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((ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ» 

ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΟΠΕΡΑΣ 

ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ 

(1820-1821) 

Π ΡΩΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΟΜΟ στην ιστορία του νεοελληνι

κού θεάτρου την περίοδο του ελληνικού Διαφωτισμού αποτελεί ή 

κυκλοφορία της δίτομης έκδοσης με εξι έργα του Μεταστάσιου μεταφρα

σμένα στα ελληνικά, που τυπώθηκε στη Βενετία το 1779.1 fH έκδοση 

αύτη συνιστά σημείο τομής για τα εκδοτικά θεατρικά δεδομένα, καθώς 

εγκαινιάζει μία δυναμική στροφή προς το ευρωπαϊκό θέατρο, το όποιο 

τήν εποχή εκείνη θά περιοριστεί σε πλαίσιο αναγνωστικής πρόσληψης 

για το ελληνόφωνο κοινό. Τήν έκδοση αυτή (πού δεν αποτελεί τήν πρώτη 

γνωριμία με τον Μεταστάσιο στά ελληνικά, καθώς προηγείται μία χειρό

γραφη και μία, λανθάνουσα σήμερα, έντυπη έκδοση έργου του)2 ίχολου-

θούν πολλές άλλες, ενώ σύντομα το μεταφραστικό ρεπερτόριο θά εμπλου

τιστεί και με έργα του λυρικού θεάτρου πού δεν ανήκουν στον «καισα

ρικό» ποιητή.3 Δεν είναι τυχαίο δτι τα κείμενα πού απαρτίζουν τή σημα-

1. Τραγωδίαι του Σινώρ Άμπατε Πέτρου Μεταστάσιου, μεταφρασθεΐσαι εκ της 

Ιταλικής διαλέκτου εις την ημετέραν άπλην διάλεκτον, Ένετίησιν 1779, Παρά Δημη-

τρίω Θεοδοσίω τω εξ Ιωαννίνων. Ή έκδοση αύτη περιέχει τα έξης έργα: τόμος Α': 

'Αρταξέρξης, 'Αδριανός εν Συρία, Δημήτριος' τόμος Β': Ή ευσπλαχνία του Τίτου, Σι-

ρόης, Κάτων εν Ίτυκη. Ώ ς προς τήν ταυτότητα του μεταφραστή, οι περισσότεροι με

λετητές υποστηρίζουν δτι πρόκειται για τον Θωμά Ρόδιο. 

2. Πρόκειται για τή λανθάνουσα έκδοση της Ζηνοβίας πού τοποθετείται στα 

1755 και τή χειρόγραφη μετάφραση του Άναγνωρισμοΰ της Σεμιράμιδος του 1758 

από τον 'Αντώνιο Σουγδουρή. 

3. Χαρακτηριστική ή περίπτωση του έργου Τόμυρις, βασίλισσα της Σκυθίας, 

πού ό 'Έλληνας εκδότης Πολυζώης Λαμπανιτζιώτης διαφήμιζε το 1794 ώς προσεχώς 

εκδιδόμενο έργο του Μεταστάσιου, ενώ, όπως απέδειξε ό Δ. Σπάθης, είναι το λιμπρέ

το L'amor di figlio non conosciuto (1715) του Domenico Lalli (1679-1741) — π ο ύ ανέ

βηκε στη Βενετία σε μουσική του T. Albinoni— και πιθανόν να μην τοποθετήθηκε 

πλάι στο Ονομα του Ίταλοΰ ποιητή άπό απλή παραδρομή άλλα να είχε εμπορική σκο

πιμότητα. Βλ. Δημήτρης Σπάθης, Ό Διαφωτισμός και το νεοελληνικό θέατρο, Θεσ-
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ντική αύτη εκδοτική προσπάθεια είναι έργα του λυρικοί) θεάτρου. Βεβαί

ως ό Μεταστάσιος αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση λιμπρετίστα, κα

θώς ή αρτιότητα τών έργων πού συνέθετε έδινε τη δυνατότητα και μη 

μουσικού ανεβάσματος τους (κάτι πού συνέβαινε στον ελληνικό χώρο, 

στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, άλλα και στην Ιταλία), 4 ενώ στην ελλη

νική περίπτωση ή παρουσία του οφείλεται περισσότερο στο γεγονός Οτι 

στα έργα του βρίσκουμε το συνδυασμό ιδεωδών πού ταίριαζαν στα αιτή

ματα του Διαφωτισμού με τήν, απαραίτητη για τήν προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος του ευρύτερου κοινού, αίσθηματολογία ή όποια ολοκλήρω

νε τή συνταγή τού επιτυχημένου έργου. Τό γεγονός όμως δτι τα δράματα 

τού Μεταστάσιου μεταφράζονταν στα ελληνικά ως αναγνωστικοί φορείς 

τών ιδεών τού Διαφωτισμού δεν καταργεί ούτε τή θεατρική ούτε τή μου

σική τους ιδιότητα. 

Στο πλαίσιο της εκδοτικής πλημμυρίδας τών έργων τού Μεταστάσι

ου, ωστόσο, δεν επαναλήφθηκε κάποιο γεγονός της σημασίας και τού 

Ογκου της έκδοσης τού 1779 (εκτός άπό μία επανέκδοση της τό 1806). 

'Ένα ανάλογο εκδοτικό γεγονός θα λάβει χώρα μόνο λίγο πριν άπό τήν 

Επανάσταση, όταν τό 1820-1821 θα τυπωθούν στή Βιέννη σε ανώνυμη 

ελληνική μετάφραση δύο τόμοι με τίτλο Συλλογή 8ιαφόρων θεατρικών 

ποιημάτων (Έν Βιέννη της Αυστρίας, Έκ της Τυπογραφίας Δ. Δαβιδοβί-

κη, Τόμος Α', 1820 και Τόμος Β', 1821). Ή δίτομη αυτή έκδοση αποτε

λεί επίσης σημαντικό σταθμό για τήν ιστορία τού ελληνικού θεάτρου, Οχι 

μόνο επειδή κυκλοφόρησε τις παραμονές, κυριολεκτικά, τού 'Αγώνα για 

τήν εθνική ανεξαρτησία —πού άπό μία άποψη θεωρείται και τό τελευ

ταίο όριο τού ελληνικού Διαφωτισμού— άλλα και επειδή με τό σύνθετο 

περιεχόμενο της μας μεταφέρει τήν αντίληψη για τό θέατρο της εποχής: 

ή συλλογή αυτή περιέχει δραματικά κείμενα πού ανήκουν σε περισσότε-

σαλονίκη, University Studio Press, 1986, σ. 78-100, δπου σχολιάζεται ή ανέκδοτη τε

λικώς μετάφραση του έργου καθώς και ό σημαντικός διαμεσολαβητικός ρόλος του 

Ίταλοΰ δασκάλου τών παιδιών του 'Αλέξανδρου Υψηλάντη, Lionardo Panzini (1739-

1807), στην έκδοση του συγκεκριμένου λιμπρέτου. 

4. Βλ. Ρήγα Βελεστινλή, Τά 'Ολύμπια, Μετάφραση του Λιμπρέτου του Πιέτρο 

Μεταστάσιου, Βιέννη 1797, φιλολογική επιμέλεια Βάλτερ Ποΰχνερ, 'Αθήνα, Ιδρυμα 

Κώστα και Ελένης Ούράνη, 2000, σ. 20-21, δπου περιγράφεται ή απήχηση του δρα-

ματογράφου Μεταστάσιου σε δλη τή Βαλκανική Χερσόνησο τον 19ο αιώνα. Για τήν 

περίπτωση τής 'Ιταλίας, βλ. R. Giovagnoli, ((Πρόλογος» στο G. Costetti, Teatro 

italiano nel 1800, Roma 1901, σ. 9. 
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ρα του ενός είδη και με εμφανείς τις επιρροές του λυρικού θεάτρου. Στον 

πρώτο τόμο περιέχονται τα «θεατρικά ποιήματα»: Ό 'Αχιλλέας εν Σκύ-

ρω, Δράμα του Μεταστασίου εις τρεις Πράξεις, Ό Φιλώτας, Τραγωδία 

ηρωική εις μίαν Πράξιν, (0 Θεόφιλος, ή ή χαρά εις τά λοίσθια, Δραμά

των εις τεσσάρας σκηνάς και Ή 'Αριάδνη εν Νάξω, Μελόδραμα εις δυο 

σκηνάς. Ένώ ό δεύτερος τόμος πού έως τώρα εθεωρείτο λανθάνων5 

εμφανίζει τα έξης έργα στον κατάλογο περιεχομένων: Ή "Αλκηστις, Με

λόδραμα Βειλάνδου εις πέντε Πράξεις, Ή 'Εκλογή του 'Ηρακλέους, Δρά

μα λυρικον του αυτοί) εις μίαν Πράξιν, Άπόφασις του Μίδου, Μελόδραμα 

κωμικον του αυτοί) εις μίαν Πράξιν, Άριστος ή ή άντευεργετηθείσα φι

λοπατρία, Δράμα Φιλήμονος εις δώδεκα σκηνάς. Έκτος από την έντονη 

παρουσία της ελληνικής μυθολογίας στη θεματολογία τών έργων, δύσκο

λα θα περνούσαν απαρατήρητοι και οι μουσικοί χαρακτηρισμοί τών τίτ

λων τους. 

Τό πρώτο έργο της συλλογής, ό Άχιλλευς εν Σκύρω του Μεταστασί

ου, ή έκδοση του όποιου αποτελεί αναδημοσίευση τής μετάφρασης πού 

είχε εκδώσει στή Βιέννη τό 1794 ό Πολυζώης Λαμπανιτζιώτης6 και 

ή όποια ήταν γνωστή στο ελληνόφωνο αναγνωστικό κοινό ήδη από 

τό 1783, καθώς κυκλοφορούσε σέ χειρόγραφη μορφή στις παραδουνά

βιες ηγεμονίες,7 είναι λιμπρέτο Οπερας (παρότι ό μουσικός του χαρακτή

ρας δέν δηλώνεται στα περιεχόμενα, όπως συμβαίνει μέ τα άλλα έργα, 

προφανώς επειδή ακολουθείται ό χαρακτηρισμός τής πρώτης έκδοσης: 

5. Παρότι, σχολιάζεται, άπό τον Λέανδρο Βρανούση (βλ. Λέανδρος Βρανούσης 

(έπιμ.) Έφημερίς, ή αρχαιότερη ελληνική εφημερίδα πού έχει διασωθεί, Άφοι Μαρκί-

δες Πουλιού, Βιέννη 1791-1797, επανέκδοση 'Αθήνα 1995, τ. 5, σ. 676), ό τόμος αυτός 

εθεωρείτο λανθάνων από τη βιβλιογραφία. Ευχαριστώ την κ. Πόπη Πολέμη, για τη 

βοήθεια εντοπισμού του, και την κ. Μαρία Ήλιου για τη διάθεση του τόμου για μελέ

τη. Μέ την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κ. Δημήτρη Σπάθη για τις 

υποδείξεις του. 

6. Άχιλλεύς εν Σκίρω, δράμα του Άββα Μεταστασίου, Καισαρικοί) ποιητοΰ, με-

ταφρασθεν εκ της ιταλικής διαλέκτου εις την ήμετέραν άπλήν φράσιν μετά στιχουρ

γίας, νυν πρώτον Τύποις εκδοθείσα, δαπάνη και επιμέλεια Πολυζώη Ααμπανιτζιώτη 

του εξ Ιωαννίνων, Έ κ τής ελληνικής Τυπογραφίας Γ. Βενδότη, Έν Βιέννη Άουστρίας 

1794. Ή ορθογραφία τής Σκύρου έχει αλλάξει άπό τό 1794 ως τό 1820. 

7. Βλ. Σπάθης, 6.π., σ. 72. ,νΑς σημειωθεί ακόμη δτι άπό την ελληνική αύτη με

τάφραση το έργο του Μεταστασίου μεταφράστηκε και στα ρουμανικά το 1797 από 

τον) . Slatineanu. Βλ. Λαδάς - Χατζηδήμος, Ελληνική Βιβλιογραφία, τόμος Β' (1791-

1794), 'Αθήνα 1973, σ. 312. 
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«Δράμα»). Ή μετάφραση είναι έμμετρη για τις άριες και τα χορωδιακά 

και πεζή για τα ρετσιτατίβα, κάτι πού ισχύει γιά Ολα τά λυρικά έργα της 

συλλογής, άλλα πού αποτελούσε και μία συνήθη πρακτική γιά τή μετά

φραση λιμπρέτων στά ελληνικά.8 ,λΑν κάνουμε μία σύγκριση του ελληνι

κού 'Αχιλλέα με μία μετάφραση πού έγινε στά γαλλικά και τυπώθηκε 

στην Πετρούπολη το 1778, με αφορμή τήν πρεμιέρα της όπερας σε μου

σική του Giovanni Paisiello, θά διαπιστώσουμε Οτι στην έκδοση αυτή, 

πού είναι δίγλωσση με το ιταλικό και το γαλλικό κείμενο αντικριστά, τά 

σημεία δπου υπάρχουν οι άριες και τά χορωδιακά (πού στην ελληνική με

τάφραση είναι έμμετρα) στή γαλλική γλώσσα παραμένουν σε πεζό, άλλα 

τυπώνονται με πλάγια στοιχεία και ξεχωρίζουν οπτικώς. Βεβαίως ή 

γαλλική μετάφραση θά έγινε γιά λόγους κατανόησης του έργου πού θά 

ανέβαινε στά ιταλικά, και ή πλάγια γραφή των αριών θά έγινε γιά πρα

κτικούς λόγους εντοπισμού τους, άλλα και ή ελληνική μετάφραση σε 

αναγνωστικό κοινό απευθυνόταν, δεν είχε αξιώσεις παραστάσεως, αν και 

δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τό ενδεχόμενο οι άριες να μεταφράστη

καν με τρόπο πού να μπορούν να τραγουδηθούν στή μουσική κάποιου α

πό τους συνθέτες πού μελοποίησαν τό λιμπρέτο (εκτός άπό τόν Paisiello 

μπορούμε να αναφέρουμε τους Jomelli, Anfossi, Caldara, Hasse, κ.ά.). 

Τό δεύτερο έργο, ό Φιλώτας, αποτελεί μετάφραση του ομώνυμου θε

ατρικού έργου του Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781)9 και σύμφωνα 

με τόν Βρανούση είναι επανέκδοση της πρώτης έκδοσης του έργου πού 

έγινε τό 1796 ή 1797.10 'Έχουμε λοιπόν και πάλι τήν ένταξη ενός ήδη τυ

πωμένου έργου στην έκδοση αυτή με τή διαφορά ότι στό τέλος της συ

γκεκριμένης έκδοσης υπάρχει ή «Προσθήκη δύο τραγωδιών, τά όποια 

8. Μέ εξαίρεση τή δίτομη έκδοση του 1779 με τα έξι έργα του Μεταστάσιου πού 

μεταφέρονται στα ελληνικά σε πεζό και τή μετάφραση των 'Ολυμπίων του Μεταστά

σιου άπο τον Ρήγα Βελεστινλή (Βιέννη 1797) πού είναι δλη έμμετρη, θα μπορούσαμε 

να ποΰμε δτι ή συνηθέστερη μεταφραστική πρακτική ακολουθούσε τήν εναλλαγή έμ

μετρου και πεζοΰ λόγου. 

9. Τήν ταύτιση κάνει πρώτος ό Βελουδής (Georg Veloudis, Germa.nogra.ecm, 

Deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur, 1750-1944, Amsterdam 1983, σ. 

114) και επιβεβαιώνει ό Βρανούσης (Βρανούσης, ο.π., σ. 670). 

10. Βρανούσης, ο.π., σ. 670. Έ πρώτη έκδοση του έργου τοποθετείται στα τέλη 

του 1796 ή στις αρχές του 1797, καθώς ό τόμος κυκλοφόρησε χωρίς χρονολογία: Φι

λώτας, τραγωδία -ηρωική εις μίαν πράξιν, -ήτοι μονό8ραμος, Βιέννη παρά Μαρκίδ.-

Πούλιου (βλ. Λαδάς - Χατζηδήμος, ο.π., τόμος Γ' (1796-1799), σ. 45). Και του Φι

λώτα ή ορθογραφία έχει αλλάξει στο διάστημα 1796/1797-1820. 
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φαίνεται να άναφέρωνται εις ταύτην την ήρωϊκήν τραγωδιαν», άπο τα 

όποια το Ινα ονομάζεται «Έπινίκιον» και έχει το χαρακτήρα χορωδιακού 

(παρότι το έργο δεν έχει χορό) και το άλλο προορίζεται για τον Παρμε-

νίωνα, «κατά την μελωδίαν: nel cor non mi più sento». fH «μελωδία» 

αύτη δεν είναι άλλη άπο την ομώνυμη, και περιώνυμη την εποχή εκείνη, 

άρια της όπερας του Giovanni Paisiello (1740-1816) La Molinara, ossia 

L'amor contrastato, σε λιμπρέτο του Giuseppe Palomba (e. 1765-1825), 

πού πρωτοπαρουσιάστηκε στή Νάπολη το 1788. Ή συγκεκριμένη άρια, 

πού ενέπνευσε πολλούς συνθέτες, μεταξύ των όποιων και τους Beetho

ven11 και Paganini,12 μεταφέρθηκε στα ελληνικά κατά τρόπο πού να μπο

ρεί να τραγουδηθεί στή μελωδία του Paisiello, αυτό άλλωστε σημαίνει και 

ή φράση «κατά τήν μελωδίαν». Μάλιστα, στην πραγματικότητα, Οχι 

απλώς δεν πρόκειται για «πιστή μετάφραση των ιταλικών» στίχων,13 

άλλα το διανοητικό περιεχόμενο του ποιήματος δεν έχει καμία σχέση με 

τήν κωμική Οπερα του Ιταλού συνθέτη. Είναι μάλλον πιθανότερο ό 

'Έλληνας μεταφραστής να εντόπισε δύο ποιήματα τών όποιων το περιε

χόμενο ήταν σχετικό με τον Φιλώτα (καθώς τό ελληνικό κείμενο δεν ακο

λουθεί ούτε νοηματικά ούτε και ποιητικά τό ιταλικό πρωτότυπο, τό μόνο 

στοιχείο πού συνδέει τό ελληνικό κείμενο με τους ιταλικούς στίχους είναι 

ή μουσική)14 και νά τά πρόσθεσε στο τέλος, ή ακόμη δεν αποκλείεται νά 

πρόκειται και για πρωτογενή ποιητική δημιουργία* ή διάδοση της άριας 

11. 'Έγραψε έξι παραλλαγές πάνω στην άρια («Mich fließen alle Freuden», 

1796), πιθανόν ύστερα από παρακολούθηση του έργου στή Βιέννη τό 1795. 

