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ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΣΤ1ΧΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 

Ένα χειρόγραφο του 1785 

Στη Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη φυλάγεται χειρόγραφος 

κώδικας1, χρονολογημένος το 1785, πού περιέχει μεταφρασμένα θεα

τρικά και ποιητικά έργα μαζί με πρωτότυπα στίχουργήματα. Ά π ' δσο 

γνωρίζω, δεν έχει γίνει μνεία πουθενά για το περιεχόμενο του, για τα 

σημαντικά τεκμήρια πού προσκομίζει σχετικά με τίς πνευματικές δρα

στηριότητες στο τέλος του 18ου αιώνα καί με το αναπτυσσόμενο εν

διαφέρον γύρω άπο το θέατρο την ίδια περίοδο. 

Το πρόσωπο πού κυριαρχεί στα κείμενα του κώδικα είναι ό Με-

ταστάσιος. Ό ιταλός ποιητής είναι «αφανής ήρωας», μια καί το ονομά 

του δεν αναφέρεται πουθενά. Ωστόσο καί τα τρία θεατρικά καθώς 

καί ορισμένα άπο τά στιχουργήματα αποτελούν μετάφραση δικών του 

έ'ργων. Συναντάμε καί στίχους πού φαίνονται να είναι διασκευές άπο 

ποιήματα του. "Εχουμε συνεπώς μια πρόσθετη επιβεβαίωση για τη 

διάδοση του θεάτρου του, άλλα καί νέα στοιχεία για τήν απήχηση του 

λυρικού του έ'ργου στον νεοελληνικό χώρο. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμιά 

ένδειξη για το πρόσωπο πού έκανε τίς μεταφράσεις καί για το ('ίδιο 

πιθανόν) πρόσωπο πού έχει καταγράψει στο μέρος αυτό καί δικά του 

ϊσως πρωτότυπα στιχουργήματα ή στίχους τρίτων. 'Από μιά άλλη 

σκοπιά έχουν ενδιαφέρον καί ορισμένα πρωτότυπα έμμετρα πού, αντι

γραμμένα άπο άλλο χέρι, είναι συγκεντρωμένα σε χωριστή ενότητα στις 

τελευταίες σελίδες του χειρογράφου. 

Ό κώδικας, δεμένος με χαρτονένιο-δερμάτινο εξώφυλλο, αποτε

λείται άπο 135 φύλλα (0.15 Χ 0.22), πού είναι αριθμημένα τα πρώτα 

δέκα με μολύβι καί λατινικούς αριθμούς Ι-Χ καί στή συνέχεια έχουν 

σελιδαρίθμηση 1-250. Ή σελιδαρίθμηση, με μελάνι καί μεγάλα καλ-

λιγραφικά ψηφία, είναι σύγχρονη του κειμένου ή για τήν ακρίβεια του 

κυρίως κειμένου πού καλύπτει τίς σελ. 1-189. 

1. Στον πρόχειρο κατάλογο της Βιβλιοθήκης έχει τον αριθμό 50. Συστημα

τικό κατάλογο των χειρογράφων τοϋ 16ου-18ου αιώνα, πού φυλάγονται στο Μου

σείο, ετοίμαζε ή Ευγενία Χατζηδάκη. 
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Τοΰτο το μεγαλύτερο μέρος του κώδικα περιλαμβάνει τις μετα

φράσεις άπο τα δραματικά καί τα λυρικά του Μεταστάσιου καθώς και 

άλλα διασκευασμένα ή μάλλον πρωτότυπα στιχουργήματα. Είναι γραμ

μένο άπο ενα χέρι (χ1) με επιμελημένη γραφή, ιδιαίτερα τα θεατρικά, 

με διακοσμημένα τα κεφαλαία στον κατάλογο των προσώπων, τα πρω

τογράμματα κάθε σκηνής κλπ. 

Το ίδιο χέρι έχει κάνει τη σελιδαρίθμηση, έχει γράψει, λιγότερο 

καλλιγραφικά, τον πίνακα περιεχομένων στην αρχή του κώδικα (άφορα 

τα ως τή σελ. 189 κείμενα) καί τη σελίδα του τίτλου για το δράμα 

«Θεμιστοκλής» πού φέρει τή χρονολογία αψπε'. "Ολο αυτό το κομμάτι 

δεν παρουσιάζει χάσματα καί φαίνεται να γράφτηκε χωρίς διακοπές. 

"Εχουν γίνει, πιθανότατα άπο το ϊδιο χέρι, λίγες φραστικές διορθώσεις 

καί προστεθεί ενδείξεις για το χωρισμό των σκηνών, σκηνικές οδη

γίες κλπ. 

"Ενα πολύ μικρότερο μέρος (σελ. 233-249) του κώδικα είναι γραμ

μένο άπο άλλο χέρι (χ 2). Ή γραφή είναι πάλι του 18ου αι., άλλα 

πολύ λιγότερο επιμελημένη καί ιδιαίτερα δυσανάγνωστη στα σημεία 

δπου το μελάνι έχει ξεθωριάσει ή έχουν υποστεί φθορά οι σελίδες. Το 

μέρος αυτό περιέχει πρωτότυπα στιχουργήματα, άλλα γνωστά καί άλ

λα άγνωστα. Γεγονός κάπως σπάνιο για πρώιμες ποιητικές ανθο

λογίες, βρίσκουμε εδώ ενδείξεις για τους συγγραφείς. Τα τέσσερα 

πρώτα — ήθικοδιδακτικά με σατιρικές αιχμές — καταγράφονται ώς 

έ'ργα του Γεωργάκη Τερτζιμανζαδέ. Τα άλλα οκτώ —ανήκουν δλα στο 

είδος τών φαναριώτικων τραγουδιών— ώς έ'ργα κάποιου 'Αλέκου. Ά π ο 

τά τελευταία αυτά, τρία είναι στιχουργήματα πού τα βρίσκουμε στο 

«Σχολεΐον τών ντελικάτων εραστών». Με κάποιες επιφυλάξεις, μπο

ρούμε να διατυπώσουμε τήν υπόθεση πώς καί το μέρος αυτό τοϋ κώ

δικα, με τήν πρωτότυπη μικρή ανθολογία πού διασώζει, πιθανόν να 

γράφτηκε γύρω στα 1785 με 1790. 

Το κενό πού υπήρχε ανάμεσα στο πρώτο καί στο δεύτερο μέρος, 

στις σελ. 195-217, το χρησιμοποίησε κάποιος μεταγενέστερος κτήτο-

ρας του χειρογράφου για να αντιγράψει με στρογγυλά καλλιγραφικά 

γράμματα τήν κρητική «Βοσκοπούλα» άπο τήν έκδοση του Λεγκράν2. 

Το παρέμβλητο αυτό —ομολογημένη αντιγραφή άπο τυπωμένο βιβλίο— 

δεν έχει βέβαια ουσιαστική σχέση με τά άλλα δυο μέρη του χειρογράφου. 

2. Χρησιμοποιήθηκε ή δεύτερη έκδοση: Emile Legrand, La belle bergère, 
poème en dialecte crétois. .., Paris, 1900. 
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Μια και τοϋτο το κομμάτι δεν θα μας απασχολήσει παρακάτω, 

σημειώνω εδώ μια ένδειξη πού πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Έκεΐ 

πού αρχίζει ή αντιγραφή της «Βοσκοπούλας», στο πάνω μέρος της 

σελ. 195, διαβάζουμε: «Bucarest, le 11 nov. 1922». Μια μαρτυρία, 

λοιπόν, για τον τόπο προέλευσης του χειρογράφου. Φυσικά και άπο 

μόνα τα περιεχόμενα του, θα μπορούσαμε να πιστοποιήσουμε πώς πρό

κειται για προϊόντα της μεταφραστικής - λογοτεχνικής παραγωγής πού 

αναπτύσσεται στην Κωνσταντινούπολη και τις παραδουνάβειες ηγε

μονίες στίς τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα. 

Τα κείμενα εμφανίζονται στον κώδικα μέ τήν έξης σειρά3: 

φ. Ir-Iv πίναξ: [παραθέτει τους τίτλους, μέ τον αριθμό της σελίδας αντί

κρυ, γιά τα περιεχόμενα ώς τη σελ. 189] 

φφ. Π—IX [λευκά] 

φ. Xr αψπε' / Θεμιστοκλής / δράμα / Μεταφρασθεν εκ τής Ιταλικής / είς 

τήν καθ' ημάς άπλήν διάλεκτον / παρά τον. . ./τόμο:, δεύτερος*. 

φ. Χν [λευκό] 

σ. 1 Θεμιστοκλής / Δράμμα / μεταφρασθεν εκ τής ιταλικής εις τήν καθ* 

ήμας άπλήν διάL·κτov 

σ. 1-3 Ύπόθεσις, σ. 3 Τά πρόσωπα, σ. 4-66 [το κείμενο] 

σ. 67 Αντίγονος / δράμα / Μεταφρασθεν εκ τής Ιταλικής εις τήν καθ' η

μάς άπλήν διάλεκτον, παρά τοϋ. . . 

σ. 67-68 Ύπόθεσις, σ. 68 Τά πρόσωπα, σ. 68-118 [το κείμενο] 

σ. 119-120 [λευκές] 

σ. 121 Ό "Έρως αιχμάλωτος: Τά τής σκηνής πρόσωπα 

σ. 121-139 [το κείμενο] 

σ. 140-189 [Ετιχουργήματα] 

σ. 140 'Ελευθερία τής καρδίας: Άρχ. Ευχαριστώ πού τέλος πια ησύχασα 

MO μάτι. Τελ. δεν σε πονώ εϊμ' ήσυχος μέ ανεσιν μεγάλην. 

σ. 140-141 Παλινωδία· ήτοι άντίφασις: 'Αρχ. '// τόση άγανάκτησις, ας 

παύση πια κομάτι. Τελ. συγχίζομαι καρδιοκτυπώ μέ ταραχήν μεγάλην. 

[Στίς σ. 140-141 ό μεταφραστής έχει καταχωρήσει τα δύο πρώτα όκτάστιχα 

άπο την «Ελευθερία της καρδίας» καί άλλα δύο άπο την «Παλινωδία». Στίς επό

μενες σελίδες επαναλαμβάνει μέ κάποιες διορθώσεις τους στίχους τών σ. 140-141 

για νά καταγράψει στη συνέχεια ολόκληρα τά δύο στιχουργήματα αντικριστά: 

αριστερά ή «Ελευθερία» καί δεξιά ή «Παλινωδία»]. 

3. Τηρείται ή ορθογραφία τοϋ χειρογράφου. Μέσα σέ ορθογώνιες αγκύλες 

οί δικές μου σημειώσεις καί οι συντομεύσεις [. . . ] 

4. Δίπλα στο αψπε', κάποιο άλλο χέρι σημείωσε λάθος την απόδοση της 

χρονολογίας μέ αραβικούς αριθμούς: 1685 καί μετά διόρθωσε το 6 σέ 7. Άδηλο 

τί σημαίνει το «τόμος δεύτερος». "Ισως ό μεταφραστής μεταφέρει μηχανικά τήν 

ίνδειξη άπο τον τόμο της ιταλικής έκδοσης πού χρησιμοποίησε. 
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σ. 142, 144, 146, 148, 150, 152. Ή 'Ελευθερία της Καρδίας α<>ν. 'Αρχ. 

Ευχαριστώ πού τέλος πια ησύχασα κομάτι Τελ. μίαν ψεύστραν μίαν άστατον ωσάν 

εσένα πάλιν: 

σ. 143, 145, 147, 149, 151, 153. Παλινφδία, ήτοι άντίφασις βον 'Αρχ. Ή 

τόση άγανάκτησις ας παύση πια κομάτι Τελ. τοϋτο δεν είναι δυνατόν, εις έποχήν 

πια αλλην: 

σ. 154-157 Ό δειλός έρως. Άρχ. Είπε καρδιά μου τι ζητάς τι θέλεις άπ* 

εμένα Τελ. να μη πής ποίος να τρέχης, σέ κάμε τόσον πολλά: 

σ. 157-166 Φονεύς δ ακούσιος. Άρχ. "Ωχ! φίλε πιστέ "Εργαστε, ματαίως 

με φωνάζεις, Τελ. και εις τον τάφον τάχιστα να την ακολουθήσω. 

σ. 166-168 Ό χωρισμός. 'Αρχ. 'Ιδού εφθασεν εκείνη ή στιγμή ή φοβερή 

Τελ. εσύ αχ ποίος Ιξεύρει εάν με ένθυμηθής. 

σ. 168-170 ή δικαιολογία. Άρχ. Αυτόν τον άδικον θυμόν πού δεν μπορώ να 

Τ :λ. μπορείς να με εκδικηθείς / ευθύς κι' εν συντομία. 

a. i , J - i ; 2 ή ανοιξις. Άρχ. Νά πού εφθασεν ή πρώτη της ανοίξεως μορφή 

Τελ. είν σ' εμένα τυραννία, βάσανος πολλά σωστή. 

σ. 172-189 [άτιτλα στιχουργήματα] 

σ. 172-174 Άρχ. Τρέξατ έρωτες ελάτε / πάρτε βέλη και φωτιές Τελ. για 

να λέγη νά καυχάται / πώς δεν πόνεσαι κανείς. 

σ. 174 Άρχ. Πέμ' ως πότε πεισματώνεις; και το πείσμα τι δηλοΐ; Τελ. 

Παρά μόν' πώς ζημιώνεις και · τους δύω μας αρκετά! · 

σ. 174-175 Άρχ. Κάθε μια ματιά σου είναι iva βέλος χωριστόν Τελ. πλην 

κι' αυτό το υποφέρω, δια μιαν σου μόν' ματιά 

σ. 175-176 Άρχ. "Αν ποτέ χαθούν τά πάθη / οποίος θέλει νά τά μάθη Τελ. 

οι φωτιές πολλά μεγάλην κι' ύπερβολικήν όρμήν 

σ. 176-177 Άρχ. 'Αφ οϋ γνώρισα στον κόσμον ή σοφία τι εστί, Τελ. δτι 

μόνον δι' εκείνην, ε'ις τον κόσμον ζώ εγώ : 

σ. 177-178 Άρχ. Μαυροφόρησαι το παν, πλέον για τον χωρισμόν σου Τελ. 

ξεύρουσα πώς τόσα αχ βέβαια μαζί σου πέρνεις. 

σ. 178 Άρχ. "Εγινε σχεδόν σωστή, και άπόφασις τελεία Τελ. έχετε ύγείαν 

πια, ώς νά με ξαναϊδήτε: 

σ. 178-180 Άρχ. Νά που προσφέρω καθαρά / πια τήν καρδιά μου με χαρά 

Τελ. δτι σέ είδε μια φοράν / κι απόθανε κοντά σου: · ".· 

σ. 180 Άρχ. "Αχ ώς πότε πια σκληρότης ; πέμ'ώς πότε δέν πονεϊς; Τελ· 

με χαράν νά σ' απολαύσω καν ή νά θυσιασθώ : 

σ. 180-181 Άρχ. Ώς πότε πλέον έρωτα, ώς πότε με παιδεύεις; Τελ. κι* 

άπηλπισμένος κι' εϋελπις εις το έξης νά ζήσω. 

