Κείμενα Κυπριακισ Λογοτεχνίασ
ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: Ερωτικά δίςτιχα – Ρίμεσ αγάπησ:
λυρικά ερωτικά τραγοφδια
Αρ. 64 *Εμίςεψα ‘χ την Κφπρον, για να ςβήςει+ (ς. 87)
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ:
Οι μακθτζσ/τριεσ:
• Να ζρκουν ςε επαφι με άλλεσ μορφζσ δθμοτικϊν τραγουδιϊν ςε
κυπριακι διάλεκτο (ερωτικά δίςτιχα), κακϊσ και με λυρικά ποιιματα
γραμμζνα ςε ζντεχνθ ιδιωματικι γλϊςςα (Ρίμεσ αγάπθσ).
• Να κατανοιςουν τθ μετάβαςθ από τθ δθμοτικι ποίθςθ ςτθν
ζντεχνθ, λυρικι προςωπικι ποίθςθ, ωσ ζκφραςθ προςωπικϊν
βιωμάτων-ςυναιςκθμάτων ςτθν κυπριακι διάλεκτο.
• Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι τα ερωτικά δίςτιχα επζδραςαν ςτθ
νεότερθ παραδοςιακι και επϊνυμθ ποιθτικι δθμιουργία ωσ προσ τθ
μορφι και το περιεχόμενο (τςιαττιςτά, μαντινάδεσ, νεότεροι
Νεοζλλθνεσ ποιθτζσ).
• Να κατανοιςουν ότι θ ποιθτικι ςυλλογι Ρίμεσ αγάπθσ είναι
βαςιςμζνθ ςτθν αναγεννθςιακι, ιταλικι λογοτεχνία,
προςαρμοςμζνθ και γραμμζνθ ςε ζντεχνθ κυπριακι διάλεκτο με
ποικιλία ρυκμϊν, ςτροφικϊν ςυςτθμάτων και ομοιοκαταλθξίασ
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(οκτάβα και ςονζτο).

Δείκτεσ Επιτυχίασ
Μαθηςιακά αποτελζςματα
Οι μαθητζσ και οι μαθήτριεσ να είναι ςε
θζςη:

1. Να διακρίνουν τα ιδιαίτερα
κεματολογικά και μορφολογικά
γνωρίςματα α) των κυπριακϊν ερωτικϊν
δίςτιχων και β) των ποιθμάτων τθσ
ςυλλογισ Ρίμεσ αγάπθσ.

2. Να αναγνωρίηουν τα βαςικά ςχιματα
λόγου τθσ ποιθτικισ γλϊςςασ και να
κατανοοφν τθ λειτουργία τουσ.
3. Να αναγνωρίηουν ςτα ποιθτικά
κείμενα το ποιθτικό υποκείμενο.

Δείκτεσ Επάρκειασ
Διδακτζα: πληροφορίεσ, ζννοιεσ,
δεξιότητεσ, ςτρατηγικζσ/ τρόποσ ςκζψησ,
ςτάςεισ/ αξίεσ

- κοινι κεματικι των κυπριακϊν
ερωτικϊν δίςτιχων και των ποιθμάτων
τθσ ςυλλογισ Ρίμεσ αγάπθσ
- μορφολογικά: δημοτική ποίηςη
(φπαρξθ ιςοςφλλαβων ςτίχων,
κυριαρχία ιαμβικοφ
δεκαπενταςφλλαβου) / Ρίμεσ...:
ιαμβικόσ ενδεκαςφλλαβοσ, οκτάβα
-εκφραςτικά μζςα /ςχιματα λόγου:
μεταφορά, προςωποποίθςθ,
παρομοιϊςεισ, εικόνεσ
-Η «φωνι που μιλάει» ςτα ποιθτικά κείμενα
– το ποιθτικό υποκείμενο μιλάει με το «εγϊ»
ι με το «εςφ»
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Δείκτεσ Επιτυχίασ

Δείκτεσ Επάρκειασ

4. Να αντιλαμβάνονται τθ διαλεκτικι
ςχζςθ τθσ κυπριακισ λογοτεχνίασ με
τθν ευρφτερθ νεοελλθνικι λογοτεχνία,
τθν ευρωπαϊκι και τθν παγκόςμια.

