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Νίκος Καββαδίας - Federico García Lorca 
Δύο εθνικές ταυτότητες συναντώνται 

Ελένη Τσιντώνη 
 

Όταν πληροφόρησαν τον στρατηγό Francisco Franco, αρχηγό της φασιστικής παράταξης 
στον Ισπανικό εµφύλιο, ότι οι δυνάµεις του δολοφόνησαν τον ποιητή Federico García Lorca, 
εκείνος ρώτησε µε απορία: «Μα τι σηµασία έχει ένας ποιητής, […] όταν διακυβεύεται ένας 
πόλεµος;»1 Σε αντιδιαστολή µε τα λόγια αυτά, η εκτέλεση του ποιητή προκάλεσε µεγάλη 
συγκίνηση. Ίσως κανέναν άλλο λογοτέχνη δεν έχουν θρηνήσει τόσο πολύ σε παγκόσµια κλίµακα, 
όσο τον Federico García Lorca. Μολονότι  είχε ήδη διακριθεί για το έργο του πριν από το θάνατό 
του, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ήταν η βίαιη και άδικη δολοφονία του, δείγµα της στάσης του 
ολοκληρωτισµού απέναντι στη λογοτεχνία και γενικότερα την ελεύθερη έκφραση, που 
κινητοποίησε την αντίδραση των λογοτεχνών διεθνώς. 

Στην άλλη πλευρά της Μεσογείου ο Νίκος Καββαδίας είχε ήδη καθιερωθεί  από το 1933 µε 
την ποιητική συλλογή Μαραµπού. Η στιχουργική του ήταν παραδοσιακή, η θεµατική του, 
βιωµατική, προερχόταν από τη ζωή του ως ναυτικού στα καράβια. Η δεύτερη συλλογή του, Πούσι, 
το 1947. Και εδώ το ύφος του ποιητή διατηρείται όπως στο Μαραµπού. Αυτό που αλλάζει µε το 
Πούσι είναι ότι τα περιγραφικά στοιχεία δρουν πλέον αφαιρετικά και υποβλητικά, 
κατακερµατίζοντας την ευθύγραµµη αφήγηση, έτσι ώστε να µπορεί να γίνει, µε επιφύλαξη πάντα, 
λόγος για επίδραση της υπερρεαλιστικής γραφής. Σ’ αυτή τη συλλογή εντάσσεται και το ποίηµα 
προς εξέταση, «Federico García Lorca», το οποίο είχε ωστόσο πρωτοδηµοσιευτεί δυο χρόνια 
νωρίτερα στον Τύπο.  

Σ’ αυτό το σηµείο θα πρέπει να εξεταστεί πώς ο Καββαδίας ήλθε σε επαφή µε την ποίηση του 
Lorca. Ήδη πριν τη δολοφονία του, ο Lorca είχε γίνει γνωστός στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό 
από δηµοσιεύσεις µεταφράσεων ποιηµάτων του, µε πρώτες εκείνες του Νίκου Καζαντζάκη στα 
19332 στο περιοδικό Κύκλος του Απόστολου Μελαχρινού, µε το οποίο είχε συνεργαστεί και ο 
Καββαδίας. Γενικότερα η πρόσληψη του Lorca στην Ελλάδα ανήκει στο πλαίσιο δραστηριότητας 
της Γενιάς του ’30. Μια ακόµα πηγή προέλευσης των γνώσεων του Καββαδία σχετικά µε τον Lorca 
πρέπει να αποτέλεσαν τα ταξίδια του προπολεµικά ως ναυτικού στα ισπανικά λιµάνια, κυρίως στη 
Βαρκελώνη. Στο ποίηµά του «Αντίσταση»3 ο Καββαδίας γράφει: 

[…] «Σε κρεµεζί, Νύφη λεβέντρα Ιβηρική. 
         Ανάβουνε του Barriochino4 τα φανάρια. 
         Σπανιόλοι µου θαλασσοπόροι και Γραικοί. 
         Γκρέκο και Λόρκα –Ισπανία και Πασιονάρια.» 

Άλλη δίοδος γνώσης για τον Καββαδία πρέπει να υπήρξαν οι ίδιοι οι συνάδελφοί του. Κατά 
τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά διαλύθηκαν όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, µεταξύ 
των οποίων και η Ναυτεργατική Ένωση Ελλάδος, η οποία µετέφερε την έδρα της στη Μασσαλία 

                                                
1 Versos para Federico (Selección: Eduardo Castro), COMARES, Granada, 1998, χαε, pp 9-10 
2 «Μετάφραση µερικών τραγουδιών του Frederico Garcia Lorca», περιοδικό Κύκλος, τόµος 3, 1933, 
σελ. 238-244. 
3 Το ποίηµα δεν εντάχθηκε ποτέ σε κάποια ποιητική συλλογή. Δηµοσιεύτηκε στις 10 Αυγούστου 1945 
στο περιοδικό Ελεύθερα Γράµµατα στο φύλλο υπ’ αριθµόν 14.  
4 Το Barriochino είναι συνοικία του λιµανιού της Βαρκελώνης, τόπος διαµονής των κατώτερων 
κοινωνικά τάξεων και µέρος όπου οι ναυτικοί έβρισκαν γυναικεία παρέα.  



 2 

της Γαλλίας. Από εκεί πολλοί Έλληνες ναυτικοί εντάχθηκαν στους ξένους εθελοντές, που 
συµµετείχαν στον ισπανικό εµφύλιο υπό το όνοµα Διεθνείς Ταξιαρχίες5.  

Σε σχέση µε τον Καββαδία η κριτική πάντα διατύπωνε την απορία πώς ένας ποιητής που 
έκανε την εµφάνισή του τη δεκαετία του ’30, εποχή ακµής της νεωτερικής ποίησης, έµεινε 
ανεπηρέαστος από τα νέα ρεύµατα και ακολούθησε την παραδοσιακή στιχουργική. Ο Καββαδίας 
όµως, πιο συνεσταλµένος απ’ ότι οι οµότεχνοί του (συστηνόταν ως ναυτικός, ποτέ ως ποιητής), 
αλλά εξίσου ενηµερωµένος, δε φάνηκε ποτέ ν’ αµφισβητεί την επάρκεια της παράδοσης ως ικανού 
και επαρκούς τρόπου έκφρασης της ποίησής του, καταλήγοντας στις µεταγενέστερες συλλογές του 
σε µια σύζευξη του παραδοσιακού µε το νεωτερικό. Σ’ αυτή την άποψη θα οδηγούνταν και πολλοί 
από τους εκπροσώπους της γενιάς του ’30.  

