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L.-P. JUSSIEU, SIMON DE Ν ANW A (1818) 

Ή περιπλάνηση του άγαθοΰ εμπόρου και 

οι αφηγηματικές της προσαρμογές στα ελληνικά 

Η ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΦΙΛΟΠΕΡΙΕΡΓΗ ΔΙΑΘΕΣΗ πού εκδηλώνεται τα χρό

νια της ακμής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού 'ικανοποιείται εγκαί

ρως με τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, τις μεταφράσεις. Συμ

φέρουσα και δραστική, ή μετάφραση τα χρόνια αυτά αναζητεί προσφυή 

και αρμόδια πρότυπα προς συγκομιδήν καρπών «αρετής και μαθήσεως» 

και προσδιορίζει μια συνολική αναπροσαρμογή στο πλαίσιο τών επαφών 

με τήν ευρωπαϊκή παιδεία. Ή ανυπαρξία διχασμού του μεταφραστή, ό 

όποιος έχει σχεδόν αυτονόητα αποδεχθεί τήν —πρόσκαιρη έστω— πνευ

ματική ανωτερότητα του ξένου πολιτισμού, μετατρέπεται σε αμηχανία 

μπροστά στα αποτελέσματα μιας αβέβαιης εκδοτικής περιπέτειας. Το 

μέγεθος τοΰ εγχειρήματος υπογραμμίζουν οι δυσκολίες στην κατανόηση 

και τήν απόδοση τών εννοιών, καθώς και ή ατελής ανάπτυξη τοΰ μετα

φραστικού μέσου, πού επιβάλλει τήν επιδίωξη της σαφήνειας μάλλον, 

παρά της ευφράδειας και της τεχνικής σύνθεσης τοΰ λόγου. 

Χρήσιμο για τήν πνευματική και πολιτισμική προαγωγή τοΰ γένους, 

χαρακτηρίζεται τήν 'ίδια εποχή το ωφελιμότερο βιβλίο προς χρήσιν τοΰ 

κοινού λαοΰ, ό Simon de Nantua (Παρίσι 1818), έργο τοΰ Laurent-

Pierre Jussieu (1792-1866),1 τοΰ βραβευμένου γάλλου συγγραφέα ανα

γνωσμάτων κατάλληλων για τή βελτίωση τής αγωγής και τής διαπαιδα

γώγησης στα πλαίσια και τα δρια τής συγκρότησης τής αστικής κοινω

νίας. Στή διήγηση τοΰ Simon, μεταξύ άλλων, προβάλλεται ή σημασία 

1. Τό έργο γνώρισε 14 εκδόσεις εως το 1846 και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσ
σες. Ό L.-P. Jussieu έκτος άπό τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα (φυσική ιστορία) 
ασχολήθηκε μέ τήν παιδική λογοτεχνία (έγραψε μύθους, παραμύθια σε στίχους και 
ποιήματα και υπήρξε έκδοτης παιδικού περιοδικού), τή βελτίωση τών φυλακών (έ
γραψε κατάλληλα αναγνώσματα για τους κρατουμένους), τή στοιχειώδη εκπαίδευση 
καθώς και τήν αγωγή και τήν ψυχαγωγία τών στρατιωτών του γαλλικού στρατού. 
Ευχαριστώ τή Δέσποινα Πρόβατα πού πρόθυμα έθεσε υπόψη μου άριθμο φωτοτυ
πιών του έργου άπα τήν Bibliothèque Nationale (Παρίσι). 
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της ανατροφής και της εκπαίδευσης, ή αξία της αλληλοδιδακτικής μεθό

δου, τής προληπτικής ιατρικής και τής υγείας καθώς και ή αναγκαιότητα 

τής ακριβούς απόδοσης των φόρων και αναλύονται συνοπτικά οι αρχές 

τής λειτουργίας τής δικαιοσύνης, τής άσκησης τής βουλευτικής εξουσίας, 

των εμπορικών συμβάσεων και συμφωνιών, του ανταγωνισμού τής αγο

ράς και τής νομικής κατοχύρωσης τής ιδιοκτησίας. 

'Εξαφανίζοντας σχεδόν την απόσταση ανάμεσα στον χρόνο τής δρά

σης και τον χρόνο τής ιστορίας (ό ήρωας του πεζογραφήματος περιέρχε

ται τη γαλλική επαρχία τα πρώτα χρόνια τής βασιλείας του Λουδοβίκου 

Ι Η ' : 1814 και 1815-1824), ή διήγηση, με την ομαλή διαδοχή τών επει

σοδίων, ακολουθεί τους απλουστευμένους και στοιχειώδεις κανόνες τής 

αφέλειας και τής ακριβολογίας. Ό χώρος, ό χρόνος και τα πρόσωπα (αγρό

τες, ποιμένες, γεωργοί, έμποροι, εργάτες), με το πειστικό πρόσχημα του 

πραγματικού, δεν εξυπηρετούν παρά την ανάγκη να διατυπωθούν με ευ

στοχία οί προϋποθέσεις του εΰνομου και χρηστοήθους κοινωνικού βίου. Ό 

αναγνώστης, ένώ απολαμβάνει τους λόγους και κυρίως τις νουθεσίες του 

άγαθοΰ ήρωα, ταυτόχρονα διδάσκεται και παρακινείται «ανεπαισθήτως 

εις το καλόν». 

