Από το Μισολόγγι του Δ. Σολωµού στη Μεσολογγιάδα του Α. Αντωνιάδη:
µια ποιητική ασυνέχεια
Κωνσταντίνος Φουρναράκης∗
Η “Μεσολογγιάς” του Αντωνίου Ι. Αντωνιάδη1, γραµµένη σύµφωνα µε την ποιητική της
σχολαστικής παράδοσης, έπος µε διαβήτη οµηρικό καµωµένο, αποτελούµενο από µυρίους
στίχους, διηρηµένο σε 24 ραψωδίες, έπος µε απόλυτη νοηµατική αλληλουχία, µε στεγνό
πραγµατισµό βρίσκεται στον αντίποδα µιας συντοµότερης σύνθεσης, που αποφεύγει την
επική αφήγηση και µεγαληγορία, οργανώνεται σε αυτοδύναµες λυρικές ενότητες, κατά τον
εύστοχο ορισµό του Λίνου Πολίτη, ενότητες ενταγµένες σε µια ποιητική και φιλοσοφική
προγραµµατική αρχή, οι οποίες δίνουν µια σύνθεση µε πλήρες νόηµα, µε αρχή, µέση και
τέλος. Οι πρώτοι εκδότες και κριτικοί του Σολωµού θεώρησαν τις λυρικές ενότητες των
“Ελεύθερων Πολιορκηµένων”2 αποσπάσµατα ή συντρίµµια µιας ευρύτερης επικής σύνθεσης,
γιατί δεν µπόρεσαν να κατανοήσουν ότι ο Σολωµός δηµιούργησε ένα νέο είδος, “µεικτό
αλλά νόµιµο”, το ονοµάζει, µε την υπέρβαση του Οµήρου και του Σαίξπηρ, µε το ξεπέρασµα
του νεοκλασικισµού και του ροµαντισµού.
Το αναγνωστικό κοινό της εποχής του Σολωµού προσδοκούσε να διαβάσει
κλασικιστικά έπη, κάποιοι µάλιστα απαριθµούσαν στις νεκρολογίες τους για τον ποιητή “τα
Μεσολογγιακά, τα των Ψαρών, τα Ηπειρωτικά του, τα των
Συµµάχων, τα της
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Σεβαστουπόλεως (ο 'Ανατολικός Πόλεµος')” . Η αλήθεια όµως ήταν εντελώς διαφορετική.
Οι “Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι” συγκροτούνταν από µικρά λυρικά επεισόδια και παραλλαγές
στίχων. Τα προσδοκώµενα έπη των Ψαρών και των Κριµαϊκών ήταν πραγµατικά δυο
επιγράµµατα. Σ' αυτή την περιρρέουσα ατµόσφαιρα και ο Ιάκωβος Πολυλάς δεν έκρυψε την
ανησυχία του για την απουσία ολοκληρωµένων συνθέσεων στα κατάλοιπα του ποιητή και
έπλασε την παράδοξη θεωρία για τα µεγάλα σολωµικά έπη, που κινδύνευαν να χαθούν από
την κακία των ανθρώπων. Του φαινόταν µάλλον αδιανόητο ο Σολωµός, που φαντάστηκε τον
Όµηρο στη σιγαλιά της νύχτας να τον εµψυχώνει, που βαθιά εκτιµούσε και µελετούσε την
Ιλιάδα και την Οδύσσεια, που µετέφρασε τεµάχια των οµηρικών επών, που “εις αυτά µόνον
εύρισκε το αθάνατο παράδειγµα της αρχαίας Τέχνης”4, ν' αφήσει τους “Ελεύθερους
Πολιορκηµένους” ανολοκλήρωτους και αποσπασµατικούς.
Ο Πολυλάς αυτοχαρακτηρίζεται “ειλικρινής του αοιδίµου θαυµαστής”5. Αυτό
στάθηκε αφορµή για να γράψει αργότερα ο Παλαµάς ότι “[Ο Πολυλάς] Υπήρξε θαυµαστής
µάλλον ή µαθητής του τρανού Σολωµού”6. Ο Ν. Τωµαδάκης συντασσόµενος µε τη γνώµη
του Παλαµά ορθώς παρατήρησε ότι ο Πολυλάς ακολούθησε διαφορετικό δρόµο από τον
δάσκαλό του, γιατί ήταν άνθρωπος µε εντελώς διαφορετική πνευµατική συγκρότηση και
ιδιοσυγκρασία, µια προσωπικότητα ανεξάρτητη απ' τον Σολωµό. Και επιλέγει µε νόηµα: “Και
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την έκδοσι και προ παντός τα Προλεγόµενά της, τα επηρέασε όπως ήταν φυσικό αυτή η δική
του αντισολωµική ιδιοσυγκρασία”.