Αυτό µάλλον είναι το σηµείο γειτνίασης του ποιητικού σύµπαντος του Καββαδία µε αυτό του 
Lorca. Ο τελευταίος ανήκε στη γενιά των Ισπανών λογοτεχνών που επιχείρησαν την ανανέωση 
(vanguardia) της εθνικής λογοτεχνίας τους µπολιάζοντάς την µε τα νέα διεθνή ρεύµατα, χωρίς όµως 
ποτέ να έρθουν σε ρήξη µε την παράδοση. Ο ίδιος ο Lorca έφερε ξανά στο προσκήνιο µε τις 
διαλέξεις του αλλά και µε τα ποιήµατά του, ξεχασµένες παραδοσιακές µορφές, αραβικές, 
τσιγγάνικες, µπαρόκ. Ο Ελύτης αναφέρει: «H ποίησή του (του Lorca), …πιο κοντινή στην 
αισθητική µας, πιο οικεία στη µεσογειακή ιδιοσυγκρασία µας, έφτανε τη στιγµή ακριβώς που για 
λόγους άλλους ανοίγαµε κι εµείς τα παράθυρα στους δηµοτικούς ρυθµούς και τους αντίλαλους της 
παράδοσης. Και µας έδειχνε πως, µε τη σύζευξη των στοιχείων της, µπορούσε να γεννηθεί ένα 
καινούριο είδος ‘µειχτό αλλά νόµιµο’.»6  

Εποµένως, η υιοθέτηση της παραδοσιακής µορφής δεν εντάσσεται στο πλαίσιο αδυναµίας 
εφαρµογής των νεότερων µορφών, αλλά είναι µάλλον ένα ευφυές τέχνασµα για να περαστούν 
λάθρα ως φυσιολογικές εικόνες και ιδέες άκρως νεωτεριστικές ή σοκαριστικές7. 

Το ποίηµα «Federico García Lorca»8 
Στο Θανάση Καραβία 

Ανέµισες για µια στιγµή το µπολερό 
και το βαθύ πορτοκαλί σου µεσοφόρι. 
Αύγουστος ήτανε δεν ήτανε θαρρώ, 
τότε που φεύγανε µπουλούκια οι Σταυροφόροι. 
 
Παντιέρες πάγαιναν του ανέµου συνοδιά   5 
και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. 
Στο ρωγοβύζι ανατριχιάζαν τα παιδιά 
κι ο γέρος έλιαζε ακαµάτης τ’ αχαµνά του. 
 
Του ταύρου ο Πίκασσο ρουθούνιζε βαριά 
και στα κουβέλια τότε σάπιζε το µέλι.   10 

                                                
5 Βλ. Φίλιππο Φιλίππου, Ο πολιτικός Νίκος Καββαδίας, Άγρα, Αθήνα, 1996,  σσ 53-54: «Η 
πλειονότητα των εθελοντών ήταν ναυτεργάτες, όχι µόνο από αυξηµένη ευαισθητοποίηση, αλλά και 
γιατί αυτοί είχαν τη δυνατότητα να βγουν έξω από την Ελλάδα του Μεταξά». 
6 Οδ. Ελύτη, Ανοιχτά Χαρτιά, Ίκαρος, Αθήνα, 1987³, σ 398 
7 Βλ. Βίκτωρ Ιβάνοβιτς«Όνειρα για την Preciosa/ όνειρα µε την Preciosa (από τον Θερβάντες στον 
Λόρκα και από τον Λόρκα στον Ελύτη)», δηµοσιευµένο στο τεύχος 16 του περιοδικού Σύγκριση, σ 42 
8 Νίκος Καββαδίας, Πούσι, Άγρα, Αθήνα, 1997¹º, σσ 27-28 
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Τραβέρσο ανάποδο –πορεία προς το Βοριά. 
Τράβα µπροστά –ξοπίσω εµείς –και µη σε µέλει. 
 
Κάτου απ’ τον ήλιο αναγαλλιάζαν οι ελιές 
και φύτρωναν µικροί σταυροί στα περιβόλια. 
Τις νύχτες στέρφες αποµέναν οι αγκαλιές   15 
τότες που σ’ έφεραν, κατσίβελε, στη µπόλια. 
 
Ατσίγγανε κι Αφέντη µου, µε τι να σε στολίσω; 
Φέρτε το µαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. 
Στον τοίχο της Καισαριανής µας φέραν από πίσω 
κ’ ίσα έν’ αντρίκιο ανάστηµα υψώσαν το σωρό.  20 
 
Κοπέλες απ’ το Δίστοµο φέρτε νερό και ξύδι. 
Κι απάνω στη φοράδα σου δεµένος σταυρωτά 
σύρε για κείνο το στερνό στην Κόρδοβα ταξίδι, 
µέσα απ’ τα διψασµένα της χωράφια τ’ ανοιχτά. 
 
Βάρκα του βάλτου ανάστροφη, φτενή, δίχως καρένα. 25 
Σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη σπηλιά. 
Σµάρι κοράκια να πετούν στην έρηµην αρένα 
και στο χωριό ν’ ουρλιάζουνε τη νύχτα εφτά σκυλιά.  
 

Το ποίηµα πρωτοδηµοσιεύτηκε στις 19 Μαΐου του 1945, στο υπ’ αριθµόν 3 φύλλο του 
περιοδικού Ελεύθερα Γράµµατα. Αποτελείται από εφτά τετράστιχες στροφές. Στις τέσσερις πρώτες 
έχουµε εναλλαγή στίχων ιαµβικών δωδεκασύλλαβων ακατάληκτων µε ιαµβικούς 
δεκατρισύλλαβους καταληκτικούς, ενώ στις τρεις τελευταίες εναλλάσσονται ιαµβικοί 
δεκαπεντασύλλαβοι ακατάληκτοι µε ιαµβικούς δεκατετρασύλλαβους καταληκτικούς. Η 
οµοιοκαταληξία είναι πλεχτή (αβαβ). Το περιεχόµενο δοµείται πάνω στη διαδοχή εικόνων και όχι 
σε κάποια ευθύγραµµη αφήγηση, αν και ακολουθείται µια υποτυπώδης σειρά γεγονότων –πρώτα 
περιγραφή του τόπου, των εξωτερικών γεγονότων, έπειτα πέρασµα στον θάνατο του κεντρικού 
προσώπου, µετά ξανά περιγραφή του χώρου. Επιτυγχάνεται δραµατικότητα και διαλογικότητα µε 
το πρόσωπο του Lorca χάρη στη χρήση β΄ ενικού προσώπου σε πολλά ρήµατα και τη χρήση 
κλητικής προσφώνησης. Αυτός ο διάλογος λειτουργεί ως µια εσωκειµενική παρότρυνση προς τον 
αναγνώστη να συνδιαλεχθεί κι εκείνος µε τον Ισπανό ποιητή. 