Ή διαπλοκή τών ρόλων του πρωταγωνιστικού και του συμπρωταγω-

νιστικοΰ προσώπου με εκείνους του αφηγητή και του συγγραφέα εξασφα

λίζει και ταυτόχρονα διατηρεί τη σταθερή, δσο και μονομερή, οπτική 

τής αξιολόγησης τής δράσης. Λόγιος ή αγαθός, ό εμπορος-άφηγητής προ

καλεί το αναγνωστικό ενδιαφέρον με την επιλογή χαρακτηριστικών απο

δεικτικών (πραγματικών) παραδειγμάτων, πού υποστηρίζουν, χάρη στην 

αληθοφάνεια τους, τήν ορθότητα και την άξια τών ηθικών του παραινέ

σεων. 

Τον έ'μπειρο μεταφραστή του έργου αύτοΰ στην κοινή —τήν «μέση 

και μετριόφρονα»— ελληνική γλώσσα, άφοΰ πρώτα προσαρμοσθεί στη 

δική μας εθνική και ιστορική πραγματικότητα με τήν αφαίρεση δσων α

φορούν και αποβλέπουν στους Γάλλους, αναζητεί, μόλις κυκλοφορήσει, ό 

Κοραής μεταξύ τών γνώριμων του φίλου του έμπορου στην Τεργέστη, 

'Ιάκωβου Ρώτα. Ό Ρώτας είχε ζητήσει άπό τον Κοραή να του στείλει 

το έργο του A.-L.-J. de Laborde, Plan a"éducation pour les enfants 

pauvres (Παρίσι 1815). Ό Κοραής του γράφει σχετικά (επιστολή άπό 

20.6.1818): «Παρά το ζητούμενον του De la Borde σε πέμπω τάλλα δύο* 

το μεν [Guide de Γ enseignement] ως παιδαγωγικόν, το δε Simon de 

Nantua, ως χρήσιμον να μεταφρασθή εις τήν κοινήν ημών γλώσσαν, αν 

είχες κανένα εμπειρον μεταφραστήν, να το οίκειώση δηλαδή εις τα εθη 
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καί ήθη μας».2 'Αποτελεσματικός υποκινητής των πνευματικών δραστη

ριοτήτων των ομογενών του, δ Κοραής συνδέει τήν εθνική αναγέννηση με 

τον πολλαπλασιασμό τών βιβλίων και τη διάδοση τών έργων της δυτικής 

παιδείας και εντάσσει τον Σίμωνα εκ Ναντονης σε μια συνολική, θεωρη

τική και κριτική, προσέγγιση τών μεταφράσεων επιστημονικών, φιλοσο

φικών, ιστορικών και παιδαγωγικών συγγραμμάτων, πού αποτελούν 

ισχυρές μαρτυρίες του ρυθμού ανάπτυξης της παιδείας του έθνους. 

Ό μεταφραστής έχει ωστόσο ήδη βρεθεί ανάμεσα στον κύκλο τών νέων 

ελλήνων σπουδαστών στο Παρίσι. Ό Ίώσηπος Μανουήλ Δούκας (1795;-

1831), γιος δραστήριου και φιλογενοΰς εμπόρου στή Σάμο, 3 συστημένος 

άπό τον Κούμα στον Κοραή, συνεχίζει τις σπουδές του στην ιατρική διευ

ρύνοντας ταυτόχρονα τα ενδιαφέροντα του στον τομέα τών φυσικών επι

στημών (ορυκτολογία, χημεία, βοτανική), της εκπαίδευσης και της ιστο

ρίας. Τακτικός συνεργάτης του Λόγων Έρμη για μία διετία (1816-1818) 

με μεταφράσματα άπο ξένα επιστημονικά περιοδικά, σπεύδει να κοινο

ποιήσει στους αναγνώστες του έντυπου τα φαινόμενα και τα θαύματα της 

φύσης, μεταφέροντας παράλληλα το μήνυμα της κυριαρχίας της λογικής: 

ή τελειοποίηση της πολιτικής κοινωνίας ακολουθεί τήν πρόοδο τών φυσι

κών ανακαλύψεων ή ευδαιμονία βρίσκεται στην αρετή και τήν επιστήμη. 

'Από τήν οπτική του «φιλόσοφου» παρατηρητή ό Δούκας παρουσιά

ζει άπο τις στήλες του περιοδικού τήν αλληλοδιδακτική μέθοδο τών J . 