Πράγµατι, η έκδοση των “Ευρισκοµένων” πραγµατοποιήθηκε µε θαυµασµό και
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αγάπη , αλλά η ερµηνεία των ποιηµάτων της ωριµότητας υποτάχθηκε στις αισθητικές αρχές
του γερµανικού ιδεαλισµού. Επιπλέον, τα “Προλεγόµενα” του Πολυλά έκλειναν µε τον µύθο
“ότι πολύ περισσότερα και πολύ τελειώτερα, παρά τα ευρισκόµενα, συγγράµµατα είχεν
αφήσει ο µακαρίτης” και την ευχή να µην αργήσει η ώρα “να φανερωθούν τα ακόµη
σωζόµενα συγγράµµατα”8. Αυτό υποδηλώνει ότι ο Πολυλάς προσδοκούσε να βρει στα
κατάλοιπα του ποιητή ολοκληρωµένες επικές συνθέσεις, σαν τα έπη του Οµήρου. Είναι
εξάλλου γνωστό ότι ο Πολυλάς είχε µελετήσει και µε επιτυχία είχε µεταφράσει στη νέα
ελληνική τα οµηρικά έπη. Ο µύθος για µεγάλα, ολοκληρωµένα και τελειότερα έργα, που δεν
είχαν βρεθεί µέχρι τότε, επηρέασε και την εκδοτική του µέθοδο. Ο πρώτος εκδότης για να
δείξει ότι οι “Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι ήταν αποσπάσµατα ενός έπους, παραγέµισε τους
στίχους που βρήκε στα κατάλοιπα του ποιητή µε επεξηγηµατικά σχόλια. Για να συµπληρώσει
τα αφηγηµατικά χάσµατα και να αυξήσει τα µικρά ποιήµατα πρόσθεσε στίχους, γνωστούς
µόνο δι' ακοής και έθεσε πλήθος αποσιωπητικών εκεί που τάχα είχαν χαθεί τµήµατα των
επικών συνθέσεων. Αργότερα ο Βάρναλης σοφά εξήγησε γιατί το ποίηµα “Ελεύθεροι
Πολιορκηµένοι” “δε θα γινότανε µεγαλύτερο απ' ό,τι δείχνουµε τα αποσπάσµατά του”, αφού
λείπουν από τη σύνθεση τα χαρακτηριστικά στοιχεία του έπους, όπως η αναφορά σε
συγκεκριµένα πρόσωπα-ήρωες, στον τόπο και στον χρόνο. Αντίθετα υπερέχει η ιδεαλιστική
αφαίρεση, που οδηγεί στην υποτίµηση των πραγµάτων και στον περιορισµό της επικής
ανάπτυξης9. Η συγκριτική µελέτη της “Μεσολογγιάδος” και των “Ελεύθερων
Πολιορκηµένων”, που επιχειρείται στην παρούσα ανακοίνωση, αποδεικνύει πόσο δίκιο είχε ο
Βάρναλης. Η “Μεσολογγιάς” αναπτύσσεται επικά σε δέκα χιλιάδες στίχους, γιατί ακριβώς
εµµένει στη ρεαλιστική και χρονογραφική απεικόνιση των γεγονότων δίνοντας λεπτοµέρειες
για τον τόπο, τον χρόνο, τα ιστορικά πρόσωπα χωρίς ίχνος ιδεαλισµού.
Επικριτικός ήταν και ο Σπυρίδων Ζαµπέλιος, παλιός φίλος του Σολωµού, µόλις
αντίκρισε τα ανολοκλήρωτα ποιήµατα στην έκδοση Πολυλά. Η ποιητική παραγωγή του
Σολωµού διαχωρίστηκε από τον Ζαµπέλιο σε δύο φάσεις, στην πρώτη, της ελεγειοποιίας, που
θεωρείται από τον κριτικό η καλύτερη, και στη δεύτερη των υστερόχρονων επικών
σχεδιασµάτων. Η αποτυχία του Σολωµού στη δεύτερη φάση έγκειται, κατά τον Ζαµπέλιο,
στην αποστασία του από τη λυρική ποίηση. Μετά τη δηµιουργία του ελληνικού κράτους,
όταν είχε πάψει πια ο επαναστατικός ενθουσιασµός, ο Σολωµός άφησε για πάντα τη
σπουδαία λυρική ποίηση της νιότης του και επεδίωξε να αποκτήσει φήµη επικού και
ευρωπαίου ποιητή. “Έκτοτε ο µεν ορίζων της αφελούς και ειδυλλιακής στιχουργίας φαίνεται
αυτώ στενάχωρος, η δε λυρική ανεπαρκής. Όθεν βάσκανον επιβάλλων οφθαλµόν προς τα
τρόπαια του Goethe, και αναπολών σχετικώς προς το ελληνικόν κοινόν το του Κολόµβου el
mundo es poco, φιλοτιµείται να κτήση φήµην Επικού και Ευρωπαϊκού ποιητού”10. Ο
Σολωµός όµως απέτυχε να αφήσει ένα ολοκληρωµένο έπος, αντάξιο του Οµήρου, του
µέγιστου εποποιού. Κατέλειπε µόνο ασυνάρτητα τεµάχια, σχεδιάσµατα, µεµονωµένους
στίχους. Ανεκπλήρωτη έµεινε η λαχτάρα της “επικής υπεραιωρήσεως”. “Ουδέν η
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απολελεγµένη Μούσα του Σολωµού άφισεν εις κληρονοµίαν ολοµελές και πλήρες επικόν
δοκίµιον”11. Η αποτυχία του Σολωµού να ολοκληρωθεί ως εποποιός οφείλεται, σύµφωνα µε
τον Ζαµπέλιο, αφενός στην ανεπαρκή µελέτη της ιστορίας και αφετέρου στη δηλητηρίαση
του ποιητή από τον ολέθριο γερµανικό µυστικισµό12. Ήταν επιβεβληµένο ο επικός ποιητής
να µελετήσει τα γεγονότα της ιστορίας για να µπορέσει στη συνέχεια µε το ποίηµα του να
εκφράσει το πνεύµα της εθνότητας. Ο µυστικισµός εξάλλου αφαίρεσε απ' τον Σολωµό την
επικοινωνία µε την πραγµατικότητα και τον οδήγησε σε αναληθείς ποιητικούς µετεωρισµούς.