12. Παραλλαγές για σόλο βιολί σέ σολ μείζονα. 

13. Βρανούσης, ο.π., σ. 664. 

14. Παραθέτουμε το ιταλικό και ελληνικό κείμενο αντικριστά (το ελληνικό δπως 

ακριβώς τυπώνεται στην έκδοση)* δύσκολα θα μπορούσε να τα συσχετίσει κανείς 

χωρίς τη βοήθεια της μουσικής: 

((Nel cor più non mi sento ((Ήγεμών τι μετεβλήθης, φλογίσθης δια τι; 

Brillar la gioventù Πόθεν αυτή ή φλόγα, ειπέ μοι δια τι; 

Cagion del mio tormento, Σύ στρέφεσαι άνησύχως. 

amor, sei colpa tu. Φλογίζεσαι άμειλίχως. 

Mi stuzzichi, mi mastichi, Τ έπαθες ήγεμών! θάρρος! θάρρος! θάρρος! 

mi pungichi, mi pizzichi; Παιγνίδια 'ναι της τύχης αυτά πού πάσχομεν.» 

che cosa è questo ahimè? 

Pietà, pietà, pietà! 

Amore è un certo che, 

che disparar mi fa!» 
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αυτής την εποχή εκείνη, πού καθίσταται φανερή και άπό το γεγονός ότι ό 

'Έλληνας συγγραφέας σημειώνει μόνο τον τίτλο της, χωρίς να κατονομά

ζει το συνθέτη πού τήν ανέδειξε (θεωρώντας το πιθανόν περιττό, ως 

αυτονόητο), θα πρέπει να αποτέλεσε και το λόγο για τον όποιο επιλέχθη

κε ως προσθήκη. Το εγχείρημα αυτό αποτελεί τήν απαρχή μιας πρα

κτικής πού κυριάρχησε στον ελληνικό 19ο αιώνα και πού άφορα τις μετα

φράσεις «κατά τήν μελωδίαν», ή ακόμη συνηθέστερα, τή συγγραφή ποι

ημάτων άπο 'Έλληνες ποιητές, περισσότερο ή λιγότερο γνωστούς, πάνω 

σε γνωστές μελωδίες άπο όπερες.15 

Δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλείς υποθέσεις για το ποιος ήταν 

εκείνος πού έκανε τις προσθήκες στο έργο του Lessing. ,ΧΑν ή μετάφραση 

του Φιλώτα δεν αποτελούσε αναδημοσίευση παλαιότερης ελληνικής έκ

δοσης, θα μπορούσαμε να εικάσουμε ότι ό 'Έλληνας μεταφραστής ακο

λούθησε κάποια γερμανική έκδοση στην όποια υπήρχε ή προσθήκη των 

δύο αυτών ((τραγωδιών»* δεδομένου όμως ότι τό ελληνικό κείμενο τής 

έκδοσης του 1820 ακολουθεί εκείνο του 1796/1797 πού δεν είχε τέτοια 

προσθήκη και ελλείψει άλλων στοιχείων για τό μεταφραστή και τον 

έκδοτη τής δίτομης έκδοσης (πού θα μπορούσε να είναι και τό ίδιο πρό

σωπο), καθώς ή έκδοση του 1820-1821 δεν συνοδεύεται άπο κανένα προ

λογικό ή έπιλογικό κείμενο, είναι πιθανότερο υπεύθυνος για τή συγκεκρι

μένη προσθήκη τών δύο «τραγωδιών» να είναι ό ανώνυμος εκδότης (ίσως 

και μεταφραστής έργου ή έργων) πού κρύβεται πίσω άπό τήν εκδοτική 

αυτή απόπειρα. Μάλιστα ό Λέανδρος Βρανούσης δεν αποκλείει τό ενδε

χόμενο να πρόκειται για τον ίδιο μεταφραστή πού είχε γνωρίσει στο 

ελληνικό αναγνωστικό κοινό τα δύο αύτα έργα πριν άπό είκοσι πέντε 

χρόνια και πού αποφάσισε να επαναλάβει τήν εκδοσή τους εμπλουτίζο

ντας τα.1 6 Ή τολμηρή αυτή ιδέα του Βρανούση δεν μας φαίνεται πολύ πι

θανή (τουλάχιστον για τήν περίπτωση του έργου του Μεταστάσιου 

μάλλον θα πρέπει να αποκλειστεί, εφόσον ό Άχιλλεύς, Οπως είπαμε, κυ-

15. Το γεγονός πού σχολιάζει, και ό Βρανούσης (βλ. Βρανούσης, ο.π., σ. 667) 

είχε ήδη επισημανθεί το 1890 άπο τήν 'Αθηνά Σερεμέτη («Το μελόδραμα εν Ελλάδι», 

Παρνασσός 13 (1890), 85-100, ειδικότερα 90). Έκτος από τις συλλογές τοΰ Α. Ρ. Ρα

γκαβή (Μουσική 'Ανθοδέσμη, 'Αθήνα, χ.χ.) και τοΰ Α. Σιγαλά (Συλλογή εθνικών 

ασμάτων, 'Αθήνα 1880), και άπό τον Α. Ζωηρό πού αναφέρει ό Βρανούσης, θα προ

σθέταμε ακόμη και τους Νικόλαο Α. Σούτσο, 'Ιωάννη Ι. Σκυλίσση, Τιμολέοντα 

Άμπελά, Π. Κ. 'Αποστολίδη, κ.ά. 

16. Βλ. Βρανούσης, ο.π., σ. 679. 
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κλοφορούσε επί μία δεκαετία πριν άπό την έκδοση του σε χειρόγραφη 

μορφή) και δεδομένου ότι πρόκειται για δύο έργα πού μεταφράστηκαν 

άπο διαφορετική γλώσσα, είναι πιθανότερο να προέρχονται άπο διαφορε

τικούς μεταφραστές. Δεν θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμε

νο ό εκδότης και πιθανός μεταφραστής του 1820 να είναι ό πρώτος μετα

φραστής του Φιλώτα του 1796/1797, ό όποιος ίσως στην επανέκδοση της 

μετάφρασης του να αποφάσισε να προσθέσει τις δύο αυτές άριες, πού 

ίσως να υπήρχαν στή γερμανική έκδοση άπο τήν όποια μετέφρασε τό 

έργο του Lessing. Μας φαίνεται δμως πιθανότερο ό εκδότης του 1820-

1821 να χρησιμοποίησε δύο υπάρχουσες μεταφράσεις πού είχαν γίνει άπό 

άλλους μεταφραστές για να συμπληρώσει τή δραματική αυτή ανθολογία 

του και στή συνέχεια να έκανε τις προσθήκες τών δύο τραγουδιών. Ή 

άποψη του Βρανούση ότι ό μεταφραστής και τών οκτώ έργων (ή τών έξι, 

αν τα δύο πρώτα ανήκουν σε άλλους μεταφραστές) θα πρέπει να ήταν και 

ό εκδότης τους, επειδή, στην αντίθετη περίπτωση ό τελευταίος θα κατο

νόμαζε ή θα ευχαριστούσε τό μεταφραστή, όπως συνέβαινε σε ανάλογες 

περιπτώσεις,17 μοιάζει εύλογη, άλλα δέν μπορεί να τεκμηριωθεί. 

Μέ εξαίρεση τα δύο αυτά έργα πού αποτελούν επανέκδοση παλαιό

τερων μεταφράσεων, τα υπόλοιπα έργα του πρώτου τόμου εμφανίζονται 

για πρώτη φορά σέ ελληνική γλώσσα. Πρόκειται για τόν άταύτιστο, α

κόμη, και άγνωστου πατρότητος Θεόφιλο, ένα δραματικό έργο χωρίς ιδι

αίτερο ενδιαφέρον, ή επιλογή του όποιου θα πρέπει να υπαγορεύτηκε, κυ

ρίως, άπό τό ελληνικό του θέμα, και τήν Αριάδνη εν Νάξω, έργο πού ορ

θώς αποδόθηκε άπό τόν Βελουδή18 στον Johann Christian Brandes (1735-

1799), αν και ή σημασία του δέν οφείλεται τόσο στό δημιουργό του θεα

τρικού κειμένου δσο στό συνθέτη πού τό ανέδειξε, και στην επακόλου

θη θέση πού τό έργο κατέλαβε στην ιστορία του γερμανικού λυρικού 

θεάτρου. Ό συνθέτης αυτός είναι ό Βοημός Georg (Anton) [Jiri Antonin] 

Benda (1722-1795), μέλος της μεγάλης μουσικής οικογένειας τών Benda, 

ό οποΧος έμεινε γνωστός στην ιστορία της μουσικής χάρη στή μελοποίη

ση αυτού ακριβώς του έργου. 

Ή ελληνική έκδοση της 'Αριάδνης ακολουθεί πιστά τό γερμανικό 

πρωτότυπο Ariadne auf Naxos, Duodrama, μέ εξαίρεση τή μετάφραση 

του ορού Duodrama πού γίνεται ((Μελόδραμα εις δύο σκηνάς» (ορός 

17. Βλ. Βρανούσης, δ.π. 

18. Βλ. Veloudis, ο.π., σ. 114-115. 
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πού, έκτος άπο τον υπότιτλο, επαναλαμβάνεται και στην «Υπόθεση» του 

έργου)* πιθανόν ή προσθήκη «εις δύο σκηνας» να προσπαθεί να αποδώσει 

τόν αριθμό «δύο» πού υπάρχει στον όρο Duodrama, καθώς ό όρος δράμα 

την εποχή αυτή σήμαινε και πράξη του έργου. Ξεχωριστό ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός δτι ό μεταφραστής, ή έκδοτης, αποφασίζει να 

προσθέσει και έδώ «μέλη τινά, τα όποια φαίνονται να μήν είναι τόσον 

άχρηστα, άλλα μάλλον αρμόδια εις το προκείμενον»,19 πού δεν υπάρχουν 

στις γερμανικές εκδόσεις του 18ου και 19ου αιώνα τις όποιες μπόρεσα να 

εντοπίσω στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Βιέννης.20 Τα «μέλη» αυτά είναι 

γραμμένα σε στίχο, σε αντίθεση με τό υπόλοιπο έργο πού είναι κατά το 

μέγιστο μέρος σε πεζό, με εξαίρεση κάποια έμμετρα σημεία πού πιθανόν 

να τραγουδιούνταν: π.χ. ό ρόλος της Όρειάδος είναι γραμμένος όλος 

έμμετρα, γεγονός πού θα μπορούσε να σημαίνει και τή μουσική εκφορά 

του, αν και στην έκδοση της παρτιτούρας του έργου δεν υπάρχει σχετική 

ένδειξη.21 Οι προσθήκες αυτές είναι δέκα και αποτελούνται άπό 2 χορω

διακά (πού τραγουδούν οι 'Έλληνες) και 9 άριες (3 ό Θησέας, 3 ή 'Αριάδ

νη, 1 ή Όρειάς) και μία άρια ενός προσώπου πού δεν υπάρχει ως σκηνικό 

πρόσωπο, του Έρωτα, και του οποίου ή παρεμβολή φαίνεται να σχολιά

ζει έξωκειμενικά τό έργο.22 Τό πρόσωπο του 'Έρωτα συχνά ενείχε τό ρό

λο ενός ανώτερου κριτή ή σχολιαστή των τεκταινομένων στό θέατρο και 

τήν Οπερα τής εποχής του Μπαρόκ, όποτε ή εν λόγω προσθήκη θα μπο

ρούσε να θεωρηθεί κατάλοιπο μιας μακράς δραματουργικής παράδοσης, 

άλλα στή συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μία έξωθεν 

19. Συλλογή διαφόρων θεατρικών ποιημάτων, τόμος Α', Έ ν Βιέννη τής Αυ

στρίας, Έ κ τής Τυπογραφίας Δ. Δαβιδοβίκη, 1820, σ. 200. 

20. Ariadne aufNaxos, ein Duodrama mit musikalischen Accompagnament des 

Kapelldirector Benda, Frankfurt und Leipzig 1780* Ariadne aufNaxos, ein Duodrama 

von Herrn Brandes. Die Musik ist von Herrn Georg Benda, Alsen 1791* Ariadne auf 

Naxos, ein Duodrama. Die Musik von Benda, Wien 1810. 

21. Βλ. Georg Benda, Arianna aufNaxos, Melodramma, Musica Antiqua Bohe-

mica, Praha, Editio Supraphon, 1984, seria Π, Ν. 10. 

22. 'Ύστερα άπο τα λόγια τής Αριάδνης: «Ποια δυναστεία, ποια αναντίρρητος 

μαγική δύναμις μέ εμποδίζει;», υπάρχει ό δείκτης για τήν άρια του 'Έρωτα: ((Τούτα 

πού λέγ' δλα νουθεσία / Είναι σ' ταΐς νέαις ταΐς τρυφεραΐς. / 'Ας ενθυμούνται τήν δυ

στυχία / Τής Αριάδνης αϊ σοβαραίς. / Κι ας λάβουν μέτρα και νουθεσίαν / Α π ' ενα 

παιδάκι ωσάν έμέ. / Να μή μωραίνουν μ' άπελπισίαν / Α π ' τον έρωτα τον προς έμέ». 

Βλ. Συλλογή διαφόρων θεατρικών ποιημάτων, τ. Α', δ.π., σ. 208 και 223 αντιστοί

χως-
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παρέμβαση, πού δεν ανήκει στο συγγραφέα, άλλα σε κάποιο ξένο χέρι. 

Είναι θεμιτό να θεωρήσουμε πιθανότερο την προσθήκη αύτη να την έκα

νε ό 'Έλληνας μεταφραστής, δεδομένου δτι κάτι ανάλογο συνέβη και με 

τον Φιλώτα. Δεν αποκλείεται όμως ό μεταφραστής να ακολούθησε κά

ποια έκδοση του έργου πού δεν έχει εντοπιστεί, στην όποια να υπήρχαν οι 

προστεθείσες άριες, πιθανόν ως συμπλήρωμα σε παράσταση. 

Ό δεύτερος τόμος, του 1821, του όποιου ή τύχη εως τώρα αγνο

ούνταν, καθώς απουσίαζε άπό τις βιβλιογραφίες,23 πιθανόν να οφείλει τή 

διάσωση του στον Λέανδρο Βρανούση, ό οποίος φαίνεται να είναι ό μόνος 

πού τον είχε δει και σχολιάσει. Ό τόμος αυτός περιέχει τρία έργα του 

ίδιου συγγραφέα και μάλιστα με καθαρά μουσικό περιεχόμενο: "Αλκη-

στις, Μελόδραμα, Ή Έκλογη του Ηρακλέους, Δράμα λυρικόν, Ή Άπό-

φασις του Μί8ου, Μελόδραμα κωμικον —και τα τρία του Βειλάνδου, δη

λαδή του Γερμανού συγγραφέα Christian Martin Wieland (1733-1813) — 

και τό "Αριστος, 7} ή άντευεργετηθεϊσα φιλοπατρία του Φιλήμονος. Για 

τόν "Αριστο και τό συγγραφέα του δεν καταφέραμε να συγκεντρώσουμε 

επαρκή στοιχεία έτσι ώστε να εντοπίσουμε τό, πιθανότατα, γερμανικό 

πρωτότυπο.24 Τό πεζό κείμενο, πού διανθίζεται με έναν εκτενή έμμετρο 

μονόλογο του "Αριστου (πιθανόν άρια), έχει έντονο πατριωτικό περιεχό-

23. Ή πρώτη καταγραφή της έκδοσης άπό τή Βιβλιογραφία Γκίνη - Μέξα 

(ΓΜ10142*) αναφέρει, μόνο τον Α' τόμο, καθώς και ή βιβλιογραφική αναφορά του Φί

λιππου Ήλιου («Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες και συμπληρώσεις», 

Ό 'Ερανιστής 13 (1976), 107), δπου επισημαίνεται και ή αυτοψία του πρώτου αύτοΰ 

τόμου. Για τον δεύτερο τόμο, ό Ήλιου σε μεταγενέστερο κείμενο του σημειώνει δτι 

λανθάνει και παραθέτει μονάχα τα περιεχόμενα του άπο κάποια είδηση του τυπογρα

φείου Δαβιδοβίκη του 1822 (βλ. Φίλιππος Ήλιου, ((Νέες προσθήκες στην Ελληνική 

Βιβλιογραφία 1800-1863», Τετράδια Εργασίας 10, Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1988, σ. 432· 

μάλιστα ό Ήλιου τοποθετεί τήν έκδοση και του Β' τόμου το 1820). 'Έτσι περνάει ό 

τόμος και στην πρόσφατη βιβλιογραφία του Κ. Γ. Κασίνη (Βιβλιογραφία των ελλη

νικών μεταφράσεων της ξένης λογοτεχνίας W-IK' αι. Αυτοτελείς εκδόσεις, Τόμος 

Α' 1801-1900, 'Αθήνα, Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, 2006, σ. 52). 

24. Ή υπόθεση πού κάνει ό Βελουδής (Veloudis, ο.π., σ. 555) γνωρίζοντας μόνο 

τόν τίτλο του έργου, δτι δηλαδή πιθανόν να είναι και αυτό έργο του Wieland, τό 

Athenion, gennant Aristion (1781), δεν ευσταθεί, καθώς ή έκδοση του 1821 αποδίδει 

τό έργο σε κάποιον Φιλήμονα. Ό τελευταίος δεν ταυτίζεται με τον ομώνυμο κωμω-

διογράφο τής εποχής του Μενάνδρου, και καλλιτεχνικό του αντίπαλο, καθώς μια τέ

τοια επιλογή δεν δικαιολογείται για τήν έκδοση αύτη, άλλα ούτε και το έργο Άριστος 

έχει καμία σχέση με τή νέα κωμωδία πού καλλιέργησε ό Φιλήμων. 
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μενο, πού δεν θα πρέπει να ήταν άσχετο με τις απελευθερωτικές αναζη

τήσεις τών Ελλήνων τις παραμονές της Επανάστασης. Ή χρονική στιγ

μή της έκδοσης τών δύο τόμων, άλλωστε, μοιάζει να ερμηνεύει το απο

κλειστικώς ελληνικού ενδιαφέροντος περιεχόμενο τών οκτώ έργων. 

