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ΔΥΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 

ΣΤΟ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ALMANACCO PER 1/ A N N O J831 

Tò έργο του 'Ανδρέα Λασκαράτου, Οσο δέν δημοσιεύθηκε σε αυτο

τελείς εκδόσεις άπα τον 'ίδιο, είναι σκορπισμένο σε διάφορα φυλλάδια, 

εφημερίδες, περιοδικά — ελληνικά και ξένα — και σε 'ιδιωτικά αρχεία. 

Μεγάλο μέρος του αθησαύριστου αύτοΰ υλικού συγκεντρώθηκε καί ταξι

νομήθηκε άπο τους Α. Παπαγεωργίου - Α. Μοσχοβάκη στη χρήσιμη 

έκδοση των 'Απάντων του Λασκαράτου1. Ό 'Αλέκος Παπαγεωργίου, 

στην εισαγωγή της έκδοσης αυτής, περιγράφει τις δυσχέρειες πού είχε 

να αντιμετωπίσει στον καταρτισμό της Βιβλιογραφίας Λασκαράτου καί 

παρατηρεί πώς τα στοιχεία πού παρατίθενται στα "Απαντα θα πρέπει 

να λειτουργήσουν απλώς ως αφετηρία για τον μελλοντικό ερευνητή· 

ακόμη, επισημαίνει δτι ή έργογραφία του συγγραφέα είναι απαραίτητο 

να συμπληρωθεί, αφού προηγουμένους ερευνηθεί, έκτος τών άλλων, καί το 

κερκυραϊκό Almanacco, σατιρικό ημερολόγιο πού έβγαζε ό 'Ιταλός 

λόγιος Vicentio Nannuzi επί τέσσερα χρόνια, άπο το 1828 ως το 1831 2 . 

Ό Nannuzi καταγόταν άπο τήν Τοσκάνη, άλλα ύστερα άπο τήν 

υποταγή της πατρίδας του στην Αυστρία, κατέφυγε, δπως καί πολλοί 

άλλοι συμπατριώτες του, στα Επτάνησα. Έ κ ε ΐ έκανε το δάσκαλο «γλωσ

σών καί φιλοσοφίας»3 παραδίδοντας μαθήματα σε σπίτια ή δουλεύοντας 

σε δημόσια καί ιδιωτικά σχολεία στην Κέρκυρα, τή Λευκάδα, τήν 'Ιθάκη 

καί τήν Κεφαλλονιά. Παράλληλα ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τή μελέτη 

της Ελληνικής γλώσσας καί λογοτεχνίας, έγραψε μάλιστα καί ό ϊδιος 

ποιήματα καί πεζά σέ γλώσσα δημοτική, πού τή χρησιμοποίησε με τρόπο 

πού μαρτυρεί βαθιά γνώση καί ασφαλές γλωσσικό αισθητήριο. 

1. "Απαντα 'Ανδρέα Λασκαράτου, Πρόλογος Γρηγορίου Ξενόπουλου. Εισα
γωγή - Κριτική 'Ανθολογία - Γλωσσάριον - Βιβλιογραφία 'Αλέκου Παπαγεωργίου. 
'Επιμέλεια - Κατάταξη Κειμένων Άντ. Μοσ/οβάκη, τ. Α'- Γ', 'Αθήνα, «"Ατλας», 
1959 [στο έξης: "Απαντα]. 

2. Βλ. "Απαντα, τ. Γ', σ. ζ'. 
3. Βλ. 'Ηλία Τσιτσέλη, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τ. Α', 'Αθήνα 1904, σ. 

267. 
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Στην αρχή (1816) πήγε στην Κέρκυρα οπού φιλοξενήθηκε για ενα 

διάστημα από τον Κεφαλλονίτη Δημήτριο Κοργιαλένιο, τον μετέπειτα 

πεθερό του Λασκαράτου, στον όποιο και αφιέρωσε τους πρώτους του 

ελληνικούς στίχους. Σχετίστηκε με πολλούς λόγιους και συνδέθηκε φιλικά 

με τον 'Ανδρέα Κάλβο, τον 'Αθανάσιο Ψαλίδα (τον όποιο καί διαδέχθηκε, 

ύστερα άπα το θάνατο του, το 1829, στη διεύθυνση του ((δευτερεύοντος 

σχολείου» της Λευκάδας), τον Ανδρέα Μουστοξύδη καί τον Διονύσιο 

Σολωμό. Ό Nannuzi άφησε σε όλους όσοι τον γνώρισαν στα Επτάνησα 

άριστες εντυπώσεις τόσο για τήν ευρύτατη μόρφωση του οσο καί για 

τον εύθυμο, ανοιχτόκαρδο χαρακτήρα και το οξύ σκωπτικό του πνεύμα. 

Το 1831 επέστρεψε στην 'Ιταλία. Πέθανε στή Φλωρεντία το 1857 4 . 

Πλάι στο Nannuzi μαθήτευσε για λίγο καί ο 'Ανδρέας Λασκαράτος. 

"Οταν το 1828 ό Λασκαράτος πήγε στην Κέρκυρα, προστατευόμενος 

τοΰ θείου του Κόντε Δημητρίου Δελλαδέτσιμα, δικαστή στο νησί, μα

θήτευσε κοντά σε δύο δασκάλους: τον 'Ανδρέα Κάλβο, πού του δίδαξε 

τήν «τέχνη τού συνθέτειν», και τον Nannuzi πού τον μύησε στην 'Ιτα

λική λογοτεχνία, τού έμαθε τα μυστικά της ιταλικής σάτιρας, καθοδή

γησε τις πρώτες ποιητικές του δοκιμές καί, τέλος, όπως θα δούμε ανα

λυτικότερα παρακάτω, τον παρουσίασε στο ημερολόγιο του. Στην προ

σωπικότητα τού Nannuzi, τη λογοτεχνική μαθητεία του μαζί του καί 

τή συνεργασία του στο Almanacco αναφέρεται, άλλωστε, καί ό 'ίδιος ό 

Λασκαράτος στην αυτοβιογραφία του 5: « Ό Κος Ναννούτσης, πού έ

πειτα, για τις φιλολογικές του εργασίες, έγινε μέλος της 'Ακαδημίας 

της Crusca 6, ήταν [...] χαρακτήρας ανοιχτόκαρδος καί φαιδρός. "Εγραφε 

στίχους καί μικρά σατυρικά ποιήματα με πολύ πνεύμα. Μοΰ έδωσε στή 

σάτυρα παραγγέλματα, πού αισθανόμουνα ευχαρίστηση νάν τα έχτελώ 

αμέσως, προσπαθώντας να φτειάσω μικρά ποιήματα, κατά μίμηση των 

ιδικών του. Μοΰ τα διόρθωνε. Τον παρακολούθησα καί σε μια σειρά 

μαθημάτων ρητορικής», άλλα καί άλλου7: «...ό δάσκαλος μου Ναννού-

4. Βλ. Φ. Μιχαλόπουλου, «Βικέντιος Ναννούτσης ("Ενας ίταλοέλλην λόγιος 
καί ποιητής)», εφ. Καθημερινή, 13 Φεβρουαρίου 1939. 

