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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΟΔΗΣΣΟ 
(1814-1818) 

"Αθησαύριστα σχοιχεϊα 

Στον αρχόμενο 19ο αιώνα το θέατρο απασχολεί ιδιαίτερα τη νεο

ελληνική συνείδηση και φιλοδοξεί να συντελέσει ενεργά στη μορφοποίη

ση της1. Άπα τις βασικές και πρωταρχικές επιδιώξεις της περιόδου του 

Διαφωτισμού, ή δημιουργία του «κοινωνικού άτομου»2, είναι ή διαδικασία 

πού συνεπάγεται κατά κύριο λόγο την αφομοίωση των νέων κοινωνικο

πολιτικών εννοιών και αρετών. Ή επαφή με τη δυτική θεατρική παρα

γωγή ορίζεται, κατά κανόνα, μέσα άπ' αυτήν τήν προοπτική, καί στρέ

φεται προς τους συγγραφείς πού, καθώς χειρίζονται καί προβάλλουν τις 

ζητούμενες ηθικές καί πατριωτικές αξίες, συγκινούν καίρια τήν άφυπνιζό-

μενη νεοελληνική συνείδηση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της 

«τύχης», στον ελληνικό χώρο, του θεάτρου του Μεταστάσιου3, άλλα και 

του Γκολντόνι, του Άλφιέρι καί του Βολταίρου. Τους 'ίδιους θεματικούς 

προσανατολισμούς θα υιοθετήσει καί ή πρωτότυπη παραγωγή. ,ΧΑς έχου

με πάντα στο νου, ωστόσο, πώς ή αντίληψη πού διαμορφώνουν οί "Ελληνες 

λόγιοι4 βρίσκεται σε αρμονία μέ τήν ευρύτερη ευρωπαϊκή του 18ου α'ιώνα 

1. Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 'Αθήνα 1977, σ. 71. 

2. 'Αναφερόμαστε εδώ στην έννοια της «κοινωνικότητας» (sociabilité), κατ' ε

ξοχήν άρετης τοϋ πολίτη. Βλ. Α. Soboul, G. Lemarchand, M. Fogel, Le Siècle des 

Lumières, τ. I, L'Essor (1715-1750) Παρίσι, P U F , 1977, σ. 545: «A la nouvelle 

morale correspondaient ainsi les vertus nouvelles. Le bonheur individuel ne 

pourrait exister sans celui d'autrui. La sociabilité est la première des vertus, 
elle est vertu par excellence». 

3. 'Αναφορικά με τα θέματα πού χειρίζεται ό Μεταστάσιος, βλ. τον συλλογικό 

τόμο The Age of Enlightenment 1715-1789, (Ronald Grimsley editor), Penguin 

books 1979, σ. 293. 

4. 'Ενδεικτικός είναι ό λόγος τοϋ Κ. Άσώπιου, πού εκφωνήθηκε στην έναρξη 

των εξετάσεων του Ελληνικού Σχολείου της Τεργέστης: το θέατρο «σκοπον έχει 

μόνον των ηθών τήν διόρθωσιν καί τήν έκπαίδευσιν των λαών είναι το κοινον σχολεΐον 

τών ανθρώπων, το όποιον έκπληρόνει τών άλλων σχολείων τήν έλλειψιν»· 'Ερμής ό 

Λόγιος, 1817, σ. 361, 



230 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 16 (1980) 

για την «κοινωνική αποστολή» του θεάτρου και τον παιδευτικό του ρόλο 

στή δημιουργία του «πολίτη». 'Από τους κύριους θεωρητικούς καί άνα-

νεωτές της δραματικής τέχνης καί της λειτουργίας της στον αιώνα του 

Διαφωτισμού, ό Diderot σημειώνει: «(L'objet d 'une composition dra

mat ique est) d'inspirer aux hommes l 'amour de la vertu, l 'horreur 

du vice»5. Καί άλλου: «Le citoyen qui se présente à l 'entrée de la 

Comédie y laisse tous ses vices pour ne les reprendre qu 'en sor tant . 

Là, il est juste, impart ial , bon père, bon ami, ami de la ver tu» 6 . 

Στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, οί παλαιότερες δημόσιες 

σκηνικές παρουσιάσεις (μεταφράσματα καί πρωτότυπα έ'ργα), χωρίς να 

λογαριάζουμε, φυσικά, τα Εφτάνησα, μαρτυροΰνται στις δυο πρώτες 

δεκαετίες τοϋ περασμένου αιώνα, στην 'Οδησσό, στο Βουκουρέστι καί 
_ S >Τ 1 

στο Ιασι. 