Lancaster και Α. Bell και προτείνει να εισαχθεί στα σχολεία της Ελλά

δος θεωρώντας δτι προετοιμάζει τήν ηθική βελτίωση του άνθρωπου. Ά 

πο τον χώρο τής ιστορίας παρουσιάζει το έ'ργο του G. Mably, Observa

tions sur l'histoire de France, Παρίσι 1765 («Παραλληλισμός Έλλή-

2. Α. Κοραής, Αλληλογραφία, έ"κδ. ΟΜΕΔ, τ. Δ', 'Αθήνα 1982, σ. 94. Έ ν α 
μήνα αργότερα σημειώνει: «Σ' έγραφα περί τής μεταφράσεως του οποίου α' έπεμψα 
βιβλιαρίου Simon de Nantua. Αυτό μεταφράζεται τώρα εδώ άπο νέον τινά τών ημε
τέρων» (επιστολή άπό 9.7.1818), ο.π., σ. 98-99. 

3. «Κατά τα λόγια τοϋ υίοΰ, ό πατήρ φαίνεται άνθρωπος θερμός καί επιχειρη
ματίας ... Μελέτη νά καταστήση έργαστήριον χαρτοποιϊκόν. Περιήλθε τήν Εύρώπην, 
εξεύρει καί τήν γλώσσαν τών Άγγλων μεταξύ τών οποίων διέτριψε», γράφει ό Κο
ραής στον 'Αλέξ. Βασιλείου (επιστολή άπό 22.2.1815), Α. Κοραής, 'Αλληλογραφία, 
τ. Γ', 'Αθήνα 1979, σ. 393. Ό ϊδιος απαντώντας σέ επιστολή τοΰ Μανουήλ Δούκα 
σχολιάζει επαινετικά τις φροντίδες τοϋ πατέρα για τήν ανατροφή καί τήν εκπαίδευση 
τοϋ νεαροΰ σπουδαστή καθώς καί τήν προτίμηση του για τή γλώσσα καί τον πολιτι
σμό τών Γάλλων καί, τέλος, τον προτρέπει νά ασχοληθεί με τήν ίδρυση «γυμνασίου 
επιστημών» στή Σάμο, ακολουθώντας τό παράδειγμα τών Κυδωνιατών, δ.π., σ. 
389-391. 
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νων και Ρωμαίων — Έ κ τών παρατηρήσεων τής Γαλλικής 'Ιστορίας του 

Μαβλύου») και άπό τον χώρο τών επιστημονικών ειδήσεων, λόγους, πα

ρατηρήσεις και υπομνήματα γνωστών γάλλων και άγγλων γιατρών, φυ-

σιολόγων και χημικών (B.-G.-E. Lacépède, Ε. Home, G.-L.-C. Cu-

vier, J .-J . Virey, J.-L. Gay-Lussac) σχετικά με τα προϊόντα και τα 

φαινόμενα της φύσης καθώς και την πρόοδο τών επιστημονικών άνακα-

λύψεοον και τών εφαρμογών. Το παράδειγμα του «χρυσού και χαριτω

μένου» νέου για τή συνδρομή του στον φωτισμό τών ομογενών του προ

βάλλουν και οί έκδοτες του περιοδικού αναφερόμενοι σε δύο πρόσφατες 

συνεργασίες του.4 

Ή ερευνητική ανησυχία του νεαρού σπουδαστή και ή μερική αυτονό

μηση του απέναντι στο ξένο κείμενο συστηματοποιείται με τή χρήση τών 

υποσημειώσεων, προσθηκών και διορθώσεων, καθώς και με τή συνθετική 

διάθεση επίκαιρων και κατάλληλων αλλαγών πού απαιτούν οί περιστά

σεις, μετατρέποντας έτσι τή μεταφραστική πρακτική σε γύμνασμα κρι

τικής ευφυΐας και προσαρμογής στις ανάγκες και τις προτεραιότητες του 

Ιστορικού παρόντος, δηλαδή της εποχής. Ό μεταφραστής συχνά σχολιά

ζει, διορθώνει και ύπομνηματίζει τον ξένο συγγραφέα προσαρμόζοντας, 

όταν χρειάζεται, ανάλογα το κείμενο του: « Ή παρούσα διατριβή είναι 

μετάφρασες της τοΰ Κυρίου Virey... Μετάφρασις δμως οχι ακριβής* ά

φησα οσα δεν μ' έφάνησαν ανάλογα εις τάς περιστάσεις μας, άντ' αυτών 

δ' έπρόσθεσα δσα μ' έφάνησαν ώφελιμώτερα, καθώς δύναται να το ΐδη ό 

παραβάλλων τήν μετάφρασίν μου με το πρωτότυπον».5 Ή πρωτότυπη 

αφηγηματική ανάπλαση θέματος της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας 

(«Οιδίπους εν Κιθαιρώνι») πιστοποιεί παράλληλα τήν ύπαρξη δημιουργι

κής φαντασίας, υποδεικνύοντας ϊσως μια άλλη πιθανή τροπή στα ενδια

φέροντα τού μελλοντικού γιατρού και αρχαιολόγου. 

