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Πρόκειται, για πρωτόλειες δοκιμές της αναλυτικής ικανότητας του 
Ψαλίδα σε γνώριμα μοτίβα της γνωμολογικής παράδοσης των «Επτά 
Σοφών»,16 εκτός βεβαίως από τό σχεδίασμα β', πού απηχεί τις θρησκευτι
κές του αντιλήψεις. Μέσα άπό τις καταγραφές τών διανοητικών αφορμών 
πού προέρχονταν άπό τα αναγνώσματα του, τή μαθητεία στον ιδιώτη διδά
σκαλο και τήν ακρόαση τών παραδόσεων στην 'Ακαδημία, αναδεικνύεται 
ενα ήθικοπρακτικό πνεύμα, στό οποίο συνείρονται μέ λογοτεχνικό ύφος 
απόψεις του Πλάτωνος, του Κικέρωνα, καθώς και χωρία τής Παλαιάς xcd 
τής Καινής Διαθήκης. Τις θέσεις πού συνιστούν τον πυρήνα τών επιμέρους 
θεματοποιήσεων τού Ψαλίδα τις αναγνωρίζουμε, μορφοποιημένες βεβαίως, 
στην Αληθή Ευδαιμονία, πού εκδόθηκε δύο χρόνια αργότερα, τό 1791.17 

ΚΩΣΤΑΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ 

Τ Ε Σ Σ Ε Ρ Ι Σ ΑΘΗΣΑΤΡΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΖΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ TOT SALOMON GESSNER, 1820 

I 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΛΑΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ κείμενα που χρησιμεύουν ως μεταφρα
στικά παραδείγματα στην γερμανικά συνταγμένη Γραμματική της Γραικι-
κης Γλώσσης τον Μιχαήλ Γ. Μποϊατζή, Βιέννη 1821, επιλέγονται και τέσ
σερα πεζοτράγουδα του Salomon Gessner. Καθώς έχουν διαφύγει από την 
παλαιότερη συστηματική μελέτη του Γιώργου Βελουδή κι επειδή το βιβλίο 
αυτό δεν είναι κοινόχρηστο, κρίνω σκόπιμο να τα αναδημοσιεύσω αυτούσια. 

1. Παλαίμων. 

Ώ, πόσον γλυκά λάμπει η αυγή δια τούτων τών λεπτοκαρυδεών και τών 
άγριοτριανταφυλλιών όπου είναι έμπροσθεν του παραθυριού μου! Ώ, πόσον 
εύθυμος κελαδεϊ η χελιδών επάνω εις το δοκάρι της στέγης μου, και 6 μι-

16. Hermann Diels - Walter Kranz (εκδ.), Die Fragmente der Vorsokratiker, τ. 1, 

Δουβλίνο-Ζυρίχη, 161972, σ. 61 κ.ε." 'Ιωάννου Στοβαίου, 'Εκλογών Αποφθεγμάτων 

Υποθηκών Βφλίον Τρίτον, στο Ioannis Stobaei, Anthologium. Recensuerunt Curtius 

Wachsmuth et Otto Hense, τ. 3, Λιψία 31974, σ. 556 κ.έ. 

17. 'Αθανάσιος Ψαλίδας, Αληθής Ευδαιμονία ήτοι βάσις πάσης θρησκείας..., Βιέν

νη 1791. Βλ. αναλυτικά Κώστας Θ. Πέτσιος, ((Παρατηρήσεις στό δημοσιευμένο έργο του 

'Αθανασίου Ψαλίδα (1767-1829). 'Ανέκδοτα στοιχεία», 6.π., σ. 163-194, ιδίως σ. 166-

