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ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Δ "ΤΟ ΕΙΣΙΝ ΑΙ ΠΗΓΑΙ, έξ ών τα βιβλία βρύοντα το πνεύμα των ανθρώ

πων άρδεύουσι, το Συγγράφειν δηλ. καί το Μεταφράζειν... Το πρώτον 

είναι δύσκολον, καί ού του παντός, ως ίκανάς καί ευκρινείς γνώσεις της 

τέχνης, ή επιστήμης, περί ής ή συγγραφομένη βίβλος πραγματεύεται, α

παιτούν το δεύτερον είναι αυτό καθ' εαυτό εΰκολον, ως κυρίως, έκτος άλ

λων τινών... έπί τη γνώσει δύο διαλέκτων έπερειδόμενον, εκείνης δηλ. έξ 

ής, καί εκείνης, εις ην ή μετάφρασις γίνεται.»1 

Ή στροφή προς ορισμένα ενδιαφέροντα, ή φιλοπερίεργη διάθεση καί ή 

φιλομάθεια2 πού διαπιστώνονται κατά τήν περίοδο της πνευματικής «α

φύπνισης» του ελληνισμού (στα χρόνια 1770-1820) ικανοποιούνται εγκαί

ρως με τον πιο άμεσο καί αποτελεσματικό τρόπο: τις μεταφράσεις. 

Στή διάρκεια τοΰ 16ου καί τοΰ 17ου αιώνα μεταφράζονται θεολογικά 

κυρίως συγγράμματα καθώς καί έργα της κλασικής (λατινικής) γραμμα

τείας. Τον επόμενο αιώνα τα μεταφραστικά ενδιαφέροντα διευρύνονται καί 

σε άλλους τομείς τής γνώσης. Τα χρόνια αυτά (εως το 1770), ό έλληνας 

αναγνώστης πού δεν γνωρίζει ξένες γλώσσες μπορεί να διαβάσει, μεταξύ 

Ή εργασία πού ακολουθεί στηρίχθηκε στις ερευνητικές ενασχολήσεις μου στα 

πλαίσια του Προγράμματος «Γλωσσομάθεια καί Πολιτισμικές επαφές: Ό Ελληνι

σμός μεταξύ 'Ανατολής καί Δύσης (16ος-19ος)» του Κέντρου Νεοελληνικών 'Ερευνών 

τοΰ Ε.Τ.Ε. καί προϋποθέτει τον προβληματισμό δσων ασχολήθηκαν με τα φαινόμενα 

του 'Ελληνικού Διαφωτισμού. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο τοΰ Προ

γράμματος, κ. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκο, για το ενδιαφέρον καί τίς γνώσεις του. 

1. Ιωάννου Δανιήλον Μεσγέρου, Ίατροφιλοσοφικη 'Ανθρωπολογία μεταφρασθεϊ-

σα εκ τον Γερμανικού... υπό 'Αναστασίου Γεωργιάδον. Βιέννη 1810, σ. ε'. Ό πρό

λογος τοΰ μεταφραστή έχει γραφεί με πνεΰμα εντελώς άντικοραϊκό. Για τις αντιδρά

σεις πού προκάλεσε, βλ. Κ. Θ. Δημαράς, Φροντίσματα, πρώτο μέρος. Άπα την 'Ανα

γέννηση στον Διαφωτισμό, 'Αθήνα 1962, σ. 19-22. 

2. Δίν έλειψαν καί οι αντίθετες φωνές: «μακράν κάθε ανθρωπινή επιστήμη καί 

μάθησις», έγραφε ό Μακάριος Καβαδίας, Λόγος παραινετικός, Βενετία 1802, σ. 15. 

Βλ. καί Σπ. Άσδραχάς, «Μακάριος Καβαδίας», Ό 'Ερανιστής 2 (1964), 225-246. 
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άλλων, ορισμένα έ'ργα των: Boccacio, Guarirli, Fénélon, Tasso, Rollin 

κ.ά. «Έκτος άπό εξαιρέσεις... για να συναντήσει κανείς λόγιες μεταφρα

στικές επιδόσεις άπό δυτικά έργα, πρέπει να φθάσει ως τή στιγμή όπου 

το ελληνικό πνεύμα αρχίζει να ξεσπαργανώνεται άπο τήν θρησκευτική α

ποκλειστικότητα, δηλαδή να αγγίζει τήν απαρχή του ελληνικού Διαφωτι

σμού.»3 

«Υγιής», «υγιεινή» ή «ύγιαίνουσα», ή φιλοσοφία βρίσκεται στή «ρίζα 

του δένδρου της πολυμάθειας», γίνεται ή τέχνη των τεχνών, ή επιστήμη 

των επιστημών. « Ό άνθρωπος είναι κατά φύσιν... επιρρεπής εις τήν πε-

ριέργειαν», γράφει ό μεταφραστής του Μεταστασίου εγκωμιάζοντας τήν 

πολυπραγμοσύνη πού οδηγεί στην εξακρίβωση της φύσης τών όντων, τήν 

ευταξία και τήν έπιτηδειότητα.4 

Ή «σοφή», ή «φωτισμένη» Ευρώπη, 5 ως τόπος της ελευθερίας και της 

καλλιέργειας τών γραμμάτων, προκαλεί τον θαυμασμό για τήν ανάπτυξη 

της παιδείας καί της επιστήμης. Ή σημασία πού αποδίδεται στις μετα

φράσεις ως μέσον γνωριμίας καί διάδοσης τών έ'ργων της δυτικής σοφίας 

αποτελεί· τυπικό χαρακτηριστικό του αρχομένου ήδη διαφωτισμού. «Μύ

ρια συγγράμματα καλά, συγγράμματα πολυμαθέστατα, έργα πάντα τών 

νεωτερικών σοφών, προέβησαν καί προβαίνουσι καθ' έκάστην άνά τό φώς... 

εν τοσούτω πόσος φωτισμός περισσότερος δεν έ'μελλε να άνθη καί μεταξύ 

ημών... πόσα βιβλία άριστα, μέρος άπηνθισμένα, μέρος ολικώς μεταπε-

φρασμένα δεν έ'μελλον να περιπολώνται και έν ήμΐν;» αναρωτιέται Ά π ο -

λογούμενος ό Μοισιόδαξ στα 1780.6 

Είκοσι χρόνια πρίν, προλογίζοντας τόν Muratori, είχε ήδη αποπειρα

θεί να διαγράψει και να διατυπώσει τήν αφετηρία καί τα όρια μιας πολύ

πλευρης διαδικασίας ανταλλαγών καί αντιστάσεων. Ή «αμέλεια» καί ή 

«ύπόληψις» της αρχαιότητας πού αποδίδει τα πρωτεία καί τήν αρχή της 

3. Κ. θ . Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 'Αθήνα, Έρμης, 1977, σ. 68. 
4. Τραγωδίαι... Πέτρου Μεταστασίου... Βιβλύον πρώτον, Βενετία 1779, σ. ε'. Ή 

μετάφραση προσγράφεται στον Γεώργ. Νικ. Σούτσο (Γ.Ζαβίρας, Νέα 'Ελλάς, 'Αθήνα 
1872, σ. 241) ή τον Θωμά Ρόδιο (Ι. Ρ. Νερουλός, Cours de littérature grecque mo
derne, Γενεύη 21828, σ. 39). Πβ. Φ. Ήλιου, Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογρα
φία, τ. Ι,' 'Αθήνα 1973, σ. 205. 

5. Για 'to περιεχόμενο τών ορών, βλ. Κ. Θ. Δημαράς, «Ή φορτισμένη Ευρώπη», 
Φροντίσματα..., σ. 3-23. 

6. Ίώσηπος Μοισιόδαΐ, 'Απολογία, έπιμ. Α. 'Αγγέλου, 'Αθήνα, 'Ερμής, 1976, 
σ. 153-154, σημ. 2. 
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γνώσης στην προγονική σοφία, αναδεικνύοντας την σέ άπαράβλητο πρό

τυπο, οδηγεί στην άγνοια ή την περιφρόνηση των ευρωπαϊκών συγγραμ

μάτων. Φροντίζοντας για την αναπλήρωση της «χρείας καί τήν συγκομι-

δήν τοΰ καλοΰ», ή χρήση της ορθής κρίσης θα απαιτούσε νέες αναζητήσεις 

και προσανατολισμούς. 

Ή «μίμηση» της Ευρώπης δεν αποτελεί τελικά παρά διεκδίκηση της 

εθνικής πολιτισμικής παρακαταθήκης πού για λόγους ιστορικούς είχε πα

ραμείνει για χρόνια σέ ξένο έδαφος. Ή «έξομαλίζουσα τον δρόμον τών μα

θημάτων)) και «άπροκαταλήπτως» φιλοσοφούσα Ευρώπη «δέν κρύπτει 

μήτε το φώς οπού έ'λαβεν άπο τήν Ελλάδα, μήτε το χρέος οπού έχει προς 

αυτήν. Είναι έτοιμη ώστε να τήν προφθάση με ολα τα είδη της μαθήσεως. 

Ρήτορες, ιστορικοί... φυσικοί, μαθηματικοί... όλοι επιθυμούν να τήν δουλεύ-

σουν με τα πονήματα των».7 Ή εξόφληση τοΰ χρέους παίρνει τη μορφή 

ενός «δουρου» πού πρέπει να γίνει αποδεκτό με εύπροσηγορία. 

Προκρίνοντας τήν ηθική άπο τους άλλους τομείς της παιδείας, ό Μοι-

σιόδαξ επιλέγει μεταξύ διεξοδικών, φιλοεριστικών ή σκοτεινών συγγρα

φέων τον πολυμαθή, εύστοχο καί ευκολονόητο 'Αντώνιο τον Μουρατώριο. 

Τα κριτήρια επιλογής του ύφους, «έλληνικον» (εΰκολον καί σύνηθες) ή 

«κοινόν» (άρμοδιώτερον καί δυσκολοεπιχείρητον), ή κατανόηση καί ή από

δοση της «εννοίας τών πραγμάτων» καθώς καί ή συντήρηση της ζωηρότη

τας της αναγνωστικής προθυμίας, εντείνουν τήν ανησυχία τοΰ μεταφραστή. 

«Έκοπίασα μεγάλως με αυτήν τήν μετάφρασιν. Καί έπ' αληθείας τα αί

τια έστάθησαν πολλά... καί πρώτον, διατί ό συγγραφεύς ομιλεί περί πολ

λών υποθέσεων οπού ανάγονται εις διαφόρους έπιστήμας, δπου έκαμε χρεία 

να ξετρέξω με κάθε προσοχήν τήν κυριολεξίαν... δεύτερον, διατί δέν έτυχα 

μηδέναν όδηγον... τρίτον, διατί ό συγγραφεύς εις μερικούς τόπους ήτον ή 

άτονος, ή ασαφής, οπού έ'πρεπεν ή να τον σαφηνίσω, ή να τον ζωοποιήσω* 

7. 'Ηθική φιλοσοφία μεταφρασθεϊσα εκ τον Ιταλικού ιδιώματος παρά Ίωσήπον... 
Μοισιόδακος, Βενετία 1761, σ. λ'. 'Ανάλογες απόψεις εθνικής πρωτοτυπίας επαναλαμ
βάνονται καί τα μεταγενέστερα χρόνια. «Τών επιστημών, δσαι φωτίζουν σήμερον τήν 
Εύρώπην, τά πρώτα σπέρματα καί στοιχεία... σώζονται εις τα βιβλία τών Ελληνικών 
συγγραφέων», έγραφε ό Κοραής προλογίζοντας τη μετάφραση τοϋ 77ερι αμαρτημά
των και ποινών τοϋ Beccaria (Παρίσι 1802, σ. ζ'). «Δια να μη θαυμάζωμεν ώς νέα 
έφευρέματα καί εκείνα, απερ οι πρόγονοι ημών προ πολλού τοϋ χρόνου εφεΰρον καί 
εΤπον», ό Έρμης ό Λόγιος [στο έξης: Λ.Ε.] υπενθυμίζει οτι ορισμένες παρατηρήσεις 
τοΰ άγγλου ίατροΰ καί φιλοσόφου Δαρβίνου στηρίζονται στις διαπιστώσεις «παλαιών 
Συγγραφέων Ελλήνων», 1811, σ. 172 (Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, Τά ελληνικά προεπα
ναστατικά περιοδικά. Ευρετήρια Β', Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε. 20, 'Αθήνα 1976). 
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τέταρτον, διατί α π λ ώ ς κάθε μετάφρασες είναι δυσκολωτάτη, μάρτυρες.. . 

όσοι περιέργως την έδοκίμασαν ή την έκριναν.» 8 

Ο ί π ρ ώ ι μ ε ς , δ ιστακτικές λογοτεχνικές μεταφραστικές επιδόσεις, οί περισ

σότερες άπο τ ι ς όποιες δεν έφθασαν στην έντυπη μορφή, αφορούν σημαν

τ ι κ ά έργα τ η ς δυτικής λογοτεχνίας: μεταφράσεις του «Δον Κ ι χ ώ τ η » , του 

Μολιέρου, M e t a s t a s i o , M a r m o n t e l κ . ά . 9 Τ α επόμενα χρόνια το ενδιαφέ

ρον γ ι α τ η λογοτεχνία υποκαθιστά, με ολοένα πυκνότερο ρυθμό και ένταση, 

ή διάθεση κυριαρχίας στη γνώση του εξωτερικού κόσμου. 

Προϋπόθεση τ ή ς αναπτυσσόμενης π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς ορμής γ ι α ανακαίνιση 

και αποτέλεσμα τής νέας στάσης απέναντι στη ζ ω ή και τη γ ν ώ σ η , ή μετά

φραση στρέφεται στα εγχειρίδια εκμάθησης ξένων γλωσσών, τους οδηγούς 

συμπεριφοράς, τ α μ α θ η μ α τ ι κ ά , την ιστορία, τη φιλοσοφία, τήν ιατρική και 

τ η γ ε ω γ ρ α φ ί α , «εις άνάδοσιν επιστημονικής ευφορίας και προς συγκομι-

δήν κ α ρ π ώ ν αρετής και μ α θ ή σ ε ω ς » . 1 0 

Τ ο θεωρητικό σύστημα τ ή ς μεταφραστικής κίνησης μορφοποιεί στον 

φθίνοντα αιώνα ό Κ α τ α ρ τ ζ ή ς , αναπτύσσοντας τη σημασία, τ ις αρχές καί 

τήν τ ε χ ν ι κ ή τ η ς : «επειδή ό μ ω ς στα ελληνικά δεν έχουμ' εμείς ολαις τ ή ς 

έ π ι σ τ ή μ α ι ς χ ώ ρ ι α , άλλα πολλαϊς είναι συμπεφυρμέναις κ' άνακατωμέναις, 

κ α ι μάλιστα ή ιστορία... κ' ή γ ε ω γ ρ α φ ί α καί χρονολογία.. . και λείπει. . . κ ' ή 

πρόοδος στης άλλαις έ π ι σ τ ή μ α ι ς και τέχναις . . . πρέπει πάλε στα φραντζέ-

8. Ηθική φιλοσοφία..., σ. κδ'. 

