνπκε. Σξαβέξζν θαη πξνρώξα.
Να πάκε λα μνδέςνπκε ηελ ηειεπηαία ξημηά
ζε θείλε ηελ απίζαλε ζ’ όιν ηνλ θόζκν ρώξα
πνπ ηα θνξίηζηα ην ’ρνπλε ζηα δίπια ή θαη ινμά» (Τξαβέξζν, ζει.35
2.10. Λεηηνπξγία ηνπ ρώξνπ κε ηηο πεξηγξαθέο θαη ηνπ ρξόλνπ κε ηηο αθεγήζεηο.
Έλα άιιν ζεκαληηθό ζηνηρείν ζηελ πνίεζε ηνπ Νίθνπ Καββαδία είλαη ε πνηεηηθή
αθήγεζε, ν ρώξνο πνπ δίλεη ζηνλ αλαγλώζηε γηα ηε δηθή ηνπ πξόζιεςε, ε ιεηηνπξγία
ηνπ ζπλεηξκνύ θαη ηεο αλάκλεζεο γηα ζπλνρή θαη ζπλεθηηθόηεηα, ν εμνκνινγεηηθόο
ηόλνο, ε δσγξαθηθή απόδνζε εηθόλσλ θαη θαηαζηάζεσλ θαη ε ζθελνζεηηθή ηαθηηθή
κε ηελ νπνία καο καγεύεη θαη καο ηαμηδεύεη από ην νηθείν ζην αλνίθεην, ζην εμσηηθό,
ζηε δηαθάλεηα ηνπ βπζνύ ηεο ζάιαζζαο, π.ρ.
«Ζ πισξηά Γνξγόλα κηα βξαδηά
πήδεζε ζηνλ πόλην κεζπζκέλε,
δίπια ηεο γιηζηξνύζαλ ζπλνδηά
ηνπ Κνιόκβνπ νη πέληε πεηλαζκέλνη» (αθήγεζε, Πνύζη, ζει.18).
«Ο Αιηεκπαξάλ ςάρλεη λα βξεη κεο ζηα λεξά
ην παιηλώξην πνπ ηνλ γέιαζε δπν θάξηεο.
ηεο πξνβνιήο λα ηξέρνπλ βιέπακε ηνπο ράξηεο
ηνπ Chagall άινγα- ηζίξθν ηνπ Seurat. (ρώξνο, Πνύζη, ζει.33).
Σεο ηξακνπληάλαο η’ άζηξν, η’ άζηξα ηνπ Ννηηά
παληξεύνληαη κε πνξθπξόρξσκνπο θνκήηεο.
Σνπ Mazagan νη ζεξκαζηέο νη νδνκίηεο
παίμαλ ηνπ έζσζηξε ηελ θόξε ζηα ραξηηά» (Πνύζη, ζει.33).
«Ο ινζηξόκνο θξαηά κηα θαξαβέια,
κηζή κπνηίιηα ηδηλ θαη δπν κηγάδεο,
ηε λύρηα κεηνηθνύλ νη πκπιεγάδεο
ζηα κπαξ ηνπ ιηκαληνύ θαη ζηα κπνξληέια», (Πνύζη, ζει.13)
«Φύγε! Δζέ ζνπ πξέπεη ζηέξεα γε.
Ήξζεο λα κε δεηο θη όκσο δε κ΄ είδεο
Έρσ απ’ηα κεζάλπρηα πληγεί
Υίιηα κίιηα πέξ’ απ’ ηηο Δβξίδεο» (Πνύζη, ζει.10).