172, δπου και ή σχετική βιβλιογραφία. 
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κρός κορυ8αλός ύφηλά εις τον αέρα! 'Όλη ή φύσις ζωογονείται, και ή 8ρόσος 
ανανέωσε έκαστον φυτόν αλλά φαίνεται κ' εγώ να άνανεώθην ή βακτηρία 
μου ας ό8ηγήση έμέ τον γέροντα εις το κατώφλιον της καλύβης μου' εκεί 
θέλω καθίσει αντίκρυ του ανατέλλοντος ηλίου, και θεωρήσει τους εύθαλεΐς 
λειμώνας. Ώ, πόσον ώραΐα είναι δλα, δσα με περικυκλόνουσιν! "Ολα, δσα 
ακούω, είναι φωναι της χαράς και της ευχαριστίας! Τά πετεινά εις τον αέρα, 
και οι ποιμένες εις τον κάμπον ά8ουσι την άγαλλίασιν αυτών ομοίως και τά 
ποίμνια 8ηλούσι με το έ8ικόν των βλήχημα την χαράν των από τούςχλοώ-
8εις λόφους και από την 8ιάρρυτον κοιλά8α. 'Ώ Θεοί! έως πότε, ώ! έως πό
τε νά ήμαι εγώ ακόμη αυτόπτης της άγαθότητος υμών; η8η έννενηκοντά-
κις εί8α την μεταβολην τών καιρών του χρόνου, και οπόταν ενθυμούμαι, 
από τούτην την στιγμήν μέχρι της ώρας της γεννήσεως μου, θεωρών τούτο 
το μακρύ και γλυκύ 8ιάστημα, το όποιον εις το τέλος χάνεται άοράτως από 
τά ομματά μου εις τον καθαρόν αέρα, ώ! πώς πη8α τότε η καρ8ία μου από 
την χαράν! Αύτη η εκστασις, την οποίαν η γλωσσά μου μόλις 8ύναται νά 
φελλίση, και ταύτα τά χαροποιά μου 8άκρυα, ώ! Θεοί! άραγε 8έν είναι μία 
πολλά ά8ύνατος εύχαρία; Τρέξατε, 8άκρυα! ώ, τρέξατε προς τά μάγουλα 
μου! 8ιότι δταν στρέφω τον νουν μου εις τά παρελθόντα έτη της ζωής μου, 
τότε μου είναι, ως νά έζησα μόνον μίαν μακρυνην άνοιξιν, και αϊ θολαίμου 
ώραι μοι φαίνεται νά ήσαν όλιγοχρόνιοι βρονται και κεραυνοί, τά οποία 
8ροσίζουσι τους αγρούς και έμφυχούσι τά φυτά. Ποτέ 8έν έσμίκρυναν βλα-
βεραι έπι8ημικαι νόσοι το ποίμνιόν μας' ποτέ 8έν έχάλασε καμμία συμφορά 
τά 8έν8ρα μας' και εις τούτην την καλύβην ποτέ 8έν 8ιηρκησε μακροχρόνιος 
τις 8υστυχία. Εκστατικός έθεωρούσα το μέλλον, οπόταν τά παι8ία μου 
έχαμογελούσαν και έπαιζαν εις τάς άγκάλας μου, η δταν η χειρ μου έ8ιεύ-
θυνε του λαλούντος παι8ίου τά κλονούμενα βήματα. Με 8άκρυα χαράς έκύ-
ταζα εις το μέλλον, βλέπων νά αύξάνωσι ταύτα τά νεαρά βλαστάρια' έγώ 
θέλω τά 8ιαφυλάξει, έλεγα, από συμφοράν, και περιποιηθή Sia την έπαύξη-
σιν αυτών οι Θεοί θέλουν ευλογήσει τον κόπον μου, και αυτά θέλουν αυξή
σει και φέρει εξαίρετους καρπούς, αλλ' αφ' ου γένωσι 8έν8ρα, θέλουν μέ 8ε-
χθή υπό την σκιάν των και άναφύξει το ά8ύνατόν μου γήρας. Αυτά ελεγον 
και τά έσφιγγα εις το στήθος μου! 'Αλλά τώρα μέ την βοήθειαν τών Θεών 
ηύξησαν εντελώς, και το προβεβηκός μου γηρατεϊον ευρίσκει ύποκάτω εις 
τήν σκιάν των άνάπαυσιν 8ροσιστικήν. Τοιουτοτρόπως ηύξησαν αύται ai 
μηλεαί, αύται ai άπι8εαί, και αύται αϊ ύφηλαί καρυ8εαί, τάς οποίας ως νεα
νίσκος έφύτευσα ολόγυρα εις τήν καλύβην μου. Ί8ού όπου αύται έξαπλόνου-
σι μακράν τριγύρω τους παλαιούς κλά8ους, και μέ τήν 8ροσεράν των σκιάν 
σκεπάζουσι τήν μικράν μου κατοικίαν. Αύτη, val αύτη ήτον ή σφο8ροτάτη 
μου λύπη, ώ Μύρτα! δταν άκκουμβισμένη εις τό πάλλον μου στήθος έξεφύ-
χησες εις τάς άγκάλας μου. Ή άνοιξις έστόλισεν ή8η 8ω8εκάκις τον τάφον 
σου μέ λουλού8ια' άλλα πλησιάζει ή ήμερα, vai ή ευφρόσυνος ήμερα! δτε τά 
κόκκαλά μου θέλουν κατατεθή κοντά εις τά έ8ικά σου' ίσως ή ερχόμενη νύ-
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κτα θέλει φέρει τούτην την στιγμήν! ώ! πόσον ευφραίνομαι, βλέπων τάς πο

λιάς τρίχας της γενειά$ος μου, αίτινες είναι λευκαι ως ή χιών, να κυματίζω-

σιν εις το στήθος μου. Ναι παίξε με ταύτας τάς λευκάς τρίχας εις το στήθος 

μου, ώ μικρέ ζέφυρε! όπου πετάς τριγύρω μου' διότι αύται αξίζουν τόσον, 

όσον ή ξανθή κόμη του περιχαρούς νεανίσκου, και οι μελαγχρινοί πλόκαμοι 

εις τον λαιμον του κορασίου, το οποίον είναι εις το άνθος της ηλικίας του. 