σ. 181-182 Άρχ. *Αν ή καρδιά μου νά σέ λατρεύη, συνηθισμένη παντοτεινά 

Τελ. τά εδικά σου άπειρα κάλλη, και κάλλη μόνα πολυειδή 

σ. 182 Άρχ. Στο πρόσωπον σου βλέπω πώς λάμπει καθαρά Τελ. πού σταίς 

καρδιές μ' εσένα γίνετ αυτός γνωστός: 

σ. 183 Άρχ. "Ηλιε πέ με πώς αντέχεις; και ύπομονήν πώς έχεις; Τελ. 

βέλος τών ματιών εκείνης νά μην τήν διαπερνά: 

σ. 183-184 Άρχ. *Αχ έφάνη μια ωραία, πού δ ήλιος αν χαθή Τελ. δια νά 

τήν περιγράψουν, με αύτάς οι ποιηταί. Ι. . 
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σ. 184 Άρχ. Έλπίοες πλέον φύγετε, ελπίδες μου χαθήτε Τελ. πώς και ή 

πια μικρά χαρά λύπην πικράν κοστίζει: 

σ. 185-186 Άρχ. *Αχ ελάτε νά ίδήτε / μιαν καρδίαν έρασταΐ Τελ. και αν 

ζήσω πώς ν' αφήσω / να μέ κλανη φοβερά; 

σ. 186-187 'Αρχ. Παρευθύς ποϋ στην σελήνη, τύχη σνγνεφον εμπρός, Τελ. 

οπού όταν άκονμβίσεις νά μη σβύσουν οι φωτιές. 

σ. 187 'Αρχ. ΛΡ έπιμέλειαν μεγάλην και με ζήλον και με πόνον Τελ. στην 

οποίαν και αρχίζει κάθε κάλλος και τελειώνει 

σ. 187-188 'Αρχ. Κάθε φοράν όπου χαράν αξιωθώ κομμάτι Τελ. τάς δύο 

ακρας άμποτε, νά φέρ' εις ενα μέρος. 

σ. 188 Άρχ. Άπ' εκεί που με αέρα εναντίον και σφοδρόν Τελ. και νά διής 

της ευτυχίας τον λιμένα νά φανή: 

α. 189 Άρχ. Το μελοδικο πουλί νιόθοντας πώς σ' ύστερήθη Τελ. και νά 

λάμψει κι' είς ημάς μια γλυκεία καλή ημέρα. 

[Το «μελοδικο πουλί» είναι ό τελευταίος τίτλος πού αναγράφεται στον πίνακα 

περιεχομένων τοϋ κώδικα. 'Εδώ τελειώνει το κύριο μέρος πού είναι γραμμένο μέ 

χ1. Στη σ. 190 ή γραφή αλλάζει. Πρόκειται για τον αντιγραφέα (χ2) πού έδώ, στίς 

σ. 190 καΐ 193 παραθέτει μάλλον ημιτελή έμμετρα, ασύνδετα έξάστιχα και τετρά

στιχα. Το γεγονός δτι οί σ. 191-192 έχουν εκπέσει επιτείνει τήν ασάφεια τοϋ μέ

ρους αύτοΰ. Το ΐδιο χέρι θα αντιγράψει κανονικά τα στιχουργήματα στίς σ. 233-

249]. 

σ. 190 (χ2) Άρχ. "Αχ όταν είδα έξαφνα εκείνην π' αγαπούσα Τελ. θέλει 

λοιπόν άπόκριαιν εις τήν ακροστιχίδα, [άπο τήν «απόκριση» σώζεται έ'να δίστιχο] 

σ. 191-192 [έχουν εκπέσει] 

σ. 193 Άρχ. Ταπεινοπροσκυνώ την εκλαμπρον κεράν μου Τελ. οπού μέ ενα 

νεύμα, νοεί το τι φρονώ. Άρχ. Στην δικήν σου εύτυχίαν Τελ. κι' ευθύς γίνεται 

θυσία. 

σ. 194 [λευκή] 

σ. 195-217 [χ 3 Ή Βοσκοπούλα] 

σ. 195 Bucarest —11 nov. 1922. / La Belle Bergère / Poème en dialecte 
crétois I par Nicolas Drymitinos / publié par E. Legrand / (Edition de Ve
nise 1627). 

a. 196 [ό ελληνικός τίτλος] Ή Βοσκοπούλα ή εϋμορφη, σ. 197-217 [το κείμενο]. 

σ. 218-232 [λευκές] 

σ. 233 [χ 2] Τοϋ γεωργάκη Τερτζιμανζαδέ Άρχ. Géhiç νά σε εύφημούν, ως 

τών ταλαίπωρων πόρον Τελ. εσύ πάσχε νά φανείς και εκ τών προκρίτων κρείττων. 

σ. 234 έτεροι τού αυτού. Άρχ. "Οταν βλέπεις στερεάς είς τάς περιστάσεις 

στάσεις Τελ. επειδή απαλλαγή και χωρίς ελπίδα είδα. 

σ. 235 έτεροι τού αυτού. Άρχ. Κατεδαφίζουν πλείοναις οι ο'ινοπώλεις πό

λεις Τελ. μυρίων ψόγων κατά σοΰ θενά καλύψεις λήψεις. 

σ. 236 έτεροι τού Ιδίου Άρχ. "Οστις θε'λεί και ζητεί, όστις πάντοτε γυρεύει 

Τελ. τω παραδοξοποιώ, τω ύψίστω και τω θείψ 

σ. 237-242 [λευκές] 

σ. 243 τοδ άλέκου Άρχ. Τάχα ξεύρεις πώς πεθένω, ή θαρρείς πώς σε γιελώ 

Τελ. δτι δλα αυτά πού λέγω φώς μου κι' ετζι τ à φρονώ. 
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σ. 243-244 Άρχ. ΕΙν εύμορφιά μεγάλη πού δεν την έχει άλλη Τελ. κι αυτό 
δεν τον αφήνει στιγμήν να ανασάνει 

σ. 244 Άρχ. Τύχη μου πέ με τι θαρρείς και τι σκοπον πια έχεις Τελ. κι* 
άρχισε να με λνπηθής πρι νάμπο εις το μνήμα. 

σ. 245 Άρχ. Ψυχή μου τι αδημονείς όταν σε πω πώς δεν πονεϊς Τελ. καΙ 
πάντα αναστενάζω και νιώθω πώς ετκιάζω [;] 

σ. 245-246 Άρχ. Το ν' αγαπώ μιαν ενμορφη αν είν' σφάλμα μεγάλο Τελ. 
δεν έχεις ποσώς δίκαιον να κα'ιεις την καρδιά μου. 

σ. 246 Άρχ. Πώς σε αγαπά εις άκρον ή ψυχή μου αν ε'ιδής [;] Τελ. καΙ 
στοχάσου πώς για σένα θε να καταντήσω γη. 

σ. 247 Άρχ. 'Εγώ πώς είμαι δούλος δικός σου / θαρρώ πώς πλέον να το 
Ιξενρεις Τελ. τοΰ πιστότατου και αϊδίμου / μεμισημένου δούλου φονιά. 

σ. 248-249 Άρχ. Μέσα σταις τόσαις ομορφιές όλου αύτοϋ τοΰ κόζμου Τελ. 
και γώ στον τάφον να εμβώ μόνον δια εσένα. 

σ. 250 [δύο δίστιχα στά καραμανλίδικα] 

Μπορούμε συνοπτικά να εξετάσουμε τα περιεχόμενα τοΰ κώδικα 

.χωρισμένα σε τρεις ενότητες: τα δραματικά έργα πρώτα, υστέρα τα 

λυρικά του Μεταστάσιου μαζί με τα πρωτότυπα στιχουργήματα πού 

έχουν καταχωρηθεί ως τη σ. 189 καί τέλος τα στιχουργήματα πού εϊναι 

συγκεντρωμένα στίς σ. 233-249. 

Ι. Τά δραματικά έργα 

'Από τα θεατρικά κείμενα πού περιέχει το χειρόγραφο τά δύο 

πρώτα είναι τρίπρακτα δράματα. Είναι φυσικά, δπως καί δλα τα άλ

λα του Μεταστάσιου, έργα γραμμένα για το λυρικό θέατρο. Ό «Te

mistocle» πρωτοπαίχτηκε στη Βιέννη, το 1736, με μουσική του Α. 

Caldara καί ό «Antigono» στή Δρέσδη, το 1744, με μουσική του 

J . Hasse. Ή ελληνική μετάφραση είναι σέ πεζό, άλλα οι μονωδίες 

(άριες) καί το χορικό στο τέλος τοΰ έργου αποδίδονται έμμετρα. Το 

τρίτο είναι μονόπρακτο έμμετρο, αποτελεί διασκευή τοΰ «Amor pri

gioniero» (Βιέννη 1741, μουσική G. Reutter) καί ανήκει στο είδος 

τών «διασκεδαστικών» έργων πού έγραφε ό Μεταστάσιος, κυρίως κατά 

τή διάρκεια της υπηρεσίας του στην αυλή της Βιέννης, για να παίζονται 

στίς διάφορες αυτοκρατορικές γιορτές καί τελετές καί τά χαρακτή

ριζε «festa teatrale» ή «azione teatrale». 'Από τά παραπάνω τρία 

κείμενα, ό «'Αντίγονος» καί το μονόπρακτο « Ό "Ερως αιχμάλωτος» 

ακόμα καί σαν τίτλοι ήταν ως τώρα άγνωστα στην ελληνική βιβλιο

γραφία. 

'Αντίθετα ό «Θεμιστοκλής» είναι πολύ γνωστός, επανέρχεται πολ-



Δημ. Σπάθης, ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΟΓ 245 

λές φορές, το έργο και οί παραστάσεις του σημαδεύουν έντονα την προ

επαναστατική θεατρική κίνηση στις ελληνικές παροικίες5: πρωτοκυ-

κλοφόρησε το 1796 στή Βιέννη (σε πεζό, άγνωστου μεταφραστή) άπο 

τον εκδότη Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη. Πολύ αργότερα (Βιέννη, 1838) 

θα τυπωθεί ή έμμετρη απόδοση του Γ. Ρουσιάδη μέ τον τίτλο « Ό 

Θεμιστοκλής εν Πέρσαις». "Ισως ετούτο το κείμενο είχε χρησιμοποιη

θεί στο μεταξύ για τήν παράσταση του δράματος στο Βουκουρέστι, 

το Μάρτιο του 1819. 

Μια τρίτη ελληνική απόδοση του δράματος είναι εκείνη πού παί

χτηκε από το θέατρο τής Όδησσοϋ 6 . Σύμφωνα μέ τή μαρτυρία του 

Κωνσταντίνου Κούμα ή μετάφραση είχε γίνει «υπό φιλοθεάτρων ομο

γενών μας»7. 'Εννοεί, πιθανόν, κάποιους όδησσινούς λόγιους. 

Συνεπώς το κείμενο πού περιέχεται στον κώδικα τής Βιβλιοθή

κης του Μουσείου Μπενάκη είναι ή τέταρτη τον αριθμό άλλα χρονο

λογικά ή πρώτη μετάφραση του περίφημου δράματος του Μεταστα-

σιου, πού και ό ίδιος ό ποιητής και οί κριτικοί του το ξεχώριζαν σαν 

Ινα άπο τα καλλίτερα του. 'Ιδιαίτερα περίφημου δμως στον ελληνικό 

χώρο, για το ρόλο πού έπαιξε. Διαπιστώνουμε τώρα πώς το έργο άρ

χισε τή σταδιοδρομία του στο δραματολόγιο του νεοελληνικού θεάτρου 

άπο το 1785, έντεκα χρόνια πριν κυκλοφορήσει ή έκδοση του Πολυ

ζώη Λαμπανιτζιώτη στή Βιέννη. 

Τέσσερις μεταφράσεις για το ίδιο έργο συνιστούν φαινόμενο σπά

νιο, άλλα πού στην προκειμένη περίπτωση είναι και δικαιολογημένο 

5. Βλ. Ν. Λάσκαρη, 'Ιστορία τον νεοελληνικού θεάτρου τ. Α', Άθ. 1938, 
95-97, 150-151, 230-233 καί passim" M. Valsa, Le théâtre grec moderne, Ber
lin, 1960, 183-198, και Γ. Σιδέρη, «Tò Εικοσιένα καί το θέατρο», Νέα 'Εστία, 
Χριστούγεννα 1970, 151-191. Ειδικότερα για τις μεταφράσεις έργων τοϋ Μετα-
στάσιου, κατά τήν περίοδο πού εξετάζουμε εδώ, βλ. Φ. Ήλιου, Προσθήκες στην 
'Ελληνική βιβλιογραφία, Άθ. 1973, 205-206, Κ. Θ. Δημαρά, Νεοελληνικός Δια
φωτισμός, Άθ. 1977, 245-262, καί περίληψη δικής μου εργασίας «Οί μεταφράσεις 
θεατρικών Ιργων στο 18ο αιώνα», Δελτίο τής Εταιρείας Σπονδών Νεοελληνικού 
Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, τ. 2, Άθ. 1978, 49-55. 

6. "Οπως διαπιστώθηκε πρόσφατα, το έργο πρωτοπαίχτηκε το 1814. Βλ. 
Άννας Ταμπάκη, «Το ελληνικό θέατρο στήν'Οδησσο (1814-1818). Αθησαύριστα 
στοιχεία», Ό 'Ερανιστής, τ. 16 (1980) 299 κ.έξ. Γιά τήν απήχηση πού είχαν 
οί παραστάσεις έκεϊνες βλ. επίσης: Δ. Σπάθη, «Ό "Φιλοκτήτης" τοϋ Σοφοκλή 
διασκευασμένος άπο τον Νικόλαο Πίκκολο», Ό 'Ερανιστής, τ. 15 (1978-1979) 
272-278. 

7. 'Ερμής ό Λόγιος, 1817, 606-607. 
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«Ό δειλός έρως» τοΰ Μεταστάσιου. Τά δύο τελευταία τετράστιχα. 
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και χαρακτηριστικό.8 Δεν πρέπει να ξεχνάμε πώς τούτο το ηρωικό 

δράμα του Μεταστάσιου είναι το «ελληνικότερο», όχι μόνο ανάμεσα στα 

άλλα έργα του ιταλού ποιητή, μα ακόμα και σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό 

ρεπερτόριο εκείνης της εποχής. «Ελληνικό» το έκανε ή υπόθεση και 

ό πρωταγωνιστής του έργου, άλλα κυρίως το ειδικότερο δραματικό 

θέμα, πού ανταποκρινόταν πληρέστερα στα διδακτικά και ιδεολογικά 

αιτήματα του νεοελληνικού Διαφωτισμού. 