Ή γενικότερη ανάπτυξη της θεατρικής ζωής τής 'Οδησσού πού θά 

μας απασχολήσει έδώ, εμφανίζεται χωρίς σοβαρές ασυνέχειες στις αρχές 

του 19ου αιώνα. Κατά τήν περίοδο ιδίως τής διακυβέρνησης τής πόλης 

άπο τον δούκα de Richelieu (1803-1814), παρατηρήθηκε μια ουσιαστι

κή οικονομική7 καί πολιτισμική άνθηση τής 'Οδησσού. Σημειώνουμε πώς 

ανάμεσα σ' άλλα οικοδομήματα πού προσγράφονται στο ενεργητικό του 

κυβερνήτη, αναφέρεται καί μια «ωραία αίθουσα θεαμάτων» — une jolie 

sale de spectacles 8 . Καί ό διάδοχος του Richelieu, ό κόμης de Lan

geron φαίνεται πώς συνέχισε να ένθαρύνει καί να ενισχύει τις παρόμοιες 

δραστηριότητες άλλα καί τις εκπαιδευτικές9 μα καί θεατρικές πρωτοβου

λίες των Ελλήνων τής παροικίας1 0. Γεγονός είναι πώς το ενδιαφέρον 

5. Denis Diderot, Entretiens sur le Fils naturel, Παρίσι, Garnier-Flam-
marion, 1967, σ. 95. 

6. Του ΐδιου, Paradoxe sur le Comédien, Παρίσι, Garnier - Flammarion, 
1967, σ. 167. 

7. Μαρτυρία άπο τήν ελληνική πλευρά μας δίνεται στή «Διατριβή φιλογενοϋς 
τινός Γραικού περί τής καταστάσεως των εν Όδησσω οίκούντων Γραικών κατά το 
έτος 1816», Παράρτημα εις τον Α' Άρ. τοϋ Λογίου Έρμου, Ίαν. α' 1817, σ. 2. 

8. Jon Horia Radulescu, Le Théâtre français dans les pays roumains 
(1826-1852), Παρίσι, Lettres modernes, 1965, σσ. 69-70. Ό Radulescu αναφέρει 
το άρθρο τοϋ M.S. «Sur les travaux administratifs de M. le duc de Richelieu dans 
la Russie méridionale», Le Journal Asiatique, 'Ιούλιος - Δεκέμβριος 1822, Ι, σ. 
89-97, το όποιο δεν μπόρεσα να δώ. 

9. Revue Encyclopédique, 1818, σ. 175 (extrait d'une lettre d'Odessa, 
du 1er novembre 1818). 

10. 'Ερμής ό Λόγιος, 1817, σ. 605, 
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για το θέατρο σταθεροποιείται κι αναπτύσσεται ολοένα. *Η σκηνική πα

ρουσία καλύπτεται άπο περιοδεύοντες θιάσους11 κι αντλεί το ρεπερτόριο 

της άπο την πρόσφατη ιταλική και γαλλική παραγωγή, κυρίως το μελό

δραμα. Ή εμμονή στο είδος καί ή υποψία του εύκολου θεάματος προκα

λούν αρκετά ενωρίς αντιδράσεις σ' δσους προτάσσουν τον ηθικοπλαστικό 

χαρακτήρα του θεάτρου μαζί με μια κλασικότροπη διάθεση, τόσο στή θε

ματογραφία δσο καί στην παρουσίαση. Στον «Λόγιο Έρμη» του 1817 

επισημαίνεται: «Ευχής άξιον Ομως ήτο να συνεργηθή αμοιβαίως ή παρά-

στασις τοιούτων ηρωικών καί σεμνών δραμάτων» (ό αρθρογράφος ανα

φέρεται στην αποτυχημένη προσπάθεια ν' ανεβεί το έργο «Μέγας 'Αλέ

ξανδρος εις τάς Ινδίας» τοϋ Μεταστάσιου) καί «να λείπουν άπο το να 

βλέπουν οι Όδησσινοί τα α'ίσχιστα δραμάτια ως το "Donna ve la fa" 

καί το "Tre Rivali"' καί άλλα τούτοις δμοια»12. Θεάματα στα όποια 

ωστόσο δεν παραλείπουν να παραβρεθούν καί οι υψηλοί επισκέπτες της 

πόλης. "Ετσι ό «Ελληνικός Τηλέγραφος» τοϋ 1817 δημοσιεύει τήν πλη

ροφορία πώς κατά τήν άφιξη του αυτοκράτορα 'Αλέξανδρου στην 'Οδησ

σό δόθηκε το μελόδραμα «Οι 'Ιταλοί εν Άλγερίω» καί μιμικος χορός12. 

Πρόκειται 'ίσως για το έργο του Gioacchino Rossini, «L'italiana in 

Algerio» πού παραστάθηκε για πρώτη φορά στο θέατρο San Benedetto 

της Βενετίας, στα 181314. Για να συμπληρωθεί κάπως ή εικόνα της θεα

τρικής ζωής της πόλης, ας αναφέρουμε πώς ανεβαίνουν στή σκηνή έργα 

καί σ' άλλες γλώσσες* ρωσικά πρώτα-πρώτα, άλλα καί γερμανικά καί 

πολωνικά15, στοιχείο πού υποδηλώνει, πέρα άπο το μωσαϊκό των έθνοτή-

των πού ζουν σ' αυτήν, καί τήν ποικίλη γεωγραφική προέλευση τών θιά

σων πού τήν επισκέπτονται. 