Σκωπτικά σχολιάζει ο Ζαµπέλιος την αντίφαση που παρατηρεί στο πλάσιµο των ηρώων του
Μεσολογγιού: “Ανιπτόπους, σκορδοφάγος Σουλιώτισσα, εφαρπαζοµένη εις υπερκοσµίους
Πετραρχικάς οπτασίας”13. Συνεπώς, για τον Ζαµπέλιο, η συντριβή του Σολωµού ήταν
αναπόφευκτη.
Δεκαπέντε µόλις χρόνια µετά την µεταθανάτια έκδοση των “Ευρισκοµένων” βρέθηκε
η κατάλληλη στιγµή για να εφαρµοστούν στη “Μεσολογγιάδα” οι αισθητικές αρχές του
Ζαµπελίου. Γερές βάσεις για την επιτυχία του εγχειρήµατος είχαν ρίξει εν τω µεταξύ και τα
θεωρητικά κείµενα του Βαλαωρίτη. Το ολοκληρωµένο έπος του Μεσολογγίου σε
ανοµοιοκατάληκτους δεκαπεντασύλλαβους υλοποιείται από τον Αντώνιο Αντωνιάδη,
κρητικής καταγωγής φιλόλογο, ευνοηµένο παιδί του Βουτσιναίου Ποιητικού Διαγωνισµού,
πολλάκις δαφνοστεφή ποιητή, γονιµότατο συγγραφέα ιστορικών δραµάτων και ιστορικών
επών14. Και ο Αντωνιάδης ήταν µεγάλος θαυµαστής του Σολωµού. “Η Μάννα του
Γενιτσάρου” απηχεί κάτι από το πάθος και τη φαντασία του “Λάµπρου”. Ο ανεκπλήρωτος
έρωτας, η παιδοκτονία, η παραφροσύνη της µάνας είναι θέµατα κοινά και στα δύο ποιήµατα.
Ο χρόνος του ποιήµατος, στη διάρκεια του οποίου η µάνα σκοτώνει το παιδί της για να µην
το δώσει στο παιδοµάζωµα, είναι οι γιορτινές µέρες µετά τη Λαµπρή15.
Ένα στιχούργηµα του Αντωνιάδη µε την ευκαιρία των αποκαλυπτήριων του
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Ο Αντώνιος Ι. Αντωνιάδης (1836-1905) γεννήθηκε στον Πειραιά, σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών και δίδαξε στην Πάτρα, στα Χανιά, στον Πειραιά και στο Βαρβάκειο. Έγραψε ιστορικά έπη, τραγωδίες
και κωµωδίες και πολλές φορές έλαβε το βραβείο του Βουτσιναίου Ποιητικού Αγώνα. Κληροδότησε την
περιουσία του στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και γι' αυτό θεωρείται ως ένας από τους µεγάλους ευεργέτες του.
Συνέλεξε δηµοτικά τραγούδια και λαϊκές παραδόσεις. Το γνωστότερο έπος του είναι η “Κρητηΐς”, το οποίο
έγινε και σχολικό εγχειρίδιο επί Κρητικής Πολιτείας. Αν και η υπόθεση της “Κρητηίδος” διαδραµατίζεται στην
εποχή της Ενετοκρατίας, οι συσχετισµοί µε γεγονότα στην Κρήτη, την εποχή που γράφεται το ποίηµα, είναι
προφανείς. Ο Αντωνιάδης υπήρξε ένας πατριώτης -ποιητής που βοήθησε µε πάθος τις κρητικές επαναστάσεις.
Από τον Β. Ψιλάκη θεωρείται ως ένας από τους συντάκτες του µυστικού υποµνήµατος προς τους προξένους των
Ευρωπαϊκών Δυνάµεων το 1866, µε το οποίο ζητείτο η ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα. Ήταν συνοµήλικος µε
τον Εµµανουήλ Ροΐδη (1836-1904), τους χώριζε όµως αγεφύρωτο χάσµα στις αισθητικές αντιλήψεις τους περί
λογοτεχνίας. Ο Ροΐδης συχνά ειρωνεύεται την πολυλογία, την ψυχρολογία και την ευτοκία του Α. Αντωνιάδη.