Ό Μεταστάσιος δραματοποιεί το επεισόδιο στή ζωή του αθηναίου 

ηγέτη, όταν ό τελευταίος έχει καταφύγει στην Περσία εξόριστος. Ό 

Ξέρξης9 τον δέχτηκε με τιμές και του έδωσε αξιώματα, στή συνέχεια 

όμως πρότεινε στον Θεμιστοκλή να τεθεί επικεφαλής νέας εκστρατείας 

κατά των Ελλήνων. Ό αθηναίος στρατηγός, παρόλο πού έχει κάθε 

λόγο να είναι χολωμένος με τους συμπατριώτες του, αρνείται να γίνει 

βργανο τών έχθρων. Μπροστά στην επιμονή του πέρση μονάρχη, είναι 

έτοιμος να πεθάνει παρά να προδώσει τήν πατρίδα του. 

Έκτος, λοιπόν, άπο τις αναφορές στο ένδοξο 'ιστορικό παρελθόν, 

ή ενσάρκωση της αρετής και του πατριωτικού χρέους στο πρόσωπο 

του Θεμιστοκλή έκανε το δράμα δλο και πιο επίκαιρο. 'Επίκαιρο και 

'ιδιαίτερα αξιοποιήσιμο άπ' τή θεατρική πράξη, στή φάση πού το κίνημα 

του ελληνικού Διαφωτισμού συντονιζόταν δλο καί περισσότερο με την 

επιδίωξη τών εθνικών στόχων και έμπαινε στην ευθεία της πραγματο

ποίησης τους. 

Ή χειρόγραφη απόδοση του 1785 ποιοτικά, και κυρίως άπο γλ:ο ;σι-

κή άποψη, δεν διαφέρει πολύ άπο τήν έκδοση τοϋ 1796, ούτε άπο τις άλ

λες θεατρικές μεταφράσεις εκείνης τής περιόδου. Ή 'ίδια εκφραστική 

ακαμψία, ισοπέδωση τών αποχρώσεων, αδεξιότητες, αδυναμίες στή συγ

κρότηση τοΰ θεατρικού λόγου κ.λ.π. 'Ωστόσο, σέ σύγκριση μέ τήν 

έκδοση τοΰ 1796, το χειρόγραφο παρουσιάζει ορισμένες αρετές. Κάπου-

κάπου συναντάμε ακριβέστερη καί πιο γλαφυρή απόδοση, γενικά δια

πιστώνουμε αυστηρότερη προσήλωση στο πρωτότυπο καί σωστότερη 

κατανόηση του. "Ενα παράδειγμα: λέει ό Θεμιστοκλής (Πράξη Α', 

σκηνή α') στο γιό του Νεοκλή, κατά τον Μεταστάσιο: Ah! figlio/Nel 

8. Kai άπο άλλα ε*ργα τοϋ Μεταστάσιου έχουμε διπλές - τριπλές μεταφρά

σεις, τυπωμένες ή χειρόγραφες (Δημοφών, 'Ολύμπια). "Ομως κανένα δέν είχε τήν 

απήχηση καί τή διάδοση τοϋ «Θεμιστοκλή». 

9. Το πραγματικό πρόσωπο στην ιστορία αύτη ήταν ό 'Αρταξέρξης. Για τήν 

οικονομία τοΰ μέτρου ό Μεταστάσιος έκοψε δύο συλλαβές. 
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cammin della v i t a / S e i nuovo pellegrin ( . . . ) · Στο χειρόγραφο δια

βάζουμε: «*Ωχ, υιέ μου, νέος οδοιπόρος είσαι ακόμη του δρόμου της 

ζωής». Στην έκδοση του 1796: «Υιέ μου! ακόμη είσαι άπειρος των 

του κόσμου». 

Κυρίως ό μεταφραστής μας αποφεύγει τους πλατειασμούς, τήν 

επεξηγηματική απόδοση και τα παραγεμίσματα. "Ετσι στην α' σκηνή 

της Γ' πράξης, ό μονόλογος του Θεμιστοκλή «Oh patr ia, oh Atene», 

πού στο πρωτότυπο αποτελείται άπο 15 στίχους, στο χειρόγραφο απο

δίδεται σε 13 μόνο σειρές, ένώ στην έκδοση του 1796 αναλύεται σέ 

46 αράδες (σ. 65-66). 

Οι προσθήκες πού βρίσκουμε στο βιβλίο δέν είναι τυχαίες, οΰτε 

είναι δλες αθώες. Οί περισσότερες έχουν στόχο να εξάρουν τή φυσιο

γνωμία του αρχαίου ήρωα καί τα κατορθώματα του, να πολλαπλασιά

σουν τις αναφορές στο ένδοξο εθνικό παρελθόν, να τονίσουν το πατριω

τικό κήρυγμα. Θα παραθέσω ένα μόνο παράδειγμα άπο το φινάλε του 

έργου. Ή αυτοθυσία του ήρωα προκαλεί μεταστροφή καί στις διαθέ

σεις του ϊδιου του Ξέρξη. Εμποδίζει τον Θεμιστοκλή να πιει το δηλη

τήριο, του υπόσχεται αγάπη καί, λίγο παρακάτω, ορκίζεται αιώνια ει

ρήνη μέ τους "Ελληνες. 

Νά πώς αποδίδονται τα λόγια του Ξέρξη στο χειρόγραφο, καί 

αντίστοιχα στο βιβλίο: 

"Εκδοση τοο 1796 (σ. 88) : 
"Ξέρξης: "Αχ val ζήσαι μεγίστη τι- "ΞΕΡ. "Αχ! ζήσαι μεγάλε άνθρωπε, 
μή τοο αιώνος μας, αγάπα, το στέργω, τιμή τοο αιώνος τούτου (...) σοο δ-
άγάπα τήν πατρίδα σου, είναι αξία πόσχομαι άγάπην, δμοίως καί τής 
ΐής αγάπης σοο' εγώ δ ίδιος αρχίζω πατρίδος σου, επειδή καί είναι αξία 
να τήν αγαπώ" καί ποιος είναι εκεί- αγάπης- καί αρχίζω τφ δντι νά τήν 
νος δποο ήθελεν ήμπορέση να μισήση αγαπώ' καί ποΧος δχωντας δλίγην 
μίαν γήν δποο έγέννησεν §ναν ή- σύνεσιν ^[ΐπορζ,Ζ νά μισήση μίαν πδ-
ρωα ωσάν Ισένα!" λ tv δποο έγέννησε τόσους ήρωας; καί 

μάλιστα Ινα τοιοδτον, οΐος είσαι έσό; 
ώ ευτυχέστατη πόλις δποο έγέννησας 
τόσους άνδρας άξιους, προκομένους καί 
εις άρετάς καί έπιστήμας, καί έστόλι-
σας τον κόσμον." 

Στην επιστολή του στο «Λόγιο Ε ρ μ ή » για τις παραστάσεις τής 

Όδησσοΰ, ό Κων. Κούμας άπο τήν παραπάνω σκηνή διασώζει μια 

μόνο φράση του Ξέρξη προς Θεμιστοκλή : «Ζήθι καυχημάτων αιώνων» 1 0. 

Η φράση αυτή μέ τον υψηλό της τόνο, μαρτυρεί πώς πρόκειται για 

10. Έρμης 6 Λόγιος, 1817, 606-607. 
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διαφορετική μετάφραση- δμως το δείγμα γραφής είναι τόσο ανεπαρκές 

πού δέν επιτρέπει περισσότερες εκτιμήσεις. 

"Οσο για τήν έμμετρη και σε αρχαΐζουσα γλώσσα απόδοση του 

Ρουσιάδη, είναι περιττό να ψάξει κανείς το αντίστοιχο απόσπασμα, 

γιατί εκεί το φινάλε του έργου έχει αλλάξει εντελώς. Ό Θεμιστοκλής, 

άφοΰ απαγγείλει έναν μακροσκελή και στομφώδη μονόλογο, «πιών το 

κώνειον», πεθαίνει πάνω στή σκηνή. "Ετσι ό Ρουσιάδης και τή δραμα

τική ισορροπία του έργου παραβιάζει, άλλα καί τήν 'ιδεολογία του συγ

γραφέα διαστρεβλώνει. Γιατί, σύμφωνα με τήν πρόθεση του Μεταστά-

σιου, ό Ξέρξης, πού σε κάποια σημεία με τή συμπεριφορά του δίνει 

μια αχνή εικόνα του ασιατικού δεσποτισμού, ανήκει ωστόσο στή σειρά 

τών ηγεμόνων πού ή φρόνηση τους οδηγεί τελικά στο να μετριάζουν 

τα πάθη τους καί να δείχνονται μεγαλόψυχοι. 

Δέν μπορούμε να επεκταθούμε εδώ στις πολλές καί ποικίλες αλ

λαγές πού έχει κάνει ό κοζανίτης λόγιος στή μετάφραση του, αλλαγές 

μέ σαφή ιδεολογικό στόχο. Πάντως αν ετούτο το κείμενο χρησιμοποι

ήθηκε για τήν παράσταση του 1819 στο Βουκουρέστι σ' αυτή του τή 

μορφή11, τότε μπορούμε να θεωρήσουμε τον Γ. Ρουσιάδη μακρινό θεα

τρικό πρόδρομο της προγονοκαπηλείας. 

Τα παραπάνω δέν καλύπτουν βέβαια δλα τα θέματα πού σχετίζονται 

μέ τις διαδοχικές παραλλαγές του «Θεμιστοκλή» καί τις περιπέτειες 

του στον νεοελληνικό χώρο. Ωστόσο είναι επαρκή για να αναδειχτεί το 

βασικό γνώρισμα της χειρόγραφης απόδοσης πού είναι ή προσήλωση 

στο πρωτότυπο. 'Επαρκή επίσης, μαζί μέ τις αδυναμίες πού επισημά

ναμε, για να τοποθετήσουμε το κείμενο του 1785 σέ μια ορισμένη φάση 

της μεταφραστικής προσπάθειας, πού αποτελεί φάση ανίχνευσης, ανα

γνώρισης του εξωτερικού χώρου. Δέν διακρίνεται ακόμα ή τάση ή ό 

πειρασμός, άλλα οΰτε υπάρχει καί ή άνεση για τήν προσαρμογή εις τα 

καθ' ήμας, ή απλώς δέν έχουν ωριμάσει οι προϋποθέσεις καί οι ανάγκες 

μιας τέτοιας επεξεργασίας. 

11. Βλ. Καλλιόπη, Α' (1819), 136. Ή ανταπόκριση για τήν παράσταση 

στο Βουκουρέστι δέν αναφέρει όνομα μεταφραστή. Μιλάει, ωστόσο, για τή συγκί

νηση καί τον ενθουσιασμό τών θεατών δταν «ό Θεμιστοκλής έπροτίμησε τήν αΐώ-

νιον φυλακήν καί αυτόν τον θάνατον, παρά τήν προδοσίαν τής πατρίδος του». Ο 

Ν. Λάσκαρης (ο.π., 231-233) θεωρεί ώς δεδομένο πώς παίχτηκε το κείμενο πού 

τυπώθηκε στή Βιέννη το 1838 καί παραθέτει εκτενές απόσπασμα. Βάσιμες επιφυ

λάξεις διατυπώνει σχετικά ή Ariadna Camariano στή μελέτη της «Le théâtre 
grec à Bucarest au début du XIXe siècle», Balcania VI, 1943, 381-416. 
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Τις ίδιες, όπως καί στο «Θεμιστοκλή», γλωσσικές αδυναμίες καί 

αδεξιότητες μαζί με την αρετή τής προσήλωσης στο πρωτότυπο συναν

τάμε και στον «Αντίγονο». Ή απόδοση είναι σε πεζό καί έμμετρες οι 

μονωδίες. Μόνο το πολύπλοκο πολυφωνικό φινάλε έχει κάπως απλο

ποιηθεί, ό μεταφραστής μοίρασε τους στίχους στα τρία κύρια πρόσωπα 

του δράματος. 

Ή υπόθεση έχει κάποια μακρινή σχέση με τήν ελληνική ιστορία, 

μια και ήρωας είναι ό 'Αντίγονος ό Γονατάς καί ο'ι περιπέτειες του 

έργου αφορούν τον πόλεμο του μακεδόνα βασιλιά με το βασιλιά της 

'Ηπείρου 'Αλέξανδρο. 'Ωστόσο το ιστορικό πλαίσιο είναι ακόμα πιο χα

λαρό καί συμβατικό άπ' δσο είναι συνήθως στα δράματα του Μεταστά-

σιου, οι αισθηματικές συγκρούσεις, οί καταστάσεις, οί χαρακτήρες, οι 

συμπεριφορές είναι ξεθυμασμένες επαναλήψεις ή παραλλαγές πάνω σέ 

γνωστά μοτίβα προηγούμενων έ'ργων του. 

Δράμα μέ έκδηλα τα σημάδια τής κάμψης στην παραγωγή του 

ιταλού ποιητή, δέν σημαίνει μολαταύτα πώς δέν εϊχε επιτυχία καί 

διάδοση στην εποχή του. Στα «"Απαντα» του Μεταστάσιου12 καταγρά

φονται πάνω άπο 40 ανεβάσματα του έργου στα κυριότερα θεατρικά 

κέντρα τής 'Ιταλίας καί σέ άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, έκτος άπο τή 

Δρέσδη δπου πρωτοπαρουσιάστηκε (Πράγα, Μόναχο, Λονδίνο κ.ά.)1 3. 

12. Tutte le opere di Pietro Metastasio, έκδ. Mondadori, [1953], τ. I, 
1508. 

13. Στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη υπάρχει αντίτυπο μιας δίγλωσσης έκδοσης 

του «Αντίγονου» (το πρωτότυπο μέ τη γαλλική μετάφραση δίπλα). Το βιβλίο 

τυπώθηκε στην Πετρούπολη το 1770 μέ αφορμή μια παράσταση στην επέτειο της 

ενθρόνισης της Αικατερίνης τήν ΐδια χρονιά. Το κείμενο δέν έχει σχέση μέ τήν ελλη

νική απόδοση πού εξετάζουμε εδώ. Είναι διασκευασμένο γιά τις ανάγκες της αυ

λικής παράστασης: χωρισμένο σέ δύο μέρη, μέ μουσικοχορευτικο ιντερμέδιο ανά

μεσα, καί έχει για συμπλήρωμα 'ένα. μπαλέτο μέ υπόθεση παρμένη άπο το μονό

πρακτο τοϋ Μεταστάσιου L'asilo d'Amore. Θεώρησα σκόπιμο νά καταγράψω 

έδώ αύτη τήν πληροφορία: πρώτο, γιατί δέν τήν αναφέρουν οί κοινόχρηστες έργο-

γραφίες του* δεύτερο, γιατί μας ενδιαφέρουν δλα τά στοιχεία πού αφορούν τήν 

πανευρωπαϊκή αϊγλη τοϋ Μεταστάσιου, στο μέτρο πού δικαιολογούν καί τή διά

δοση του στον νεοελληνικό χώρο- τρίτο, γιατί ή Ρωσία της Αικατερίνης είναι 

μιά περιοχή δπου φτάνει έντονη ή ακτινοβολία τοϋ ίταλοΰ συγγραφέα καί συν

άμα, Ιδιαίτερα έτοΰτα τα χρόνια, ανοίγουν διάφοροι δρόμοι επικοινωνίας αυτής 

της χώρας μέ τον ελληνισμό' τέταρτο, στην έκδοση τής Πετρούπολης έχουμε ένα 

δείγμα γιά τις παρεμβάσεις, τροποποιήσεις στα κείμενα τοϋ ίταλοΰ ποιητή πού θά 

το συναντήσουμε παρακάτω, δπως καί δείγμα συνδυασμοΰ πολύπρακτου δράματος 

μέ «διασκεδαστικό» μονόπρακτο. 
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Πολλά δράματα του Μεταστάσιου πού σήμερα θεωρούμε λιγό

τερο σημαντικά, γνώρισαν στην εποχή τους μεγαλύτερη επιτυχία, ακρι

βώς γιατί ανταποκρίνονταν πληρέστερα στις προδιαγραφές του μουσι

κού θεάτρου, στις «μελοδραματικές» απαιτήσεις, θα λέγαμε. Τις ιδιαι

τερότητες του μουσικού δράματος, πού ή γεωγραφία της διάδοσης του 

στην 'Ιταλία, Βιέννη και την υπόλοιπη κεντρική Ευρώπη διαμορφώνει 

έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω άπο τα ελληνικά κέντρα, δεν πρέπει να 

τις αγνοούμε, 6ταν προσεγγίζουμε τις μεταφραστικές προσπάθειες καί 

επιλογές αύτη την περίοδο. 