— ( Ώ , αυτή ή ημέρα θέλει είναι εις έμέ ημέρα της χαράς! Έγώ θέλω συνα

θροίσει ολόγυρα μου δλα τά παιδία μου, έως εις τον μικρόν εγγονον, οπού 

τώρα αρχινά νά φελλίζη, και θέλω θυσιάσει εις τους Θεούς. Έδώ έμπροσθεν 

της καλύβης μου θέΎ είσθαι ο βωμός' θέλω στεφανώσει την φαλακρην μου 

κεφαλήν, θέλω λάβει την λύραν με την αδύνατον μου χείρα, και τότε, έγώ 

και τά παιδία μου, θέλομεν φάλει ύμνους κύκλω του βωμού' έπειτα θέλω 

διασκορπίσει άνθη επί της τραπέζης μου, και μεταξύ ευφρόσυνων συνομι

λιών θέλομεν φάγει το θύμα. 

Ταύτα ειπών ο Παλαίμων, έσηκώθη τρέμων και έστηριγμένος εις την 

βακτηρίαν του, καλέσας δε δλα τά παιδία του, έπανηγύρισεν ομού με αυτά 

μίαν χαρμόσυνον έορτην εις τιμήν των Θεών. 

Σελ. 367-373. Ευχαρία' ευχαριστία (στο πρωτότυπο* Dank)* κόκκαλά μου' στο κεί

μενο κώκαλά μου. Π β. Salomon Gessner, Idyllen, κριτική έκδοση Ε. Theodor, 

Στουτγάρδη (Reclam) 1973, σ. 41-43. 

[2.] Μύλων. 

Ό νέος Μύλων έπιασε με δόλον εις το δάσος τών ελατών ένα πουλλι το ό

ποιον είχε πολυποίκιλα και ώραϊα πτερά, δμως ακόμη ώραιότερον λάλημα. 

Εις την παλάμην του τού έκαμε μίαν άερώδη φωλεάν, και δλος περίχαρης 

το έφερεν έκεϊ, δπου τά ζωά του έκοίτοντο εις την σκιάν. Αφίνωντας έκεϊ 

κατά γης τον άδειόν του άχυροπϊλον, έβαλεν ύποκάτω του τον αίχμάλωτον, 

και έδραμε ταχέως εις την πλησίον ίτέαν, διά νά ζήτηση τάς λεπτωτάτας 

βέργας, θέλωντας νά κάμη εν ώραϊον κλωβίον. Ευθύς ούν οπού τελειώσω 

τούτο το ώραϊον κλωβίον, είπεν ο βοσκός, τότε, πουλλάκι μου! θέλω σε φέ

ρει εις την Χλόην! Διά τούτο το δώρον θέλω ζητήσει τότε απ αυτήν εν πολ

λά γλυκύ φίλημα, το οποίον βέβαια θέλει μοι το δώσει, διότι αύτη δεν είναι 

παράξενος' άλλ'αν μοί δώση εν, τότε θέλω άρπάσει με έπιτηδειότητα δύω, 

τρία, και έτι προς. "Αμποτε μόνον νά ητον πλέον το κλωβί καμωμένον! Αυ

τά είπε, και έχων τάς ράβδους της ίτέας ύποκάτω τού βραχίονας του, έτρε-

ξεν ευθύς έκεϊ, δπου ήτον 6 άχυρένιός του πίλος. Αλλά, φεύ! πόσον περίλυ

πος έμεινεν έκεϊ! επειδή εκείτο το σκιάδων άναποδογυρισμένον άπο έναν 

πονηρον άνεμον, και τά φιλήματα του είχαν πετάξει ομού μέ το πουλλι. 

Σελ. 373-374* πβ. Gessner, ό.π., σ. 76-77. 
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[3.] Οι Ζέφυροι. 

Ζέφυρος πρώτος. 

Διατί πετάς τόσον άργώς εις τούτην την τριανταφυλλίαν; Έλα, πέταξε μαζύ 
μου εις έκείνην την σκιεράν κοιλά8α, οπού λούονται αϊ νύμφαι εις την λίμνην. 

Ζέφυρος δεύτερος. 

"Οχι, 8έν σοι ακολουθώ' υπάγε συ εις την λίμνην, Sia να πετάξης ολόγυρα 
εις τάς νύμφας σου' 8ιότι εγώ έχω να κάμω εν έργον γλυκύτερον. Έ8ώ 8ρο-
σίζω τάς πτέρυγας μου εις την 8ροσιάν τών τριαντάφυλλων, και συναθροί
ζω νόστιμαις εύω8ίαις. 

Ζέφυρος πρώτος. 