Τα άλλα τρία έργα του τόμου είναι λιμπρέτα του Wieland. fH "Αλ

κηστης και Ή εκλογή του 'Ηρακλέους είναι δύο έργα πού μεταφράστη

καν μέ το ίδιο πνεύμα πού χαρακτηρίζει και τα δύο λυρικά έργα του πρώ

του τόμου, δηλαδή μέ εναλλαγή έμμετρου και πεζού λόγου. Ή υπόθεση 

της "Αλκ^στ^ς· είναι γνωστή άπό τήν ομώνυμη τραγωδία του Ευριπίδη, 

ενώ ή αλληγορική 'Εκλογή του Ηρακλέους δραματοποιεί τήν άμφιταλά-

ντευση τού Ηρακλή σέ νεαρή ηλικία μεταξύ της Αρετής και της Κακίας 

ή «ηδονικής Αργίας». Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τρίτο έργο 

τού Wieland, το μόνο κωμικό έργο όλης τής συλλογής, Ή Άπόφασις του 

Μίδου. Ό ιδιάζων χαρακτήρας τού συγκεκριμένου έργου δέν έγκειται τό

σο στο μή σοβαρό περιεχόμενο του, όσο στο γεγονός Οτι είναι αρκετά 

τολμηρό, κάτι πού εκδηλώνεται και λεκτικώς,25 και πού δέν είναι απίθα

νο να ευθύνεται εν μέρει και για τήν έως πρότινος εξαφάνιση τού τόμου. 

Ή απόφαση τού βασιλιά Μίδα, δηλαδή ή προτίμηση του για τό τραγούδι 

τού Πανός έναντι εκείνου τού Απόλλωνα, πού αποτελεί και τό θέμα τού 

έργου, δίνει τήν αφορμή για πολλές μουσικές επιδόσεις τών πρωταγωνι

στών και, βεβαίως, τόν εν λόγω επί σκηνής διαγωνισμό τραγουδιού Ά-

πόλλωνα-Πανός. Τό έργο δέν στερείται μηνυμάτων, έστω και στό πλαί

σιο τής σατιρικής διάθεσης τού συγγραφέα, έτσι όταν τό κοινό εκφράζει 

τή δυσαρέσκεια του για τό τραγούδι τού βασιλιά (ό όποιος προσπαθεί να 

μιμηθεί τόν Πάνα), ό Wieland αποφαίνεται, δια στόματος Μίδα: «Είναι 

δυνατόν; 'Όμως τι λογής άνθρωποι είναι αυτοί οίτινες δέν αγαπούν να 

άκούσωσι μέ τα ώτά των τήν μουσικήν, μήτε έχουν καρδίαν εις τό κορμί 

των».26 

Ή συνύπαρξη τριών έργων τού ίδιου συγγραφέα στον τόμο αυτό ο

δηγεί στή σκέψη πώς ό 'Έλληνας μεταφραστής ακολούθησε κάποια άνά-

25. 'Αναφέρουμε ενδεικτικά τήν περιγραφή του φίλιου άπο τον Σάτυρο: «εν μι

κρόν φίλημα δίδεται πολύ όγλίγορα, διότι μόλις σφίγγω τα χείλη να το γλείψω μέ τό 

ρούφηγμα, μόλις πιστεύω να τό απολαύσω και ευθύς φεύγει» (βλ. Συλλογή διαφόρων 

θεατρικών ποιημάτων, τ. Β', δ.π., σ. 120) και τήν λέξη «πόρνη» (Πάν: «Πιστεύω δτι 

τούτη ή πόρνη θέλει να μας πηράξη», σ. 131). 

26. Συλλογή διαφόρων θεατρικών ποιημάτων, τ. Β, δ.π., σ. 141. 
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λογη γερμανική έκδοση. Μπορούμε να υποστηρίξουμε με ασφάλεια ότι 

ή έκδοση αύτη είναι ό 26ος τόμος των 'Απάντων του Wieland (Λειψία 

1796), δπου δημοσιεύονται τέσσερα λιμπρέτα του Γερμανού συγγραφέα: 

Alceste, Singspiel Rosamunde, Singspiel Die Wähl des Herkules, lyrisches 
Drama και Das Unheil des Midas, komisches Singspiel' με εξαίρεση τη 

Ροζαμούνδη, πού θα πρέπει να παραλείφθηκε λόγω του ιστορικού και Οχι 

αρχαιοελληνικού περιεχομένου της, τα υπόλοιπα τρία έργα μεταφέρονται 

στην ελληνική έκδοση με τήν ίδια σειρά και τους αντίστοιχους χαρακτη

ρισμούς: Ή "Αλχηστις, Μελόδραμα, Ή 'Εκλογή του 'Ηρακλέους, Δράμα 

λυρικόν, Ή Απόφασις του MiSou, Μελόδραμα κωμικόν ενδιαφέρον έχει 

πώς ή ελληνική μετάφραση παραμένει πιστή στον ακριβή διαχωρισμό 

τών ειδών, κάτι πού δεν συμβαίνει καθόλου στα γενικά και μουσικά λε

ξικά πού μιλούν για τόν Wieland.27 

fH συγκέντρωση τών παραπάνω έργων στους δύο αυτούς τόμους 

μπορεί, με εξαίρεση τα τρία έργα τού Wieland, να φαίνεται κάπως ασύν

δετη. Στην πραγματικότητα δμως οι επιλογές τού 'Έλληνα εκδότη/με

ταφραστή δεν είναι καθόλου τυχαίες, δπως δεν θα πρέπει να θεωρηθεί τυ

χαίος και ό επεμβατικός του ρόλος στην τελική μορφή τών έργων (είναι, 

πιστεύουμε, θεμιτό να τού αποδίδουμε, έστω με κάποιες επιφυλάξεις, 

τήν ευθύνη τών προσθηκών). Ή σημασία τών περισσοτέρων άπό τα έργα 

αύτα (τουλάχιστον τών εξι ταυτισμένων έργων) είναι ξεχωριστή για τήν 

ιστορία της γερμανικής δραματουργίας τού τέλους τού 18ου αιώνα, για 

τή δημιουργία της γερμανικής όπερας άλλα και της αισθητικής της, δπως 

θα δούμε στή συνέχεια. 

Τα οκτώ έργα της δίτομης έκδοσης παρουσιάζουν ειδολογικές δια-

27. Το καθόλου αναξιόπιστο λεξικό του F. Stieger (Opernlexikon,Tutz'mg 1975) 

αποδίδει τήν 'Απόφαση του Μίδα σε άλλον Wieland, στον G. Μ. Wieland (και μάλιστα 

δύο φορές, και στο λήμμα Wieland και στο λήμμα Das Urteil des Midas), και δεδομέ

νου δτι το έργο δεν ανέβηκε παρά στις αρχές του 20ου αιώνα (το 1905, στο Βερολίνο 

σέ μουσική Η. Herman), ό αναγνώστης είναι πεπεισμένος δτι πρόκειται για συνωνυ

μία. Το ίδιο λεξικό χαρακτηρίζει τήν 'Εκλογή του 'Ηρακλέους ((Singspiel» στο λήμμα 

Wieland και ((Oper» στο λήμμα Die Wahl des Herkules. 'Ανάλογη σύγχυση κυριαρχεί 

και στην πλειονότητα τών σοβαρών μουσικών λεξικών, με εξαίρεση τήν τελευταία 

έκδοση του Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel, Bärenreiter, Stuttgard, 

Metzler, 1994-2007 (στο εξής MGG)' ή σύγχυση αυτή δημιουργείται, δπως θα δοΰμε 

στή συνέχεια, άπό ενα εγγενές πρόβλημα ορολογίας. 'Όσο γιά τα γενικά λεξικά, ή 

σχέση του Wieland μέ τή μουσική περνάει απαρατήρητη (ακόμη και στο σύγχρονο 

Reclams Lexikon des deutschsprachigen Autoren του 2001). 
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φορές: «δράμα», «τραγωδία ηρωική», «δραμάτιον», «μελόδραμα», «δρά

μα λυρικόν», «μελόδραμα κωμικόν». Τι ακριβώς σημαίνουν αυτοί οι χα

ρακτηρισμοί και σε τι συνίστανται οι διαφορές τους; Ό Άχιλλευς εν Σκυ-

ρω, το πρώτο έργο της συλλογής χαρακτηρίζεται «δράμα», άλλα είναι 

ενα άπό τα γνωστότερα λιμπρέτα του Μεταστάσιου. Ό χαρακτηρισμός 

εδώ ακολουθεί εκείνον τής πρώτης έκδοσης του έργου, Οπως είπαμε, ό 

όποιος με τή σειρά του μεταφράζει ουσιαστικά με τόν όρο δράμα το ι

ταλικό «dramma per musica». Ό Φιλώτας χαρακτηρίζεται «τραγωδία 

ηρωική» αποδίδοντας, ήδη άπό τόν υπότιτλο, το ηρωικό περιεχόμενο του 

έργου, ενώ ό Θεόφιλος είναι «δραμάτιον» δηλαδή δράμα μικρής εκτάσε

ως και στοιχειώδους πλοκής (ίσως θα ήταν ορθότερο να τό ονομάζαμε 

«σκηνή»). Τό πρώτο έργο πού περιέχει έναν διαφορετικό χαρακτηρισμό 

είναι Ή Αριάδνη εν Νάξω που ονομάζεται «μελόδραμα». «Μελόδραμα» 

χαρακτηρίζεται όμως και ή "Αλκή στις του δεύτερου τόμου, «κωμικόν 

μελόδραμα» Ή Άπόφασις του Μίδου και «Δράμα λυρικόν» Ή 'Εκλογή 

του Ηρακλέους, δηλαδή τα τρία έργα του Wieland, τα όποια όμως δεν 

μοιάζουν τόσο μορφολογικά με τήν 'Αριάδνη, άλλα έχουν περισσότερο τό 

χαρακτήρα του κανονικού λιμπρέτου Οπερας, και είναι πιό κοντά, άπό 

αυτήν τήν άποψη, στον 'Αχιλλέα του Μεταστάσιου. Θα μπορούσε λοιπόν 

ή 'Αριάδνη εν Νάξω να ανήκει στο ί'διο είδος με τα έργα τού Wieland; 

Ό όρος μελόδραμα28 ήταν γνωστός στο ελληνόφωνο κοινό άπό τόν 

18ο αιώνα και τήν ελληνική απόδοση τού έργου Τηλέμαχος και Καλυφώ, 

τήν όποια οφείλουμε στο φίλο και συνεργάτη τού Ρήγα, Κοζανίτη ιατρο

φιλόσοφο Γεώργιο Σακελλάριο, ό όποιος τύπωσε τό έργο άνωνύμως στή 

Βιέννη τό 1796 μαζί με τό «δράμα» Όρφεύς και Ευρυδίκη. Και σε αυτήν 

τήν περίπτωση γεννώνται ερωτηματικά σχετικά με τήν επιλογή τής ορο

λογίας, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται ό Ορος δράμα για να χαρακτηρίσει 

και πάλι ενα λιμπρέτο, δηλαδή ενα είδος πού είναι σαφώς λυρικό (ό Όρ-

φευς και Ευρυδίκη είναι τό λιμπρέτο τής περίφημης Οπερας τού Gluck),29 

28. Για τήν ακρίβεια ((μελόδραμα». Ό τίτλος και υπότιτλος στην έκδοση είναι 

με κεφαλαία, άλλα ή διαφήμιση στην Εφημερίδα που έβγαζαν στή Βιέννη οι 'Αδελφοί 

Μαρκίδες Πουλιού, πού ήταν και οι εκδότες των δύο μεταφράσεων τού Σακελλάριου, 

χρησιμοποιεί, και μάλιστα και για τα δύο έργα, τό χαρακτηρισμό «μελωδράμα», βλ. 

Έφημερις 11 (6-2-1787). 

29. Και μάλιστα τής γαλλικής εκδοχής τού λιμπρέτου πού συντέθηκε από τον 

Pierre-Louis Moline για τήν παρισινή πρεμιέρα (2 Αυγούστου 1774). Βλ. Βάλτερ 

Πούχνερ, «Μεθοδολογικοί προβληματισμοί καί ιστορικές πηγές γιά τό ελληνικό θέα-
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ενώ ό μουσικότερος δρος μελόδραμα χρησιμοποιείται για να χαρακτηρί

σει ενα άγνωστο έργο πού δεν μοιάζει νά είναι λιμπρέτο και είναι ολο με

ταφρασμένο σε πεζό. Οι δύο βασικές υποθέσεις πού έχουν γίνει για την 

πατρότητα του έργου δεν ευσταθούν. Ή υπόθεση του Βελουδή30 δτι πρό

κειται για το έργο Telemach (1706) ή Telemachus und Calypso (1717) 

του J. C. Fraudendorf πού μελοποίησε ό G. Κ. Schürmann δεν στέκει δχι 

για τους λόγους πού προβάλλει ό Πούχνερ, δτι δηλαδή θα ήταν απίθανο ό 

Σακελλάριος νά μετέφραζε «έναν τόσο άγνωστο λιμπρετίστα»,31 άλλα 

γιατί ή απλή και μόνο ανάγνωση του καταλόγου τών προσώπων άρκεΐ 

για νά αντιληφθούμε δτι το έργο αυτό έχει άλλη υπόθεση άπό το κείμενο 

πού μεταφράζει ό Σακελλάριος. Δυστυχώς και ή εναλλακτική λύση πού 

προτείνει ό Πούχνερ,32 δηλαδή δτι μάλλον πρόκειται για τήν τραγωδία με 

άριες του J. G. Heubel Telemach auf der Insel der Göttin Calypso, δεν 

ευσταθεί για τον ίδιο λόγο: ήδη άπό τον κατάλογο τών προσώπων καθί

σταται σαφής ή διαφορά τών έργων. 'Επιπλέον στην ελληνική μετάφρα

ση δεν υπάρχουν άριες, δηλαδή έμμετρα σημεία πού νά μπορούν νά τρα

γουδηθούν άπό έναν ηθοποιό ή τραγουδιστή, υπάρχουν μόνο έμμετρα χο

ρικά, το υπόλοιπο έργο είναι σε πεζό (σε αντίθεση με τον 'Ορφέα και Ευ

ρυδίκη πού είναι δλο έμμετρο). Το έργο αυτό μοιάζει περισσότερο με τήν 

'Αριάδνη εν Νάξω του 1820 (χωρίς τις προσθήκες του εκδότη/μεταφρα

στή) πού επίσης χαρακτηρίζεται «μελόδραμα».33 Ή διαφοροποίηση τού 

τρο του 18ου και 19ου αιώνα. Προοπτικές και διαστάσεις, περιπτώσεις και παραδείγ

ματα», στον τόμο Δραματουργικές αναζητήσεις, πέντε μελετήματα, 'Αθήνα, 'Εκδό

σεις Καστανιώτη, 1995, σ. 141-344, για τη μετάφραση του Όρφευς καΐ Ευρυδίκη, βλ. 

σ. 241-246. 

30. BX.Veloudis, ο.π.,σ. 111. 

31. Βλ. Πούχνερ, ο.π., σ. 236. 

32. Ό.7Γ., σ. 237. 

33. ,νΑς σημειωθεί πώς ή παρουσία της μουσικής στο εν λόγω έργο είναι πολύ 

μεγαλύτερη από δ,τι στην 'Αριάδνη εν Νάξω. Τρία είναι τα σημεία στην Αριά8νη 

οπού υπάρχει σκηνική μουσική υπόδειξη: ((μακρόθεν ακούεται ό ήχος τών σαλπίγ

γων» {Συλλογή διαφόρων θεατρικών ποιημάτων, τ. Α', δ.π., σ. 203) — μ ε τον δρο 

σάλπιγξ μεταφράζεται το γερμανικό ((triegerischer Instrumente» (πνευστά όργανα), 

πού υπάρχει στην πρώτη και τρίτη άπό τις γερμανικές εκδόσεις πού ελέγξαμε, ενώ 

στή δεύτερη συναντούμε τον δρο Trompetten—, «εκ νέου ακούεται ό ήχος» (ο.π., σ. 

205) και «εδώ εξακολουθεί ή Αριάδνη μεταξύ ενός αδυνάτου κτύπου τής μουσικής» 

(ο.π., σ. 220). Μέ τον δρο σάλπιγγες μεταφράζονται και οι ιταλικές «trompe» του 

Αχιλλέα εν Σκύρω, οπού ή «certa» μεταφράζεται ώς «κιθάρα». 
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δρου δράμα και μελόδραμα, τουλάχιστον στην περίπτωση του Σακελλά-

ριου (δηλαδή σε μία περίπτωση οπού γνωρίζουμε ποιος είναι ό μεταφρα

στής και τών δύο υπό έξέτασιν έργων), δεν μπορεί παρά να σημαίνει κά

τι. 'Όπως σωστά επισημαίνει ό Βρανούσης πρόκειται για τήν πρώτη 

εμφάνιση του δρου μελόδραμα στα ελληνικά34 (άλλα δχι με τήν έννοια της 

όπερας)* το έργο Τηλέμαχος και Καλυψώ δεν είναι όπερα, είναι μελόδρα

μα και μάλιστα το πρώτο μελόδραμα πού μεταφράζεται στα ελληνικά. 
fH ιστορία της δημιουργίας του «μελοδράματος» έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, καθώς ή πατρότητα του είδους έχει τις ρίζες του στή μου

σική θεωρία ενός άπό τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ευρωπαϊ

κού Διαφωτισμού. Οι γνώσεις μας για τήν υπο^ογτι τών μουσικών από

ψεων τού Jean-Jacques Rousseau κατά τήν περίοδο τού Νεοελληνικού Δια

φωτισμού είναι πολύ περιορισμένες, καθώς οι αναφορές στο έργο τού 

Ελβετού φιλοσόφου επικεντρώνονται στις πολιτικές, κυρίως, αντιλήψεις 

του, ενώ ή σημασία της επιρροής της μουσικής του θεωρίας φαίνεται δτι 

μόλις πρόσφατα άρχισε να κινεί το ενδιαφέρον τής μουσικολογίας.35 

"Ετσι μιαν οχι και τόσο καθυστερημένη36 γνωριμία με το έργο τού Rous

seau αποτελεί ουσιαστικά ή συνάντηση τού ελληνόφωνου κοινού με ενα 

θεατρικό είδος πού οραματίστηκε ό συγγραφέας τού Κοινωνικού Συμβο

λαίου στο πλαίσιο τής μουσικής του θεωρίας. Τό 1774-1775 ό Rousseau 

έγραφε ενα γράμμα (τυπώθηκε τό 1781) στον περίφημο "Αγγλο ιστορικό 

τής μουσικής τού 18ου αιώνα Charles Burney, σχολιάζοντας τήν "Αλκη

στη τού Gluck. Στό κείμενο αυτό ό Rousseau υπερασπιζόταν τή βασική 

του θέση Οτι ή γαλλική γλώσσα δεν είναι κατάλληλη για να τραγουδιέται, 

και περιέγραφε ενα ιδανικό μουσικοθεατρικό είδος δπου «τα λόγια και ή 

μουσική, αντί να βαδίζουν μαζί, ακούγονται διαδοχικά, και δπου ή όμι-

34. Βλ. Βρανούσης, ο.π., σ. 636. 

