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ΜΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Τ Η Ν ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Π ΙΟΛΗ 

ΤΟ 1821. Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ T O T R. WALSH* 

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ για τα όσα συμβαίνουν στην Κωνσταντινούπολη 
κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα είναι φειδωλές αναφορικά με 
τη θεατρική δραστηριότητα. Παρ' δλη την εξοικείωση των κύκλων του 
Φαναριού, την αναστροφή των καλλιεργημένων Ελλήνων με τα σύγχρονα 
λογοτεχνικά και δραματουργικά είδη, αναστροφή πού εκδηλώθηκε ποικι
λοτρόπως —αρχικά με τήν ανάγνωση στο πρωτότυπο, ύστεροτερα με τή 
μετάφραση και τέλος με τή σύνθεση πρίοτότυπων θεατρικών έργων— οί 
μαρτυρίες για θεατρικές παραστάσεις είναι ελάχιστες. Γι' αυτό π.χ. πα
ραμένουν πολύτιμες οί συγκεχυμένες και ίσως ανασφαλείς πληροφορίες, 
πού μας παρέχει ό Άλέξ. Ρίζος Ραγκαβής στα 'Απομνημονεύματα του ή 
ακόμη ή διεξοδική αναφορά του Marcelliis σχετικά με τήν ((ανάγνωση -
απαγγελία» τών Περσών του Αισχύλου, πού έλαβε χώρα κατά τις παρα
μονές της 'Επαναστάσεως, στο αρχοντικό της οικογένειας Μάνου, στα 
Θεραπεία. Πρωτεργάτης σ' αυτήν τήν προσπάθεια ήταν ό Κωνσταντίνος 
Οικονόμος και εκτελεστής ένας άπό τους μαθητές του στή σχολή τών Κυ
δωνιών.1 

Σημαντικό λοιπόν στοιχείο αποβαίνει ή αποθησαύριση και ενδεχομέ
νως ή αποκρυπτογράφηση της πληροφορίας πού μας παραδίδεται άπό τον 
R. Walsh, στο έργο του: A residence at Constantinople, during a pe
riod including the commencement, progress, and termination of the 
Greek and Turkish Revolutions: by the Rev. R. Walsh. LL.D. Au
thor of «A journey from Constantinople», «Notices of Brazil» etc. 
etc. Two volumes — Volume I. London, Frederick Westley and A. 
H. Davis Stationers'-Hall-Court, 1836.2 

Παραθέτω το απόσπασμα: 

* Τήν επισήμανση της πηγής, τον Μάρτιο τοϋ 1992, καθώς και τήν παρότρυν

ση για νά γραφεί αυτό το σχόλιο οφείλω στον ιστορικό Αριστοτέλη Σταυροπουλο 

πού έφυγε πρόωρα άπό κοντά μας. 
1. Άλέξ. Ρίζος Ραγκαβής, 'Απομνημονεύματα, τόμος Α'-Β', 'Αθήνα 1893, 

σσ. 30-31. Βλ. επίσης Comte de Marcellus, Une lecture à Constantinople en 1S20 
(extrait du Correspondant), Παρίσι 1859. Δημοσιεύεται επίσης στο Les Grecs 
anciens et les Grecs modernes, κεφ. «Les Perses d'Eschyle à Constantinople. 
Scène orientale», Παρίσι 1861, σσ. 225-289. Ή μαρτυρία διασταυρώνεται άπα τον 
Σοφοκλή Οικονόμο στα Σωζόμενα Φιλολογικά Συγγράμματα Κωνσταντίνο^ Πρε
σβυτέρου και Οικονόμου τοϋ εξ Οικονόμων..., Α', 'Αθήνα 1871, σσ. λδ'-λε'. 