2.11. Η ζάιαζζα θαη ν βπζόο ηεο. Σν πγξό ζηνηρείν είλαη θπξίαξρν, άιινηε θαζαξό
θαη δηαπγέο, π.ρ. «θη έλαο βπζόο πνπ βόζθνπλε ζαιάρηα θαη ρηαπόδηα» (Τξαβέξζν,
ζει. 37), άιινηε βξόκηθν κε ηηο ζπλδειώζεηο ηνπ, καύξν θαη επηθίλδπλν, π.ρ. «Θνιά
λεξά θαη κίιηα ηέζζεξα ην ξέκα» (Πνύζη, ζει.15). Σν παηρλίδη δσήο θαη ζαλάηνπ ζην
Ν. Καββαδία παίδεηαη κε δηακεζνιαβεηή ηε ζάιαζζα κε όια ηα πξνζσπεία ηεο, θαη
κε ην ζθπιόςαξν λα παξακνλεύεη γηα ηελ ηξνθή ηνπ, π.ρ.
«Ο ινζηξόκνο μππλάεη θαη θαηαξηέηαη
κηα κηγάδα πνπ θιαίεη θαη κηα κπνηίιηα.
Αλνηρηά θάπνπ ελληά ρηιηάδεο κίιηα
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ην ζθπιόςαξν πξνζκέλεη θαη βαξηέηαη» (Πνύζη, ζει.14).
2.12. Η ζεκεηωηηθή ηεο δπαδηθήο αληίζηημεο είλαη ζηνηρεία ηεο πνηεηηθήο ηνπ.
Πξνέρεη ν λαπηηθόο θαη ε δσή ηνπ, θαζώο δεη ηελ απεξαληνζύλε ηνπ γαιάδηνπ κε ό,ηη
απηό εκπεξηέρεη, ραξέο, θόβνπο, ζαλάηνπο θαη ζηεξήζεηο. Ο λαπηηθόο κε ηηο δηαξθείο
αλαρσξήζεηο είλαη έλαο άλζξσπνο νηθνπκεληθόο, ρσξίο ηόπν, ε εθπιήξσζε ηνπ
λόζηνπ ζπρλά θαηαιήγεη ζε λέα θπγή, είλαη έλαο θαηαξακέλνο έλνηθνο ηεο ζάιαζζαο,
έλαο ηαμηδηώηεο παξάμελνο, απξνζάξκνζηνο ζηε ζηεξηά, επαίζζεηνο, πνπ ληώζεη σο
ππαξμηαθή ηνπ αλάγθε λα αγαπήζεη θαη λα αγαπεζεί, αιιά αλαδεηάεη ηνλ έξσηα ζηηο
πόξλεο ησλ ιηκαληώλ γηαηί θνβάηαη ηηο δεζκεύζεηο θαη ηα ξηδώκαηα ζηηο ζηεξηέο, δηόηη
ζέιεη λα είλαη ειεύζεξνο, παληνηηλή ηνπ αγάπε είλαη ε ζάιαζζα θαη ε ειεπζεξία ηεο,
ε απεξαληνζύλε θαη ην κπζηήξηό ηεο. Ο πνηεηήο ν ίδηνο ζπγθξνηεί έλα αξρεηππηθό
κνηίβν αλζξώπνπ κε ην πξναηώλην θελό θαη ηηο ελνρέο ηνπ,17 αιιά θαη κε ην ηαμίδη σο
αηώλην πξννξηζκό ηνπ «εηδέλαη» θαη ηνπ αλεθπιήξσηνπ θνξεζκνύ.
Ζ πξνζσπηθή κπζνινγία ηνπ Ν. Καββαδία ζπλνκηιεί κε ηα πιένλ αξρέγνλα
ζηνηρεία, ην λεξό- ζάιαζζα, ην ηαμίδη-θπγή, ηε γπλαίθα-έξσηα, ηε δσή θαη ην ζάλαην.
Σα δηπνιηθά δεύγε δσή, έξσο # ζάλαηνο, ζηεξηά # ζάιαζζα είλαη ηα θπξίαξρα κνηίβα
ηεο πνίεζήο ηνπ, π.ρ. «θαη πάληα ε ζάιαζζα πνιιά κνπ ιέεη, όηαλ αρεί» (Μαξακπνύ,
ζει.46), «Βνξηλνί λαύηεο κπιέθνληαη κε ζεξκαζηέο ηνπ Νόηνπ,/ ζηα γόλαηά ηνπο
θάζνληαη θνξίηζηα ηεο δνπιεηάο,» (Μαξακπνύ, ζει.37), ζάλαηνο ζηε ζηεξηά # κε
ζάλαην ζηνλ βπζό, π.ρ.