-ςυνανάγνωςθ κυπριακϊν ερωτικϊν δίςτιχων
με μαντινάδεσ (προζκταςθ ςε όλο τον ελλθνικό
γεωγραφικό χϊρο), κακϊσ επίςθσ και
επιδράςεισ ςε Νεοζλλθνεσ λογοτζχνεσ
- Οι Ρίμεσ αγάπθσ και θ ςχζςθ τουσ με τον
Πετράρχθ (κεματολογικά και μορφολογικά),
κακϊσ επίςθσ και ο ποιθτικόσ διάλογοσ με
άλλα κείμενα κυπριακισ επϊνυμθσ,
ευρωπαϊκισ και παγκόςμιασ λογοτεχνίασ
-λυρικι αποτφπωςθ ερωτικοφ ςτοιχείου ςε
ςφηευξθ με ςυναιςκιματα τθσ πικρίασ και τθσ
απογοιτευςθσ

5. Να αντιλαμβάνονται τον ςυγκινθςιακό
χαρακτιρα τθσ ποίθςθσ (θ ποίθςθ ωσ
ζκφραςθ ςυναιςκιματοσ και ςυγκίνθςθσ).
6. Να αςκθκοφν ςτθ δθμιουργικι γραφι
αξιολογϊντασ το αιςκθτικό αποτζλεςμα
με ςυγκεκριμζνα κριτιρια: αντιςτοιχία με
τισ ςυμβάςεισ των λογοτεχνικϊν ειδϊν
και βακμόσ πρωτοτυπίασ.

-ςφνκεςθ ςτίχων κατά το πρότυπο των
δθμοτικϊν τραγουδιϊν και τθσ ζμμετρθσ
ποίθςθσ
- μεταγραφι ενόσ ποιιματοσ ςε πεηό λόγο
(π.χ. διιγθμα), με βάςθ τα τυπικά γνωρίςματα
του είδουσ
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Ενδεικτικι πορεία διδακτικισ πρόταςθσ ςε δφο (2) περιόδουσ

1η διδακτική περίοδοσ
• Δθμιουργία κλίματοσ δεκτικότθτασ: ακρόαςθ κυπριακοφ
ερωτικοφ δίςτιχου – ςχολιαςμόσ.
• Ανάγνωςθ από τον διδάςκοντα/ τθ διδάςκουςα κυπριακϊν
ερωτικϊν δίςτιχων (ΚΚΛ, ςς. 28-29) και ςτθ ςυνζχεια από
τουσ μακθτζσ.
• Μελζτθ των κ. ε. δίςτιχων από τουσ μακθτζσ και
εκμαίευςθ των χαρακτθριςτικϊν τουσ– κωδικοποίθςθ και
προβολι τουσ ςτθ ςυνζχεια από τον διδάςκοντα/ τθ
διδάςκουςα.
• Προβολι κρθτικϊν μαντινάδων – ςχολιαςμόσ.
• Ανάγνωςθ κ. ε. δίςτιχων επϊνυμων δθμιουργϊν (ΚΚΛ, τ.
Αϋ, ς. 29)
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1η διδακτική περίοδοσ
• Παραπομπι ςτο ςχ. εγχειρίδιο ς. 80 και ςχολιαςμόσ τίτλου
• φντομθ αναφορά ςτθν εποχι, ςτισ Ρίμεσ αγάπθσ και ςτον
δθμιουργό τουσ
• Ανάγνωςθ από τον διδάςκοντα/ τθ διδάςκουςα (ΚΚΛ τ. Αϋ, ς.
87) του αρ. 64 από τισ Ρίμεσ Αγάπθσ και πρϊτεσ εντυπϊςεισ
μακθτϊν. τθ ςυνζχεια ανάγνωςθ ποιιματοσ από μακθτζσ
ςτθν κυπριακι διάλεκτο και ςτθ Νεοελλθνικι Κοινι.
• Εξομάλυνςθ ποιιματοσ ωσ προσ το περιεχόμενο
• Διερεφνθςθ νζων ςτοιχείων ωσ προσ τθ μορφι και τον ςτίχο
που δεν εντοπίηονται ςτα ερωτικά δίςτιχα – προβολι
ςυμπεραςμάτων
• Ακρόαςθ- εάν υπάρχει χρόνοσ
• Κατ’ οίκον εργαςίεσ - αξιολόγθςθ
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2η διδακτική περίοδοσ
• Ζλεγχοσ - αξιολόγθςθ εργαςιϊν των μακθτϊν.
• Δθμιουργία κλίματοσ δεκτικότθτασ: προβολι εικόνασ Β.
Μιχαθλίδθ
• Ανάγνωςθ ποιιματοσ Η ανεράδα του Β. Μιχαθλίδθ (ΚΚΛ, τ. Αϋ,
ς. 150) από τον διδάςκοντα/ τθ διδάςκουςα και πρϊτεσ
εντυπϊςεισ μακθτϊν.
• Διερεφνθςθ από τουσ μακθτζσ κοινϊν ςτοιχείων και διαφορϊν
των δφο ποιθτικϊν δθμιουργιϊν ωσ προσ το περιεχόμενο και
ωσ προσ τθ μορφι τουσ.
• Εάν υπάρχει χρόνοσ, μελζτθ του ςονζτου 292 του Πετράρχθ
και ςυνεξζταςι του με τον αρ. 64 από τισ Ρίμεσ αγάπθσ, κακϊσ
και με τθν Ανεράδα του Β. Μιχαθλίδθ.
• Κατ’ οίκον εργαςίεσ (υποχρεωτικζσ και προαιρετικζσ) Αξιολόγθςθ
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Ενδεικτική πορεία διδαςκαλίασ

