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Η φράση του Σαίξπηρ ότι ορισμένα λυρικά πεζογραφήματα είναι γεμάτα ποιητικό 

άρωμα και ουσία καμωμένη από τη μουσική του ονείρου, υποστασιάζεται  στο απόσπασμα 

του διηγήματος του Α. Παπαδιαμάντη: «’Ονειρο στο κύμα». Πιο  συγκεκριμένα, ο λόγος α-

ποκτά κατά τις περιγραφές λυρικότητα, μουσικότητα, ποιητική πνοή, καθώς αισθητοποιεί-

ται ένας ειδυλλιακός κι εξωραϊσμένος περιβάλλων χώρος, όπου τόσο η φύση όσο και η ζωή 

παρουσιάζονται εξιδανικευμένα. Η έκφυση αυτή του ονειρικού στοιχείου αποτελεί μια 

προσφιλή, ποιητική τεχνική που μετέρχεται ο Α. Παπαδιαμάντης προκειμένου να μεταπλά-

σει την πραγματικότητα και να την αναγάγει, μετουσιώνοντάς την. Τα δυσδιάκριτα όρια του 

πραγματικού και του ονειρικού αίρουν κάθε προοπτική αιτιότητας αισθητοποιώντας ση-

μαίνοντα παραπεμπτικά σε νοητικές συλλήψεις και εκζητούντα την αληθοποίηση του βίου.  

Στο διήγημα του Α. Παπαδιαμάντη το ονειρικό στοιχείο αισθητοποιείται μέσω της 

χρήσης μετοχών, επιθέτων, συνθέτων, σχημάτων λόγου και ποικίλων συναισθητικών εικό-

νων. Ενδεικτικά, στο δοθέν απόσπασμα επιχωριάζουν επίθετα, μέσω των οποίων οι περι-

γραφές αποβαίνουν πλέον παραστατικές και λυρικές: «μελιχρόν», «αμαυραν», «λευκάς», 

«τορνευτούς», «ονειρώδη». Λυρικότητα και ποιητικότητα προσαποκτάται και μέσω της 

χρήσης μετοχών: «φωσφορίζοντα», «προσπαίζουσα», «πλέουσα», «δεχόμενον», «κολυμ-

βωσαν», «στρέφουσα», «χρυσίζουσαν», «συγχεόμενα». Τέλος, μέσω των συνθέτων τύπων 

ο λόγος προσλαμβάνει παραστατικότητα και ποιητικότητα· ως παραδείγματα παρατίθενται 

τα εξής:  «απαντος», «αφαντος», «αβατοι», «απάτητος». Πιο αναλυτικά, στην πρώτη περι-

γραφή της Μοσχούλας το ονειρικό στοιχείο συμπήσσεται ολοένα μέσω ρημάτων— «είχε 

βυθισθή», «είχε αναδύσει»— υποσημαίνοντας την επιφάνεια ενός αρχέτυπου ομορφιάς 

και χάρης που αναδύεται άξαφνα από τα ύδατα. Ο εκχυλίζων λυρισμός της πρώτης αυτής 

περιγραφής αισθητοποιείται μέσω της μεταφοράς: «την άπειρον οθόνην του γαληνιώντος 

πελάγους»,  με την οποία εξεικονίζεται η απεραντοσύνη του υδάτινου στοιχείου το οποίο, 

όπως μας πληροφορεί ο αφηγητής, είναι γαλήνιο. Λυρικότητα και ποιητική πνοή προσαπο-

κτάται όμως και μέσω της προσωποίησης: «κάμνον να χορεύουν φωσφορίζοντα τα κύμα-

τα», με την οποία αναπαρίστανται  τα κύματα της θάλασσας με κίνηση χορευτική· καθώς  

και μέσω της παρομοίωσης: «είχε βρέξει την κόμην της…έρρεε το νερόν», με την οποία ο 

συγγραφέας θέλοντας να εξεικονίσει την ομορφιά και το μάκρος των μαλλιών της κοπέλας 

τα παρομοιάζει με ποταμό από μαργαριτάρια απ’ όπου ρέει το νερό. Όλη η πρώτη περι-

γραφή της Μοσχούλας  κόρης συνιστά εικόνα συναισθητική, καθώς συμμέτοχες γίνονται 

τόσο η αίσθηση της όρασης όσο και της κίνησης. 