5. Βλ. "Απαντα, τ. Α', σ. 6. 
6. Ή Φιλολογική Accademia de Crusca ιδρύθηκε στή Φλωρεντία το 1582. 

Ό Nannuzi αναγορεύθηκε μέλος της το 1847, έπειτα άπα τήν τεράστια επιτυχία 
πού γνώρισε στην 'Ιταλία ή μελέτη του Manuale del primo secolo della Lingua 
Italiana, τ. 1-3, Firenze 1837-9. Σχετικά βλ. Φ. Μιχαλόπουλου, Βικέντιος Ναν
νούτσης..., δ.π. 

7. Βλ. "Απαντα, τ. Γ', σ. 220. 
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τσης εις τους Κόρφους μ' έπαρχκαλοΰσε κζί του έμετάφρχζα ιταλικές 

ποίησες εδικές του και άλλων, δια τα τότε ημερολόγια του». 

Το ημερολόγιο αυτό του Nannuzi, εντελώς αδιερεύνητο ως τώρα, γιατί 

έμενε άβιβλιογράφητο, είναι σήμερα προσιτό, κατά ένα τμήμα του. Πρό

σφατα, το συλλεκτικό ενδιαφέρον του Μάνου Χαριτάτου οδήγησε στην 

επισήμανση και βιβλιογράφησ/) ενός αντιτύπου του τελευταίου τόμου 

του ημερολογίου, του Almanacco per l 'anno 1831 8 . 

Tò ημερολόγιο αποτελείται άπο 95 σελίδες, 1 6 x 1 1 εκ., καί περιέ

χει σατιρικά ή χιουμοριστικά στιχουργήματα πού πλαισιώνουν τις αναγ

καίες, ημερολογιακού χαρακτήρα, πληροφορίες σέ πεζό, πού είναι και 

αυτές σχολιασμένες σατιρικά. Ό μακροσκελής παρωδιακύς υπότιτλος 

του ημερολογίου9 καθώς και δ «τόπος» έκδοσης («Mondo della luna»: 

lunatico: φρενοβλαβής, σεληνόπληκτος) μας προδιαθέτουν για το περιε

χόμενο του. Φαίνεται πώς τό ημερολόγιο γράφεται ολόκληρο άπα τον 

ΐδιο το Nannuzi, αν και το ονομά του δεν εμφανίζεται πουθενά. "Ολα 

τα κείμενα είναι γραμμένα στα ιταλικά με δύο εξαιρέσεις: ένα στι-

χούργημα, αφιερωμένο στη Madonna Pimpinella, δπου εναλλάσσονται, 

με εξαιρετική άνεση καί φυσικότητα, ελληνικές και ιταλικές λεςεις > 

και δύο ποιητικές μεταφράσεις, στα ελληνικά, άπο τον 'Ανδρέα Λασκα-

ράτο, πού αποτελούν τα μόνα ενυπόγραφα κείμενα τοΰ τόμου. 

Οι δύο αυτές συνεργασίες τοΰ Λασκαράτου βρίσκονται στις τελευ

ταίες σελίδες του ημερολογίου (σ. 91-95). Το πρώτο στιχούργημα (σ. 

91-94) έχει στή θέση τού τίτλου τήν επεξήγηση: Traduzione in Greco 

moderno della Canzonetta: 

Ahimè, dimmi fino a quanto 

Questa vita, ο mia canna, 

Cosi t r i s ta ed assassina, 

Fino a quanto ha da durar? 

8. Βιβλιογραφήθηκε για πρώτη φορά άπο τον ΐδιο- βλ. Μάνου Χαριτάτου, 
«Τα ημερολόγια στα χρόνια 1800-1863. (Με προσθήκες στην 'Ελληνική Βιβλιο
γραφία)», Ό 'Ερανιστής 14 (1977) 118. Ευχαριστώ θερμά καί άπο τή Θέση αύτη 
τον κ. Χαριτάτο πού μοΰ παραχώρησε πρόθυμα το αντίτυπο αυτό για έρευνα. 

9. «In cui si contencono cose da fare scappare i cani, e da far perdere 
il cervello a chi non lo ha. Del famoso astrologo Don Pipistrello Pappagrilli 
da San Rocco. Dottore delle Lasagne, membro corrispondente dei Maccheroni, 
Socio ordinario delle Pappardelle, Istoriografo delle Luganighe, Direttore dei 
Tortellini, Segretario perpetuo delle Frittelle, Bibliotecario delle Trippe, 
Cavaliere dei Ceci e dei Finocchi ec. ec. ec.». 

10. Βλ. Almanacco... 1831, σ. 56-58: «A Madonna Pimpinella Succiabroda». 
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και ακολουθεί ή ελληνική μετάφραση σε είκοσι τετράστιχες στροφές. 

Το δεύτερο στιχούργημα, άπο τέσσερις τετράστιχες στροφές, δημο

σιεύεται στή σ. 9δ· εδώ, ή επικεφαλής επεξήγηση είναι πιο διαφωτι

στική: Traduzione in Greco moderno dell 'anacreontica del Vittorelli 

Non ti accostare all' urna 

Che il cener mio rinsera, 

Questa pietosa terra 

E sacra al mio dolor. 

Ή ύπαρξη των δ JO αυτών συνεργασιών του Λασκαράτου ήταν 

άπο παλιά γνωστή. Για τον εντοπισμό της δεύτερης υπήρχαν ενδείξεις, 

οί όποιες ωστόσο εϊτε δεν είχαν προσεχθεί, είτε δεν είχαν ερμηνευθεί 

σωστά. Για να αναχθούμε, αντίθετα, στην πηγή της πρώτης, ήταν 

αναγκαίο να βρεθεί προηγουμένως το 'ίδιο το Almanacco* ας δοΰμε 

λοιπόν τα στοιχεία πού διαθέταμε ως τώρα: 

Έκτος άπο τις γενικές και αόριστες πληροφορίες πού δίνει ό Λασκα-

ράτος στην αυτοβιογραφία του, συγκεκριμένη μνεία και για τις δύο 

συνεργασίες κάνει μόνον ό 'Ηλίας Τσιτσέλης1 1: « Έ ν Κέρκυρα ό Λασκα-

ράτος κατελήφθη αυτόχρημα υπό μανίας προς τό στιχουργεϊν ή μετα

φράζει·; ποιήσεις. Έ κ τών πρώτων τοιούτων αυτού έργων είναι και ή 

σάτυρα Ahimè dimmi fino a quanto και τό έλεγειακόν του Vitorelli 

Non ti accostare all' urna όπερ τονισθέν υπό διαπρεπούς μουσουργού 

κατέστη δημοτικώτατον». Σημειώνει ακόμη δτι και τα δύο ποιήματα δη

μοσιεύθηκαν στο Almanacco 1831, Corfu 1831, σ. 91-95. Αυτή είναι 

και ή μοναδική πληροφορία πού είχαμε για το πρώτο στιχούργημα. 