1η διδακτική περίοδοσ
• Δθμιουργία κλίματοσ δεκτικότθτασ: οι μακθτζσ,
αφοφ ακοφςουν το κυπριακό ερωτικό δίςτιχο, να
αναγνωρίςουν το ςυγκεκριμζνο ποιθτικό είδοσ
τθσ κυπριακισ διαλζκτου (τςιαττιςτό) και να
αναφερκοφν ςτθ λειτουργία του, παλαιότερα
αλλά και ςιμερα.
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• Ανάγνωςθ από τον διδάςκοντα/ τθ
διδάςκουςα κάποιων ερωτικϊν δίςτιχων
(ςχολικό εγχειρίδιο Κείμενα Κυπριακισ
Λογοτεχνίασ τ. Αϋ, ςς. 28-29) και προτροπι να
κάνουν το ίδιο και οι μακθτζσ.
• Προτροπι μακθτϊν να μελετιςουν, ο
κακζνασ με τον/τθ διπλανό/ι του/τθσ, τα
δίςτιχα που διαβάςτθκαν, για να εντοπίςουν
κοινά χαρακτθριςτικά ωσ προσ το περιεχόμενο
και
τθ
μορφι
τουσ
(εκμαίευςη
χαρακτηριςτικϊν).
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Χαρακτηριςτικά ερωτικϊν δίςτιχων
• Λιτότθτα, ςυντομία, πυκνότθτα
• Ιαμβικόσ δεκαπενταςφλλαβοσ ςτίχοσ με
ομοιοκαταλθξία
• Αυτοτελζσ και ολοκλθρωμζνο το νόθμα
• Αμεςότθτα αφοφ απευκφνεται ςτθν αγαπθμζνθ
ςτο βϋ πρόςωπο ενικοφ
• Βαςικό θζμα: ο ζρωτασ – το ποιθτικό υποκείμενο/
θ ποιθτικι φωνι εκφράηει τα ςυναιςκιματά του
(λυριςμόσ),τον ζρωτα, τον πόκο, τθν αγάπθ του
προσ τθν αγαπθμζνθ, καυμάηει τθν ομορφιά τθσ
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• τθ ςυνζχεια προβάλλονται κρθτικζσ
μαντινάδεσ και καλοφνται οι μακθτζσ να
αναγνωρίςουν από ποιο γεωγραφικό χϊρο
προζρχονται και πϊσ ονομάηονται.
(προζκταςθ ςε όλο τον ελλθνικό χϊρο)
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Κρθτικζσ μαντινάδεσ
Ήκελα να ’μαι δάκρυ ςου να ηω μεσ ςτθ μακιά ςου,
για να ςου κάνω ςυντροφιά όντε πονεί θ καρδιά ςου.
Η Κριτθ με τθν λευτεριά μονάχα ηευγαρϊνει,
και τθν ςκλαβιά τθν πολεμά και τθν ε-κανατϊνει.
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• Ανάγνωςθ από το ςχολικό εγχειρίδιο Κείμενα
Κυπριακισ Λογοτεχνίασ τ. Αϋ, ς. 29, του
δίςτιχου του Κ. Μόντθ  από τθν ανϊνυμθ
ποίθςθ ςτθν επϊνυμθ δθμιουργία
(επθρεάςτθκαν ςθμαντικοί Νεοζλλθνεσ
ποιθτζσ)
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• Παραπομπι ςτο ςχολικό εγχειρίδιο Κείμενα
Κυπριακισ Λογοτεχνίασ τ. Αϋ, ς. 80, και ανάγνωςθ
του τίτλου (Αναγεννθςιακι λογοτεχνία, ςυνκετικά
τθσ λζξθσ  Γλϊςςα, Αναγζννθςθ: κίνθμα που
ξεκίνθςε από Ιταλία περίπου τον 15ο αι. μ.Χ. 
Ιςτορία)
διαθεματικότητα
• Ειςαγωγι ςτθν Κυπριακι Λογοτεχνία (τζλοσ
Φραγκοκρατίασ – Βενετοκρατία): ανάπτυξθ
λογοτεχνικισ δραςτθριότθτασ ςτο νθςί
• Γράφονται ποιιματα με κζμα τον ζρωτα, τα πάκθ,
τισ ομορφιζσ του  λυριςμόσ
• ε αυτό το κλίμα εντάςςονται και οι Ρίμεσ αγάπησ.
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χολιαςμόσ τίτλου-Προβληματιςμόσ:

Ρίμεσ αγάπθσ

• Γ. Μπαμπινιϊτθσ, Λεξικό τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ,
Κζντρο Λεξικολογίασ Ε.Π.Ε., Ακινα 2002, ς. 1547
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Ρίμεσ αγάπθσ
• υλλογι ποιθμάτων – κυρίωσ ερωτικϊν- που ςϊηονται ςε ζνα
μόνο χειρόγραφο ςτθ Μαρκιανι Βιβλιοκικθ ςτθ Βενετία.
• Η ςυλλογι αποτελείται από 156 ποιιματα/ τραγοφδια που
είναι γραμμζνα μεταξφ 1546-1570 ςτθν κυπριακι διάλεκτο (θ
οποία εξυψϊνεται ςε λογοτεχνικι γλϊςςα με τον επιδζξιο
χειριςμό τθσ).

