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Νοέμβριος, ο τρίτος μήνας του φθι-
νοπώρου, και ήδη έχουμε …γευτεί αρ-
κετές βροχερές μέρες, που για άλλους 
είναι μουντές και βαρετές, για άλλους 
όμως χρήσιμες και ευεργετικές – για 
τους αγρότες ιδίως – ενώ για κάποιους 
ίσως πηγή έμπνευσης!...

Ατμοσφαιρικοί πίνακες ζωγραφικής 
σπουδαίων ζωγράφων αποδίδουν την αί-
σθηση της βροχερής μέρας, ένα θέμα όχι 
τόσο συνηθισμένο και με σχετική ίσως δυ-
σκολία στην απόδοσή του.

Ο Claude Monet, (1840-1926), Γάλλος 
ζωγράφος και ένας από τους σημαντικό-
τερους εκπροσώπους του κινήματος του 
ιμπρεσιονισμού, που ο ίδιος καθιέρωσε, 
ζωγραφίζει βροχερό καιρό με καταιγίδα 
στη θάλασσα και στον ποταμό Σηκουάνα.

Οι ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι θέλησαν 
να αποτυπώσουν την άμεση εντύπωση 
(impression) που προκαλεί ένα αντικείμενο 
ή μια καθημερινή εικόνα. Κύριο χαρακτηρι-
στικό του ιμπρεσιονισμού στη ζωγραφική 
είναι τα ζωντανά χρώματα (κυρίως με χρή-
ση των βασικών χρωμάτων), οι συνθέσεις 
σε εξωτερικούς χώρους, συχνά υπό ασυ-
νήθιστες οπτικές γωνίες και η έμφαση στην 
αναπαράσταση του φωτός.

Ο Gustave Caillebotte, (1848-1894), 

Γάλλος επίσης, που ανήκει στην ομάδα 
των ιμπρεσιονιστών, αν και οι πίνακές 
του έχουν μια σχέση με το ρεαλισμό, απο-
δίδει με μαεστρία μια ήρεμη βροχή στην 
επιφάνεια του ποταμού.

Σε πολλούς μπορεί να είναι πιο γνωστοί 
οι πίνακες του Edouard Cortes (1882-
1969), γαλλοϊσπανικής καταγωγής μετα-ι-
μπρεσιονιστή καλλιτέχνη, που παρου-
σιάζουν το αστικό τοπίο του Παρισιού, 
αγαπημένο πολυζωγραφισμένο θέμα του, 
εδώ βροχερό.

Ο πασίγνωστος, πιστεύουμε, Vincent 
van Gogh, (1853–1890), Ολλανδός ζω-
γράφος, μας έχει αφήσει καταπληκτι-
κούς πίνακες με θέμα τη βροχή, με την 
ιδιότυπη ιμπρεσιονιστική ζωγραφική 
τεχνική του.

Και ο Paul Gauguin, (1848 - 1903), 
εκπρόσωπος του ρεύματος του μετα-ι-
μπρεσιονισμού, μας δίνει το εκπληκτι-
κό ύφος της βροχερής μέρας στον πα-
ρακάτω πίνακα:

Εν μέσω λογισμών και παραλογισμών 
άρχισε κι η βροχή να λιώνει τα μεσάνυχτα 

μ’ αυτόν τον πάντα νικημένο ήχο 
σι, σι, σι. 

Ήχος συρτός, συλλογιστός, συνέρημος,  
ήχος κανονικός, κανονικής βροχής. 

Όμως ο παραλογισμός 
άλλη γραφή κι άλλην ανάγνωση 

μού ‘μαθε για τους ήχους. 
Κι όλη τη νύχτα ακούω και διαβάζω τη βροχή,  

σίγμα πλάι σε γιώτα, γιώτα κοντά στο σίγμα,  
κρυστάλλινα ψηφία που τσουγκρίζουν 
και μουρμουρίζουν ένα εσύ, εσύ, εσύ. 

 
Και κάθε σταγόνα κι ένα εσύ,  

όλη τη νύχτα 
ο ίδιος παρεξηγημένος ήχος,  

αξημέρωτος ήχος,  
αξημέρωτη ανάγκη εσύ,  

βραδύγλωσση βροχή,  
σαν πρόθεση ναυαγισμένη 

κάτι μακρύ να διηγηθεί 
και λέει μόνο εσύ, εσύ, εσύ,  

νοσταλγία δισύλλαβη,  
ένταση μονολεκτική,  

το ένα εσύ σαν μνήμη,  
το άλλο σαν μομφή 

και σαν μοιρολατρία,  
τόση βροχή για μια απουσία,  
τόση αγρύπνια για μια λέξη,  

πολύ με ζάλισε απόψε η βροχή 
μ’ αυτή της τη μεροληψία 

όλο εσύ, εσύ, εσύ,  
σαν όλα τ’ άλλα να ’ναι αμελητέα 

και μόνο εσύ, εσύ, εσύ.

(Η ιδέα για την παρουσίαση από Αντικλείδι, 
http://antikleidi.com/2013/10/11/vroxi/ και 

http://www.lifespeed.gr/articles/15805)

Παναγιώτης Χαλούλος

http://users.ach.sch.gr/pchaloul/
http://blogs.sch.gr/pchaloul/

Τα Πάθη Της Βροχής
συλλογή «Το λίγο του κόσμου» (1971)

(Το συναίσθημα της μοναξιάς από την απουσία 
ενός αγαπημένου προσώπου αναδύεται μέσα από 
τη μελαγχολική ατμόσφαιρα του ποιήματος. Η 
ποιήτρια, δημιουργώντας μια υποβλητική ατμό-
σφαιρα, δίνει στο πραγματικό μια άλλη, δική της, 
διάσταση: ο μονότονος ήχος της βροχής που ακού-
γεται μέσα στη νύχτα, καθρεφτίζοντας τη συναι-
σθηματική της κατάσταση, μεταμορφώνεται στη 
λέξη που εκείνη επιθυμεί να προφέρει.)

Και περνώντας στη λογοτεχνία, ας  δούμε 
πώς η βροχή εμπνέει την Κική Δημουλά, στο 
ποίημα