'Αντίθετα, οί πληροφορίες για τό δεύτερο στιχούργημα ήταν πολύ 

περισσότερες. Λίγα χρόνια ύστερα άπα τον Τσιτσέλη, ό 'Ηλίας Ζερβός 

επισημαίνει: «Την εποχή εκείνη δημοσιεύθηκαν στίχοι του [του Λασκα

ράτου] στο φιλολογικό ημερολόγιο τοΰ Ναννούτση, σχεδόν μεταφράσεις 

άπό τό ιταλικό. Μεταξύ αυτών είναι και οί παλαιότερα πολύ γνωστοί 

στην Επτάνησο καί τραγουδημένοι στίχοι: 

Μή σιμώσης, στον τάφο μου επάνω 

πού κλειεί μέσα τό άμορφο σώμα. 

Τούτο μ' έκραζε τό έσπλαχνο χώμα 

οντις μ' έδιωχνες άσπλαγχνη έσύ. 

11. Λασκαράτος, Αυτοβιογραφία' βλ. παραπάνω σημ. 5, 7. Τσι,τσέλης, Κε

φαλληνιακά Σνμμικτα, δ.π., σ. 707-708. 
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Τώρα τι να μου κάμουν: τ ' άνθια 

καΐ τα δάκρυα πού χύνεις για μένα ! 

Τι ωφελούν τα κορμιά τα θαμμένα 

τα δάκρυα σου καί τ ' άνθια σκληρή; κτλ. 

Ή έπίδρασις του λεκτικού κάί του ύφους του Σολωμού είναι φανερή 

στους στίχους αυτούς καθώς και στ' άλλα λυρικά τής νεανικής του ηλι

κίας. Με το Σολωμό άλλωστε εγνωρίζετο τότε και είχε την οδηγία και 

τήν εκτίμηση του))12. 

Ό Ζερβός, βέβαια, δεν αναφέρει ούτε τον τίτλο του ιταλικού 

πρωτότυπου, ούτε τον ποιητή του' ή μαρτυρία του δμως είναι σημαντική, 

άφοΰ παρατίθενται οι δύο πρώτες στροφές τού στιχουργήματος καί επι

βεβαιώνεται ή πληροφορία τού Τσιτσέλη Οτι το ποίημα ήταν πολύ γνωστό 

στα Επτάνησα και δτι είχε μελοποιηθεί13. 

"Ηδη όμως το 1865, στη «Στιχουργική τής Γραικικής Γλώσσης»1 4 

δ Λασκαράτος είχε χρησιμοποιήσει τρεις άπο τις τέτσερις στροφές τού 

'ίδιου ποιήματος (τήν πρώτη, τήν τρίτη καί τήν τετάρτη) ως παράδειγμα 

δεκασύλλαβου τετράστιχου πού αρμόζει καλύτερα σε «σοβαρές ποίησες». 

Το ποίημα, άλλωστε, επανεκδόθηκε άπο τον Λασκαράτο το 1872: συμ

περιλήφθηκε ολόκληρο (τέσσερις στροφές) στην ποιητική συλλογή του 

«Στιχουργήματα Διάφορα», μέ τον τίτλο «Μή σιμόσης στον τάφο μου 

άπάνου» καί μέ τήν υποσημείωση: «"Εγινε καί έτυπώθη, αν δεν σφάλω 

τα 1828, στους Κόρφους, εις το τότε ημερολόγιο τού Ναννούτση»1 5. 

12. Βλ. 'Ηλία Ζερβοΰ, «'Ανδρέας Αασκαράτος», Διαλέξεις περί 'Ελλήνων ποι

ητών τον ΙΘ' αιώνος, 'Αθήνα 1916, σ. 9. Θα πρέπει., πάντως, να διευκρινήσουμε 

έδώ, πώς ό Αασκαράτος, σύμφωνα τουλάχιστον μέ τή δική του μαρτυρία, γνωρίστηκε 

μέ το Σολωμό δύο περίπου χρόνια αργότερα: «Στα 1833 ό κόντες Δελαδέτσιμας [...] 

μέ ξαναπήρε στην Κέρκυρα [...]. Τότες έγνώρισα στην Κέρκυρα τον ποιητή κόντε 

Σολωμό. Έπήγαινα συχνά σπίτι του καί τοΰ ύπόβανα τίς μικρές μ.ου συνθέσεις πού 

είχε τήν καλωσύνη ν' άκούη τήν ανάγνωση τους καί άπάνου στές όποιες μου έκανε 

πάντα ωφέλιμες παρατηρήσεις. "Ερχονταν επίσης έκεϊ κι' άλλοι καί όλοι τοΰ διάβαζαν 

κάτι» ("Απαντα ,τ. Α', σ. 6-7). 

13. Τα ΐδια περίπου στοιχεία επαναλαμβάνει καί ό Ν.Γ. Σταθάτος, 'Ανδρέα 

Αασκαράτον, Ποιήματα 'Ανέκδοτα, 'Αθήνα, «λίαρής», 1958, σ.ζ'. 

14. Βλ. Στιχουργική τής Γραικικής Γλώσσης, Κεφαλλονιά, 1865 [="Α-

καντα, τ. Β', σ. 267-289]. 

15. Βλ. Στιχουργήματα Διάφορα Άνδ. Αασκαράτον εκδοθέντα επιμέλεια 

και ενεργεία φιλ,ομοΐ'ισων τινών νέων, Κεφαλλονιά 1872 [="Απαντα, τ. Β', σ. 509-

510]. 'Από παραδρομή ό ποιητής χρονολογεί τ/) μετάφραση στα 1828, πρώτο έτος 

τής έκδοσης τοΰ Almanacco. 
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Α. Το πρώτο στιχούργημα δεν έχει δημοσιευθεί σε καμία έκδοση 

ποιημάτων του Λασκαράτου και δεν περιλαμβάνεται στα "Απαντα. Το 

ιταλικό του πρωτότυπο βρίσκεται επίσης στο Aìmanacco per Γ anno 

1831: πρόκειται για το ανώνυμο (τα γράμματα D, Ζ είναι πιθανότατα 

τα αρχικά του ονοματεπώνυμου του άγνωστου ποιητή) στιχούργημα 

D... Ζ... Alla sua Bella (σ. 38-41), πού αποτελείται από είκοσι τετρά

στιχες στροφές και μία, την τελευταία, έξάστιχη" ή στροφή αύτη παρα

λείπεται στην ελληνική μετάφραση. 