'Υπακούοντας στην επιθυμία τής κοινής ωφέλειας, ό Δούκας γνωστο-

4. Βλ. Λόγιος Έρμης, Ζ' (1817), σ. 143. 'Αναλυτικά για τις συνεργασίες τοϋ 
Δούκα στον Λόγιο Έρμη, βλ. το οικείο λήμμα στό: Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, Τα ελ
ληνικά προεπαναστατικά περιοδικά. Ευρετήρια Β', «Έρμης ό Λόγιος», ΚΝΕ/ΕΙΕ 
20, 'Αθήνα 1976. Γενικότερα, βλ. Έ μ μ . Κρητικίδης, Τοπογραφία αρχαία και σημε
ρινή τής Σάμου, Ερμούπολη 1869, σ. 63 - Σόφη Παπαγεωργίου, «"Ενα ακόμη ανέκ
δοτο γράμμα τοϋ Κοραή», Χιακά Χρονικά, Γ (1978), σ. 22-28, Μ. Α. Βουρλιώτης, 
Καρμανιόλοι και Βιβλίο (1830-1839), 'Αθήνα 1990, σ. 15-16 και κυρίως, τοϋ ϊδιου, 
«Ίώσηττος Μανουήλ Δούκας (1795-1831)», Σαμιακή Επιθεώρηση, Γ (1990), τχ 
39-40, σ. 109-116. 

5. Λόγιος Έρμης, Η' (1818), σ. 136. 
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ποιεί στο τέλος της τρίχρονης παραμονής του στο Παρίσι, την πρόθεση 

του να μεταφράσει το έργο του Jussieu, προσαρμόζοντας το κατάλληλα. 

Ό χώρος της δράσης μεταφέρεται στην Ελλάδα και ό ήρωας αποκτά ήδη 

άπο τον τίτλο, σε αντικατάσταση του προσδιορισμού της γαλλικής κατα

γωγής του, τον ηθικό (και επομένως γενικότερο) χαρακτηρισμό του «κά

λου». Ό μεταφραστής, σύγχρονος του συγγραφέα, επιδιώκει τη δική του 

παρέμβαση στο μεταφραστικό αποτέλεσμα, καθιστώντας τή σχετική δια

δικασία τελικό προϊόν μιας συνεργασίας πού θα εξυπηρετούσε το ιστορικά 

διαφοροποιημένο κοινό μιας άλλης εθνικής ομάδας: « Ό κύριος Ίουσιός, 

φίλος και συνάδελφος μου... φιλάνθρωπος και φιλέλλην τα μέγιστα, με 

κοινοποιεί πολλάς νέας ιδέας ως καί τίνα κεφάλαια πραγματευόμενα περί 

υποθέσεων αναφερομένων εις το γένος. "Ωστε ή μετάφρασίς μου έχει προ

τέρημα Οχι κοινόν, δηλαδή ότι γίνεται υπ' Οψιν τοΰ συγγραφέως».6 

'Ανέλπιστες οικιακές περιπέτειες (θάνατος τοΰ πατέρα) καί προφανώς 

οι οικονομικές δυσκολίες, για τις όποιες κάνει συχνά μνεία ό Κοραής στον 

Βασιλείου,7 αναγκάζουν τον Δούκα να εγκαταλείψει τήν πόλη των σπου

δών του καί τις μεταφραστικές του ενασχολήσεις. Τρεις μήνες μετά τήν 

αναγγελία τής έκδοσης, ό μεταφραστής, ελπίζοντας σε προσωρινή ανα

βολή της, υπόσχεται στους φιλόμουσους συνδρομητές-χρηματοδότες τον 

εμπλουτισμό τοΰ συγγράμματος του με τον Καλό Ριχάρδο τοΰ Φραγκλί

νου,8 Ινα άλλο, θεματικά συγγενές έργο. ενταγμένο καί αυτό στην παρά-

6. Προκήρνξις. Ό Καλός Συμεών ή Ό Περιερχόμενος "Εμπορος [στο τέλος:] 

Ίώσηπος Μ. Δούκας. Έ ν Παρισίοις τη 15 'Ιουνίου 1818..., σ. 4. Τήν προαγγελία για 

τήν έκδοση τής μετάφρασης μέ τήν πρόσκληση για εγγραφή συνδρομητών (βλ. Φ. 

Ήλιου, «Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες-Συμπληρώσεις», Τετρά

δια εργασίας 4, ΚΝΕ/ΕΙΕ, 'Αθήνα 1983, άρ. *172) αναδημοσιεύει (παραλείποντας 

τήν ένδειξη τοϋ τυπογραφείου) καί ό Λόγιος Έρμης, Η ' (1818), σ. 498-501. μέ σχε

τικό προεισαγωγικό σχόλιο τών εκδοτών του. 