9. Βλ. Π. Μουλλας. «Μεταφράσεις καί πρωτότυπα κείμενα άπο τον 18ο αιώνα», 

*0 "Ερανιστής 3(1965), 215-217" Λ. Δρούλια, «'Ελληνική μετάφραση του Δον Κιχώ

τη», Ό 'Ερανιστής 4 (1966), 25-29· της ί'διας, «Molière traduit en gree-1741», 
L' époque phanariole, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 413-418· Α. Ταμπάκη, « Ό Μολιέρος 

στη φαναριώτικη παιδεία», Τετράόια εργασίας Κ.Ν.Ε./Ε.Τ.Ε. 14, 'Αθήνα 1988. Για 

τα φιλοσοφικά μεταφραστικά ενδιαφέροντα, βλ. Ρ. 'Αργυροπούλου, «Νεοελληνικές 

μεταφράσεις φιλοσοφικών έργων (1760-1821)», Αενκαλίων 21, Μάρτ. 1978, 131-142 

καί γενικότερα, M. de Queux de Saint-Hilaire, «Des traductions et des imita

tions en grec moderne», Annuaire de l'Association pour l'encouragement des étu

des grecques en France 7(1873), 330-357· Αίκ. Κουμαριανοϋ-Α. Δρούλια-Ε. Layton, 

Tò ελληνικό βιβλίο 1476-1830, 'Αθήνα 1986, σ. 168 κ.έ. 

10. Αεξικον Τρίγλοσσον... Σννερανισθεν παρά Γεο>ργίον Βεντότη, τ. 1, Βιέννη 

1790, φ. 3 χ.ά. Τήν κυριαρχία της επιστήμης στις μεταφράσεις τοϋ δεύτερου μισού 

του 18ου αι. επισημαίνει καί ό Νερουλός: «La période est caractérisée par l 'impor
tation en Grèce des connaissances scientifiques de l 'Europe. On traduisit quan
tité d'ouvrages qui roulaient sur les sciences, l'histoire, la morale et la philoso
phie... Cette période est éminemment scientifique», Cours de littérature grecque 

moderne..., σ. 25· βλ. σχετικά καί σ. 146-148. 
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ζικα να τα γυρεύουμ' αυτά». 1 1 'Αξιολογώντας συνολικά τις μεταφραστικές 

απόπειρες έως το 1784, διαπιστώνει: «"Οσο για της μετάφρασες μας, δσαις 

είδα, δέν έχουν: α) καμμιά μέθοδο στη μεταβολή· β) δεν έχουνε την ανάλο

γη νοστιμάδα πώχουνε τα πρωτότυπα - γ) δέν έχουν την αυτήν σαφήνεια, 

πού ειν' ή πρώτη αρετή λόγου».1 2 

Ή στροφή προς τήν Ιστορία εκφράζεται στα μισά του αιώνα, μέ τή με

τάφραση μιας αρχαίας Ιστορίας του Rollin. 'Αναφερόμενος στή χρησιμό

τητα της έκδοσης ό Καταρτζής παρατηρεί: « Ή παλαιά... ιστορία του κυρ 

Ρολλίνου ειν' αξιόλογη" και μ' δλον όπου στή Φραγκιά... έχουν καί καλλί

τερα... εμείς άλλο τέτοιο βιβλίο δέν έχουμε. Αυτό έτυπώθηκε στους ,αψν' 

στή Βενετία, κ' έπρεπε να το παραδίδουνε στα κοινά καί σπητικα σκο-

λειά... Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να γένη φιλόσοφος, ό έστι να διανοήται, 

δταν το μνημονικό του ειν' άδειο;»1 3 

Ή απόδοση του νοήματος στή ζωντανή (ρωμαίικη) γλώσσα μέ γλαφυ

ρότητα και σαφήνεια, χωρίς να αλλοιώνεται ή ουσία καί ή χάρη του πρω

τότυπου κειμένου, αποτελεί βασική προϋπόθεση της μεταφραστικής προ

σπάθειας. Οί δυσχέρειες λόγω ανυπαρξίας της κατάλληλης υποδομής υπο

γραμμίζουν το μέγεθος του εγχειρήματος. ((Δέν είχα μήτε παραδείγματα 

να διώ και να μιμηθώ, μήτε λεξικά ρωμαίικα... μήτε τίποτες σημειώματα 

11. Δ. Καταρτζής, «Συμβουλή στους νέους», Τα Ευρισκόμενα, έκδ. Κ. Θ. Δημα

ράς, 'Αθήνα 1970, σ. 59-60. 

12. Δ. Καταρτζής, «Πρόλογος στή μετάφραση του Ρεάλ», δ.π., σ. 316. Ό ίδιος 

ξεχωρίζει τις μεταφράσεις τοϋ Μολιέρου (1741—•) καί τοϋ Μεταστασίου (1758—»). 

Πβ. Λ. Δρούλια, «Molière traduit en g rec - 1741», δ.π., σ. 414. 

13. Δ. Καταρτζής, «Αόγος προτρεπτικός στο γνώθι σαυτόν», δ.π., σ. 177-178. 

Ή θεωρία της ιστορίας μορφοποιείται στα χρόνια πού ακολουθούν. Στή μετάφραση 

άπο τον Σπυρ. Παπαδόπουλο της 'Ιστορίας τοϋ παρόντος πο?.έμον αναμεταξύ Ρουσίας 

και της 'Οθωμανικής Πόρτας (Βενετία 1770-1773) σχολιάζεται το «χρέος» τοϋ ιστο

ρικού καί ό ((σκοπός» της ιστορίας (τ. 2, σ. 4-6), ενώ το Σημείωμα προς τον 'Αναγνώ

στη (τ. 1, φ. 1 χ.α.) τον προειδοποιεί: «Μή θαυμάζης άνίσως και δέν βλέπης Ίστορι-

σμένον τον πόλεμον ε'ις τούτον τον πρώτον τόμον, διατί κάμνει χρεία πρώτον να έρευ-

νήσωμεν τήν αρχήν, πόθεν δηλαδή αρχησεν ό πόλεμος, ποία τα αϊτια όπου τον έπαρα-

κίνησαν, καί τίνες οί πρωταίτιοι τών κακών καί σκανδάλων, δια να εϋρωμεν το πο-

θούμενον τέλος». Ή φιλοσοφία της καθολικής ιστορίας καί ό σκοπός της, ή απόδειξη 

«δι' οποίας συμπλοκής τών αιτιών καί άποτελεσμάτιον, ό κόσμος καί οί κάτοικοι αύ-

τοϋ κατήντησαν εις τήν παροΰσαν κατάστασιν», συνδεδεμένη με το έργο καί τήν πα

ρουσία τοϋ Herder, αναπτύσσεται τα μεταγενέστερα χρόνια άπο τον Θ[εόδωρο] 

ΜΓανούση] στον Λ.Ε. (1813), 11-16 κ.τ. Πβ. καί Κ. Θ. Δημαράς, « Ό J . G. Herder 

καί ή παρουσία του στην διαμόρφωση τοϋ νεοελληνικού πνεύματος», Νεοελληνικός 

Αιαψωτισ/ώς..., σ. 283-300. 
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πού ν' άναφέρωνται στή μετάφραση απτά φραντζέζικα, μήτε άλλη καμμια 

βοήθεια πολλή ή ολίγη, άλλα βλα έπρεπε να τα συλλογισθώ, δλα να τα πα

ραθέσω και να τα ζυγιάσω... μοναχός μου», γράφει ό Καταρτζής προλο

γίζοντας τον Real. 1 4 Στο 'ίδιο κείμενο διατυπώνονται και ορισμένοι γενικοί 

κανόνες πού ακολούθησε στή μετάφραση: κυριολεκτική ή κατ' άναλογίαν, 

μεταφορική και περιφραστική απόδοση ονομάτων και ρημάτων, ασύνδετο 

σχήμα και χρήση συνδέσμων, παραγωγή επιθέτουν άπο ουσιαστικά κτλ. 1 5 

Ή έλλειψη καλών παραδειγμάτων στή συγγραφή και τή μετάφραση 

καθώς και ή γεύση της «ηδονής ζουντανής και καλλιεργημένης γλώσσας» 

(της φραντζέζικης) μεγαλώνουν την απόσταση ανάμεσα στο μεταφραζό

μενο και το μεταφραστικό μέσο. μετατρέποντας τή σχετική διαδικασία σε 

πρωτότυπο συνθετικό γύμνασμα: «να πώ την αλήθεια, τώρα μαθαίνω να 

μεταφράζω απτά φραντζέζικα και εν ταύτω γυμνάζουμαι να συνθέτου μετά 

λόγου ρωμαίικα... αυτό π ώ κ α μ ' γ ώ , αν το κάμη άλλος και άλλος... νά πού 

αποχτούμε βιβλία, κ' ίδέαις και γλώσσα, τή γλώσσα μας». 1 6 

Ενταγμένη στο κίνημα της παιδείας τήν εποχή πού «τα καλά φρονήματα 

άρ/ισαν νά γείνωνται αρκούντως κοινά», ή μεταφραστική δραστηριότητα 

συντελεί στο θρίαμβο της γνώσης καί της φιλοσοφίας, της «μεγαλοδυνά-

μου Αιγίδος του Διός, [ή οποία] φυγαδεύει τάς φοβέρας φάλαγγας τών δια

φόρων προλήψεων άπο τήν Ελλάδα». 1 7 Οι μεταφραστικές ενασχολήσεις 

14. Δ. Καταρτζής, «ΙΙρόλογος στή μετάφραση του Ρεάλ», ό'.π., σ. 316. 
15. «Το δνομα ή ρήμα πού έσήμαινε κυρίως πράγμα ή ενέργεια, το μεταφράζω 

κυρίως εις τα ρωμαίικα... Το ουσιαστικό ξηγώντας το απτά φραντζέζικα, το επίθετο 
του δεν το μετάφραζα πάντα άπ' αυτά, άλλα το έδιδα το επίθετο του πού τέριαζε στα 
ρωμαίικα. Το αυτό έκαμνα καί στα επιρρήματα πουν' επίθετα τών ρημάτων...», στο 
ίδιο, σ. 326-327. 

16. Στο Ιδιο, σ. 326. 'Ανάλογες παρατηρήσεις για τή δυσκολία απόδοσης επιστη
μονικών εννοιών στην κοινή νεοελληνική γλώσσα ε/ει διατυπώσει καί ό Κοδρικάς: 
«Με μίαν τοιαύτην διεφθαρμένην Γλώσσαν, ''.ποΰ μόλις εύπορεΐ τάς προς δήλωσιν τών 
πλέον τετριμμένων ιδεών λέξεις... πώς ήμττορεΐ τινάς νά μετάφραση βιβλία επιστημο
νικά... ή να έκθεση αρχάς συστηματικάς;» για να καταλήξει: «..."'Αν δεν ημπόρεσα να 
μεταφράσω μέ τήν ένδεχομένην κομψότητα καί άκρίβειαν... τουλάχιστον μοί μένει α
πολογία προς παρηγορίαν δτι καν τγραψα με μόνην καθαράν τήν Ρωμαίϊκην Γλώσ
σαν», Όμιλίαι περί πληανος κόσμων τον κνοίον Φοντενέλ... Μεταφρασθεΐσαι... παρά 
Παναγιωτάκη... Κοδοικα, Βιέννη 1794, σ. xix, xxxi. Πβ. καί Άλ. Σφοίνη, Langue 
et mentalités au Phanar (XVIIe-XVIIIe siècles), I-IT, Παρίσι 1991 (δακτυλογρα
φημένη διατριβή). 

17. Πβ. τήν «Είδηση» της μετάφρασης της Βυζαντινής 'ιστορίας του Γοϊοϋ (J.-C. 
Royoïi, Histoire du Bas-Empire, Παρίσι 1804) στον Λ.E. (1812), 83. 
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παρακολουθούν τίς μεταβολές πού συντελούνται, στον γενικότερο πολιτι

σμικό χώρο (σύσταση σχολείων, εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών μεθόδων, 

αποστολή υποτρόφων στή Δύση, 1 8 έκδοση σύγχρονων διδακτικών εγχειρι

δίων, πολλά άπο τα όποια είναι ερανισμένα ή μεταφρασμένα άπα αντίστοι

χα ευρωπαϊκά) και προσαρμόζονται σε Ινα σύστημα εκδοτικών προθέσεων 

και προγραμματισμού πού άφορα τήν επιλογή του θέματος, τήν αναζήτη

ση «αρμοδίων καί προσφυών» προτύπων, τή χρηματοδότηση (πού εξασφα

λίζει ή διοικητική αρχή. ό χορηγός ή οί συνδρομητές), τή διάδοση του έν

τυπου και τή σχετική οικονομική επιτυχία της εκδοτικής προσπάθειας. 

Τήν αξία τών μεταφράσεων ενθαρρύνουν καί υποστηρίζουν στα τέλη 

του 18ου α'ι. πατριάρχες καί ηγεμόνες (Σ. Χαντζερής, Ν. Καρατζάς, Άλ. 