«Καίζαξ, από έλα ζάλαην ζε θάκαξα,
θη’ από έλα ρσκαηέλην πεδό κλήκα,
δε ζα ’λαη πνηεηηθώηεξν θαη πη’ όκνξθν,
ν δηάθεγγνο βπζόο θαη η’ άγξην θύκα;» (Μαξακπνύ, ζει.24).
2.13. Μπζνπιαζία, όλεηξν, ξεκβαζκόο θαη πξαγκαηηθόηεηα. ηηο ώξεο πνπ
μεθεύγεη από ηε ζθιεξή δσή αλνίγεηαη ζην όλεηξν, ζηνλ ξεκβαζκό, ζηε ξνκαληηθή
πνίεζε, π.ρ.
«Βιέπσ ζπρλά ζηνλ ύπλν κνπ έλα άζπξν θαξραξία.
κε πεξηκέλεη λεζηηθό ή εγώ ηνλ πεξηκέλσ;
Αθόκα δε θαλήθαλε θνξάθηα θαη παξάιηα
Αξκάησζα κηα θαζεηή κε κεζελέδα ζάπηα.
Μηα δεθνρηνύξα απ΄ ην πξσί κνηξνινγάεη ζηα ζηξάιηα
απάλσ ζην πιενύκελν, πνπ πεξπαηάεη ζαλ πάπηα» Τξαβέξζν, ζει.32.
Δίλαη νινθάλεξν όηη πξόζσπα, πξνζσπεία, επώλπκσλ θαη αλώλπκσλ, εληνπίδνληαη
ζην ζπλνιηθό έξγν ηνπ δεκηνπξγνύ θαη νξάκαηα αγαπεκέλσλ γπλαηθώλ ή
θαληαζηηθώλ, όπσο ε Φάηα Μνξγθάλα. Τπάξρνπλ, επίζεο, θαη ηαπηίζεηο κε αξλεηηθή
απνηίκεζε, θαζώο ζπρλά παξνκνηάδεηαη ε γπλαίθα κε γάηα, πνπ: «ην ξεκβαζκό θαη
ζην ζπκό κε ηε γπλαίθα κνηάδεη» (Μαξακπνύ, ζει.18).
2.14.Τν ηζηνξηθό βίωκα ζηελ πνίεζή ηνπ. Ο πνηεηήο είλαη ηνπ θαηξνύ ηνπ, ην
ηζηνξηθό βίσκα δηαπεξλά ρακειόθσλα ηελ πνίεζή ηνπ, π.ρ.
«ηνλ ηνίρν ηεο Καηζαξηαλήο καο θέξαλ από πίζσ
θ’ ίζα έλ’ αληξίθην αλάζηεκα ςειώζαλ ην ζσξό
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Κνπέιεο απ’ην Γίζηνκν θέξηε λεξό θαη μίδη.
Κη απάλσ ζηε θνξάδα ζνπ δεκέλνο ζηαπξσηά
ζύξε γηα θείλν ην ζηεξλό ζηελ Κόξδνβα ηαμίδη,» (Πνύζη, ζει. 28)
Δπίζεο, ζπλνκηιεί κε ηα ζύκβνια ησλ κεγάισλ αγώλσλ, όπσο: «Φηάλεη ν Μπνιίβαξ
θαβαιώληαο ην ζατηάξη/ […]/ Σνπ Λόξθα ε θόθθηλε θνξάδα ριηκηληξάεη» (Τξαβέξζν,
ζει.24), ζηνηρείν πνπ θαηαδεηθλύεη ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή παξάκεηξν ζην έξγν
ηνπ Καββαδία. Άιισζηε κηα παγθόζκηα θνηλσληθή εζηθή ζπγθξνηεί ην έξγν ηνπ, πνπ
ζην επίθεληξό ηεο βξίζθνληαη άλζξσπνη ηαπεηλνί, κεξνθακαηηάξεδεο λαπηηθνί, άιινη
βαζαληζκέλνη θαη θπξίσο ν απαληαρνύ άλζξσπνο θαη ε κνίξα ηνπ, π.ρ.