"Ετσι καί στον «Αντίγονο» κυριαρχούν ή αίσθηματολογική φόρ

τιση καί οι μελοδραματικές καταστάσεις. Οι περιπέτειες του πολέμου 

ανάμεσα στον μακεδόνα βασιλιά καί το βασιλιά της 'Ηπείρου είναι το 

φόντο πάνω στο όποιο εξελίσσονται μια αισθηματική ιστορία καί ενα 

δράμα ζηλοτυπίας. Ό 'Αντίγονος ζηλεύει καί καταδιώκει το γιό του 

Δημήτριο πού είναι κρυφά ερωτευμένος μέ τήν αρραβωνιαστικιά του 

πατέρα του, πριντζιπέσσα της Αιγύπτου, Βερενίκη. 

Πιστός καί αφοσιωμένος γιος, ό Δημήτριος υπομένει καρτερικά 

τις δοκιμασίες καί τελικά θα σώσει αυτός τον πατέρα του άπο τα χέρια 

του 'Αλέξανδρου. Ή αφοσίωση καί ή αυτοθυσία του γιου θα κάνουν τον 

'Αντίγονο να μετανοιώσει για τη στάση του καί να δώσει στον Δημήτριο 

τη Βερενίκη, πού επίσης κρατούσε κρυφό το αϊσθημά της για τον νέο 

καί μόνο μια κρίσιμη στιγμή της πολεμικής περιπέτειας τήν υποχρέωσε 

να το εκδηλώσει. "Ετσι ή αφοσίωση, ή μεγαλοψυχία καί ή αρετή, μαζί 

μέ τον άγνο έρωτα, θα θριαμβεύσουν σέ δλες τις γραμμές. 

'Ομολογώντας το αϊσθημά της στο τέλος της β' πράξης, ή Βερε

νίκη κατέληγε: 

«Τί ανήκουστος παιδεία ! Τί ποινή, τί δυστυχία. 

Δυστυχείς κι' εν ευτυχία — πάντα είν' οι έρασταί». 

Χαιρετίζοντας το αίσιο τέλος της ιστορίας, ό Δημήτριος κλείνει 

την γ ' πράξη μέ τους στίχους: 

«Ευχαριστείται κάθε καρδία 

δταν ίξεύρη πώς στην παιδεία 

ή αμοιβή της είναι αυτή». 

Ό «Αντίγονος», μέ το αισθηματικό του περιεχόμενο, είναι κατά 

κάποιο τρόπο ένας ενδιάμεσος σταθμός, ή γέφυρα για να οδηγηθούμε 

στο αμιγές ερωτικό θέμα του τρίτου έ'ργου. 
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Στο μονόπρακτο « Ό "Ερως αιχμάλωτος» — ολόκληρο σε έμμετρη 

απόδοση — θα παρακολουθήσουμε τους δύο πρωταγωνιστές, την "Αρτε

μη και τον "Ερωτα, σε ένα παιχνίδι, πού μέσα άπο τη συμβατικότητα 

του αυλικού θεάματος, καταλήγει σε απολογία καί πανηγυρική δικαίωση 

της παντοκρατορίας του αισθήματος. 

Ή "Αρτεμη, στην α' σκηνή, τραγουδά τις ομορφιές της φυσικής 

ζωής στους γνωστούς ειδυλλιακούς τόνους, ενώ «στήνει πλεμάτια» 

για το κυνήγι της. Σε λίγο θα διαπιστώσει πώς το θήραμα πού μπερ

δεύτηκε καί πιάστηκε στα δίχτυα της είναι ό φτερωτός γιος της Α 

φροδίτης. Φωνάζει σε βοήθεια τίς νύμφες να αφοπλίσουν καί να εξου

δετερώσουν τον σκληρόκαρδο ταραχοποιό πού αναστατώνει μέ τα κα

μώματα του την ειρηνική τους ζωή. 

Ό "Ερωτας προσπαθεί πρώτα να εξευμενίσει τη θεά καί την 

ακολουθία της (υπόσχεται στις νύμφες «έραστήν μέ σταθεράν καρδίαν»), 

ΰστερα αρχίζει μια κανονική αύτοϋπεράσπιση —μέ τη μορφή αριστο

φανικού «αγώνα»— για τον ευεργετικό του ρόλο καί το απαραίτητο 

της παρουσίας του στον κόσμο. Χωρίς αυτόν ή ζωή θα ήταν άχαρη, 

δέν θα υπήρχε τίποτε να τήν ευφραίνει. Παρακάτω θα προσθέσει κι' 

άλλα επιχειρήματα. "Ολοι, νέοι, γέροι, ακόμα καί τα θηρία καί τα 

άψυχα αγαπούν. *Αν ό έ'ρωτας θεωρηθεί σφάλμα ή έ'γκλημα, τότε δέν 

θα έμενε κανείς αθώος. 

Τέλος, επειδή ή "Αρτεμη επιμένει να του κόψει τα φτερά, περνά 

στην αντεπίθεση καί απειλεί να αποκαλύψει τίς έρωτοτροπίες της μέ τον 

Ένδυμίωνα. Ή παρθένος θεά τών δασών καί του κυνηγίου έντρομη 

υποχωρεί στον εκβιασμό καί προτείνει ειρήνη. Πρόκειται, δπως βλέ

πουμε παρακάτω, για υποταγή άνευ δρων: 

«στην δικήν σου βασιλείαν 

καί γλυκειάν σου έξουσίαν[. . . ] 

εις το έξης ποθώ 

μέ ζέσιν να δεθώ». 

Ή απαίτηση πού διατυπώνει ό μικρός θεός είναι απλή. Ζήτα 

μόνο υπακοή. Αίτημα πού εξηγεί ή "Αρτεμη στην ακολουθία της: 

«νύμφες μου αν ποθητέ 

να παρηγορηθήτε 

πρέπει να διδαχθήτε 

πώς να ύποταχθήτε 

στον έρωτα αυτόν. 



Δημ. Σπάθης, ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΟΓ 253 

< . . » Μ Ι 

mi* whrfìytjv — 

*τ* C^rv ^i* A** 

Ή πρώτη σελίδα τοϋ μονόπρακτου « Ό Έρως αιχμάλωτος». 
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Ύπακοήν γυρεύει 

καί τότε δεν παιδεύει 

δεν καίει δεν φλογίζει 

άλλ' άνεσιν χαρίζει 

καί έραστήν πιστόν». 

Κλείνει το μονόπρακτο μέ το επιμύθιο, τα 'ίδια λόγια πού επα

ναλαμβάνει ό "Ερως: 

«ύπήκοαι αν είσθε 

κι' αν δεν έναντιεΐσθε 

ποτέ δεν σας πειράζει 

αλλ' ούτε σας ξεχνά». 

Τελικά ό αιχμάλωτος βγαίνει άπα την περιπέτεια αυτή θριαμβευ

τής. 

Παραβάλλοντας το ελληνικό κείμενο μέ το ιταλικό πρωτότυπο — έ'τσι 

δπως δημοσιεύεται σέ δλες τις εκδόσεις των «Απάντων» του Μετα-

στάσιου—, διαπιστώνουμε πώς πρόκειται για διασκευή. Στην ελληνική 

απόδοση έχουν προστεθεί σκηνές (ό μονόλογος της "Αρτεμης στην αρχή 

του έργου), πρόσωπα (οί Νύμφες καί οί Χάριτες), έχουν γίνει αλλαγές, 

μετατοπίσεις και προσθήκες στο κείμενο. Στο πρωτότυπο πρόκειται για 

έναν δραματοποιημένο διάλογο ανάμεσα στην "Αρτεμη καί τον "Ερωτα, 

πού απευθύνονται εναλλάξ στίς νύμφες, οί τελευταίες δμως ή δέν πα

ρουσιάζονται καθόλου ή παραμένουν βουβά πρόσωπα. 

Στην ελληνική απόδοση το έργο εμφανίζεται μέ θεατρικότερη μορ

φή. Οί νύμφες καί οί χάριτες παίζουν βοηθητικό ή έστω διακοσμητικό 

ρόλο, δμως συμμετέχουν κατά κάποιο τρόπο στή δράση. Το κείμενο 

πού απαγγέλλουν το έχει δανειστεί ό διασκευαστής κυρίως άπο το μέρος 

της "Αρτεμης, μέ διάφορες προσθήκες, παραλλαγές καί επαναλήψεις, 

κατέχει ωστόσο σημαντικό χώρο στο έργο. Μέ τις αλλαγές αυτές η 

ελληνική απόδοση εκτείνεται σέ 450 περίπου στίχους (κυρίως έπτασύλ-

λαβους) έναντι τών 150 του ιταλικού πρωτότυπου, δπου ανάμεσα στά 

ποικίλα μέτρα κυριαρχεί ό δωδεκασύλλαβος. 

Ή επεξεργασία του μονόπρακτου, στή μορφή πού διασώζει το 

ελληνικό χειρόγραφο, πρέπει να έχει γίνει ασφαλώς άπο το χέρι κάποιου 

έμπειρου διασκευαστή καί δέν μπορεί να οφείλεται σέ πρωτοβουλία 

του έλληνα μεταφραστή. Ό τελευταίος θα χρησιμοποίησε κάποια παραλ

λαγή τοϋ μονόπρακτου πού κυκλοφόρησε ιταλικά. Ή υπόθεση μας στη

ρίζεται στο γεγονός δτι εκείνα τα χρόνια, ιδιαίτερα στίς ιταλικές πό-
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λεις, άπ' αφορμή Ινα καινούριο ανέβασμα με άλλη μουσική σύνθεση, οι 

αυθαίρετες αλλαγές και επεμβάσεις στα κείμενα του Μεταστάσιου δεν 

ήταν σπάνιο φαινόμενο. Και έξω άπο τήν 'Ιταλία σημειώνονταν ανάλογα 

κρούσματα, δπως είδαμε στην περίπτωση της παράστασης του «Αντί

γονου» στην Πετρούπολη. 

"Οπως καί νάχει το πράγμα, τα καθοριστικά στοιχεία του μονό

πρακτου δεν έχουν υποστεί αλλαγές. "Ετσι « Ό "Ερως αιχμάλωτος» 

μεταφέρει στον ελληνικό χώρο, σε εμπλουτισμένη μάλιστα μορφή, κά

ποιο δείγμα άπο ενα άγνωστο ως τότε κεφάλαιο της παραγωγής του 

Μεταστάσιου. Για τήν ακρίβεια πρέπει να ποΰμε σχεδόν άγνωστο, μια 

και σχετικά πρόσφατα εντοπίστηκαν δύο χειρόγραφες μεταφράσεις ενός 

άλλου μονόπρακτου του ιταλού ποιητή: « Ή 'Ακατοίκητος νήσος» (L' 

Isola disabitata) βρίσκεται μεταφρασμένη στο χειρόγραφο Ή λ ι ά -

σκου1 4, καί με τον τίτλο «Νήσος ή έρημος» μεταφράστηκε άπο τον 

'Ιωάννη Ν. Καρατζά 1 5. Μόνο πού το μονόπρακτο τοϋτο κατέχει ξε

χωριστή θέση στην κατηγορία τών μικρών έργων του Μεταστάσιου 

μέ τήν πρώιμη ρομαντική του ατμόσφαιρα, τα αληθινά πρόσωπα καί 

τις πρωτότυπες αισθηματικές πτυχές πού αναδείχνει. 

« Ό "Ερως αιχμάλωτος» είναι γνήσια αντιπροσωπευτικό κείμε

νο άπο το είδος τών διασκεδαστικών έργων: μυθολογικά πρόσωπα, 

αρκαδικά - ειδυλλιακά στοιχεία, παιχνιδιάρικος τόνος, ακροβασίες καί 

καμώματα στα δρια του σοβαρού καί του κωμικού, μέ μια λέξη ενσάρ

κωση του «χαριτωμένου» δπως το αντιλαμβανόταν ή αισθητική του 

18ου αιώνα. "Ομοος, παρόλη τή συγκάλυψη πού του προσφέρει ή αμφί

εση σέ στυλ ροκοκό, ή συμβατικότητα καί το αριστοκρατικό επίχρισμα, 

το ερωτικό κήρυγμα αναπτύσσεται μέ προκλητική ενάργεια. Για τά ελ

ληνικά μέτρα της εποχής, πρέπει να αναγνωρίσουμε πώς το διάβημα 

του άγνωστου μεταφραστή μας ήταν πολύ τολμηρό. 

Οί μεταφράσεις δραματικών έργων αυτής της περιόδου υ7τηρετοΰν 

γενικά μια διδακτική αποστολή, έχουν άμεσο στόχο τή γνωριμία, τήν 

επαφή μέ τήν ευρωπαϊκή θεατρική κίνηση, ένώ παράλληλα προωθούν 

την ιδέα του ελληνικού θεάτρου καί μακροπρόθεσμα έχουν προορισμό 

14. Βλ. Παν. Μουλλά, «Μεταφράσεις καί πρωτότυπα κείμενα άπο τον 18ο 
αιώνα (Περιγραφή ενός κώδικα)», Ό 'Ερανιστής, 3, 1965, 215-217 καί Δημ. Σπάθη, 
«Τόμυρις, βασίλισσα της Σκνθίας» Μια θεατρική μετάφραση τον 18ον al., Άθ. 
1977, 238-240 [ανάτυπο άπο τον 'Ερανιστή, τ. ΙΑ'] 

15. Βλ. Λίνου Πολίτη, «Παλαιογραφικά άπο τήν "Ηπειρο», Έπιστημ. 
Έπετηρις Φιλοσοφικής Σχολής τον Πανεπ. Θεσ/νίκης, τ. 12, Θεσ. 1973, 368-370. 
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τη σκηνή. Το είδος, όμως, στο όποιο ανήκει το μονόπρακτο πού εί

δαμε, δεν ξεπέρασε ποτέ τα σύνορα των αυλικών εορτασμών. Είναι 

πολύ αμφίβολο νά είχε κάτι τέτοιο στο νου του ό μεταφραστής. Φυσιο

λογικά το μονόπρακτο συγγενεύει περισσότερο με τά αισθηματικά-λυ

ρικά κείμενα πού θα συναντήσουμε παρακάτω. Μεμονωμένο στη μορ

φική του ιδιοτυπία, δεν θα έχει καμιά συνέχεια στα ελληνικά θεατρικά 

πράγματα. 