Μαυροκορδάτος, Μ. Σούτσος), πού αναλαμβάνουν το ρόλο πνευματικών 

ηγετών και φροντίζουν να καθιερώσουν τή συνήθεια της μεταφραστικής 

πρακτικής. 'Ανάλογη πρόθεση εκδηλώνουν και οί λόγιοι. 'Απευθυνόμενος 

στους ηγεμόνες της Μολδαβίας καί Δακίας (Ίω. Μουρούζη και Ί ω . Υ 

ψηλάντη) ο Ίώσηπος Μοισιόδαξ προσπαθεί να εξασφαλίσει τήν πραγμα

τοποίηση του εκδοτικού'του προγράμματος πού αποτελούν «Πρώτον μεν 

Δύω 'Οδοί Μαθηματικαί σώαι, μία μεν προς χρήσιν τών ευγενών, μία δε 

προς χρήσιν τών σχολείων, δεύτερον δε δύω 'Οδοί Φυσικαί, ωσαύτως η 

μία μεν δια τους ευγενείς, ή λοιπή δέ δια τα σχολεία, τρίτον δε Μία Ε π ι 

τομή της 'Αστρονομίας κατά τους Νεωτέρους».1 9 

Παρόμοιους στόχους επιδιώκουν στις αρχές του 19ου αιώνα φιλολογικές 

ή άλλες εταιρείες καί ενώσεις. Ό έφορος της Φιλολογικής Εταιρείας του 

18. Πολλοί άπο τους νέους πού σπουδάζουν στην Ευρώπη ασχολούνται με τή με
τάφραση. Πβ. το παράδειγμα τοϋ Δημ. Πούλου (Πάδοβα), Εύστ. Ίωαννίδη (Παρίσι), 
Ί ώ σ . Δούκα (Παρίσι) κ.ά. Ό Βάμβας, επιστρέφοντας άπο το Παρίσι, εισάγει στή 
Σχολή της Χίου το μάθημα, το σύγγραμμ.α καί τή μέθοδο του γάλλου δασκάλου του 
χημικού L.-J. Thcnard (πβ. Λ.Ε., 1817, σ. 252). Ό Βάμβας εΐχε αρχίσει τή μετά
φραση άπο τήν προ'̂ τη έκδοση του γαλλικού πρωτότυπου (Traité de chimie élémen
taire, Παρίσι 1813-1816). Ό Κοραής του προμηθεύει τή δεύτερη, για να προσθέσει 
τίς συμπληρο>σεις και τις διορθώσεις του συγγραφέα. 'Αρκετά χρόν.α αργότερα, γρά
φει στον Βάμβα (επιστολή άπο 26.9.1832): «τί όφελος άπο τάς μεταφράσεις σου, ε
πειδή δεν νάς εκδίδεις δια τών τύπων; Τήν Χημείαν τοϋ Θενάρδου προσμένομεν ακό
μη», Α. Κοραής, 'Αλληλογραφία, εκδ. Ο.Μ.Ε.Δ., τ. Δ', 'Αθήνα 1982, σ. 149' τ. Γ 
(1984), σ. 293, 296. Πβ. χαΙΆΘψα (1819), 151· 'Ελληνικός Τηλέγραφος \στο έξης: 
Ε.Τ.], 1820, σ. 121 (Ρ. 'Αργυροπούλου - Α. Ταμπάκη, Τα ελ/.ηνικά προεπαναστα
τικά περιοδικά. Ευρετήρια Γ, Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε. 27, 'Αθήνα 1983). 

19. Θεοίρία της Γεωγραφίας Σνντεθεΐβα νπο Ίωσήπον τον Μοισιόοακος, Βιέννη 
1781, σ. ix. Τίς εκδοτικές του προθέσεις επαναλαμβάνει καί στό: Σημειώσεις Φνσιο-
λ.ογικαί, Βουκουρέστι 1784, σ. δ'. 
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Βουκουρεστίου, ο Ιγνάτιος Ούγγροβλαχίας, προτείνε;, τή μετάφραση έρ

γων καθολικής ιστορίας, μυθολογίας, αρχαιολογίας και κριτικής και προ

θυμοποιείται να καταβάλει τα έ'ξοδα της έκδοσης και της αμοιβής του με

ταφραστή. 'Από τα 'ιστορικά έργα άρχισε ή μετάφραση τής «Καθολικής 

Ιστορίας» του L.-P. Anqiietil: «Προέβαλεν 6 "Εφορος, οτι το πρώτον 

άναγκαΐον εις το γένος είναι ή Ιστορία. Καθολικήν Ίστορίαν ακόμη δεν ε-

χομεν. Δεν είναι χρεία να την συνθέσωμεν, φθάνει μόνον να κοπιάσοομ,εν 

ίνα μεταφράσοψεν αυτήν άπ' άλλων γλωσσών, οποία έγκριθή καλλιωτέ-

ρα». 2 0 

'Ανάλογες δραστηριότατες είχε αναπτύξει και ή Εταιρεία του Γυμνα

σίου Σμύρνης αναθέτοντας στους δασκάλους του να μεταφράζουν βιβλία 

αναγκαία στους μαθητές.2 1 'Εφορία φιλογενών εμπόρων του «Συστήμα

τος» τής Κωνσταντινούπολης φροντίζει τέλος να συγκεντρώσει την αναγ

καία ποσότητα χρημάτοον για τη μετάφραση και την έκδοση ωφέλιμων 

βιβλίων: «Γίνεται λοιπόν μελέτη να κατασταθή 'Εφορία εις την Κωνσταν

τινούπολη άπο δύο ή τρεις φιλογενεΐς και επιμελείς συστηματικούς έμπο

ρους, ή οποία... να φροντίζη εις το έξης περί συγγραφής, μεταφράσεα^ς 

καί εκδόσεως ωφελίμων βιβλίων... "Οθεν ανάγκη πάσα να συγκροτηθή 

ικανή ποσότης χρημάτοον, και να κατατεθή εις ασφαλή τόπον... και 6 μεν 

ετήσιος τόκος να δαπανάται πάντοτε εις εκδοσιν βιβλίων, και εις μισθούς 

μεταφραστών, τα δε βιβλία να πωλώνται με καλήν τιμήν εις αυξησιν του 

κεφαλαίου».22 

20. Δ' Συνέλευση τής Φιλολογικής Εταιρείας του Βουκουρεστίου (18.3.1811): 

Λ.Ε. (1811), 158-159. Ό Α. Γαζής υποδεικνύει στους μεταφραστές τήν παράλληλη 

χρήση της γερμανικής, εμπλουτισμένης με κριτικές σημειώσεις, μετάφρασης τής ' Ι 

στορίας του W. Guthrie καί J. Gray. Δύο χρόνια αργότερα,ή 'Ιστορία αύτη θεο^ρεϊται 

άπο το ί'διο περιοδικό οτι περιέχει πολλά σφάλματα, ενώ ό Anquetil παρουσιάζεται 

ώς «ούδενος λόγου άξιος» γάλλος ιστορικός, πβ. Λ.Ε. (1813), 37, 40. 

21. Πβ. επιστολή του Κούμα στον εκδότη του Λ.Ε. (1812, σ. 78-79): «Τής 'Ε

ταιρείας ό ζήλος άνάπτεται ήμέραν εξ ημέρας... Οί μέτοχοι συνεισφέρουσι προθύμοος 

τήν δαπάνην δια πάν χρειώδες του Γυμνασίου. Έπαρακάλεσαν το διδασκαλικον σύ

στημα να συντάττη, ή καί να μεταφράζη... υποσχόμενοι τήν δαπάνην τής τυπώσεοος». 

22. Λ.Ε. (1816), 302, 305 οπού καί οί σχετικές επιστολές των αδελφών Μιχαήλ 

καί Αλεξάνδρου Βασιλείου. Λίγα χρόνια αργότερα, ό Κοραής προτείνει έναν πιο μόνι

μο καί υπεύθυνο προγραμματισμό των έκδόσεοον, ύστερα άπο τήν κρίση καί τήν επι

λογή τών Επιτρόπων τοΰ ταμείου. Λ.Ε. (1820), 650, 652. Πβ. Τρ. Σκλαβενίτης, 

«Βιβλιολογικά Α», Μνήμων 8 (1980-82), 358-365 καί Τα εμπορικά έγχειρίόια, 'Α

θήνα 1991, σ. 75-83. Εΐχε σχεδιαστεί ή έκδοση τής «Φυσικής Ιστορίας» του Buffon 

(Αίνιάν, Κ. Γ. Σούτσος) καί τοΰ «Νέου Άναχάρσιδος» (Γ. Αίνιάν). Στή διαχείριση 

του κεφαλαίου τών «φιλολογικών» χρημάτοον πού θα συγκεντρο^νει το «Σύστημα» 
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Στη συλλογική οικονομική υποστήριξη της μεταφραστικής προσπά

θειας εΐχε αναφερθεί νωρίτερα και 6 Κοραής, προσδιορίζοντας παράλληλα 

και το περιεχόμενο της: «'Αμοιβή, και χορηγία της δαπάνης του τύπου [να 

δοθή άπο το Κοινον της Κωνσταντινουπόλεως] και εις τον όστις μετάφραση 

άπα τάς αλλογενείς εις τήν ήμετέραν κοινήν γλώσσαν βιβλίον ώφέλιμον εις 

το γένος" εξ εκείνων μάλιστα των βιβλίων οσα συντείνουν να καθαρίσωσι 

τάς κεφάλας του απαίδευτου όχλου άπο τάς μώρας δόξας, και να έμβάσω-

σιν εις τόπον αυτών τάς όρθάς δόξας, ai όποΐαι διακρίνουσι τα φωτισμένα 

άπο τα βάρβαρα έθνη».23 

Ή αναζήτηση οικονομικής υποστήριξης της έκδοσης καθυστερεί ή ακόμη 

ακυρώνει τις μεταφραστικές επιδόσεις. Ό Α. Γαζής, σχολιάζοντας τήν 

παρουσίαση του Λεξικού της Γαλλικής Γλώσσης του Γρηγ. Ζαλίκογλου 

(Παρίσι 1809) άπο τον Μ. Δ. Σχινά, υπογραμμίζει τις δυσκολίες της έκ

δοσης επιδιώκοντας τή σύμπραξη «φιλογενών» χορηγών: «Προ καιρού 

είναι μεταφρασμένος εις τήν διάλεκτόν μας άπο ομογενή Κ<υνσταντινου-

πολίτην ο εις τήν Γενικήν Ίστορίαν λόγος του Γάλλου Βοσσουέτου... αν 

κανένας φιλόκαλος και φιλογενής πλούσιος θέλη να εύεργετήση το γένος 

του, ας δηλοποιήση δια του Αογίου Έρμου, οποίαν άμοιβήν δίδει εις τον 

κοπιάσαντα ομογενή, και ή μετάφρασις στέλλεται, οπού ζητηθή... "Αλλος 

πάλιν ομογενής μετέφρασεν άπο τήν σειράν της Παιδαγωγίας... του Κρ. 

Ούανδελαιγκίδου (Ant. Hub.Wandelaincourt). . . ο μεταφραστής υπόσχε

ται να εξακολούθηση τήν μετάφρασιν ολοκλήρου του συγγράμματος, αν 

εύρη των μεταφρασθέντων αγοραστή ν».2 4 Οί δυσκολίες πραγματοποίησης 

των μεταφραστικών προθέσεων είναι γνωστές καί στους ί'διους τους μετα-

κάνει αναφορά καί ό συντάκτης των ((Σκέψεων περί της εκδόσεως τοϋ Άναχάρσιδος», 
προτείνοντας στον χορηγό Άλές. Κουμπάρη τους όρους της χρηματοδότησης καί της 
διανομής τοϋ έργου (Λ.Ε., 1817, σ. 410). Σε Εταιρεία φιλογενών απευθύνεται καί ό 
Σπ. Κονδός, προκειμένου να εξασφαλίσει τή συνέχεια της έκδοσης της «Καθολικής 
Ιστορίας» του (Λ.Ε., 1820, σ. 570). 

23. Α. Κοραής, «Τα εις τήν εκδοσιν [1809] των Βίων τοϋ Πλουτάρχου Προλε
γόμενα»: Προ/.εγόμενα, τ. Α', 'Αθήνα ,1986, σ. 351. 

24. Λ.Ε. (1812), 68, σημ.1. «Οί νεώτεροι των Ευρωπαίων είναι αμετάφραστοι εις 
τήν καθ' ημάς γλώσσαν. "Οσοι δύνανται να τους μεταφράσωσι, νομίζουσι δικαίως τον 
κόπον της μεταφράσεως μάταιον καί άνο^φελή, διότι δεν εχουσι καί τον τρόπον να 
κοινοποιήσωσι τα βιβλία δια τοϋ τύπου. Τόσα βιβλία μετεφράσθησαν, καί μένουσιν 
ανέκδοτα εις τα κιβώτια τών σπουδαίων δια τήν χρηματικήν ενδειαν», έγραφε καί ή 
Εϊδησις τοϋ «Συστήματος» τών έμπόρίον της Κωνσταντινούπολης, Λ.Ε. (1816), 
304-305. 
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φραστές πού εργάζονται για τον «εντελή φωτισμον της πατρίδος» και τήν 

«προκοπήν του γένους εις τάς μαθήσεις». Προκηρύσσοντας τη μετάφραση 

του GH Blas του Le Sage, ό Κοδράτος 'Αθανασίου καταλήγει: «πότε δέ 

έκδοθήσεται εις τύπον, δεν δύναμαι να το προσδιορισθώ, άδηλου οντος του 

μέλλοντος».25 

Ή αδυναμία συγκέντρωσης ικανοποιητικού αριθμού συνδρομών —βασι

κή πηγή χρηματοδότησης της έκδοσης με το σύστημα της προ-αγοράς— 

συντελεί συχνά στην αναστολή τών εκδοτικών σχεδίων: παράταση προθε

σμίας για τήν προεγγραφή συνδρομητών, περιορισμό αριθμού αντιτύπων, 

καθυστέρηση ή παύση πολύτομης σειράς ή. τέλος, οριστική ματαίωση. Ή 

προθυμία προεγγραφής συνδρομητών είναι συχνά καθοριστική για τήν εκ

δοτική πορεία ενός έργου. Χωρίς να συγκεντρώνει άπο τις συνδρομές ούτε 

το «πεμπτημόριον» της δαπάνης τού πρώτου τόμου της «Οικονομίας» του 

(Βιέννη 1816), ό Α. Π. Γοβδελάς αναγκάζεται να αναβάλει τήν έκδοση τών 

υπόλοιπων τόμων, «άχρις ού βεβαιωθή δια τήν πάγκοινον του Γένους κλί-

σιν εις τήν τοιαύτην σπουδήν».26 Ό Σ π . Κονδος ενημερώνει το κοινό του με 

συγκεκριμένους αριθμητικούς υπολογισμούς: «Προσμένω προ πολλού τον 

κατάλογον τών τιμίων Συνδρομητών, tv' ακολουθήσω τον τύπον της Κα

θολικής 'Ιστορίας, ης έξέδωκα τήν αρχήν το παρελθόν έτος... άνευ τού α

ριθμού 500 Συνδρομητών, όστις εστίν ικανός δια τήν δαπάνην τού τύπου 

και της μετακομιδής, ή έκδοσις εξ ανάγκης γενήσεται βραδέως... εξ εναν

τίας δέ, έκδοθήσεται εις τόμος κατ' έτος».2 7 

25. Λ.Ε. (1818), 658. 