Διακειµενική ανάγνωση   
Ξεκινώντας την απόπειρα διακειµενικής ανάγνωσης του ποιήµατος σε σχέση πάντα µε την 

ποίηση του Lorca, πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ορισµένες παραµέτρους των διακειµενικών 
σχέσεων των λογοτεχνικών έργων. Κατά τη δηµιουργία αλλά και ερµηνεία ενός έργου µε 
επιδράσεις από άλλα προγενέστερα, τίθενται σε λειτουργία κατασταλτικοί µηχανισµοί µε σκοπό τη 
συγκάλυψη του πρωτογενούς υλικού9. Όταν επιχειρείται, εποµένως, µια διακειµενική ανάγνωση, 

                                                
9 Βλ. ό.π. Βίκτωρ Ιβάνοβιτς, σσ 36-37 
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µια από τις παραµέτρους της είναι η άρση των κατασταλτικών µηχανισµών, ώστε να διαφανούν οι 
επιδράσεις. Ειδικά στη σύγκριση του συγκεκριµένου ποιήµατος του Καββαδία µε την ποίηση του 
Lorca εν γένει θα πρέπει να δεχθούµε τις όποιες οµοιότητες και αναλογίες όχι µόνο ως αποτέλεσµα 
επιδράσεων, αλλά και ως συµπτώσεις, αφού πολλές φορές είναι δύσκολο, αν όχι ανέφικτο, να 
αποδειχθεί µε σιγουριά ένα παράλληλο χωρίο. 

Οι δύο εναρκτήριοι στίχοι του ποιήµατος παρουσιάζουν το κεντρικό πρόσωπο ν’ ανεµίζει 
ρούχα που αποτελούν µέρος της παραδοσιακής ισπανικής ενδυµασίας των ταυροµάχων (µπολερό –
πορτοκαλί µεσοφόρι). Αµέσως λοιπόν µε την πρώτη εικόνα του ποιήµατος ταξιδεύουµε στο 
σύµπαν του Lorca, όχι µόνο γιατί γίνεται παραποµπή σ’ ένα λαϊκό έθιµο της χώρας του, αλλά και 
γιατί τα επιµέρους στοιχεία αυτής της περιγραφής συναντώνται και στα ποιήµατα του Lorca: 

“Pasaron tres torecillos   «Πέρασαν τρεις ταυροµάχοι   
delgaditos de cintura,    µε δαχτυλιδένια µέση, 
con trajes color naranja   στα πορτοκαλί ντυµένοι 
y espadas de plata antigua.”10   και σπαθί από παλιό ασήµι.»11 
 

Στον τρίτο στίχο µας δίνεται ο χρόνος του ποιήµατος, µήνας Αύγουστος, του οποίου η 
επιλογή δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς ο Lorca δολοφονήθηκε στις 19 Αυγούστου του 1936. 
Επίσης, δυο χρόνια νωρίτερα, το 1934, στις 13 Αυγούστου, είχε πεθάνει από τραυµατισµό σε 
ταυροµαχία ο ταυροµάχος και προσωπικός φίλος του Lorca, Ignacio Sánchez Mejías, για τον οποίο 
ο ποιητής είχε συνθέσει ένα από τα πιο γνωστά και ελεγειακά ποιήµατά του, το Llanto por Ignacio 
Sánchez Mejías (µετ. Θρήνος για τον Ιγκνάθιο Σάντσεθ Μεχίας). Τέλος και σ’ άλλα ποιήµατα του 
Lorca συναντάµε τον µήνα Αύγουστο ως χρόνο θανάτου: 

“El veinticinco de junio   «Στις εικοσι πέντε Ιουνίου 
le dijeron a Amargo:    είπαν του Αµάργκο: 
[...]Aprende a cruzar las manos,  […]Μάθε να σταυρώνεις τα χέρια, 
y gusta los aires fríos    και γεύσου τους κρύους αγέρηδες 
de metales y peñascos.   από ριζιµιές και µέταλλα. 
Porque dentro de dos meses   Γιατί µέσα σε δυο µήνες 
yacerás amortajado. [...]   θα σ’ έχουν σαβανώσει. […] 
El veinticinco de junio   Στις είκοσι πέντε Ιουνίου 
abrió sus ojos Amargo,   άνοιξε ο Αµάργκο τα µάτια του, 
y el veinticinco de agosto   και στις είκοσι πέντε του Αυγούστου 
se tendió para cerrarlos.”12     ξάπλωσε για να τα κλείσει.»13 
 

Οι στίχοι 4-6 παρουσιάζουν τη µεσαιωνική εικόνα των Σταυροφόρων που µε παντιέρες και 
γαλέρες ξεκινούν για την εκστρατεία τους. Πέρα απ’ το ότι δηµιουργεί ένα κλίµα πολέµου, η 
εικόνα συνδέεται και µε το γεγονός ότι οι Έλληνες εθελοντές στο πλευρό των δηµοκρατικών κατά 
τον ισπανικό εµφύλιο αποκαλούνταν Σταυροφόροι14. 

                                                
10 “[Arbolé, arbolé...]”, Canciones, από τη συνολική έκδοση: F.G. Lorca, Poesía, vol. 1-2, AKAL 
(edición: Miguel García –Posada), Madrid, 1989², vol. 1, p 529 
11 Όλες οι µεταφράσεις των ποιηµάτων του Lorca προέρχονται από το έργο: F.G.Lorca, Ποιητικά 
Άπαντα, τόµ. 1-2, µετάφραση Κοσµά Πολίτη –Ρήγα Καππάτου, Εκάτη, Αθήνα, 1997,  τόµ. 1, σ 232 
12 “El Emplazado”, Romancero Gitano, ό.π. σηµ. 11, vol. 2, pp 169-170 
13 Ό.π. σηµ. 12, τόµ. 2, σσ 29-30 
14 Φ. Φιλίππου, ό.π.,  σ 71 
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Στον ένατο στίχο συναντούµε ένα οξύµωρο· αντί για τη λογικά αναµενόµενη σύνταξη «ο 
ταύρος του Πικάσσο», συναντούµε τη φράση «του ταύρου ο Πίκασσο».15 Σε κάθε περίπτωση η 
εικόνα παραπέµπει στον πίνακα Guernica του Picasso, όπου µεταξύ άλλων δεσπόζει η µορφή του 
ταύρου. Το συγκεκριµένο έργο, ζωγραφισµένο ως καταγγελία για το βοµβαρδισµό της βασκικής 
οµώνυµης πόλης από τη γερµανική αεροπορία (για να ενισχύσει έτσι την παράταξη του Franco 
κατά τον εµφύλιο), έχει γίνει σύµβολο του αντιφασιστικού αγώνα. Ο ταύρος, µοτίβο λογοτεχνικό –
καλλιτεχνικό, προερχόµενο από το λαϊκό έθιµο των ταυροµαχιών, συµβολίζει τις αντίξοες δυνάµεις 
που µάχονται τον άνθρωπο. Η εικόνα που σχηµατίζεται είναι βγαλµένη από την αρένα, τη στιγµή 
που ο ταύρος ρουθουνίζει απειλητικά, πριν επιτεθεί, οπότε υφέρπει η αίσθηση της απειλής και του 
κινδύνου. Όπως κι αν ερµηνευτεί, ο στίχος δηµιουργεί κλίµα ανησυχίας.  

