
Άλμπατρος , Σαρλ Μπωντλαίρ 

Οδηγώντας τον Ρομαντισμό σε εσωτερικότερες αναζητήσεις, διυλίζοντας τον και 

παράγοντας μιαν εκσυγχρονισμένη εκδοχή του, τη Συμβολιστική ποίηση, (αλλά δίνοντας 

ώθηση και σ' εκείνη την ποιητική τάση που θα ονομαστεί Παρνασσισμός), ο Μπωντλαίρ 

παρέχει τον άξονα γύρω από τον οποίο στρέφεται κάθε ποίηση που θέλει να ανήκει στο 

πνεύμα της νεότερης εποχής. Με τα θέματα του η ποίηση μπαίνει από την ύπαιθρο στη 

σύγχρονη μεγαλούπολη, ενώ συγχρόνως αποκτά οξύτερη συνείδηση του εαυτού της. 

Το βαθύτερο θέμα όλων σχεδόν των ποιημάτων της συλλογής Τα άνθη του κακού, στην 

οποία ανήκει το παραπάνω ποίημα, είναι η ψυχική κατάσταση του Ποιητή, οι εσωτερικές του 

αντιδράσεις στις ποικίλες διακυμάνσεις που υφαίνουν την περιπέτεια της ζωής. Η ιδέα του 

Μπωντλαίρ για τη μοίρα του Ποιητή παραμένει κατά βάση ρομαντική: ο ποιητής έχει έρθει στη 

γη για να φωτίσει την πραγματικότητα με το φως της ενόρασης του. Αντιτιθέμενος στις 

κοινωνικές συμβάσεις, ανίκανος στα πρακτικά θέματα, προσπαθεί ν' αποκαλύψει με την τέχνη 

του έναν κόσμο μαγικό και ιδανικό, από τον οποίο ο κοινός άνθρωπος δεν βρίσκει μέσα του 

παρά μόνο συγκεχυμένες και αποσπασματικές εικόνες. Όμως συγχρόνως ο ποιητής, που βιώνει 

τη μετριότητα της ανθρώπινης κοινωνίας, αισθάνεται μέσα σ' αυτήν ξένος και εξόριστος, γιατί 

βλέπει πως δεν μπορεί ν' ακολουθήσει τα οράματα του.Αυτός είναι και ο λόγος που ο 

Μπωντλαίρ καθ'όλη τη διάρκεια της ζωής του γνώρισε την απόρριψη,την καταδίκη και τον 

χλευασμό. 

Μελετώντας το «Αλμπατρος» του Μπωντλαίρ, παρατηρήσαμε την προσπάθεια του 

ποιητή να προσδιορίσει τη θέση του μέσα στον κόσμο. Ταυτιζόμενος με το αιχμάλωτο 

«΄Αλμπατρος» μας υποβάλλει τη θλίψη και την πίκρα του για τον τρόπο που τον 

αντιμετωπίζουν οι συνάνθρωποί του διασκεδάζοντας μαζί του κοροϊδευτικά. Αυτός, έχοντας 

εγκαταλείψει τα ύψη και τους αιθέρες του ποιητικού του σύμπαντος είναι πια αντιμέτωπος με 

τις μικρότητες και τη βαριεστημένη ζωή του ανυποψίαστου και τραγικά άξεστου όχλου 

αναγκασμένος να υποστεί την ταπείνωση και τον εξευτελισμό της ύπαρξής και της ευαισθησίας 

του, η οποία είναι ασύμβατη με την καθημερινή συμβατική ζωή των συνανθρώπων του. 