• Πολλά αποτελοφν μεταφράςεισ ι
παραφράςεισ, μιμιςεισ, ελεφκερεσ
αποδόςεισ, διαςκευζσ αντίςτοιχων
ιταλικϊν ποιθμάτων, ιδίωσ του Πετράρχθ και των λεγόμενων
«πετραρχικϊν» ποιθτϊν  Πετραρχιςμόσ.
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Δημιουργόσ
• Ο δθμιουργόσ ι οι
δθμιουργοί τθσ ςυλλογισ
είναι άγνωςτοσ/-οι
• Σο ςίγουρο είναι ότι ο άγνωςτοσ δθμιουργόσ
ιταν πολφ καλόσ γνϊςτθσ τθσ ιταλικισ γλϊςςασ
και λογοτεχνίασ.
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• Σα ποιιματα τθσ ςυλλογισ Ρίμεσ
αγάπθσ, ςε αντίκεςθ με τα ερωτικά
δίςτιχα και τα άλλα δθμοτικά,
ποικίλλουν ςε τεχνοτροπία και ρυκμό.

• Είναι γραμμζνα ςτθν κυπριακι διάλεκτο
με δουλεμζνο ςτίχο, ο οποίοσ
ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ τθσ
ποιθτικισ δθμιουργίασ.
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• Ανάγνωςθ από τον διδάςκοντα/ τθ
διδάςκουςα (ΚΚΛ τ. Αϋ, ς. 87) του αρ. 64 από
τισ Ρίμεσ Αγάπθσ
• Πρϊτεσ εντυπϊςεισ μακθτϊν (ιχοι, χρϊματα,
ςυναιςκιματα)
• Ανάγνωςθ ποιιματοσ από ζναν/μία
μακθτι/τρια ςτθν κυπριακι διάλεκτο και ςτθ
ςυνζχεια κάποιοσ άλλοσ μακθτισ διαβάηει το
ποίθμα ςτθ Νεοελλθνικι Κοινι.
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Αρ. 64 *Εμίςεψα ‘χ την Κφπρον, για να ςβήςει+ (ς. 87)
• Οι μαθητζσ να δικαιολογήςουν τη θζςη ότι «η ςυγκεκριμζνη ποιητική
δημιουργία είναι προςωπική» με ςτοιχεία από το ποίημα.
(χριςθ αϋ ενικοφ προςϊπου *εμίςεψα, ζφυγα, ξωμακρίηω, κ.ά.+,
προςωπικζσ αντωνυμίεσ ςε αϋ πρόςωπο *με, μου] το ποιθτικό
υποκείμενο μιλάει με το «εγϊ»)
• Οι μαθητζσ να υποθζςουν ποφ οδηγήθηκε το ποιητικό υποκείμενο
εξαιτίασ του ζρωτά του και αν η πράξη του είχε το επιθυμητό
αποτζλεςμα.
(Σο ποιθτικό υποκείμενο οδθγείται ςτθν ξενιτιά *που τθν Ανατολιν ςτθν
Δφςθν+ εξαιτίασ του ζρωτα, για να ςβιςει τθν αγάπθ του –πικανόν
ανεκπλιρωτοσ ζρωτασ. Ακόμα και ο Ζρωτασ (προςωποποιθμζνοσ) είναι
εχκρόσ του, αφοφ ςκίηει τθν καρδιά του με ςαϊτιζσ. Η απόςταςθ και ο
ςωματικόσ χωριςμόσ δεν τον θμερεφουν, αφοφ θ απομάκρυνςι του
από το αντικείμενο του πόκου του τον βυκίηει ςτθ μελαγχολία και τθ
κλίψθ (θ ανάμνθςθ τθσ αγαπθμζνθσ είναι τόςο ζντονθ, ϊςτε όςο
απομακρφνεται τόςο πιο πολφ καταλαμβάνεται από πόκο και κλαίει).
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• Οι μακθτζσ/ τριεσ καλοφνται να εντοπίςουν αντικετικά
ηεφγθ που παρατθροφνται ςτο ποίθμα, τα οποία
αποδεικνφουν τον φορτιςμζνο ςυναιςκθματικό κόςμο του
ποιθτικοφ υποκειμζνου:
- μακριά (απόςταςθ) ≠ κοντά (ςυναιςκθματικά)
- ςϊμα