7. «Έστειλαν έδώ τον νέον χωρίς αργύρια- καί τυραννεϊται καί αυτός μή έχων 

τα αναγκαία- τυραννοΰμαι κ' εγώ, θέλων, άλλ' δμως μή δυνάμενος εις τάς παρούσας 

περιστάσεις να τον βοηθήσω» (επιστολή άπο 17.3.1815), Α. Κοραής, 'Αλληλογρα

φία, τ. Γ', σ. 397. Βλ. καί μεταγενέστερες αναφορές (31.8.1816, 5/29.9.1816), δ.π., 

σ. 493-494, 504. Αιτιολογώντας τήν εκ νέου παροχή οικονομικής βοήθειας προς τον 

νεαρό σπουδαστή ό Κοραής σημειώνει: «Τί να κάμω; έκλαιε κρουνηδόν, ήτο καί ολί

γον άρρωστος, έφοβήθην μή έλθη ε'ις άπόγνωσιν» (επιστολή άπο <29.9.1816), δ.π., 

σ. 506. 

8. Στην Είδηση «Προς τους συνδρομητάς» (Παρίσι, 18 Σεπτ. 1818), δ Δούκας 

ενημερώνει σχετικά: «Δια να αναπληρώσω αυτήν τήν άκούσιον τής εκδόσεως άνα-

βολήν, θέλω προσθέσει εις το τέλος τοϋ συγγράμματος καί τήν μετάφρασιν τοϋ Καλίου 

Ριχάρδου τοΰ Φραγκλίνου {Le bonhomme Richard, par Franklin), χωρίς τίνος αύ-



Βίκυ Πάτσιου, L.-P. JUSSIEU, SIMON DE NANTUA 71 

δόση της αποφθεγματικής διδασκαλίας με σκοπό την αναβάθμιση των 

ηθών, δπου καταδικάζεται ή πολυτέλεια, ή άσκοπη δαπάνη και ή σπατάλη 

του χρόνου. Ό ψευδώνυμος συγγραφέας του παρουσιάζεται, και σ' αύτη 

την περίπτωση, ώς πραγματικός παρατηρητής τής ζωής και τής συμπε

ριφοράς τών συμπολιτών του. 

Ή προσχεδιασμένη έκδοση δεν πραγματοποιείται - ή παρουσία δμως 

του γάλλου συγγραφέα στα ελληνικά γράμματα επιβεβαιώνεται με διά

φορες αφορμές. "Ενα άλλο έργο του Jussieu, συνέχεια του πρώτου, τα 

Oeuvres posthumes de Simon deNantua (Παρίσι 1829), εκδίδεται, όπως 

δηλώνει 6 γαλλικός τίτλος, άπό τον συνοδοιπόρο του «θαυμαστού» ήρωα 

με βάση τις σκέψεις και τις αναμνήσεις πού περιέχονται στα χειρόγραφα 

του και μεταφράζεται λίγα χρόνια μετά την κυκλοφορία του (Σίμωνος 

εκ Ναντονης Όψιφανή συγγράμματα, 'Αθήνα 1838). χωρίς μνεία του 

πραγματικού συγγραφέα, ό όποιος εξαφανίζεται πίσω άπο το προσο^πο 

τοΰ επινοημένου του έκδοτη. Ό άνίόνυμος μεταφραστής ακολουθεί πιστά 

τή διαίρεση και τήν οργάνωση τών κεφαλαίων και αναπαράγει το περιε

χόμενο τους, ύπομνηματίζοντας το κείμενο με ελάχιστα σχόλια, ιστορικού 

κυρίως (και σπανιότερα πολιτικού ή οικονομικού) χαρακτήρα, πού επεξη

γούν το παρελθόν και το προσαρμόζουν στο μέλλον.9 Ή ανασύνθεση μέσω 

της μνήμης μιας συγκεκριμένης ζωής, πού συνδέεται ωστόσο περισσότερο 

ξήσεως τής τιμής τοϋ βιβλίου- τοϋτο δε δια να τύχω τήν συγγνώμην τών φιλόμουσων 
συνδρομητών», Αόγιος 'Ερμής, Η ' (1818), σ. 572. Ή πρώτη (γνωστή) έκδοση τοϋ 
έργου (Poor Richard's Almanac, 1732), σε μετάφραση άπό τα γαλλικά (La Science 
du bonhomme Richard, a! εκδ. 1778), τοϋ Φ. Φουρναράκη γίνεται στα 1823 (βλ. 
ΓΜ*1383) και προέρχεται πάλι άπό τό κοραϊκό κλίμα. 