Στο ποίημα παρατηρείται έντονη αυτοαναφορικότητα(άλμπατρος=ποιητής).Ο ποιητής 

εκφράζει τη συναισθηματική του κατάσταση σκεπτόμενος τη σχέση που έχει με την 

πραγματικότητα και τους άλλους συνταξιδιώτες της ζωής.Ο ποιητής αντιλαμβάνεται ότι 

διαφέρει από τους άλλους,ότι είναι ξεχωριστός.Όταν έρχεται σε επαφή μαζί τους 

απογοητεύεται γιατί αντιμετωπίζει τη χλευή,τον εξευτελισμό και την αποδοκιμασία.Δεν 



εισπράτει την παραμικρή αποδοχή.Διαισθάνεται έτσι τη μετριότητα των άλλων αλλά και τη 

δική του αδυναμία να ακουστεί και να επηρεάσει.Η ποιητίκη του τέχνη έρχεται συχνά σε 

αντίθεση με τον συμβατικό κόσμο.  

Θεματικός πυρήνας: ο ποιητής εκφράζει τη συναισθηματική του κατάσταση 

στοχαζόμενος τη σχέση του με την πραγματικότητα και τους άλλους συνταξιδιώτες της ζωής. Ο 

ποιητής διαφέρει από αυτούς και το γνωρίζει. Το αίσθημα της απογοήτευσης, όμως, κυριαρχεί, 

όταν είναι αναγκασμένος να ενταχθεί στην καθημερινή ζωή. Τότε, γίνεται δέκτης της χλεύης και 

της αποδοκιμασίας των άλλων και υποφέρει από τη στάση τους. Ο ποιητής, που βιώνει τη 

μετριότητα της ανθρώπινης κοινωνίας, αισθάνεται µέσα σ’ αυτήν ξένος και εξόριστος, γιατί 

βλέπει πως αυτή δεν µπορεί ν’ ακολουθήσει τα οράµατά του. Συνειδητοποιεί, με πικρή 

ειρωνεία πως είναι μόνιμη ιδιότητα της ποιητικής  φύσης να έρχεται σε διάσταση με το 

συμβατικό, καθημερινό κόσμο. 

    Η σχέση του με το πλήθος: Ο ποιητής, φτιαγμένος, όπως ο άλμπατρος, για τα 

μεγάλα ύψη θα αισθάνεται πάντα αποξενωμένος από τις μικρότητες και αθλιότητες του 

κόσμου, ενώ παράλληλα αυτές θα αποτελούν διαρκώς το έναυσμα για τη ποίησή του τάση και 

έκφραση. 

    Ποίημα αυτοαναφορικότητας: απηχεί τον τρόπο που αντιμετώπισε η κοινωνία 

της εποχής του τον Μπωντλαίρ: απόρριψη, σεμνοτυφία, καταδίκη, αλλά και την προσωπική του 

ζωή. 

    Δείγμα συμβολισμού: ο  ποιητής  δε  δηλώνει  στο  ποίηµά  του άµεσα  

αυτό  που  θέλει  να  πει,  αλλά  το υποβάλλει –και μάλιστα ρυθμικά, μουσικά – 

έµµεσα, µέσα από σύµβολα, ώστε ο αναγνώστης να έχει τη χαρά της σταδιακής  

αποκρυπτογράφησης  του νοήµατος. (εκπληρώνει την άποψη του St. Mallarmé για το 

συμβολισμό). 

    Τα σύμβολα του ποιήματος:   

  Άλμπατρος = ποιητής 

    Ναυτικοί = οι άλλοι, οι αμύητοι στο ποιητικό φαινόμενο, στην ποιητική 

πραγματικότητα. 

    Το κατάστρωμα του πλοίου = η καθημερινή ζωή, οι κοινωνικές συμβάσεις που 

πληγώνουν τον ποιητή. 

    Η θάλασσα = η ζωή  

    Η πτήση = η ποιητική τέχνη, η πνευματική ελευθερία που βιώνει ο ποιητής. 



    Υφολογική ανάλυση – ρόλος εκφραστικών  μέσων:     

-εικονοποϊα 

    -εικόνες που δημιουργούν σταδιακή κλιμάκωση δραματικής έντασης με 

κορύφωση στη δ’ στροφή. 

    - προσεκτική επιλογή επιθέτων (ώστε να υποβάλλουν τους επιμέρους 

συμβολισμούς.)  

 