35. Βλ. Χάρης Ξανθουδάκης, «Ή Πραγματεία περί Μουσικής του Ευγενίου 

Βουλγάρεως», Σύγκριση 12 (2001), 101-117. 

36. Με εξαίρεση τήν πρωιμότατη επιρροή του 'Ελβετού φιλοσόφου στο έργο του 

Βούλγαρη και συγκεκριμένα στο κείμενο του τελευταίου «Περί Μουσικής» (πού τυ

πώθηκε το 1868 στην Τεργέστη, άλλα γράφτηκε γύρω στα 1775), πού ουσιαστικά 

αποτελεί και τήν απαρχή τής πρόσληψης τού Rousseau στον ελληνικό χώρο, τα πολι

τικά του βιβλία γίνονται γνωστά στο ελληνικό κοινό τήν ίδια εποχή με τή δίτομη 

έκδοση: Ό Λόγος περί αρχής και βάσεως της κοινωνικής ανισότητας τών ανθρώπων 

προς αλλήλους, τυπώθηκε το 1818 (σε μετάφραση Σ. Βαλέττα), ενώ ή μετάφραση του 

Κοινωνικού Συμβολαίου θά γίνει το 1828 (από τον Γρηγόριο Ζαλίκογλου). 
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λούμενη φράση κατά κάποιον τρόπο προαναγγέλλεται και προετοιμάζε

ται από τη μουσική φράση»37 και συνέχιζε δίνοντας ώς παράδειγμα το 

έργο του Πυγμαλίων (Pygmalion), πού είχε ανέβει στη Λυών το 1770. 

Πίσω από αυτήν τή «λυρική σκηνή», όπως τή χαρακτήριζε ό δημιουργός 

της, κρύβεται ολόκληρη ή ρουσσωική θεωρία για τήν αισθητική της όπε

ρας, θεωρία πού βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τή γενικότερη φιλο

σοφική του θέση για τή φυσικότητα (πού ή γαλλική γλώσσα δεν μπορεί 

να αποδώσει δταν τραγουδιέται) και είχε σημαντική επιρροή στην εξέλι

ξη του μουσικού θεάτρου δχι μόνο στή Γαλλία, άλλα και στην Ιταλία, 

τήν Ισπανία και κυρίως τή Γερμανία, πού φτάνει ώς τον 20ό αιώνα — 

παρότι ο ιοιος πίστευε πως το έργο του οεν είχε μιμητές.30 

Με τον Πυγμαλίωνα ο Rousseau δημιούργησε ενα «ενδιάμεσο είδος 

ανάμεσα στην απλή απαγγελία και τήν πραγματική όπερα)»™ που οεν ήταν 

τίποτε άλλο παρά ενα θεατρικό είδος δπου ό λόγος προφερόταν κανονικά 

και ή μουσική λειτουργούσε ώς υπόκρουση ή ώς απάντηση στα λόγια του 

ηθοποιού. Στην πραγματικότητα ό Rousseau διέσπασε το τραγούδι στα 

δύο του συστατικά, τήν ποίηση και τή μουσική, στή διάνοια και το συ

ναίσθημα, αποδίδοντας στή μουσική το ρόλο της συναισθηματικής έκ

φρασης του διανοητικού περιεχομένου τού λόγου* ό δραματουργικός 

αυτός ρόλος της μουσικής κατέστησε αναγκαιότερη τήν παρουσία της 

τελευταίας στην παράσταση άπ' δ,τι στην κανονική όπερα, καθώς στο 

είδος αυτό ή μουσική «μιλάει γι' αυτόν και αυτές οι σιωπές πού καλύ

πτονται μ' αυτόν τον τρόπο επηρεάζουν πολύ περισσότερο τόν ακροατή 

άπ' δ,τι εάν ό ηθοποιός έλεγε ό ίδιος αυτά πού ή Μουσική μας κάνει να 

ακούμε».40 Ό Horace Coignet (1736-1821), ό συνθέτης πού ανέλαβε τή 

37. ((Les paroles et la musique, au lieu de marcher ensemble se font entendre 

successivement, et où la phrase parlée est en quelque sorte annoncée et préparée par la 

phrase musicale» (Jean-Jacques Rousseau, «Lettre à M. Burney et fragments d'obser

vations sur HAlceste de Gluck», Œuvres Complètes, V, Ecrits sur la Musique, la Langue 

et le Théâtre, Paris, Gallimard, 1995, σ. 448). 

38. Βλ. Rousseau, ο. π. Ή λανθασμένη αύτη αντίληψη του Rousseau για τήν απή

χηση του έργου του θα πρέπει, να παρέσυρε και τον Νίκο Μπακουνάκη στην εσφαλμέ

νη κρίση πώς το είδος δεν είχε ((καμία επιτυχία στή Γαλλία». Βλ. Νίκος Μπακουνά-

κης, ((Γκεοργκ "Αντον Μπέντα, Ό "ανιψιός" του Ρουσσώ», Μουσική και Διαφωτι

σμός, Μέγαρο Μουσικής 'Αθηνών [πρόγραμμα παράστασης] 'Οκτώβριος 1993, σ. 31. 

39. «Un genre moyen entre la simple déclamation et le veritable mélodrame», 

Rousseau, 6.π. 

40. «L'orchestre parle pour lui; et ces silences ainsi remplis, affectent infiniment 
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μουσική σύνθεση για το πείραμα αυτό, σημείωνε πώς ό Ελβετός φιλόσο

φος του είχε ζητήσει να μελοποιήσει τον Πυγμαλίωνα «κατά τον τρόπο 

της μελοποιίας τών Ελλήνων».41 Σε γράμμα του προς τήν εφημερίδα Le 

Mercure de France, με το όποιο ό Coignet θέλησε να διαψεύσει τις φήμες 

δτι και ή μουσική του Πυγμαλίωνα αποτελούσε δημιούργημα του Rous

seau (στην πραγματικότητα ό τελευταίος είχε συνθέσει μόνο δύο από τα 

26 μέρη του έργου),42 εξηγούσε πώς το έργο «δεν είναι όπερα* ονομάστη

κε λυρική σκηνή. Τα λόγια δεν τραγουδιούνται καθόλου και ή μουσική 

χρησιμεύει για να καλύψει τα διαστήματα διακοπής πού είναι απαραίτη

τα για τήν απαγγελία»43 και επαναλάμβανε τήν πρόθεση το έργο «να δώ

σει μία ιδέα της μελοποιίας τών Ελλήνων, της αρχαίας θεατρικής τους 

απαγγελίας».44 

fH απήχηση του έργου ήταν εντυπωσιακή. Μετά τήν κλειστή πρε

μιέρα στή Λυών του 1770 (δεν έχει επιβεβαιωθεί ή μαρτυρία πώς τον φε-

ρωνυμο ρολό κράτησε ο ιοιος ο συγγραφέας), ° το έργο έγινε γνωστό 

στην 'Ιταλία και Γερμανία πριν ακόμη ανέβει επισήμως στο Παρίσι (το 

1775),46 ενώ το 1790, το έργο κατέκτησε τον Νέο Κόσμο (συγκεκριμένα 

plus l'Auditeur que si l'Auteur disoit lui-même tout ce que la Musique fait entendre», 

στο λήμμα «Récitatif obligé», Rousseau, O.K., Dictionnaire de Musique σ. 1013. Ό 

ίδιος ό Rousseau παραπέμπει στο εν λόγω άρθρο του στο Λεξικό της Μουσικής, στην 

προσπάθεια του να εξηγήσει το ρόλο τής μουσικής στο νέο είδος πού οραματίστηκε. 

41. «Dans le genre de la mélopée des Grecs», Pygmalion di Rousseau-Coignet e 

Pimmalione, di Sografi Cimador, partiture del melodrama e della scena lirica in 

facsimile, [Drammaturgia Musicale Veneta 22], Milano, Ricordi, 1983, σ. IX, όπου πε

ριγράφεται και ή διαδικασία τής δημιουργίας του έργου μέσα άπο τη συνεργασία του 

συνθέτη με το φιλόσοφο άπο προσωπική μαρτυρία του Coignet. 

42. Συγκεκριμένα το andante τής εισαγωγής και το πρώτο μέρος τής απαγγε

λίας του Πυγμαλίωνα. Βλ. Pygmalion, δ.π., σ. XI (γράμμα άπο τη Λυών, 26 Νοεμβρί

ου 1770). 

43. «Mais ce n'est point un opéra; il l'a intitulé, Scène Lyrique. Les paroles ne se 

chantent point et la Musique ne sert qu'à remplir les intervalles des repos nécessaires à 

la déclamation», Pygmalion, δ.π., σ. XL 

44. Ό.ΤΓ. 

45. ((Ça a été Rousseau lui-même qui a joué le rôle de Pygmalion», ή μαρτυρία 

του Η. Ν. Latran τής 27 'Απριλίου 1771 (βλ. Jean-Jacques Rousseau, ο.π-., σ. 1599) δεν 

επισημαίνεται πουθενά άπο το συνθέτη Coignet πού περιγράφει λεπτομερώς το ανέ

βασμα του έργου. 

46. Λέγεται δτι είχε παρουσιαστεί στο βασιλιά το 1772 (Pygmalion, δ.π. σ. XI). 



Στ. Κουρμπανά, «ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ» ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΠΕΡΑ 121 

τη Νέα Υόρκη το 1790 και το 1796 και τη Βοστώνη το 1797).47 Ή γνω

ριμία με τον Πυγμαλίωνα δεν γινόταν πάντοτε μέσα από το έργο πού 

ανέβηκε στη Λυών στα 1770. Στη Γερμανία, πριν άπό την πρεμιέρα του 

Πυγμαλίωνα των Rousseau και Coignet (από το θίασο Seyler, Μανχάιμ, 

1778), τό έργο είχε παρουσιαστεί σε δύο διαφορετικές εκδοχές σέ γερμα

νική γλώσσα: ή πρώτη στη Βιέννη στις 19 Φεβρουαρίου του 1772 σέ λι

μπρέτο J. G. Laudes και μουσική Franz Aspelmayr (1721-1786) και ή δεύ

τερη τόν Μάιο της ίδιας χρονιάς στή Βαϊμάρη σέ κείμενο Κ. W. Ramler 

και μουσική Anton Schweitzer (1735-1787). Αυτός ό δεύτερος γερμανικός 

Πυγμαλίων, του όποιου ή μουσική άλλα και τό κείμενο της μετάφρασης 

έχουν χαθεί, και πού κάποιοι θεωρούν τό πρώτο γερμανικό μελόδραμα, 

αποτέλεσε και τήν αφορμή για τήν όποια ό C. Μ. Wieland, θεατής της 

παράστασης του έργου,48 ζήτησε άπό τό συνθέτη Α. Schweitzer να συνερ

γαστεί μαζί του για τή μελοποίηση της "Αλκηστης, έργο πού φιλοδο

ξούσε να αποτελέσει τήν πρώτη γερμανική Οπερα. 

Τήν εποχή της δεξίωσης του δημιουργήματος αυτού τού Rousseau 

στην Κεντρική Ευρώπη, ό Γερμανός συγγραφέας και θεωρητικός G. Ε. 

Lessing —ό συγγραφέας τού Φιλώτα— εξέφραζε τις δραματουργικές του 

αναζητήσεις, τις όποιες ανέπτυξε στό Hamburgische Dramaturgie (1767* 

Ή Δραματουργία τού Αμβούργου), όπου διακήρυττε τήν ανάγκη δημι

ουργίας εθνικού θεάτρου στή Γερμανία* δηλαδή τή δημιουργία μιας εγ

χώριας δραματουργίας πού να μήν αποτελεί απομίμηση της ξένης, βα

σικά της γαλλικής, θεατρικής παραγωγής. Οι θέσεις αυτές τού Lessing 

είχαν βρει ανταπόκριση και στό χώρο τού λυρικού θεάτρου, καθώς και ή 

Οπερα αναζητούσε, τήν εποχή εκείνη, μια δική της ταυτότητα, κάτι πού 

θα μπορούσε να ονομαστεί εθνική γερμανική Οπερα. Ό φίλος και μα

θητής τού Lessing, J. C. Brandes (1735-1799), μέλος τού θιάσου Seyler 

της Βαϊμάρης, επηρεασμένος άπό τις απόψεις τού δασκάλου του και 

αφού παρακολούθησε, και αυτός, τή γερμανική παράσταση τού Πυγμα

λίωνα σέ μουσική τού Α. Schweitzer, τό 1772, αποφάσισε να γράψει ενα 

παρόμοιας φύσης έργο για τή γυναίκα του Charlotte. eH Αριάδνη στη 

47. Pygmalion, δ.π., σ. LXXI. 

48. Βλ. Hans Albrecht Koch, Das deutsche Singspiel, Stuttgart, Metzler, 1974, σ. 

59. Τό σημαντικότατο αυτό κείμενο του Koch τοποθετεί τή συγκεκριμένη παράσταση 

στα 1771, γεγονός πού δεν μπορεί παρά να αποδοθεί σέ παραδρομή, καθώς το έργο 

δέν είχε συντεθεί πριν άπό τον Μάιο του 1772. 
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Νάξο του Brandes δόθηκε για μελοποίηση στον Α. Schweitzer (το συνθέτη 

πού είχε μελοποιήσει, τον Πυγμαλίωνα), αρχιμουσικό του θιάσου Seyler, 

την εποχή πού ό τελευταίος έγραφε μουσική για τήν 'Αλκηστη του 

Wieland. Πριν άπο τήν ολοκλήρωση της Αριάδνης, ό Schweitzer αποφά

σισε να ενσωματώσει μέρος της μουσικής πού είχε συνθέσει για τήν 

Αριάδνη στην Άλκηστη. Ή τελευταία πρωτοπαρουσιάστηκε στις 28 

Μαίου του 1773 στή Βαϊμάρη και θεωρήθηκε άπο κάποιους ή πρώτη γερ

μανική Οπερα, ενώ τον επόμενο χρόνο θα ανέβαινε και ή Αριάδνη, αν μία 

πυρκαγιά στο θέατρο της Βαϊμάρης δεν διέκοπτε τή σύνθεση του έργου 

και δεν ανάγκαζε το θίασο Seyler να μετοικήσει στο αυλικό θέατρο της 

Gotha. Έκεΐ ό αρχιμουσικός του αυλικού θεάτρου Georg Benda (θέση πού 

το 1778 θα καταλάβει ό Schweitzer), συνθέτης πού είχε ασπαστεί τις από

ψεις του Lessing, τις όποιες είχε γνωρίσει —πιθανόν άπο τόν Brandes— 

στό λογοτεχνικό σαλόνι του συγγραφέα και λιμπρετίστα Ε W. Gotter, 

και ό όποιος είχε μόλις εγκαταλείψει τις ιταλικού τύπου επιλογές του, 

αναζητούσε να μελοποιήσει έργα σε γερμανική γλώσσα. Ο Brandes πρό

τεινε στον Benda τό λιμπρέτο τής Αριάδνης εν Νάξω και τό αποτέλεσμα 

ήταν, όπως φάνηκε στή συνέχεια, καθοριστικό για τήν εξέλιξη τού μου

σικού θεάτρου. Στή θεαματική πρεμιέρα τής 27ης Ιανουαρίου 1775, στην 

Gotha, εντυπωσίασε Οχι μόνο ή χρήση τής γερμανικής γλώσσας, πού 

ακόμη δεν είχε καθιερωθεί στό γερμανικό λυρικό θέατρο, άλλα και ή πα

ρουσία τής πρωταγωνίστριας, ή όποια εμφανίστηκε με αρχαιοελληνικό 

κοστούμι (γεγονός πού έκανε ιδιαίτερη αίσθηση δεδομένου δτι ή θεα

τρική πρακτική ήθελε τους ηθοποιούς και τραγουδιστές με σύγχρονα κο

στούμια, για πολλές ακόμη δεκαετίες)' ενώ ή μουσική τού Benda διακρί

θηκε, Οχι μόνο λόγω τής ιδιαιτερότητας τού είδους της, άλλα και για 

τους τρόπους με τους όποιους ό συνθέτης κατάφερε να αναδείξει τό και

νούργιο αυτό θέαμα, όπου μεταξύ άλλων γινόταν και χρήση ήχων τής φύ

σης, άλλα και ((Leitmotiv». 
fH επίδραση τής μουσικής τού χαμένου σήμερα Πυγμαλίωνα τού Α. 