Βλ. (Ροΐδης 2, 1976, 287, 296, 302) και (Ροΐδης 3, 1976, 125, 133, 218). Ο Παλαµάς επισηµαίνει ότι θα πρέπει
να επανεκτιµήσουµε την ποιητική προσπάθεια του Αντωνιάδη, αφήνοντας στην άκρη τα σκωπτικά σχόλια του
Ροΐδη. Κατατοπιστικά όσα έχουν γραφτεί για τον ποιητή από τον Θ. Βελλιανίτη (Βελλιανίτης 1928, 10-11). Για
την καταγωγή του ποιητή βλ. (Αντωνιάδη 1971, 11-16). Για τη συµµετοχή του Αντωνιάδη στον Βουτσιναίο
Διαγωνισµό, τα υποβληθέντα έργα του και κρίσεις των Πανεπιστηµιακών γι' αυτά βλ. (Παπαπάνος 1973,
passim) και (Moullas1989, passim). Η κρίση της ελλανοδίκου επιτροπής του Πανεπιστηµίου ήταν υπερβολικά
αυστηρή για την “Μεσολογγιάδα”. Βλ. (Κρίσις 1874, 24).
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ανδριάντα του Σολωµού στη Ζάκυνθο το 1902 είναι αρκετά εύγλωττο για το πώς
αντιλαµβανόταν το έργο του Σολωµού. Ο θεόπνευστος ποιητής γίνεται υπηρέτης του
µεγαλοϊδεατισµού, του πόθου του Αντωνιάδη για την απελευθέρωση των αλύτρωτων
πατρίδων. “Έµπνευσις! Ην έχουν στείλη / άγγελοι του ουρανού, / εκ των σπλάχνων δε εξήλθε
/ του ελληνικού λαού / και πριν ή παρέλθη µία / µόνον δεκαετηρίς / είχεν ήδη εξυµνήση / των
Ελλήνων βασιλείς. / Ω θεόπνευστε τω όντι, / της πατρίδος ποιητά! / και ο ανδριάς σου έτι, /
ως εν µυστική χαρά / προαγγέλλει ότι µέλλουν / τάχιστα Ελληνικαί / της Ηπείρου και της
Θράκης / ναποβώσι αι ακταί/ Εν Αθήναις τη 4η Μαΐου 1902”16. Ας κρατήσουµε µόνο ότι την
ίδια χρονιά γράφει και ο Παλαµάς σαράντα τετράστιχες στροφές, έναν “Ύµνο για τ' άγαλµα
που στήθηκε του Σολωµού στη Ζάκυθο”. Επιλέγουµε το απόσπασµα στο οποίο φαίνεται ότι ο
αρχαίος επικός φωτίζει το δρόµο του νεότερου ποιητή: “[...]Και δοξάστε Τον ! Ολόγυρα / σε
µια πλάση νέα χλωρή / (ω τα ρείθρα γλυκοφλοίσβιτα / κ' οι έρµοι βράχοι οι σιγαλοί!) /
Γρίκησε το Μήνιν άειδε / να του ψάλλη µια φωνή, / και σε θεία δύο µάτια ολόσβυστα / είδε
νέαν ανατολή. / Και είδε την Κυθέρεια, γέννηµα / δεύτερη φορά του αφρού, / και
ολοτρέµουλο στα πόδια της / το φιλί του φεγγαριού. / Και Ιλιάδων αστραπόφεγγα / µέσα του
άστραψεν ο νους / και στον κήπο ηύρε του Αλκίνοου / τους αγέραστους καρπούς[...]”17.
Επιβεβαιώνεται και µε τον Α. Αντωνιάδη η παρατήρηση ότι ο Σολωµός θαυµαζόταν
στην καθαρευουσιάνικη Αθήνα ως “µεγάλος ωδοποιός”, ως ο ποιητής του “Ύµνου εις την
Ελευθερίαν”. Τα έργα της ωριµότητάς του όµως ήταν ακατανόητα, ασύµβατα γλωσσικά και
κακότεχνα λόγω της αποσπασµατικότητας. Έχει λεχθεί ότι ο Βαλαωρίτης είναι ο
γεφυροποιός ανάµεσα στην Επτανησιακή και την Παλαιά Αθηναϊκή Λογοτεχνία. Το ίδιο θα
λέγαµε και για τον Αντωνιάδη. Χωρίς να το επιδιώξει, ο Αντωνιάδης µε τη “Μεσολογγιάδα”
και πολύ περισσότερο µε τη “Μάνα του Γενιτσάρου” το 1877, που γράφτηκε στη δηµοτική
και ολοκλήρωσε το φαινόµενο των Πανεπιστηµιακών Διαγωνισµών, γίνεται από την
αντίπερα όχθη ο σύνδεσµος της Παλαιάς Αθηναϊκής και της Επτανησιακής λογοτεχνικής
παράδοσης.
Η “Μεσολογγιάς” ακολουθεί πιστά τους κανόνες που θέτουν οι καθηγητές του
Πανεπιστηµίου για να πατάξουν στην αρρώστια του ροµαντισµού και ανταποκρίνεται στις
προσδοκίες του κοινού της εποχής που διψούσε να διαβάσει σύγχρονα έπη καµωµένα µε
πρότυπο τα οµηρικά. Αποτελεί ένα απτό παράδειγµα για το πώς ακριβώς θα µπορούσαν να
γραφτούν οι “Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι”, αν ο Σολωµός υπάκουε στις αισθητικές αντιλήψεις
της εποχής του.