Και στον Lorca συναντάται συχνά το ίδιο µοτίβο:  
“El toro ya mugía por su frente «Ο ταύρος µούγκριζε κιόλας µπροστά 

στο µέτωπό του 
a las cinco de la tarde...”16      στις πέντε το απόγευµα…»17 
 
“La vaca del viejo mundo   «Η γελάδα του γέρου κόσµου 
pasaba su triste lengua   περνούσε τη θλιµµένη γλώσσα της 
sobre un hocico de sangres   πάνω από ένα µουσούδι από αίµατα 
derramadas en la arena,   σκορπισµένα στην αρένα, 
y los toros de Guisando,   και οι ταύροι του Γκισάνδο18, 
casi muerte y casi piedra,   ίδιοι πέτρα κι ίδιοι θάνατος, 
mugieron como dos siglos   µούγκρισαν σαν δυο αιώνες, 
hartos de pisar la tierra...   που να πατούν τη γη χόρτασαν… 
¡Oh, negro toro de pena!”19       Ω µαύρε ταύρε του πόνου!»20 
 

Στο δέκατο στίχο αναπτύσσεται η εικόνα του µελιού που σαπίζει, πιθανώς γιατί λόγω 
πολέµου κανείς δεν έχει τον χρόνο ή την πολυτέλεια ν’ ασχοληθεί µε ειρηνικά έργα. Σε δεύτερη 
ανάγνωση, το µέλι θα µπορούσε να ληφθεί µε τη λορκιανή21 σηµασία του. Σε διάφορα ποιήµατα 
του Lorca συναντάµε τη χρήση του µελιού ως συµβόλου της ποίησης: 

“(Así la miel del hombre es la posía       «(Και το µέλι του ανθρώπου είναι η ποίηση 
Que mana de su pecho dolorido,       που πηγάζει από την πληγωµένη του καρδιά, 
De un panal con la cera del recuerdo       εκεί που η κυρήθρα της ανάµνησης 

                                                
15 Ο τόνος στο όνοµα του ζωγράφου αναβιβάζεται για να διατηρηθεί ο ίαµβος, αλλά ίσως και για να 
δηµιουργηθεί µια αρρυθµία στο όνοµα όµοια µε την αρρυθµία που προκαλούσε ο ζωγράφος µε τα έργα 
του στην έννοια της κλασικής ζωγραφικής.  
16 “La cogida y la muerte”, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, ό.π. σηµ. 11, vol. 2, p 384 
17 Ό.π. σηµ. 12, τόµ. 2, σ 108 
18 Ταύροι του Γκισάνδο: άτεχνα σχηµατισµένες τοιχογραφίες σε γρανίτη του 2ου αι. π.Χ. στην περιοχή 
της Άβιλα. 
19 “La sangre derramada”, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, ό.π. σηµ. 11, vol. 2, p. 385/387 
20 Ό.π. σηµ. 12, τόµ. 2, σ 109/111 
21 Ο όρος ανήκει στον Β. Ιβάνοβιτς, ό.π.,  σ 48 (σηµ. 44). Πρόκειται για µετάφραση του αντίστοιχου 
ισπανικού lorquiano. 
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Formado por la abeja del íntimo).”22 είναι από την πιο ενδόµυχη µέλισσα 
φτιαγµένη)».23 

 
“Poesía es amargura,    «Η ποίηση είναι πίκρα, 
Miel celeste que mana    ουράνιο µέλι που αναβρύζει  
De un panal invisible    από µια αόρατη κυψέλη 
Que fabrican las almas.”24   που φτιάχνουν οι ψυχές».25 
 

Στην τέταρτη στροφή περιγράφεται ένα τοπίο καθαρά µεσογειακό, ανδαλουσιανό (ελιές –
περιβόλια). Είναι χαρακτηριστική η αντίθεση που σηµειώνεται ανάµεσα στο ηλιόλουστο –και άρα 
αισιόδοξο –τοπίο και τα µνήµατα των νεκρών του εµφυλίου. Το ίδιο τοπίο είναι φυσικό να 
συναντάται και στον Lorca: 

“El campo     «Ο κάµπος  
de olivos     µε τις ελιές 
se abre y se cierra    ανοίγει και κλείνει 
como un abanico...    σαν µια βεντάλια… 
Los olivos,     Οι ελιές 
están cargados     είναι φορτωµένες 
de gritos.”26              κραυγές.»27 
 

Στον δέκατο έκτο στίχο εισέρχεται για πρώτη φορά στο ποίηµα η εικόνα του θανάτου του 
Lorca. Ο νεκρός µεταφέρεται στη µπόλια, δηλαδή σ’ ένα γυναικείο κεφαλόδεσµο. Η προσφώνηση 
«κατσίβελε» και «Ατσίγγανε κι Αφέντη µου» (στ.17) αποτελεί µετωνυµία28 του ονόµατος του 
Ισπανού ποιητή, εµπνευσµένη από την ποιητική συλλογή του Romancero Gitano.  

Ο δέκατος έβδοµος στίχος ξεκινά µε προσφώνηση προς τον νεκρό. Το έθιµο του στολισµού 
των πεθαµένων («µε τι να σε στολίσω;») είναι πανανθρώπινο. Η επιλογή του µαυριτάνικου 
υφάσµατος είναι η πιο ενδεδειγµένη για έναν ανδαλουσιανό. Η Ανδαλουσία, η νοτιότερη περιοχή 
της Ισπανίας και πατρίδα του Lorca, γνώρισε την πιο µακροχρόνια κατάκτηση από τους Άραβες 
(711-1493, σχεδόν οκτακόσια χρόνια). Ο ίδιος ο Lorca αναβίωσε στην ποίησή του µετρικές 
αραβικές (τις λεγόµενες gacelas και casidas29). 

Στους στίχους 19-21 η οπτική µετακινείται πλέον στην ελληνική πραγµατικότητα. Η 
εκτέλεση από τους Ναζί των διακοσίων αριστερών αντιστασιακών έλαβε χώρα την Πρωτοµαγιά 
του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, ενώ στις 10 Ιουνίου του ίδιου έτους σφαγιάστηκαν 
διακόσιοι δεκαοχτώ άµαχοι κάτοικοι του Διστόµου. Τόσο η δολοφονία Lorca όσο και οι κατοχικές 
φρικαλεότητες οφείλονταν στον ίδιο εχθρό, τον φασισµό, τον ολοκληρωτισµό, εποµένως ο 
συσχετισµός είναι εύλογος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στιχουργική σύνθεση αυτών των στοιχείων. 