«Απγή, πνηνο δαίκνλαο Ηλδόο ζνπ κόιεςε ην ρξώκα;
Γπξίδεη ν λαύηεο ηνλ ηξνρό θη ν γύθηνο ηε θσηηά.
Καη κεηο, πνπ θάκακε πεηζί ηελ θαξαβίζηα βξώκα,
ζην πόξην ζα θεξδίζνπκε θαη πάιη ζηα ραξηηά.» (Τξαβέξζν, ζει.12).
2.15. Τα παξαθεηκεληθά ζηνηρεία θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο, όπωο είλαη νη ηίηινη, νη
πξνκεηωπίδεο θαη νη αθηεξώζεηο. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη θαη κηα απιή
πεξηήγεζε ζηνπο ηίηινπο θαη ηηο αθηεξώζεηο ηνπ πνηεηή κπνξεί λα αλαδείμεη ηνλ
ςπρηζκό ηνπ, ηε βαζηά αλάγθε γηα επηθνηλσλία, αιιά θαη ηε ζπλνκηιία ηνπ κε
νκνηέρλνπο. Ζ κειέηε ησλ ηίηισλ θσηίδεη πνιύηξνπα ην έξγν ηνπ, ε ηερληθή ησλ
αθηεξώζεσλ είλαη ζρεδόλ θαλόλαο, πνπ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί κε ηελ
θνηλσληνινγηθή θαη ςπραλαιπηηθή ζεσξία. ηε ζπιινγή Μαξακπνύ ζε ζύλνιν 23
πνηεκάησλ ηα 11 έρνπλ αθηεξώζεηο (10 ζε άληξεο θαη έλα ζε γπλαίθα), δύν
πξνκεησπίδεο κε ζηίρνπο από ηνπο Κ. Δκκαλνπήι θαη Corbière. Σν Πνύζη έρεη σο
πξνκεησπίδα έξγν δσγξαθηθήο ηνπ Σζαξνύρε, όπνπ αλαπαξίζηαηαη γπλαίθα κε
λαύηε. Απηή ε ζπιινγή έρεη 14 πνηήκαηα θαη όια έρνπλ αθηεξώζεηο από ηηο νπνίεο νη
έληεθα (11) αλαθέξνληαη ζε άληξεο θαη νη ηξεηο (3) ζε γπλαίθεο, αλ πξνζηεζεί θαη ε
αθηέξσζε ηεο ζπιινγήο ζηελ αληςηά ηνπ Έιγθα, ηόηε έρνκε ηέζζεξηο (4) αθηεξώζεηο
ζε γπλαίθεο. ηε ζπιινγή Τξαβέξζν έρνκε ηξεηο αθηεξώζεηο ζε άληξεο, εθ ησλ
νπνίσλ ε κία ζην γην ηεο Έιγθαο θαη πέληε ζε γπλαίθεο. Σε ζπιινγή ζηνιίδεη ζην
εμώθπιιν θαη ζην εζώθπιιν ε εηθόλα κηαο γπκλήο γπλαίθαο, έξγν ηνπ Μόξαιε, πνπ
δέλεηαη ζεκαζηνινγηθά κε ηα ζέκαηα ηεο ζπιινγήο. Ζ ηερληθή ηεο αθηέξσζεο
αλαδεηθλύεη ηελ εζσηεξηθή αλάγθε ηνπ δεκηνπξγνύ γηα επηθνηλσλία κε αλζξώπνπο
πνπ εθηηκνύζε θαη αγαπνύζε, πνπ ηνπο έλησζε παξόληεο λα ηνλ ζπληξνθεύνπλ ζηα
ηαμίδηα ηνπ–presentia in absentia-.