Τι είναι λοιπόν το έργον σου, το οποίον ηθελεν είσθαι γλυκύτερον, πάρεξ να 
άνακατόνηται τινάς εις τα παιγνί8ια τών εύθυμων νυμφών; 

Ζέφυρος 8εύτερος. 

Εντός ολίγου θέλει 8ιαβή από τούτην την óSòv μία κόρη, ήτις είναι ωραία, 
ως ή πλέον νεωτέρα τών Χαρίτων. Εις κάθε αύγην πηγαίνει με ένα γεμάτον 
καλάθι εις τούτην την καλύβην, όπου είναι εις εκείνον τον λόφον ί8ου όπου 
εις την βρυώ8η της στέγην λάμπει 6 έωθινός ήλιος. Έκεΐ8ί8ει αύτη εις την 
εν8ειαν παραμυθίαν, και έπιούσιον τροφην 8ιότι εκεί κατοικεί μία ενάρετος 
γυνή, πλην άρρωστη και πτωχή' 8ύω άθωότατα παι8ία ήθελαν κλαύσει από 
πεΐναν κοντά εις την κλίνην της, εάν 8έν ήτον η Δάφνη ή παραμυθία των. 
Όγλίγωρα θέλει επιστρέφει, έχουσα την ώραίαν της παρειάν πεπυρωμένην 
από την γλυκεϊαν χαράν, και τά άθωότατα της όμματα υγρά άπό συμπαθη
τικά 8άκρυα, με το νά ηφερε παραμυθίαν εις την πτωχείαν. Έγώ λοιπόν την 
προσμένω έ8ώ εις τούτην την τριανταφυλλιάν, και καθώς την ί8ώ νά έρχη-
ται, τότε ευθύς θέλω την προϋπαντήσει με τάς 8ροσεράς μου πτέρυγας, 
αίτινες θέλουν 8ιασκορπίσει τριγύρω της τάς νοστιμωτάτας τών ρό8ων 
εύω8ίας, και 8ροσίσει τά μάγουλα της' έπειτα θέλω ρουφήσει τά 8άκρυα, τά 
οποία ήθελαν πέσει άπό τά ομματά της. Ί8έ, τούτο είναι το έργον μου. 

Ζέφυρος πρώτος. 

Έσύ κινείς την καρ8ίαν μου εις οίκτον. ΊΩ, πόσον γλυκύ είναι τό έργον σου! 
θέλω 8ροσίσει κ' έγώ μαζύ σου τάς πτέρυγας μου, μαζύ σου θέλω συνάζει 
εύω8ίας, και θέλω πετάξει μαζύ σου, όταν έλθη. "Ομως —ι8ού όπου αύτη 
έκβαίνει άπό τό 8άσος τών ίτεών, και είναι ωραία ως η αυγή, χαμογελώσα 
8έ γλυκά φαίνεται ή άθωότης εις τά μάγουλα της, και έκαστόν της σχήμα 
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είναι προικισμένον με δλας τάςχάριτας. Σήκου, ί8έ την, και εξάπλωσε τάς 

πτέρυγας σου' διότι εγώ 8έν έ8ρόσισα ακόμη ποτέ τοιαύτα ωραία μάγουλα! 

Σελ. 374-378. Ί$έ, τούτο είναι το έργον μου' χώρισα την πρόταση από την προη

γούμενη (στο πρωτότυπο ήταν χωρισμένη με άνω στιγμή) και πρόσθεσα το κόμμα, 

στηριγμένος και στο γερμανικό κείμενο. Π β. Gessner, ο. π., σ. 99. 

[4.] Θύρσί,ς και Μενάλκας. 

Θύρσις. 