“Το Μεσολόγγι τ’ ακουστόν παντού ‘ς την οικουµένη / θα ψάλω, και
την σιδηράν ψυχήν θα εικονίσω / των εκ της πείνης µελανών του έθνους οπλοφόρων” (σ. 1).
Έτσι αρχίζει η “Μεσολογγιάς”. Ο Αντωνιάδης είναι σίγουρος ότι δύναται χωρίς τη θεϊκή
έµπνευση, τη θεία µανία κατά τον Ίωνα, να παραθέσει χρονογραφικά τα γεγονότα. Ο
Σολωµός παρακαλεί να του δώσει φωνή η Μούσα, η µάνα Ελλάδα: “Αλλά , Θεά, δεν ηµπορώ
ν' ακούσω τη φωνή σου, / κ' ευθύς εγώ του ελληνικού κόσµου να τη χαρίσω;”. Ο Αντωνιάδης
εκπροσωπεί την αισθητική της σχολαστικής παράδοσης. Πρότυπό του ήταν ο Όµηρος.
Υπακούοντας στο συρµό µεταγλώττισε στη λόγια γλώσσα τα δηµοτικά τραγούδια και τα
ενέταξε µέσα στις µακρές επικές αφηγήσεις του. Ο Σολωµός αν και είχε λάβει κλασική
παιδεία στην Ιταλία, δεν µπήκε στον πειρασµό της άκριτης µίµησης των αρχαίων
συγγραφέων.
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(Αντωνιάδης 1902, 74)
(Παλαµάς 5, 331-332)

Ο Αντωνιάδης µελετά την ιστοριογραφία και µεταβαίνει στο Μεσολόγγι για να
καταγράψει τις διηγήσεις των επιζώντων γερόντων από τη µεγάλη Έξοδο. Έχοντας
“ιστορικευθεί”, είναι έτοιµος, σύµφωνα µε τον Ζαµπέλιο, να γράψει εθνική επική ποίηση18.
Το έπος του συµπληρώνει µε χιλιάδες στίχους τα κενά της αφήγησης ανάµεσα στις λυρικές
ενότητες των “Ελεύθερων Πολιορκηµένων”. Δύο είναι τα διακείµενα της “Μεσολογγιάδος”,
η “Ιλιάδα” και οι “Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι”. Το πρώτο είναι αξεπέραστο πρότυπο για
µίµηση, το δεύτερο, αν και το θαυµάζει, πιστεύει ότι µπορεί να το υπερακοντίσει, να το
συµπληρώσει, να δώσει επιτέλους τη διασαλεµένη νοηµατική αλληλουχία στα ασύνδετα
συντρίµµια. Ήταν αρκετό στον Αντωνιάδη το έπος του να πει αστόλιστη την ιστορική
αλήθεια “περί την τελευταίαν πολιορκίαν και έξοδον των σιδηροψύχων εκείνων µαχητών” (σ.
η΄). Ο Αντωνιάδης ζήλωσε τη δόξα του Σολωµού κάνοντας χρήση της ποιητικής του
απόλυτου πραγµατισµού. Γράφει στον πρόλογο της έκδοσης: «Ευτυχής δε θέλω λογισθή αν
ακριβώς κατόρθωσα να περιγράφω τα δεινά πάθη και µεγάλα φρονήµατα των αγίων τούτων
της πατρίδος µαρτύρων καθότι και µόνη της γιγαντιαίας εκείνης πάλης η πιστή απεικόνησις
εξισούται προς παν ό,τι ποιητικόν και ιδεώδες η ανθρωπίνη διάνοια εφαντάσθη» (σ. η'). Τα
ίδια ακριβώς είχαν διατυπωθεί από τον Βαλαωρίτη λίγα χρόνια πρωτύτερα, το 1867, στα
σχόλια του επυλλίου για τον “Αθανάση Διάκο”: “[...] αι ταλαιπωρίαι και τα δυστυχήµατα της
φυλής και εν πεζώ λόγω ιστορούµενα είναι πάντοτε ποίησις”19. Οι λόγιοι της εποχής είχαν
την εντύπωση ότι µπορεί να γίνει τέχνη µε την προσκόλληση στην πραγµατικότητα, µε τη
χρονογραφική παράθεση των γεγονότων. Ο Σολωµός έδειχνε έναν άλλο δρόµο: ο αληθινός
ποιητής πατά γερά στην πραγµατικότητα για να την ανυψώσει µε τον δικό του στοχασµό.