Schweitzer στον Benda, πού θα πρέπει να παρακολούθησε τήν παράσταση 

τού έργου στις 15 Νοεμβρίου τού 1774,49 παραμένει ενα αίνιγμα. 'Όπως 

αίνιγμα παραμένει και τό τι θα είχε συμβεί αν ή πυρκαγιά στό θέατρο τής 

Βαϊμάρης δεν είχε αποτρέψει τήν πρεμιέρα τής Αριάδνης τού Schweitzer, 

49. Musica in scena IV, Storia dello spettacolo musicale, dir. Alberto Basso, Torino 
1995, (di iridologo», σ. 210. 
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ή αν ό τελευταίος δεν είχε καθυστερήσει την ολοκλήρωση του έργου του, 

τελειοποιώντας την "Αλκηστη με κομμάτια άπο την Αριάδνη, ή ακόμη 

πώς θα ήταν ή Αριάδνη του με τα μουσικά μέρη πού τελικά χρησιμοποι

ήθηκαν για την "Αλκηστη. Σε κάθε περίπτωση, ό Schweitzer και ό Benda 

καθώς και ή "Αλκηστη και ή Αριάδνη, συνδέονται με μία σχέση άμεσης 

συνάρτησης και αποτέλεσαν τους πρώτους σημαντικούς σταθμούς στην 

ιστορία του γερμανικού μουσικού θεάτρου, βαδίζοντας πάντοτε στα χνά

ρια του Πυγμαλίωνα. Μάλιστα, ό Benda είχε μελοποιήσει, και αυτός, για 

το θέατρο της Gotha το 1779 τον Πυγμαλίωνα σε γερμανική μετάφραση 

τού Friedrich Wilhelm Gotter. 
eH Αριάδνη στη Νάξο τού Benda, άλλα και ή επιρροή τού Πυγμα

λίωνα τού Rousseau σε αυτήν, αποτέλεσε αντικείμενο σχολιασμού ήδη το 

1789, τήν εποχή πού ό Charles Burney τύπωνε το έργο του Γενική Ιστο

ρία της Μουσικής.50 Άλλα και ή πιο άμεση αντίδραση ενός θεατή της 

εποχής περιγράφει τή διαφορετικότητα, άλλα και δυναμικότητα, τού 

είδους: «Είχα δει τότε δύο παραστάσεις Duodrama και είχα εντυπωσια

στεί. Πραγματικά μού έκανε τόση εντύπωση γιατί νόμιζα πώς ενα τέτοιο 

είδος δεν θα έκανε αίσθηση. 'Όπως ξέρεις, σε ενα Duodrama τους στίχους 

δεν τους τραγουδάνε άλλα τους απαγγέλλουν και ή μουσική λειτουργεί 

σαν ρετσιτατίβο obligato. Ενίοτε υπάρχει και διάλογος παράλληλα με τή 

μουσική και το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό. Αυτό πού είχα δει εγώ 

ήταν ή Μήδεια τού Benda. Έχει γράψει κι ενα άλλο, τήν Αριάδνη στη 

Νάξο και είναι και τα δύο εξαιρετικά. Το ξέρεις πώς άπό τους Λουθηρα

νούς συνθέτες ό Benda ήταν πάντα ό αγαπημένος μου. Αγαπώ τόσο πολύ 

αύτα τα δύο έργα του πού τα κουβαλώ πάντα μαζί μου».51 Ή εκτίμηση 

50. Ή περιγραφή της 'Αριάδνης δεν αφήνει τήν παραμικρή αμφιβολία για τή 

συγγένεια με το ρουσσωικό πρότυπο: «Αυτό γίνεται εντελώς χωρίς τραγούδι. Το α

φηγηματικό μέρος προφέρεται σε άνομοιοκατάληκτο στίχο και τα διάφορα πάθη και 

συναισθήματα υποστηρίζονται και χρωματίζονται έντονα από συμφωνικά μέρη, δπως 

εκείνα του συνοδευόμενου ρετσιτατίβου (recitativo accompagnato) του πιο εκλεκτού, 

φλογερού και εξαίρετου είδους», Charles Burney, A General History of Music, From 

the Earliest Ages to the Present Period, v. II, London 1789, άνατύπ. 1996, σ. 956. 

Εύκολα αναγνωρίζει κανείς τα λόγια του ίδιου του Rousseau στο περιεχόμενο των πα

ραπάνω γραμμών και είναι μάλλον βέβαιο δτι ό Burney είχε αφομοιώσει δλα δσα ό 

'Ελβετός φιλόσοφος του είχε αναφέρει στό γράμμα πού τού απηύθυνε περιγράφοντας 

του τον Πυγμαλίωνα. 

51. W. Α. Mozart, Briefe und Aufzeichnungen, Gesamtausgabe / herausgegeben 

von der Internationalen, Stiftung Mozarteum, Salzburg, gesammelt und erlaeutert von 
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πού έτρεφε ό είκοσιδυάχρονος Mozart για τη μουσική του Benda θα αφή

σει τα ίχνη της στα έργα πού δημιούργησε ό Αυστριακός συνθέτης τήν 

εποχή εκείνη* δυστυχώς άπο το μελόδραμα Semiramide έχουν χαθεί και ή 

μουσική και τα λόγια, άλλα ή επιρροή της γραφής του Benda είναι δια

κριτή και στο Thamos König in Aegypten, τή Zaide, τον Idomeneo52 — 

έργα πού διαθέτουν σκηνές μελοδράματος— άλλα και στή γενικότερη 

προσέγγιση των ρετσιτατίβων: «ολα τα ρετσιτατίβα στην όπερα θα 

έπρεπε να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, οι τραγουδιστές να τρα

γουδούν μόνο στα σημεία δπου τα λόγια ταιριάζουν στή μουσική»,53 ση

μειώνει ό νεαρός Mozart ολοκληρώνοντας τήν αναφορά του στον Βοημό 

συνάδελφο του. 

Εκείνο πού ξεχώριζε τήν 'Αριάδνη άπό τόν Πυγμαλίωνα, τον Benda 

άπό τόν Rousseau ήταν ότι, σέ αντιδιαστολή μέ τό έργο του Rousseau πού 

επικεντρωνόταν στην ιδιαίτερη σχέση μουσικής και λόγου, στην ανάδει

ξη δηλαδή του πειράματος πού εγκαινίαζε ό δημιουργός του, ή Αριάδνη 

ήταν ενα δραματικό έργο ολοκληρωμένο. Ό Rousseau έφτιαξε μία «λυ

ρική σκηνή» για να παρουσιάσει τήν εφεύρεση του, ενώ οι Brandes και 

Benda πρότειναν ενα δραματικό είδος. Τό είδος αυτό ονομάστηκε «μελό

δραμα». Ό Ορος μελόδραμα εμφανίστηκε μέ τήν έννοια αυτή λίγα χρόνια 

μετά τήν πρεμιέρα του Πυγμαλίωνα, Οταν τό 1779 ανέβηκαν στο Παρίσι, 

σχεδόν ταυτόχρονα (4 Μαρτίου και 12 'Απριλίου αντιστοίχως) δύο έργα 

πού έφεραν τό χαρακτηρισμό «μελόδραμα»: 'Έρως εκδικητής (L'amour 

vengé) σέ κείμενο του R-G. Pariseau και μουσική του J.-B. Rochefort και 

Ή Κρίσις του Πάριδος (Le jugement de Paris) σέ κείμενο του J.-Ρ. Moline 

(ό συνθέτης αγνοείται). Καθοριστική σημασία για τήν καθιέρωση του 

όρου θα πρέπει να είχε και ή συμβολή της θεωρίας. Τήν παρισινή πρεμιέ

ρα της 20ής Ιουλίου του 1781 μιας διασκευής της Αριάδνης του Benda 

W. Α. Bauer und Ο. Ε. Deutsch, Kassel, Bärenreiter, 1971-1991, v. 2, σ. 506 (γράμμα 

της 12ης Νοεμβρίου 1778 άπο το Μανχάιμ του Μότσαρτ στον πατέρα του). Χρησιμο

ποιούμε το πρωτότυπο γερμανικό γράμμα του συνθέτη, καθώς ή μοναδική υπάρχου

σα ελληνική μετάφραση του συγκεκριμένου γράμματος (βλ. Γράμματα του Β. Α. Μό

τσαρτ, μετάφραση 'Αλέξανδρος Πανούσης, Μέγαρο Μουσικής 'Αθηνών, 'Αθήνα [1991], 

σ. 232-233) δεν αποδίδει το πνεύμα του συγγραφέα. 

52. Μάλιστα ό Saint-Foix υποστηρίζει πώς μουσικά θέματα τής άριας του Arbace 

«Sventurata Sidona» είναι παρμένα άπο τήν 'Αριάδνη του Benda. Βλ. Julian Rushton, W. 

Α. Mozart, Idomeneo, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, σ. 170, σημ. 16. 

53.W. A. Mozart, ο.π. 
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(Ariane abandonnée, mélodrame imité de l'Allemand) ακολούθησε ή έκδο

ση του γαλλικού κειμένου άπο τον Jean-Baptiste Dubois, πού συνοδευόταν 

άπο έναν θεωρητικό πρόλογο του μεταφραστή —πολύ πιθανόν την πρώ

τη εκτενή αισθητική προσέγγιση του μελοδράματος— πού κατέληγε στό 

συμπέρασμα δτι το είδος αυτό «δίνει κάποια ιδέα για τον τρόπο με τόν 

οποίο ή θεατρική απαγγελία συνδεόταν με τή μουσική στους Αρχαίους».54 

Τό μελόδραμα, λοιπόν, είναι ενα είδος μουσικού θεάτρου πού δεν 

ταυτίζεται με τήν Οπερα, αντιθέτως, δημιουργήθηκε στους αντίποδες 

της, και γι' αυτό είναι σωστότερο να μήν χρησιμοποιούμε τόν δρο μελό

δραμα για να δηλώσουμε τήν όπερα (παρότι οι δύο δροι ταυτίστηκαν για 

περίπου έναν αιώνα: στον ελληνικό 19ο αιώνα ό δρος μελόδραμα καθιε

ρώθηκε ως ή επίσημη μετάφραση του δρου Οπερα). Ή σύγχυση πού δη

μιουργεί τό ζήτημα της ορολογίας δεν άφορα μονάχα τήν ελληνική περί

πτωση.5 5 Στις γερμανόφωνες χώρες οι δροι Zauberoper, Märchenoper, 
Gespensteroper, Rittenoper, Volksoper χρησιμοποιούνται για να περιγρά

ψουν περίπου τό ίδιο είδος, ενώ τα «Singspiele» Fidelio και Freischütz συ

νήθως χαρακτηρίζονται ρομαντικές όπερες. Μόνο στην 'Ιταλία και τήν 

Ισπανία καθιερώθηκε τόν 19ο αιώνα ό δρος melologo —ύστερα από εισή

γηση του Ισπανού συνθέτη José Subira (1882-1980) για να διαχωριστεί 

τό μελόδραμα από τήν όπερα. Ενδεικτικός αυτής της σύγχυσης και ό 

δρος Duodrama πού χαρακτηρίζει τήν Αριάδνη εν Νάξω (ορός πού ανα

φέρεται στον αριθμό των βασικών προσώπων του μελοδράματος, ενώ 

υπάρχει και τό αντίστοιχο Monodrama για έναν πρωταγωνιστή) και έχει 

ενδιαφέρον πώς ό 'Έλληνας μεταφραστής παίρνει τήν πρωτοβουλία να 

ερμηνεύσει ουσιαστικά τόν δρο Duodrama, μεταφράζοντας τον «μελό

δραμα εις δύο σκηνάς». "Ας σημειωθεί δτι οι δροι Monodrama και Duo

drama διατηρήθηκαν ως τις σύγχρονες επιβιώσεις του είδους. Έκτος από 

τα έργα του Mozart της εποχής εκείνης, επιρροές του μελοδράματος 

54. «Il peut [...] donner quelque idée de la manière dont la déclamation théâtrale 

s'unissait avec la Musique chez les Anciens», Jean-Baptiste Dubois, «Du mélodrame en 

général et de celui d'Ariane en particulier», Ariane adandonnée, mélodrame imité de Γ 

Allemand, Paris 1781, σ. 12, στο Pygmalion, δ.π., σ. LXXIL 

55. Το πρόβλημα αυτό θίγει ό Δημήτρης Σπάθης στο κείμενο του « Ή εμφάνιση 

και καθιέρωση του μελοδράματος στην ελληνική σκηνή», στον τόμο Μελόδραμα, 

ειδολογικοί και ιδεολογικοί μετασχηματισμοί, έπιμ. Σάββας Πατσαλίδης - 'Αναστα

σία Νικολοπούλου, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2001, σ. 165-226, ειδικότε

ρα σ. 210-211. 
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έχουν επισημανθεί και σε μεταγενέστερους συνθέτες, ξεκινώντας άπο τον 

Beethoven (έκτος από τον Fidelio, τη μοναδική του όπερα, έχουν εντοπι

σθεί Ίχνη της τεχνικής του Benda και στή σκηνική μουσική του Egmond), 

τον Weber (Freischütz, Ελεύθερος σκοπευτής), τον Β. Smetana (Dvév-
dovy, Oi Suo χήρες), ακόμη και τον νεαρό Wagner (König Enzio, Βασιλιάς 

Enzio ' Sieben Kompositionen zu Goethes Faust, Επτά συνθέσεις πάνω 

στον Faust του Goethe), πού αργότερα θα αποκηρύξει το είδος, φτάνο

ντας ως τον Berg (Lulu, Wozzek) και τον Schönberg (στην εισαγωγή του 

Pierrot Lunaire ό συνθέτης ονομάζει τα 21 τραγούδια του «Melodramen», 

ένώ ή μονόπρακτη και μονοπρόσωπη όπερα Erwartung έχει υπότιτλο 

((Monodrama»* άλλα και ή θεωρία του ((Sprechstimme)) δεν είναι παρά 

μία σύγχρονη εκδοχή του είδους πού ξεκίνησε πριν άπο δύο αιώνες).56 

fH αναγκαία αυτή ιστορική αναφορά στο σύνθετο ζήτημα τών 

απαρχών της γερμανικής όπερας, πού ούτε οι ιστορίες τής μουσικής δεν 

φαίνεται να δύνανται να λύσουν,57 δεν σταματάει έδώ, καθώς τα οσα 

προηγήθηκαν αποτελούν μόνο ενα είδος προοιμίου στην ουσιαστική αρχή 

τής γερμανικής Οπερας. Ή τελευταία θα πρέπει να αναζητήσει τις ρίζες 

της δχι μόνο σε έργα πού γράφτηκαν σε γερμανική γλώσσα, άπο Γερμα

νούς δημιουργούς, άλλα και σε πιο ουσιαστικά χαρακτηριστικά, τα όποια 

θα στηριχθούν πάνω σε ενα θεωρητικό οικοδόμημα. 

Ό Christian Martin Wieland, ό περίφημος Γερμανός φιλόλογος και 

θεωρητικός, μεταφραστής του Λουκιανού, του Αριστοφάνη και του 

Ευριπίδη, ό άνθρωπος πού ουσιαστικά γνώρισε τον Shakespeare στο γερ

μανόφωνο κοινό (μεταφράζοντας 23 έργα του), ήταν ό τρίτος τής τριαν

δρίας τής Βαϊμάρης —οι άλλοι δύο ήταν ό Goethe και ό Schiller, πού συ

χνά τον μνημονεύουν στα έργα τους, μάλιστα ό Goethe του αφιέρωσε ολό

κληρο βιβλίο: Οι θεοί, οί ήρωες xocì ο Wieland (Gotten, Helden und Wie

land, 1774), όπου ή σατιρική πένα του είκοσιπεντάχρονου Goethe παρω

δεί τή μυθολογικού περιεχομένου αφηγηματική γραφίδα του κατά δεκα-

56. Βλ. Arianna auf Naxos, Melodramma, Musica Antiqua Bohemica, δ.π., σ. 

XII, και Dizionario della Musica e dei musicisti, Le Biografie, 1984, σ. 1, λήμμα 

((Benda», Enciclopedia dello Spetacollo, Roma 1954, λήμμα «Melologo». 

57. Ή ανασύνθεση τών ψηφίδων πού ολοκληρώνουν την εικόνα πού περιγράψα

με έγινε με συγκριτική ανάγνωση πολλών διαφορετικών πηγών, πού δμως συχνά 

αντιφάσκουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός δτι πολλά διαφορετικά έργα 

έχουν αναγορευθεί το «πρώτο γερμανικό μελόδραμα» ή ή ((πρώτη γερμανική Οπερα». 
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έξι χρόνια πρεσβύτερου του Wieland—58 ενώ ό Kant τον κατέτασσε δίπλα 

στον 'Όμηρο.5 9 Ή ιστορία έχει τοποθετήσει τον Wieland ανάμεσα στους 

σημαντικότερους διανοητές της εποχής του (μετά το θάνατο του Schiller, 

ό Wieland θεωρούνταν ό σημαντικότερος Γερμανός συγγραφέας), άλλα 

άπό τήν πνευματική προσφορά του Wieland παραλείπεται —τουλάχι

στον στις γενικές ιστορίες— ή συμβολή του στή δημιουργία τής γερμα

νικής Οπερας.60 Ξεκινώντας (και αυτός, όπως και ό Rousseau) άπό μία θέ

ση του Charles Burney, ό όποιος σε κάποιο ταξίδι του στα ((γερμανικά 

εδάφη» διαπίστωνε ότι δέν υπάρχει γερμανικό λυρικό θέατρο, ό Wieland 

ανέπτυξε μία σημαντική θεωρία για τή γερμανική όπερα. Στή θεωρία 

του αυτή, ή όποια περιγράφεται κατά κύριο λόγο στό κείμενο του ((Δοκί

μιο για τή γερμανική Οπερα» (((Versuch über das deutsche Singspiel») που 

αρχικά δημοσίευσε στην Teutsche Merkur το 1775, εφημερίδα πού εξέδι

δε ό ίδιος, και αργότερα στα "Απαντά του (τόμος 26ος), ό Wieland έθεσε 

τις βασικές αρχές για τή δημιουργία ενός γερμανικού λυρικού είδους πού 

θα διαφοροποιούνταν άπό τή γαλλική και, ιδιαιτέρως, τήν ιταλική Οπερα 

τής εποχής, Οχι μόνο ως προς τή χρήση τής γερμανικής γλώσσας, τήν 

όποια θεωρούσε επιδεκτική στό τραγούδι, και μάλιστα περισσότερο άπ' 

ο,τι τή γαλλική, άλλα και ώς προς κάποια άλλα βασικά χαρακτηριστικά 

πού αφορούσαν και το θεατρικό περιεχόμενο, άλλα και τή μουσική γρα

φή. 'Απαντώντας στό περίφημο κείμενο τής εποχής Δοκίμιο για την όπε

ρα (Saggio sopra l'opera, 1755) τού Francesco Algarotti (1712-1764), ό 

Wieland αντιπαραθέτει τήν ιταλική σοβαρή όπερα (opera seria) μέ το 

γερμανικό Singspiel, χρησιμοποιώντας τόν γερμανικό όρο Οχι τόσο για να 

58. Ή ιδέα του Goethe να βάλει τον Wieland να συνομιλεί μέ τον Έ ρ μ η , τον 

Ευριπίδη, τήν "Αλκηστη και τον "Αδμητο δέν σατιρίζει μόνο τις γερμανικές μεταφρά

σεις του Αουκιανοΰ από τον Wieland, ούτε τήν "Αλκηστη πού μόλις είχε παιχτεί, άλλα 

τή γενικότερη προτίμηση του Γερμανού συγγραφέα για τή μυθολογική εποχή των 

θεών και των ηρώων. 