ζνλ αθνξά ηνπο ηίηινπο, νη νπνίνη πξνεηνηκάδνπλ γηα ην ζέκα ηνπ πνηήκαηνο,
παξαηεξνύκε όηη ζηε ζπιινγή Μαξακπνύ ππεξηζρύνπλ νη ηίηινη πνπ αλαθέξνληαη ζε
νλόκαηα πινίσλ, ζε αληηθείκελα, ζε γξάκκαηα θαη ζε θαηαζηάζεηο (13), αθνινπζνύλ
νη ηίηινη κε νλόκαηα αλζξώπσλ (7 ) θαη δώσλ ( 3). ην Πνύζη από ηα 15 πνηήκαηα
ηξία αλαθέξνληαη ζε αλζξώπνπο θαη ηα ππόινηπα έρνπλ ζρέζε κε ηνπσλύκηα,
αζηεξηζκνύο θαη θαηαζηάζεηο (12). ηε ζπιινγή Τξαβέξζν ζε ζύλνιν δεθαηξηώλ
πνηεκάησλ (13) θαη ηξηώλ (3) κε ην γεληθόηεξν ηίηιν Τα παξακύζηα ηνπ Φίιηππνπ, ζε
ζύλνιν 16 πνηεκάησλ, έμη ηίηινη αλαθέξνληαη ζε πξόζσπα (Γπλαίθα, Κνζκά ηνπ
Ηλδηθνπιεύζηε, Guevara, Fata Morgana, Marco Polo, Οη εθηά λάλνη) θαη νη ππόινηπνη
έρνπλ ζρέζε κε πόιεηο, λεζηά θαη θαηαζηάζεηο (Μνπζώλαο, Θεζζαινλίθε, Αληηλνκία,
πνπδή ζαιάζζεο, Πηθξία, Ναλνύξηζκα, Παηδεία, Fresco, Yara Yara, Cocos Islands).
Δίλαη νινθάλεξν όηη αθόκα θαη νη ηίηινη ησλ πνηεκάησλ ηνπ Καββαδία
αλαδεηθλύνπλ ηελ αλζξσπνγεσγξαθία, ηελ παηδεία θαη ηνλ ζεβαζκό ηνπ πνηεηή ζηνλ
άλζξσπν, ζηε ζάιαζζα, ζηε λαπηηθή δσή θαη ζηε θύζε, πνπ ζπγθξνηνύλ ηνπο
πνηεηηθνύο ηόπνπο θαη ηα κνηίβα ζην έξγν ηνπ.
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2.16. Δηαθεηκεληθόηεηα θαη δηαινγηθόηεηα. ηελ πνίεζε ηνπ Νίθνπ Καββαδία
εληνπίδνληαη αθόκα θαη ζηνηρεία ηόζν δηαθεηκεληθόηεηαο, δειαδή ζηίρνη άιισλ
πνηεηώλ ή ιόγηα άιισλ ζε εηζαγσγηθά ή κε παύια σο δηάινγνο, όζν θαη
δηαινγηθόηεηαο, δειαδή ζπλνκηιίαο κε ηε κπζνινγία θαη κε ηε ιόγηα θαη ηε δεκνηηθή
παξάδνζή καο, π.ρ.
«Σνπ λαύηε δνο ηνπ ζηε ζηεξηά θξεβάηη, θαη λα πηεη.
−ιν ηνλ θόζκν γύξηζεο, κα ηίπνηε δελ είδεο…−» (ιατθό, Πνύζη ζει. 36).
«Πνηνο ην ’ιεγε, πνηνο ην ’ιπηδε θαη πνηνο λα ην βαζηάμεη.
Αιάξγα θεύγνπλ ηα πνπιηά θαη ράζαλ ηε ιαιηά ηνπο.»
(δεκνηηθό, Τξαβέξζν, ζ. 23)
«−Μηα κνλνβύδσ θξαηάεη ζε θάπνην εξεκνλήζη.»