'Από τήν ελληνική πλευρά, υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες για τις προ

σπάθειες τών «φιλοθεάτρων» Γραικών εμπόρων της παροικίας της 'Οδησ

σού, πού αποσκοπούσαν στή σύσταση καί συντήρηση ελληνικού θιάσου 

11. 'Ενδιαφέρουσες πληροφορίες γι' αυτές τίς εντυπωσιακές περιοδείες, 

πού κάλυπταν συνήθως τήν Κεντρική Ευρώπη, τή Μολδοβλαχία —μέ σταθμούς το 

Ίάσι καί το Βουκουρέστι—, τή Ρωσία— μέ σταθμούς τήν Πετρούπολη, Κίεβο, 

'Οδησσό—, μερικές φορές τήν Κωνσταντινούπολη καί τή Μικρά 'Ασία —Σμύρνη—, 

μας παρέχει στο έργο του ό Radulescu, ο.π., σ. 80 κ.έ., κυρίως για περιοδείες θιάσων 

άπο τή δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα καί πέρα. 

12. «Άντίρρησις» στή «Διατριβή φιλογενοϋς τίνος Γραικού», Παράρτημα εις 

τον ΙΑ' 'Αρ. τον Αογίον Έρμου, Ίουν. α' 1817, σ. 10. 

13. 'Ελληνικός Τηλέγραφος, 1817, σ. 250. 

14. Laffont-Bompiani, Dictionnaire des Oeuvres, τ. Γ', Παρίσι 1958, σ. 66. 

15. Radulescu, ο.π., σ. 70. 
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και θεάτρου στην πόλη τους. "Ετσι, ανάμεσα σ' άλλες «κοινωφελείς» 

δραστηριότητες δπως ή σύσταση και διατήρηση Ελληνικού Σχολείου καί 

οι ενέργειες για τη σύσταση Τυπογραφείου, οι Όδησσινοί κάνουν τή σκέ

ψη στα 1818 «να παραλάβουν το κοινον θέατρον δια να χαίρωνται καθη

μερινώς παραστάσεις»16. 'Αφορμή για τήν ιδέα αυτή υπήρξε κατά τον 

Γ. Λασσάνη ό ενθουσιασμός πού προκάλεσε ή παράσταση του «Θανά

του του Δημοσθένους»—πρωτότυπου έργου του Ν. Π ίκκολου17.'Απο

φασίζεται ακόμη να ανατεθεί ή επιστασία του θεάτρου στον Γ. 'Αβρα

μιώτη18 πού είχε έπανειλημένα διακριθεί κατά το παρελθόν για τα υπο

κριτικά του χαρίσματα* είχε ερμηνεύσει ως τότε, με επιτυχία, ρόλους 

στον «Θεμιστοκλή» του Μεταστασίου, στους «Σουλιώτες» και στον «Φι

λοκτήτη» του Σοφοκλή (σε διασκευή Ν. Πίκκολου)19. 

Αυτή ή δραστηριότητα τών Όδησσινών, πού είναι αναμφίβολα συν

υφασμένη με τήν ιδεολογική αφύπνιση καί τήν πατριωτική έ'ξαρση του 

ελληνισμού της παροικίας20, έ'χει να μας προσφέρει ένα ιδιαίτερο ακόμη 

στοιχείο: τή χρονική αφετηρία τών ελληνικών θεατρικών παραστάσεων 

στην πόλη. Πράγματι, οι υπάρχουσες μαρτυρίες τοποθετούν μέ ασφά

λεια στην 'Οδησσό τίς απαρχές της συνδυασμένης πρωτοβουλίας πού 

συντελείται, δπως είπαμε ήδη, σύμφωνα με τίς επιταγές καί τις οριοθε

τήσεις του ελληνικού Διαφωτισμού. 'Εδώ ακριβώς θα θέλαμε να επι

σημάνουμε τους κινδύνους πού ενέχει μια οργανική καί απόλυτη ταύτιση 

16. Έρμης ό Λόγιος, 1818, σ. 582* στίς σ. 575-582 περιέχεται γράμμα τοϋ Γ. 

Λασσάνη (Έξ Όδησσοΰ 13/25 Σεπτ. 1818) προς τον Γεώργιο Τακιατζή (Πέστα). 

Ή ϊδια πληροφορία, προερχόμενη άπο διαφορετικό έπιστολέα —υπογράφει μέ τα 

αρχικά Δ.Γ. (Γενεύη, 10 Νοεμβρίου 1818) — καί στον ΦιλoL·γικò Τηλέγραφο, 1819, 

σ. 2-4, 

17. Παραστάσεις τοϋ έργου έγιναν στίς 7/19 Σεπτεμβρίου 1818 «παρά τών 

φιλοθεάτρων Γραικών νεανίσκων» δπως σημειώνει ό Λασσάνης, Έρμης ό Λόγιος, δ\π. 