59. ((Κανένας 'Όμηρος ή Wieland δέν μπορεί να δείξει πώς συγκεντρώνονται στο 

κεφάλι του οι ευφάνταστες, συγχρόνως δμως και βαθυστόχαστες Ιδέες του, επειδή 

δέν το γνωρίζει ούτε ό ίδιος και γι' αύτο δέν μπορεί να το διδάξει ούτε σέ άλλους», 

σχολιάζει ό Kant (Immanuel Kant, Κριτική της Κριτικής Δύναμης, Είσαγωγή-Μετά-

φραση-Σχόλια Κώστας Άνδρουλιδάκης, 'Αθήνα, Ιδεόγραμμα, 2002, σ. 242-243), 

στην προσπάθεια του να καταδείξει τή διαφορετική λειτουργία τής δημιουργικής σκέ

ψης του επιστήμονα και του ποιητή. 

60. 'Όπως παραλείπονται οι αναφορές στή σχέση του Goethe μέ τήν Οπερα ή στά 

λιμπρέτα του Herder. 
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περιγράψει το μουσικό είδος πού εναλλάσσει τραγούδι και πρόζα (δπως 

είθισται να ορίζεται το Singspiel) δσο για να το διαφοροποιήσει άπο τη 

στυλιζαρισμένη και γεμάτη συμβάσεις ιταλική σοβαρή όπερα, ή όποια 

αντιπροσώπευε τον Ópo opera τήν εποχή εκείνη. Τό νέο είδος πού οραμα

τιζόταν ό Wieland δεν θα έπρεπε να μοιάζει με τήν ιταλική όπερα, να 

εξαντλείται σε εντυπωσιακά σκηνικά και σε θεαματικά στοιχεία, ή σε 

συμβάσεις της μουσικής και του κειμένου, εξαιτίας των όποιων ή σοβαρή 

ιταλική Οπερα είχε φτάσει σε ενα τέλμα* αντιθέτως, ή γερμανική Οπερα 

θα έπρεπε να υπηρετεί, χωρίς ψιμύθια, τους κανόνες της φυσικότητας, 

της απλότητας και της αρμονικής σχέσης λόγου και μουσικής, κάτι πού 

σε επίπεδο μουσικής είχε πετύχει ό Gluck, ενώ σε επίπεδο θεατρικής 

γραφής ό Μεταστάσιος. 'Ιδανική πηγή για τή θεματολογία θεωρούσε τή 

μυθική εποχή τών ηρώων και θεών (χωρίς να αποκλείει και τα ιστορικά 

θέματα), όχι μόνο επειδή ήταν γνωστή σε όλους (καθώς ή μεταρρύθμιση 

πού οραματιζόταν είχε ώς στόχο τή βελτίωση τών ηθών και του γούστου 

του κοινού), άλλα και γιατί θεωρούσε τή γερμανική Οπερα, τό Singspiel, 

τον νόμιμο απόγονο τής αρχαίας τραγωδίας, και ιδιαιτέρως τού Ευριπί

δη. «Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τό Singspiel ώς τραγωδία και να τό κα

τατάσσουμε στα είδη τού θεάτρου».61 Δεν είναι τυχαίο πώς ή θεωρία τού 

Wieland έχει πολλά κοινά σημεία με τή θεωρία τού Rousseau. Έκτος άπό 

τήν απαραίτητη αναφορά στην αρχαία ελληνική τραγωδία (είτε σε επίπε

δο μορφολογικό είτε σε επίπεδο περιεχομένου) ό Wieland περιγράφει τό 

ρόλο τής μουσικής, πού είναι ή γλώσσα τών συναισθημάτων, με τόν ίδιο 

ακριβώς τρόπο πού τήν περιγράφει και ό Ελβετός φιλόσοφος: ή μουσική 

στο Singspiel χρησιμοποιείται για να χρωματίσει τό χαρακτήρα τών προ

σώπων.62 Ή σύγκλιση αυτή τών δύο δημιουργών αντικατοπτρίζει τήν 

ανάγκη ανανέωσης τής Οπερας, ή όποια τήν εποχή εκείνη είχε αρχίσει να 

ξεφεύγει τής απόλυτης κυριαρχίας τού ιταλικού ύφους και να αναζήτα 

νέους δρόμους έκφρασης. 

Τό δραμά του για τή γερμανική Οπερα ό Wieland αποπειράθηκε να 

τό πραγματοποιήσει με τήν "Αλκηστη, τό λιμπρέτο τής όποιας ό ίδιος 

είχε χαρακτηρίσει «μετάφραση τού αρχαίου κειμένου για ενα σύγχρονο 

61. ((Das Singspiel als Tragödie oder rührendes Drama betrachtet», C. M. Wie

lands, Sämmtliche Werke, v. 26, Singspiele und Abhandlungen, Leipzig, Bey Georg 

Joachim Göschen, 1796, σ. 249. 

62. Βλ. C. M. Wielands, Sämmtliche Werke, ο.π., σ. 252-253. 



Στ. Κουρμπανά, «ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ» ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΠΕΡΑ 129 

κοινό».63 Για το εγχείρημα του αυτό ό Wieland απευθύνθηκε στον C. W. 

Gluck, συνθέτη πού θαύμαζε ιδιαιτέρως* άλλα ή μη ανταπόκριση του τε

λευταίου έστρεψε τον Γερμανό συγγραφέα προς τόν Α. Schweitzer, τη δου

λειά του όποιου είχε εκτιμήσει, Οπως είδαμε, άπό τη μελοποίηση του 

Πυγμαλίωνα του Rousseau. fΗ φροντίδα πού έδειξε ό συγγραφέας για τη 

δημιουργία της μουσικής τής "Αλκηστης ξεπερνούσε τα όρια του συνή

θους ρόλου του λιμπρετίστα, αντιστρέφοντας τους όρους πού ήθελαν τό 

συνθέτη να υπαγορεύει τό μουσικό υφός, με τόν Wieland να κατευθύνει 

τόν Schweitzer (έχει υποστηριχθεί ότι ή γαλλικού τύπου εισαγωγή θα 

πρέπει να αποτέλεσε ιδέα του Wieland).64 ''Αλλωστε είναι γνωστό ότι 

κατά τή διάρκεια τής συγγραφής του συγκεκριμένου λιμπρέτου ό Wie

land μελετούσε τις παρτιτούρες των ομώνυμων έργων τού Lully και τού 

Gluck.65 

fH πρεμιέρα τής "Αλκηστης τό 1773 στή Βαϊμάρη, πού άπό κάποι

ους θεωρήθηκε ή πρώτη γερμανική Οπερα, σημείωσε μεγάλη επιτυχία 

και επικράτησε στις γερμανικές σκηνές για χρόνια, άλλα δεν ικανοποίησε 

τό δημιουργό της. Παρότι ό Wieland θαύμασε πολλά σημεία όπου ή μου

σική τού Schweitzer πετύχαινε να αποδώσει τό πνεύμα τού Ευριπίδη (κυ

ρίως στα recitativi obligati), τό σύνολο τού έργου ήταν άνισο και ή "Αλκη

στη Οχι απλώς δεν διακρινόταν για τήν απλότητα της, άλλα ή μουσική 

της θεωρήθηκε πώς δοκίμαζε τις αντοχές των τραγουδιστών. Ο Mozart, 

πού δηλώνει θαυμαστής τού Benda άλλα δεν φαίνεται να εκτιμά τις συν

θέσεις τού Schweitzer, οικτίρει τους τραγουδιστές πού θα έπρεπε να τρα

γουδήσουν έργα του, καθώς ό τελευταίος δεν θα έγραφε ποτέ μουσική 

πού να τραγουδιέται.66 

fH συνεργασία Wieland-Schweitzer συνεχίστηκε και στην 'Εκλογή 

του 'Ηρακλέους πού ανέβηκε στή Βαϊμάρη λίγους μήνες μετά τήν "Αλκη

στη (άλλα και στην ιστορικού περιεχομένου Ροζαμούνδη πού ανέβηκε 

ύστερα άπό κάποια χρόνια, τό 1780, στο Μανχάιμ). Τό komisches Sing

spiel Απόφαση του Μίδα, έργο πού πρωτοδημοσιεύθηκε στην Teutsche 

63. MGG, ο.π. 

64. Βλ. Α. Α. Abert, «German Opera» στο Wellesz - Sternfeld (ed.), The New 

Oxford History of Music, ν. VII, The Age of Enlightenment 1745-1790, London, 

Oxford University Press, 1954, σ. 65-97, ειδικότερα σ. 71. 

65. Ό Wieland είχε σπουδάσει μουσική, ενώ ή απογευματινή συνήθεια να α

σκείται στο τσέμπαλο δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Βλ. MGG, δ.π. 

66. Βλ. Α. Α. Abert, ο.π. 
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Merkur το 1775 (και αργότερα στα "Απαντα του Wieland το 1796), δεν 

ανέβηκε στην εποχή του.67 Ή κωμική αυτή όπερα, πού θεωρήθηκε το 

πρώτο δείγμα μουσικού θεάτρου πού προσεγγίζει τις καταστάσεις με μία 

ειρωνική αποστασιοποίηση (και δεν είναι μία απλή opera buffa), έχει 

υποστηριχθεί δτι αποτέλεσε τήν απάντηση του Wieland στή σάτιρα πού 

του είχε απευθύνει ό Goethe, με το ΟΙ θεοί, οι ήρωες και ο Wieland, κα

θώς στο πρόσωπο του βασιλιά Μίδα, ό όποιος κέρδισε ώς δώρο άπο τον 

'Απόλλωνα ενα ζευγάρι αυτιά γαϊδάρου, αντιπροσωπευτικό της ακου

στικής του ευαισθησίας, ό Wieland έβλεπε το φίλο του Johann Wolf

gang.68 fH λογοτεχνική αυτή αντιπαράθεση δεν σκιάσε τή σχέση φιλίας 

πού συνέδεε τους δύο συγγραφείς. 

'Ίσως ή ασθενής ανταπόκριση του Schweitzer στα αιτήματα του 

Wieland και ή επακόλουθη ματαίωση τών οραμάτων του τελευταίου περί 

γερμανικής όπερας να αποτέλεσε και τήν αίτια για τήν όποια ή θεωρη

τική και πρακτική συμβολή του Wieland στή δημιουργία της γερμανικής 

Οπερας είναι πλέον ξεχασμένη. Θα πρέπει να φτάσουμε στα 1821 και τήν 

πρεμιέρα του Freischütz του C. Μ. von Weber (στον οποΧο οι επιρροές 

του μελοδράματος έχουν ήδη επισημανθεί) για να συναντήσουμε τήν 

πρώτη ουσιαστικά γερμανική Οπερα, ή οποία πληρούσε —και προϋπέθε

τε— τις προδιαγραφές πού είχε θέσει ό Wieland, άλλα είχε και ενα ακό

μη στοιχείο: το γερμανικό θέμα. 
,ΧΑν Ομως οι θεωρητικές απόψεις του Γερμανού συγγραφέα και αισθη

τικού έχουν σήμερα ξεχαστεί, τήν εποχή της γνωριμίας του ελληνικού κοι

νού με τό έργο του ήταν γνωστές. Ή μετάφραση τών Αβδηριτών άπό τόν 

Κ. Μ. Κούμα, στα 1827, αποτελεί τήν πρώτη μεταφορά στα ελληνικά τών 

απόψεων τού Wieland για τήν Οπερα. Ό Γερμανός ποιητής τό 1774 άρχισε 

νά δημοσιεύει στην Ίeutsche Merkur τους 'Αβδηρίτες, έργο πού συμπλη

ρώθηκε τέσσερα χρόνια αργότερα με μια προσθήκη, στην όποια μια παρά

σταση της 'Ανδρομέδας τού Ευριπίδη έδινε τήν ευκαιρία στον Wieland νά 

σατιρίσει τα όπερατικά ήθη της εποχής του, όπως πολύ σωστά επισημαί

νει και ό Κούμας:69 «Ό Γρύλλος έσύνθεσε κατά τήν φαντασίαν του άδια-

67. Άλλα στις αρχές του 20ου αιώνα (Βερολίνο 1905) σε μουσική Hans Hermann. 

68. Βλ. Thomas Bauman, North German opera in the age of Goethe, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1985, σ. 149. 

69. 'Εξηγώντας «Έν γένει δε τα θεατρικά ενταύθα παριστάνονται κατά τήν 

γλώσσαν τών νεωτέρων, επειδή του Βειλάνδου ό σκοπός ήταν να κωμωδήση μάλλον 

τα νεώτερα θέατρα παρά νά ιστόρηση τά αρχαία», Βειλάνδου, Τών 'Αβδηριτών ή 
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φορών αν ή μουσική του έσυμφώνει με την λέξιν, ή ή λέξις με την μουσικήν 

του —αυτό τούτο δια το οποίον και τους Άβδηρίτας πολλά ολίγον εμελε. 

Ίκανόν ήτο ότι ή μουσική αυτή έκαμνε μέγαν θόρυβον, είχε πολλας ύφηλας 

θέσεις (καθώς διαβεβαίοναν αδελφοί, ανεψιοί, συμπέθεροι και όλοι οι οίκέ-

ται του, ώς είδημονέστατοι) και ήκούσθη με καθολικον επαινον δλων τών 

Αβδηριτών».70 Μέσα άπο αυτήν τή σάτιρα, ή όποια αποκαλύπτει και τήν 

εμπνευσμένη ειρωνική πένα του Wieland, ό τελευταίος δεν παραλείπει να 

μεταφέρει τίς απόψεις του για τήν όπερα καί για τή σχέση της με τήν 

αρχαία τραγωδία, χαρακτηρίζοντας τα έργα του Ευριπίδη «Singspiele»: 

«Οι Άβδηρίται χωρίς να έξεύρωσι το διατί, διέσωζαν μεγάλην τιμήν εις το 

όνομα Ευριπίδης καί εις παν ο,τι είχε το όνομα τούτο. Πολλαί εκ τών 

τραγωδιών του ή μελοδραμάτων του (καθώς έπρεπε να τα όνομάζωμεν κυ

ρίως) παρεστάθησαν συχνάκις»71 (ενώ σε άλλο σημείο του βιβλίου τα σατι

ρικά δράματα τών αρχαίων Ελλήνων παρομοιάζονται με τήν ιταλική opera 

buffa).72 Ό Wieland, πού πίστευε δτι τα έργα της αρχαίας τραγωδίας ήταν 

καθ' ολοκληρίαν τραγουδισμένα, θεωρούσε τα έργα του Ευριπίδη τα καλύ

τερα πρότυπα για τή συγγραφή τών λιμπρέτων της γερμανικής όπερας 

πού ήθελε να δημιουργήσει. Έτσι ό σχολιασμός της Ανδρομέδας πού 

υπάρχει στους αναθεωρημένους 'Αβδηρίτες δεν είναι παρά μία κριτική, καί 

μάλιστα καυστική, παράστασης δπερας: «Ό ψάλτης δστις ύπεκρίνετο τον 

Περσέα, έκροτήθη τόσον ισχυρά, ώστε μεταξύ εις τήν καλλίστην σκηνήν 

έξέχασε το μέλος [...] Ή 'Ανδρομέδα [...] ήναγκάσθη άπδ τους κρότους 

τών θεωρών να έπαναλάβη τρις τήν μονωδίαν της [...] Ή σύνθεσις της 

μουσικής ήτο αηδεστέρα [...] καί δμως [ή Εύκολπις] πάντοτε ήθελεν άνα-

γκασθήν υπό τών θεατών να έπαναλάβη τήν μονωδίαν της».73 

Ιστορία, Μεταφρασθεΐσα άπο την γερμανιχην γλώσσαν, έν Βιέννη της Αυστρίας, 

1827, Έ κ της Τυπογραφίας 'Αντωνίου Αύκούλου, τόμος Β', σ. 266. Δεν αποκλείεται ό 

Wieland να είχε στο μυαλό του καί το «μονόδραμα» 'Ανδρομέδα του Γερμανού συνθέ

τη Baumgarten, τον όποιο ό Burney κατατάσσει στους Γερμανούς ερασιτέχνες δημι

ουργούς (βλ. Burney, ο.π-., σ. 962), καθώς τέτοιες προσωπικές αντιπαλότητες δίνουν 

το παρόν καί σέ άλλα έργα του Wieland, ενώ καί ό ίδιος εντόπιζε αντιστοιχίες μεταξύ 

της προσωπικής του ζωής καί τών έργων του. Βλ. Bauman, ο. π. 

70. Τών 'Αβδηριτών η 'Ιστορία, ό.π., σ. 214. 

71. Ό.7Γ., ό Κούμας επιλέγει τή λέξη «μελόδραμα» για να μεταφράσει τό γερ

μανικό Singspiel. 

72. «Τα τών Ελλήνων ταΰτα ποιήματα είχαν κάποιαν ομοιότητα με τήν opera 

buffa τών Ιταλών», Τών 'Αβδηριτών η 'Ιστορία, δ.π., σ. 253. 