Παραθέτω αντικριστά το ιταλικό πρωτότυπο και τήν ελληνική με

τάφραση, δπως δημοσιεύθηκαν στο Almanacco, χωρίς επεμβάσεις στην 

ορθογραφία και τή στίξη: 

D. Ζ. . . ALLA SUA BELLA 

1 Ahimè, dimmi, fino a quan

to 

Questa vita, ο mia carina, 

Cosi t r i s ta ed assassina, 

Fino a q u a n t o ha da du

rar? 

2 Queste eterne givarolte, 

Questi eterni andirivieni, 

Finché i tempi son sereni, 

Gioja mia, li potrò far. 

3 Ma allorché verrà l ' Inverno 

Che oramai non è lontano 

E a soffiare il T ramontano 

Allorché comincerà; 

4 Qui dal freddo le pazzette 

Stare a ba t te re , e a t re 

mare 

Come un can non posso 

stare, 

Né sarebbe cari tà ; 

5 Star non posso, anima mia, 

Dalla pioggia qui da mat 

to 

TRADUZIONE IN GRECO MO
DERNO DELLA CANZONETTA 

Ahimè, dimmi fino a quanto 

Questa vita, ο mia carina, 

Cosi t r i s ta ed assassina, 

Fino a quanto ha da durar? 

1 "Αχ Κυρά μου, πες μου ως 

πότες 

Μια ζωή τόσο παιδεμένη, 

Μια ζωή τόσο στερεμένη 

Πές μου ώς πότες θα βα

στά; 

2 Και δσο δα είναι καλοκαίρι 

Πάει καλά το σεΐρε και ελα. 

Μα για πές μου δεν ει ν 

τρέλα 

"Οντες πιάνουν τα νερά; 

3 Τότες που ό Βοριάς φυσάει 

Μέρα νύκτα παγομένος 

Σαν Παχύ χίριο πησμένης 

Καμμιά αύγίτσα θα βρεθώ. 

4 Τι δεν είμαι μαθημένος 

Οχ το κρύο να τουρτου-

ρίζω, 

Σα σκυλί να τρεμουλίζο:», 
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A bagnarmi come un gat

to4 

A buscar qualche malor. 

6 E Messer lo M....ne. 
Detto m'ha che mi rigu

ardi, 
E che attento ognor mi 

guardi 
Della notte dal rigor. 

7 Perocché se all'aria chiappo 
Qualche buona infredda

tura, 
Giù mandarmi in sepol

tura 
Certamente ella mi può. 

8 Manco mal se da sedere 
Qui ci fosse un qualche 

loco ; 
Ma né punto qui né poco 
Dove assidermi non so. 

9 Che ogni notte, con che 
gusto 

Io non so, certi bricconi 
Che spiando dai cantoni 
Coli' occhiale ognor mi 

stan, 

10 D'una certa robicoiuola.... 
Tu m'intendi... imariuoli ! 
Tutti quanti i muricciuoli 
Qua e là sporcando van. 

11 L'altra notte si le brache 
Io mi sono iusudiciato, 
Che appestavo da ogni 

lato 
Lungi un miglio per mia 

se. 

2, 17 (1981) 

Γιατί τ) αίμα μου είν ψυλό. 

5 Μέ άστροπόβροντα και χιόνια 

Δέν μπορώ μέσα στη στρά-

τα 

Να κοιλιώμαι σαν τή γάτα 

"Ολη νύκτα μοναχός. 

6 Τοχε πει και ό Μακαρούνιας, 

Άχόλη μου περιστέρα 
Να φυλάομ' όχ τον αγέρα 
Τσή νυκτός, γιατ' είν κα

κός. 

7 Γιατί, φως μου, αν αρρωστή

σω 

Χωρίς άλλο την παθένω, 

Και στον "Αδη κατεβαίνω 

Χωρίς να σε ματαιδώ. 

8 Νάταν κάνε ιδώ τρυγύρου 

Καμμιά πέτρα να καθήσω, 

Μα που ! μήτε ν' άκουμβή-

σω 

Δα φειδεύομαι πουλιό. 

9 Γιατί κάποιοι μεθυστάδ2ς 

Στα καντούνια τρυπομένοι 
Με κυττοΰνε οί πομπιομέ-

νοι 
'Από κει μέ το γιαλί. 

10 Όπου αλείφουν τα παιζούλια 

Μ' ένα... πώς να σου τ' ο

ρίσω... 

Με νογας.... για να γιομίσω 

Οχ τα νύχια ως την κορφή. 

11 Καθώς κιόλα εψές τή νύχτα 

Έγιομίσαν τα σκουτιά μου 

Σ' έναν τρόπο, αχ κυρά μου, 

Που δέν είχα παστρεμούς. 
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12 Se noi credi, il Patinista 
Te il può dir ohe mi sta 

appresso, 
Che sporcatosi ancor esso 
E'puzzava come me. 

13 Ma non basta! una vici
na 

A catini mi balestra 
Acqua giù dalla finestra 
Sulle spalle ogni tantin: 

14 E io bagnato qual pulcino 
Me la succio chiotto chi

otto, 
E ogni pillola m'inghiotto 
Per te sola, poverin ! 

15 Per te sola non ci penso 
Se mi mettono in ridicolo 
Se mi dicon che un testi

colo, 
Che un babbeo, che un 

giucco io son. 

16 Ma vedermi si trattato 
Che tu soffra non con

viene, 
S'egli è ver che mi vuoi 

bone, 
E s'io sono il tuo mignon. 

17 Cor mio bello, terminiamo 
Una volta questa festa, 
E mi togli a si molesta 
Vita e a pena si crudel. 

18 Non bisogna poi si troppo 
Aspettar che l'erba cres

ca, 
Or che siamo in età fresca 
Vieni e diamoci Panel. 
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12 "Ας το πή και ό Πατινίστας 
Που ώς και εκείνος τα βρα

κιά του 
ποΰνε 

Άλειφτήκανε ίσια κάτου 
Κ'έβλαστήμουνε μ'έκειούς. 

13 Μα δε φτάνει. Μια έδέπαθε 
Κάθε τρεις και λιγουλάκι 
'Από το παραθυράκι 
Μου πετάει μια κανατιά. 

14 Και εγώ δ μαύρος μαζομένος 
Τα ύποφέρνω για σέ, φως 

μου, 
Μα καί εσύ πρόβαλε δώς 

μου 
"Αν οχι άλλο, μια ματιά. 