Ένας στίχος των “Ελεύθερων Πολιορκηµένων”: “Αραπιάς άτι, Γάλλου νους, σπαθί
Τουρκιάς, µολύβι”,
σηµαίνει πολύ περισσότερα από όσα εκτενώς λέγονται στη
“Μεσολογγιάδα” για τους Γάλλους στρατιωτικούς συµβούλους του Ιµπραήµ, την “επίκουρον
τέχνην της Ευρώπης”, τις “πελώριες νήες” και στους “µελαµψούς ιππείς” σ. 3-4. Η
“περιπαίχτρα σάλπιγγα” είναι ένα ποιητικό θέµα που απασχόλησε τον Σολωµό σε δεκάδες
παραλλαγές στίχων. Ο Αντωνιάδης αγνοεί την ποιητική µεταµόρφωση του κόσµου µέσα από
τις λέξεις. Αρκείται να παραθέσει µια αντιποιητική πληροφορία: “Μέχρι του τείχους δ'
έφτανεν ο ήχος υποκώφως [...] αρχίζουσι τους Έλληνας να σκώπτουν χαιρεκάκως” (σ. 4) Το
θέµα τηςπείνας έχει παρατεθεί στη “Μεσολογγιάδα” µε διδασκαλική ευσυνειδησία, παρ' όλα
αυτά δεν κατορθώνει να µεταδώσει στο νου και στην ψυχή του ακροατή την τραγική
σύγκρουση, τη µεγάλη δοκιµασία των Ελεύθερων Πολιορκηµένων. Διαβάζουµε: “Μάτην οι
γέροντες ποθούν ολίγον οίνον κι άρτον / νέαν ζωήν να δώσωσι 'ς τα µαραµένα µέλη, / κ' αυτό
το ύδωρ έγινε θολόν και µολυσµένον/ µε αίµα των την λάγηνον φερόντων προς τας βρύσεις/
Ψωµί, ψωµί τα δύστηνα κραυγάζουσι παιδία,/ κ' η µήτηρ µε τους οφθαλµούς δακρύων
πλήρης δίδει / να φάγουν κεφαλήν κυνός και τούτου δυσευρέτου” (σ. 131). Ακόµα και αν είχε
σωθεί µόνο ένας στίχος από τους “Ελεύθερους Πολιορκηµένους” “Μάνα φθονεί µικρό πουλί
πούβρε σπυρί κ' ελάλει” (ΑΕ, 474) έφτανε να εκφράσει όσα δεν µπόρεσαν εκατοντάδες
στίχοι της “Μεσολογγιάδος” µε φορτικές πεζολογίες και απέραντες πολυλογίες.
Ο πραγµατισµός της “Μεσολογγιάδος” θα µπορούσε να αξιοποιηθεί στην ένταξη
µεµονωµένων στίχων του Σολωµού στα ιστορικά συµφραζόµενα. Ο φαινοµενικά αδέσποτος
στίχος στα χειρόγραφα του Σολωµού “όσες µακριά παίρνουν µορφές οι στρούνοι στον αέρα”
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(Ζαµπέλιος 1859,10)
(Βαλαωρίτης 1981, 329)
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(ΑΕ, 478) είναι µια παροµοίωση που αναφέρεται στον στρατό των Τούρκων. Ο Αντωνιάδης
συµπληρώνει το δεύτερο µέρος της παροµοίωσης: “Ως ότε σµήνος κολοιών ιπτάµενον
µαυρίζει, / οµοίως µαύρος ο στρατός εφαίνετο των τούρκων, / ως χείµαρρος εις το ευρύ
πεδίον πληµµυρήσας” (σ. 2). Κολοιός είναι η καλιακούδα. Στη “Μεσολογγιάδα” συναντάµε
και Κρητικούς µαχητές να πολεµούν µε τους Μεσολογγίτες. Ένας µάλιστα απ' αυτούς είναι
σηµαιοφόρος. Η λέξη LA CANEA (= τα Χανιά) που βρέθηκε δίπλα σε στίχους των
“Ελεύθερων Πολιορκηµένων” και δηµιούργησε απορία στον Ν. Τωµαδάκη και στον Λ.
Πολίτη, ίσως µε τους στίχους της “Μεσολογγιάδος” και τις αναφορές των ιστορικών πηγών
να µπορεί να εξηγηθεί20. Ο Π. Νικολαΐδης δηµοσίευσε στο Μεσολόγγι, το 1824, από το
τυπογραφείο Δ. Μεσθενέως ένα σηµαντικό κείµενο, την “Κριτικήν και ιστορικήν σύνοψιν
των εν Κρήτη διατρεξάντων...”. Τον Αύγουστο του 1825 οι Μεσολογγίτες πληροφορούνταν
την κατάληψη της νησίδας Γραµβούσας στη δυτική Κρήτη από τα “Ελληνικά Χρονικά” και
οι Γραµβουσιανοί εύχονταν να κερδίσουν τη δόξα των Μεσολογγιτών. Μαχητές από τη
Κρήτη πολέµησαν ηρωικά στο Μεσολόγγι. Γράφει µεταξύ άλλων ο Αντωνιάδης: “[...] και
Κρης τις έχων τρόπους / υπέρ το δέον αφελής, αλλά ψυχήν τοσούτον / ηρωικήν και υψηλόν
ανάστηµα ωραίον, / ώστ' εις αυτόν ανέθηκαν να φέρη την σηµαίαν, / ην είχον αι Παρισιναί
νεάνιδες ποικίλει” (σ. 16).