Βλ. καί Δημ. Σπάθη, « Ό Φιλοκτήτης τοϋ Σοφοκλή διασκευασμένος άπο τον Νικόλαο 

Πίκκολο», Ερανιστής, 15, 1979, σ. 265. 

18. Έρμης ό Λόγιος, δ.π., σ. 573. Παρόμοια πληροφόρηση παρέχει καί ή Re

vue Encyclopédique, δ.π., σ. 176. 

19. Βλ. μεταξύ άλλων το εγκωμιαστικό κείμενο πού άπαγγέλθηκε πριν άπο 

τήν έναρξη της παράστασης τοϋ Φιλοκτήτη, «Φιλίας 'Ασπασμός, προς τους φιλο-

θεάτρους 'Ομογενείς Νέους, κατά τήν παράστασιν τοϋ Φιλοκτήτου τοϋ Σοφοκλέους 

είς τήν όμιλουμένην γλώσσαν. Έ ν Όδησσφ 1818, Φεβρ. 16 παρά Μ. Σ[χινδ;]», 

Φιλολογικός Τηλέγραφος, 1818, τχ. 18, σ. 71-72. Το κείμενο δημοσιεύει καί ό Λά

σκαρης, 'Ιστορία, Α', σ. 154-157 χωρίς άλλες ενδείξεις. 

20. Ι. Φιλήμονος, Δοκίμων Ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρίας, Ναύπλιο 

1834, σ. 212-213. 
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του θεάτρου της 'Οδησσού με τη διαφωτιστική διάθεση της Φιλικής 

Εταιρίας, πράγμα πού επιχειρήθηκε συχνά άπο τους μελετητές του 

νεοελληνικού θεάτρου2 1. Νομίζουμε πώς ή ίδια ή χρονική αφετηρία της 

ελληνικής θεατρικής δραστηριότητας, πού επιβεβαιώνεται με τα στοιχεία 

πού θα παραθέσουμε στή συνέχεια, προσφέρει ένα ενδιαφέρον και οπωσ

δήποτε σημαντικό επιχείρημα για την επανεξέταση του ζητήματος. 

Τήν ύπαρξη θεατρικής ζωής και ταυτόχρονα το ενδιαφέρον γι' αυ

τήν, δσων Ελλήνων κατέχουν ξένες γλώσσες, τήν επισημαίνει καί ό Κ. 

Κούμας σ' επιστολή πού απευθύνει, στα 1817, στον Κωνσταντίνο Οικο

νόμο, τότε Σχολάρχη στο Φιλολογικό Γυμνάσιο τής Σμύρνης. «'Αληθινοί 

έρασταί τής προκοπής του γένους»22, διακατέχονται καί ο'ι δύο άπο τήν 

κοινή στους κοραϊστές πεποίθηση τής παιδευτικής αποστολής του θεά

τρου 2 3. Ό Οικονόμος ειδικότερα, αναφορικά με το θέατρο, «το δημόσιον 

σχολεΐον τής ήμερότητος καί τής φιλανθρωπίας»2 4 δπως το αποκαλεί, 

αναπτύσσει μια πλούσια δραστηριότητα αυτήν ακριβώς τήν εποχή' με

ταφράζει, συγγράφει πρωτότυπα έργα (ό γιος του Σοφοκλής θα αναφερ

θεί αργότερα σε μια χαμένη τραγωδία του πατέρα του, τιτλοφορημένη 

« Ό τελευταίος Κωνσταντίνος»)2 5, προετοιμάζει αναγνώσεις τραγωδιών 

σε σπίτια, όπως εκείνη τών «Περσών» του Αισχύλου στην Κωνσταντι

νούπολη (1820) πού μνημονεύει ό Marcellus 2 6. 

21. Βλ. Ν. Λάσκαρη, 'Ιστορία, Α', σ. 150-151 καί Γ. Ι. Ζωΐδη «Το θέατρο της 
Φιλικής Εταιρίας», "Επιθεώρηση Τέχνης 1963, σ. 263 κ.έ. 

22. 'Από τήν επιστολή τοϋ Κούμα στον Κ. Οικονόμο, Έρμης δ Λόγιος, 1817, 
σ. 606. 

23. Σ' αυτούς τους κύκλους αναπτύσσεται μέ τή σαφή υπόδειξη τοϋ Κοραή, 
ένα έντονο ενδιαφέρον γιά τή μετάφραση θεατρικών έργων χαρακτηριστικό παρά
δειγμα αποτελεί ή περίπτωση τής μετάφρασης τοϋ Ταρτούφου άπο τον Κωνσταντίνο 
Κοκκινάκη, βλ. 'Ομήρου, Ίλιάδος Ραψωδία Α, έκδ. Βολισαία, Παρίσι 1811, σ. λ', 
καί Κωνσταντίνου Κοκκινάκη, Ό Ταρτούφος, Βιέννη 1815, σ. 7. Κριτική τής μετά
φρασης καί νέες υποδείξεις περιέχονται στην επιστολή τοϋ Άδ. Κοραή προς τον 
Κωνσταντίνο Κοκκινάκη, Άδ. Κοραή, 'Αλληλογραφία, Γ', έκδ. ΟΜΕΔ, Άθ. 1979, 
σ. 500-503. Το ϊδιο ισχύει καί για τήν πρωτότυπη παραγωγή· βλ. Ίω. Ζαμπελίου 
Τραγωδίαι, Ζάκυνθος 1860, σ. μς'-μζ'. 