15 "Οντες είναι για ονομά σου 
Αέ μέγνοιάζει α με γελούνε, 
Δε με γνοιάζει α θα μέ 

ποΰνε 
"Ορνιο, Μπέγνιο, Μασκαρά. 

16 Μα δέν πρέπει ν αν το θέ-

λης 

Να μέ γλέπης πινομή σου 
("Αν έγώμαι ό Βενιαμής 

σου) 

Να υποφέρω έτζη σκληρά. 

17 "Ελα φως μου να τελεκοση 
Μια φορά, δ,τι καί αν έστά-

θη, 
Γλήτροοσέ με άπο τα πάθη 
Καί άπέ τσή κακομυριές. 

18 Τώρα π' οχομε τσή νιότης 
Τον καιρό ας τόνε χαρούμε, 
"Ελα να στεφανοθοΰμε, 
Σόνει τώρα τσ' άπονιές. 
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19 Ti αν δ γάμος μας δέ γένη, 

"Αχ με πέρνης στο λαιμό 

σου, 

Και θα κλάψης τον πιστό 

σου. 

"Οντες δέν έχει γιατριά. 

20 "Αχ για σε κυρά μου λυώνω 

Που η καρδούλα μου το 

ξέρει 

Σα στη φλόγα ξιγκοκαΐρι 

Σα μαρούλι στη φωτιά. 

19 Che se presto il pateracchio 

Non si fa, sii certa, ahi 

lasso ! 

Me n'andrò presto a Pat
rasso 

E ne avrai la colpa tu. 

20 Ch'io mi struggo, te lo giuro 
Come al fuoco tale e 

quale 
La braciuola di majale, 
E, ben mio, non posso più 

21 Ed altro volea dir, ma in 
quell'istante 

Si sovvenne che a cena 
andar dovea; 

E fatto uno sgambetto ed 
un galante 

Inchino alla sua bella 
Dulcinea, 

Scappò via come un ful
mine di butto, 

Per tema di non stare a 
dente asciutto. 

Του 'Ανδρέα Τυπάλδου Λασκαράτου Κεφαλληναίου 

'Από τη συγκριτική ανάγνωση των δύο κειμένων διαπιστώνεται 

πώς ό Λασκαράτος στη μετάφραση του κινείται μέσα στα θεματικά 

πλαίσια του ιταλικού κειμένου, χωρίς ωστόσο να προσκολλάται σχολα

στικά σ' αυτό. Οι παρεκκλίσεις άπο το πρωτότυπο είναι συχνές και ουσι

αστικές- οφείλονται άλλοτε στην προσπάθεια του μεταφραστή να απα

λείψει άσεμνες λέξεις ή εκφράσεις του ιταλικού (βπως γίνεται, π.χ., 

στους δύο τελευταίους στίχους της δέκατης πέμπτης στροφής ή στή 

δέκατη στροφή) και άλλοτε στην επιθυμία του να χρο^ματίσει σατιρικά 

το ελληνικό κείμενο, οπότε μας δίνει πρωτότυπους στίχους, καρπό 

της δικής του έμπνευσης, πού ενσωματώνονται στο σύνολο πολύ πετυ

χημένα" (βλ., π.χ. τους στ. 3 και 4 τής τρίτης στροφής ή τους στ. 3 και 

4 τής εικοστής). Με ανάλογο τρόπο, χωρίς άμεση δηλαδή σχέση με τό 
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πρωτότυπο, μεταφράζονται, σχεδόν ολόκληρη ή τέταρτη, πέμπτη, έβ

δομη, δέκατη, ενδέκατη, δέκατη τέταρτη και δέκατη ένατη στροφή, 

καθώς καί διάφοροι μεμονο^μένοι στίχοι άλλ(ον στροφών. Ά π α το πρω

τότυπο διατηρείται ή μετρική μοροτ/. και στα δύο κείμενα έχουμε τετρά

στιχες στροφές, στις όποιες οι τρεις πρώτοι στίχοι είναι (με την ελλη

νική μετρική ορολογία) τροχαϊκοί οκτασύλλαβοι και ό τέταρτος τρο

χαϊκός έπτασύλλαβος- ομοιοκατάληκτου-; ό δεύτερος μέ τον τρίτο στίχο 

(ή τελευταία εικοστή πρώτη στροφή του ιταλικού κειμένου δεν μεταφρά

ζεται από τό Λασκαράτο). 

Μπορούμε, επομένως, να ποΰμε πώς τό στιχούργημα μεταφράζεται 

ελεύθερα και πώς το ιταλικό κείμενο χρησιμοποιείται άπό τό μεταφραστή 

ως αφετηρία για τή δική του δημιουργική ανάπλαση και τή στιχουργική 

του άσκηση- τό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι μια νέα ποι

ητική δημιουργία, μέ αυτοτελή άξια, στην όποια, Οχι μόνο διατηρείται, 

άλλα και επιτείνεται τό σκο^πτικό, χιουμοριστικό πνεύμα του ιταλικού 

προ^τότυπου. 

Ή βασική αιτία για τή μή αναδημοσίευση του στιχουργήματος 

αύτοΰ άπό τό Λασκαράτο, είναι ή 'ίδια πού 'ισχύει καί για πολλές άλλες 

νεανικές μεταφράσεις του ιταλικών ποιημάτων τό ιστορικό τους είναι 

λίγο πολύ γνωστό: μερικά χρόνια αργότερα, ό Λασκαράτος τις αποκή

ρυξε καί γιατί δεν πίστευε στή λογοτεχνική τους αξία, καί γιατί τις θεο^-

ροΰσε τόσο άσεμνες πού δεν θάπρεπε να δημοσιευθούν ποτέ 1 6 . 

'Ωστόσο πολλές άπό αυτές τις συνθέσεις διασώθηκαν άπό φίλους 

του σέ δύο χειρόγραφα τετράδια τα όποια, κάποια στιγμή, πέρασαν 

στα χέρια του 'Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Τό 1883 ό Λασκαράτος ζητά 

άπό τό Βαλαωρίτη να του τα επιστρέψει: «Να μου τές δώσης νάν τές 

παστρέψω άπό τα έντροπαλά πού εις αυτές ευρίσκονται, καί, σαν τίμιος 

άνθρωπος, να σου τές επιστρέψω, χωρίς ουδέ καν να βαστάξω άντίγρα-

φον», του γράφει στις 21 Φεβρουαρίου 1863 1 7 . Λίγο αργότερα, στις 5 

'Απριλίου του 'ίδιου χρόνου, σέ ένα άλλο του γράμμα προς τον Βαλαωρίτη, 

εξομολογείται: «ΟΙ στίχοι εκείνοι δεν είναι πλέον δικοί μου, [...] άφοΰ 

μια φορά τους έδωσα εννοώντας να δώσω Οχι μόνον τό χαρτί καί τό μελά

νι, άλλα καί τές ιδέες εκείνες μέ τήν άξίαν τους όλην αντάμα. "Ολο εκείνο 

τό bagaglio τό εδοοσα τότες του Πρετεντέρη για να παστρέψω τό σπίτι 

16. Βλ. "Απαντα, τ. Α', σ. ιε'-ις'. 