Όσο και αν η αισθητική της “Μεσολογγιάδος” δεν µπόρεσε να επιβληθεί, ο Παλαµάς
στα εκατόχρονα της ηρωικής Εξόδου δικαίωσε τη σύνθεση του Αντωνιάδη ως προς για την
πραγµατοποίηση του επικού. Αφού συνέκρινε τον Αντωνιάδη µε τον Σολωµό, τον Βαλαωρίτη
και τον Ζαλοκώστα, τον ανακήρυξε ως τον µοναδικό επικό ποιητή του νεότερου
ελληνισµού21. Αξίζει να παρατεθεί ένα εκτενές απόσπασµα από την κριτική του για τη
“Μεσολογγιάδα”. Πρωτοδηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα “Ελεύθερο Βήµα” το 1926: “[...]
Όµως κανείς ας µην παραξενευτή και ας µη σουφρώση τα φρύδια κανένας από τους
µπασµένους µέσα στα µυστήρια της ποιητικής εκφραστικής γοητείας, αν εδώ και αν εγώ
τονίσω πως ως την ώρα αυτή εκείνος που πρέπει να αναγνωριστή και να τιµηθή ως ο
καθεαυτό ψάλτης της µισολογγίτικης παλληκαριάς και της θυσίας είναι ο Αντώνιος
Αντωνιάδης, ο επικός της “Μεσολογγιάδος”. Καλά το είπε ο Βλαχογιάννης ότι πρέπει κατά
µέρος να βάλουµε την ειρωνεία που βέβαια δεν ξεσπά χωρίς λόγο στον άφτερο και κάπως
κρύο πραγµατισµό του αντωνιαδικού στίχου και να λησµονήσουµε – προσθέτω – τα
πειρακτικά επιγράµµατα του Εµµανουήλ Ροΐδη, για να ιδούµε πιο ξάστερα και ν'
αντιληφθούµε τι κατάφερε µε τη “Μεσολογγιάδα” του ο Αντωνιάδης. Εποποιός όλου του
µεγάλου κύκλου της ηρωικής σκλαβιάς µας, της φραγκοκρατίας µε την “Κρητηίδα” της
τουρκοκρατίας µε τον “Κατσαντώνη”, της εθνεγερσίας µε τη “Μεσολογγιάδα” [...]”22.
Ο Παλαµάς δεν παραβλέπει τις τεράστιες αδυναµίες της ποίησης του Αντωνιάδη,
γνωρίζει την καταδικαστική κρίση του Ροΐδη, επισηµαίνει όµως την επική πνοή στο έργο του
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(Τωµαδάκης 1935, 74), (Πολίτης 1964, 604)
Επτά συνολικά έπη έγραψε ο Α. Αντωνιάδης, φαινόµενο µοναδικό στη γραµµατολογία µας: α) Κρητηίς, ήτοι
ο Λακκιώτης Δράκος και της Κρήτης οι Ορεινοί. Έπος ποιηθέν µεν υπό Αντ. Ι. Αντωνιάδου τυχόν δε του
πρώτου επαίνου εις τον ποιητικόν διαγωνισµόν του φιλογενούς κ. Ι. Βουτσινά τη 7 Μαΐου 1867, Εν Αθήναις
1868, β) Ο Κατσαντώνης, εποποιΐα των Αρµατωλών τυχούσα του πρώτου επαίνου εις τον ποιητικόν
διαγωνισµόν του φιλογενούς Κ. Βουτσινά τη 21 Μαΐου 1871, Εν Αθήναις 1873, γ) Μεσολογγίας, έπος
ιστορικόν, Εν Αθήναις, 1876, δ) Η µάννα του γενιτσάρου, βραβευθείσα εις τον ποιητικόν διαγωνισµόν του
φιλογενούς Ι. Βουτσινά τη 5η Ιουνίου 1877 και Αµβρόσιος Μεδιολάνων, ποιήµατα επικά, Εν Αθήναις 1878, ε)
Ο εθελοντής της Κρήτης, ήτοι η Επανάστασις του 1866, ποίηµα επικόν εις στροφάς οµοιοκαταλήκτους, Εν
Αθήναις 1881, στ') Η Χρυσοµαλλούσα των Σφακιών, ποίηµα επικόν, Εν Αθήναις 1883.