24. Κ. Οικονόμος, Γραμματικά, τ. Α', Βιέννη 1817, σ. κβ'. Βλ. καί τον πρό
λογο του στή μετάφραση τοϋ Φιλάργυρου τοϋ Μολιέρου (Βιέννη 1816)· παραπέμπω 
στην έκδοση τοϋ Κωστή Σκαλιόρα, Αθήνα, Έρμης, 1970, σ. 23 κ.έ. 

25. Κ. Οικονόμος, Τα Σωζόμενα Φιλολογικά Συγγράμματα, Άθ. 1871,σ. ς', ζ'. 
26. Comte de Marcellus, Une lecture à Constantinople en 1820, [Extrait 

du Correspondant], Παρίσι 1859. Περιέχεται καί στο Les Grecs Anciens et les 
Grecs modernes τοϋ ΐδιου, Παρίσι 1861. 
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Στην επιστολή του, του 1817, δ Κούμας τοποθετεί την έναρξη πα

ραστάσεων στην ελληνική γλώσσα στα 1814 («προ τριών ένιαυτών)))· 

πρόκειται, δπως διευκρινίζει, γιά μεταφράσεις άπο τα ιταλικά2 7. Παρεμ

φερής μπορεί να θεωρηθεί και ή πληροφορία πού μας παρέχουν τα Anna

les Encyclopédiques του Α. L. Miliin· αναφέρονται (στα 1818) σε με

ρικά δράματα γραμμένα στα νέα ελληνικά πού παραστάθηκαν εδώ καΐ 

κάμποσα χρόνια και τα όποια απέσπασαν δχι μόνον τα χειροκροτήματα 

τών Ελλήνων άλλα καί τών ξένων δλων τών εθνοτήτων πού προσελκύει 

το εμπόριο στην πόλη 2 8 . 

Για μια θεατρική δραστηριότητα περιορισμένη θεματικά και πο

σοτικά —οι «Σουλιώτες» καί ό «Θεμιστοκλής» ανέβηκαν στή σκηνή «μό

νον ολίγαις φοραΐς», πού βρίσκει παρ' δλα αυτά απήχηση σέ "Ελληνες 

καί ξένους μας μιλάει κι ό «φιλογενής Γραικός»2 9 (μάλλον είναι ό 'Ιωάν

νης Μακρής, διδάσκαλος στο Ελληνικό Σχολείο της πόλης), στα 1816 3 0 . 

Ό ϊδιος ό Κούμας παρακολούθησε κατά τα τέλη Αυγούστου του 1817, 

δύο παραστάσεις του «Θεμιστοκλή», «δράμα του Μεταστασίου, μεταφρα-

σθέν εκ του ιταλικού εις τήν σημερινήν μας γλώσσαν υπό φιλοθεάτρων 

ομογενών μας» 3 1 . Ή τελευταία αυτή παρατήρηση αποκλείει τήν εκδοχή 

να έχει χρησιμοποιηθεί ατόφια ή έκδοση πού είχε γίνει το 1796, άπο τον 

Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη. "Ισως πρόκειται για σκηνική μετάφραση 

27. «Οι ένταϋθα Γραικοί, όσοι μάλιστα εύμοίρησαν γνώσεις ευρωπαϊκών 
γλωσσών, είναι πολλά φίλοι του θεάτρου" άλλα έπεθύμουν πάντοτε νά άκουσθη έπί 
της σκηνής καί ή πάτριος ημών γλώσσα- Ικαμον λοιπόν αρχήν προ τριών ένιαυτών νά 
παριστάνωσι κάποτε μεταφράσεις έκ τοϋ 'Ιταλικού είς τήν λαλουμένην γλώσσαν μας»' 
Έρμης ό Λόγιος, 1817 σ. 606. 

28. Annales Encyclopédiques, 1818 IV, 132-133' έκεϊ, στή στήλη Nouvel
les Littéraires σημειώνεται: "on a représenté depuis quelques années sur le 
théâtre d'Odessa plusieurs drames écrits en grec moderne, et qui ont obtenu 
non seulement les applaudissements des grecs mais aussi des étrangers de toutes 
les nations que le commerce attire dans cette ville». 

29. Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, Ta Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά. Ευ
ρετήρια Β'. (('Ερμής ό Λόγιος)) 1811—1821, Αθήνα 1976, σ. 247. 