17. Βλ. 'Αριστοτέλης Βαλαωρίτη;. Α'. Βίος /Επιστολές και Πολιτικά Κεί

μενα. Φιλολογική έταμέλτια Γ.Π. Σαββίδη - Νίκης Αυκούργου, 'Αθήνα, "Ικαρος 

1981, σ. 262. 
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μου άπο πράμα που δεν επιθυμούσα να έχω, και πού μόνον μου έπόνηε 

να καύσω. Το ξαναλέγω, επιθυμούσα ν). διορθωθούνε οί αισχρότητες 

όπου είναι στους στίχους εκείνους, οχι τάχα για να φανούνε μια μέρα 

ομορφότεροι, άλλα γιατί φανταζόμενος τήν πιΟανήν έμφάνισίν τους μια 

μέρα εις το κοινόν, έντρέπουμαι άπο τα τώρα — αν όμως δεν θέλης 

να διορθο^θούνε σύ πού τα>ρα είσαι δ ίδιοχτήτης τ:>υς, εγώ δεν πιάνω 

τσί κλάψες»1 8. 

Τελικά 6 Βαλαωρίτης του έστειλε τα χειρόγραφα μόλις το 1871" 

ό Λασκαράτος αντέγραψε μερικά ποιήματα πού τα προόριζε για εκδοσ/)19 

και επέστρεψε πάλι τα δύο χειρόγραφα τετράδια2 0. Προφανώς, λοιπόν, 

το στιχούργημα πού μας απασχόλησε εδώ και πού, πιθανότατα, περιε

χόταν σε ένα άπο τα δύο τετράδια, δέν επιλέχθηκε τότε άπο τό συγγρα

φέα του για μελλοντική έκδοση και έτσι παρέμεινε ανέκδοτο. 

Β. Το δεύτερο στιχούργημα κινείται σε κλίμα ολότελα διαφορετικό 

τόσο άπο τήν πρώτη μετάφραση δσο και άπο το υπόλοιπο Almanacco· 

δέν πρόκειται για σατιρικό στιχούργημα, άλλα για τή μετάφραση ενός 

ποιήματος ((ελεγειακού» — οποίς άλλωστε το χαρακτηρίζει και ό μετα

φραστής του — του πασίγνωστου ιταλού ποιητή Jacopo Vittorelli. Με 

ποια ομίος κριτήρια αποφάσισε ό Nannuzi να ασκήσει το μαθητή του 

σε μια σύνθεση του Vittorelli, ένας ποιητή, δηλαδή, πού το σύνολο της 

παραγωγής του παραπέμπει σε εντελώς διαφορετικούς ποιητικούς χώ

ρους; 

"Οπως αναφέραμε και πιο πάνω, ό Vittorelli ήταν άπο τους πιο 

γνο^στούς ποιητές του καιρού του. Γεννήθηκε το 1749 στο Bassano 

της 'Ιταλίας και σπούδασε στο Collegio dei Nobili της Brescia. Tò 

1787 εγκαταστάθηκε στή Βενετία, άπο οπού έφυγε όταν ό Ναπολέων 

κατέλαβε τήν πόλη (1797), για να εγκατασταθεί στή Padova. Tò 1802 

επέστρεψε στο Bassano, δπου κατέλαβε διάφορες υψηλές θέσεις στην 

αυστριακή διοίκηση- πέθανε στή γενέτειρα του σέ βαθιά γεράματα (1835). 

Ευγενής στην καταγωγή, θρησκευόμενος, φανατικός εχθρός του Ναπο

λέοντα, πιστός και αφοσιωμένος στους Αυστριακούς, έμεινε σέ δλη του 

τή ζωή ανεπηρέαστος άπο κάθε τι καινούργιο: συνειδητά αντίθετος στις 

ιδέες τού Διαφωτισμού, έμεινε προσκολλημένος στο πνεύμα της « Α ρ 

καδίας», τραγουδιστής τών λεπτών και χωρίς βάθος αισθημάτων. Τα 

18. Βλ. 'Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, δ.π., σ. 265-266. 

19. Βλ. 'Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, O.K., σ. 272. 

20. Βλ. 'Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, δ.π., σ. 273. 
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θέματα των ποιημάτων του είναι, τα συνηθισμένα της ποίησες του ιταλικού 

set tecento: ή γυναικεία χάρη, τα πείσματα καΐ τα καμώματα της αγα

πημένης, οι γλυκεροί έρωτες. Ό Vittorelli επηρεάσθηκε βαθιά άπο 

τον Pietro Metastasio (1678-1782) και τον Paolo Rolli (1687-1765), 

αν και στην ποίηση του βρίσκει κανείς και άλλες νεοκλασικιστικές επι

δράσεις, πού προσδίδουν στις συνθέσεις του χάρη και κομψότητα, καθώς 

και στοιχεία της θρηνητικής βόρειας «ποίησης των τάφων». Ί ί φήμη 

του σταθεροποιήθηκε με τις άνακρεόντειες, κυρίως, συνθέσεις του πού 

τον έκαναν, όσο ζούσε ακόμα, έναν άπο τους πιο πολυδιαβασμένους και 

αγαπητούς στο κοινό ποιητές: δ άνακρεοντισμός, άλλωστε, ενταγμένος 

στο πνεύμα της «Αρκαδίας» αναβιώνει αύτη την εποχή σ' δλη σχεδόν 

την Ευρώπη, και φυσικά, στην 'Ιταλία (Metastasio, Rolli, Vincenzo 

Mouti (1754-1828). Ό Vittorelli ονομάστηκε μάλιστα «Νέος Α ν α 

κρέων»2 1 και τα ποιήματα του γνώρισαν πολλές και αλλεπάλληλες εκ

δόσεις, ή ποσότητα και ή συχνότητα, των οποίων μπορούν ΐσως να συγ

κριθούν μ' αυτές τού Metastasio. Είναι, λοιπόν, προφχνες πώς το εν

διαφέρον τού κοινού αύτη την περίοδο εξακολουθεί — έστω και καθυ

στερημένα—-να είναι στραμμένο στην άνακρεόντεια ποίηση· το στοιχείο 

αυτό σε συνδυασμό με την τεράστια φήμη τού Vittorelli, εξηγεί πιθανό

τατα την προτίμηση τού Nannuzi και τού Λασκαράτου. 