22
(Παλαµάς 12, 495-511)
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Αντωνιάδη, συγκρίνοντας την µε τον Σολωµό: “[...]Το µόνο επικό ποίηµα το πλατιά
εµπνευσµένο εκτελεσµένο και συγκροτηµένο από την ιστορία της θρυλικής γης είναι η
“Μεσολογγιάς” του Αντωνίου Αντωνιάδη, έπος, πάντοτε, σαν όλα του τα έργα µε διαβήτη
οµηρικό µετρηµένο, και στην ουσία και στο είδος του πεζολογικώτερο από τους
δεκαπεντασύλλαβους του βυζαντινού προγόνου του Κωνσταντίνου Μανασσή. Και όµως ο
µόνος γνήσια στη διάθεσή του και στην τάση του επικός του Γένους είναι ο ποιητής της
'Κρητηΐδος', του 'Κατσαντώνη' και της 'Μεσολογγιάδος', ο µε χιλιάδες στίχους
αναπαραστάτης του ιστορικού τριπτύχου που ονοµάζεται Φραγκοκρατία, Τουρκοκρατία,
Παλλιγγενεσία. Χαµένες πόσες Ιλιάδες και Οδύσσειες της εθνικής ψυχής! [...]”.23
Οι βασικές θέσεις του Παλαµά για το σολωµικό έργο από το πρώτο κριτικό του
κείµενο του 1884 δεν διαφοροποιήθηκαν24. Αν και ο κριτικός αναγνωρίζει στον Σολωµό τη
θέση του αρχηγέτη στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τον κρίνει αρνητικά για την
αδυναµία του να ολοκληρώσει τα έργα της τελευταίας περιόδου. Θεωρούσε ότι ο Σολωµός
δεν κατόρθωσε να δώσει µορφή στα σχέδια της φαντασίας του και γι' αυτό άφησε µόνο
συντρίµµια και αποσπάσµατα, τα οποία θα έπρεπε να συµπληρωθούν. Στους επόµενες γενιές
ποιητών, έγραφε το 1891, απόκειται αυτό το έργο25. Μετά την ανακάλυψη µάλιστα του έπους
του Διγενή, ο Παλαµάς περίµενε τον µεσσία- ποιητή που θα αξιοποιούσε τα δηµοτικά
τραγούδια και θα έδινε στον νέο ελληνισµό το έπος που δεν κατόρθωσε να συνθέσει ο
Σολωµός26. Πίστευε ότι το επικό είδος επιβίωνε στην εποχή του και απέρριπτε τη θεωρία του
Πόε για το µικρό ποίηµα και την ανάγνωση των µακρών οµηρικών επών σαν µια σειρά από
αυτοτελή λυρικά κοµµάτια. Είναι χαρακτηριστική η βεβαιότητά του: “Το µεγάλο το ποίηµα,
όχι µόνο υπάρχει, όσο κι αν ο Πόε δεν το θέλει, µα και βασιλεύει απάνου στ' άλλα. Και τα
µικρά τραγούδια του ποιητή τότε πιο πολύ αξίζουνε, όταν απ' όλα µαζί µπορεί και απλώνεται
κάποιο σύνολο πλατύ, σαν ακοµµάτιαστο”27.
Παρακολουθήσαµε γραµµατολογικά και γενετικά τη δηµιουργία µιας ποιητικής
ασυνέχειας. Ο αγώνας του Σολωµού για το νέο µεικτό είδος και ενός ποιήµατος εν προόδω,
όπως ήδη είχε αντιληφθεί ο Παλαµάς, ενός ποιήµατος που γίνεται αντικείµενο συνεχούς
αναδηµιουργίας και απαιτεί την συµµετοχή του αναγνώστη στην παραγωγή του νοήµατος,
έµεινε χωρίς συνέχεια. Η ποιητική του Ζαµπέλιου είχε θριαµβεύσει προσωρινά. Με τη
“Μεσολογγιάδα” η ποίηση γυρνούσε στην ασφάλεια της µίµησης των κλασικών, στα
ολοκληρωµένα πεζολογικά έπη. Οι “Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι” δεν εντάσσονταν στην
ποιητική της εποχής. Προηγούνταν και προκαλούσαν τις παγιωµένες αντιλήψεις περί
λογοτεχνίας. Ήταν ποιήµατα µιας µελλοντικής εποχής. Όπως έχει γραφτεί η ποιητική του
Σολωµού εµφανίζει ισχυρές αντιστοιχίες µε τη µουσικότητα της καθαρής ποίησης και τον
µοντερνισµό του 20ου αιώνα και συγκεκριµένα µε τη µέθοδο γραφής που οι σύγχρονοι
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(Παλαµάς12, 390)
Συγκεντρωτική παρουσίαση των κριτικών κειµένων του Παλαµά για τον Σολωµό βλέπε στο:
(Χατζηγιακουµής 1970). Παραθέτουµε εδώ µόνο µερικές στροφές από ποιητικό µετασχηµατισµό των πεζών
κριτικών κειµένων του: “Γι' αυτό στων τραγουδιών σου το βιβλίο/ σκόρπιοι, ριγµένοι ΄σαν από την τύχη,/
µισόπλαστοι, ένας ένας, δύο δύο,/ µαζή αστράφτουν και σβύνουν τόσοι στίχοι [...] Γιατί για την ιδέα, λάµψι
θεία, /Δεν έφταναν των στίχων σου τα κάλλη./ Και ήταν η δική σου φαντασία,/ Παράξενη, ανυπόταχτη,
µεγάλη” (Παλαµάς 1, 136-7).
25
(Παλαµάς 2, 269)
26
(Παλαµάς 6, 500-507). Πρβλ. (Παλαµάς 12, 387-388)
27
(Παλαµάς 6, 216-217). Υπενθυµίζουµε ότι και ο Λ. Πολίτης ονόµασε τα αποσπάσµατα των συνθέσεων του
Σολωµού “λυρικά επεισόδια” ή “λυρικές ενότητες”. (Πολίτης 1985,170).
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θεωρητικοί ονόµασαν “σηµαίνουσα πρακτική”28.
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