73. Ό . π . , σ. 217-219. 
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Τα σχόλια του Wieland για την όπερα γίνονται ουσιαστικότερα στο 

διάλογο μεταξύ του επισκέπτη στη χώρα των Αβδηριτών, πού είναι και 

το φερέφωνο του συγγραφέα, και τών κατοίκων της πόλης, δπου ό πρώ

τος σχολιάζει: «Αι λέξεις εξεφράσθησαν πάρα πολύ' άλλ' εν γένει, Αύθέ-

νται μου, ό νους και ό τόνος του ποιητού άστοχεΐται. Ό χαρακτήρ τών 

προσώπων, ή αλήθεια τών παθών και τών αισθημάτων, ή εύαρμοστία εις 

τάς θέσεις —εκείνο το όποιο έμπορεΐ να είναι, δια να είναι γλώσσα της 

φύσεως, γλώσσα τών παθών— το οποίον πρέπει να είναι δια να κολυμβα 

εις αυτό ό ποιητής ως εις το στοιχεΐόν του και να ύψόνεται επάνω, άλλ' 

όχι να πνίγηται», κλείνοντας με το συμπέρασμα δτι «ή έννοια και το 

πνεύμα τού ποιητού ήστοχάσθησαν παντάπασι».74 Ή κριτική αυτή δεν 

είναι άλλη άπο τήν κριτική πού εξαπολύει ό Wieland εναντίον της ιτα

λικής όπερας τής εποχής, και τα ελαττώματα αυτής και τών ηθών της 

είναι αυτά ακριβώς πού θέλει να εξαλείψει άπο τή γερμανική δπερα πού 

οραματίζεται. 'Ενώ ή θέση του «Έγώ στοχάζομαι οτι ή μουσική είναι 

μουσική και μόνον αύτία χρειάζεται να εχη τις δια ν' άκούη το καλόν»75 

εκφράζει μία γενικότερη θέση τής εποχής. 

Οι απόψεις αυτές τού Wieland, καθώς και άλλες πού δεν περιγράφο

νται στο κείμενο του αυτό, είχαν άμεση επίδραση στον 'Έλληνα μετα

φραστή του. «'Όταν αϊ ωδαί συντροφεύωνται άπο όργανικήν μουσικήν, 

εν πρέπει να στενοχωρωνται και να πνιγωνται απο τήν συντροφον»;ο 

σημειώνει ό Κούμας στο Σύνταγμα Φιλοσοφίας το 1819, δηλαδή λίγα 

χρόνια μετά τή μετάφραση τών 'Αβδηριτών (1815),77 ενώ ή αρνητική του 

στάση απέναντι σε εκείνους πού χρησιμοποιούν απεζήν λέξιν» για τήν 

((ψαλτικήν»78 θα πρέπει να πηγάζει άπο τήν αντίστοιχη θεωρία τού Wie

land, ό οποίος πίστευε δτι ή μουσική είναι ή γλώσσα τής καρδιάς και το 

74. Ό.ττ.,σ. 227-231. 

75. "Ο.π., σ. 227. 

76. Σύνταγμα Φιλοσοφίας υπό Κ. Μ. Κούμα, Σχολάρχου του της Σμύρνης φιλο

λογικού Γυμνασίου, και Διδασκάλου τών Μαθηματικών επιστημών και της φιλοσο

φίας εις χρησιν τών εαυτού μαθητών, Τόμος Γ', περιέχων Μεταφυσικην και Αίσθη-

ματικήν, Έ ν Βιέννη τής Αυστρίας, εκ τής Τυπογραφίας 'Ιωάννου Σνειρέρου, 1819, σ. 

268. 

77. Το έργο τυπώθηκε το 1827, άλλα ό ίδιος ό Κούμας επισημαίνει στον Πρόλο

γο πώς το είχε μεταφράσει πριν άπο 12 χρόνια. Βλ. Τών Αβδηριτών η Ιστορία, δ.π., 

σ. στ'. 

78. Σύνταγμα Φιλοσοφίας, δ.π. 
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τραγούδι αποτελεί μία εξυψωμένη έκφραση του λόγου, γι' αυτό και το 

τραγούδι δεν πρέπει να γράφεται σε πεζό λόγο.79 Ή μετάφραση τών 

Αβδηριτών άπό τον Κούμα σε συνδυασμό με την έκδοση τών λιμπρέτων 

του Wieland (και ιδιαιτέρως της "Αλκηστης) στον τόμο του 1821 δίνουν 

μία ολοκληρωμένη εικόνα της θεωρίας του Γερμανού αισθητικού για τη 

γερμανική Οπερα (αν και τα δύο εκδοτικά γεγονότα δεν φαίνεται να συν

δέονται). Σε κάθε περίπτωση, ή επίδραση της θεωρίας του Wieland άφη

σε τα ίχνη της στον ελληνικό θεωρητικό λόγο για την Οπερα, πού μόλις 

είχε αρχίσει να δημιουργείται, παρότι «εις όλους μας γνωστότατον, ότι 

εις το γένος μας θεατρικήν ψαλτικήν δεν εχομεν ακόμη».80 

Ή δίτομη έκδοση του 1820-1821, εκτός άπό τά διαφορετικά θεα

τρικά είδη πού μεταφέρει στα καθ' ημάς, θέτει και τό ζήτημα της ορολο

γίας. Ή αμηχανία πού παρατηρείται στους χαρακτηρισμούς τών ειδών, 

είναι, όπως είπαμε, συνυφασμένη με μία γενικότερη σύγχυση πού επι

κρατεί σε Ολες τις γλώσσες, καθώς τά είδη αυτά πού δημιουργούνται 

ακριβώς τήν εποχή εκείνη δεν έχουν διαχωριστεί με σαφήνεια. "Ετσι ό 

όρος μελόδραμα χρησιμοποιείται για τό Melodrama (και στή συγκεκρι

μένη περίπτωση τό Duodrama* ή πρωτοβουλία του μεταφραστή να επι

λέξει τόν πιό κατανοητό Ορο μελόδραμα αντί του αντίστοιχου δυόδραμα 

καταδεικνύει έναν πιό ενεργό ρόλο άπό εκείνον του απλού μεταγλωττι

στή), άλλα μεταφράζει και τό Singspiel. Ό όρος Singspiel στο, μοναδικό 

στις αρχές του 19ου αιώνα γερμανο-ελληνικό, λεξικό του Carl Weigel 

αποδίδεται ως «κωμωδία (κουμέδια) με τραγούδια, (μια όπερα))). Ένώ 

στό λήμμα «Oper)) διαβάζουμε: «das Singspiel, μουσική κωμωδία, μου-

σικόν δράμα (κουμέδια με τραγούδια))). Τό κωμικό στοιχείο πού υπάρχει 

στην ερμηνεία του Singspiel δεν άφορα τόσο τή μορφολογία του είδους 

Οσο τό δραματικό περιεχόμενο πού είχε τήν εποχή εκείνη: τό γερμανικό 

Singspiel του 18ου αιώνα ήταν κυρίως τό ελαφρύ, λαϊκό είδος Οπερας πού 

ήθελε νά αναβαθμίσει ό Wieland. Ό όρος μελόδραμα απουσιάζει εντελώς 

άπό τό λεξικό του Weigel, στό οποίο υπάρχουν όμως πολλοί άλλοι όροι 

πού συνδέονται με τήν Οπερα και τά ήθη της.81 

79. Βλ. C. Μ. Wielands, Sämmtliche Werke, ο.π., σ. 262-263. 

80. Σύνταγμα Φιλοσοφίας, δ.π. 

81. Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε μία αναφορά στή γαλλικής επιρροής 

ερμηνεία του δρου Operist και Operistrinn, πού είναι αντιστοίχως ό «κουμεδιάρης» 

και ή «κουμεδιάρησσα, δπου παίζει τας μουσικας κωμωδίας» (οπού οι δροι κουμεδιά

ρης καί κουμεδιάρησσα μεταφράζουν τό γαλλικό comédien και comédienne)- στον 
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fH μετάφραση λοιπόν των δρων δεν αξιοποίησε κάποιο λεξικό, και 

είναι πολύ πιθανόν ό 'Έλληνας μεταφραστής να χρησιμοποίησε τον δρο 

μελόδραμα και για τα δύο θεατρικά είδη πού συναντούμε στην έκδοση με 

τη γενικότερη έννοια του λυρικού έργου, αν και διατηρεί το διαχωρισμό 

τού Wieland μεταξύ Singspiel (μελόδραμα) ή komisches Singspiel (κω-

μικόν μελόδραμα) και lyrisches Drama (λυρικόν δράμα), δπως χαρακτη

ρίζεται Ή 'Εκλογή του Ηρακλέους, πού θα πρέπει να ήθελε να διαφορο

ποιήσει ό συγγραφέας του ως αλληγορική ηθικοπλαστική σκηνή, έναντι 

της πληρέστερης δραματουργικά "Αλκηστης. Ό δρος δπερα πού υπήρχε 

άπό τον 18ο αιώνα και μάλιστα για να συνοδεύσει λιμπρέτα τού Μετα-

στάσιου82 δεν επιλέγεται. Πιθανόν ό μεταφραστής να μήν τόν χρησιμο

ποίησε καθώς ή λέξη Οπερα θα πρέπει να αντιπροσώπευε —τουλάχιστον 

για τόν γερμανομαθή μεταφραστή— τήν ιταλική Οπερα (δπως συμβαίνει 

και στο δοκίμιο τού Wieland)* ενώ εδώ (με εξαίρεση τόν 'Αχιλλέα πού 

είπαμε πώς ακολουθεί τό χαρακτηρισμό «δράμα» της πρώτης έκδοσης) 

δεν υπάρχουν ιταλικές Οπερες, άλλα ενα μελόδραμα και τρία Singspiele. 

'Όλα αυτά, βεβαίως, ισχύουν για τήν περίπτωση πού πρόκειται για έναν 

μεταφραστή δλης της έκδοσης, για τήν ταυτότητα τού όποιου μπορούμε, 

προς τό παρόν, να κάνουμε μόνο εικασίες. 

Ή έκδοση αυτή, με τα οκτώ έργα ποικίλου θεατρικού περιεχομένου 

άλλα με σαφή κλίση προς τή μουσική, εμφανίζεται σε ενα πλαίσιο πού 

είχε αρχίσει να διαμορφώνεται άπό τόν 18ο αιώνα και τις μεταφράσεις 

Operndichter, τον «ποιητήν όπου συνθέτει μουσικας κωμωδίας», στο Opernhaus, το 

((όσπίτιον εις το όποιον παίζουν μουσικας κωμωδίας», ή στο Operngucker, τό ((μικρόν 

τουρμπίνι δια τό θέατρον», δηλαδή τα κυάλια του θεάτρου. Τέλος τό λήμμα 

((Recitativ» δίνει άλλη μια ιστορικής φύσεως ερμηνεία του όρου: ((Είδος μουσικής (μά

λιστα συνηθισμένον εις κωμωδίαις) εις τό όποιον τραγουδεΐ τινας ένα κομμάτι σχεδόν 

με τέτοιον τρόπον ωσάν όπου να όμιλή και χωρίς σχήματα φωνής». Βλ. Carl Weigel, 

Wörterbuch, Leipsig 1804. 

82. Ό Αημοψόντης του Μεταστάσιου, πού κυκλοφόρησε σε ελληνική μετάφραση 

τήν ίδια χρονιά με τόν 'Αχιλλέα, και ό Θεμιστοκλής (επίσης του Μεταστάσιου) πού 

τυπώθηκε δύο ετη μετά (1794 και 1796 αντιστοίχως) χαρακτηρίζονται άπό τόν εκδό

τη τους, Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη, ((Οπερες». Μάλιστα στον πρόλογο του Αημοφό-

ντη ό εκδότης εξηγεί ότι ανέβαλε τήν προγραμματισμένη έκδοση κωμωδιών του 

Goldoni, επειδή έπεσαν στην αντίληψη του «μερικά Δράματα, ήτοι 'Όπεραι του περί

φημου Μεταστάσιου [...] όλαι καλά στιχουργημέναι καθώς ψάλλονται εις τα Θέατρα 

τών Ευρωπαίων». Ή φράση αυτή δεν αφήνει τήν παραμικρή αμφιβολία για τό τί 

εννοεί ό εκδότης με τή λέξη «Οπερα». 
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του Μεταστάσιου* έκτος όμως άπο τις ελληνικές μεταγλωττίσεις λιμπρέ

των την εποχή εκείνη, το έντονο ενδιαφέρον για τη μουσική γίνεται φα

νερό και στα λογοτεχνικά έργα πού μεταφέρονται στή γλώσσα μας. Το 

Σχολεϊον τών ντελικάτων εραστών, πού αποτελεί μετάφραση μέρους της 

συλλογής του Restif de la Bretonne, Les Contemporaines άπο τον Ρήγα 

Βελεστινλή, διανθίζεται με προσθήκες τραγουδιών. Μάλιστα ή Ελένη 

Τσαντσάνογλου έχει υποστηρίξει πώς ό Ρήγας εμπνεύστηκε τον ελλη

νικό τίτλο άπο τήν Οπερα του Mozart Così fan tutte, ossia La scuola degli 
amanti (Έτσι κάνουν όλες, ήτοι Το σχολεϊον των εραστών) πού παιζόταν 

στο Burgtheater τής Βιέννης τή σαιζόν 1790-1791, δηλαδή τήν εποχή πού 

τυπώθηκε το Σχολεϊον.83 Το 1792 ό Κύπριος σύντροφος του Ρήγα Ιωάν

νης Καρατζάς μεταγλωττίζει το "Ερωτος 'Αποτελέσματα επίσης διανθι

σμένο με τραγούδια.84 Στην έκδοση του 'Ηθικού Τρίποδα (1797), ό Ρή

γας συμπεριλαμβάνει μία μετάφραση του των 'Ολυμπίων του Μεταστά-

σιου, μαζί με δύο βουκολικά έργα τα όποια έχουν έντονη τήν παρουσία 

τής μουσικής. Ό Πρώτος Ναύτης του Gessner και —κυριότερα— Ή Βο

σκοπούλα τών "Αλπεων του Marmontel είναι έργα πού ζητούν άπο τον 

αναγνώστη τους να φανταστεί μαζί με τα αρκαδικά τοπία και τους βο

σκούς με τις λύρες τους και το αντίστοιχο άκουσμα τής χορδής τής λύρας 

και τών ασμάτων. Τον ίδιο χρόνο με τον 'Ηθικό Τρίπο8α ό νεαρός σύ

ντροφος του Ρήγα 'Αντώνιος Κορωνιός (ό μεταφραστής του Πρώτου 

Ναύτη του Τρίποδα) μετέφρασε στα ελληνικά τή Γαλάτεια του Florian. 

83. Βλ. Ελένη Τσαντσάνογλου, «Σχολεϊον τών ντελικάτων εραστών. Μια απρό

σμενη συνάντηση του Ρήγα με τον Μότσαρτ», Μολυβ8οκον8υλοπελεκητης 1 (1983), 

37-41. Ή πληροφορία πού παραθέτει ή "Ιλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister ( « Ό Ρ ή 

γας, ή Λάνασσα, Ό δικηγόρος και 6 χωρικός», Ελληνικά 53 (Θεσσαλονίκη 2003), 71-

91), Οτι στα εξοδά του ό Ρήγας τήν εποχή εκείνη συμπεριλάμβανε (σύμφωνα με σχε

τικό κατάστιχο) καί επισκέψεις στο θέατρο, ενισχύει τήν υπόθεση τής Τσαντσάνο

γλου για τή στενότερη σχέση του Ρήγα με τήν όπερα καί δεν τήν αποδυναμώνει δπως 

υπονοεί ή μελετήτρια, επειδή τα σχετικά κατάστιχα δεν συμπίπτουν με παράσταση 

τής συγκεκριμένης όπερας, καθώς ή Τσαντσάνογλου υποστηρίζει πώς ή ιδέα μπορεί 

να γεννήθηκε στον Ρήγα άπο κάποια αφίσα του έργου στο δρόμο, καί οχι άπο παρα

κολούθηση τής παράστασης. 

84. Ή ταύτιση του «Ι. Κ.» με τον Ι. Καρατζά έχει πλέον πιστοποιηθεί, βλ. Hans 

Eideneier, « Ό συγγραφέας του " 'Έρωτος Αποτελέσματα"», Θησαυρίσματα 24 

(1994), 282-285. Για τις προσθήκες τραγουδιών βλ. Θ. Παπαζώτος, « Έ μουσική 

τριάντα ασμάτων του έργου "Ερωτος Αποτελέσματα)), Τα Ιστορικά 20 (Ιούνιος 

1994), 45-52. 
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Στον Πρόλογο του ό Κορωνιός εξηγεί πώς «είναι άξια να κοινολογούνται 

τα τραγούδια ενός γένους [...] διατί περιέχουν γεννήματα νοός υψηλότε

ρα των συνειθισμένων»,85 και ερμηνεύει την απόφαση του να αντικατα

στήσει τα πρωτότυπα τραγούδια με «μερικά εδικά μας», καθώς «εχομεν 

τραγούδια εις την γλώσσαν μας άξια δια να καυχηθή εις αύτα κάθε πεπο-

λιτευμένον γένος».86 Το έργο αυτό, πού διαφημιζόταν στην 'Εφημερίδα 

των αδελφών Μαρκίδων Πουλιού στα 1797 ώς «ποιμενικόν δράμα με 

εκλεκτά τραγούδια», διορθώνεται άπό τη σύγχρονη έρευνα ώς έργο πού 

δεν ανήκει στο είδος του δράματος, άλλα του μυθιστορήματος.87 Ωστόσο 

ό χαρακτηρισμός της εφημερίδας «ποιμενικόν δράμα» (ό όποιος ακολου

θεί εκείνον της έκδοσης) δεν είναι λανθασμένος, καθώς το έργο Galathée 
(1783) του Claris de Florian αποτελεί λόγω της ιδιαίτερης σύνθεσης του 

(δηλαδή του εμπλουτισμού της αφήγησης με άριες) έναν άπό τους πρώ

τους επιγόνους του Πυγμαλίωνα του Rousseau.88 Ύπό τήν επιρροή του 

μελοδράματος του Rousseau θά πρέπει να θέσουμε και τό Τηλέμαχος και 

Καλυψώ, πού μετέφρασε ό Σακελλάριος στα 1796. 