                                                
22 “El canto de la miel”, Libro de Poemas, ό.π. σηµ. 11, vol. 1, p 193 
23 Ό.π. σηµ. 12, τόµ. 1, σ 72 
24 “[A las poesías completas de Antonio Machado]”, Varios Poemas, ό.π. σηµ. 11, vol. 2, p 460 
25 Ό.π. σηµ. 12, τόµ. 2, σ 146 
26 “Paisaje”, Poema del Cante Jondo, ό.π. σηµ. 11, vol. 1, p 298 
27 Ό.π. σηµ. 2, τόµ. 1, σ 158 
28 Χρήση του ονόµατος του έργου αντί του δηµιουργού π.χ. διαβάζω Καζαντζάκη αντί διαβάζω ένα 
µυθιστόρηµα του Καζαντζάκη.  
29 Στην ποιητική συλλογή του Poemas de Tamarit. 
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Στο στίχο 18 το επίθετο πορφυρό οµοιοκαταληκτεί µε τον σωρό (στ. 20) των εκτελεσµένων 
αντιστασιακών. Η οµοιοκαταληξία αυτή συσχετίζει και νοηµατικά τα δύο σκέλη, καθώς πορφυρό 
είναι το ύφασµα που σκεπάζει τον νεκρό Lorca, αλλά πορφυρός είναι και ο σωρός από το αίµα που 
ρέει30. 

Η εισαγωγή ελληνικών στοιχείων στο ποίηµα σηµατοδοτείται και από την αλλαγή στο µήκος 
των στίχων. Οι αναφορές στα ελληνικά τοπωνύµια –Καισαριανή, Δίστοµο –βρίσκονται σε 
δεκαπεντασύλλαβο (κατεξοχήν ελληνικό παραδοσιακό στίχο) κι όχι σε δωδεκασύλλαβους, 
δεκατρισύλλαβους ή δεκατετρασύλλαβους.  

Οι στίχοι 22-23 παρουσιάζουν την άκρως υποβλητική εικόνα του νεκρού, που, δεµένος πάνω 
στ’ άλογό του, παροτρύνεται από τον ποιητή να κάνει το ‘στερνό’ του ταξίδι. Η µορφή του 
καβαλάρη προέρχεται από τον ισπανικό θρύλο του El Cid, ήρωα των Ισπανών. Ο Cid31 έζησε τον 
11ο αιώνα και πρωταγωνίστησε στον αγώνα της Reconquista, δηλαδή της χριστιανικής 
επανάκτησης της Ισπανίας από τους κατακτητές Άραβες. Ένας από τους θρύλους γι’ αυτόν που 
κυκλοφόρησαν µε τη µορφή παραδοσιακού τραγουδιού (romancero), ήταν ότι τον έδεσαν νεκρό 
πάνω στ’ άλογό του και το άφησαν να καλπάσει εναντίον των εχθρών, οι οποίοι διασκορπίστηκαν 
τροµοκρατηµένοι από το θέαµα του νεκρού πολεµιστή. Όπως λοιπόν συνέβη ο Cid να νικήσει και 
µετά τον θάνατό του, έτσι προτρέπει ο ποιητής να πράξει και ο Lorca.  

Το στερνό ταξίδι στην Κόρδοβα είναι διακειµενική αναφορά στο ποίηµα του Lorca “La 
canción de jinete”, «Το τραγούδι του καβαλάρη»: 

“Córdoba     «Κόρδοβα. 
Lejana y sola.     Μακρινή και µόνη. 
 
Jaca negra, luna grande,   Άλογο µαύρο, µεγάλο φεγγάρι 
y aceitunas en mi alforja.   κι ελιές µες στο δισάκι µου. 
Aunque sepa los caminos   Μ’ όλο που ξέρω τους δρόµους 
yo nunca llegaré a Cordoba.   ποτέ δε θα φτάσω στην Κόρδοβα. 
 
Por el llano, por el viento,   Μες στον κάµπο, µες στον άνεµο, 
jaca negra, luna roja.    άλογο µαύρο, κόκκινο φεγγάρι. 
La muerte me está mirando   Ο θάνατος µε κοιτάζει 
desde las torres de Córdoba.   πάνω απ’ τους πύργους της Κόρδοβα. 
 
¡Ay qué camino tan largo!   Αχ, τι µακρύς που είν’ ο δρόµος! 
¡Ay mi jaca valerosa!    Αχ, το καλό µου αλογάκι! 
¡Ay que la muerte me espera,   Κι ο θάνατος, αχ, που προσµένει, 
Antes de llegar a Córdoba!   Προτού να φτάσω στην Κόρδοβα! 

                                                
30 Φυσικά οι συνειρµοί παραπέµπουν και σε ιδεολογικούς συσχετισµούς, π.χ. όλοι οι νεκροί ήταν 
αριστεροί. 
31 Η µορφή του El Cid (αραβικό όνοµα, που σηµαίνει ‘ο κύριος’, προσωνυµία του κατά κόσµον 
ευγενούς Rodrigo Díaz di Bivar) έχει πολλές οµοιότητες µε τον Βασίλειο Διγενή Ακρίτα. Και οι δύο 
έζησαν την ίδια περίπου εποχή (ύστερος µεσαίωνας), διακρίθηκαν για τον αγώνα τους εναντίον των 
µωαµεθανών, ανήκουν κατά κάποιο τρόπο και στους δύο λαούς –µουσουλµανικό και χριστιανικό –και 
υπό µία έννοια νίκησαν τον θάνατο. Επιπλέον και για τους δύο συνετέθησαν έπη (το Έπος του Διγενή 
Ακρίτα και το Cantar de Mío Cid), που παρουσιάζουν κοινά τυπικά χαρακτηριστικά του είδους (π.χ. 
λογότυπους, δηλ. σταθερά επαναλαµβανόµενες φράσεις/σκηνές).  
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Córdoba     Κόρδοβα, 
Lejana y sola.”32    Μακρινή και µόνη.»33 
 

Στην ποίηση του Lorca βρίθουν οι αναφορές στον επικείµενο πρόωρο θάνατό του, σα θλιβερή 
προφητεία ή κακό προαίσθηµα. Το παραπάνω ποίηµα ανήκει σ’ αυτή την κατηγορία. Η µορφή 
πάντως του µελαγχολικού καβαλάρη είναι αρχετυπική στην ισπανική λογοτεχνία, καθώς υπάρχει, 
όπως είδαµε, στο µεσαιωνικό έπος του El Cid, αλλά συναντάται και στον Cervantes, στο πρόσωπο 
του ιδανικού µα πάντα διαψευσµένου Don Quijote. Ο Lorca κάνει εκτεταµένη χρήση αυτού του 
µοτίβου: 

“Cien jinetes enlutados,  «Εκατό καβαλάρηδες ντυµένοι στο πένθος 
¿dónde irán,    πού θα πάνε, 
por el cielo yacente   από τον ουρανό που δύει 
del naranjal?     στις πορτοκαλιές; 
Ni a Córdoba ni a Sevilla  Ούτε στην Κόρδοβα ούτε στη Σεβίλλη  
llegarán.    θα φτάσουν. 
Ni a Granada la que suspira  Ούτε στη Γρανάδα που αναστενάζει 
por el mar.    για τη θάλασσα. 
Esos caballos soñolentos  Κείνα τα νυσταγµένα αλόγατα 
los llevarán,    θα τους πάνε 
al laberinto de las cruces  στο λαβύρινθο των σταυρών, 
donde tiembla el cantar.”34  εκεί που τρέµει το τραγούδι.»35 
 