≠

καρδιά

• ε ποια ςυμπεράςματα μποροφν να καταλιξουν όςον
αφορά ςτθν αγάπθ του ποιθτικοφ υποκειμζνου και ποια
ςυναιςκιματα ι ςκζψεισ δθμιουργοφνται ςτουσ μακθτζσ.
(παραγωγι προφορικοφ λόγου)
• υμπεραςματικά: θ αγάπθ του είναι πιο δυνατι και από
τθν απόρριψθ που πικανότατα βίωςε από το αντικείμενο
του πόκου του.
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Διερεφνηςη
• Σο ποίθμα είναι επθρεαςμζνο από τθν ιταλικι
αναγεννθςιακι ποίθςθ, άρα υπάρχουν νζα
ςτοιχεία ωσ προσ τθ μορφι και τον ςτίχο που
δεν εντοπίηονται ςτα ερωτικά δίςτιχα. Οι
μακθτζσ καλοφνται να εντοπίςουν κάποια.
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Χαρακτηριςτικά
• Μία ςτροφι θ οποία αποτελείται από οκτϊ
ςτίχουσ.
• Κάκε ςτίχοσ αποτελείται από ζντεκα ςυλλαβζσ.
• Η οκτάςτιχθ αυτι ςτροφι παρουςιάηει τρεισ
ομοιοκαταλθξίεσ, που ςυμπλζκονται κατά
οριςμζνο αυςτθρό τρόπο. υγκεκριμζνα
ομοιοκαταλθκτοφν ο πρϊτοσ ςτίχοσ με τον τρίτο
και τον πζμπτο, ο δεφτεροσ με τον τζταρτο και
τον ζκτο και οι δφο τελευταίοι μεταξφ τουσ. Η
οκτάςτιχθ ςτροφι, κατά ςυνζπεια, ζχει τθν
ακόλουκθ μορφι ομοιοκαταλθξίασ: αβαβαβγγ.

Οκτάβα
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αν τθν αγάπθ τθν κρυφι
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Αξιολόγηςη
• 1. Ζχοντασ υπόψθ ςασ τισ ποιθτικζσ
δθμιουργίεσ των κυπριακϊν ερωτικϊν
δίςτιχων και τισ Ρίμεσ Αγάπθσ που
μελετικθκαν,
ςε
μία
ολοκλθρωμζνθ
παράγραφο να γράψετε: α) ποιο από τα δφο
κείμενα ςάσ ςυγκίνθςε περιςςότερο και β) να
παρουςιάςετε τα ςυναιςκιματα που ςασ
προκάλεςε αυτό.
• 2. Να εξθγιςετε ςε ποια ςυναιςκθματικι
κατάςταςθ βρίςκεται το ποιθτικό υποκείμενο
και με ποια ςχιματα λόγου περιγράφεται
αυτι.
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η
2

διδακτική περίοδοσ

• Ζλεγχοσ - αξιολόγθςθ εργαςιϊν των μακθτϊν.
• Προτείνεται ςυνανάγνωςθ – ςυνεξζταςθ με το
ποίθμα Η ανεράδα του Β. Μιχαθλίδθ (ςχολικό
εγχειρίδιο ΚΚΛ, τ. Αϋ, ς. 150).
• Οι μακθτζσ/ τριεσ καλοφνται να απαντιςουν ςτο
ερϊτθμα εάν ζχουν ακοφςει το όνομα του
δθμιουργοφ και ίςωσ κάποιο από τα ζργα του.
• Ανάγνωςθ ποιιματοσ από τον
διδάςκοντα/ διδάςκουςα.
• Πρϊτεσ εντυπϊςεισ των μακθτϊν.