2. Το χωρίο έχει επισημανθεί και σχολιαστεί και άπα τον Κυριάκο Σιμόπουλο, 
Πώς εϊδαν οί ξένοι τήν 'Ελλάδα τοϋ '21, Πρώτος τόμος: 1821-1822, 'Αθήνα 1979, 
σ. 127. 'Επίσης μνημονεύεται αποσπασματικά στην πρόσφατη εργασία τοϋ ΛΛ alter 
Puchner, «Το θέμα της Άλωσης στην Ευρωπαϊκή και τή Νεοελληνική Λραματουρ-
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(.(.Among those who had taken refuge in the precincts of the palace 
was un unfortunate Greek artist, of the name of Pizamano, a native 
of Corfu. He had been residing at Constantinople, and practising 
his art, and as he was a person of some classical knowledge, he ap
plied it in different ways in his profession. Besides, other things he-
suggested a theatrical representation of an ancient drama tohis neigh
bours, and promised to supply appropriate scenery and dresses. This 
idea was adopted; but instead of a play of Euripedes or Sophocles, 
they selected a modern one, written by a Greek at Vienna, repre
senting the events which took place at the sack of Constantinople 
by the Turks, and the massacre which was perpetrated on the Greeks 
who had taken refuge in the church of Santa Sophia. Every circum
stance at this time was an object of suspicion to the Turks. The 
theatre was entered by the guard. The audience had time to make 
their escape, but the proprietor of the house, who had let it for the 
purpose, was immediately seized on. He was on apothecary at Peru. 
He in vain protested he had given it to others, and had no knowledge 
of the use to which they had applied it —his head was cut off in the 
front of his own shop. The artist who had supplied the dresses and 
scenery was considered the great promoter of revolutionary prin
ciples, and became the particular object of Turkish pursuit. He imme
diately escaped into the British palace, where he lay for some time 
concealed. When he was discovered, we availed ourselves of the cir
cumstance to give him some employment in his profession. Not 
knowing at this time exactly how long we might keep our heads, we 
thought it a good opportunity of sending some representation of 
what they were, as memorials to our friends at home; so we employed 
the unfortunate artist to take all our portraits. He succeeded very 
well in many of his attempts, though he was sometimes seized 
with such fits of trepidation, that he was obliged to stop till the 
shaking of his hand subsided. I send you mine as a curious specimen 
of mo den Grecian art, and of a portrait taken under unusual circum
stances. The profits arising from this exercise of his profession among 
us formed a fund, of which he availed himself to procure apassagein 
some of the vessels which, at all risks, continued to carry off fugitives. 
He got one night on board of a Russian trader, where he concealed 
himself ina cask, and arrived safe at Odessa; from there he proceeded 
to St. Petersburg, where he practised his art with some success».3 

To κείμενο αναδεικνύει, όπως είναι ήδη γνίοστό, την προσωπικότητα 

γία», Συλλογικός Τόμος "Η *'Αλωσις της Πόλης. 'Επιστημονική 'Επιμέλεια Ευάγ

γελος Χρυσός, 'Αθήνα, Έ κ δ . 'Ακρίτας, σσ. 299-300. Βλ. και Χρυσόθεμις Σταματο-

πούλου-Βασιλάκου, Το ελληνικό θέατρο στην Κωνσταντινούπολη το 7.9ο αιώνα Α', 

'Αθήνα, Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών, 1994, σ. 122. 

3. R. Walsh, A residence..., ο.π., Chapter XT, σσ. 331-333. 
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και τις ενασχολήσεις του κεφαλλονίτη Γεράσιμου Ιίιτσαμάνου, γνωστού 
ζωγράφου και αρχιτέκτονα.4 Ό Πιτσαμάνος είχε στό ενεργητικό του 
πλούσια δραστηριότητα ως τοπογράφος και άρχιτέκτων-μηχανικός διο
ρισμένος άπό την κυβέρνηση στα 'Ιόνια νησιά. Σπούδασε στη Γαλλική 
Σχολή Καλών Τεχνών της Ρώμης, δπου είχε αποσταλεί με εντολή του 
Ναπολέοντα (1805). Του δόθηκε μάλιστα ή ευκαιρία να συνεχίσει αργό
τερα τις σπουδές του στό Παρίσι (1815), Οπου φαίνεται δτι συνδέθηκε με 
τον Άδαμ. Κοραή. Μετά τή λήξη τών Ναπολεόντειων πολέμων και με 
τήν εγκαθίδρυση τής 'Αγγλικής Προστασίας στα νησιά διορίστηκε καθη
γητής στην 'Ιόνιο 'Ακαδημία (Κέρκυρα). Στα 1818 περιοδεύει με τον 
Adam στα 'Ιόνια και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Μυείται στή Φι
λική Εταιρεία στα 1820, στην Κωνσταντινούπολη, δπου παραμένει και 
εδώ τον βρίσκουν τα έπανασταστικά γεγονότα. 