30. Διατριβή, δ.π., σ. 7: «Είπα, δτι άρχονται έδώ μεγάλοι άνθρωποι δια νά 
ΐδωσι τήν πόλιν μας. Τινές μάλιστα έξ αυτών ϊδαν μετά χαράς είς το θέατρον μας πα
ραστάσεις έλληνικάς, αί όποΐαι δμως δλαι δλαι δύω, ήγουν ή τών Σουλιωτών καί του 
Θεμιστοκλέους έγιναν μόνον όλίγαις φοραΐς. "Οσοι ήσαν παρόντες δέν θέλουν λησμο
νήσει ποτέ τήν άκραν άγαλλίασιν καί μεγάλην χειροκρότησιν τών θεατών το όποιον 
ώς καί αί Ρωσσικαί καί Γερμανικά! εφημερίδες έξεύρομεν δτι μετ' επαίνων διεκήρυ-
ξαν». 

31. Έρμης ό Λόγιος, 1817, σ. 606. 
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—προσαρμοσμένη δηλαδή στις απαιτήσεις της παράστασης— πού οφεί

λεται σε πρωτοβουλία της ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας ή στον θεα

τρόφιλο περίγυρο της 3 2 . 

Μέ τις παραπάνω γνωστές μαρτυρίες, θα μπορούσαμε να ανασυν

θέσουμε το χρονικό πλαίσιο μέσα στο όποιο εμφανίζεται και σταθερο

ποιείται ή ελληνική ερασιτεχνική θεατρική προσπάθεια στην 'Οδησσό: 

1814-1818. 'Ωστόσο, ή αρχή αυτής της πρωτοβουλίας διαγράφεται συγ

κεχυμένα. Ή μοναδική, έ'μμεση, αφηγηματική πληροφόρηση του Κούμα 

έχει τήν εγγενή αδυναμία τής έλλειψης συγκεκριμένης πηγής καί μαρτυ

ρίας. Αυτό το κενό έρχεται να συμπληρώσει μία αθησαύριστη, δσο γνω

ρίζω, πληροφορία, δημοσιευμένη στο περιοδικό «Ελληνικός Τηλέγρα

φος» στο τεύχος του 132, τής 12ης Νοεμβρίου 1814. Σε ανταπόκριση 

άπο τή Ρωσσία διαβάζουμε: 

« Ρ Ω Σ Σ Ι Α . Εις τήν Όδησσον (Όδέσσαν) έωρτάσθη ή ειρήνη προς 

τοις άλλοις καί δια τής παραστάσεως εν τω θεάτρω μιας κωμωδίας είς 

Γραικικήν διάλεκτον, έπιγραφομένης «Θεμιστοκλής εν Περσία», ή οποία 

μετεφράσθη εκ τής 'Ιταλικής του περίφημου Μεταστασίου»3 3. 

"Ετσι, μ' αυτήν τήν πληροφορία διασταυρώνονται για πρώτη φορά 

τα γραφόμενα τοϋ Κούμα σχετικά μέ τίς παλαιότερες γνωστές παραστά

σεις στην πόλη. Το κείμενο πού παραθέσαμε μας επιτρέπει να οδηγηθού

με σε δυο διαπιστώσεις: πρώτον γίνεται φανερό πώς χρησιμοποιήθηκε 

για τήν ελληνική παράσταση το δημόσιο θέατρο τής πόλης. Καί δεύτερον, 

σύμφωνα πάντα μέ το πνεύμα τής ανταπόκρισης, σ' αυτή τή συγκεκρι

μένη περίπτωση του εορτασμού τής ειρήνης, ή ελληνική παράσταση φαί

νεται πώς εντάσσεται σέ μια σειρά άπο γενικότερες πολιτισμικές δρα

στηριότητες καί τίς πλαισιώνει. Ή επιλογή του έργου δέν πρέπει να 

θεωρηθεί τυχαία' ή θεματολογική του α'ιχμή προοριζόταν ασφαλώς να 

32. Ό Ν . Λάσκαρης {'Ιστορία, Α', σ. 231), αναφέρει πώς για τήν παράσταση 
του Ιργου αύτοϋ στο Βουκουρέστι (στα 1819) χρησιμοποιήθηκε ή έμμετρη μετάφραση 
τοϋ Γ. Ρουσιάδη, πού εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1838 στή Βιέννη. Καί ή Α. 
Camariano, «Le Théâtre grec à Bucarest au début du XIXe siècle», BalcaniaYl 
(1943), σ. 408 υποστηρίζει πώς στην 'Οδησσό πρέπει να υπήρχε δλλη μετάφραση 
τοϋ έργου. 