(κπζνινγία, Τξαβέξζν, ζει. 46)
Παξόλ είλαη θαη ην παξακπζηθό ζηνηρείν, πέξα από ην αξρεηππηθό ζηνηρείν ηεο
Γνξγόλαο, ην νπνίν ζην ζπγθεθξηκέλν πνηεηηθό πεξηβάιινλ απνθηά λέα δπλακηθή, σο
δηαινγηθόηεηα βησκέλε, π.ρ. «θξαηώληαο ζηα ρεξάθηα ζνπ ην ιύρλν ηνπ Αιαδδίλνπ»
(Πνύζη ζει. 36). ηα Παξακύζηα ηνπ Φίιηππνπ ην πνίεκα «Παηδεία» ζπλνκηιεί κε ηα
Οκεξηθά Έπε, κε ηελ Αηλεηάδα ηνπ Βηξγίιηνπ (Τξαβέξζν, 47-49) θαη κε ηνλ ιατθό
ιόγν (Τξαβέξζν, ζει. 23, 27, 32). Πνιιά κνηίβα ζπγθξνηνύλ ελδνθεηκεληθή
δηαινγηθόηεηα, δειαδή απαληνύλ ζε πνιιά άιια πνηήκαηα θαη ζπρλά επεθηείλεηαη ε
ιεηηνπξγία ηνπο, όπσο είλαη ηα: ζάιαζζα, ηαμίδη, θαξάβη, λαπηηθνί, γέξνο, γξηά, γάηα,
θαξραξίαο, καξακπνύ, κατκνύ, παπαγάινο, ζηαπξόο, ηξειόο, κνλαμηά, καραίξη,
γέθπξα, γνξγόλα θαη γπλαίθα σο κάλα, σο θνξίηζη ή εξσκέλε, σο αδειθή, σο πόξλε,
σο θίιε. Άιια κνηίβα θαη δηαθείκελα ζπλνκηινύλ κε εμσθεηκεληθά ηζηνξηθά
ζπκθξαδόκελα θαη αξθεηά έρνπλ ζαθή αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή ή άιιε πεγή. Σα
δηαθείκελα, κε ή ρσξίο εηζαγσγηθά, έρνπλ ηε δηθή ηνπο μερσξηζηή πνηεηηθή ηέρλε θαη
ηε δπλακηθή κηαο πνίεζεο πνπ πξναλαγγέιιεη ηελ αιιαγή, δειαδή ηε κνληέξλα
γξαθή, π.ρ.
«Κνπέιεο απ’ ην Γίζηνκν θέξηε λεξό θαη μίδη.
Κη απάλσ ζηε θνξάδα ζνπ δεκέλνο ζηαπξσηά
ζύξε γηα θείλν ην ζηεξλό ζηελ Κόξδνβα ηαμίδη,
κεζ’ απ’ ηα δηςαζκέλα ηεο ρσξάθηα η’ αλνηρηά.» (Πνύζη, ζει. 28).
ε άιια πνηήκαηα ν πνηεηήο ζπλνκηιεί κε ηνλ Πνε, π.ρ. «Κάηη πνπ ζα ’θαλε γνξγά λα
θύγεη ην θνξάθη,/ πνπ ηνπ γξαθείνπ ζαο πάληνηε ζθεπάδεη ηα ραξηηά» (Μαξακπνύ,
ζει.22), ελώ ζε άιια πνηήκαηα αλαθέξεηαη επζέσο ζην κπσληιεξηθό ύθνο ή ζηνλ
Μαγθξ, π.ρ.
«Απόςε αλαζπκήζεθα θάπνηα θνηλή γπλαίθα
θη’ έλα ηξαγνύδη εζθάξσζα ζε ζηπι κπσληιεξηθό» (Μαξακπνύ, ζει.33)
«Σώξα ζην ηδάκη έλα θαξάβη εζθάξσζα
θη’ έλα ηνπ Μαγθξ ζηηράθη έρσ ζθαιίζεη:
″Ση ζιίςε ζηα ηαμίδηα θξύβεηαη άπεηξε!″
θη’ εγώ γηα έλα ηαμίδη έρσ θηλήζεη», Μαξακπνύ, ζει.42.