“Cien jacas caracolean.  «Εκατό πουλάρια φέρνουν κύκλους. 
Sus jinetes están muertos.”36  Οι καβαλάρηδές τους είναι νεκροί.»37 
 
“Caballito negro.   «Αλογάκι µαύρο, 
¿Dónde llevas tu jinete muerto?”38 πού πηγαίνεις το νεκρό καβαλάρη σου;»39 
 

Έχει διατυπωθεί από πολλούς µελετητές40 η άποψη ότι ο καβαλάρης στο ποίηµα του 
Καββαδία  είναι στην πραγµατικότητα ο Άρης Βελουχιώτης. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές 
ενδείξεις που µπορούν να οδηγήσουν σ’ αυτή την αντίληψη, όπως η αναφορά στο Δίστοµο, χωριό 
συνδεδεµένο µε τη δράση του ΕΛΑΣ και κοντινό στην ιδιαίτερη πατρίδα του Βελουχιώτη, τη 

                                                
32 “Canción de jinete”, Canciones, ό.π. σηµ. 11, vol. 1, p 526 
33 Ό.π. σηµ. 12, τόµ. 1, σ 231 
34 “Camino”, Poema del Cante Jondo, ό.π. σηµ. 11, vol. 1, p 329 
35 Ό.π. σηµ. 12, τοµ. 1, σ 173 
36 “Muerte de la Petenera”, Poema del Cante Jondo, ό.π. σηµ. 11, vol. 1, p 332 
37 Ό.π. σηµ. 12, τόµ. 1, σ 175 
38 “Canción de jinete (1860)”, Canciones, ό.π. σηµ. 11, vol. 1, p 522 
39 Ό.π. σηµ. 12, τόµ. 1, σ 228 
40 Συγκεκριµένα από τον Κ. Γεωργουσόπουλου σε αφιέρωµα στη µελοποιηµένη ποίηση του Ν. 
Καββαδία στην τηλεοπτική εκποµπή «Στην υγειά σας» (ΝΕΤ, 11-2-2006) και από τον Δ. Καλοκύρη σε 
κατ’ ιδίαν συζήτηση που είχα µαζί του στο περιθώριο της οµιλίας του για την ποίηση του Jorge Luis 
Borges (Β΄Κύκλος Διαλέξεων: Λογοτεχνικά ταξίδια στη Λατ. Αµερική, 19-2-2006). Ο 
Γεωργουσόπουλος µάλιστα είχε αναφέρει αυτή την άποψη και στον ίδιο τον Καββαδία, ο οποίος του 
έδωσε τη διφορούµενη απάντηση: «Είσαι περισσότερο έξυπνος απ’ όσο χρειάζεται».   
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Λαµία, το γεγονός ότι σε πάρα πολλές φωτογραφίες της εποχής ο Άρης απεικονίζεται έφιππος, οι 
πολιτικές πεποιθήσεις του Καββαδία αλλά και η ταραγµένη εποχή του Εµφυλίου, που δεν επέτρεπε 
την ελεύθερη έκφραση αριστερών φρονηµάτων, οπότε ίσως είναι λογικό να επικαλύπτονται τα 
απαγορευµένα θέµατα. Ωστόσο είµαστε υποχρεωµένοι να απορρίψουµε την άποψη ότι ο 
Καββαδίας υπονοούσε τον Βελουχιώτη στο ποίηµα για τον Lorca για δύο λόγους: πρώτον και 
κυριότερον, ο Βελουχιώτης αυτοκτόνησε στις 16 Ιουνίου του 1945, ενώ το ποίηµα 
πρωτοδηµοσιεύτηκε, όπως είδαµε, στις 19 Μαϊου του 1945. Δεύτερον, στις 10 Αυγούστου του 
1945, λίγους µήνες αργότερα, ο Καββαδίας δηµοσιεύει στο περιοδικό Ελεύθερα Γράµµατα το 
ποίηµα «Αντίσταση»41, στο οποίο απερίφραστα καταθέτει τα εξής: 

«Κι απέ Δεκέµβρη, στην Αθήνα και Φωτιά. 
Τούτο της Γης το θαλασσόδαρτο αγκωνάρι, 
Λικνίζει κάτου από το Δρυ και την Ιτιά 
το Διάκο, τον Κολοκοτρώνη και τον Άρη.» 
 

Παρά τις αντιξοότητες του Εµφυλίου, ο Καββαδίας δε διστάζει να τοποθετήσει τον 
αµφιλεγόµενο (ακόµα και από το ΚΚΕ) Βελουχιώτη στο ύψος των αγωνιστών του 1821. Ποιός ο 
λόγος λοιπόν να αποκρύψει το όνοµά του σ’ ένα ποίηµα δηµοσιευµένο µόλις πριν από δυόµισι 
µήνες; Φυσικά, οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του πολέµου µπορεί να µεταβάλλονταν ραγδαία, έτσι 
ώστε τα δεδοµένα της µιας στιγµής να µην ίσχυαν την επόµενη, ωστόσο τα στοιχεία µοιάζουν να 
δείχνουν πως ο ποιητής δε χρησιµοποίησε αλληγορικά τον Lorca, για να µιλήσει για τον 
Βελουχιώτη.  Επιπλέον, ο Lorca ως καβαλάρης επανέρχεται και στο ποίηµα του Καββαδία 
“Guevara”42:  

Του Λόρκα η κόκκινη φοράδα χλιµιντράει,  
µ’ αυτός µπλεγµένος στα µετάξινα δεσµά του. 
  

Παρ’ όλ’ αυτά, αν δεχθούµε ότι ένα λογοτεχνικό έργο εξ ορισµού αποτελεί µια 
παραµορφωτική αναπαράσταση της πραγµατικότητας43, τότε ο αναγνώστης –δέκτης νοµιµοποιείται 
να νοηµατοδοτήσει τα δυσνόητα σηµεία του σύµφωνα µε την κρίση του. Η ανασηµασιοδότηση του 
αναγνώστη βασίζεται στον ορίζοντα προσδοκίας του, που µε τη σειρά του διαµορφώνεται από 
κοινωνικούς, πολιτικούς και πολιτισµικούς παράγοντες. Ο Έλληνας αναγνώστης καλείται να 
αναγνωρίσει τα στοιχεία εθνικής ταυτότητας του Ισπανού ποιητή, αλλά ταυτόχρονα προτρέπεται 
απ’ τις ενδοκειµενικές ενδείξεις να τον οικειοποιηθεί, να τον φέρει στον δικό του ορίζοντα 
προσδοκίας, εντέλει να τον θεωρήσει εξίσου Έλληνα µε κάθε συµπατριώτη του αγωνιστή –θύµα 
του ολοκληρωτισµού.  