33. Τα νέα στοιχεία πού παραθέτουμε εντοπίστηκαν κατά τήν επεξεργασία 
τοϋ Ευρετηρίου των περιοδικών «Ειδήσεις δια τα 'Ανατολικά Μέρη», «'Ελληνικός 
Τηλέγραφος» και «Φιλολογικός Τηλέγραφος» πού προγραμματίζεται να κυκλοφορή
σει, στα πλαίσια των εκδόσεων του Κέντρου Νεοελληνικών 'Ερευνών τοϋ Έθνικοΰ 
Ιδρύματος 'Ερευνών. Για τήν είδηση τής παράστασης τοϋ Θεμιστοκλή, βλ. 'Ελληνι
κός Τηλέγραφος, 1814, σ. 574-575. 
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εκφράσει τις ζητήσεις εκείνης της στιγμής και την προβληματική του 

ελληνικού στοιχείου της πόλης, άλλα μπορεί και για να κεντρίσει το εν

διαφέρον και να προκαλέσει τή συμμετοχή των κατοίκων της Όδησσοΰ. 

Η προσπάθεια αυτή οπωσδήποτε καρποφόρησε, τουλάχιστο σε σχέση 

μέ τον ελληνικό περίγυρο, μιά και λίγο αργότερα ό «Θεμιστοκλής» κατα

λαμβάνει βαρύνουσα θέση στο ρεπερτόριο του ερασιτεχνικού θιάσου. "Οσο 

για το κείμενο πού χρησιμοποιήθηκε κατά τήν παράσταση του 1814, 

ίσως πρέπει και πάλι να θεωρήσουμε πιθανή τήν εκδοχή Οτι υπήρχε μια 

άγνωστη σε μας μετάφραση, καμωμένη για τήν περίσταση, πού μπορεί 

να χρησίμευσε και στις μεταγενέστερες παρουσιάσεις του έργου. 

Ενδεχομένως, ή είδηση πού μας απασχόλησε, για τή σκηνική πα

ρουσία του «Θεμιστοκλή» στην 'Οδησσό —δεν συναντάμε παρόμοιες πλη

ροφορίες στον «Ελληνικό Τηλέγραφο» οΰτε εκείνη, οοτε τις αμέσως 

επόμενες χρονιές—να είναι αναδημοσίευση ανταπόκρισης άπο τοπική 

(ρωσική) εφημερίδα3 3. 

Προς τήν παραπάνω πηγή πληροφοριών θα πρέπει να στραφούμε 

καί για τή δεύτερη θεατρική μνεία, αθησαύριστη κι αυτή ως σήμερα, πού 

διασταυρώνεται θετικά αυτή τή φορά μέ ανταποκρίσεις ρωσικών εφημε

ρίδων άπο τήν 'Οδησσό. Πρόκειται για μια παράσταση της τραγωδίας 

«Λεωνίδας». Πρόσφατα ό Δημ. Σπάθης ταύτισε το έ'ργο αυτό με τον 

«Λεωνίδα εν Θερμοπύλαις», πού εκδόθηκε ανώνυμα στα 1816, «φιλοτιμώ 

δαπάνη» του 'Υδραίου καπετάνιου Νικολάου Παντελή Νικολάκη 3 5 . 

'Αξιοσημείωτη για τή διακίνηση της τραγωδίας, πού πρέπει να έτυχε 

ευρύτερης κυκλοφορίας στον ελληνικό χώρο πριν άπο τήν έναρξη της 

Επανάστασης, είναι ή μαρτυρία του Marcellus. Διηγείται πώς στα 

1820, μαθητές του σχολείου του "Αργούς, άπαγγέλουν προς τιμήν του 

αρκετές σκηνές άπο το ήρωϊκο δράμα «Λεωνίδας έν Θερμοπύλαις». Το 

αναμενόμενο αποτέλεσμα πετυχαίνεται τότε καθώς κινείται το ενδιαφέ

ρον του επισκέπτη, πού ζητάει μάλιστα να προμηθευτεί καί αντίτυπο 

του έ'ργου36. 

34. Ό Ελληνικός Τηλέγραφος, ώς τα 1817, πού συμπληρώνεται άπο τήν έκ
δοση του Φιλολογικού Τηλεγράφου, καί αυτονομείται στις πολιτικές ειδήσεις, αφιε
ρώνει μέρος άπο τις στήλες του καί σέ τρέχοντα φιλολογικά καί πνευματικά θέματα, 
κυρίως σε σχετικά μέ τήν εκπαιδευτική καί εκδοτική δραστηριότητα. 

35. Δημ. Σπάθης, δ.π., σ. 273' βλ. καί Νικ. Λάσκαρης, δ.π., Α', σ. 140. 
36. Marcellus, Souvenirs de l'Orient, 1839, σ. 396: «Le Didascalos {...) 

me vanta beaucoup l'intelligence de ses élèves et un peu sa méthode d'enseigne
ment. Il me montra les livres élémentaires, la grammaire de Lascaris, quelques 
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Μια ανταπόκριση πού δημοσιεύει δ «Ελληνικός Τηλέγραφος» με 

την ευκαιρία της άφιξης στην 'Οδησσό του Μεγάλου Δούκα της Ρωσίας 

Μιχαήλ, μας πληροφορεί για τη σκηνική παρουσίαση του «Λεωνίδα», 

πού πραγματοποιήθηκε στα μέσα 'Οκτωβρίου του 1817. 'Αναφέρεται 

σχετικά πώς «εν rfj Ιδία πάλει παρεατάθησαν εν καιρώ της διατριβής 

τον αυτοκρατορικού τον ύψους εϊς το θέατρον διάφορα οράματα και 

κωμωδίαι εις Ίταλικήν, Ρωσσικήν και γαλλικήν διάλεκτον, εις Γραι-

κικήν δ Λεωνίδας»27. 