Β. Μιχαθλίδθσ

2

• Να προβλθματιςτοφν γιατί επιλζχκθκε
θ ςυγκεκριμζνθ ποιθτικι δθμιουργία
(εάν υπάρχει κεματικι ςυνάφεια με τα
ποιιματα που μελετικθκαν τθν
προθγοφμενθ διδακτικι περίοδο) και να
δικαιολογοφν τισ απαντιςεισ τουσ.
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Β. Μιχαηλίδη, Η ανεράδα - Ρίμεσ αγάπησ, αρ. 64
α. ωσ προσ το περιεχόμενο
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• Με τθ φυγι τθσ αγαπθμζνθσ ο κόςμοσ του π.υ. διαλφεται, χάνει τα
πάντα, παραλφει το μυαλό του, πλθμμυρίηει με πόνο, ςτεναχϊρια και
βακιά κλίψθ. Εκείνθ μπορεί να εξαφανίςτθκε όμωσ το π.υ. τθν
κουβαλά όπου και να πθγαίνει, αφοφ ζχει ςθμαδζψει τθν καρδιά του
(Ανεράδα)  Παρότι το αντικείμενο του πόκου είναι μακριά και δεν
ζχει καμία επαφι με το π.υ., εντοφτοισ βαςανίηει τουσ
πρωταγωνιςτζσ, αφοφ θ αγαπθμζνθ τουσ εντυπϊνεται βακιά μζςα
τουσ (αρ. 64 και Ανεράδα)
• κοινόσ τόποσ είναι και το αποτζλεςμα που ζχει ο ζρωτασ ςτθν καρδιά
τουσ  ο ζρωτασ ανακθρφττεται κριαμβευτισ και παντοδφναμοσ
• Ο ζρωτασ, ϊσ ζνα βακμό, δεν είναι ανεκπλιρωτοσ ςτθν Ανεράδα, όμωσ
το αντικείμενο του πόκου εγκαταλείπει το ποιθτικό υποκείμενο και θ
ανεράδα επιχαίρει για τθν απάτθ-κατόρκωμά τθσ (χάχχανον)
• τισ Ρ.Α. αρ. 64 το π.υ. ξενιτεφεται ςτθν προςπάκειά του να πάψει να
φλογίηει τθν καρδιά του ο ζρωτασ, ενϊ ςτθν Ανεράδα το αντικείμενο
του πόκου εγκαταλείπει το ποιθτικό υποκείμενο.
• το π.υ. δθλϊνει ςτθν Ανεράδα ότι πλζον κατακλφηεται από φόβο μιπωσ
τζτοια ςυναιςκιματα ξαναγεννθκοφν, γι’ αυτό και αποφεφγει να
29
ςυναντθκεί με ανεράδεσ –μζνει εκςτατικόσ, αλαφροῒςκιωτοσ.

β. ωσ προσ τη μορφή

Β. Μιχαηλίδησ, Η ανεράδα
• 8 ςτροφζσ (2 δωδεκάςτιχεσ
και 6 εξάςτιχεσ)
• ο κάκε ςτίχοσ είναι
οκταςφλλαβοσ ιαμβικόσ (το αϋ
θμιςτίχιο του
δεκαπενταςφλλαβου των
δθμοτικϊν τραγουδιϊν), χωρίσ
ομοιοκαταλθξία
• κυπριακι διάλεκτοσ, ρζουςα
και φροντιςμζνθ, ςκθνοκετικι
οργάνωςθ του ποιιματοσ –
λυριςμόσ – εκφραςτικά μζςα
(παρομοιϊςεισ, μεταφορζσ,
εικόνεσ-οπτικζσ, ακουςτικζσ,
οςφρθτικζσ)

Ρίμεσ αγάπησ, αρ. 64
• οκτάβα
• ιαμβικόσ
ενδεκαςφλλαβοσ
• κυπριακι διάλεκτοσ,
φροντιςμζνθ μορφι,
• λυριςμόσ
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Η ανεράδα, ποίθςθ: Β. Μιχαθλίδθ
μελοποίθςθ: Λ. Λάρκου
ερμθνεία: Αλκ. Ιωαννίδθσ
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• Εάν υπάρχει χρόνοσ, οι μακθτζσ μποροφν να
μελετιςουν ςε διαφάνεια, ζνα ςονζτο του Πετράρχθ
(292). Η ςυλλογι ποιθμάτων Ρίμεσ Αγάπθσ, που
ςϊηεται ςε ζνα μόνο χειρόγραφο ςτθ Μαρκιανι
Βιβλιοκικθ ςτθ Βενετία, περιλαμβάνει ποιιματα –
κυρίωσ ερωτικά- που πολλά αποτελοφν μεταφράςεισ ι
παραφράςεισ, μιμιςεισ, ελεφκερεσ αποδόςεισ,
διαςκευζσ αντίςτοιχων ιταλικϊν ποιθμάτων, ιδίωσ του
Πετράρχθ και των λεγόμενων «πετραρχικϊν» ποιθτϊν.
Ζτςι θ μελζτθ ενόσ ςονζτου του Πετράρχθ (292),
αποδεικνφει τθ ςυνάφεια των δφο δθμιουργθμάτων
και ωσ προσ το περιεχόμενο και ωσ προσ τθν
αυςτθρότθτα ςτθ μορφι.
• Δίνεται, επίςθσ, θ ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να
γνωρίςουν μία άλλθ μορφι ςτθν οποία μπορεί να
εκφραςτεί ο δθμιουργόσ, το ςονζτο.
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292 *: ΣΑ ΜΑΣΙΑ ΠΟΤ ΜΕ ΣΟΟ ΠΑΘΟ ΣΡΑΓΟΤΔΟΤΑ+