26. Οικονομία πρακτική... εκ πολλών έοανισΟεϊσα... υπό ίημητρίον Παναγωπά-

δον τοϋ Γοβδελά, τ. 1, Βιέννη 1816, σ. ιγ'. Το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης κατα-

βάλλει ό επίσκοπος Ρωμανού Γεράσιμος, προστάτης «(παντοίου είδους της ύγιοΰς φι

λοσοφίας». Πβ. και Ε.Τ. (1816), 124: « Ό πρώτος τόμος της Οικονομίας εξεδόθη ήδη 

προ καιρού. Δια τήν τώνΈυνδρομητών σπάνιν αναβάλλεται ή εκδοσις τών λοιπών επτά 

τόμων εις διάστημα ενός χρόνου». Ό συντάκτης της εκτενούς (αρνητικής) κριτικής 

του βιβλίου άπο τις στήλες τοϋ Λ.Ε. (1816), 181, σχολιάζει, μεταξύ άλλων, τήν απρο

θυμία τών συνδρομητών και προτείνει στον συγγραφέα να παραιτηθεί άπο τήν έκδοση 

ή να τήν συντάμει. ((Είναι αμαρτία να εκδίδονται μ' έξοδα τοϋ Κοινοΰ βιβλία πολύτο

μα, βαρύτιμα και προς το παρόν ανωφελή.» Στην κατάχρηση τοϋ συστήματος τών συν

δρομών, πού επιτρέπει τήν κυκλοφορία άχρηστοι βιβλίων, ε/ει αναφερθεί στο ίδιο πε

ριοδικό και ό Κοραής: Λ.Ε. (1820), 652. 

27. Λ.Ε. (1820), 569. Πβ. και Μέλισσα (1821), 337. Σε περίπτωση αναβολής 

της έκδοσης, ό μεταφραστής υπόσχεται στους συνδρομητές συμπλήρωση τοϋ ioyo^ 

με άλλο σύγγραμμα, «χωρίς τινός αυξήσεως της τιμής τοϋ βιβλίου». Πβ. Λ.Ε. (1818), 

572. Συνολικότερα για το θέμα βλ. Φ. Ήλιου, «Βιβλία με συνδρομητές. Ι. Τα χρό

νια του Διαφωτισμού (1749-1821)», Ό 'Ερανιστής 12 (1975), 101-179. 
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Ή καθυστέρηση της έκδοσης μπορεί να οφείλεται και σε άλλους λόγους. 

Ή συμπληρωμένη και διορθωμένη επανέκδοση του ξένου προτύπου επιβάλ

λει στον ευσυνείδητο μεταφραστή, ακόμη και αν έχει ολοκληρώσει το κεί

μενο του, να προσαρμόσει τη μετάφραση στη νέα έκδοση: «Επειδή εις Πα-

ρισίους γίνεται κατά το παρόν νέα έκδοσις του 'Ιστορικού Λεξικού Γαλ

λική, υπό ειδημόνων και σοφών ανδρών... ό εις τήν Γραικικήν γλώσσαν 

μεταφράζων το Λεξικόν τοΰτο Κ. Μ. Κούμας, εν φ ήτον έτοιμος να στείλη 

εις τύπωσιν τους πρώτους τόμους, έμποδίσθη δια να διόρθωση τήν μετά-

φρασιν έκ της νέας ταύτης εκδόσεως».2 8 Ή πρωτοβουλία αυτή δέν ανήκει 

ωστόσο αποκλειστικά στον Κούμα, άφοΰ έχει νωρίτερα υποδειχθεί άπο 

τον Κοραή σε γράμμα του στον Άλέξ. Βασιλείου (άπο 18.1.1811) ή επι

λεκτική χρησιμοποίηση της έκδοσης του έ'ργου άπο τον Clavier: «Είπε 

[του Κούμα] να διακόψη τήν μετάφρασιν του ιστορικού Λεξικού, έως νά σέ 

στείλω... τους πρώτους δύο του νέου... "Ηθελεν είσθαι χρυσοΰν έργον, εάν 

αντί μεταφράσεοος ολοκλήρου, έκαμνεν έκλογήν τών οσα είναι αναγκαία ή 

χρήσιμα εις την παρουσαν ημών καταστασιν». " 

Τα προβλήματα ενημέρωσης σχετικά με τήν παραγωγή, τή διανομή και τή 

διάθεση του βιβλίου προσπαθούν νά αντιμετωπίσουν τα ελληνικά περιοδικά 

πού εμφανίζονται τήν τελευταία προεπαναστατική δεκαετία στή Βιέννη και 

το Παρίσι. 'Επιδιώκοντας τήν αύξηση «της φιλοκαλίας του γένους» με 

εργαλείο τή γνώση καί τή φιλομάθεια, τα περισσότερα περιοδικά περιλαμ

βάνουν τήν προβολή του εντύπου στις διακηρύξεις καί τους στόχους τους, 

δημοσιεύοντας σύντομες σχετικές υπομνήσεις άλλα καί εκτενέστερες πα

ρουσιάσεις καί βιβλιοκριτικές. 

Οι αγγελίες (/ειδήσεις) της πλούσιας εκδοτικής δραστηριότητας της 

εποχής μας παρέχουν, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τήν ιδιότητα, τον 

τόπο διαμονής καί (σπανιότερα) τήν ηλικία τοΰ μεταφραστή, τα κίνητρα 

καί τις προθέσεις του (τον «διακαή καίένθερμον ζήλο δια τήν πρόοδον τοΰ 

γένους καί τήν άνόρθωσιν της πατρίδος»), τή σκοπιμότητα καί τήν πορεία 

28. Λ.Ε. (1811), 312. 
29. Α. Κοραής, Άλ/.ηλογραφία, τ. Γ" (1979), σ. 95. Τή συμπλήρωση τοΰ έργου 

με τις βιογραφίες τών Ελλήνων πού δέν είχαν συμπεριλάβει οι Ευρωπαίοι είχε απο
φασίσει και ό μεταφραστής (βλ. Λ.Ε., 1811, σ. 151). Ό Κοραής στέλνει στον Κούμα 
ενα σώμα άδετο τής νέας ακριβέστερης έκδοσης τοϋ Λεξικού καί τοϋ σημειώνει ορι
σμένα λάθη. Τοϋ προτείνει να αφανίσει «εκουσίως» τήν παλαιά μετάφραση καί νά 
συνθέσει άπο το έργο εκλογή τών βιογραφιών όλων τών Ελλήνων. Πβ. Ά?.λη?.ογρα-
ψία, δ.π., σ. 103, 116, 129, 170. 
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της έκδοσης (όταν πρόκειται για πολύτομα έργα), το πρωτότυπο έργο και 

τον συγγραφέα του, την τύχη και τη χρήση του έργου σε άλλες χώρες, τον 

χορηγό της έκδοσης, τις προσθήκες, παρεμβάσεις, αλλαγές και προσαρμο

γές του μεταφραστή καί, τέλος, χρήσιμα στοιχεία για την παραγωγή καί 

την εμπορευματοποίηση του βιβλίου: σχήμα, δέσιμο, σελίδες, εικονογρά

φηση, τιμή (σέ ξένο νόμισμα: φιορίνια της Βιέννης, τάλιρα ισπανικά ή αυ

στριακά, ολλανδικά φλωρία και γρόσια τουρκικά" στις πόλεις τής Ελλά

δας ή τιμή επιβαρύνεται μέ το «άγώγιον») και σημεία πώλησης (τήν κα

τοικία του εκδότη, τοΰ μεταφραστή, ή μέσο;» άλλων λογίων και επιστατών 

—«επειδή πολλοί έρασταί των μαθήσεων ομογενείς δέν έχουσι τους τοό-

πους δια το μήκος τής οδού καί τήν έ'λλειψιν τών φίλων να φέρωσιν άπα 

τής Ευρώπης το σύγγραμμα»)3 0 κατά πόλεις: Ίάσι, Βουκουρέστι, 'Οδησ

σός, 'Ιωάννινα, Τεργέστη, Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, 

Χίος. 

'Ακόμη προσπαθούν προς ((αποφυγήν τής συντυχίας» να εξασφαλίσουν 

τήν προτεραιότητα για το έργο πού ετοιμάζεται να εκδοθεί, πιστοποιών

τας παράλληλα τήν ένταση τής μεταφραστικής προθυμίας καί τής «απερί

σκεπτης» ορμής για το κοινό όφελος. Ή παράλληλη ενασχόληση μέ το 

ΐδιο αντικείμενο οδηγεί αρκετές φορές στή μερική εγκατάλειψη τής προ

σπάθειας.3 1 Για τήν ανάγκη τής προενημέρωσης είχε νωρίτερα προειδο

ποιήσει καί ό Λόγιος 'Ερμής: «Καλόν είναι να κηρυχθή προς τους λογίους 

του γένους... οτι, δστις έπιχειρίζεται συγγραφήν ή μετάφρασιν συγγράμ

ματος τίνος, πρέπει να είδοποιή αμέσως, οτι άρχισε τοιούτον τι, δια να μήν 

έπιχειρίζεται έν ταύτώ καί άλλος το αυτό άντικείμενον... διότι το γένος 

ημών έχει χρείαν πολλών, καί πρέπει πολλοί πολλά να έπιχειρισθώσι καί 

διάφορα, καί οχι εν καί το αυτό" αν δέ το συγγραφέν ή μεταφρασθέν πόνημα, 

30. Λ.Ε. (1813), 132. 

31. Πβ. τή Δήλωση τών Κ. Λιβέριου, Στ. Κανέλου καί Ά θ . Βογορίδη, οι όποιοι 
επιχείρησαν τη μετάφραση τοΰ: L.-B. Francoeur, Cours complet de Mathématiques 
pures, Παρίσι 1809, καί παραιτούνται μόλις πληροφορήθηκαν οτι ό Ί ω . Σελεπής. 
διδάσκαλος τών μαθηματικών στή Χίο, έ"χει έτοιμη τή δική του μετάφραση προς έκ
δοση (Λ.Ε., 1816, σ. 222). Μερικούς μήνες πρίν, εΐχαν αναγγείλει τή μετάφραση τους 
άπα τον Ε.Τ. (1816, σ. 44). Τή μετάφραση τοϋ Σελεπη συστήνει καί ό Κοραής στον 
Ί ά κ . Ρώτα, δταν ό τελευταίος τοΰ ζήτα μαθηματικά εύληπτα (επιστολή άπο 2.3.1819: 
'Αλληλογραφία, τ. Δ' (1982), σ. 149). Οί Κανέλος καί Βογορίδης ζητούν αργότερα 
πληροφορίες για τήν πορεία τοΰ έ'ργου (Λ.Ε., 1818, σ. 434· πβ. καί 1819, σ. 607). Τή 
δεύτερη, διορθωμένη καί συμπληρωμένη έκδοση τοΰ 'ίδιου συγγράμματος πού κυκλο
φόρησε το 1819, αναλαμβάνει να μεταφράσει ό Κων. Μινωίδης Μήνας (πβ. τή σχε
τική Είδηση στον Λ.Ε. (1820), 181-183 καί στην Καλλιόπη (1820), 75-76). 
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ά φ ' οδ έξέλθη άπο τ α πιεστήρια τοΰ τύπου, φανή ελλιπές, και όλως άχρεΐον, 

τότε δ ικαίως ημπορεί άλλος... να έκδώση καλλίτερον.» 3 2 

Ό Λόγιος Έρμης, το σημαντικότερο έντυπο γενικής παιδείας τ η ς περιό

δου, οχι μόνον γ ι α τη μακροβιότητα του, άλλα κυρίως γ ι α το περιεχόμενο 

του, αναγνωρίζει καί προβάλλει με διάφορες αφορμές τη σημασία τ ή ς με

τάφρασης στη διάδοση τ ή ς γνώσης καί τ ω ν μαθήσεων. Οί αγγελίες πού 

δημοσιεύονται άπο τ ις στήλες του διερευνούν τ ις προθέσεις του κοινού καί 

παράλληλα επεξηγούν ή αποκαλύπτουν την εκδοτική πρόθεση: « Ή ελλει-

ψις βιβλίων εις τήν διάλεκτον τοΰ γένους μου, τόσον δ ιδακτικών, δσον καί 

διασκεδαστικών, έπαρακίνησαν καί έμέ, κ α θ ώ ς καί άλλους πολλούς, να ε

π ι χ ε ι ρ ή σ ω , άγκαλά καί χ ω λ ώ ς , μετάφρασιν βιβλίου τινός εκ του Γαλλικού. 

" Ε κ λ ε ξ α λοιπόν τ ά ς Περιηγήσεις τοΰ Ά ν τ ή ν ω ρ ο ς εις τήν Ε λ λ ά δ α καί 

Ά σ ί α ν [ E t . - F r . L a n t i e r , Voyages oVAnterior en Grèce et en Asie, 

Παρίσι 1798] . . . βιβλίον νόστιμον, περίεργον καί ώφέλιμον. . . Συνδράμετε, 

Ευγενέστατοι "Ελληνες, εις τήν άπόκτησιν τοΰ τοιούτου βιβλίου, π α ρ α θ α ρ -

ρύνοντες τον μεταφραστήν καί παροξύνοντες αυτόν εις μετάφρασιν καί άλ

λων π ο λ λ ώ ν » . 3 3 

Με κίνητρο τή φιλομάθεια καί το ζήλο γ ι α τήν πρόοδο τοΰ γένους, το 

περιοδικό, έκτος άπο τήν ενημέρωση καί τήν παρουσίαση τ ώ ν εκδόσεων 

32. Λ.Ε. (1813), 213. Ή υπερβολική σπουδή για τήν εξασφάλιση τής αποκλει

στικότητας για το έργο πού επρόκειτο να εκδοθεί, καθώς καί ή απροσδιοριστία τοΰ 

χρόνου αναμονής τής ολοκλήρωσης τής μετάφρασης, προκαλούν κάποτε αντιδράσεις· 

πβ. Λ.Ε. (1820), 709-710. 