Ξεπερνώντας τις μικρές συγχύσεις στις όποιες εμπίπτει ό Walsh, 
εγγενείς σχεδόν σε παρόμοιες περιγραφές, συγκρατούμε για να προβούμε 
σε σχολιασμό τα κυριότερα για το θέμα μας σημεία. 

Ή θεατρική παράσταση για τήν οποία γίνεται λόγος πρέπει μάλλον 
νά τοποθετηθεί, σύμφωνα με τα δσα περιγράφει διεξοδικά ό Walsh, χρο
νολογικά γύρο:» στον 'Ιούνιο του 1821. Είναι σε στενή συνάφεια με τή γειτ
νίαση της βρετανικής πρεσβείας' συνεχίζει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τήν 
παράδοση τών πολιτιστικών δραστηριοτήτων μέσα στα προξενικά μέγαρα 
πού μαρτυροΰνται άπό τον 17ο ήδη αιώνα.5 Ό Πιτσαμάνος υπέδειξε κα
ταρχήν τήν παράσταση μίας αρχαίας τραγωδίας, πιστός καθώς φαίνεται 
στό πνεύμα και τις παρεμφερείς εκδηλώσεις της προεπαναστατικής θεα
τρικής μας ζωής. Προσεφέρθη μάλιστα να βοηθήσει τήν προετοιμασία 
φροντίζοντας για τα ανάλογα σκηνικά και τις ενδυμασίες. "Αξιο σχολίου 
το σημείο αυτό. Δηλώνει τήν έγνοια και τήν ευαισθησία για να στηθεί μία 
φροντισμένη παράσταση, πιστοποιεί δηλαδή μία προχωρημένη αίσθηση 
της σκηνικής πρακτικής. 'Ωστόσο, καθώς σημειώνει ό αυτόπτης μάρτυ
ρας, στή θέση μίας ευριπίδειας ή σοφόκλειας τραγωδίας, στή θέση, θα 
συμπληρώναμε εμείς, τών πρωτότυπων κλασικιζουσών τραγωδιών της 
περιόδου, προτάχθηκε μία τραγωδία με περισσότερο «επίκαιρο» θέμα την 

4. Για τον Πιτσαμ,άνο βλ. Ι. Α. Μελετόπουλος, Γεράσιμος Πιτσαμάνος. "Ενας 
σοφός επιστήμων τεχνικός και ζωγράφος μνημείων και ανθρώπων τήν εποχή της 
δουλείας, 1787-1825, 'Αθήνα 1977. 

5. Για τον 17ο αιώνα (1672-73) έχουμε τή μαρτυρία του Antoine Galland· 
βλ. Journal d'Antoine Galland pendant son séjour à Constantinople.., II, Pa
ris 1881, σ. 5 κ.έ. Για τόν φθίνονταν 18ο αιώνα (1786) ανέκδοτες πληροφορίες αύ-
τοϋ του τύπου περιέχονται στην αλληλογραφία του Γάλλου αξιωματικού του μηχανι
κού Lafitte Clavé· βλ. σχετικά τήν Εισαγωγή του Άλκη 'Αγγέλου στό: Γρηγόριος 
Παλαιολόγος, Ό Πολύπαθης, 'Αθήνα, Έρμης, ΝΕΒ, 1989, σσ. 41-42 και 169. 
Πρβλ. με Άννα Ταμπάκη, Le théâtre néohellénique: Genèse et formation. Ses 
composantes sociales, idéologiques et esthétiques, thèse, Παρίσι, Ecole des 
Hautes Études en Sciences Sociales, 1995, vol. Π, σσ. 293-295 και 300-309. 
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((άλωση της Κωνσταντινουπόλεως». «Γραμμένη άπό έναν "Ελληνα της 
Βιέννης», συμπληρώνει δ Walsh —αύτη ωστόσο ή διευκρίνιση ενδέχεται 
να οφείλεται σε σύγχυση, δπως θα δούμε παρακάτω. Το καίριο ερώτημα, 
στο όποιο κατά τή γνώμη μου ή πιθανή απάντηση μπορεί να έ'χει δύο εκ
δοχές, τίθεται ως προς την ταυτότητα τοΰ έργου. 