Πετράρχησ

Σα μάτια, που με τόςο πάκοσ τραγουδοφςα·
τα μπράτςα και τα χζρια και τα πόδια και θ όψθ
που μ’ είχαν (και μαηί και μόνα) ςτα δφο κόψει
και ξζνοσ μεσ ςτον φίλιο κόςμο επερπατοφςα·
θ κόμθ (ο χρυςαφζνιοσ ρφακασ) που εκοιτοφςα·
του αγγελικοφ τθσ γζλιου θ αςτραπι, ςτα ςϊψυχα μζςα που τον ουρανό ζφερνζ μου ςόψιον*,
λίγθ ςτάχτθ είναι πια: θ Καλλονι είναι α π ο φ ς α.
Εγϊ όμωσ ηω, ςτον πόνο μζςα και ςτθ κλίψθ·
χωρίσ το φωσ, που τόςο ελάτρευα, ζχω μείνει
– με ςάπιο ξφλο ςε φουρτοφνα μόνοσ. Σα φψθ
τθσ λφρασ τισ ερωτικισ τα καταπίνει
ο κρινοσ, που ζωσ τρυγόσ τθ φλζβα μοφ ζχει ςτφψει
– απότιςτο το πνεφμα, και άμουςο πια, ςβινει.
*ςτα ςϊψυχα μζςα που τον ουρανό ζφερνζ μου ςόψιον = μου
χάριηε τον παράδειςο
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υνεξζταςη ςονζτου αρ. 292 του Πετράρχη με τον αρ.
64 από τισ Ρίμεσ αγάπησ
ΚΟΙΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
• Και ςτα δφο ποιιματα είναι ζντονοσ ο ζρωτασ και το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ. τθν
περίπτωςθ με τισ Ρ.Α. ο ζρωτασ – εχκρόσ του ςκίηει τθν καρδιά του με τισ ςαϊτιζσ,
τον απογυμνϊνει εςωτερικά, ςτθν περίπτωςθ του ποιιματοσ του Πετράρχθ θ
απουςία του ζρωτα εξαιτίασ τθσ απουςίασ τθσ αγαπθμζνθσ του τοφ αφαιρεί κάκε
ρανίδα δθμιουργίασ και τον απογυμνϊνει εςωτερικά και καλλιτεχνικά. Γενικότερα
είναι όμοια θ ψυχολογικι κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκονται τα π.υ. (πόνοσ,
κλίψθ, ςτεναχϊρια).
• Η απουςία και θ απομάκρυνςθ από το αντικείμενο του πόκου (είτε εξαιτίασ
θκελθμζνου ξενιτεμοφ είτε κανάτου) ιςοδυναμεί με κάνατο των ςυναιςκθμάτων
τθσ ευφορίασ, τθσ χαράσ και τθσ ευτυχίασ για το π.υ.
• Σο κλίμα, τα ςυναιςκιματα, ο φμνοσ προσ τον ζρωτα και το αντικείμενο του πόκου
το οποίο παρουςιάηεται εξιδανικευμζνο είναι κοινζσ ςυνιςτϊςεσ ςτα ποιιματα
αυτά.
ΔΙΑΦΟΡΕ

• τισ Ρ.Α. αρ. 64 το π.υ. ξενιτεφεται για να ξεχάςει τθν αγαπθμζνθ του, ςτον
Πετράρχθ ο πόκοσ και ο ζρωτασ τον μετατρζπουν ςε ξζνο ςε ζναν κόςμο που
υπιρξε πολφ οικείοσ.
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Πετράρχησ, αρ.292
Μορφή
• ονζτο:
-μζτρο: ίαμβοσ, ςτίχοι
ενδεκαςφλλαβοι
-αποτελείται από 4 ςτροφζσ (οι δφο
πρϊτεσ από 4 ςτίχουσ ι κακεμιά, οι
δφο τελευταίεσ από 3 ςτίχουσ θ
κακεμιά  ςυνολικά 14 ςτίχοι)
- ςτισ τετράςτιχεσ ςτροφζσ
ομοιοκαταλθξία ςταυρωτι (αββα),
ενϊ ςτισ τρίςτιχεσ ςτροφζσ ιςχφει το
ςχιμα γδγ, γδγ
- ςτο ςονζτο θ βαςικι ιδζα
περιζχεται ςτον τελευταίο ςτίχο.
• λυριςμόσ, ςυγκίνθςθ, εκφραςτικά
μζςα (παρομοιϊςεισ, μεταφορζσ,
εικόνεσ, αντικζςεισ)

Οκτάβα και ςονζτο
απαιτοφν αυςτηρή
μορφή, άρα απαραίτητη
προχπόθεςη είναι η
δεξιοτεχνία από τον
δημιουργό τουσ