33. Λ.Ε. (1812), 349. Για τήν ταυτότητα του συγγραφέα τής αγγελίας καί του 

μεταφραστή του έργου, βλ. Βολταίρον Τα περί τον Σαδίκην ή τήν Ειμαρμένην, έπιμ. 

Μ. Μήτσου, 'Αθήνα 1991, σ. 188. Μεταφρασμένο σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες, το 

αφήγημα αυτό πού περιγράφει μέ τρόπο ατελή τα ήθη στην αρχαία Ελλάδα, χαρα

κτηρίσθηκε ως ό Άνάχαρσις τών «boudoirs». Πβ. J.-M. Quérard. La France Lit

téraire, τ. 4, Παρίσι 1964, σ. 541. Ή επιτυχία του έργου του J .-J . Barthélémy (με

ταφράστηκε αγγλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, ολλανδικά κτλ.) προκαλεί τή 

συγγραφή καί ακολούθως τή μετάφραση σειράς έργων μέ αντίστοιχο περιεχόμενο. Σαν 

συνέχεια τής Περιήγησης τοΰ 'Ανάχαρση στην παλαιά Ελλάδα, αναγγέλλεται καί ή 

μετάφραση τοΰ έργου τοΰ Ι. Α. Fessier, «'Αλέξανδρος ό πορθητής» (Alexander der 

Eroberer, Βερολίνο 1797). Βλ. Λ.Ε. (1819), 717-718. Για τους μιμητές τοΰ έργου, 

πού παρεκτρέπονται σέ «αηδείς» άπεραντολογίες καί ασυνάρτητες φλυαρίες, βλ. Λ.Ε. 

(1817), 407. Στον 'Ανάχαρση αναφέρεται —εκ τών υστέρων— καί ό Κούμας, δταν 

μεταφράζει τον «Αγάθωνα» τοΰ Wieland (Βειλάνδον Άγάθων, τ. 1, Βιέννη 1814, σ. 

λα') σχολιάζοντας τήν κοινή θεματική αφετηρία τών δύο έ'ργων: τήν περιγραφή τής 

ζωής τών «παλαιών» Ελλήνων. 
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πού ήδη κυκλοφορούν μεταφρασμένες στα ελληνικά, προτείνει και υποδει

κνύει τη μετάφραση ορισμένων έργων «διαφημιζομένων μετά κλέους άνα 

πασαν την πεφωτισμένην Εύρώπην δια το εντελές, εύμέθοδον. και εύτα-

κτον της ύλης αυτών».3 4 Επειδή το ελληνικό γένος προχωρεί στή φιλο

σοφία και τις επιστήμες, και μεταφράζει τών σοφών Ευρωπαίων τα συγ

γράμματα, το περιοδικό θεωρεί χρέος του να πληροφορήσει τους αναγνώ

στες του άπο τή στήλη της Βιβλιογραφίας για τις πρόσφατες γαλλικές εκ

δόσεις σχετικά με τή φυσική, ιατρική, γεωμετρία και την αστρονομία τών 

Ant. Libes, F . Vicq d'Azyr, J.-Β. Biot, J.-Β. Delambre κ.ά. 3 5 Ή μετά

φραση καί ή σχέση μέ το ξενόγλωσσο έντυπο φαίνεται εξάλλου να κυριαρχεί 

και σε δύο από τις πέντε προσχεδιασμένες ενότητες ύλης του περιοδικού: 

στις αγγελίες (/βιβλιοκρισίες) τών μεταφρασμένοι «εις τήν καθομιλου-

μένην γλώσσαν» βιβλίων καί στις καταχωρίσεις της «συμφερωτέρας καί 

δραστικωτέρας εις τήν παιδείαν τών Ελλήνων» μεταφρασμένης ξένης αρ

θρογραφίας.36 

Τή θέση καί τή σημασία της μετάφρασης σε μια φιλολογική εφημερίδα 

έχει υποδείξει καί ό Κοραής, σχεδιάζοντας τήν εικόνα «τού μέλλοντος με-

τακενωτοΰ έφημεριδογράφου»: θα πρέπει να γνωρίζει τις «διδασκαλικώτε-

ρες» γλώσσες της φωτισμένης Ευρώπης, ώστε να μπορεί να μεταφράζει 

πιστά καί χωρίς παρανοήσεις τα χρησιμότερα άρθρα άπο τις ξένες εφημε

ρίδες, περιορίζοντας αναγκαστικά το χώρο για τις διατριβές ομογενών. 

«Εις ολίγα λόγια, ή έφημερίς δι' ημάς πρέπει να ήναι αληθής ανθολογία 

καί μετακένωσις τών αποκτηθέντων άπο τα φωτισμένα γένη καλών, εις το 

γένος ημών.»3 7 

34. Μεταξύ άλλων, το System der theoretischen Philosophie τοΰ Krug (Λ.E., 1811, 
σ. 165)· το Origines des découvertes attribuées aux modernes τοϋ L. Dutens - το σύγ
γραμμα τοϋ Chr. Meiners πού πραγματεύεται «ΙΙερί της αρχής, προόδου καί πτώ
σεως τών 'Επιστημών εις τήν Ελλάδα» καθώς καί το έργο τοϋ πολυμαθοϋς G. Fr. 
Creuzer, «Συμβολική καί Μυθολογία τών παλαιών εθνών καί ιδιαιτέρως τών Ελλή
νων», για να μάθουν οί νέοι Έλληνες πόσο πολύτιμους θησαυρούς περιέχουν τα έργα 
τών προγόνων τους (Λ.Ε., 1812, σ. 224). 

35. Λ.Ε. (1813), 160. 
36. «Άνακήρυξις προς τους "Ελληνας περί της έξακολουθήσεως τοϋ Αογίου Έ ρ 

μου»: Λ.Ε. (1816), 392-393. Μέ τα ϊδια επίθετα («συμφερωτέρα» καί «δραστικωτέ-
ρα») έχει δύο χρόνια πριν προσδιορίσει τή χρήσιμη μετάφραση καί ό Κοραής (βλ. σημ. 
37). Ό ϊδιος άσκεΐ αργότερα κριτική στις «ανωφελείς» μεταφρασμένες διατριβές πού 
δημοσιεύει το περιοδικό άπο ((φιλοφρονητική επιμέλεια» καί απευθύνονται μόνον σε 
δσους σπουδάζουν ειδικά κάποια επιστήμη. Λ.Ε. (1819), 671. 

37. Α. Κοραής, «Εις τήν εκδοσιν [1814] τών Bicov τοϋ Πλουτάρχου ΙΙρολεγό-
μενα», Προλεγόμενα, τ. Α', σ. 564. Πβ. καί επιστολή προς Άλ. Βασιλείου (άπο 
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Τήν έλλειψη κατάλληλων και οργανωμένων μηχανισμών διάδοσης, δια

κίνησης και προώθησης του βιβλίου, βασική προϋπόθεση της «ταχείας δια

δόσεως των φώτων εις τήν Ελλάδα», δεν μπορούν να αναπληρώσουν τα 

βιβλιογραφικά σημειώματα και τα σχόλια των περιοδικών. Ή αποστολή 

τών βιβλίων στις πόλεις οπού βρίσκονται οί συνδρομητές τους περιορίζει 

σημαντικά τον αριθμό αντιτύπων πού θα μπορούσαν να διατεθούν στον τόπο 

έκδοσης τους και να πουληθούν σε ομογενείς και αλλογενείς ((πεπαιδευμέ

νους» αγοραστές. Ή αναγκαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας βιβλιοπω

λείων/εκδοτικών οργανισμών έχει επισημανθεί άπο τους συγγραφείς (με

ταφραστές) και άπο τους εκδότες τών φιλολογικών περιοδικών πού προ

σπαθούν να διαμορφώσουν τους δρους καΐ τήν εξέλιξη τής βιβλιοαγοράς.38 

Έκτος από τα ελληνικά βιβλιοπωλεία στο Βουκουρέστι, τήν 'Οδησσό και 

τήν Κωνσταντινούπολη,39 σημαντική ήταν ή συμβολή τοΰ P h . J . Schal

bacher, βιβλιοπώλη στή Βιέννη, στή συγκέντρωση, τήν αγορά και τή δια

κίνηση τών έργων της ελληνικής (κλασικής και νεότερης) γραμματείας, 

μεταξύ τών οποίων συμπεριλαμβάνονται και νεοελληνικές μεταφράσεις 

τών Fontenelle, Beccaria, B u t t m a n n , Molière κ .ά. 4 0 

19.1.1812): «δεν χρειάζεται μεγάλη σοφία ... άλλα καιρός, δαπάνη, συλλογή εφημε
ρίδων φιλολογικών Γαλλ. Γερμαν. 'Αγγλ. Ίταλ. δια να γένη ες αυτών απάνθισμα 
κριτικόν, καΐ αληθές μετακένωμα άπο τα σοφά καυκιά τών Ευρωπαίων εις τα απαί
δευτα μας καύκαλα», 'Αλληλογραφία, τ. Γ', σ. 174 καθώς και διάσπαρτες μνείες 
στίςσ. 189, 190, 521. 

38. «[Δεν] εχομεν, ως έχουν τ' άλλα έθνη της σοφής Ευρώπης, βιβλιοπώλους αγο
ράζοντας και εκδίδοντας δι' ιδίας αυτών δαπάνης τα συγγράμματα τών ομογενών των 
λογίων», διαπίστωνε ό κριτικός της «Οικονομίας» τοϋ Γοβδελα, Λ.Ε. (1816), 179-
180. Για τήν ανάγκη ενός τακτικού «κατά τον εύρωπαϊκόν τρόπον» βιβλιοπωλείου, 
βλ. το Ιδιο, σ. 410. Πβ. και Ζ. Ν. Τσιρπανλής, «Μαρτυρίες για το εμπόριο τοΰ ελλη
νικού βιβλίου (1780, 1783)», Δωδώνη 10 (1981), 139-165 δπου και ή σχετική βιβλιο
γραφία (σ. 141, σημ. 1). 

39. « Ό τιμιώτατος κύριος Ιωάννης Σκαρλάτος εις Βουκουρέστιον έσύστησε βι-
βλιοπωλεϊον, και δέχεται εις κομμισιόνι δσα βιβλία τώ σταλώσι δια πώλησιν. Ό ϊδιος 
ήμπορεϊ καί ν' άγοράση άπο τους έκδότας ίκανήν ποσότητα βιβλίων, άνίσως τώ συμ-
φέρη καί συμφωνήση μετ' αυτών περί της τιμής», Ε.Τ. (1818), 16. Τήν είδηση τής 
ίδρυσης βιβλιοπωλείου στην 'Οδησσό δημοσιεύει ό Λ.Ε. (1821, σ. 114): « Ό κύριος 
Νικόλαος Β. Γκούστης... δέχεται βιβλία καί δια πώλησιν καί δια σύναξιν συνδρομη
τών. Συστηνομένης δε καί τής έκεΐ τυπογραφίας, θέλει αγοράζει καί χειρόγραφα άπο 
τους δσοι θέλουν να τα πούλώσι δια να έκδίδωνται». Για τους βιβλιοπώλες πού διαθέ
τουν στην Κωνσταντινούπολη τή μετάφραση τοϋ μυθιστορήματος του Voltaire, Tà 
περί τον Σαδίκην ή τήν Είμαρμένην άπο τον Δ. Ν. Ίσκεντέρη, βλ. Καλλιόπη (1819), 
166 καί Λ.Ε. (1819), 715. 

40. Βλ. αντίστοιχα Λ.Ε. (1817), 377-379· (1819) 718-720· Ε.Τ. (1817), 518· 
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Παρακινούμενος «άπο έναν πατριωτικον ένθουσιασμόν, χωρίς να βάλλει, 

εις τον νουν του τους κόπους και τάς αγρυπνίας», και παραγνωρίζοντας τις 

δυσκολίες μιας αβέβαιης εκδοτικής περιπέτειας, ό μεταφραστής, επωφε

λούμενος άπο τή γλωσσομάθεια του και την παραμονή του στις πόλεις του 

εξωτερικού, κοντά σε βιβλιοθήκες και τυπογραφεία, επιμένει στις δραστη

ριότητες του, εκφράζοντας τις ανησυχίες, τις αμφιβολίες και τις ιδέες του. 

Ή παράλληλη αυτονόμηση τού μεταφραστή και ή ανάδειξη του σε λόγια 

προσωπικότητα διαπιστώνεται άπο τή χρήση των υποσημειώσεων, πού 

με τη μορφή σχολίων διορθοίνουν ή επεξηγούν το κείμενο, τή διάθεση πα

ρεμβάσεων, συμπληρώσεων και προσαρμογών, και κυρίως τή σύνθεση 

προλόγων, πού πολλές φορές αποτελούν στοχαστικά δοκίμια προβληματι

σμού και κριτικής της νεοελληνικής πραγματικότητας. 

Ό Εύγ. Βούλγαρης, μεταφράζοντας το Περί τών Διχονοιών τών εν ταΐς 

Έκκλησίαις τής Πολονίας Δοκίμων (Αιψία 1768), εμπλουτίζει το κείμενο 

του με άφθονα ιστορικά και κριτικά υποσελίδια σημειώματα, αντιρρητικά 

ή συμπληρωματικά, άπο άλλους Ιστορικούς συγγραφείς, διορθώνοντας την 

ακρίβεια τής χρονολογικής ακολουθίας και τήν αληθοφάνεια της διαδοχής 

τών γεγονότων. Τήν αναγκαιότητα τών σημειωμάτων τού μεταφραστή δι

καιολογεί και επιβάλλει ό ίδιος ό συγγραφέας: «σημειώματα αναγκαία 

πάντως, ή προς σαφηνισμον τών δυσχερέστερων τόπων... ή προς έπίκρι-

σιν και διόρθωσιν τών μή καλώς λεγομένων. Πολλά δε άπαντώσι τοιαύτα, 

έν ο!ς ό Συγγραφεύς ακολουθεί το 'ίδιον φρόνημα, και το ίδιον ήθος. Ό 

Βολτάριος είναι πάντοτε Βολτάριος, καλά κακοΐς συναναφύρων έν τοις 

εαυτού πονήμασι, και συγκαταμιγνύς με τα άξια παραδοχής και επαίνου, 

τα αποστροφής και μέμψεως άξια».4 1 

Φιλολογικός Τηλέγραφος (1819), στ. 131-132 και Καλλιόπη (1819), 160, 206. Στη 
Βιέννη ελληνικά βιβλία (μεταφράσεις) διέθεταν και οι βιβλιοπώλες Κωνστ. Κου-
σκουρούλης [Ε.Τ., 1812, σ. 24) και J. G. Heubner (Λ.Ε., 1819, σ. 715). Γενικό
τερα για τα θέματα αυτά, βλ. Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, «Ή ευρυχωρία τοΰ βιβλίου», 
Το βιβλίο στις προβιομηχανικές κοινωνίες, Πρακτικά Α' Διεθνούς Συμποσίου τοϋ 
Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε., 'Αθήνα 1982, σ. 145-156. 