Το στιχούργημα τού Vittorelli, πού μετέφρασε ό Αασκαράτος, 

προέρχεται άπο την πιο πολυδιαβασμένη συλλογή του Rime (Bassamo 

17842, 1806 3, 1815 4, 1825-28 κ.έ'.), ή οποία αποτελείται άπο πολλές 

μικρές άνακρεόντειες ωδές αφιερωμένες στην Irene και την Dori 2 2 

21. Στον ελληνικό χώρο ,ό ϊδιος τίτλος δόθηκε στον 'Αθανάσιο Χριστόπουλο 
(1772-1847) του οποίου τα Λυρικά εκδόθηκαν έντεκα φορές οσο ζοϋσε ό ϊδιος 
(1811, 1814, 1817, 1818, 1821, 1826, 1831, 1833, 1835, 1841). Βλ. Άλεξ. Σούτσου, 
Το Πανόραμα της 'Ελλάδος, 'Αθήναι 21875, σ. 108: 

...«Εις τον ώραΐον Βόσπορον, εις της τρυφής τα στήθη 
ή ποίησις της νέας μας Ελλάδος έγεννήθη. 
'Εκεί ό 'Αθανάσιος, ό νέος 'Ανακρέων, 
ωραία πρώτος έψαλε τα κάλλη τών ωραίων»... 

22. Στην ΐδια συλλογή ανήκει και το στιχούργημα «Quarda che bianca 
luna», πού έχει επίσης μεραφραστεϊ άπο το Αασκαράτο (βλ. "Απαντα, τ. Β', σ. 
507: «Δες τι λαμπρό φεγγάρι») άλλα και άπο άλλους ποιητές. Μία παραλλαγή του 
δημοσιευμένη το 1848 στον Αιώνα με τον τίτλο «Αύτοσχέδιον», είχε αποδοθεί στον 
Διονύσιο Σολωμό (βλ. καΐ σημ. 26)" μία άλλη, διαφορετική, είχε δημοσιευθεί σέ 
πολλές παλαιότερες ανθολογίες με το όνομα του Π. Σούτσου και μέ τον τίτλο « Ή 
'Ερωτική Εσπέρα» (βλ. και Λίνου Πολίτη, Ποιητική 'Ανθολογία' βιβλίο τέταρτο:. 
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Παραθέτω, αντικριστά, το ιταλικό προ)τότυπο και τις δύο μορφές του 

ελληνικού κειμένου (1: του Almanacco και 2: της πλήρους άναδημο-

σιεύσεως στα «Στιχουργήματα Διάφορα». Στα ελληνικά κείμενα διατη

ρήθηκε ή αρχική ορθογραφία και στίξη' για το ιταλικό χρησιμοποιήθηκε 

ή πληρέστερη έκδοση των ποιημάτων του Vittorelli (1911)2 3. 

Non t 'accostare a l 'urna 

che il cener mio rinserra: 

questa pietosa terra 

è sacra al mio dolor. 

Odio gli amanni tuoi, 

ricuso i tuoi giacinti: 

che giovano agli estinti 

due lacrime ο due fior? 

Empia ! Doveni allora 

porgermi un fil d 'aita, 

quando t raea la vita 

ne l 'ansia e nei sospir. 

A che d'inutil p ianto 

assordi la foresta? 

Rispet ta un 'ombra mesta 

e lasciala dormir. 

Μη σημώσης στον τάφο μου άπά- Μη σημόσης στον τάφο μου άπά-

νου νου 

Που κλεΐ μέσα τ' αχνό άμωρφο Που κλεΐ μέσα το άμορφο σώ

σω μα, μα. 

Τοΰτο μ' έκραζε το εσπλαχνο Τοΰτο μ' έκραζε το έ'σπλαγχνο 

χώμα χώμα 

"Οντες μ' εδιοχνες άσπλαγνη "Οντις μ' εδιοχνες άσπλαχνη 

εσύ. εσύ. 

Οι Φαναριώτες καΐ ή 'Αθηναϊκή Σχολή, 'Αθήνα, «Δωδώνη», χ.χ., σ. 84-85 και σ. 
208). Για το δεύτερο αυτό στιχούργημα τοϋ Vittorelli βλ. 'Ηλία Π. Βουτιερίδη 
Ό Σολωμός κ' οϊ "Ελληνες. Α' "Οταν έζοΰσε ό Σολωμός, 'Αθήνα 1937, σ. 79-84,. 

23. Βλ. Jacopo Vittorelli, Poesie, a cura di Attilio Simioni, Bari, «La
terza», 1911, σ. 86. Ευχαριστώ γιά τήν υπόδειξη της έκδοσης τον καθηγ. Marrio 
Vitti. 
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Μισώ τώρα την άκαιρη αγάπη 

Τώρα άρνιούμ' άνθη, δάκρυα 

σπαρμένα: 

Τι όφελοΰν τα κορμιά τα θα-

μένα 

Τα δάκρυα σου και τ ' άνθη, 

σκληρή ; 

Τότες έπρεπε αχάριστη τότες 

Να μου στάξης μια λίγη βοή-

θια 

"Οντες μ' δπνεε ακόμη στά 

στήθια 

Ή καρδιά λαβομένη άπο σέ. 

Τώρα τί μ' άνοφέλευτες κλάψες 

Τα φιλήσυχα δάση κουφένεις; 

Φέρε σέβας μιας σκιάς λυπημέ

νης 

Που δε θέλει σ' ακούσει ποτέ. 

Τώρα τί να μου κάμουνε τ ' άνθια 

Και τα δάκρυα που χύνεις για 

μένα ! 

Τί ωφελούν' τα κορμιά τα θαμ

μένα 

Τα δάκρυα σου και τ ' άνθια 

σκληρή ; 

Τότες έπρεπε αχάριστη, τότες 

Να μου δώσης μια λίγη βοή

θεια, 

"Οντις μοπνεε ακόμη στά στή

θια 

Ή καρδιά λαβομένη άπο 'σέ. 

Τώρα τί μέ άνωφέλευτες κλάψες 

Τα φιλήσυχα δάση κουφένεις; 

Φέρε σέβας σκιάς λυπημένης 

Πού κοιμάται στον τάφο γ ι α 

σέ. 