'Όλοι οι προαναφερθέντες μεταφραστές ήταν φίλοι και συνεργάτες 

του Ρήγα Βελεστινλή. Τό γεγονός δεν είναι βεβαίως συμπτωματικό, και 

θα μπορούσε να μας κατευθύνει και γιά τήν ταύτιση του μεταφραστή τής 

έκδοσης του 1820-1821. Δυστυχώς ό Καρατζάς και ό Κορωνιός χάθηκαν 

μαζί με τον Ρήγα στα 1798, ενώ ή περίπτωση του Σακελλάριου φαίνεται 

μάλλον απίθανη, Οχι μόνο επειδή τό γεγονός θά αναφερόταν άπό τό φίλο 

του Ζαβίρα,89 άλλα και γιατί τήν περίοδο τής έκδοσης τών τόμων ό Σα-

85. Γαλάτεια, δράμα ποιμενικόν του κ. Φλωριανου, μεταφρασθεν εκ τής γαλ

λικής εις τήν ήμετέραν 8ιάλεκτον παρά 'Αντωνίου Κορωνιου Χίου, Βιέννη 1796, Παρά 

Μαρκ. Πουλιού, ((Πρόλογος», βλ. Βρανούσης, Έφημερίς, δ.π., σ. 329. 

86. "Ο.π. 

87. Βλ. 'Αννα Ταμπάκη, ((Εισαγωγή», στο Ρήγα Βελεστινλή, Άπαντα τα σω

ζόμενα, τόμος Γ', 'Αθήνα, Βουλή τών Ελλήνων, 2000, σ. 22 και Στέση Άθήνη, «Οι 

πρώτες ελληνικές μεταφράσεις του Florian», Ελληνικά^), τχ. 2 (Θεσσαλονίκη 1995), 

317-323, ιδιαίτερα 318. 

88. Βλ. Enciclopedia dello Spettacolo, δ.π., Dizionàrio della Musica e dei Musi

cisti, δ.π., λήμμα «Melologo», και «Il Melologo», Musica in scena, δ.π., σ. 206. 

89. Γ. Ι. Ζαβίρας, Νέα Ελλάς ή Έλληνικον Θέατρον, 'Αθήναι 1872, σ. 243. Ή 

προσωπική γνωριμία του Ζαβίρα με τον Σακελλάριο καθίστα τον πρώτο σχετικά 

έγκυρη πηγή, αν και ή έργογραφία πού παραθέτει δεν είναι πλήρης. Π.χ. παραλείπει 

τή Γενική και κατά μέρος Ιστορία τής 'Ελλάδος που ό Σακελλάριος μετέφρασε από 

τα γαλλικά στο Βελιγράδι τό 1806 και τής οποίας τό υπογεγραμμένο άπό τό μετά-
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κελλάριος βρισκόταν μακριά άπό τη Βιέννη, στην υπηρεσία του Άλή 

πασά και μπλεγμένος σε καταστάσεις πού δεν θα του επέτρεπαν εκδο

τική δράση.90 Ό άλλος πιθανός μεταφραστής των έργων της δίτομης 

έκδοσης είναι, τουλάχιστον για τα έργα του Wieland, ό Κωνσταντίνος 

Κούμας. 'Όμως και ή βιογραφία του Κούμα είναι πολύ γνωστή για να 

έχει διαφύγει κάτι τέτοιο και ό ίδιος είχε αρκετές ευκαιρίες να αναφέρει 

το πόνημα του αυτό (έστω και χωρίς να αποκαλύπτει το Ονομα του μετα

φραστή, αν ήθελε να το κρατήσει κρυφό). 'Αλλα ό Κούμας φαίνεται να 

αγνοεί τή συγκεκριμένη έκδοση. Στον πρόλογο των 'Αβδηριτών του 1827 

(με ημερομηνία 15 Μαίου 1827), ό μεταφραστής κάνει μία εκτενή ανα

φορά στή ζωή και το έργο του «Πλάτωνα της Γερμανίας», όπως αποκα

λεί τόν Wieland, και σχολιάζει τήν έκδοση των Απάντων του. Άν γνώρι

ζε τήν ελληνική έκδοση πού συγκέντρωνε τρία έργα του συγγραφέα τόν 

οποϊο μετέφραζε (και μάλιστα άπό τή συγκεκριμένη έκδοση της Λειψίας) 

δεν μπορεί παρά να τή χαιρέτιζε ή να τή σχολίαζε με κάποιο τρόπο. 

Είναι πιθανότερο ό μεταφραστής της δίτομης έκδοσης να ήταν ένας 

άλλος γερμανόφωνος 'Έλληνας πού γνώριζε τό έργο του Wieland. Στο 

Προοίμιο του της μετάφρασης του Αάφνιδος του Gessner στα ελληνικά 

(1821), ό Πέτρος Ν. Δάρβαρις, αδελφός του Δημήτριου, αναφέρεται στον 

«αθάνατο Βείλανδο».91 Μάλιστα ό τόμος αυτός, πού θα πρέπει να ήταν 

και τό τελευταίο βιβλίο πού κυκλοφόρησε πριν άπό τό ξέσπασμα της 

Επανάστασης (άν ισχύει ή ημερομηνία του προλόγου: 3 Μαρτίου 1821), 

περιλαμβάνει στην τελευταία σελίδα του συνοπτικό κατάλογο των βι

βλίων του οΐκου Δαβιδοβίκη, στον οποϊο βρίσκουμε και τή δίτομη έκδο

ση με τα οκτώ έργα (χωρίς όμως τους υποτίτλους τους, τα ονόματα των 

φραστή χειρόγραφο διασώζεται στή Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. ,νΑς σημειωθεί 

οτι στο έργο αυτό γίνονται εκτενείς αναφορές στο αρχαίο ελληνικό θέατρο (μέ παρα

θέματα τραγωδιών και κωμωδιών) και στην αρχαία ελληνική μουσική. 

90. Βλ. Μιχαήλ Καλινδέρη, Γραπτά μνημεία από τή Δυτική Μακεδονία των 

Χρόνων της Τουρκοκρατίας, Πτολεμαΐ'ς 1940, σ. 54-55, όπου περιγράφεται ή παγί

δευση του Σακελλάριου και της οικογένειας του το 1820 στο φρούριο του Βερατίου. 

91. ((Είναι δε συνθεμένον μέ τόσας ηδείας και φυσικας χάριτας, ώστε ό αθάνατος 

Βείλανδος εν τω πονηματίω αύτοΰ Χάριτες έπιγραφομένω ήξίωσε να συναριθμίση τον 

παρόντα του Γεσνέρου Αάφνιν εις τον χορόν τών Χαρίτων του», Πονήματα του Σ. 

Γεσνερου, Αάφνις εις βιβλία Γ\ Μεταφρασθείς εκ της Γερμανικής εις τήν καθ' ημάς 

διάλεκτον υπό Πέτρου Νικολάου Ααρβάρεως του και Πεντάδου, Έν Βιέννη της Άου-

στρίας, Έν τω Τυπογραφείω Δ. Δαβιδοβίκη 1821, σ. 7. 
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συγγραφέων, και χωρίς χρονολογία έκδοσης).92 Δεν αποκλείεται λοιπόν ό 

Πέτρος Δάρβαρις να είναι ό μεταφραστής της δίτομης έκδοσης πού κυ

κλοφόρησε λίγο πριν άπο τον Αάφνι του Gessner και άπο τον ίδιο εκδο

τικό οίκο. Την άποψη αύτη υποστηρίζει και ό Βρανούσης, ό όποιος θεω

ρεί μάλλον βέβαιο δτι ό Πέτρος Δάρβαρις ήταν ό εκδότης της έκδοσης 

του 1820-1821, και πολύ πιθανόν και ό μεταφραστής της.93 Τήν υπόθεση 

δτι ό Πέτρος Δάρβαρις ήταν ό μεταφραστής της έκδοσης ενισχύουν και 

κάποια ακόμη στοιχεία πού συσχετίζουν τόν τελευταίο με τόν πνευμα

τικό χώρο του Ρήγα: ό Πέτρος Δάρβαρις ήταν εκείνος πού έκανε τή διόρ

θωση στή β' έκδοση της μετάφρασης της Γαλάτειας άπό τόν Α. Κορω-

νιο y^ ακόμη είναι πισανον να έκανε τις οιορυωσεις —ίσως και τήν πεζή 

μετάφραση— στή διπλή (πεζή και έμμετρη) έκδοση της Βοσκοπούλας 

πού τύπωσε στή Βιέννη το 1822 τό Τυπογραφείο Δαβιδοβίκη, με το 

οποϊο συνεργαζόταν, και όπου δημοσιευόταν ή γνωστή άπό τόν 'Ηθικό 

Τρίπο8α έμμετρη απόδοση του Ρήγα, μαζί με μια πεζή μετάφραση.95 

Τέλος οι μεταφράσεις του Gessner (εκτός άπό τόν Δαφνί, ό Δάρβαρις 

υπέγραφε τό 1819 —με τα αρχικά του— και έναν τόμο με τρία έργα του 

Ελβετού συγγραφέα: Ό Πρώτος Ναύτης, (Η Είκών του Κατακλυσμού, ή 

ι\υς )yo κινούνται στον ιοιο πνευματικό χώρο με τα έργα που είχαν απο

δοθεί στα ελληνικά άπό τόν κύκλο του Ρήγα. 

Στην έρευνα για τήν αναζήτηση της ταυτότητας του εκδότη/μετα

φραστή θα μπορούσαν να συμβάλουν και οι επιλογές του* τα έργα πού 

92. Τον κατάλογο παραθέτουν και οι Ααδας και Χατζηδήμος στή Βιβλιογραφία 

τους (Λαδάς - Χατζηδήμος, ο.π., τ. Γ'), άλλα Οχι πλήρη. 'Αναφέρουν μόνο τους δύο 

τόμους τής Συλλογής και τον Νέο 'Ανακρέοντα ενώ ό κατάλογος αναφέρει και μία 

έκδοση με τα έργα: Ό Πρώτος Ναύτης, Ή Είκών του Κατακλυσμού, (Η Νυζ του 

Γεσνέρου, ((μετά χαλκογραφικής εικόνος χαρτιού ωραιότατου». 

93. Βλ. Βρανούσης, Εφημερίς1 δ.π., σ. 678-679 και 974. 

94. Φλωριανοϋ Γαλάτεια εις βιβλία Α \ μεταφρασθεΐσα εκ του Γαλλικού είς την 

κοινην τών νυν 'Ελλήνων 8ιάλεκτον και είς δεύτερον τυπωθεϊσα, Έ ν Ρεκίω τής 

Αυστρίας, Έν τω Τυπογραφείω Μ. Χ. 'Αδόλφου, 1824, σ. IV, δπου ό Πέτρος Δάρβα-

ρις αναφέρεται ως «λογιώτατος κύριος Πέτρος Πεντάδος». 

95. Βλ. σχετικά με τήν έκδοση Βρανούσης, ((Ρήγας και Marmontel», ο.π., σ. 

132. 

96. Γκίνης - Μέξας, Ελληνική Βιβλιογραφία, τ. Β' (1800-1839), 'Αθήνα 1939. 

Για τήν ελληνική υποδοχή του Gessner, βλ. Γιώργος Βελουδής, « Ή παρουσία του 

Salomon Gessner στή λογοτεχνία του ελληνικού διαφωτισμού», στον τόμο 'Αναφορές, 

εξη νεοελληνικές μελέτες, 'Αθήνα, 'Εκδόσεις Φιλιππότη, 1983, σ. 11-29. 
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εντάσσονται στην έκδοση θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν προς μια κα

τεύθυνση, κάποιον πνευματικό κύκλο, αν Οχι σε συγκεκριμένο πρόσωπο. 

Έκτος άπο τα ίχνη της επιρροής του Ρήγα, ό έκδότης/μεταφραστής μοι

άζει να κινείται στον γερμανόφωνο χώρο, πιθανότερα στή Βιέννη, και 

μας μεταφέρει το περιβάλλον τής γερμανικής δραματουργίας του τέλους 

του 18ου αιώνα. ,ΧΑν ή χρονολογία 1820-1821 μοιάζει καθυστερημένη για 

τή γνωριμία με έργα πού παρουσιάστηκαν πριν άπό τριάντα χρόνια, ας 

σημειωθεί δτι ή ιταλική μετάφραση του λιμπρέτου τής "Αλκηστης εκδό

θηκε στα 1830, δηλαδή εννέα χρόνια μετά τήν ελληνική, παρότι ή υπο

δοχή του Wieland στην Ιταλία (πού ξεκινάει, δπως και ή ελληνική, με τή 

μετάφραση του 'Αγάθωνα) θεωρείται πρωϊμότερη εκείνης του συμπα

τριώτη του Goethe.97 

Τα έργα τής δίτομης αυτής έκδοσης, λοιπόν, έχουν μία κοινή προέ

λευση* ανήκουν στον πνευματικό χώρο τής γερμανικής δραματουργίας 

του τέλους του 18ου αιώνα και βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τή δη

μιουργία του γερμανικού λυρικού θεάτρου. 'Ακόμη και ό Αχιλλευς εν 

Σκυρω πού είναι έργο το οποΧο προέρχεται άπό άλλο πνευματικό πλαί

σιο, και ή ένταξη του στον τόμο θα πρέπει νά αποδοθεί μάλλον στην απή

χηση του Μεταστάσιου στον ελληνικό χώρο, δεν είναι άσχετος με τά 

άλλα έργα τής έκδοσης, καθώς ό «καισαρικός ποιητής» αποτελούσε πρό

τυπο για τόν Wieland. Οι άλλοι δύο γνωστοί συγγραφείς τού τόμου, Les-

97. Βλ. Uve Fischer, «Lusso e Vallata Felice: Il romanzo politico Lo specchio d'oro 

di Christoph Martin Wieland», Quaderni del Siculorum Gymnasium 7 (1974), 1 (κατά 

τή σελιδαρίθμηση του ανατύπου). Για τήν ιταλική μετάφραση της "Αλκηστης του 

Wieland πού έγινε άπο τον G. U. Pagani, βλ. Α. Loewenberg, Annals of Opera 1597-

1940, Genève, Societas Bibliographica, 1943, σ. 329. Ή ελληνική δεξίωση του Goethe 

πού έλαβε χώρα μόλις δύο χρόνια πριν άπο τή δίτομη έκδοση, χάρη στή μετάφραση 

τής 'Ιφιγένειας εν Ταύροις του νεαρού Ιωάννη Παπαδόπουλου, θα μπορούσε να συν

δυαστεί με τή γερμανικής επιρροής έκδοση του 1820-1821, άλλα τά δύο εκδοτικά γε

γονότα φανερώνουν μάλλον ενα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τή γερμανική δραματουρ

γία, χωρίς δμως νά συνδέονται μεταξύ τους, καθώς ό Παπαδόπουλος κινούνταν σε 

άλλους χώρους (τύπωσε τή μετάφραση του στην Ίένα) και δεν θά μπορούσε νά είναι ό 

μεταφραστής τής δίτομης έκδοσης δεδομένου δτι πέθανε τον Αύγουστο του 1819. Γιά 

τή ζωή και το έργο του Ιωάννη Παπαδόπουλου βλ. Σ. Β. Κουγέας, « Ή πρώτη νεοελ

ληνική μετάφραση τής 'Ιφιγένειας του Goethe. Ό μεταφραστής και οι παρακινηταί 

αυτής», 'Ελληνικά 5 (1932), 361-388, και Ιωάννου Σεργίου Παπαδόπουλου, Θεα

τρικές Μεταφράσεις, φιλολογική επιμέλεια Βάλτερ Ποΰχνερ, 'Αθήνα, 'Ίδρυμα Κώστα 

καί Ελένης Ούράνη, 2004. 
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sing και Brandes, έκτος άπό φίλοι και συνεργάτες του Wieland είχαν και 

κοινούς στόχους, τη δημιουργία ενός γερμανικού θεατρικού είδους, είτε 

αυτό αφορούσε το θέατρο, είτε την όπερα (είναι άραγε τυχαίο δτι ή 'Α

ριάδνη και ή Άλκηστη συνδέθηκαν τόσο στενά στο πλαίσιο της ιστορίας 

του μουσικού θεάτρου, ώστε ή μία να δανείζεται τη μουσική άπο την 

άλλη;). Ή συνάφεια αύτη μας επιτρέπει νά υποθέσουμε με σχετική α

σφάλεια δτι και τά άλλα δύο, άταύτιστα ακόμη, έργα (Θεόφιλος και 

Άριστος) θα πρέπει νά ανήκουν στον ίδιο πνευματικό περίγυρο της Γερ

μανίας του τέλους του 18ου αιώνα. 

Ή δίτομη αυτή έκδοση, πού εκ πρώτης όψεως φαίνεται νά ανθολο

γεί «διάφορα θεατρικά ποιήματα», ουσιαστικά μεταφέρει στά καθ' ημάς 

έναν ολόκληρο κόσμο, στό πλαίσιο του όποιου δημιουργήθηκαν αν Οχι οι 

πρώτες γερμανικές Οπερες, τουλάχιστον οι προϋποθέσεις για τήν κατα

σκευή τους, γιατί αν ή δίτομη έκδοση τών εξι ελληνικών μεταφράσεων 

του Μεταστάσιου στή Βενετία το 1779, πού εγκαινίαζε τή γνωριμία με 

τά έργα του λυρικού θεάτρου, απευθυνόταν σε ενα αναγνωστικό κοινό, 

χωρίς τήν παραμικρή αναφορά στή μουσική διάσταση τών έργων, ή δίτο

μη έκδοση του 1820-1821 της Βιέννης απευθύνεται σε αναγνώστες πού 

«εάν εχωσιν κλίσιν εις τήν μουσικήν, είναι δι' αυτούς το αυτό ως και νά 

ήκουσαν ήδη με τά αύτία των, ψαλλομένην ολην τήν [...] Άλχηστιν»^ 

όπως θα έλεγε και ό Wieland. 

ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΤΡΜΠΑΝΑ 

98. Τών 'AßS-ηριτών η Ιστορία, δ.π., σ. 196-197, 
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