3. Επίινγνο
Ο πνηεηήο αγαπήζεθε πνιύ από ηνπο αλαγλώζηεο ηνπ θαη αγαπηέηαη αθόκα,
ηξαγνπδηέηαη, αιιά θπξίσο απνηειεί γηα ηνλ ζηεξηαλό ην άιινζη ηνπ δηθνύ ηνπ
λόζηνπ, ηνπ ηαμηδηνύ ζηε ζάιαζζα, κε ηελ αλππέξβιεηε καγεία ηεο θαη γηα ηνλ
λαπηηθό ηνλ λόζην ηεο ζηεξηάο, ηεο νηθνγέλεηαο, αιιά θαη ηεο ζάιαζζαο. ηελ
πνίεζε ηνπ Καββαδία θπξηαξρνύλ δπν αγάπεο, ε ζάιαζζα θαη νη γπλαίθεο, ππεξηζρύεη
ν έξσηαο ηεο ζάιαζζαο. Ο Καββαδίαο, ν έιιελαο ζαιαζζηλόο πνηεηήο καο ηαμηδεύεη
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θαη καο μελαγεί από ηε Μαληδνπξία σο ηελ Διιάδα θαη από ηελ Διιάδα έσο ηα
πέξαηα ηνπ θόζκνπ, ζε ηόπνπο εμσηηθνύο, όρη εθείλνπο ηεο ηνπξηζηηθήο ραξάο, αιιά
ηνπο άιινπο, πνπ αλήθνπλ ζηελ άιιε όςε ηνπ θεγγαξηνύ, ηε ζθνηεηλή, εθεί όπνπ ε
ςπρή κηιάεη κε ηε κνίξα ηεο, εθεί όπνπ ν πνηεηήο θηάλεη ζηελ θαξδηά ηνπ πόλνπ, ηεο
κηδέξηαο, ηεο ζθιεξόηεηαο θαη θάλεη ηελ αλάγθε ππέξβαζε.
Με ηε ζπλνπηηθή δηαδξνκή ζην πνηεηηθό έξγν ηνπ έγηλε πξνζπάζεηα λα
αλαδεηρζνύλ θάπνηνη άμνλεο κειέηεο, πνπ ζε κηα εθηελέζηεξε κειέηε ζα έδεηρλαλ ηνλ
πνηεηηθό δπλακηζκό ηνπ ζαιαζζηλνύ καο πνηεηή, ηελ εμσηηθή θαη απζεληηθή
αλζξσπνγεσγξαθία ηνπ, ηελ πνίεζε κε όιεο ηεο αξεηέο ηεο θαη ηελ πνηεηηθή ηνπ
ηέρλε σο εηθνλνπνηΐα, σο ζθελνζεζία, σο κνηίβα θαη πνξηξέηα − ηέιεηα ή αηειή− κε
ηελ εζνγξαθία ηνπο, σο πεξηγξαθέο θαηαζηάζεσλ κε ηηο πνηεηηθέο αθεγήζεηο ηνπ ζε
ηαμίδηα ηνπ νλείξνπ θαη ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Πάλησο νη κειεηεηέο θαη νη
αλαγλώζηεο ηνπ ζα βγνπλ θεξδηζκέλνη από ηε ζπλνκηιία ηνπο κε απηόλ ηνλ
επαίζζεην δεκηνπξγό, ηνλ πνηεηή ηνπ κε θνξεζκνύ θαη ηνπ ρακέλνπ παξαδείζνπ, ν
νπνίνο ηζηνξεί, πνηεηηθά, ηνλ εξγαδόκελν ζθιεξά ζηα θαξάβηα ή ζηα ιηκάληα, ηνλ
αηώλην Οδπζζέα, ηνλ λνζηαιγό ελόο αλεθπιήξσηνπ λόζηνπ θαη ηνλ θάζε άλζξσπν
πνπ ζπκπάζρεη γηα ηνλ ζπλάλζξσπν.
Βηβιηνγξαθία
1. Αξγπξνπνύινπ Υξ., Ζ αλζνινγεκέλε πνίεζε ζην γπκλάζην θαη ην ιύθεην, εθδ.