Είναι δμως, παρόλα αυτά, δείκτης και προάγγελος τών επικείμενων 

αλλαγών. Τις προεκτάσεις του θα τις δοΰμε, δχι στο θέατρο, άλλα σε 

έργα δπως το «Σχολεΐον τών ντελικάτων εραστών» και το «"Ερωτος 

αποτελέσματα» καί κυρίως θα τίς αναγνωρίσουμε μέσα άπο τά αρκα

δικά καί άνακρεόντεια μοτίβα της λυρικής ποίησης στα προσολωμικά 

χρόνια. 

Συνοψίζοντας, πρέπει νά ποΰμε πώς με τά τρία θεατρικά πού δια

σώζει το χειρόγραφο της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη αυξά

νεται σημαντικά ό αριθμός τών μεταφράσεων στο τέλος του 18ου αιώ

να, ενώ παράλληλα γίνεται πιο έ'ντονη ή παρουσία του Μεταστάσιου, ή 

σχεδόν μονοκρατορία του θα λέγαμε, στην περιοχή της θεατρικής παι

δείας τά χρόνια αυτά. Πλάι στα έντεκα δράματα16 του ιταλού ποιητή 

πού τυπώθηκαν ώς το 1797, πρέπει νά υπολογίζουμε καί τά εννέα 

χειρόγραφα πού προέρχονται άπο τή φαναριώτικη παράδοση, χώρια 

τά πέντε τουλάχιστον κείμενα του, πού κυκλοφόρησαν στα Επτάνησα17. 

Σε μια κατά προσέγγιση χρονολογική σειρά τά εννέα χειρόγραφα είναι: 

« Ό άναγνωρισμος της Σεμιράμιδος» άπο τον Άναστ. Σουγδουρή (1758), 

τά τρία έργα πού παρουσιάζουμε εδώ (1785), «*Η 'Ακατοίκητος νήσος» 

καί ό «Μεγακλής» (=«Όλύμπια») άπο το χειρόγραφο Ήλιάσκου (γύρω 

στα 1785-1790), καί τά τρία έργα πού έχει μεταφράσει ό Ί ω . Ν. Καρα-

16. Ή έκδοση της «Ζηνοβίας» (Βενετία, γύρω στα 1755). Ή δίτομη έκδο

ση μέ ίξι δράματα: «Αρταξέρξης», «'Αδριανός έν Συρία», «Δημήτριος», « Ή 

εύσπλαγχνία τοϋ Τίτου», «Σιρόης» καί «Κάτων έν Ίτύκη» (Βενετία, 1779). Ό 

«Δημοφόντης» καί ό «Άχιλλεύς έν Σκύρω» (Βιέννη, 1794). Ό «Θεμιστοκλής» 

(Βιέννη, 1796). Καί τα «'Ολύμπια» στον «'Ηθικό Τρίποδα» τοϋ Ρήγα (Βιέννη, 

1797). Βλ. καί ύποσ. 5. 

17. "Εχουν σωθεί αποσπάσματα άπο τίς μεταφράσεις τοϋ Ί ω . Λαζαρόπου-

λου («Ζηνοβία») καί τοϋ Ί ω . Καντούνη («Δημοφών», «Αρταξέρξης», «Τα πάθη 

τοϋ Χρίστου»). Βλ. Γλ. Πρωτοπαπά - Μπουμπουλίδου Το θέατρον εν Ζακύνθω. . ., 

Ά θ . 1958, 46-53. «Αρταξέρξη» έχει μεταφράσει καί ό 'Ανδρέας Σίγουρος. Βλ. 

Φ. Μπουμπουλίδη, Προσολωμικοί Ά θ . 1966, 39-40. 
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τζας 1 8: «Δημοφών», «'Τπερμνήστρα» και «Νήσος ή έρημος» (πιθα

νόν στα μέσα της δεκαετίας του 1790). 

Τά νέα στοιχεία πού διαθέτουμε μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε 

πώς άπο τη μια μεριά είναι ευρύτερη ή κλίμακα της επιλογής άπα τα 

διάφορα εϊδη τής παραγωγής του Μεταστάσιου (με έργα δπως ό «Αντί

γονος» καί ή «Ύπερμνήστρα» και με τα μονόπρακτα του), ενώ άπο 

την άλλη μεριά επιβεβαιώνουν τον μονότροπο προσανατολισμό τών ανα

ζητήσεων μέ επίκεντρο έναν μόνο συγγραφέα καί ενα συγκεκριμένο 

δραματικό πρότυπο, γεγονός πού δεν θα μείνει χωρίς συνέπειες στη δια

μόρφωση τών αντιλήψεων για τη δραματουργία καί το θέατρο στα προ

επαναστατικά χρόνια. Φυσικά ή διάδοση του έ'ργου του ιταλού συγγρα

φέα ευνοήθηκε άπο μια σειρά παράγοντες. 'Ανάμεσα τους, καθοριστική 

σημασία έχει ή δεκτικότητα του ελληνικού χώρου, τα αιτήματα, 'ιδεο

λογικά καί αισθητικά, πού ή δραματουργία τοΰ Μεταστάσιου κλήθηκε 

να ικανοποιήσει. Καί τώρα διαθέτουμε περισσότερο υλικό για να εξα

κριβώσουμε τα χαρακτηριστικά καί τις σταθερές τών μεταφραζόμενων 

έργων του, να εντοπίσουμε τα στοιχεία πού ανταποκρίνονται πληρέστερα 

στα αιτήματα αυτά. "Εχουμε τώρα περισσότερες δυνατότητες να παρα

κολουθήσουμε πώς λειτουργούν στον νεοελληνικό χώρο καί σε ποιες τά

σεις τοΰ νεοελληνικού διαφωτισμού αντιστοιχούν τά αρκαδικά - ειδυλ

λιακά ή τά νεοκλασικά μοτίβα τών έργων του, τά θέματα καί οι διά

χυτες διαθέσεις τοΰ α'ιώνα τών φώτων πού ό Μεταστάσιος σε απλου

στευμένη μορφή εκφράζει, ή ιδεολογία τής φωτισμένης δεσποτείας πού 

μια πολύ μετριοπαθή εκδοχή της βλέπουμε να αντανακλά στο έργο του. 

Στις δύο πρώτες δεκαετίες τοΰ 19ου α'ιώνα το τοπίο αλλάζει. 

Δράματα τοΰ Μεταστάσιου επανεκδίδονται, γίνονται λίγες καινούριες 

μεταφράσεις, άλλα το κέντρο βάρους μετατοπίζεται, οι επιλογές δια

φοροποιούνται έντονα, πολλά καινούρια ονόματα εμφανίζονται. 'Απο

φασιστική σημασία για τήν αλλαγή έχουν τά πρωτότυπα νεοελληνικά 

δράματα, πού φυσικά ανοίγουν καινούριο κεφάλαιο στην ιστορία. ΟΊ 

μεταφράσεις, ιδιαίτερα δσες είχαν επιτυχία στη σκηνή τις παραμονές τοΰ 

Εικοσιένα, κοινό χαρακτηριστικό έχουν τήν άντιαυταρχική, άντιτυραν-

νική αιχμή (Βολταϊρος, Άλφιέρι). Για τά νεοελληνικά δράματα, πρό

σθετο κοινό χαρακτηριστικό (Πίκκολος, Λασσάνης, Ζαμπέλιος) είναι 

ό παλμός της επερχόμενης σύγκρουσης. 

Μέσα στή διαδικασία αυτών τών εξελίξεων, τά μεταφρασμένα δρά-

18. Βλ. Λίνου Πολίτη, Παλαιογραφικά άπο τήν "Ηπειρο, δ.π., 368-370. 
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ματα του ιταλού συγγραφέα υφίστανται τις συνέπειες μιας φυσικής επι

λογής. Ά π ' δλη την πλούσια συγκομιδή πού αναφέραμε, κυρίως δύο έρ

γα 1 9 θα επιβιώσουν και θα αξιοποιηθούν θεατρικά: ό «Θεμιστοκλής», στίς 

συνθήκες και για τους λόγους πού είδαμε παραπάνω, και τα «'Ολύμπια» 

('Ολυμπιακοί αγώνες), «ελληνικό» βέβαια κι' αυτό, άλλα πού χρωστά 

περισσότερο τη διάδοση του (επανεκδόσεις καί παράσταση στην 'Αθήνα 

το 1836) στη σφραγίδα πού εναπόθεσε ό Ρήγας20. "Ομως ολόκληρη ή 

πλούσια σειρά άπα τα μεταφρασμένα δράματα του Μεταστάσιου είχε 

στο μεταξύ επιτελέσει σημαντικό ρόλο στή διαμόρφωση τής νεοελλη

νικής θεατρικής παιδείας. 

I I . Λυρικά τοδ Μεταστάσιου καί άλλα στιχουργήματα 

'Αμέσως μετά τα θεατρικά, στίς σελ. 140-189 του χειρογράφου, 

γραμμένα άπο το ϊδιο χέρι (χ1), συγκροτημένα σε ενιαίο κεφάλαιο, χωρίς 

χάσματα ή διακοπές, έχουν καταχωρηθεί συνολικά 28 στιχουργήματα. 

Δεν υπάρχει πουθενά ένδειξη, δπως στην περίπτωση του «Θεμι

στοκλή» καί του «Αντίγονου», αν πρόκειται για μετάφραση «εκ του 

ιταλικού» ή άπο άλλη γλώσσα. 'Ωστόσο εξι στιχουργήματα, αρκετά 

εκτενή ώστε να καλύπτουν σχεδόν τίς μισές σελίδες του κεφαλαίου 

αύτοΰ, είναι καντάτες ή καντσονέτες του Μεταστάσιου. Μερικά άλλα 

είναι αμφίβολης πατρότητας. Χάρη σε κάποια θέματα καί μοτίβα πού 

επαναλαμβάνονται «θυμίζουν» κι' αυτά Μεταστάσιο. Πρόκειται μάλ

λον για πολύ ελεύθερες διασκευές ποιημάτων του. Μια ξεχωριστή 

περίπτωση αποτελεί το «Φονεύς ό ακούσιος», πού είναι ασφαλώς μετα

φρασμένο έ'ργο, άλλα δέν έχει σχέση με τον ιταλό συγγραφέα, καί ή 

προέλευση του πρέπει να αναζητηθεί σέ πιο μακρινές πηγές. Τέλος, 

μιά σειρά στιχουργήματα οφείλουμε να τα θεωρήσουμε πρωτότυπα* 

ή συγγένεια τους μέ τά «φαναριώτικα» τραγούδια είναι προφανής. 

"Οπως καί στο προηγούμενο κεφάλαιο, θα περιοριστώ κι' εδώ νά 

σημειώσω πολύ συνοπτικά ορισμένα μόνο στοιχεία, οσα είναι απαραί

τητα για νά προσδιορίσουμε το στίγμα τής χειρόγραφης αυτής ποιητι-

19. Μεμονωμένη, περιθωριακή περίπτωση πρέπει να θεωρήσουμε την παρά
σταση τοϋ «Δημοφώντα» πού οργάνωσε ό Άριστίας μέ ερασιτεχνικό θίασο στην Κέρ
κυρα το 1825. Βλ. Ν. Λάσκαρη, 'Ιστορία τον Νεοελληνικού θεάτρου, τ. Β', Άθ. 
1939, 60. 

20. Βλ. Λ. Βρανούση, Ρήγας, [Βασική Βιβλιοθήκη τ. 10], 'Λθ. 1957, 291-299. 
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κής συλλογής μέσα στο πλαίσιο της πνευματικής παραγωγής στο τέ

λος του 18ου αιώνα. 

Είναι απαραίτητο νά θυμηθούμε πώς εκείνη τήν εποχή πού μεσου

ρανούσε το θεατρικό άστρο του Μεταστάσιου, τα ποιήματα του είχαν 

τήν ίδια, αν 8χι ευρύτερη, πανευρωπαϊκή διάδοση και κράτησαν μάλιστα 

τήν αίγλη τους για μεγαλύτερη διάρκεια. Πολλοί σύγχρονοι του ποιητή 

συνθέτες άλλα καί κατοπινότεροι, δπως δ Μπετόβεν, τα μελοποίησαν. 

'Από μιά άποψη, αν τα θεατρικά του, μέ τή μελοδραματική αρχιτεκτο

νική τους, τους ειδυλλιακούς τόνους καί τις πολύ μετριοπαθείς ιδεο

λογικές τάσεις, τα έ'βαλε σε σκληρή δοκιμασία ή θύελλα του 1789, τα 

ποιήματα του άντεξαν περισσότερο στο χρόνο, παρέμεναν δημοφιλή καί 

στις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αι., τόσο στην 'Ιταλία δσο κι' έ'ξω 

άπο τά σύνορα της. Καί μόνο ή ισχυρή πίεση του ρομαντισμού μετά 

το 1820, έκανε να δείχνει ξεπερασμένη ή απρόσωπη συμβατική αίσθη-

ματολογία τους. 

Στην ελληνική μεταφραστική παραγωγή, στίς δύο τελευταίες δε

καετίες του 18ου α'ιώνα, ή κατανομή ήταν άνιση. Πληθώρα δραματικών 

έργων σέ μετάφραση, καί άπο τήν άλλη μεριά ελάχιστες μόνο αποσπα

σματικές ή έ'μμεσες ενδείξεις για τήν κυκλοφορία κάποιων στίχων του. 

Τελικά, οι μόνες βεβαιωμένες, μεταφράσεις εϊναι μεταγενέστερες (Σο

λωμός, Μάτεσης κ.ά.). 

Στην απορία πού μπορούσε να προκαλέσει, για τήν περίοδο πού 

μας άφορα, ή απουσία του λυρικού Μεταστάσιου άπο τήν ελληνική 

μεταφραστική δραστηριότητα, έ'ρχεται νά δόσει κάποια ικανοποίηση ή μι

κρή ανθολογία στίχων του, πού βρίσκουμε τώρα στον κώδικα της Βι

βλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη. Ά π ' αυτή τή σκοπιά, πρόκειται 

ασφαλώς για το πιο εντυπωσιακό καινούριο στοιχείο πού μας προσκο

μίζει το ποιητικό κεφάλαιο του χειρογράφου. 