Επιστρέφοντας στο ποίηµα, παρατηρούµε πως οι τέσσερις στίχοι της τελευταίας στροφής 
αντιστοιχούν σε τέσσερις εικόνες. Η πρώτη παρουσιάζει µια βάρκα που δεν µπορεί να επιτελέσει 
κανένα ταξίδι ή δροµολόγιο, αφού είναι µικρή, χωρίς καρένα και κυρίως παγιδευµένη σε βάλτο. Η 
δεύτερη δείχνει σύνεργα που σκουριάζουν αχρησιµοποίητα σε σπηλιά τσιγγάνων, η τρίτη κοράκια 
να πετούν σε αρένα, όπου δε γίνονται πια ταυροµαχίες, και τέλος η τέταρτη εφτά σκυλιά που 
ουρλιάζουν τη νύχτα µέσα σε χωριό. Αυτές οι εικόνες µοιάζουν µε λήψεις από κινηµατογραφική 

                                                
41 Βλ. ό.π. σηµ. 4 
42 Γραµµένο στα 1972  και  ενταγµένο στη συλλογή Τραβέρσο (1975). 
43 Βλ. Ζαχ. Σιαφλέκη, Συγκριτισµός και Ιστορία της Λογοτεχνίας, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα, 1988, σ 
126-127 
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κάµερα, που όµως δεν έχουν λογικούς αρµούς µεταξύ τους, σα να µην έχει γίνει το µοντάζ. Είναι 
περισσότερο µια τεχνική κολάζ, που έχει ως σκοπό την πρόκληση συναισθηµάτων παρά τη λογική 
συνοχή. Και πράγµατι προκύπτει ένα κλίµα εγκατάλειψης, αποτελµάτωσης, ερήµωσης και 
θανάτου.  

Για δύο απ’ αυτές τις εικόνες µπορούµε να βρούµε παράλληλα χωρία και σε ποιήµατα του 
Lorca, χωρίς αυτό να σηµαίνει απαραίτητα επίδραση, αλλά ούτε και να την αποκλείει. Στον στίχο 
26 η γύφτικη σπηλιά θυµίζει τις σπηλιές44 στην πόλη της Γρανάδα στην Ανδαλουσία, όπου 
κατοικούν µέχρι και σήµερα τσιγγάνοι. Ο Lorca γράφει στο ποίηµά του “Cueva” (=σπηλιά): 
“De la cueva salen    «Κάποιοι λυγµοί µακρόσυρτοι  
largos sollozos.    απ’ τη σπηλιά αναθρώσκουν. 
 
(Lo cárdeno     (Μαβί  
sobre el rojo.)    πάνω στο κόκκινο.) 
 
El gitano evoca    Αναπολεί ο τσιγγάνος   
países remotos...    µακρινούς τόπους… 
 
Y la cueva encalada    Κι η ασβεστωµένη σπηλιά 
tiembla en el oro.”45     χρυσολάµπει.»46 
 

Ο τελευταίος στίχος του ποιήµατος, όπου τα εφτά σκυλιά ουρλιάζουν, ανέκαθεν 
δηµιουργούσε σύγχυση στους αναγνώστες, κυρίως λόγω του αριθµού εφτά. Ο Ρήγας Καππάτος 
αναφέρει στην εισαγωγή της µετάφρασής του47 ότι κάποτε στο βιβλιοπωλείο του Θανάση Καραβία 
ο Κώστας Βάρναλης ρώτησε πειρακτικά τον Καββαδία: «Τι θέλεις να πεις, µωρέ, πως τη νύχτα θα 
ουρλιάζουν εφτά σκυλιά; Γιατί εφτά;» Ο Καββαδίας αποκρίθηκε µάλλον ενοχληµένος: «Την 
κολοκυθιά θα παίξουµε, δάσκαλε;» Σε κάθε περίπτωση, είναι γεγονός πως και στον Lorca 
συναντάται τόσο ο αριθµός εφτά όσο και τα σκυλιά: 
“Cantan las siete    «Τραγουδούν οι εφτά  
doncellas.     κοπέλες. 
 
(Sobre el cielo un arco   (Στον ουρανό ένα τόξο 
de ejemplos de ocaso.)   µε δείγµατα του δειλινού.) 
 
Alma con siete voces   Ψυχή µ’ εφτά φωνές 
las siete doncellas.    οι εφτά κοπέλες. 
 
(En el aire blanco,    ( Στον άσπρο ουρανό  
siete largos pájaros.)    εφτά τρανά πουλιά.) 
 
Mueren las siete     Πεθαίνουν οι εφτά 

                                                
44 Η περιοχή ονοµάζεται Sacromonte. 
45 “Cueva”, Poema de Cante Jondo, ό.π. σηµ. 11, vol. 1, p 313 
46 Ό.π. σηµ. 12, τόµ. 1, σ 166 
47 Ό.π. σηµ. 12, Πρόλογος, τόµ. 1, σ 18 
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doncellas.     κοπέλες. 
 
(¿Por qué no han sido nueve?  Γιατί να µην ήταν εννιά; 
¿Por qué no han sido veinte?)”48   Γιατί να µην ήταν τριάντα;»49 
 
“Siete gritos, siete sangres,   «Εφτά κραυγές, εφτά αίµατα, 
siete adormideras dobles   εφτά διπλά φυτά νάρκης, 
quebraron opacas lunas   σπάσανε θολά φεγγάρια 
en los oscuros salones.”50   µες στα σκοτεινά σαλόνια.»51 
 
“Siete corazones     «Εφτά καρδιές     
tengo.     έχω. 
En el alto monte, madre,   Στο ψηλό βουνό, µάνα, 
tropezábamos yo y el viento.  σκοντάφταµε εγώ κι ο άνεµος. 
Siete niñas de largas manos   Εφτά κοπέλες µε µακριά χέρια 
me llevaron en sus espejos.   µ’ έβαλαν µες στους καθρέφτες τους. 
He cantado por el mundo   Έχω τραγουδήσει για τον κόσµο 
con mi boca de siete pétalos...  µε το στόµα µου από επτά πέταλα… 
Siete corazones     Εφτά καρδιές 
tengo.     έχω. 
¡Pero el mío no lo encuentro!”52  Αλλά τη δική µου δεν τη βρίσκω!»53 
 
“Sin luz de plata en sus copas  «Δίχως φως στη φυλλωσιά τους  
los árboles han crecido   τα δέντρα έχουνε ψηλώσει, 
y un horizonte de perros   κι ένας ορίζοντας από σκυλιά 
ladra muy lejos del río.”54   αλύχταγε πέρα από το ποτάµι.»55 
 
“...y el niño que enterraron     «…και το παιδί που θάψανε 

esta mañana lloraba tanto   σήµερα το πρωί έκλαιγε τόσο δυνατά 
que hubo necesidad de llamar   που χρειάστηκε να φωνάξουνε  

a los perros para que callase.”56            τα σκυλιά για να το κάνουν να σωπάσει.»57 
 