Ταμηδεπηήο, Αζήλα 2006 θαη Γπλαηθεία Πνξηξέηα ζηα Οκεξηθά Έπε, εθδ.
Γαβξηειίδεο, Αζήλα 2013 θαη Πνηεηηθή ηνπ Χώξνπ ζηα Οκεξηθά Έπε, εθδ.
Γαβξηειίδεο, 2016 θαη Ζ Γιώζζα ζηελ πνίεζε ηνπ Έθηνξα Καθλαβάηνπ, εθδ.
Σππσζήησ-Γ. Γαξδαλόο, Αζήλα 2003.
2. Αξγπξνπνύινπ Υξ., Ζ Λέμε θαη ε Άβπζζνο, πνίεζε, εθδ. Γαβξηειίδεο, 2015
θαη Σε Πξώην Πξόζωπν, πνίεζε, εθδ. Γαβξηειίδεο, 2018.
3. Αζνινγία-Γξακκαηνινγία Ζ Διιεληθή Πνίεζε, εθδ. νθόιε, Αζήλα 1980-90.
4. Γάιιαο Γ., Πιάγηνο Λόγνο, εθδ. Καζηαληώηε, Αζήλα, 1989.
5. Καινθύξεο Γ., Χξπζόζθνλε ζηα γέληα ηνπ Μαγγειάλνπ, Νίθνο Καββαδίαο, εθδ.
Άγξα, Αζήλα 2004.
6. Καξβέιεο Σ., Γεύηεξε Αλάγλωζε, εθδ. νθόιε, Αζήλα 2001.
7. Καζόιαο Μ., Νίθνο Καββαδίαο, Γπλαίθα-Θάιαζζα-Εωή, εθδ. Καζηαληώηε,
Αζήλα 2004.
8. Κεληξσηήο Γ., Πόζα ρνπλέξηα θαη ηη πιεθηάλεο!, εθδ. Σππσζήησ, Αζήλα 2003.
9. Κόξθεο Σ., Νίθνο Καββαδίαο, εθδ. Πξόζπεξνο, Αζήλα 1994.
10. Μηθέ Μ., Ζ «Βάξδηα» ηνπ Νίθνπ Καββαδία θαη (επηκέιεηα) Αιιεινγξαθία
Νίθνπ Καββαδία Μ. Καξαγάηζε, εθδ. Άγξα, Αζήλα, 1994, 2010.
11. Μπακπηληώηεο Γ., Γιωζζνινγία θαη Λνγνηερλία, 2ε έθδ. Μαπξνκκάηε, 1991.
12. Saunier Guy (Michel), Έξεπλα ζηνλ κπζηθό θόζκν ηνπ Ν. Καββαδία,εθδ.
Άγξα, Αζήλα 2004.
13. Saunier G (επηκέιεηα), Νίθνο Καββαδίαο. Τν εκεξνιόγην ελόο ηηκνληέξε.
Αζεζαύξηζηα πεδνγξαθήκαηα θαη πνηήκαηα, εθδ. Άγξα 2005.
14. νπξή Ν., Έλα ηαμίδη ζηνλ θόζκν ηνπ πνηεηή ηεο ζάιαζζαο Ν. Καββαδία, εθδ.
Αδειθόηεηα Κεθαιιήλσλ θαη Ηζαθηζίσλ, Νν 2, Αζήλα 1984.
15. Σξάπαιεο Γ., Γιωζζάξη ζην έξγν ηνπ Νίθνπ Καββαδία, εθδ. Άγξα, Αζήλα
2003.
16. Υαξαιακπάθεο Υξ., Νενειιεληθόο Λόγνο, εθδ. Νεθέιε, Αζήλα 1992.
17. Υξηζηηαλόπνπινο Νη., Σπκπιεξώλνληαο Κελά. Σνιωκόο. Καβάθεο.
Καββαδίαο. Γνύθαο. Λανύξδαο, εθδ. Ρόπηξνλ, Αζήλα 1988.