9. Ή αντιστοιχία τών κεφαλαίων τοϋ γαλλικοϋ και τοϋ ελληνικού κειμένου εμ
φανίζεται πλήρης: Avertissement. La sagesse de Simon de Nantua. La jurispru
dence... La politique... La médecine... Aphorismes... La bonté... La religion... 
Parabole de Simon de Nantua (Oeuvres posthumes) - Προοίμιον. Ί Ι σοφία τοϋ 
Σίμωνος εκ Ναντούης. Ί Ι νομική... Ή πολιτική... Ή ιατρική... Οι αφορισμοί... Ή 
άγαθότης... Ή θρησκεία... Παραβολή τοΰ Σίμωνος εκ Ναντούης (Όψιφανή συγ
γράμματα). Για τις ελληνικές επεξηγηματικές σημειώσεις βλ. στο Ιδιο, σ. 82, 84, 86, 
87, 90. Στην τελευταία περίπτωση, ό κριτικός (πολιτικός) στοχασμός τοΰ μεταφρα
στή διατηρεί τήν αυτονομία του. Σχολιάζοντας τή θετική άποψη τοΰ συγγραφέα σχε
τικά μέ τήν κληρονομική ισχύ τής Βουλής τών Όμοτίμων ό μεταφραστής, διαφω
νώντας εμμέσως, παρατηρεί: «Ήμεΐς σκοπόν δέν εχομεν να έπικρίνωμεν τήν κατά 
τοϋτο γνώμην τοΰ συγγραφέως, άλλ' ας περιορισθώμεν μόνον ώς προς τάς ήθικάς αρ
χάς του». Ευχαριστώ και άπό τή θέση αυτή τόν Φίλιππο Ήλιου πού πρόθυμα έθεσε 
στή διάθεση μου τό ελληνικά δημοσιευμένο έργο τοΰ Jussieu προσανατολίζοντας πα
ράλληλα τις βιβλιογραφικές μου αναζητήσεις. 



Ί-1 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 20 (1995) 

μέ τη σκέψη παρά με τη δράση, προσδίδει στην εγκυρότητα της αφήγησης 

τΙς εγγυήσεις της μαρτυρίας. 

Τα ϊδια χρόνια, δ ήρωας του έργου, δ εκ Νάντης Σίμων, αυτονομείται 

Οχι μόνον άπό τον δημιουργό του, άλλα και άπό τα συγκεκριμένα κείμενα 

και εμφανίζεται σε έργα ανάλογης διδακτικής σκοπιμότητας και αφηγη

ματικής τεχνικής (παροχή γνώσεων στο πλαίσιο μιας προφορικής συνο

μιλίας) πού έχουν γράψει συγγραφείς δπως ό Cyprien-Prosper Brard, 

γνωστός γάλλος όρυκτολόγος και συντάκτης επιστημονικών εκλαϊκευτι

κών εγχειριδίων για σχολική χρήση. Σε κεφάλαιο του βιβλίου του περί 

φυσικής {Maître Pierre, ou Le Savant de village... Entretiens sur la 

physique. Παρίσι 1840) πού μεταφράζεται ελληνικά άπό τον Δημ. 'Α

ποστολίδη για χρήση κυρίως των μαθητών τών δημοτικών σχολείων, ο 

Σίμων πληροφορεί και ενημερώνει τους ακροατές του για τα πρόσφατα 

τεχνολογικά επιτεύγματα πού παρατήρησε περιερχόμενος τή Γαλλία. 

Ή αφομοιωτική ικανότητα του λόγιου μεταφραστή στα μέσα του αιώ

να συντελεί στην ένταξη του έργου, πού συνεχίζει να ζει χωρίς τον συγ

γραφέα του, στην ελληνική αφηγηματική διδακτική πρακτική. Ό Λέων 

Μελάς, ό συγγραφέας του Γεροστάθη (1858), ακολουθεί στή σύνταξη του 

κλασικού ηθικοπλαστικού του έργου το 'ίδιο αφηγηματικό μοντέλο μέ το 

γαλλικό μακρινό πρότυπο του: ό ήρωας, ό εύπροσήγορος, αγαθός και πο

λύπειρος έμπορος, εμφανίζεται και στις δύο περιπτώσεις ως πρόσωπο 

πραγματικό, σύγχρονο του αφηγητή και του αναγνώστη. Μέ το πρόσχη

μα μιας γραφής αναμνηστικής πού στηρίζεται στην εμπειρία και την πα

ρατήρηση (πρόκειται για αναμνήσεις μιας περιήγησης, μιας ζωής ή μιας 

ηλικίας), ό γράφων, ό πλασματικός συγγραφέας, γίνεται ακροατής και 

παρατηρητής του ήρωα, συνοδοιπόρος ή μαθητής του. Τήν επανάληψη τών 

τυπικών θεματικών μοτίβων τής σύνεσης και τής καλοκαγαθίας συμπλη

ρώνει τέλος ή ϊδια χρηστική σκοπιμότητα τής σύνθεσης: ή αναγνωστική 

προθυμία συντηρείται μέ κίνητρο και στόχο τήν ηθική ωφέλεια. 