Εις τον μικρόν μαρμαρένιον ναόν είχα προσφέρει τω Έρωτι εν αφιέρωμα, 

και του έκρέμασα εις το μικρόν 8άσος των μυρσινών εν καθαρον και πάντη 

καινούριον καλαθάκι, ένα νεαρον στέφανον, και την πλέον καλλιτέραν μου 

φλοέραν. — ' ί 2 γλυκέ 'Έρως! έσο, ούτως έ8εόμην προς αυτόν, ώ, έσο 

ευνοϊκός τη αγάπη μου! Διαβαίνων έγώ σήμερον απ' εμπρός του μικρού να

ού, έμβήκα εις το άλσος τών μυρσινών, και έστρεφα τά βλέμματα μου προς 

το καλαθάκι μου. Πλην άκουσον, Μενάλκα! το τι εί8α εκεί. Έν πουλλάκι 

έκάθητο εις το χείλος του καλαθακίου, και έκελα8ούσεν. Ευθύς 8έ όπου 

ήλθα πλησιέστερον, έπέταξε μακρύτερα. 'Αλλ' αφ' ου έκύταξα εις το καλα

θάκι, εί8α μίαν μικράν καλοκαμωμένην φωλεάν, και μέσα εις αυτήν ήσαν 

μικρά ωά' το 8έ θηλυκόν τά έσκέπαζεν επιμελώς, και μέ έθεώρει, ως νά 

ηθελεν νά μέ παρακάλεση και νά μοι ε'ιπή' μη χαλνάς, νέε βοσκέ! ώ μη 

χαλνάς τούτην την μικράν φαμιλίαν! έν τοσούτω το άρσενικόν έπετούσεν 

ολόγυρα εις το μέτωπόν μου και εις τά μαλλιά μου' αλλά μόλις άνεχώρησα 

έγώ, και έν τω άμα έγύρισεν αυτό πάλιν οπίσω εις το χείλος του καλαθακί

ου, Sia νά χαϊ8εύωνται μέ γλυκά τσιρίσματα, και νά κελα8ήσωσι. Τώρα 

είπε μοι, ήγαπημένε μου Μενάλκα! σύ όπου εξεύρεις όλα τά προμαντεύμα-

τα, είπε μοι, τι 8ηλοί τούτο; 

Μενάλκας. 

Σύ και ή κόρη σου θέλετε συζήσει ευτυχώς, και εύτοκος θέλει είσθαι 6 

Έρως υμών! 

Θύρσις. 

Μά τους Θεούς! Το αυτό έστοχάσθην και έγώ' όμως ήθελα νά ακούσω και 

την έ8ικην σου σοφή ν γνώμην. Ί8ού, σοι χαρίζω τούτο το ερίφιο ν, και τούτο 

το λαγηνών γεμάτον από μέλι, γλυκύ ώς της κόρης μου τά χείλη, και κα-

θαρόν ώς ο αήρ. Αυτά είπε και έπή8ησεν από τήνχαράν, καθώς πη8ά εν νέ

ον έρίφιον εις την 8ρόσον του Μαΐου. 

Σελ. 378-380. Άπ εμπρός' στο κείμενο άπεμπρός. Πβ. Gessner, ό.π., σ. 112-113. 
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Διατήρησα την ορθογράφηση και τη στίξη των κειμένων, καθώς για εμάς 
σήμερα λειτουργούν περισσότερο ως μαρτυρίες της γενικής παιδείας. Τυ
πογραφικά λάθη δεν χρειάστηκε να διορθώσω (εκτός από δυο ή τρεις φορές 
που η άνω στιγμή είχε μπει στη θέση της τελείας ή το αντίστροφο), ενώ κά
ποιες ανορθογραφίες τις σημείωσα στο σύντομο υπόμνημα που ακολουθεί 
το κάθε κείμενο. 

II 

Η σύνταξη της Γραμματικής αυτής ολοκληρώθηκε το 1820, όπως προκύ

πτει από την αφιέρωση της στον Ιωάννη Γ. Κάρζια* τυπώθηκε στις αρχές 

του 1821.1 Αντιγράφω εδώ τον πλήρη τίτλο, και παρακάτω σημειώνω ορι

σμένα από τα περιεχόμενα του βιβλίου: 

Kurzgefasste Ι Neugriechiesche Sprachlehre, Ι nebst I einer Sammlung der 
nothwendigsten Wörter, I einer Auswahl von freundschaftlichen Gesprä
chen, Re- I densarten, Sprichwörtern und Leseübungen. I Zunächst I für 
die griechische Jugend in den k. k. I österreichischen Staaten, I und dann I 
für Deutsche, I welche sich diese Sprache eigen machen wollen, I 
bestimmt. I Von I Michael G. Bojadschi. | Σύντομος | Γραμματική | της 
Γραικικής Γλώσσης, | χάριν της νεολαίας των εν τη Επικράτεια του Καί
σαρος | ευρισκομένων Γραικών | υπό | Μιχαήλ Γ. Μποϊατζή. | Έ ν Βιέννη 
της Αυστρίας. | Έ κ της Τυπογραφίας Δ. Δαβιδοβίκη. Ι 1821. 

σχ. 8°, σελ. xxiv + 380 + [2]. Βιβλιοθήκη Institut Néohellénique της Σορβόννης (το 

αντίτυπο του Em. Legrand). 
Ph. Iliou, «Un projet bibliographique d'É. Legrand», Byzantinisch-Neugriechischen 
Jahrbücher22 (1977), αρ. 93* η περιγραφή με κάποια τυπογραφικά λάθη. Σημειώ
νεται επίσης: ((pp. 367-380 : quatre idylles de Gessner (texte français [αντί για: γερ

μανικό] et traduction grecque»). Για τη γερμανική γλώσσα χρησιμοποιείται το 
γοτθικό αλφάβητο. Πβ. ΓΜ 1338 (και τ. Γ', σ. 535). 