41. [Voltaire,] 77ερί τών Διχονοιών... Έκ τής Γαλλικής... μεταφρασθέν, Αιψία 
1768, φ. 2 χ.ά. Ό Βούλγαρης προσθέτει στις σημειώσεις του αποσπάσματα άπο τον 
Peter Clarke για το μεγαλείο τών επισκόπων τής Ρώμης, άπο τήν Εκκλησιαστική 
'Ιστορία τοΰ Ρακίνα, τή γαλλική Ιστορία τοΰ Βολταίρου, καθώς καί σχόλια αντιρ
ρητικά στον Άλλάτιο κ.ά. Ό μεταφραστής δεν διστάζει νά αμφισβητήσει τον συγγρα
φέα: «εκείνο πάλιν οπού ό Συγγραφεύς λέγει, ότι εχομεν βεβαιότητα πώς ό Πέτρος 
έπροχώρησεν εως εις τήν Βαβυλώνα, φαίνεται μοι δτι το λέγει πολλά πεποιθότως, 
καί οτι ολίγους θέλει ευρει οπού νά έχουν τήν αυτήν βεβαιότητα. Έγώ τουλάχιστον 
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Εισηγητής του έργου του «κλεινοτάτου» abbé de La Caille στην ελ

ληνική παιδεία, 6 Μοισιόδαξ μεταγλωττίζει τα Μαθηματικά, επιδιώκον

τας τη σαφήνεια και την πληρότητα και προσαρμόζοντας το κείμενο στις 

φροντιστηριακές διδακτικές ανάγκες: « Ό συγγραφεύς φαίνεται που και 

που σύντομος πολλά, και το πλέον παρεγκεντρίζει ενίοτε και πράγματα 

εξω του καιρού. 'Εγώ ένόμισα καθήκον μου να άναπτύξίύ αυτόν παντα

χού πεπληρωμένος, δσον το έπ' έμοί».4 2 Ό Κοδρικας παραθέτει ενδείξεις 

τοΰ κύρους της ευρυμάθειας του ύπομνηματίζοντας τον Fontenelle μέ ση

μειώσεις άπο τη μεθοδική Εγκυκλοπαίδεια: «'Όλας τας υποσημειώσεις 

τάς έρανίσθην, άλλας μέν, άπο συγγραφείς συστηματικούς, άλλας δέ, και 

μάλιστα τας περισσοτέρας άπο τήν μεθοδικήν Έγκυκλοπαιδείαν. "Οθεν 

αν τινάς... δυσαρεστηθή εις τάς υποσημειώσεις, ας Ίξεύρη ότι είναι τοιού

των συγγραφέων, οπού δεν καταδέχονται απλώς και ώς έτυχε να απολο

γηθούν, αν δμως και δυσαρεστηθή εις τήν μετάφρασιν... αδιαφορώ».43 

(καί τον ζητώ συγγνώμην) δεν είμαι βέβαιος» {στο Ιδιο, σ. 6). Ή έκδοση συμπληρώ

νεται μέ έργο τοΰ μεταφραστή, το «Σχεδίασμα περί της άνεξιθρησκείας». 'Αναφορά 

στις «περίεργες» σημειώσεις του έργου κάνει καί ό Λ.Ε. (1812), 172, σέ έργογραφικό 

του σημείωμα για τον Βούλγαρη. 

42. Ίώσηπος Μοισιόδαξ, 'Απολογία..., σ. 45, σημ. 1. Στη διάρκεια τοΰ αιώνα ή 

(χειρόγραφη) μετάφραση εξυπηρετεί τις ανάγκες της διδακτικής πράξης. «'Από των 

μέσων τοΰ I H ' αί. οι παρ' ήμϊν λόγιοι προσέφερον εις τους μαθητάς ώς εγχειρίδια δι

δακτικά μεταφράσεις δοκίμων έργων τών εν Ευρώπη σοφών», έγραφε ό Μ. Ι. Γεδεών, 

Ή πνευματική κίνησις τον γένους κατά τον IH' και ΙΘ' αιώνα, 'Αθήνα 1976, σ. 20. 

Για τη μετάφραση τοΰ La Caille άπο τον Σπυρ. 'Ασάνη (άπο τα λατινικά) καί τις 

εκδόσεις της άπο τους Ίωνα Σπαρμιώτη [Στοιχεία 'Αριθμητικής τε και Άλγεβρας, 

Βενετία 1797) καί Κ. Μ. Κούμα [Τών κωνικών τομών αναλυτική πραγματεία, Βιέννη 

1803), βλ. Γ. Κάρας, Οι επιστήμες στην Τουρκοκρατία, Α': Τα Μαθηματικά, Κ.Ν.Ε./ 

Ε.Ι.Ε. 42, 'Αθήνα 1992. Πβ. καί Κ. Μ. Κούμας, Ίστορίαι τών άνθροίπίνων πράξεων, 

τ. 12, Βιέννη 1832, σ. 573, 585. 

43. Όμιλίαι περί πληθύος κόσμων τον κυρίου Φοντενέλ..., Βιέννη 1794, σ. xxxiii. 

Οί προσθήκες τοΰ μεταφραστή, ενισχύοντας τήν αφηγηματική του αυτονομία, μπο-

ροΰν νά τοΰ προσδώσουν συμπληρωματικά τις ιδιότητες ενός συγγραφέα-έρανιστή 

επιστημονικών ή ακόμη καί ποιητικών συνθεμάτων. Μεταφράζοντας τήν επιτομή τής 

Γενικής 'Ιστορίας τοΰ Domairon (Βιέννη 1812), ό Ά θ . Σταγειρίτης συνεχίζει τήν 

έκθεση ιστορικών γεγονότων μιας πεντηκονταετίας (1760 εως 1811): «Έτυπώθη ό 

τρίτος καί τελευταίος τόμος τής υπό τοΰ 'Αθανασίου Σταγειρίτου μεταφρασθείσης 

καί μέχρι τοΰδε άναπληρωθείσης γενικής 'Ιστορίας τοΰ Δομαιρών... Προσετέθησαν 

δέ καί δλα τα νεώτερα καί περιεργίας άξια συμβεβηκότα... μέχρι τής αρχής τοΰ νΰν 

σωζόμενου πολέμου μεταξύ Γαλλίας καί Ρωσσίας, εκ πηγών Ιστορικών καί αποδε

δειγμένων αληθειών οίον, ό πόλεμος τής 'Αγγλίας μετά τής βορείου 'Αμερικής... τα 

συμβεβηκότα εν τη Δανιμαρκία, επί τής βασιλίσσης Μαθίλδης... ό τραγικός θάνατος 
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Συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον του στην ταχύτερη άλλα και πληρέστε

ρη διάδοση των γνώσεων και των μαθήσεων, ό μεταφραστής θέλει να ενη

μερώνει το έ'ργο του με τα τελευταία πορίσματα της σχετικής επιστήμης. 

"Οταν ή χρήση της τελευταίας έκδοσης του προτύπου δεν άρκεΐ, ή παρέμ

βαση του μεταφραστή μπορεί να στηριχθεί και στις προσθήκες του συγ

γραφέα. Μεταφράζοντας την 'Αστρονομία του Lalande, δ Φιλιππίδης 

σημειώνει: « Ή μετάφρασις έγινεν άπο τήν ύστερινήν έκδοσιν τήν εις τους 

1795. Με δλον τούτο, εως τώρα [=1803] έγιναν ευρέσεις εις τήν άστρονο-

μίαν ό Λαλάνδ μοι έπεμψεν αύτας ε'ις τινάς διορθώσεις και τάς έβαλα εις 

τήν μετάφρασιν».44 'Αρχίζοντας, κατά τή διάρκεια των ιατρικών του σπου

δών στο Παρίσι, τή μετάφραση του έργου του L.-P. Jussieu, Simon de 

Nantoua (Παρίσι 1818) ό Ίώσηπος Δούκας προσαρμόζει τον τίτλο (: « Ό 

καλός Συμεών») και το κείμενο στις περιστάσεις και τα ήθη τών συμπα

τριωτών του, μεταφέροντας το χώρο της δράσης στην Ελλάδα. Και σ' αυ

τή τήν περίπτωση, οί υποδείξεις του συγγραφέα υπήρξαν ωφέλιμες: « Ό 

κύριος Ίουσιος φίλος και συνάδελφος μου... και φιλέλλην τα μέγιστα, με 

κοινοποιεί πολλας νέας ιδέας ως καί τίνα κεφάλαια πραγματευόμενα περί 

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

τέρημα δχι κοινόν, δηλαδή ότι γίνεται υπ' όψιν του συγγραφέως».4 0 

Γουστάβου του γ', βασιλέως της Σβεκίας...», Ε.Τ. (1812), 402· πβ. καί Λ.Ε. (1812), 
40. Άφοϋ αλλάξει ορισμένα ονόματα άπο τα κύρια πρόσωπα τοΰ δράματος, ό Κ. Λ. 
Άμηράς, μεταφραστής του Μεταστάσιου, παρεμβάλλει στη ροή της αφήγησης σε πε
ζό έμμετρες στιχουργικές συνθέσεις: «Εις τάς διεξοδικάς νύκτας ενός χειμώνος, με
ταξύ εις δσα άλλα έπεχειρίσθην... απεφάσισα να μεταγλωττίσω καί το παρόν δράμα... 
δια να γίνη δμως πλέον περιδιαβαστικόν. έπρόσθεσα καί εις το τέλος διαφόρων σκηνών 
ενα στιχούργημα συνθεμένον άπο οκτώ στίχους το καθ' εν», Ό Ρονζιέρος... Δράμα... 
Άββα Μεταστασίον... Μεταφρασθέν... παρά Κωνσταντίνου Άμηρά, Κωνσταντινού
πολη 1807, σ. 2 χ.ά. 

44. Επιτομή 'Αστρονομίας Σνγγραφεΐσα υπό ΙερωνύμουΛαλάνδ...Μεταφρασθεί-
σα... παρά Δ. Δ. τοΰ Φιλιππίδοι, τ. 1, Βιέννη 1803, σ. xliii. Ό Φιλιππίδης, άπο το 
Ίάσι, εξασφαλίζει τήν αποστολή τών σημειώσεων του Lalande χάρη στις φροντίδες 
του Barbie du Bocage. Ό Lalande, ενοχλημένος άπο τήν καθυστέρηση της μετάφρα
σης τοΰ έργου, μένει τελικά ικανοποιημένος με τήν έκδοση της. Ό ί'διος είχε αναφερ
θεί στη μεταφραστική πρόθεση τοΰ μαθητή του στό: «Histoire de l'Astronomie pour 
l'année IX (1801)», Magasin Encyclopédique (1801), 165. Βλ. Δανιήλ Φιλιππίδης-
Barbié du Bocage -Άνθιμος Γαζής ''Αλληλογραφία (1794-1819), έπιμ. Αίκ. Κου-
μαριανοΰ, 'Αθήνα 1966, σ. 52, 60 κ.έ. Ό B.d.B. πληροφορεί αντίθετα τον Γαζή δτι 
ό Fourcroy μεταφράζει γαλλικά τις σημειώσεις της έκδοσης του στα ελληνικά (Χη
μική Φιλοσοφία, Βιέννη 1802) για να τις χρησιμοποιήσει (στο ϊδιο, σ. 107). 

45. Λ.Ε. (1818), 500. Το έργο αυτό εΐχε βραβευθεί άπο τήν «Εταιρεία της Άλ-
ληλοδιδασκαλίας» («Société pour l'instruction élémentaire») ως το ωφελιμότερο 
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Στις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες πού εκδηλώνονται στη διάρκεια 

του νεοελληνικού διαφωτισμού με κοινό στόχο την πνευματική και πολιτι

σμική προαγωγή του γένους, διακρίνεται εμφανώς ή παρουσία καί ή συμ

βολή του Κοραή με τήν επιμονή, τή διάρκεια, τήν ευστοχία και τήν 

αποτελεσματικότητα της. Κορυφαίος εκπρόσωπος λογίου εμπόρου, ο 

Κοραής ασχολείται με ποικίλους τρόπους μέ τήν καλλιέργεια της παιδείας: 

ίδρυση καί ανασυγκρότηση σχολείων καί βιβλιοθηκών, εγκατάσταση τυ

πογραφίας, αγορά καί αποστολή βιβλίων μέ στόχο τή συγκρότηση συλλο

γών, ανάπτυξη της εκδοτικής παραγωγής. 

'Επιδιώκοντας τήν ανανέωση της γνωριμίας του νέου ελληνισμού μέ 

τους προγόνους του καί παράλληλα τή «μετακένωση» της δυτικής παι

δείας στην Ελλάδα, ό Κοραής συνδέει τήν εθνική αναγέννηση καί τήν προ

θυμία απελευθέρωσης άπο τή βαρβαρότητα μέ τον πολλαπλασιασμό τών 

βιβλίων καί τή διάδοση τών μεταφράσεων. 'Ανασκευάζοντας το χαρακτη

ρισμό του «άμαθους» πού πρόσφατα εϊχε αποδώσει ό Γερμανός J . S. 