Τα έξι λυρικά έργα πού περιέχει καλύπτουν τίς διάφορες φάσεις 

της ποιητικής παραγωγής του Μεταστάσιου άπο το 1719 ως το 1750 

περίπου, είναι άπο τα πιο αντιπροσωπευτικά καί δημοφιλή καί ανήκουν 

δλα στή σειρά τών ποιημάτων του πού είχαν νωρίτερα μεταφραστεί 

στίς κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες2 1. 

21. Βλ. J. G. Fucilla, «The European and American vogue of Metastasio's 
shorter poems», Italica, XXIX, 1952, 13-33. Βλ. επίσης. R. Ortiz, Per la sto
ria della cultura italiana in Rumania (2η εκδ.) Ρώμη, 1943, 241-323. Οι μετα
φράσεις τοϋ λυρικού Μεταστάσιου στα ρουμάνικα είναι μεταγενέστερες άπ' αυτές 
πού εξετάζουμε έδώ. 
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Διαπιστώνουμε πώς τα λυρικά κείμενα του Μεταστάσιου, με τη 
σειρά πού οι μεταφράσεις τους βρίσκονται καταχωρημένες στο χειρό
γραφο, είναι τα παρακάτω: 

1. Ή καντσονέτα «La Libertà» («Ή Ελευθερία της καρδίας», 
σ. 142-152). 

2. Ή καντσονέτα «Palinodia» («Παλινωδία, ήτοι άντίφασις», 
γραμμένο άντικρυστά με το παραπάνω στις σ. 143-153). 

3. Ή καντάτα «Amor timido» («Ό δειλός έρως», σ. 154-157). 

4. Ή καντσονέτα «La Partenza» («Ό χωρισμός», σ. 166-168). 

5. Ή καντάτα «La Scusa» («Ή δικαιολογία», σ. 168-170) 

6. Ή καντσονέτα «La Primavera» ( « Έ άνοιξις», σ. 170-172).. 
Πολλές ομοιότητες στο λεξιλόγιο, σε μεταφραστικούς τρόπους καί 

στο υφός γενικά μας επιτρέπουν να υποθέσουμε πώς τα δραματικά 
καί τα λυρικά κείμενα τα έχει μεταφράσει το ίδιο πρόσωπο- χωρίς να 
αποκλείεται, ιδιαίτερα στα παρακάτω διασκευασμένα ή πρωτότυπα στι-
χουργήματα, να έχει ενσωματώσει εδώ κι' εκεί καί στίχους τρίτων. 
Χαρακτηριστικό κοινό στοιχείο είναι ή χρήση ελάχιστων ξενικών ή 
τουρκικών λέξεων πού συνήθως βρίθουν στις χειρόγραφες ποιητικές 
ανθολογίες. 

Ταυτόχρονα, ό μεταφραστής αισθάνεται την ίδια αδυναμία να απο
δώσει τη μελωδία του ιταλικού στίχου, τις αποχρώσεις κλπ. Παρόλα 
αυτά, πρέπει να παραδεχτούμε πώς ορισμένα κομμάτια είναι σαφώς 
ανωτέρα ποιοτικά άπο τα έ'μμετρα πού συναντήσαμε στα δραματικά 
έργα. Σαν να νιώθει ανακούφιση ό μεταφραστής πού ξέφυγε άπο τον 
δλιγόστιχο καί βραχυσύλλαβο κλοιό της άριας, αισθάνεται μεγαλύ
τερη άπλα στον κάπως αφηγηματικό βηματισμό του στίχου, καί άνεση 
ίσως, γιατί έχει στο μεταξύ ακονίσει περισσότερο τήν πέννα του. Θα 
παραθέσω παρακάτω ενα-δυο δείγματα γραφής. 

Γενικά επικρατεί ή τάση προς τήν απλοποίηση στή μορφή καί στα 
νοήματα. Στα δύο πρώτα —στην «Ελευθερία» καί στην «Παλινωδία»— 
διαπιστώνουμε πιστή ανάπτυξη του λυρικού θέματος, δπως το ίδιο 
πιστά αντιστοιχούν οί 13 δκτάστιχες στροφές της ελληνικής απόδοσης 
στις ισάριθμες ιταλικές. "Ομως ό έπτασύλλαβος της καντσονέτας απο
δίδεται με ζευγαρωτούς φαναριώτικους δεκαπεντασύλλαβους22, γεγο-

22. Ό Διονύσιος Σολωμός, πού «εις τά πρώτα άπλοελληνικά γυμνάσματα 
του» θα μεταφράσει μεγάλα αποσπάσματα άπο τήν «"Ανοιξη» καί άλλα λυρικά, 
τα αποδίδει μέ οκτασύλλαβους, χωρίζει τήν όκτάστιχη στροφή σέ δύο τετράστιχα 
καί σέβεται τήν ομοιοκαταληξία της καντσονέτας αββγδεεγ. 
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νος πού οδηγεί αναγκαστικά σε πλατειασμούς, σε παραγεμίσματαμέ ά

χρηστα επίθετα, λέξεις-παράσιτα κλπ. 

Μεγαλύτερη μετρική ποικιλία εμφανίζουν « Ό Χωρισμός» καί οί καν

τάτες « Ό δειλός έρως» καί « Ή δικαιολογία», ενώ στις δύο τελευταίες 

περιπτώσεις διαπιστώνουμε κάποιες αλλαγές καί προσθήκες. Τέλος στο 

«*Η "Ανοιξις» ή φόρμα τής καντσονέτας μεταφέρεται σε έξάστιχες στροφές 

αυτή τή φορά, πάλι βμως με μονότονους ζευγαρωτούς δεκαπεντασύλ

λαβους. 'Εδώ μόνο το πρώτο έξάστιχο είναι πιστή απόδοση του πρωτό

τυπου, ένώ οί υπόλοιπες επτά στροφές παρουσιάζουν σημαντικές αλλαγές. 

"Ολα τα στιχουργήματα έχουν περιεχόμενο αισθηματικό: ερωτικές 

απογοητεύσεις, εξομολογήσεις, διεκδικήσεις ανταπόκρισης, παράπονα 

πού, στίς περισσότερες περιπτώσεις, διατυπώνονται προς φανταστικά 

πρόσωπα άπο το πάνθεο τής ειδυλλιακής 'Αρκαδίας (Φύλλη, Χλώρη 

κλπ.). Το πρώτο, ή περίφημη «La Libertà», καί το δεύτερο («Palino

dia») απευθύνονται σέ κάποια Νίκη ή Νίκαια, πού το ονομά της υπάρ

χει σαν υπότιτλος (A Nice) τών ιταλικών στίχων, στα ελληνικά δμως 

έχει απαλειφθεί. Στή μέν «Ελευθερία», ό λυρικός ήρωας εκφράζει τήν 

ανακούφιση του πού ελευθερώθηκε άπο τα δεσμά, γλύτωσε από τα 

βάσανα του έ'ρωτα μέ τήν άπονη αγαπημένη τ ο υ 2 3 - καί βέβαια στην 

«Παλινωδία», αναιρεί ολα δσα τής καταμαρτυρούσε στο προηγούμενο, 

δηλώνει μεταμέλεια καί διατυπώνει νέα ομολογία πίστης στο ίνδαλμα 

του 2 4 . 

Μέ Ινα απόσπασμα άπο τήν «Ελευθερία», συνδέεται, Οσο γνωρίζω, 

ή πιο παλιά μαρτυρία για μετάφραση στίχων του Μεταστάσιου στα 

23. Φρόνιμα συνεπώς, ό έλληνας μεταφραστής βάζει τίτλο «Ή 'Ελευθε
ρία τής καρδίας», πού ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο τοϋ ποιήματος, άλλα και 
τον καλύπτει άπο πιθανές παρεξηγήσεις. Για τήν ιστορία σημειώνω πώς στα γε
γονότα τής Νεάπολης το 1820—ό Μεταστάσιος είχε πεθάνει προ πολλού—ό λαός 
επέβαλε, πρόσθεσε σαν επωδό, σέ επαναστατικό ύμνο πού τραγουδήθηκε τότε, ένα 
δίστιχα άπο τήν Libertà: «Non sogno questa volta,/Non sogno, libertà». Στην 
ελληνική απόδοση τούτοι οί στίχοι έχουν ιδιαίτερα κακοποιηθεί: 

Καί τώρα δέν εΐν' ονειρον μον' εΐν' τή άληθεία 
δέν ονειρεύομαι ποσώς, πλέον ελευθερία. 

24. Οί «παλινωδίες» γίνονται συνηθισμένο στιχουργικό παιχνίδι το 18ο αι., 
καί για τή διάδοση τους κάποια ευθύνη έχει το σχετικό ποίημα τοϋ Μεταστάσιου. 
Ή μόδα θά περάσει καί στή νεοελληνική ποίηση (π.χ. 'Ιωάννης Βηλαράς, δπως 
επίσης κάτι ανάλογο στο «Βόσπορος εν Βορυσθένει» τοϋ Άλεξ. Ίω. Μαυροκορ
δάτου). 
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ελληνικά. Μιλώντας στο βιβλίο του για τους έλληνες της Πόλης και 

για τίς λογοτεχνικές τους επιδόσεις ό Dal laway 2 5 παραθέτει «as a spe

cimen of their poetic compositions, original and translated», ένα 

πρωτότυπο ποίημα («Εις τραγωδίαν») καί, ως δείγμα της μεταφραστι

κής παράγωγης, το τελευταίο όκτάστιχο άπο την «Ελευθερία» του 

Μεταστάσιου, πού, δπως αποδεικνύεται, ή μετάφραση του δεν είναι 

άλλη άπο αύτη πού παρουσιάζουμε τώρα εδώ. 

Το κείμενο πού έχει καταγράψει ό Dallaway έχει λάθη πού οφεί

λονται είτε στο τυπογραφείο είτε στά ανεπαρκή ελληνικά του. Παραβάλ

λοντας μέ το δικό μας χειρόγραφο, διαπιστώνουμε κάποιες διαφορές ή 

μετατοπίσεις σε λέξεις καί στίχους, ωστόσο ή δομή της απόδοσης είναι 

ταυτόσημη καί δέν μένει αμφιβολία πώς πρόκειται για τήν ίδια μετα

φραστική εργασία. 

'Αντιγράφω για σύγκριση καί επιβεβαίωση το τελευταίο όκτά

στιχο άπο τή μετάφραση της «Ελευθερίας» έτσι δπως καταγράφεται 

στο δικό μας χειρόγραφο: 

«εγώ άφίνω το λοιπόν μιαν άστατον τελείαν 

εσύ δε χάνεις μια πιστήν καί καθαράν καρδίαν 

πλην δέν ίξεύρω παντελώς, ποιος πρώτα μ' εύκολίαν 

θα εΰρη τώρα εις αυτό πλέον παρηγορίαν 

ίξεύρω δμως πώς εσύ πιστον ωσάν εμένα 

δέν ίμπορεΐς να εύρης πια ποτ' έραστήν κανένα. 

' Ε γ ώ πλην είναι εΰκολον μπορώ να εΰρω κι' άλλην 

μιαν ψεύτραν μίαν άστατον ωσάν εσένα πάλιν». 

'Εξάλλου έχουμε άπο άλλη πηγή τήν επιβεβαίωση πώς ή «Ελευ

θερία» του Μεταστάσιου κυκλοφορούσε, οχι μόνο σέ αποσπάσματα, 

άλλα ολόκληρη. 'Ανάμεσα στα ποικίλα περιεχόμενα του κώδικα Ή λ ι ά -

σκου2 6, θεατρικά, λυρικά, μεταφρασμένα καί πρωτότυπα, βρίσκουμε 

καί το πλήρες κείμενο της «Ελευθερίας» μέ τίς 13 όκτάστιχες στροφές. 

Πρόκειται για τήν ίδια απόδοση μ' αυτήν πού διασώζει το χειρό

γραφο του Μουσείου, με ελάχιστες λεκτικές διαφορές. Γιά το σύνολο 

25. Βλ. J. Dallaway, Constantinople Ancient and Modern, London, 
1797, 404-407. Ό συγγραφέας βρισκόταν στην Πόλη γύρω στά 1794. Βλ. Κυρ. 
Σιμόπουλου, Ξένοι ταξιδιώτες στην 'Ελλάδα, τ. Β', Άθ. 1973, 625-628. 

26. Βλ. τήν υποσημείωση 14. Τήν ταύτιση του στιχουργήματος, πού άπο 
τον Ήλιάσκο έχει αντιγραφεί άτιτλο καί ανώνυμο, τήν οφείλουμε στον Κ. Θ. 
Δημαρά. 
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των κειμένων πού έχει αντιγράψει στη συλλογή του ό Ήλιάσκος, το 

terminus ante quem, με μεγάλα περιθώρια ασφαλείας, είναι το 1797. 

Επομένως οι ενδείξεις διασταυρώνονται για να μας πείσουν πώς ολό

κληρο το ποίημα είχε κυκλοφορήσει σε σχετικά ευρύ κύκλο στα μέσα 

της δεκαετίας του 1790. 

"Ενα άλλο απόσπασμα από τα λυρικά κείμενα, πού περιέχονται 

στις αμέσως επόμενες σελίδες του χειρογράφου μας, φαίνεται πώς είχε 

ευρεία διάδοση και επιτυχία την 'ίδια περίπου εποχή. Μόνο πού κυκλο

φορούσε σαν αυτοτελές ποίημα, ανώνυμο και χωρίς καμιά αναφορά 

στον Μεταστάσιο. 'Αντιγράφω το κομμάτι ολόκληρο γιατί είναι και 

χαρακτηριστικό των επιδόσεων του μεταφραστή μας: 

«Ζέφυρε γλυκέ αν ευρης, την καρδιά πού αγαπώ 

. . ή εάν την απάντησης είπε δ,τι σέ ειπώ. 

πέτο ναί, μη το ξεχάσης, πέτο μη μέ έντραπης 

στεναγμός είπε πώς είσαι, ποίου δμως μην είπης. 

Και σύ βρύσις γλυκύτατη, ποταμάκι δροσερον 

αν ποτέ την ύπαντήσης και αν εΰρης τον καιρόν 

είπε δάκρυον πώς είσαι, δμως πρόσεξαι καλά 

να μη πης ποιος να τρέχης, σέ κάμε τόσον πολλά». 

Στην πραγματικότητα πρόκειται για την τελευταία στροφή άπο 

το ποίημα « Ό δειλός έρως»2 7. Είχε διαδοθεί στην απόδοση πού δια

σώζει το χειρόγραφο του Μουσείου Μπενάκη. 