σ. iii-xiv: [Αφιέρωση] Τω Έντιμοτάτω φιλογενεστάτω και φιλομούσω κυρίω Ιω

άννη Γ. Καρζία, τω εκ Κλεισούρας της Μακεδονίας ευεργέτη του γένους εύγνωμό-

νως άνατίθησι. [στη σ. viii: Έν Βιέννη της Αυστρίας τη 1. Νοεμβρίου 1820. Ακο
λουθεί η μετάφραση στα γερμανικά.], σελ. xv-xvi: Vorrede, σ. 343-348: Τίνες δημώ

δεις παροιμίαι [μετά από κάθε ελληνικό κείμενο ακολουθεί η μετάφραση στα γερ
μανικά] σ. 349-352: Γυμνάσματα εις την άνάγνωσιν / Leseübungen / 'Αστεία. 

Scherze. [Από τον Ιεροκλή, αριθμημένα 1-12, μεταφρασμένα σε γλώσσα δημοτικό-
τερη από την αντίστοιχη μετάφραση του Κοραή* δίστηλο κείμενο, δεξιά η γερμανι
κή μετάφραση, (αρχ.): Ένας αναίσθητος θέλωντας να κολύμβηση, ολίγον έλειψε νά 

1. Πρόλαβε να αναγγελθεί στο τελευταίο τεύχος της Καλλιόπης3 (1821), 56, στη 
λίστα ((βιβλία νεοφανή», καθώς και στον Αόγιο Ερμή, τχ 1.3.1821, σ. 182. 
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πνίγη.] σ. 353-366: Αίσώπιοι Μύθοι. / Aesopische Fabeln. [17, μεταφρασμένοι στα 

νεοελληνικά* δίστηλο κείμενο, δεξιά η γερμανική μετάφραση, (αρχ.): Γυνή και 

όρνις. Ι Μία γυναίκα χήρα είχε μίαν όρνιθα, όπου καθ' ήμεραν της εγέννα ίνα αυγόν.] 

σ. 367-380: Τέσσαρα Ειδύλλια εκ των του Γεσσνερου. Vier Idyllen von Gessner. 

[Δίστηλο κείμενο, αριστερά η ελληνική μετάφραση]. [Στις δυο τελευταίες σελίδες 

χωρίς αρίθμηση: Druckfehler, die man vor dem Gebrauch zu verbessern bittet.] 

Δεν έχω δει το αντίτυπο* χρησιμοποιώ την επανέκδοση Βιέννη 1823, ΓΜ *1387, την 

οποία ο Φίλιππος Ηλιου, 6.π.7 πιθανολογεί ως τεχνητά εκσυγχρονισμένη (relance): 

πραγματικά στο φύλλο τίτλου 1823 δεν συναντάμε αναφορά ότι πρόκειται για δεύ

τερη έκδοση* η σελιδοποίηση είναι παρόμοια, και η μόνη διαφορά βρίσκεται στο 

φύλλο τίτλου, όπου στη θέση του τυπογραφείου Δαβιδοβίκη διαβάζουμε: Ευρίσκε

ται παρά Αντωνίω Αολλ (όνομα «άπαξ» στην ελληνική βιβλιογραφία, όσο ξέρω). 

Καθώς το τυπογραφείο του Δαβιδοβίκη είχε πια κλείσει το 1823, είναι πολύ πιθανό 

τα εναπομείναντα αντίτυπα να ξαναρίχτηκαν στην αγορά. Από αυτήν την έκδοση 

έχω δει αντίτυπα της Γενναδείου, της Bodleian Library, και φωτοτυπίες από το 

αντίτυπο της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης της Κοπεγχάγης, που μου προσέφερε 

ο Peter Vejleskov, και μου χρησίμευσαν ιδιαίτερα. 

Η σύνταξη του εγχειριδίου είχε ως βασικό στόχο, πλάι στην καλύτερη εκ

μάθηση της νεοελληνικής, να διευκολύνει και τους μη ελληνόφωνους «Γραι

κούς» της Βιέννης και της Αυστροουγγαρίας γενικότερα (βλαχόφωνους, 

βουλγαρόφωνους, αλβανόφωνους) να ελληνοφωνήσουν. Παράλληλα οι δί

γλωσσες «γλωσσικές ασκήσεις» αποσκοπούσαν κυρίως στην εκμάθηση της 

γερμανικής γλώσσας από τους ελληνόφωνους, αλλά και, δευτερευόντως, 

στην αντίστροφη διαδικασία, την εκμάθηση της ελληνικής από γερμανόφω

νους. Αυτά όλα δηλώνονται ρητά από τον Μποϊατζή είτε στον τίτλο είτε 

στην αφιέρωση είτε στον πρόλογο του* δεν θα ήταν πάντως άστοχο να υπο

θέσουμε πως όταν στα 1823 ξαναρίχτηκε στην αγορά το βιβλίο, αυτή η 

αντίστροφη διαδικασία, το ενδιαφέρον δηλαδή για τη νεοελληνική γλώσσα, 

είχε ενταθεί και στη Βιέννη λόγω του φιλελληνισμού. 