'Αφορμή για τήν παράσταση στάθηκε, καθώς φαίνεται, ή επίσκεψη 

του Μεγάλου Δούκα Μιχαήλ στην 'Οδησσό. Κάτι ανάλογο συνέβηκε ένα 

χρόνο νωρίτερα, στα 1816, με τήν ευκαιρία του ταξιδιού τοΰ Μεγάλου 

Δούκα Νικολάου (μετέπειτα Τσάρου) «εις διάφορα μέρη της Ρωσσίας» 

καί «τήν Όδέσσαν». Έ κ ε ΐ «τοΰ παράστησαν εις διαφοράς γλώσσας ώς 

καί οι Ρωμαίοι έπαράστησαν ρωμαϊκά το περίφημον δράμα τους «Σου-

λιώτας» 3 8 . Στην περίπτο^ση τοΰ «Λεωνίδα», συνειδητή είναι ή διάθεση 

της ελληνικής παροικίας να προβάλει τήν «κοινή υπόθεση» καί να εξάρει 

το άντιτυραννικο αίσθημα των θεατών. Ό υψηλός επισκέπτης παρέχει 

τίς προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τήν έπικρατοΰσα συνήθεια, ό Ν. Πίκκολος 

γράφει μάλιστα καί προλογικό έ'μμετρο στιχούργημα («Πρόλογος εις 

τον "Λεωνίδα εν Θερμοπύλαις"») 3 9 οπού, μεταξύ άλλιον φαίνεται να δίνε

ται έμφαση καί στον φιλελεύθερο χαρακτήρα τοΰ Τσάρου 'Αλέξανδρου4 0. 

Χωρίς αμφιβολία λοιπόν καί ή μεμονωμένη —έκτος αν νεώτερα στοιχεία 

extraits imprimés à Corfou des grands auteurs classiques, la rhétorique d'Oi-
konomos, et pour compléter l'examen, il ordonna aux plus habiles de ses disci
ples de réciter plusieurs scènes de Léonidas aux Thermopyles, drame héroïque 
qui préludait assez heureusement à la révolution de 1820 [1821], et qui fut 
publié, en 1816, aux frais d'un capitaine hydriote». Καί στη σ. 402: «Je deman
dai a acquérir un exemplaire du drame de Léonidas. Le didascalos me fit 
apporter une petite brochure que j'ai conservée». 

37. 'Ελληνικός Τηλέγραφος, τχ. 179, 18 Δεκεμβρίου 1817, σ. 802. Στην εφη
μερίδα «Σεβερνάγια Πότστα» της Πετρούπολης (άρ. 89, 7 Νοε. 1817) σε σχετική 
ανταπόκριση δημοσιεύεται ή πληροφορία πώς «στις 14 'Οκτωβρίου το βράδυ, άπο 
έμπορους ερασιτέχνες τοϋ θεάτρου, παραστάθηκε στην ελληνική γλώσσα ή τραγωδί α 
"Λεωνίδας" καί ιταλική δπερα». Το ϊδιο κείμενο δημοσιεύει καί ή «Σανκτ-Πετερ-
μπούργσκιε Βέντομοστι» (13 Νοε. 1817)' βλ. Δ. Σπάθης, δ.π., σ. 273. 

38. Ά γ γ . Φενερλή-Παναγιωτόπουλου, «Το θεατρικό έργο Σουλιώτες, 1809-
1827», 'Ερανιστής, Γ, 'Αθήνα 1965, σ. 160. 

39. Ν. Πίκκολος, Φιλόμουσου Πάρεργα, Παρίσι 1838, σ. 291-296. 
40. Ό Πίκολος, μερικά χρόνια αργότερα αποσιωπά το όνομα τοϋ αποδέκτη 

της προσφώνησης' βλ. Δημ. Σπάθης, δ.π., σ. 271-272. 
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αποδείξουν το αντίθετο— παράσταση του «Λεωνίδα» στα χρονικά του 

ερασιτεχνικού θιάσου της 'Οδησσού, κλήθηκε να ερμηνεύσει τα εθνικά 

ζητούμενα των Γραικών έμπορων της παροικίας. Άλλα αποτελεί καί 

μιαν ακόμη πειστική μαρτυρία για τήν ισότιμη θέση του ελληνικού θιά

σου μέσα στην ποικιλόμορφη καί πολύγλωσση καλλιτεχνική ζωή της 

'Οδησσού. 

"Αννα Ταμπάκη 
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