Ή ελεύθερη μετάφραση και προσαρμογή συγκεκριμένου κεφαλαίου 

του Jussieu στή διάρθρωση του αναμνηστικού υλικού, ολοκληρώνει και 

ενισχύει τις ενδείξεις μιας γόνιμης επίδρασης. Πρόκειται για το κεφάλαιο 

«La sagesse de Simon de Nantua» άπό τα Oeuvres posthumes. Ό 

10. Πβ. Ό διδάσκαλος Πέτρος., ή ό πεπαιδευμένος τον χωρίον, Ύπο Γ. Π. 
Βραρδον. Σννομιλίαι περί Φυσικής, Μεταφρασθεϊσαι εκ του γαλλικού, α' έκδ. Ναύ
πλιο 1850 και ειδικότερα το κεφ. Κ', « Ό διδάσκαλος Πέτρος δέχεται τήν έπίσκεψιν 
του εκ Νάντης Σίμωνος» (σ. 147-166). Τήν πληροφορία μοΰ ανακοίνωσε ό Κυρ. Ντε-
λόπουλος, τον όποιο ευχαριστώ και άπο τή θέση αυτή. 
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Μελάς αναφέρεται αόριστα στις εξομολογήσεις «Γάλλου τινός, Σίμ<ονος 

καλουμένου», τις όποιες αποφάσισε να μεταφράσει «ελευθέρως». Ό 

συγγραφέας προσαρμόζει το κείμενο («Αϊ εξομολογήσεις του Σίμωνος...» 

[«'Η άγκυρα της ευτυχίας»]) στο ύφος της διήγησης του, αλλάζοντας 

τους προσδιορισμούς τοΰ χώρου και του χρόνου, χωρίς να ακολουθεί την 

αφηγηματική εκδοχή της προγενέστερης μετάφρασης τοΰ 1 8 3 8 . u Οι α

φελείς εξομολογήσεις τοΰ Σίμωνος σχετικά με τήν απόκτηση της φρόνη

σης ενσωματώνονται, μετά τις αναγκαίες συμπτύξεις και περικοπές, στή 

ροή της αφήγησης τοΰ Γεροστάθη, άφοΰ πλαισιωθούν άπο τις αντίστοι

χες προτροπές και αποφθέγματα της αρχαίας ελληνικής σοφίας, συμμετέ

χοντας με τον τρόπο αυτό στην πρόθεση τοΰ συγγραφέα να συνδέσει το 

παρόν μέ το ιδανικό κλασικό παρελθόν. Μετατοπίζοντας το 'ιστορικό εν

διαφέρον από τή Γαλλία τοΰ προηγούμενου αιώνα στην αρχαία Ελλάδα, 

ό Μελάς ταυτίζει τήν προοπτική τοΰ έργου (τή σύνδεση του μέ το παρόν 

και ενδεχομένως το μέλλον) μέ τήν ηθική διαχρονική του διάσταση. 