35

υνεξζταςη Ανεράδασ, Πετράρχη, Ρ.Α. αρ. 64
ΚΟΙΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΕ
• Σονίηεται και ςτα δφο ποιιματα
• Η Καλλονι (Πετράρχθσ, αρ.
(ςονζτο 292 του Πετράρχθ με τθν
292) είναι αποφςα (ςτ. 8)
Ανεράδα του Β. Μιχαθλίδθ) θ
ενϊ ςτον αμζςωσ επόμενο
εξωτερικι ομορφιά τθσ αγαπθμζνθσ
θ αντίκεςθ (ενϊ όμωσ ηω)
(κυρίωσ ςτο ποίθμα του Πετράρχθ,
μασ οδθγεί ςτο
όπου θ εξωτερικι εμφάνιςθ τθσ
ςυμπζραςμα ότι το
κοπζλασ υπερτονίηεται και με το
αντικείμενο του πόκου
επίκετο Καλλονι, θ όψθ, τα μάτια, θ
ζχει πεκάνει (ςτισ Ρ.Α.
κόμθ, κ.ά), τα οποία παραςφρουν το
αρ.64 το π.υ. οικειοκελϊσ
π.υ. ςε ζναν άλλο κόςμο που δεν είχε
ξενιτεφεται)
γνωρίςει μζχρι τθ ςτιγμι τθσ
• Η απουςία τθσ
ςυνάντθςισ τουσ –τον παράδειςο.
αγαπθμζνθσ δθλϊνει και
Αιςκάνεται ξζνοσ ςτον κόςμο όπου
τθν απουςία τθσ
πριν περπατοφςε
ζμπνευςθσ, τθσ
• Σα ςυναιςκιματα εξαιτίασ τθσ
δθμιουργίασ, ο ίδιοσ ωσ
απουςίασ τθσ αγαπθμζνθσ είναι κοινά
δθμιουργόσ ακυρϊνεται,
και με αυτά του π.υ. ςτθν Ανεράδα και
ςιωπά, αφοφ ο κρινοσ
τισ Ρ.Α. αρ. 64 (πόνοσ, κλίψθ,
κυριαρχεί (Πετράρχθσ)
μελαγχολία)
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Αρ. 120

37

Αρ. 116
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Αξιολόγηςη
1. Σόςο ςτο ποίθμα του Ρίλκε βιςε τα μάτια μου όςο και
ςτο ποίθμα αρ. 64 από τισ Ρίμεσ αγάπθσ υπάρχουν
αντικετικά ηεφγθ: α) να καταγράψετε δφο αντικζςεισ ςε
κάκε ποίθμα και β) να εξθγιςετε πϊσ ςυνδζονται οι
αντικζςεισ με τα ςυναιςκιματα του ποιθτικοφ
υποκειμζνου ςε κακζνα από τα δφο ποιιματα.
2. Να μεταγράψετε το ποίθμα από τθ ςυλλογι Ρίμεσ
aγάπθσ αρ. 64 ςε πεηό λόγο (θμερολόγιο ι επιςτολικό
κείμενο) που να απευκφνεται ςτο αντικείμενο του
πόκου ςασ.
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Ράινερ Μαρία Ρίλκε(1875-1926),
Σβήςε τα μάτια μου
βιςε τα μάτια μου∙ μπορϊ να ςε κοιτάηω,
τ’ αυτιά μου ςφράγιςζ τα, να ς’ ακοφω μπορϊ.
Χωρίσ τα πόδια μου μπορϊ να ‘ρκω ς’ εςζνα,
και δίχωσ ςτόμα, κα μπορϊ να ςε παρακαλϊ.
Κόψε τα χζρια μου, κα ςε ςφιχταγκαλιάηω,
ςαν να ιταν χζρια, όμοια καλά, με τθν καρδιά.
ταμάτθςζ μου τθν καρδιά, και κα καρδιοχτυπϊ με το κεφάλι.
Κι αν κάμεισ το κεφάλι μου ςφντριμμα, ςτάχτθ, εγϊ
μζςα ςτο αίμα μου κα ς’ ζχω πάλι.

*Μετάφραςθ: Κωςτισ Παλαμάσ+
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ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
(Να επιλζξετε ΜΙΑ από τισ πιο κάτω)
1. Αφοφ ερευνιςετε (βιβλιοκικθ, διαδίκτυο), να βρείτε και να
καταγράψετε ερωτικά δίςτιχα επϊνυμων λογοτεχνϊν, π.χ.
Ρίτςου, Μόντθ, Χαραλαμπίδθ, Παλαμά.
2. Να βρείτε τραγοφδια που να ζχουν κεματικι ςυνάφεια με
τισ Ρίμεσ Αγάπθσ.
3. Να ακοφςετε τθν ερμθνεία του Π. Θαλαςςινοφ ςτο τραγοφδι
Ανάκεμά ςε
(https://www.youtube.com/watch?v=utVHhD77_XI) και να
καταγράψετε κοινά ςτοιχεία και διαφορζσ ωσ προσ το
περιεχόμενο που παρατθρείτε με τισ Ρίμεσ Αγάπθσ αρ. 64.
4. Να δοκιμάςετε να εκφράςετε τθν αγάπθ ςασ γράφοντασ ζνα
ερωτικό δίςτιχο ι μια οκτάβα, ακολουκϊντασ ανάλογα τθ
μορφι και τα χαρακτθριςτικά του κάκε ποιθτικοφ είδουσ.
41