Bartholdy στους νεοέλληνες, ό Κοραής σημειώνει: « '0 καλός ούτος Βαρ-

θόλδυς έκλεισε τους οφθαλμούς εις τήν φανεράν του Ελληνικού γένους 

προθυμίαν να έλευθερωθή άπο τήν βαρβαρότητα, προθυμίαν άποδεδειγμέ-

νην άπο τόσας σοφών αλλόγλωσσων συγγραμμάτων μεταφράσεις, δσαι εκ

δίδονται καθ' ήμέραν».46 

Για λόγους βιοποριστικούς επιδίδεται ό ί'διος, τα χρόνια τών σπουδών 

του στο Montpellier καί της μετέπειτα παραμονής του στο Παρίσι, σε με

ταφράσεις θεολογικών έργων στα ελληνικά καθώς καί ιατρικών συγραμ-

μάτων άπο τή γερμανική καί τήν αγγλική γλώσσα στή γαλλική. Μετά

φρασμα είναι ή πρώτη του τυπωμένη εργασία, ή 'Ορθόδοξος διδασκαλία 

του μητροπολίτη Μόσχας Πλάτωνα (Λιψία 1782). Τον ίδιο χρόνο έγινε 

καί άλλη έ'κδοση του έργου αύτοΰ άπο τον Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη. Στις 

πρώτες του επιστολές προς τον Πρωτοψάλτη, ο Κοραής αναφέρεται διεξο

δικά στα θέματα τής έκδοσης καί τής διανομής της μετάφρασης, πού γρά-

προς χρήσιν τοΰ «κοινοΰ λαοΰ» καί μεταφράσθηκε σε πολλές γλώσσες. Για τις μετα
φράσεις καί τις διασκευές τοϋ έργου στα ελληνικά στή διάρκεια τοϋ 19ου αι. βλ. Β. 
Πάτσιου, «L.-P. Jussieu, Simon de Nantoua (1818). Ή περιπλάνηση τοΰ άγαθοΰ 
εμπόρου καί οι αφηγηματικές προσαρμογές της στα ελληνικά», Πρακτικά τοΰ Διεθ
νούς Συμποσίου «Λογοτεχνία καί Ιστορία» (Τμήμα Γαλλικής γλώσσας καί Φιλολο
γίας τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, 9-11 Όκτ. 1992) (υπό έκδοση). 

46. Α. Κοραής, «Τα είς τήν εκδοσιν [1807J τοΰ 'Ισοκράτους Προλεγόμενα», 
Προλεγόμενα, τ. Α', σ. 221-222, σημ. 2. Για το ρόλο τών μεταφράσεων στην παιδεία 
καί τήν αναγέννηση τοΰ έλληνισμοΰ, βλ. το ϊδιο, σ. 313. 
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φηκε για να μη θεωρούν οι Ευρωπαίοι τους "Ελληνες υποδεέστερους ως 

«άκατηχήτους». Θεωρώντας προτέρημα του κειμένου του τη συμφωνία με 

το πρωτότυπο, χωρίς προσθήκες και αφαιρέσεις, δ Κοραής αναστατώνεται 

με τήν «άθλια», όπως τήν χαρακτηρίζει, έκδοση του Λαμπανιτζιώτη. Ή 

τιμή του βιβλίου (ενα γρόσι), ή αδιαφορία στην αγορά και ό αργός ρυθμός 

πώλησης απογοητεύουν τον μεταφραστή: «με περισσοτέραν εύκολίαν πω

λούνται του Γαδάρου αϊ φυλλάδες, πάρεξ το πόνημα ενός σοφοΰ Άρχιερέο^ς 

μεταφρασθέν, αν οχι άπο σοφον, με έπιμέλειαν όμως και ζήλον».47 

Στα τυπογραφικά, μεταφραστικά και οικονομικά προβλήματα των γαλ

λικών εκδόσεων των έργων των C. G. Selle,W. Black κ.ά. αναφέρεται ό 

Κοραής στην αλληλογραφία του μέ τους Chardon de la Ruchette και 

Bern. Keun (τα ετη 1795-1797). Μέ τον Πρωτοψάλτη ό τόνος γίνεται 

εξομολογητικός: «Άναγκαζόμενος δια να σπουδάζω ήμέραν και νύκτα να 

κερδαίνω και αυτήν τήν όλίγην ζωοτροφίαν, μετέφρασα τέσσαρα συγγράμ

ματα, τρία άπο το γερμανικόν και το τέταρτον άπο τήν άγγλικήν διάλεκτον. 

'Αφήνω σε να καταλάβης πόσον αυτή ή κακοπάθεια της σαρκός καί του 

πνεύματος έπρεπε να σύντριψη καί νά καταφθείρη το πανάθλιόν μου σώ

μα». 4 8 

Στο γαλλικό 'Υπόμνημα περί της παρούσης καταστάσεως της 'Ελλά

δος (1803), ολιγοσέλιδο αποδεικτικό δημοσίευμα εθνικού περιεχομένου, ό 

Κοραής συγκεντρώνει καί απαριθμεί τις ενδείξεις προόδου καί φωτισμού 

του γένους. Οί μεταφράσεις έργων του Βολταίρου, του Condillac, του 

Montesquieu και άλλων επιστημονικών, φιλοσοφικών καί ιστορικών συγ

γραμμάτων αποτελούν ισχυρές μαρτυρίες του ρυθμού ανάπτυξης της παι

δείας του έ'θνους.49 

Προσεκτικός παρατηρητής καί υποκινητής τών πνευματικών δραστη

ριοτήτων τών ομογενών του. ό Καραής μέσα άπο τις διάσπαρτες μνείες της 

'Αλληλογραφίας, τών Προλόγων καί τών Προλεγομένων του εκφράζει 

τμηματικά μια συνολική θεωρητική καί κριτική προσέγγιση τών μεταφρά-

47. Α. Κοραής, 'Αλληλογραφία, τ. Α', σ. 57. Βλ. καί το ϊοιο, σ. 29, 33, 37-40, 
72-73, 85. 

48. Στο ϊδιο, σ. 498. ΙΙβ. καί τήν Αυτοβιογραφία του Κοραή στα Προλεγό
μενα, τ. Α', σ. κγ', καθώς καί Α. Μάμουκας, 'Αδαμάντιος Κοραής Βίος καί "Ερ
γα, 'Αθήνα 1989, σ. ιβ'. 

49. Ό Κοραής γράφει στον Βασιλείου (επιστολή άπο 23.2.1803) σχετικά μέ τή 
σκοπιμότητα τοϋ 'Υπομνήματος: «άλλον σκοπόν δεν εΐχα παρά να δείξω, δτι τοϋ γέ
νους ή κατάστασις ήλλαξε- εν άπο τα φαινόμενα, τα όποια άποδεί/νουσι τήν μεταβολήν 
ταύτην, είναι καί ή μετάφρασις τών ώφελίμοον βιβλίου», 'Αλληλογραφία, τ. Β' (1966), 
σ. 71. 
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σεων πού άφορα τή διατύπωση και το περιεχόμενο (ωφέλιμο, χρήσιμο ή 

αναγκαίο) καθώς και τή γραμματική, τή ρητορική, τή λεξικογραφία5 0 και 

τή σύνταξη της γλώσσας. 

"Ενα από τα μέσα της «διορθώσεως» της γλώσσας, ή μετάφραση πρέπει 

να επιδιώκει τή σαφήνεια και τήν ευφράδεια, δηλαδή τή σύνταξη και τή 

συμπλοκή των λέξεων πού προκαλεί «ηδονή» στην ακοή. Ή εκλογή και ή 

τεχνική σύνθεση τους οδηγεί στή χρήση του «πιθανού» (πειστικού και καλ

λωπισμένου) λόγου: «'Έχετε, φίλοι νέοι, μυρίας άφορμάς να γυμνάζεσθε 

ε'ις τήν γραμματικήν και ρητορικήν της γλώσσης τελείωσιν, επειδή κατα-

γίνεσθε καθημέραν εις το άξιέπαινον της μεταφράσεοος των αλλόγλωσσων 

βιβλίων έργον δι' αυτά, και προλεγόμενα συνθέτετε, και σημειώσεις άναγ-

κάζεσθε να γράφετε. Έ ά ν εις δ,τι γράφετε παρά μόνον τον πρέποντα... της 

κοινής ωφελείας σκοπον άλλον δεν έχετε, πρέπει να το γράφετε πιθανώς». 5 1 

Το «πραγματικό» μέρος των λεγομένων (τα νοήματα) και το «λεκτικό» 

(τα ονόματα) πρέπει να είναι αξιόλογα, οικεία και αρμόζοντα. 

Οί ιδιωματισμοί, ή αφαίρεση των «έ'μφυτων» καλών της γλά>σσας και 

ή άκριτη συμπλοκή ελληνικών συντάξεων με τις κοινές μεταμορφώνουν 

τον χαρακτήρα του λόγου σέ σκοτεινό, τραχύ και αηδή. «'Έχομεν μετα

φράσεις· άλλα τίς δύναται να τάς ανάγνωση ; άλλαι είναι γραμμέναι τυραν-

νικώς και όλιγαρχικώς, διότι έξελληνίζουσι τήν γλώσσαν άμετρα... άλλαι 

εγράφησαν δημαγωγικώς· ήγουν έξεχυδάϊσαν τόσον τήν γλώσσαν, ωσάν 

να μήν ήσαν εις το έ'θνος άλλοι παρά ξυλοφόροι και υδροφόροι.»52 

Ή μετάφραση πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στον ιδιάζοντα χαρακτή

ρα της «μέσης και μετριόφρονος» κοινής ελληνικής και να επιδιώκει τήν 

50. Για τή μάθηση των «καλών γραμματικών» χρειάζεται ενα καλό Λεξικό της 

κοινής νεοελληνικής. 'Ικανή υλη για τή σύνταξη του μπορεί να συγκεντρωθεί άπα το 

προσεκτικό απάνθισμα λέξεων και φράσεων τών μεταφράσεο^ν. Πβ. Α. Κοραής, «Τα 

εις τήν εκδοσιν [1809] τών Βίων του Πλουτάρχου Προλεγόμενα», Προλεγόμενα, τ. 

Α', σ. 328. 

51. Α. Κοραής, «Τα εις τήν εκδοσιν [1807] τοϋ 'Ισοκράτους Προλεγόμενα», δ.π., 

σ. 235. 

52. Α. Κοραής, 'Αλληλογραφία, τ. Β', σ. 129. Ό Κοραής επανέρχεται στο θέμα 

της γλώσσας τών μεταφράσεων μέ διάφορες αφορμές. Σχολιάζοντας επιστολή τοϋ 

Βασιλείου (άπο 26.3.1805) παρατηρεί: «"Εχεις, φίλε μου, μέγα δίκαιον λέγων, οτι 

δεν ένοστιμεύθης ακόμη μετάφρασιν...Οί ΊταλισμοΙ και Γαλατισμοί πολιορκοϋσι παν

ταχόθεν τήν δυστυχεστάτην ημών γλώσσαν και μήτ' έγώ δεν δύναμαι να προβλέψω 

που έχει να καταντήση ή Βαβελική αΰτη ακρισία και σύγχυσις», ατό ίδιο, σ. 253. Πβ. 

και Προλεγόμενα, τ. Α', σ. 39, 48-49 και 328 οπού ή αναφορά στή «μιξοβάρβαρη» 

γλώσσα τών μεταφράσεων. 
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ακριβή μεταφορά των εννοιών ακολουθώντας την «καταλληλία των φρά-

σεο^ν μέ τάς ιδέας». Ή σύνθεση και ή συναρμογή του ύφους αποτελεί για 

τον έλληνα μεταφραστή ένα επιπλέον βάρος, άφοΰ ή γλώσσα του δεν είναι 

ικανή να του παρέχει το εκφραστικό όργανο πού του χρειάζεται: «εις τα 

έ'χοντα γλώσσαν σταθεραν και κανονισμένην έθνη ό μεταφραστής δεν έχει 

άλλο Ά?έος, πλην το να έκφραση πιστώς και δσον είναι δυνατόν κομψώς τας 

εννοίας του μεταφραζόμενου συγγραφέως. 'Από μας... όστις αναλαμβά

νει βάρος μεταφραστού, φορτόνεται βάρος διπλούν, να έκφραση πιστώς τάς 

εννοίας, και να ξέη, ν' άκονίζη και να μετακονίζη πασαν ώραν και στιγμήν, 

εις πάσαν περίοδον και φράσιν. ένταυτώ και το έργαλεΐόν του δια να το 

κατασιήση ίκανον εις τήν εκφρασιν ααύτην».53 

Ή κατάσταση της γλώσσας5 4 μαζί μέ τήν έλλειψη των κατάλληλων βοη

θημάτων πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητες σφαλμάτων και ενισχύουν τήν 

αδυναμία του μεταφραστή. Το «ανώμαλο» ύφος, ή «τυραννική» γλώσσα, 

οι άστοχες προσθήκες και οί «αναιδείς» σφετερίσεις παραθεμάτων άπο 

τους ξένους συγγραφείς χαρακτηρίζουν τις πρώτες αδόκιμες μεταφραστι

κές προσπάθειες, πού παραμένουν ωστόσο ωφέλιμες και αντιμετωπίζονται 

για τον λόγο αυτό τίς περισσότερες φορές μέ ανοχή και επιείκεια. 

Στή διατύπωση των προβληματισμών του ό Κοραής συναντά σύντομη κρι

τική παράδοση των μεταφράσεων. Υπογραμμίζοντας τήν ανάγκη του γέ

νους για σαφή, πλήρη και εύκατάληπτα μαθηματικά συγγράμματα, ό 

Μοισιόδαξ σχολιάζει τήν επιλογή των συνεπτυγμένων και καινότροπων 

Μαθηματικών Στοιχείων του Segner (Λιψία 1767) άπο τον Βούλγαρη: 

(('0 μέγας Ευγένιος έκοπίασε πάντως μεγάλως μεταγλωττίζων τον είρη-

μένον συγγραφέα, πλην έκοπίασε προς δόξαν μόνον του Σεγνερίου. ουχί 

όμως και προς όφελος του Γένους».55 Ό Καταρτζής, θεωρώντας κύρια 

53. Α. Κοραής, 'Αλληλογραφία, τ. Γ', σ. 302. 
54. «"Οσοι ζώμεν τήν σήμερον είμεθα πρώτοι έργάται (εις τήν χρονικήν τάΕιν) 

γλώσσης ακόμη άνεργάστου... της οποίας ή δυσκολία φυσικά πρέπει ν' αύξάνη όταν 
και ό γράφων δεν έκφράζη οσα συλλογίζεται, άλλα μεταφράζει τους λογισμούς τών 
άλλων», στο ϊόιο, σ. 500. 