'Αναφερόμενος στις φιλολογικές δραστηριότητες τοΰ θείου του Λ. Με

λά, ό Βικέλας αποκαλύπτει ότι είχε και αυτός επιχειρήσει να μεταφράσει 

το έ'ργο τοΰ Jussieu: «Συνέπεσε να περιέλθη... εις χείρας μου το γαλλικόν 

σύγγραμμα Simon de Nantua... Ή άνάγνωσίς του μέ κατέθελξε και 

απεφάσισα να το μεταφράσω... ήρχισα τήν μετάφρασιν, μετέφρασα δέ τα 

πρώτα κεφάλαια. Το χειρόγραφον προ ολίγων μόνον ετών εσχισα, τακτο-

ποιών παλαιά έγγραφα. 'Αλλά δεν είχα λησμονήσει το βιβλίον». Ό 'ίδιος, 

σχολιάζοντας τήν πρωτοτυπία τοΰ ΓεροστάΟη, παρατηρεί: (('Αλλά ό "Ελ-

λην έ'μπορος δέν έχει τήν πρακτικήν μόνον φρόνησιν τοΰ Γάλλου γυρολό

γου. Τήν διδασκαλίαν του διαπνέει αίσθημα ύψηλόν ηθικής και πατριω

τισμού. Ή ορθοέπεια, ή γλαφυρότης τοΰ ύφους, ή πολυμάθεια και ή αρε

τή τοΰ συγγραφέως ανύψωσαν το σύγγραμμα του εις σημεϊον πολύ άπέχον 

τοΰ προτύπου το όποιον τον ενέπνευσε».12 

Στή διάρκεια τοΰ αιώνα το ιστορικό υπόστρωμα της αφήγησης παρα

μερίζεται προς Οφελος της ηθικής σκοπιμότητας. Μια τελευταία προσαρ-

11. Στην αρχή τών κεφαλαίων για τή σοφία και αντίστοιχα τή φρόνηση τοΰ 
Σίμωνος διαβάζουμε: «Καθ' δν καιρόν έμαθήτευον εις Νάντουαν, μέ έ'μαθον δτι υπήρ
ξαν ποτέ άνθρωποι τους όποιους ώνόμαζον σοφούς. Το όνομα τοΰτο, μ' δλον δτι ήμην 
μικρός μοί έφάνη ώραιότατον», Όψιφανή συγγράμματα, 1838, σ. 13· «"Οτε, νέος 
ών, έσπούδαζον εις το σχολεϊον τοϋ χωρίου μου, ήκουσα παρά τοϋ διδασκάλου δτι ύ-
πήρχόν ποτέ εις τήν άρχαίαν Ελλάδα άνδρες έπονομασθέντες Σοφοί. Τήν έπωνυμίαν 
ταύτην, αν και μικρός, ήρεσα υπερβολικά», Γεροστάθης, 21860, σ. 135. 

12. Δ. Βικέλας, Ή 'Con) μον, 'Αθήνα 1908, σ. 233-234. 
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μογή, πού προορίζεται για ειδικό και συγκεκριμένο αναγνωστικό κοινό, 

υπογραμμίζει τη δημιουργική διάθεση της μεταφράστριας πού παραφρά

ζει κατ' έκλογήν, δσο και την επιμονή της χρήσης του πραγματικού για 

σκοπούς διδακτικούς. Το έργο, ό Κυρ-Σίμος ('Αθήνα 1900), σε μετάφρα

ση της Αικατερίνης Οικονόμου, αδελφής του Δ. Βικέλα,1 3 υιοθετείται 

στην ελληνική του μορφή άπό τον Σύλλογο προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βι

βλίων ως «καταλληλότατον δια τους κατοίκους των πόλεων και των αγρών 

και δια τους μαθητάς των σχολείων». Ή μεταφράστρια, ή οποία δηλώνεται 

στον τίτλο με τα αρχικά Α.Ο., στο προλογικό της σημείωμα γράφει ότι 

πρόκειται για παράφραση άπό το έργο του Jussieu, Simon de Nantua. 

Το πρώτο και μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου ( « Ό κυρ-Σίμος») είναι άπό 

τον Simon de Nantua και ειδικότερα άπό τα κεφάλαια Ι-VI, VIII, Χ-ΧΙ, 

XIII, XV, XVIII-XIX, ΧΧΐ, XXIII, XXXIII, ενώ τό δεύτερο μέρος ( « Ή 

σοφία... Ή παραβολή του κυρ-Σίμου») άπό τα Oeuvres posthumes 

(«La sagesse... Parabole de Simon de Nantua»)· τα δύο αυτά έργα του 

Jussieu αρχίζουν εξάλλου να εκδίδονται μαζί άπό το 1846. Έ παράλει

ψη τών στοιχείων εκείνων πού θα μπορούσαν να συνδέσουν τή διήγηση με 

τήν ιστορία, επιτρέπουν τή μετατροπή του λόγου άπό πειστικό σε κατ' 

εξοχήν ωφέλιμο και καθιστούν τον Κνρ-Σίμο ανάγνωσμα προσφιλές και 

πρόσφορο στην υπόδειξη τών άρχων πού ρυθμίζουν τήν κοινωνική συμ

περιφορά. 

Ή ιδιότυπη χρήση του πραγματικού στή διατύπωση σαφών και α

πλουστευμένων διδακτικών μηνυμάτων συνοψίζεται στην περίπτωση μας 

στην υποστήριξη μιας βασικής αποδεικτικής θέσης: « Ή ευτυχία κρέμε

ται άπό τήν ακριβή εκπλήρωση τών χρεών». Ή αξιοποίηση και ή αξιο

λόγηση της 'ιστορικής αφορμής διευκολύνεται άπό τή διάρθρωση και τήν 

οργάνωση του αφηγηματικού υλικού: ή περιήγηση δίνει τήν αφορμή στην 

παρατήρηση και αναβάλλει τήν προώθηση τής εξέλιξης της δράσης, αφού 

τό ενδιαφέρον για τήν υποτυπώδη πλοκή εξουδετερώνεται άπό τό βάρος 

τών σκέψεων του παρατηρητή. Με τό όνομα τοΰ Συμεών, του Σίμωνος ή 

τοΰ Σίμου, ό περιερχόμενος έμπορος, στην πλασματική άλλα κχί αληθο

φανή διήγηση του, δέν επιμένει τόσο στή μίμηση τοΰ πραγματικού όσο 

στή μεταμόρφωση του. 
ΒΙΚΤ ΠΑΤΣΙΟΤ 

13. Βλ. Δ. Βικέλας, δ.π., σ. 234. 
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