Το ποιηματάκι περιέχεται σέ χειρόγραφες ανθολογίες28, άλλα θά 

μας απασχολήσει έδώ ή μορφή μέ τήν οποία δημοσιεύεται στή συλλογή 

27. Ή τελευταία στροφή άπο τήν καντάτα «Amor timido» τοϋ Μεταστά-
σιου, στο πρωτότυπο Ιχει ώς εξής: 

«Placido zefiretto, 
Se trovi il caro oggetto, 
Digli che sei sospiro; 
Ma non gli dir di chi. 
Limpido rusceletto, 
Se mai t'incontri in lei, 
Dille che pianto sei; 
Ma non le dir qual ciglio 
Crescer ti fé' cosi». 

28. Βλ. Ariadna Gamariano, Influenta poesiei lirice neogrecesti asupra 
celei romànesti, Βουκουρέστι, 1935, 33. και I. Bianu, Catalogul Manuscriptelor 
Românesti, τ. Β', Βουκουρέστι 1913, άρ. 332. 
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του Marcellus29. Κάποιες αλλαγές πού διαπιστώνουμε έκεΐ, και το 
συνοδευτικό σχόλιο του γάλλου διπλωμάτη παρουσιάζουν ενδιαφέρον. 
Οι μικροδιαφορές είναι συνηθισμένες καί ασήμαντες («πές το» αντί 
«πέτο», «μη μετατραπείς» αντί του «μη μέ έντραπης» κ.ο.κ.) έκτος 
άπο μία. Στον τελευταίο στίχο, στο βιβλίο διαβάζουμε «να αύξησης» 
αντί του «να τρέχης». Φανερό πώς ό ((διορθωτής» θέλησε να αποδώσει 
σωστότερα, δπως νόμιζε, το ιταλικό crescere, άρα γνώριζε μέ κάποιο 
τρόπο το πρωτότυπο. 

Δεν το γνώριζε δμως αυτός πού έδωσε τα στοιχεία στον Marcel
lus, αν κρίνουμε από το σχόλιο του τελευταίου. "Εχοντας καταχωρήσει 
στις προηγούμενες σελίδες του βιβλίου του έναν άλλο «Ζέφυρο», ό 
Marcellus γράφει για τους στίχους πού είδαμε έδώ: «Cette seconde 
invocation au Zéphyre, bien supérieure à la première, rappelle 
les plus tendres élégies de Parny, et les dépasse peut-être dans 
son tour élégant et mélancolique. On la chante encore sur les bords 
de la Propontide qui la vit naître; car on prétend que le prince 
Jean Garadgea, ancien drogman de la Sublime-Porte, en est 
l'auteur». 

Άπο τήν αναφορά στον Parny θα κρατήσουμε το υψηλό μέτρο 
σύγκρισης, το πιο υψηλό ίσως για έναν γάλλο φιλόμουσο στο πλαίσιο 
της επικαιρότητας της στιγμής εκείνης. Μαζί μέ δλο τον τόνο του ση
μειώματος, είναι κι' αυτό μια ένδειξη πώς το ποίημα διατηρούσε δλη 
του τήν αίγλη ακόμα στή δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα, δταν ό 
γάλλος διπλωμάτης συγκέντρωνε το υλικό πού θα εντάξει πολύ αργό
τερα στο βιβλίο του. 

Τούτη ή απόσταση ανάμεσα στην περίοδο πού συγκεντρώνονται 
οι πληροφορίες (ό Marcellus φεύγει άπο τήν Πόλη το 1820) καί τα 
χρόνια πού γράφτηκε το βιβλίο του (έκδοση 1851), πρέπει να μας κάνει 
προσεκτικούς ως προς τήν ακρίβεια των υπόλοιπων στοιχείων, ειδικά 
ως προς τήν αναφορά του πιθανού συγγραφέα του ποιήματος πού συ
νοδεύεται εξάλλου μέ τήν επιφύλαξη «λένε πώς». Φυσικά τώρα ξέρουμε 
πώς οι στίχοι είναι του Μεταστάσιου. Ό 'Ιωάννης Καρατζάς του Νι
κολάου (1770-1808) δέν αποκλείεται να εϊναι ό μεταφραστής τους. 
Το δνομά του θα το συναντήσουμε παρακάτω πάλι, γιατί συνδέεται 
καί μέ ενα άλλο τραγουδάκι της συλλογής. Έκεΐ θα δούμε τί ερωτημα
τικά θέτει ή περίπτωση του. 

29. Marcellus, Chants du peuple en Grèce, τ. II, Παρίσι 1851, 104-106. 
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Ό άλλος «Ζέφυρος», πού απόσπασμα του δημοσιεύει 6 Marcellus 

μερικές σελίδες πιο μπροστά (σ. 100), είναι εξίσου γνωστός άπα χειρό

γραφα καί άπο τον «Νέο Έρωτόκριτο» δπου δημοσιεύεται ως «ξένον»: 

«Ζέφυρε, δταν το στήθος, της θεάς μου το ίδής, 

μη δροσιστικά φυσήσης, άλλα ως πυροειδής» 3 0. 

"Αλλη τόση διάδοση είχαν οι στίχοι: 

«*Ω Ζέφυρε γλυκύτατε εάν στο ριζικόν μου 

εΰρης το ύποκείμενον το άξιέραστόν μου» 3 1 . 

Καί στις δύο παραλλαγές επανέρχονται οι εικόνες - κλειδιά: ζέ-

φυρος=στεναγμός, καί βρύση, ποταμάκι=δάκρυ, εικόνες πού αποκα

λύπτουν ποια είναι ή πηγή τής έμπνευσης για τα τραγουδάκια αυτά. 

Είναι φανερό πώς ή μήτρα βρίσκεται στους τελευταίους στίχους της 

καντάτας του Μεταστάσιου « Ό δειλός έρως». 

Κρίνω χρήσιμο, τέλος, άπο τον κύκλο τών λυρικών του Μεταστά

σιου, να αναφερθώ στην καντσονέτα « Ή "Ανοιξις». Θα έχουμε έτσι άλλο 

ενα δείγμα γραφής, καθώς καί τή δυνατότητα για σύγκριση μέ τήν 

αντίστοιχη απόδοση του Σολωμού. 

Ή όκτάστιχη στροφή τής καντσονέτας εδώ μεταφέρεται σε έξά-

στιχα, μέ δεκαπεντασύλλαβους πάντα: 

«νά πού έ'φθασεν ή πρώτη τής ανοίξεως μορφή 

να στολίση μέ τά άνθη τών βουνών τήν κορυφή. 

νά πού γύρισε στα δάση ή πρότερα τους στολή 

νά τα πράσινα τα φύλλα, κι' εύωδία ή πολλή. 

Κι' εις τήν ίδικήν μου μόνην τήν άθλίαν τήν καρδιάν 

δεν γυρίζ' ή ησυχία όπου είχεν ή παλιά». 

Έ ν ώ δμως ή πρώτη στροφή αποδίδει λίγο - πολύ πιστά το ιταλικό 

κείμενο, παρακάτω ό μεταφραστής προχωρεί σέ ριζικές αλλαγές. Τήν 

αντίθεση (ευφορία τής φύσης — θλίψη τοϋ ερωτευμένου) πού ό Μετα-

30. Βλ. Δίον. Φωτεινού, Νέος Έρωτόκριτος, Βιέννη, τ. Α', 1818, 34. Πολύ 
παραλλαγμένο καί μέ ακροστιχίδα δημοσιεύεται στοΰ Ζήση Δαούτη, Διάφορα 
•ηθικά και αστεία στιχονργήματα, Βιέννη, 1818, 106-107. Παραλλαγμένο μεταφέρ
θηκε καί στα ρουμάνικα άπο τον Γιάγκο Βακαρέσκο, βλ. Ariadna Camariano, 
δ.π., 30-33. 

31. Βλ. Δίον. Φωτεινού, δ.π. τ. Β', 137 καί Ζήση Δαούτη, δ.π., 113. Ε π ί 
σης Λ. Βρανούση, ΟΙ Πρόδρομοι, [Βασική Βιβλιοθήκη τ. 11], Ά θ . 1955, 77. 
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στάσιος χρησιμοποιεί μόνο στην πρώτη στροφή, ό δικός μας μετα

φραστής τή μετατρέπει σέ βασικό μοτίβο πού επανέρχεται σέ κάθε 

στροφή. "Ετσι το τελευταίο δίστιχο της κάθε στροφής επαναλαμβάνει το 

ίδιο παράπονο: δεν μπορεί να σταματήσει «των δακρύων μου ή βρύ-

σις», δεν μπορεί να διαλυθεί «το νέφος τών μυρίων μου δεινών» κ.ο.κ. 

Ή ελαφριά και ανώδυνη μελαγχολία του ιταλικού κειμένου παρο

ξύνεται και μετατρέπεται σέ μονότονη θρηνωδία φαναριώτικου τρα

γουδιού. 

Ή τελευταία στροφή δεν έχει καμιά σχέση με τήν κατάληξη της 

καντσονέτας του Μεταστάσιου : 

«Δι' αυτό βουνά καί δάση πρασινάδες και νερά 

δλα είναι τυραννία εις εμένα φοβερά. 

Τών ζέφυρων τα ωραία καί φυσίματα τερπνά 

εις έμενα είναι φλόγες, είν' αφόρητα δεινά. 

Τέλος πάντων κάθε πράγμα όπου δεν είναι αυτή 

είν' σ' εμένα τυραννία, βάσανος πολλά σωστή». 

Τοΰτο το τελευταίο κομμάτι θυμίζει στίχους άπο μια άλλη «"Α

νοιξη» του Μεταστάσιου, τήν ομώνυμη καντάτα του 3 2 . 

"Εχουμε συνεπώς μια περίπτωση δπου ή μετάφραση μετατρέπε

ται σέ διασκευή, με προσθήκες, συγκολλήσεις, επαναλήψεις, δπου κυ

ρίως ή ανεπαίσθητη μεν άλλα συστηματική μετατόπιση στους τονισμούς 

διαμορφώνει διαφορετικό ποιητικό ΰφος, εκφράζει μιαν άλλη αισθητι

κή αντίληψη. 

'Επίσης ή περίπτωση αυτή μας βοηθάει να προσεγγίσουμε ή να 

ερμηνεύσουμε μερικά στιχουργήματα της συλλογής, οπού χρησιμο

ποιούνται μεν μοτίβα άπο τον Μεταστάσιο, δμως ή μεταλλαγή ή ή 

παραποίηση τους είναι τόσο έντονες, ώστε ή αναγνώριση ή ή ταύτι

ση να γίνεται έ'ργο πολύ δύσκολο. 

Σέ ενα μόνο άπ' αυτά τα στιχουργήματα, τα άδηλης πατρότητας, 

θα αναφερθώ, οχι τόσο επειδή διακρίνονται έκτυπα σ' αυτό τα χαρακτη

ριστικά της αμφίβολης προέλευσης, δσο για τα ενδιαφέροντα στοιχεία 

32. Νομίζω πώς υπάρχει αντιστοιχία μέ τους παρακάτω στίχους άπο τήν 
καντάτα «La primavera»: 

«Ogni fior che si colori, 
ogni zefiro che spiri, 
Quanti, oh Dio, quanti sospiri 
Al mio cor ha da costar!» 
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πού προκύπτουν, αν παρακολουθήσει κανείς τις διαδοχικές μεταμφιέσεις 

του. 'Αποσπάσματα και ποικίλες παραλλαγές του έχουν περάσει σέ 

πολλές χειρόγραφες ανθολογίες και εκδόσεις. Στη συλλογή πού παρου

σιάζουμε είναι καταχωρημένο ολόκληρο — εννέα πεντάστιχες στρο

φές. Ή συνοχή καί ή συνέπεια στην ανάπτυξη του θέματος τείνουν να 

μας πείσουν πώς έχουμε εδώ τήν αυθεντική μορφή του στιχουργήματος, 

πριν αυτό υποστεί αλλοιώσεις καί μετατροπές. Παραθέτω το μεγαλύ

τερο μέρος: 

[1] 

«Τρέξατ' Ιρωτες ελάτε 

πάρτε βέλη καί φωτιές 

Καί άνίσως αγαπάτε 

νά το στήθος μου κτυπάτε, 

μ' αναμμένες σαϊτιές 

[2] 

μια καρδιά άπηλπισμένη 

αχ τί θέλει πια να ζή; 

Ζώσα άλλο τί κερδαίνει; 

παρά θέατρον να γένη, 

τών παθών δλων μαζύ; 

[3] 

"Οταν ήλιοι άνατέλουν 

πανταχού θερμοί λαμπροί 

εϊς έκείνην μόν' δέν θέλουν 

τήν ακτίνα των να στέλλουν 

κι αν τήν στέλλουν είν' ψυχρή. 

[4] 

Κι δταν ζέφυροι φυσοοναι 

εις αυτήν μόν' καΰσις είναι 

γιατί δλα άγαποΰναι 

τα στοιχεία να δρμοϋναι 

κατ' αυτής μ' ακραν δρμήν. 

[6] 

Εις λιμένα ναυαγίζει 

καί διψά στους ποταμούς 

πανταχού στο παν γογγύζει 

απειλεί καί μουρμουρίζει 

μέ σκληρούς φοβερισμούς. 

[7] 

Στην ξηραν βρίσκει πελάγη 

κι ε'ις το πέλαγος ξηρές, 

Καί είς τές πηγές αν πάγη 

οϋτε κόμπον δέν συνάγει, 

γιατί γίνονται ξηρές » 

[9] 

φθάνει πια φθάνει ελάτε, 
έρωτες τερπνοί φονεΐς, 
μή πονεΐτε μόν' κτυπάτε 
για να λέγη να καυχάται 

πώς δέν πόνεσαι κανείς.» 

Το μέτρο καί ό ρυθμός θυμίζουν ορισμένα έμμετρα κομμάτια άπο 

τις προηγούμενες σελίδες της συλλογής, ιδιαίτερα άπο το « Ό "Ερως 
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αιχμάλωτος» («Νύμφες τρέξατε ελάτε/πλέον μήν καρδιοκτυπάτε») μόνο 

πού έδώ ή πεντάστιχη στροφή έχει μεγαλύτερη ποικιλία στη ρίμα. Ή 

είκονοπλασία επίσης αφήνει να διαφανεί κάποια συγγένεια με τον Μετα-

στάσιο. "Ομως ή υπερβολή στην παραστατική απεικόνιση των αντι

θέσεων εϊναι τέτοια πού μας οδηγεί κατευθείαν στα πιο αυθεντικά 

γνωρίσματα της φαναριώτικης στιχουργίας. Δέν ξέρω αν είναι τυχαίες, 

πάντως είναι πολύ χαρακτηριστικές οι ομοιότητες σε μερικά σημεία 

με το ποίημα του 'Αλέξανδρου Κάλφογλου «*Ω τί κουριόζα συμφορά» 

(«εις τον λιμένα ναυαγώ» ή «ζητώ στον ποταμόν νερον / τον βρίσκω 

παρευθύς ξερον»' πρβλ. με το παραπάνω, 6η και 7η στροφή). Μό

νο πού στους στίχους του Κάλφογλου δεν αναφέρεται ό έ'ρωτας ως 

αιτία της «συμφοράς». 