“Mi agonía buscaba tu traje   «Η αγωνία µου αποζητούσε το φορεµά της polvorienta, 
mordida por los perros...”58   σκονισµένη, δαγκωµένη απ’ τα σκυλιά…»59 

                                                
48 “Canción de las siete doncellas”, Canciones, ό.π. σηµ. 11, vol. 1, p 496 
49 Ό.π. σηµ. 12, τόµ. 1, σ 213 
50 “Muerto de amor”, Romancero Gitano, ό.π. σηµ. 11, vol. 2, p 168 
51 Ό.π. σηµ. 2, τοµ. 12, σ 28 
52 “Canción del muchacho de siete corazones”, Suites, ό.π. σηµ. 11, vol. 2, p 476 
53 Μετάφραση δική µου. 
54 “La casada infiel”, Romancero Gitano, ό.π. σηµ. 11, vol. 2, p 152 
55 Ό.π. σηµ.12, τόµ. 2, σ 15 
56 “Ciudad sin sueño”, Poeta en Nueva York, ό.π. σηµ. 11, vol. 2, p 265 
57 Ό.π. σηµ. 2, τόµ. 12, σ 65-66 
58 “El niño Stanton”, Poeta en Nueva York, ό.π. σηµ. 11, vol. 2, p 271 
59 Ό.π. σηµ. 12, τόµ. 2, σ 74 
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“Amigo:      «Φίλε, 
Levántate para que oigas aullar   σήκω για ν’ ακούσεις να ουρλιάζει 
al perro asirio...     ο ασυριανός σκύλος… 
El aullido      Το ουρλιαχτό  
es una larga lengua morada que deja  είναι µια µακριά γλώσσα µελιτζανιά που αφήνει 
hormigas de espanto y licor de lirios.”60  µυρµήγκια τρόµου κι ένα ποτό από κρίνους.»61 
 

Τα σύµβολα είναι συγκεχυµένα. Ο αριθµός εφτά σε πολλά ποιήµατα του Lorca αντιστοιχεί 
στα χρώµατα της Ίριδας, που αγγίζουν τον ψυχισµό του ποιητή. Η εικόνα των σκυλιών προκαλεί 
σχεδόν πάντα την αίσθηση του φόβου ή της απειλής. Στο τελευταίο µάλιστα απόσπασµα µε τον 
ασυριανό σκύλο (“Paisaje con dos tumbas y un perro asirio”) τα µυρµήγκια τρόµου θυµίζουν 
πίνακες του Salvador Dalí, καθώς και εκεί συναντάται συχνά το ίδιο µοτίβο62. Το αν ο Καββαδίας 
είχε µελετήσει και εµπλακεί ποιητικά σ’ αυτούς τους συσχετισµούς µε τον συγκεκριµένο στίχο 
είναι δύσκολο να διαπιστωθεί, αλλά οπωσδήποτε πρόκειται για σηµαντική σύµπτωση. 

Επίλογος 
Η παρούσα εργασία θέλησε να δείξει ότι το ποίηµα του Καββαδία “Federico García Lorca” 

δεν αποτελεί απλώς µια ελεγεία για το θάνατο του Ισπανού ποιητή, αλλά και ένα διάλογο µε 
συνοµιλητές αφενός την ελληνική ιστορική πραγµατικότητα αφετέρου σηµαίνουσες πτυχές της 
λορκιανής ποίησης. Η επικοινωνία υπήρξε επιτυχής, αφού, φαίνεται ότι ο Καββαδίας 
αφουγκράστηκε τις πιο λεπτές αποχρώσεις της ποίησης αυτής και τις µετουσίωσε δηµιουργικά στο 
ποίηµά του σε συγκερασµό µε ελληνικά στοιχεία.  

Βιβλιογραφία 
Ποίηση: 
• Νίκου Καββαδία, Πούσι, Άγρα, Αθήνα, 1997¹º. 
• Federico García Lorca, Poesía 1-2, edición Miguel García –Posada, AKAL, Madrid, 1989². 
• Federico García Lorca, Ποιητικά Άπαντα, τόµ. 1-2, µετάφραση Κοσµά Πολίτη –Ρήγα 

Καππάτου, εκδ. Εκάτη, Αθήνα, 1997. 
• Versos para Federico, Selección: Eduardo Castro, COMARES, Granada, 1998. 
• Π. Νερούδα, Ανθολόγιο –Είκοσι ποιήµατα αγάπης και ένα τραγούδι απελπισµένο, µετάφραση 

Δανάης Στρατηγοπούλου, εκδ. Ζυγός, Αθήνα, χχε. 
Μελέτες-Άρθρα:  
• Φιλ. Φιλίππου, Ο πολιτικός Νίκος Καββαδίας, Άγρα, Αθήνα, 1996, χχε. 
• Οδυσσέα Ελύτη, Ανοιχτά Χαρτιά, Ίκαρος, Αθήνα, 1987³. 
• Ζαχ. Σιαφλέκη, Συγκριτισµός και Ιστορία της Λογοτεχνίας, Επικαιρότητα, Αθήνα, 1988, χχε. 

                                                
60 “Paisaje con dos tumbas y un perro asirio”, Poeta en Nueva York, ό.π. σηµ. 11, vol. 2, p 329 
61 Ό.π. σηµ. 12, τόµ. 2, σ 81-82 
62 Η ποιητική συλλογή του Lorca Poeta en Nueva York, στην οποία υπάγεται το συγκεκριµένο 
απόσπασµα, θεωρείται η πιο υπερρεαλιστική του ποιητή. Ίσως γι’ αυτό δανείζεται µοτίβα από τον 
εξέχοντα υπερρεαλιστή ζωγράφο Dalí, ο οποίος σηµειωτέον είχε γράψει το σενάριο για τη 
σουρρεαλιστική ταινία Perro Andaluz (=Ανδαλουσιανός σκύλος) του ισπανού σκηνοθέτη Luis Buñuel. 
Ο τίτλος της ταινίας συµπτωµατικά µας ξαναφέρνει το µοτίβου του σκύλου. 



 13 

• Βίκτωρ Ιβάνοβιτς, «Όνειρα για την Preciosa/ όνειρα µε την Preciosa (από τον Θερβάντες στον 
Λόρκα και από τον Λόρκα στον Ελύτη)», περιοδικό Σύγκριση, τεύχ. 16, Αθήνα, 2005. 

• «Μετάφραση µερικών τραγουδιών του Frederico Garcia Lorca», περιοδικό Κύκλος, τόµος 3, 
1933. 

• Νίκου Καββαδία «Αντίσταση», περιοδικό Ελεύθερα Γράµµατα, φύλλο υπ’ αριθµόν 14, 
10 Αυγούστου 1945. 

Λεξικά:  
Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό, Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόµ. 4, Αλέξ. 

Αργυρίου, «Νίκος Καββαδίας», Εκδοτική Αθηνών. 
 


