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Περίληυη Δρεσνηηικής Πρόηαζης Γιδακηορικής Γιαηριβής:  

 

Γηνλύζηνο νιωκόο θαη Οδπζζέαο Διύηεο: Γύν εθθξαζηέο δηαθνξεηηθώλ ξεπκάηωλ 

πνηεηέο, ηωλ νπνίωλ ην έξγν απνηειεί ζηαζκό ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία. ην έξγν ηνπ 

νιωκνύ εληνπίδνπκε ζηνηρεία ηνπ ηηαιηθνύ ξνκαληηζκνύ θαη θιαζηθηζκνύ, αιιά θαη ηνπ 

γεξκαληθνύ ξνκαληηζκνύ θαη θηινζνθίαο
1
. Αληίζεηα, ν Διύηεο αλήθεη ζηε γεληά ηνπ ᾽30 θαη 

ζεωξείηαη εθπξόζωπνο ηνπ Μνληεξληζκνύ θαη ηνπ Τπεξξεαιηζκνύ
2
. 

Η παξνύζα δηαηξηβή έρεη ωο ζηόρν ηε ζπγθξηηηθή κειέηε θαη ζπλεμέηαζε έξγωλ ηωλ 

πνηεηώλ απηώλ, εζηηάδνληαο ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν επεμεξγάδνληαη ην ζέκα ηνπ  Έξωηα 

θαη ηνπ Θαλάηνπ, κε θνηλή ζπληζηακέλε ηε γπλαίθα, κέζα από ην πξίζκα ηνπ Γεξκαληθνύ 

Ρνκαληηζκνύ θαη ηεο Γεξκαληθήο Φηινζνθίαο ηνπ 19
νπ

 θαη 20
νπ

 αηώλα. Η πξνθείκελε κειέηε 

ζα ζηξαθεί εηδηθόηεξα ζηνλ ηξόπν αλαπαξάζηαζεο ηωλ γπλαηθείωλ κνξθώλ θπξίωο ζηνλ 

Λάμπρο, ζην Ὄνειρο, ζηε Γσναίκα ηης Ζάκσνθος, ζηνλ Κρηηικό θαη ζηνπο Ελεύθεροσς 

Πολιορκημένοσς ηνπ νιωκνύ, ζηε Μαρία Νεθέλη, ζηε Μαρίνα ηων βράτων  θαη ζην 

Μονόγραμμα ηνπ Διύηε.  
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Ο νιωκόο επεξεάζηεθε, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πνηεηηθήο ηνπ ωξηκόηεηαο, κεηαμύ 

άιιωλ θαη από ην Γεξκαληθό Ρνκαληηζκό θαη ην Γεξκαληθό Ιδεαιηζκό, κηαο θαη «γίλεηαη 

έιιελαο πνηεηήο κέζ᾽ από ηνλ αγώλα ηνπ γηα ηελ πξνζνηθείωζε θαη αμηνπνίεζε ηωλ μέλωλ 

πεγώλ θαη πξνηύπωλ»
3
. Δπηιέγνληαο πξνζεθηηθά πνηεο εθδόζεηο θαη κεηαθξάζεηο 

πξνηηκνύζε, είηε παξήγγειιε βηβιία ηνπ Γεξκαληθνύ Ρνκαληηζκνύ κεηαθξαζκέλα ζηα 

ηηαιηθά είηε παξαθαινύζε ηνπο θίινπο ηνπ, νη νπνίνη γλώξηδαλ γεξκαληθά, λα ηνπ 

κεηαθξάζνπλ νξηζκέλα θνκκάηηα έξγωλ.  

Ο πξώηνο πνπ ππνγξάκκηζε ηε ζρέζε ηνπ νιωκνύ κε ην γεξκαληθό ξνκαληηζκό, 

θάλνληαο ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ Schiller θαη ζηνλ Hegel ήηαλ ν Πνιπιάο
4
, ελώ ν 

Βεινπδήο, ζηε ζπλέρεηα (1989), κειέηεζε ην ζέκα δηεμνδηθόηεξα, αλαθεξόκελνο επίζεο ζηνλ 

Goethe, ζηνλ Klopstock, ζηνπο αδειθνύο Schlegel, ζηνλ Bürger, ζηνλ Novalis, ζηνλ Fichte, 

ζηνλ Schelling θ.α. 

Σν ινγνηερληθό θαη θηινζνθηθό ξεύκα ηνπ Γεξκαληθνύ Ιδεαιηζκνύ, ωζηόζν, δελ ζα 

κπνξνύζε λα αθήζεη αδηάθνξν θαη έλαλ πνηεηή ηνπ βειελεθνύο ηνπ Διύηε, ν νπνίνο πάζρηδε 

λα «πξνζεγγίζεη ηελ πξνϋπάξρνπζα παξάδνζε»
5
, έρνληαο εξείζκαηα από ηνλ επξύηεξν 

θηινζνθηθό ζηνραζκό. Ο Διύηεο έρεη κειεηήζεη Γεξκαλνύο Ρνκαληηθνύο θαη Φηινζόθνπο, 

ελώ ηαπηόρξνλα απνηειεί θαη έλαλ πξνζεθηηθό αλαγλώζηε ηνπ πξόγνλνύ ηνπ πνηεηή, ηνπ 

νιωκνύ, από ηνλ νπνίν θαη επεξεάδεηαη ρωξίο λα ηνλ αληηγξάθεη, δεκηνπξγώληαο θάηη 

θαηλνύξγην.  

Η δηαηξηβή απηή, ινηπόλ, απνηειεί κία ζπγθξηηηθή θαη ζπγθξηηνινγηθή κειέηε, ζηελ 

νπνία πξόθεηηαη λα εμεηαζζεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ν Διύηεο πξνζιακβάλεη ηνλ νιωκό θαη 

πηνζεηεί ην ζπγθεθξηκέλν ξεύκα, ώζηε λα ππεξεηήζεη ηηο δηθέο ηνπ ινγνηερληθέο αλάγθεο 

έθθξαζεο, νη νπνίεο, ελώ είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ Τπεξξεαιηζκό, ζέβνληαη παξάιιεια 

θαη ηελ πξνϋπάξρνπζα ινγνηερληθή παξάδνζε. 
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