55. Ι. Μοισιόδας, 'Απολογία..., σ. 43. 'Εναντίον τών μεταφραστικών επιδόσεων 
του Βούλγαρη έχει στραφεί και ό Ψαλίδας: «αυτός έκοπίασε τόσον καιρόν... δια να 
γίνη δούλος ενός παλαιού ποιητού Αατίνου δηλαδή του Βιργιλίου, και ενός Γερμανού 
Μαθηματικού, μεταφράζοντας τοΰ μεν τήν νηστικήν, ξηράν και Ίσχνήν Άριθμητικήν, 
και Γεωμετρίαν, τού δέ τήν φυγήν τοΰ Αινείου άπο τήν Τρωάδα ε'ις τήν Ρώμην, και 
τα Γεωργικά του», Α. Ψαλίδας, Καλοκινήματα (1795): έπιμ. Α. 'Αγγέλου. Τρόγκεν 
(Ελβετία) 1951, σ. 19. Ματαιοπονία θεωρεί τή μετάφραση τού Βιργιλίου και ό Ko-
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μεταφραστική αρετή τή διατήρηση της χάρης και της ζωντάνιας τοΰ πρω

τότυπου και οχι την κατά λέξη μεταφορά τών μερών τοΰ λόγου στα οικεία 

και ανάλογα μέρη του, επιμένει στή σημασία της αυτονόμησης τοΰ μετα-

φραστικοΰ γλωσσικοΰ οργάνου, πού αποκτά, δική του αισθητική άξια: 

«Έφταξα να λάβω ιδέα καλής μετάφρασις και να κάμω θεωρία άπάνου 

σ' αύτήνα, ωσάν όπου είδα το Γαζή να μεταφράζη τον Κικέρονα "Περί 

γήρως" (1517->) και νά'ναι ομορφότερο το ελληνικό».56 

Στο αισθητικό σύστημα τοΰ Κωνστ. Οικονόμου, τα Γραμματικά (επη

ρεασμένα άπο τις απόψεις τοΰ Κοραή για τα γλωσσικά και τα πνευματικά 

ζητήματα), ή μετάφραση συμπλέκεται με τις εισαγωγικές προτάσεις για 

τή γλοίσσα και τή θεωρία τής ποιητικής. Ή μετάφραση, δταν ακολουθεί 

τις λεκτικές αρετές τής τάξης και τής αρμονίας, μπορεί να συμβάλει στην 

τελειοποίηση τής γλώσσας' τον ενδεχόμενο κίνδυνο εισαγωγής ξένων ιδιω

ματισμών αποτρέπει ή σπουδή και ή μάθηση τής γλώσσας τών προγόνων. 

Οι κόποι τών φιλογενών μεταφραστών γίνονται αξιέπαινοι όταν επιτύχουν 

τήν αρμονική στιχουργία και τή γλαφυρότητα.5 7 

Ό Κούμας, με μεταφράσεις και έρανίσματα άπο δλες τις επιστήμες, 

συντάσσεται εγκαίρως με τον «ακριβή» φιλόλογο και «φρόνιμο φιλόσοφο» 

Κοραή: «Μετά τών επιστημονικών γνώσεων έκυρίευσαν τότε τον Κούμαν 

και οι αυτοσχέδιοι στοχασμοί τοΰ Κοραή... Μεταφράσας καί έκδούς... τήν 

Χημικήν τοΰ Γάλλου Άδήτου έπροσπάθησε να περιπατήση τον δρόμον του, 

δσον ήδύνατο».5 8 Ό Πρόλογος τής μετάφρασης του αυτής τοΰ έξασφαλί-

ραής (Ά?.?.ηλογραφία, τ. Β', σ. 167) γιατί 6 μεταφραστής «πρίν λάβη εις χείρας τον 

κάλαμον δεν εκρινεν οτι έπεχείρει πραγμ' αδύνατον)). 

56. Δ. Καταρτζής, «Πρόλογος στή μετάφραση τοϋ Ρεάλ», ο.π., σ. 313-314· πβ. 

καί σ. 325. 

57. Πβ. Κ. Οικονόμος, Γραμματικών... Βιβλία Α'. τ. 1, Βιέννη 1817. σ. ν'-να'. 

Ό Οικονόμος ξεχωρίζει για το αισθητικό τους αποτέλεσμα τις μεταφράσεις τοϋ Ταρ

τούφου άπο τον Κοκκινάκη (Βιέννη 1815) καί τοϋ Θανάτου τοϋΆβελ τοϋ Gessner άπο 

τον Γ. Μανουήλ ή 'Εμμανουήλ (Λιψία 1795), στο ϊδιο, σ. 444, 447. Πβ. Λ.Ε. (1811), 

357 δπου το έργογραφικο σημείωμα τοΰ μεταφραστή, καί Γ. Βελουδής, « Ή πα

ρουσία τοϋ Salomon Gessner στή λογοτεχνία τοϋ έλληνικοϋ διαφωτισμοϋ», Ό 'Ερα

νιστής, 11 (1974), 26. Στή δική του, προσαρμοσμένη «προς τών ομογενών τα ήθη» με

τάφραση τοΰ Φιλάργυρου (Βιέννη 1816), ό Οικονόμος αναφέρεται με σχόλια επεξηγη

ματικά καί κριτικά της γαλλικής πρωτότυπης έκδοσης (σ. 418, 444). 

58. Κ. Μ. Κούμας, Γστορίαι τών ανθρωπίνων πράξεων, τ. 12, Βιέννη 1832, σ. 

587. Βλ. καί Χημείας 'Επίτομη... Πέτρου Αυγούστου Άδήτου... Μεταφρασθεϊσα... 

υπό Κ. Μ. Κούμα, Μέρος Α', Βιέννη 1808, σ. ίζ' κ.έ. Ό μεταφραστής συμβουλεύει 

τους ομογενείς να ακολουθούν τις νουθεσίες τοϋ «κλεινού» άνδρας στον καλό αγώνα 

«τής ενώσεως τής Γραμματικής μετά τής Φιλοσοφίας». «'Από τοΰ Κούμα τήν φρό-
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ζει γρήγορα την αντιπάθεια των αντιπάλων του Κοραή. 'Ανώνυμος στόχος 

στον Γεωργιάδη, δ Κούμας θα κριθεί λίγο αργότερα για το «ασυνάρτητο» 

ύφος και τα «άσυλλόγιστα παραλαλήματα» της Φυσικής του άπο τον 

Δούκα. 5 9 'Απαντώντας στις επικρίσεις του τελευταίου, ό Κούμας θα υπε

ρασπισθεί τον τρόπο της «άνακαινουργήσεως» της κοινής διορθωμένης 

γλώσσας άπο τον Κοραή, και θα προβάλει μεταξύ άλλων ως ενδείξεις κα

λαισθησίας των νεωτέρων Ελλήνων τις σαφείς και εύκατάληπτες μετα

φράσεις τής Ιστορίας τον Γολσμίθ (Βιέννη 1806) και τής Σοανϊκής Φιλο

σοφίας (Βενετία 1804) άπο τον Δημ. Άλεξανδρίδη και τον Γρ. Κωνσταντα 

αντίστοιχα. 0 0 

Ό «άστατος και ιδιότροπος» Φιλιππίδης, μεταφραστής βιβλίων των 

θετικών επιστημών, συγκεντρώνει τις επικριτικές του παρατηρήσεις στα 

'Επιλεγόμενα των εργίυντου. Ή συγκεκριμένη ηλικία (ή νεότητα), ή στέ

ρηση τής λογικής και ή «δοξοθηρία» αποτελούν τις προϋποθέσεις και τα 

κίνητρα όσων στρέφονται, μόλις τελειώσουν το σχολείο, στίς μεταφράσεις. 

Ή άγνοια τής «αττικής)) γλώσσας (πού συγγενεύει με την ομιλούμενη 

«αίολοδορική») επιβεβαιώνει και επιτείνει την «αύθάδεια» τοΰ εγχειρή

ματος.6 1 

Ή θεωρία καί ή πρακτική τής μετάφρασης έ'χουν απασχολήσει ευκαι

ριακά ή συστηματικά καί άλλους εκπροσώπους (και αντιπάλους) του νεοελ

ληνικού Διαφωτισμού. Ό Γεωργιάδης στον πρόλογο δικής του μετάφρα

σης περιγράφει με ευστοχία και πληρότητα τα εφόδια τοΰ επαρκούς μετα

φραστή: θα πρέπει να γνωρίζει με ακρίβεια τη δική του και την ξένη γλώσ

σα (ή εκμάθηση της προηγείται και δεν συμβαδίζει με τις μεταφραστικές 

ενασχολήσεις), το αντικείμενο πού πραγματεύεται το μεταφραζόμενο βι

βλίο καθώς και την κατάσταση τοΰ γένους του ώς προς τη σχετική τέχνη 

ή επιστήμη. 6 2 

νησιν ελπίζω μεγάλα καλά», έγραφε καί ό Κοραής στον Βασιλείου (επιστολή άπο 
24.9.1810), 'Αλληλογραφία, τ. Γ', σ. 51. 

59. Βλ. τον Πρόλογο στη μετάφραση του Άναστ. Γεοοργιάδη τής 'Ανθρωπολο
γίας τοϋ J . D. Metzger (Βιέννη 1810) καί «'Αργώ ή Έπιστασίαι τινές κριτικαί» 
στό: Ήρωδιανοΰ... Βιβλία οκτώ... εκδοθέντα imo Νεοφύτου Δούκα, Βιέννη 1813, σ. 
ιη' κ.έ. 

60. Κ. Μ. Κούμας, «Διατριβή εις κατηγορίας τινάς της τοϋ Δούκα Άργοΰς», Α.Ε. 
(1813), 290. Για τις αντιδράσεις στην «Αργώ» τοϋ Δούκα βλ. καί το Ιδιο, σ. 177-180· 
Παράρτημα σ. 57-92. 

61. Βλ. Δ. Φιλιππίδης, Γεωγραφικοί· της Ρονμουνίας, τ . 1 , Μέρος Β', Λιψία 1816, 
σ. 9· 'Επίτομη των Φιλιππικών τον Πομπηίου Τρόγον, Λιψία 1817, σ. 7, 9. 

62. 'Ιωάννου Δανιήλον Μεσγέρον, 'Ιατροφιλοσοφική 'Ανθρωπολογία..., σ. κζ'-κζ'. 



234 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 19 (1993) 

Οί φιλολογικές έριδες και οι διαφωνίες γύρω άπο τή γλώσσα (ανθηρά 

και φυσικά ρωμαίικα, κοινή, αττική ή αίολοδωρική), καθώς και ή άκαιρη 

ματαίοπονία της άκριτης και αμέθοδης μεταφοράς γνώσεων, όταν το γένος 

πάσχει άπο ενδοια ιδεών, όδηγοΰν στή σύγχυση καί τήν αμάθεια.'Η συγγρα

φή και ή μετάφραση τών κατάλληλων συγγραμμάτων, ωφέλιμων και κατα

ληπτών άπ' όλους, γίνεται άξιο παράδειγμα μίμησης: «""Ας ενωθούν οί φι

λόλογοι... με τον σύνδεσμον αμοιβαίας τιμής... καί ας έκλέξωσι να μετα-

φράσωσιν ή συγγράψωσιν εγχειρίδια εύκατάληπτα... 'Ηθικής, γενικής 

Ιστορίας, Γεωγραφίας, 'Αρχαιολογίας κ.τ.λ. οσα λείπουσιν εις το γένος... 

*Ας λείψωσιν αϊ ογκώδεις Γραμματικαί, ας λείψωσιν αϊ Έρμηνεΐαι εις το 

δ' του Θεοδώρου, εις τα Μόρια κτλ. τα όποια κατηνάλωσαν τόσον πολύ-

τιμον καιρόν τών Συγγραφέων, χωρίς να φέρωσι τόκον εις την Άποθήκην 

του πολιτισμού και πρόοδον εις τάς ιδέας του γένους».6 3 

Στα τέλη τής περιόδου πού μάς απασχολεί οί φωνές διαμαρτυρίας πυ

κνώνουν. Ή άστοχη επιλογή τών ξένων προτύπων, το ακατάληπτο ΰφος 

τής μετάφρασης, οί γαλλισμοί, οί σολοικισμοί καί οί βαρβαρισμοί στή 

γλώσσα σχολιάζονται εντονότερα καί εκτενέστερα.Ή ανοχή καί ή επιείκεια 

πού συναρτούσαν τή μετάφραση μέ τή σκοπιμότητα καί τήν ωφέλεια του 

γένους αρχίζουν να υποχωρούν μπροστά στις απαιτήσεις τής καλαισθησίας. 

Το κριτικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται άπο το περιεχόμενο —αναγκαίο καί 

χρήσιμο— στον χαρακτήρα τοΰ λόγου —κομψός καί χαρίεις. Ή πρόθεση 

καί ή προσπάθεια τοΰ μεταφραστή δέν μπορεί πλέον να εξισορροπήσει τήν 

έλλειψη συνθετικής ευφυΐας: «ήταν καιρός, οπόταν ή άπειροκαλία μάς έ

καμνε να άποδεχώμεθα μετ' ευφημίας όλους τους κόπους τών φιλόμουσων 

τώρα όμως ή αϊσθησις τού καλού μάς κατέστησε δυσκολότερους, καί εϊθε 

ν' αύξηση καί να επικράτηση».6 4 

ΒΙΚΥ ΠΑΤΣΙΟΤ 

«Το βιβλίον έμεταφράσθη, το πλείστον μέρος, εκ του Γαλλικού- αλλ' άλλη ή κατά-
στασις τών Γάλλων καί άλλη ν. τών Γραικών... δια να γένη λοιπόν χρήσιμον εις τους 
Γραικούς έπρεπε τοιαύτα μόνον να περιέχη, όποια καί εις αυτούς υπάρχουν καί να 
ύπάρχωσιν έμποροϋν», σημείωνε καί ό κριτικός τής Οικονομίας του Γοβδελα (Βιέννη 
1816) στον Λ.Ε. (1816), 173. Για τις προϋποθέσεις τής «καλής» μετάφρασης, βλ. καί 
Λ.Ε. (1812), 302· (1817), 407. Ά π ο τις στήλες τοϋ 'ίδιου περιοδικού, μέ αφορμή 
βιβλιοκρισίες μεταφρασμένοι έργων, γίνονται αργότερα αναφορές στή μεταφραστική 
«μανία» καί τα «αθλία» αποτελέσματα της: 1819, σ. 93 κ.έ., 217-218. 

63. Ζ. Πώπ, « Ό έχων ώτα άκούειν, άκουέτω», Λ.Ε. (1814), 107-108. 
64. Λ.Ε. (1820), 115. 
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