 Στη δεύτερη περιγραφή της Μοσχούλας κόρης , λυρικότητα, μουσικότητα και ζω-

ντάνια προσδίδεται μέσω του τριμερούς ασύνδετου σχήματος: «ήτον απόλαυσις, όνειρον, 

θαύμα». Μάλιστα οι λέξεις: «όνειρον» και «θαύμα» συνιστούν μεταφορά και έχουν τοπο-

θετηθεί σε κλίμακα ανιούσα. Στο σημείο αυτό αισθητοποιείται μια οπτική εικόνα: 

«κ΄έβλεπε τώρα προς…το μέρος μου», η οποία επιτείνεται από την διττή επανάληψη του 

ρήματος: «βλέπω» υπό τη μορφή: «έβλεπε» και «έβλεπα». Η επιλογή των ρημάτων «έβλε-

πα», «διέβλεπα» και «εμάντευα» δομεί μια κλίμακα προς το όνειρο. Στον πρώτο αναβαθμό 

της κλιμακούμενης αυτής πορείας προτίθεται ό,τι βλέπει ο ήρωας. Στο σημείο αυτό, η χρή-



ση του οξύμωρου σχήματος: «αμαυράν και όμως χρυσίζουσαν», συνδαυλίζει το λυρικό 

στοιχείο, το εκμηθευτικό, της περιγραφής της λουομένης κόρης. Πέραν του οξύμωρου σχή-

ματος, λυρικότητα αποκτάται και μέσω της παρομοίωσης: «ως γάλα», με το οποίο παρο-

μοιάζεται το πάλλευκο δέρμα της ωμοπλάτης της νέας.  Ακόμη μέσω της μεταφοράς: «τους 

βραχίονας τους τορνευτούς», φανερώνεται το ευσχημάτιστον του σώματός της. Ο πρώτος 

αναβαθμός ολοκληρώνεται στο σημείο: «όλα συγχεόμενα… εις το φέγγος της σελήνης». 

Έπειτα κινεί να εκτυλίσσεται η δεύτερη βαθμίδα της κλίμακας προς το όνειρο, με το ρήμα: 

«διέβλεπα»,  κι όλα εξαχνώνονται— οσφύς, ισχία, κνήμες— σε ονειρώδες πλέγμα. Τέλος, 

στον ύστατο αναβαθμό στον οποίο προβαίνουμε με το ρήμα «εμάντευα», εξαίρεται, ποιη-

τικοποιείται το κάλλος της κολυμβώσης κόρης μέσω του τριμερούς ασύνδετου:  «ήτον πνο-

ή.. εις το κύμα», το οποίο προσδίδει ρυθμό στην περιγραφή. Ένα ακόμη τριμερές ασύνδετο 

έπεται: «ήτο νηρηίς, νύμφη, σειρήν», για να συνδαυλίσει την μουσικότητα, τον λυρισμό. 

Στην έξαρση του ονειρικού στοιχείου συμβάλλει κι η παρομοίωση: «ως πλέει ναυς μαγική» 

με την οποία η νέα παρομοιάζεται με πλοίο μαγικό επιτείνοντας την ονειρώδη έκσταση, την 

ρέμβη, στην οποία έχει βυθισθεί ο νέος. Η μεταφορά: «η ναυς των ονείρων», επισφραγίζει 

την αναγωγή σε σφαίρες φαντασίας και ονείρου· την παγίδευση στα πλέγματα της ρέμβης 

του αφηγητή.  