Δύο τραγοοδίες έχουν μαρτυρημένα συντεθεί έως το 1821 και έχουν ως 
κεντρικό θέμα την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. Πρόκειται αφενός 
μεν για το έργο του 'Ιωάννη Ζαμπέλιου «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος», 
γραμμένο γύρω στα 1818,6 και αφετέρου για τή χαμένη τραγωδία του 
Κωνσταντίνου Οικονόμου « Ό τελευταίος Κωνσταντίνος», τήν οποία ανα
φέρει ο γιος του Σοφοκλής.7 Για το τελευταίο έργο δεν έχουμε κανένα άλ
λο στοιχείο. Αντιθέτως για τήν τραγωδία τοΰ Ί ω . Ζαμπέλιου, πού εκ
δόθηκε μόλις στα 1833, γνωρίζουμε δτι ο συγγραφέας της τήν ξαναδού
λεψε μορφολογικά μια δεύτερη φορά μετά τήν πρώτη σύνθεση της. 8 Ή 
παραβολή μάλιστα μέ το σωζόμενο χειρόγραφο αποδεικνύει δτι ό συγγρα
φέας της επέφερε πολλές υφολογικές και μορφολογικές μεταβολές στή 
δεύτερη επεξεργασία. Ή δημοσιευμένη π.χ. μορφή της δεν μας επιτρέπει 
να οδηγηθούμε σε αναπαραστάσεις σκηνών, δπως αυτής πού περιγράφει ό 
Walsh «... the events which took place at the sack of Constantinople 
by the Turks, and the massacre which was perpe
trated on the Greeks who taken refuge in the 
church of Santa S ο ρ hi α». ( Ή υπογράμμιση δική μου). Ή 
προγενέστερη ωστόσο μορφή δίνει π.χ. στο χορικό μέρος της 5ης Πράξης 
(Σκηνή Ε') έμφαση στην έξαρση τοΰ θρησκευτικού αυτού δραματικοΰ 
στοιχείου μέ τις συγκινησιακές αναφορές στα σήμαντρα, στις θρηνώδεις 
ψαλμωδίες και στην επερχόμενη καταστροφή των εκκλησιών πού θα με
ταβληθούν σε τζαμιά. 9 'Αναφορικά τώρα μέ τήν απόδοση τοΰ τίτλου δεν 
πρέπει να ξεχνάμε πώς αργότερα, στή μετεπεναστατική 'Αθήνα, το έργο 

6. 'Αδιάψευστα τεκμήρια είναι οί επιστολές του συγγραφέα προς τον Μιχαήλ 
Σικελιανό- βλ. Γλυκερία Πρωτοπαπα-Μπουμπουλίδου, ((Περί το δραματικον έργον 
του 'Ιωάννου Ζαμπελίου. 'Επτά ανέκδοτοι έπιστολαί», Παρνασσός, Στ ' (1964), σσ. 
353-383, κυρίως σ. 359 κ.έ. 'Επίσης ή ύπαρξη τοΰ χειρογράφου 2830 της ΕΒΕ πού 
περιέχει αυτόγραφη μορφή της τραγωδίας μέ πολλές διορθώσεις (φφ. 56, 18,5 Χ 12 
cm). Στο φ. 2Γ αφιέρωση προς τον 'Ιωάννη Καποδίστρια χρονολογημένη 2 'Ιουλίου 
1818. 

7. Τα Σωζόμενα Φιλολογικά Σνγγράματα, δ.π., σ. ζ'. Ό Σοφοκλής Οικονό
μος υποστηρίζει μάλιστα δτι τήν τραγωδία αυτήν τήν απώλεσε ό πατέρας του στην 
Κωνσταντινούπολη στα 1821 κατά τήν προσπάθεια του να διασο^θεΐ άπο τή μανία 
των Τούρκων. "Οπως είναι γνωστό, ό Κ. Οικονόμος κατέφυγε μέ την έναρξη της Ε 
παναστάσεως στην 'Οδησσό. Βλ. Κωνσταντίνος Οικονόμος ό εξ Οικονόμων, 'Αλλη
λογραφία, Τόμος πρώτος 1802-1817. Επιμέλεια Κώστας Αάππας - Ρόδη Σταμού-
λη, 'Αθήνα, ΚΕΜΝΕ, 1989, σσ. λθ'-μ'. 