Ή παραβολή τού κειμένου τοΰ Almanacco ,έ το ιταλικό πρωτότυπο 

δείχνει πώς ή ελληνική απόδοση υστερεί- ή μεταφορά στά ελληνικά γί

νεται άτεχνα καί αμήχανα. 'Εκφράσεις όπως δάκρυα σπαρμένα (στ. 6) 

να μον στάξεις μια λίγη βοήθεια (στ. 10), τα φιλήσυχα δάση κονφαίνεις 

(στ. 14) μαρτυρούν εκφραστική δυσκαμψία ενώ κάποτε (στ. 6, 8) υπάρ

χουν καί μετρικοί παρατονισμοί. Στους περισσότερους άλλωστε στίχους 

παρατηρούνται παρεκκλίσεις άπο το πρωτότυπο, πού τίς περισσότερες 

φορές κάθε άλλο παρά πετυχημένες είναι: π.χ. οι στ. 3 καί 4 (τοντο 

μ' έκραζε το εσπλαχνο χώμα δντες μ' εδιοχνες άσπλαχνη έσν)) είναι 

εντελώς παραλλαγμένοι καί εξ αιτίας της συντακτικής τους σχέσης μέ 

τους στ. 1 καί 2, σέ μεγάλο βαθμό ακατάληπτοι" ανάλογα παραλλαγμένοι 

μέ προσθήκες πού δεν υπάρχουν στο πρωτότυπο, είναι καί οι στ. 5, 6, 

7, 8, 11, 12 καί 16. 'Επίσης δεν διατηρείται εντελώς ή μετρική μορφή 

τοΰ πρωτότυπου: το ιταλικό εναλλάσσει τροχαϊκούς οκτασύλλαβους καί 

έπτασύλλαβους, μέ όμοικαταληξία Α Β Β Γ / Δ Ε Ε Γ / Ζ Η Η Θ / Ι Κ Κ Θ - ή ελ

ληνική μετάφραση έ'χει τους πρώτους στίχους κάθε στροφής άναπαΓ 

στικούς δεκασύλλαβους καί τον τέταρτο άναπαιστικο έννεασύλλαβο: δια

τηρεί, κάπως, τον τύπο της όμοικαταληξίας τοΰ ιταλικού. Ή ενδεχόμενη 

επίδραση τοΰ Λασκαράτου άπο γνωστά τήν εποχή αυτή ποιήματα σέ 
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άναπαιστίκο ρυθμό, όπως, π.χ., « Ή Καταστροφή των Ψαρών)) (1825), 

« Ή Φαρμακοψένη» (1826), ή «Νεκρική Ώ δ ή (απόσπασμα)» (1827) 

του Σολωμού, είναι ενα ενδιαφέρον ζήτημα, πού χρειάζεται όμως να 

διερευνηθεί. 

Στή δεύτερη μορφή της μετάφρασης, παρατηρούμε μερικές σημαν

τικές αλλαγές: απαλείφονται ή αντικαθίστανται άτυχες εκφράσεις της 

πρώτης μορφής (πβ. στ. 6, 10), μεταφράζονται διαφορετικά ορισμένοι 

στίχοι (πβ. στ. 5, 6, 16) και γενικά γίνονται τροποποιήσεις πού έ'χουν 

ως αποτέλεσμα τή μετρική και λεκτική εξομάλυνση του κειμένου (πβ. 

στ. 2, 15). "Ισο^ς ό Λασκαράτος ξαναδούλεψε το στιχούργημα αύτύ με 

τήν προοπτική της μελοποίησης του 2 4 . 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε πώς ή ελληνική μετάφραση στην 

πρώτη της ειδικά μορφή, είναι μία φιλότιμη, άλλα, ατελής νεανική προσ

πάθεια, πού δεν καταφέρνει να μεταφέρει στή γλο^σσα μας τή χάρη τοΰ 

ιταλικού κειμένου, φανερώνει δμως ΐσως, ορισμένα γλωσσικά και με

τρικά πρότυπα τού νέου ποιητή. Ό Λασκαράτος αποδεικνύεται έδώ, 

σέ ενα ποίημα μή σατιρικό, ((έκτος κλίματος», και αυτό γίνεται εμφα

νέστερο, όταν σκεφθούμε πώς το πρώτο άπο τα στιχουργήματα τοΰ 

Almanacco, μεταφρασμένο τήν ϊδια χρονική περίοδο, διατηρεί ακέραιο 

το χαρακτήρα τοΰ πρωτότυπου καί, ταυτόχρονα, έχει δική του χάρη 

και φυσικότητα. 

Πάντως, όπως αναφέραμε καί πιο πάνω, το στιχούργ/)μα τοΰ 

Vittorelli ήταν πασίγνοοστο στα Επτάνησα, άλλα διαδεδομένο και στον 

υπόλοιπο ελληνικό χώρο. Έκτος άπο τή μετάφραση τού Λασκαράτου 

υπάρχουν καί πολλές άλλες, καμωμένες άπο επώνυμους ή ανώνυμους 

ποιητές 2 5 καί το ποίημα δέν λείπει άπα καμία σχεδόν παλαιότερη ανθο

λογία. Μία μάλιστα άπο αυτές2 6, πού δημοσιεύτηκε το Μάρτιο τοΰ 1849 

24. Βλ. παραπάνω, σημ. 5, 6. 
25. Βλ. 'Ηλία Π. Βουτιερίδη, δ.π., σ. 75-79. 
26. Στην έφημ. Ό ΑΙιον (άρ. 932, 15.1.1849, σ. 3β-γ, άρ. 933, 19.1.1849, 

σ. 4α-β, άρ. 945, 5.3.1849, σ. 4α και άρ. 948, 16.3.1849, σ. 4β-γ) δημοσιεύθηκε 
μία συλλογή άπο δεκαεπτά συνολικά ποιήματα τοΰ Σολωμού- ό εκδότης τους (υπο
γράφει, με τα αρχικά Μ.Π.Β. καί πρόκειται πιθανώτατα για το Μαρίνο Παπαδόπουλο-
Βρετό) δηλώνει πώς τα ποιήματα βρίσκονταν σέ ενα χειρόγραφο τετράδιο πού ό 
ϊδιος πήρε άπο κάποιον φίλο του καί πού «προήρχετο ευθύ άπο τοΰ συγγραφέως». 
Το δέκατο πέμπτο ποίημα της συλλογής αυτής είναι ή μετάφραση τής ωδής τοΰ 
Vittorelli άπο το Λασκαράτο. 'Αξιοσημείωτο είναι το ότι το τελευταίο ποίημα τής 
συλλογής είναι ή μετάφραση τοΰ «Quarda che bianca luna» πού αποδόθηκε στο 
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στο φιλελεύθερο «Αιώνα» του 'Ιωάννη Φιλήμονα καί αποδόθηκε στον 

Διονύσιο Σολωμό, δεν είναι άλλη άπο την πρώτη μορφή της μετάφρασης 

του Λασκαράτου στο Almanacco per Γ anno 1831. 

Κοίστα 'Ανεμονδη-'Αρζόγλον 

Σολωμό. Για τα προβλήματα της δημοσίευσης αυτής στον Αιώνα, βλ. το άρθρο 

του Γ. Βαλέτα, «Κριτικά στο Σολωμό. Α'. Ή πρώτη έκδοση τοϋ Σολωμού», περ. 

Φιλολογικός Νέος Κόσμος, 5 ('Ιούλιος 1935), σ. 149-165. 
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