Για τον Μιχαήλ Γεωργίου Μποϊατζή γνωρίζω μόνον ότι γεννήθηκε 

στη Βούδα περί το 1780 από βλαχόφωνη οικογένεια που καταγόταν από τη 

Μοσχόπολη και δίδασκε τα ελληνικά στη Βιέννη. Εξέδωσε επίσης μια 

γραμματική της βλάχικης γλώσσας (Βιέννη 1813)2 και μετέφρασε κείμενα 

του ευαγγελίου στα βλάχικα*3 το 1819 κυκλοφόρησε επίσης μια αγγελία για 

2. Βλ. Φιλ. Ηλιου, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1818, Αθήνα 1998, αρ. 1813.13 
3. Βλ. Edwin Arno Dunker, Der Grammatiker Bojadzi, Λιψία 1895, σ. 3-4. (Χάρη 

στις φροντίδες του κ. Νότη Τουφεξή η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης απόκτη
σε φωτοαντίγραφο της διατριβής αυτής, που ασχολείται αποκλειστικά με το βλαχόφωνο 
έργο του Μποϊατζή· οδηγήθηκα στην επισήμανση της από την Αγγελική Κωνσταντακο-
πούλου, Η ελληνική γλώσσα στα Βαλκάνια, Γιάννινα 1988, σ. 38-39.) 
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την έκδοση του Orbis Pictus του Α. J. Comenius που δεν πραγματοποιήθη
κε.4 Για τον Ιω. Γ. Κάρζια, έμπορο στη Βιέννη από τη Βλαχο-Κλεισούρα, 
γνωρίζω απλώς ότι, όπως και ο αδελφός του Μάρκος, χρηματοδοτούσαν 
εκδόσεις φιλολογικών βιβλίων.5 

III 

Δεν πιστεύω ότι οι μεταφράσεις αυτές προέκυψαν από καθεαυτό λογοτεχνι
κή βούληση —μολονότι δεν θα πρέπει να το αποκλείσουμε ρητά. Αυτό που 
θεωρώ ότι συμβαίνει, και το βρίσκω εξίσου ενδιαφέρον, είναι ότι δικαιούμα
στε να διαπιστώσουμε μια γλώσσα όχι τελείως ακαλλιέργητη, όπου ακόμα 
και στη σχολική, την εκπαιδευτική διαδικασία έχει λύσει κάποιους κόμπους 
και πότε-πότε αφήνεται ελεύθερη, επιδιώκοντας την εκφραστική χάρη. Συ
ναντάμε βέβαια μια έντονη δυσκαμψία στον τονισμό των διφθόγγων ή στις 
γενικές —οι κανονιστικές τάσεις της γραμματικής— και μια έντονη αστά
θεια ανάμεσα στην καθημερινή και τη λογιότερη γλώσσα, καθώς και όχι λί
γες αδεξιότητες —αν όμως συγκρίνουμε το συνολικό αποτέλεσμα με άλλα 
μεταγενέστερα, μπορούμε να διακρίνουμε πόσο συνέπλεε ακόμα η γραπτή 
γλώσσα με την προφορική ομιλία* σύμπλευση που σταδιακά καταργήθηκε 
στα μεταεπαναστατικά χρόνια. 

Για τα ίδια τα κείμενα ως λογοτεχνήματα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να γί
νει ιδιαίτερος λόγος. Ο μεταφραστής επιλέγει απλώς κάποια από τα κλασι
κά αριστουργήματα της εποχής του* η συντομία αυτών των πεζών ποιητι
κών κειμένων τον διευκολύνει —για τη συντομία τους άλλωστε πρέπει να 
επέλεξε και τους μύθους του Αισώπου είτε τα Αστεία του Ιεροκλή. Στα δι
κά μας τα μάτια η γλυκερότητα των πεζοτράγουδων του Γκέσνερ είναι κά
τι παραπάνω από έκδηλη, ιδίως όποτε συνδυάζεται με την ηθική* αυτή η 
λευκή μαλακότητα των κειμένων με την υπερεκχειλίζουσα αγαθότητα δύ
σκολα δημιουργούν κατάλληλο μαγνητικό πεδίο. Οπωσδήποτε πάντως τα 
κείμενα αυτά είναι προσανατολισμένα προς έναν κλασικοθρεμμένο Διαφω-

4. Βλ. Φιλ. Ηλιου, Ελληνική Βιβλιογραφία, ό.π., αρ. 1806.62* η αγγελία εκτός από 

τον Λόγιο Ερμή δημοσιεύτηκε και στον Φιλολογικό Τηλέγραφο της Βιέννης, βλ. Ρωξά

νη Αργυροπούλου και Άννα Ταμπάκη (επιμ.), Τα ελλψιχά προεπαναστατικά περιοδικά. 

