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Η γλώσσα στην ποίηση 
 

 

• η γλώσσα στη λογοτεχνία και στην ποίηση έχει τελείως διαφορετική λειτουργία 
απ’ ό, τι η γλώσσα που χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή µας οµιλία. Η λέξη στην 
καθηµερινότητα διατηρεί την κυριολεξία της, καλύπτει ακριβώς το νόηµά της, ενώ στη 
λογοτεχνία  η λέξη έχει άλλο ρόλο, άλλο προορισµό, κρατά βέβαια τη σηµασία της αλλά 
η σηµασία είναι απλώς η αφορµή 

• η τέχνη δεν απευθύνεται στη λογική αλλά στο συναίσθηµα, κυρίως στη 
συγκίνηση, γι’ αυτό υποβάλλει 

• ο καθένας ζει τη δική του πραγµατικότητα, τη δική του αλήθεια, από τη δική του 
οπτική γωνία. Ο καλλιτέχνης εκθέτει τη δική του οπτική γωνία και προσπαθεί µέσω της 
τέχνης του να επικοινωνήσει, έχοντας συνθέσει έναν δικό του κόσµο, έχοντας βάλει µια 
δική του «σειρά» στα πράγµατα. Η τέχνη είναι ανάπλαση, αναδηµιουργία του κόσµου. 

• η ποίηση από τη φύση της είναι πιο υποβλητικά σκοτεινή από την  πεζογραφία. 
Είναι αφαιρετική, αποφεύγει την ανάλυση σε λεπτοµέρειες, υποβάλλει περισσότερο και 
σηµαίνει λιγότερο (στο σηµείο αυτό συγγενεύει µε τη µουσική). 

• η ποίηση υποβάλλει, η καθαρότητα «σηµαίνει»: 
η γλώσσα στην ποίηση και τη λογοτεχνία είναι πιο σκοτεινή, πιο υποβλητική. Η 
σαφήνεια και η καθαρότητα, που είναι αρετές σε άλλες µορφές κειµένου και σε άλλες 
επικοινωνιακές περιστάσεις, όσο αφορά την έκφραση συναισθηµατικών καταστάσεων 
εξαντλεί τα πάντα και δεν αφήνει καµιά προέκταση, καταδικάζει τη φαντασία και το 
συναίσθηµα σε αδράνεια και κάνει το κείµενο ψυχρό. Η ποίηση, προσπαθώντας να 
εκφράσει την µοναδικότητα της στιγµής αλλά και του ανθρώπου που βιώνει τον κόσµο, 
ψάχνει κάθε φορά για καινούριες, απροσδόκητες σχέσεις, καταργεί της καθιερωµένους 
συνδυασµούς. 

• η υποβλητική δύναµη της ποιητικής γλώσσας κατορθώνεται µε τα λεγόµενα 
«σχήµατα λόγου», κερδίζει στη µεγαλύτερη στιγµιαία οξύτητα τη µεγαλύτερη δυνατή 

πολλαπλότητα («πολυσηµία»)   συγγένεια µε τη µουσική:      ����      µ’ ένα minimum 
µέσων προβάλλεται ένα maximum αποτελέσµατος 

 

 
 

• «Η ποίηση δεν είναι µια απελευθέρωση συναισθήµατος, αλλά µια απόδραση 
από το συναίσθηµα. ∆εν είναι η έκφραση της προσωπικότητας, αλλά µια απόδραση 
από την προσωπικότητα. Αλλά βέβαια, µόνον όσοι έχουν προσωπικότητα και 
συναίσθηµα γνωρίζουν τι σηµαίνει να θέλεις να δραπετεύσεις από αυτά». 

T.S. Eliot 