8. Γλυκερία Πρωτοπαπα-Μπουμπουλίδου, δ.π., σσ. 373-375. 
9. ΕΒΕ, χφ. 2830, φ. 43r-v-44r-v. 
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ανέβηκε αρκετές φορές στη σκηνή με επιτυχία και συστηματικά με τον 
παραλλαγμένο τίτλο « Ή άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως».10 Αυτό α
σφαλώς ενισχύει την πιθανότητα ή περιγραφή του R. Walsh να άφορα 
τήν τραγωδία του Ζαμπέλιου. Υπάρχουν άλλωστε δύο ακόμη σημαντικά 
τεκμήρια πού πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Το πρώτο άφορα τον 
συγκλίνοντα γεωγραφικό χώρο δράσης τών δύο Επτανησίων: του νομο
μαθούς 'Ιωάννη Ζαμπέλιου πού άσκεΐ δικαστικά καθήκοντα στα Ιόνια 
νησιά κατά τή διάρκεια πού ζει και εργάζεται εκεί ό Γερ. Πιτσαμάνος, 
του οποίου μνημονεύονται, δπως είπαμε, και περιοδείες. Μία άλλη, όχι 
δευτερεύουσα σύγκλιση προστίθεται άπό το γεγονός Οτι και οί δύο είχαν 
πλησιάσει και συνδεθεί με τον Ά δ α μ . Κοραή, ό όποιος Οχι μόνον γνώριζε 
άλλα και αποδεχόταν εν μέρει τις δραματουργικές προσπάθειες του Ζαμ
πέλιου. 

"Ενα τελευταίο σχόλιο αναφορικά με τον προσδιορισμό του Walsh, 
«written by a Greek at Vienna». Είναι αρκετά εύλογο να οφείλεται σέ 
σύγχυση και να άφορα αδιακρίτως και τους δύο πιθανούς συγγραφείς της 
τραγωδίας, μια πού και οί δύο είχαν ήδη εκδώσει έργα τους δημοσιευμένα 
στή Βιέννη, γνωστά στον ελληνισμό της Πόλης. Τέλος και οί δύο είχαν 
αφήσει ίχνη τών θεατρικών τους ενδιαφερόντων σέ αυτόν τον γεωγραφικό 
χώρο. 1 1 ^ > 

Κλείνοντας θεωρώ λιγότερο σημαντική υπόθεση την απόλυτη ταύτιση 
τοΰ συγγραφέα και ασφαλώς πολύ περισσότερο σημαντική τήν οργανική 
ένταξη αυτής της μνείας στο σύνολο τών αποσπασματικών πληροφοριών 
πού ανασυνθέτουν μερικώς τήν ατμόσφαιρα της εποχής. 

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ 

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Ε Σ ΓΙΑ Τ Η Ν ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ 1847 

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ για τήν έκδοση 
ελληνικών βιβλίων άρχισε να εφαρμόζεται στα μέσα περίπου του 18ου 
α'ιώνα και κράτησε ως τα τέλη τοΰ 19ου.1 Ή τεχνική αυτή, πού διευκόλυ-

10. Ν. Λάσκαρης, Ιστορία τοΰ νεοελληνικού θεάτρου, Β', 'Αθήνα 1939, σσ. 
65, 179, 236, 260· καί Δημ. Σπάθης, Ό Διαφωτισμός και το νεοελληνικά θέατρο. 
'Επτά μελέτες, Θεσσαλονίκη, 1986, σ. 219 κ.έ. Ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος πα
ραστάθηκε για πρώτη φορά στην Κέρκυρα, το 1834. Βλ. Ν. Αάσκαρης, 'Ιστορία, 

Λ', 'Αθήνα 1938, σσ. 210-211. 
11. Ό Τιμολέων τοΰ Ί ω . Ζαμπέλιου είχε παρασταθεί στο Βουκουρέστι (1818, 

1820) καί στην 'Οδησσό (1818). Βλ. Ν. Λάσκαρης, 'Ιστορία..., Α', 'Αθήνα 1938,, 
σσ. 181, 199· καί Δημ. Σπάθης, ό.π., σσ. 24, 34. 

1. Philippe Iliou, «Pour une étude quantitative du public des lecteurs 
Grecs à l'époque des Lumières et de la Révolution (1749-1832)», Actes du pre-
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