Ευρετήρια, Γ', Αθήνα 1983, σ. 315. 

5. Το πληροφορούμαι από την Ελληνική Βιβλιογραφία του Φ. Ηλιου, ό.π., τον Λό

γιο Ερμή, το Μουσείον και τον Φιλολογικό Τηλέγραφο' βλ. Εμμ. Ν. Φραγκίσκος, Τα ελ

ληνικά προεπαναστατικά περιοδικά. Ευρετήρια, Β', ((Ερμής Ο Λόγιος», Αθήνα 1976* 

Αγγελική Γαβαθά-Παναγιωτοπούλου, Τα ελληνικά προεπαναστατικά περιοδικά. Ευρε

τήρια, Α', Αθηνά. Καλλιόπη. Μέλισσα. Το Μουσείον, Αθήνα 1971, και Ρ. Αργυροπούλου 

και Α. Ταμπάκη, ό.π. Στον Λόγιο Ερμή του 1819, σ. 393, δύο «αυτάδελφοι Γ. Κάρζια» 

εμφανίζονται ανταποκριτές για συνδρομητές στις Σέρρες* ενδέχεται να είναι οι ίδιοι. 
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τισμό αρκαδικής τάσης* επομένως τα όσα έχει επισημάνει ο Γιώργος Βε-
λουδής για τη νεοελληνική πρόσληψη του Γκέσνερ καθόλου δεν ανατρέ
πονται.6 

Άλλωστε ο Μποϊατζής κινείται σαφώς στον χώρο του βιεννέζικου κο-
ραϊσμού* το όνομα του «τιμημένου γέροντα» αναφέρεται ρητά στον σύντο
μο πρόλογο, και μάλιστα οι εργασίες του Κοραή συνδέονται με τον Γερμανό 
ποιητή και φιλόσοφο Johann Christoph Gottsched (1700-1766), ο οποίος, 
όσο μπόρεσα να διαπιστώσω, είχε υποστηρίξει με φανατισμό τις κλασικι-
στικές τάσεις. 

ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΤΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Τ Η Σ ΒΕΓΓΑΛΗΣ 

Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ μεγάλου Σανσκριτο-Αγγλο-Ελληνικου 
λεξικού του Δημητρίου Γαλανού (1760-1833)1 έφερε ξανά στην επιφάνεια το 
θέμα της πνευματικής παραγωγής μιας σχετικά άγνωστης πλευράς τής 
ελληνικής διασποράς στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα. 
Τούτο συμβαίνει επειδή ή προσοχή των ερευνητών τής περιόδου του Δια
φωτισμού επικεντρώνεται κυρίως στην ελληνική διασπορά τής κεντροδυ-
τικής Ευρώπης, ή όποια βεβαίως είναι ή πολυπληθέστερη και ή σημαντικό
τερη. Άλλα έτσι παραβλέπεται συχνά ή πνευματική δράση άλλων τμημά
των τής ελληνικής διασποράς, ή όποια δεν είναι αμελητέας σημασίας, δπως 
αυτή τής ελληνικής κοινότητας τής ευρύτερης περιοχής τής Βεγγάλης, ή 
όποια στις αρχές του 19ου αιώνα αναφέρεται δτι αριθμούσε περίπου 120 
οικογένειες.2 Συγκεκριμένα, οι πρωτοπόρες μεταφραστικές και λεξικογρα
φικές συμβολές του Γαλανού στην ίνδολογία είχαν και συνεχίζουν να έχουν 
μεγάλη σημασία. 'Απόδειξη τούτου αποτελεί ή διεθνής αναγνώριση τους 

6. Γ. Βελουδής, ((Η παρουσία του Salomon Gessner στη λογοτεχνία του ελληνικού 

Διαφωτισμού», Ο Ερανιστής 11 (1974 [=1980] ), 23-24· τώρα και στον τόμο Αναφορές, 

Αθήνα 1983, σ. 11-29. Από τη βιβλιογραφία του Σπυρίδωνα Δε Βιάζη εντόπισα το άρθρο 

του «Σολομών Γκέσνερ», στο περιοδικό της Πάτρας Σωκράτης, τχ 8 (1882)* το ίδιο 

όμως το περιοδικό δεν μπόρεσα να το εντοπίσω σε κάποια βιβλιοθήκη. 

1. Βλ. Δ. Γαλανός, Λεξικό Σανσκριτικής - Αγγλικής - Ελληνικής /Lexicon 

Sanskrit - English - Greek. 'Έκδοση του Έλληνο-Ινδικου Συνδέσμου, 'Αθήνα 2001 (με 

εισαγωγικά κείμενα των Β. Βιτσαξή, S. Α. Schulz και Κ. Μητσάκη). 

2. Βλ. Demetrios Th. Vassiliades, The Greeks in India.. A Survey in Philosophical 

Understanding, Νέο Δελχί 2000, σ. 162. 
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