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Λίγη ποίηση και ζωγραφικά 
καλοκαιρινά όνειρα του Chagall…

Τι θα λέγατε, λόγω καλοκαιριού, να 
…ονειρευτούμε «όνειρα θερινής 

νυκτός» με ζωγραφικά και ποιητικά έργα; 
Πόσοι ζωγράφοι και ποιητές δεν έχουν 
ονειρευτεί και εμπνευστεί από τη φύση, 
τη νύχτα, τον έρωτα, τις εποχές, ιδιαίτε-
ρα την άνοιξη και το καλοκαίρι, που η 
ερωτική διάθεση ομολογουμένως υπάρ-
χει στην ατμόσφαιρα γύρω μας!

Γιώτα Αργυροπούλου, 
«Οι νεράιδες»

Ένα μεσημέρι 
η Γαλάτεια με την Εύα μπήκανε κατάγυ-

μνες 
στη ρηχή, την κρύα θάλασσα 

που απλώνονταν σαν αγκαλιά μπροστά 
τους. 

Το νερό που αναβλύζει παγωμένο ηδο-
νικά τις αναχαίτιζε 

και καταυγάζανε γυμνές 
τα νερά που στραφτάλιζαν 

κι ήταν σα να ’πεσαν μαζί στη θάλασσα 
ολόγιομα 

το γεναριάτικο και το αυγουστιάτικο 
φεγγάρι. 

Οι χωρικοί δεν είχαν δει, δεν είχαν φα-
νταστεί ποτέ 

τόσο γυμνές, τόσο λευκές γυναίκες. 
Θαμπώθηκαν, τρομάξανε. 

Ανερούσες στο γιαλό! 
Νεράιδες! Ανεράδες! 

Φτεράκισε η φήμη στα ψηλά στην Πρα-
στοβά 

πήραν το δρόμο κατηφόρισαν. 
Ολόδροσες και λαμπερές 

σαν ανερούσες ’κείνο το βράδυ τους 
περίμεναν· 

αμίλητοι να μην τους πάρουν τη λαλιά.
Σαν ανερούσες ’κείνο το βράδυ τις 

κοιμήθηκαν. 
Ο Σικελιανός σε ’κείνο το μισό 

μέσα στη θάλασσα 
κρεβάτι.

(Σημ.: Ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Άγγελος 
Σικελιανός – μαζί με την Γαλάτεια Καζαντζά-
κη και την Εύα Πάλμερ – έκαναν διακοπές 

στη Στούπα της μεσσηνιακής Μάνης, 
θέρος του 1917) 

Ο Marc Chagall (1887-1985) δεν παραδε-
χόταν ότι ανήκει στο κίνημα του υπερ-

ρεαλισμού στη ζωγραφική. Ωστόσο, στο 
έργο του, αναμφισβήτητα, απεικονίζεται 
το όνειρο, τα οράματα και το παράλογο. 
Μόνο που το παράλογο γι’ αυτόν είναι 
πραγματικό, εκφράζει το συναισθηματι-
κό του κόσμο και πηγάζει από την καρδιά 
του και όχι από το «ασυνείδητο» όπως 
συμβαίνει στον υπερρεαλισμό. Ο ζωγρά-
φος πίστευε πως ο κόσμος μέσα μας εί-
ναι πιο αληθινός από τον ορατό κόσμο. 
Ονειρική ατμόσφαιρα και ποιητικότητα 
αποπνέουν τα έργα του Μαρκ Σαγκάλ 
που παραθέτουμε. 

Το φεγγάρι καθρεφτίζεται στα νερά του 
ποταμού, μάλλον του Σηκουάνα, αφού 
στο Παρίσι  ζούσε ο ρωσοεβραίος ζω-
γράφος, μακριά από τη χώρα του. Ένα 
ερωτευμένο ζευγάρι ξαπλωμένο σε μια 
αγκαλιά της φύσης, πάνω σε ένα μπουκέ-
το πασχαλιές σε ανθοδοχείο. Τέτοιο όνει-
ρο είναι ο έρωτας και ως φυσικό συναί-
σθημα εκεί του ταιριάζει! Ο Σαγκάλ είχε 
εκφράσει την άποψη πως η τέχνη πρέπει 
να είναι έκφραση αγάπης, διαφορετικά 
δεν είναι τίποτα…

Νύχτες με έντονα χρώματα που φωτί-
ζουν το μπλε του νυχτερινού σκηνικού, 
ερωτευμένο ζευγάρι στην ύπαιθρο, ένα 
βιολί να παίζει μουσική για χάρη τους, 
μια κατσίκα εκστασιασμένη, άγγελος, 
γοργόνα και ψάρι στους επόμενους πί-
νακες, δημιουργούν ένα σίγουρα ονειρι-
κό περιβάλλον! Και λουλούδια δίπλα στο 
ζευγάρι, λουλούδια ρίχνει στη γη η γορ-
γόνα του ουρανού, θαύματα νυχτερινά!...
   

Χρίστος Λάσκαρης, 
«Η αγαπημένη του εποχή» 

Το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη του 
εποχή – 

όχι τόσο για τα φρούτα του, 
όσο γι’ αυτούς 

τους μακρινούς περίπατους μέσα στο 
βράδυ, 

εκεί στις φτωχογειτονιές· 
με τις καταβρεγμένες τους αυλές, 

τα τηγανίσματα.

Στον πίνακα του ζωγράφου «Εγώ και το 
χωριό» ο Σαγκάλ ονειρεύεται το χωριό 
του στη Ρωσία. Το έργο θυμίζει όνειρο. 
Όσα απεικονίζονται δεν έχουν ρεαλιστι-
κή σχέση, αλλά μοιάζουν με αναμνήσεις 
του καλλιτέχνη, που συνδέονται μεταξύ 
τους με συμβολισμούς. Ένα πρόσωπο 
πράσινα χρωματισμένο (το πράσινο της 
φύσης στο χωριό, που αναπολεί ίσως) 
κοιτάζεται κατάματα με ένα ζώο. 

Το πρόσωπο είναι ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ενώ το ζώο είναι 
ένα πρόβατο ή μια κατσίκα. Μια αλυσίδα με σταυρουδάκι 
στο λαιμό συνδέει το πρόσωπο του καλλιτέχνη με το κε-
φάλι του ζώου, που στο λαιμό του έχει κι αυτό αλυσίδα, 
μια λεπτομέρεια γοητευτική! Όπως ο δρόμος του χωριού, 
που μπορεί να τον δει κανείς ως το γείσο στο καπέλο του 
προσώπου. Μια γυναίκα αρμέγει μια κατσίκα ή αγελάδα, 
εικόνα τοποθετημένη ένθετη μέσα στο κεφάλι του ζώου. 
Ένα δεντράκι στο κάτω μέρος του πίνακα προσφορά από 
το χέρι του εικονιζόμενου προσώπου, ο αγρότης με το 
δρεπάνι στο έδαφος πατά, ενώ η γυναίκα στον ουρανό, 
όπως και κάποια σπίτια του χωριού θεμέλια στον ουρανό 
φαίνεται να έχουν! Η ποίηση, η φαντασία, η δημιουργικό-
τητα, το όνειρο και οι αναμνήσεις του Σαγκάλ.

Εραστές στις πασχαλιές

Ο ζωγράφος μαγεύεται από τη νύχτα και το φεγγάρι ζωγραφίζει 
γεμάτος θαυμασμό, όπως δείχνει ο σχετικός πίνακας.

Ο ζωγράφος του φεγγαριού

Ερωτευμένοι στο φως του 
φεγγαριού

Εγώ και το χωριό