Το «Τρέξατ' έ'ρωτες» το έχει χρησιμοποιήσει ό Δίον. Φωτεινός 

στον «Νέο Έρωτόκριτο» 3 3 με πολύ αλλαγμένες τίς τελευταίες στρο

φές. Στή συλλογή του Marcellus, πάλι, βρίσκουμε το δεύτερο πεντά-

στιχο («μια καρδιά άπηλπισμένη») ενσωματωμένο στο ποίημα «*Η 

Ά γ α π η τ ι κ ή » 3 4 . 

'Ιδιαίτερα χαρακτηριστική για τή διάδοση τών στίχων είναι ή 

παρουσία τους μέσα σε δύο χειρόγραφες μουσικο-ποιητικές ανθολο

γίες, με διαφορετική μορφή. Στο χειρόγραφο «Συλλογή ποιημάτων. . . 

υπό Ν. Λογάδη» 3 5, το πρώτο πεντάστιχο είναι πανομοιότυπο μ' εκείνο 

πού εξετάζουμε έδώ, ενώ οί υπόλοιπες στροφές εϊναι άσχετες. Στο 

χειρόγραφο Ραιδεστηνου3 6 είναι καταχωρημένο, σαν αυτοτελές τρα

γουδάκι, μόνο το πρώτο πεντάστιχο. Έ δ ώ δμως έχουμε μια πολύτι

μη μαρτυρία για το στιχουργό καί το συνθέτη: «Σύνταξις γραμμάτων 

Μπεϊζαδέ Γιάγκου Καρατζά, μέλους δε 'Ιακώβου Πρωτοψάλτου»3 7. 

Ό μπεϊζαδές Γιάγκος Καρατζάς, στον όποιο, κατά το χειρό

γραφο Ραιδεστηνου, προσγράφεται το ποίημα «Τρέξατ' έρωτες ελάτε», 

εϊναι πρόσωπο πού το συναντήσαμε ήδη σε προηγούμενες σελίδες τού

της της εργασίας. Τον 'Ιωάννη Καρατζά, γιο τοϋ ηγεμόνα Νικολάου 

Καρατζά, τον αναφέραμε παραπάνω γιατί έχει μεταφράσει δράματα του 

33. Δίον. Φωτεινού, ο.π., τ. Α', 30-31 
34. Marcellus, ο.π., 94-96. 
35. Στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, χφ. άρ. 231, φφ 17-18. 
36. Μουσικον Λαογραφικον Άρχεΐον Μέλπως Μερλιέ. Χειρόγραφον Ραιδε

στηνου «Κοσμικά τραγούδια 18ου-19ου αιώνος», άρ. 6 (σ. 3). 
37. Βλ. Μάρκου Δραγούμη, «Δημοτική καί λόγια μουσική στην προεπανα

στατική Ελλάδα», περ. Τζαζ, άρ. 7-9 (1979-1980), 242. 



Δημ. Σπάθης, ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΟΓ 269 

Μεταστάσιου («Δημοφών» κ.ά.) και γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες 

του Marcellus, φερόταν ώς ό ποιητής του «Ζέφυρε γλυκέ. . . ». ΕΖναι 

καιρός να κοιτάξουμε σύντομα εδώ τα ερωτηματικά πού γέννα ή πι

θανή υποψηφιότητα του ώς μεταφραστή ή ώς συγγραφέα για ενα μικρό 

ή μεγάλο μέρος τών έ'ργων πού εξετάσαμε παραπάνω. 

Ό 'Ιωάννης Καρατζάς γεννήθηκε το 1770 καί μεγάλωσε σε ενα 

εξαιρετικά ευνοϊκό για τή μόρφωση του οικογενειακό περιβάλλον. Ό 

πατέρας του Νικόλαος, μέγας διερμηνέας στα 1777-1782 καί ηγεμόνας 

Βλαχίας στα 1782-1783, ήταν για τήν εποχή του «εις τών μάλλον εύ-

παιδεύτων νεωτέρων Ελλήνων» 3 8 , μεταφραστής του Βολταίρου, συγγρα

φέας με πολύπλευρα ενδιαφέροντα καί πλούσια παραγωγή, πού κυκλο-

φορησε ως επι το πλείστον χειρόγραφη . 

Ό 'Ιωάννης, ό πιο προικισμένος άπα τα εννέα παιδιά, νεώτατος 

αναδείχθηκε σε θέσεις περίίοπης 4 0. "Εγινε δραγουμάνος του στόλου (1799-

1800) καί μέγας διερμηνέας το 1808. Στή θέση αυτή τον βρήκε πρόωρα 

ό θάνατος. Ή φήμη για τίς λογοτεχνικές του ασχολίες οφειλόταν σε 

κάποιες, οχι συγκεκριμένες, μαρτυρίες τών συγχρόνων του καί στην 

προφορική παράδοση. Χαρακτηριστική για τήν έ'ξαρση καί τήν ασάφεια 

της είναι ή μαρτυρία του Παναγιώτη Κοδρικά, ό όποιος έχοντας υπο

γραμμίσει τήν πνευματική συμβολή του αύθέντου Νικολάου Καρατζά, 

ξεχωρίζει στή σειρά τών λογίων πού διαπρέψανε στα γράμματα το γιό 

του, «τον εις τήν καθαρότητα της γλώσσης πατρώζοντα Ίωάννην τον 

Καρατζάν, τον έ'κλαμπρον της Αυθεντικής αυτής γενεάς βλαστόν, δς 

τω της μεγάλης Δραγομανίας άξιώματι εν αυτή τή νεαρά του ηλικία 

εύκλεώς διαπρεπών, άώρως τον βίον μετήλλαξεν»4 1. Με βάση τα συμ

φραζόμενα, ό Κοδρικάς ώς «καθαρότητα της γλώσσης» εδώ εννοεί κυ

ρίως τήν απαλλαγή της άπο ξενισμούς, βαρβαρισμούς κλπ. Τήν ίδια 

φροντίδα τήν αναγνωρίσαμε καί στα κείμενα του δικού μας μεταφραστή, 

κανείς δμως δεν μπορεί να διεκδικήσει στον τομέα αυτόν κάποια απο

κλειστικότητα. 

38. Βλ. Έ π . Σταματιάδου, Βιογραφίαι τών 'Ελλήνων Μεγάλων Διερμηνέων 
τον 'Οθωμανικού Κράτους, Ά θ . 1865, 143-144. 

39. Βλ. Κ. Θ. Δημαρά, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Ά θ . 1977, 151, καί 
Ariadna Camariano — Cioran, «Nicolas Caragea, prince de Valachie, tra
ducteur de la langue française, 'Αθηνά τ. 73-74, 1972-1973, 245-266. 

40. Βλ. Έ π . Σταματιάδου, δ.π., 158-160 καί Βασ. Σφυρόερα, 01 Δραγο-
μάνοι τον Στόλου, Ά θ . 1965, 139-143. 

41. Βλ. Παν. Κοδρικα, Μελέτη της Κοινής 'Ελληνικής Διαλέκτου, τ. Α', 
Παρίσι 1818, 173. 
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"Αν θεωρήσουμε πώς οι ημερομηνίες και οι ηλικίες (μαζί και ή 

ηλικία του χειρογράφου πού παρουσιάζουμε εδώ) είναι σωστές, τότε 

αντιμετωπίζουμε το ερώτημα: Μπορούσε άραγε, προικισμένος πιθανόν 

με πρώιμο ταλέντο και μεγαλωμένος σε εξαιρετικά προνομιούχο περι

βάλλον, ό 'Ιωάννης Καρατζάς σε ηλικία 15 ετών να είχε, έστω αρχίσει, 

μια τόσο σημαντική μεταφραστική εργασία; Καί επί πλέον μια εργασία 

πού δείχνει και γνώση του αντικειμένου καί κάποια δυνατότητα ή του

λάχιστον πρόθεση επιλογής άπο το έργο του Μεταστάσιου ; 

"Ενα άλλο στοιχείο πού πρέπει να εντάξουμε στή συλλογιστική μας 

είναι οί βεβαιωμένες τώρα μεταφράσεις του Ί ω . Καρατζά πού σώθηκαν. 

Οι μαρτυρίες πού είχε συγκεντρώσει ό Σταματιάδης42 επιβεβαιώθηκαν 

σε ένα μεγάλο ποσοστό χάρη στο χειρόγραφο της Ζωσιμαίας Βιβλιο

θήκης πού εντόπισε καί περιέγραψε πριν μερικά χρόνια ό Λίνος Πολί

της4 3. Τα δράματα, υπενθυμίζω, είναι τρία: ό «Δημοφών», ή «Ύπερ-

μνήστρα» καί «Νήσος ή έρημος» σε έμμετρη πολύ προσεγμένη μετά

φραση. Παραβάλλοντας τις πεζές μεταφράσεις πού παρουσιάσαμε εδώ 

μέ τις έμμετρες του χειρογράφου της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης, διαπι

στώνουμε πώς ή γραφή είναι διαφορετική καί διακρίνουμε επίσης στις 

τελευταίες μια μεγαλύτερη μεταφραστική άνεση. "Ομως ή σύγκριση δέν 

μπορεί να μας δώσει κανένα ακαταμάχητο τεκμήριο. "Επειτα το χειρό

γραφο της Ζωσιμαίας δεν έχει ακριβή χρονολόγηση πού πιθανόν να διευ

κόλυνε κάποιες υποθέσεις. "Ετσι το ερώτημα πού θέσαμε παραπάνω πρέ

πει να το συμπληρώσουμε καί να το διατυπώσουμε ως έξης: μπορούσε 

ό'Ιω. Καρατζάς να είναι μεταφραστής καί για τα έξη δραματικά καί για 

τα λυρικά έργα του Μεταστάσιου; 

Σημειώνω μέ τήν ευκαιρία πώς ή έκδοση του «Δημοφόντη» άπο 

τον Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη στή Βιέννη το 1794 (απόδοση σε πεζό 

μετά στιχουργίας), δέν έχει σχέση μέ τή μετάφραση του ομώνυμου έργου 

άπο τον Ί ω . Καρατζά. Χρήσιμο είναι να θυμηθούμε οτι στον πρόλογο της 

έκδοσης ό Λαμπανιτζιώτης είχε αναγγείλει πώς σύντομα θα τυπώσει καί 

άλλα δράματα του «περίφημου Μεταστάσιου». 'Ανάμεσα τους ήταν καί ή 

«'Ακατοίκητος νήσος»44. Ή εξαγγελία εκείνη δέν πραγματοποιήθηκε. 

42. Έ π . Σταματιάδου, ό'.π., 159-160. 'Απόγονοι της οικογένειας Καρατζά 

τοϋ είχαν δώσει τις σχετικές πληροφορίες 

43. Λίνου Πολίτη, Παλαιογραφικά άπο τήν "Ηπειρο, δ.π., 368-370. 

44. Ό εκδότης πιθανότατα γνώριζε το κείμενο της μετάφρασης πού σώζεται 

στο χειρόγραφο Ήλιάσκου. Βλ. Δ. Σπάθη, Τόμυρις, βασίλισσα της Σκυθίας. . 

β.π., 259. 
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Πρόβλημα, συνεπώς, με πολλούς άγνωστους, πού για να φωτιστεί 

χρειάζεται να διασταυρωθούν τα υπάρχοντα στοιχεία με συμπληρωματι

κές πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Τα ελαστικά δρια πού είχε την εποχή 

εκείνη ή έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας, ή ανωνυμία, οί ιδιομορφίες 

τής χειρόγραφης κυκλοφορίας δεν μας υπόσχονται πώς ή λύση θα είναι 

εύκολη. Για τήν ώρα το πεδίο είναι ανοιχτό για ποικίλες υποθέσεις 

(διορθώσεις στις χρονολογίες, αμφισβήτηση τής άποψης πώς Ολα τα κεί

μενα του χειρογράφου μας ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο κλπ. κλπ.). 

Καί για να ξαναγυρίσουμε ή να περιοριστούμε στα στιχουργήματα, 

μια καί το όνομα του Ί ω . Καρατζά σ' αυτόν ειδικά το χώρο το συναντή

σαμε, δεν πρέπει να αγνοήσουμε μια υπόθεση πού ίσως είναι καί ή πιο 

βάσιμη. "Αν ό Ί ω . Ν. Καρατζάς είχε αντιγράψει κάποιους στίχους 

(είτε γνωστού του μεταφραστή-συγγραφέα είτε ποιήματα αδέσποτα) στο 

δικό του καταστιχάκι, πού πέρασε έπειτα σε πολλά χέρια, αυτό ήταν 

αρκετό για να συνδεθεί το ονομά του με τα κείμενα αυτά καί να μείνει 

ό Καρατζάς στη μνήμη τών συγχρόνων του ως ό δημιουργός τους. 

Μια πολύτιμη εφεδρεία για να αντλήσουμε περισσότερες πληροφο

ρίες είναι καί τα υπόλοιπα στιχουργήματα άπο το κεφάλαιο του χειρό

γραφου πού εξετάζουμε, στα όποια δμως για τή φάση αυτή ή έρευνα 

δεν μπορούσε να επεκταθεί. "Αν καί πολλά από τα πρωτότυπα έμμετρα 

πού βρίσκουμε εδώ δεν αντιπροσωπεύουν σημαντικά επιτεύγματα σε 

σύγκριση με τα γνωστά αντιπροσωπευτικά δείγματα άπο το είδος τών 

φαναριώτικων τραγουδιών, εν τούτοις ή αντιπαραβολή καί οί συσχετί

σεις με ανάλογα κείμενα άπο τις χειρόγραφες συλλογές μπορεί να απο

δειχθεί χρήσιμη. 

"Αφησα τελευταίο ένα εκτενές έμμετρο, γιατί αντιπροσωπεύει ξε

χωριστό ποιητικό είδος καί γιατί δεν ανήκει μέν στον Μεταστάσιο, 

οΰτε δμως φαίνεται να είναι πρωτότυπο. Το «Φονεύς ό ακούσιος» (σ. 

157-166), σε μορφή έμμετρης επιστολής, διαπιστώνουμε δτι αναφέρεται 

στο τελευταίο επεισόδιο άπο τήν ιστορία του Κέφαλου καί τής Πρόκρης, 

μέ βάση το μύθο, δπως παραδόθηκε άπο τον Όβίδιο στις «Μεταμορφώ

σεις». Το αφηγείται, χωρίς να ονομάζεται, ό Κέφαλος στον φίλο του 

Έργαστο, σε ζευγαρωτούς δεκαπεντασύλλαβους (ή σε οκτασύλλαβους 

στα καθαρά λυρικά μέρη, δπως είναι το «τραγούδι» του Κέφαλου: « Έ λ α 

αύρα γλυκύτατη / κ α ί δροσιά ωραιότατη...»). Περιγράφει στή αρχή τήν 

ευτυχισμένη ζωή πού περνούσε στα δάση καί τον άνέφελο έρωτα του 

μέ τήν Πρόκρη (πού ό άγνωστος μεταφραστής γράφει Πρόκνη, μπερ

δεύοντας εδώ μια άλλη δύστυχη ηρωίδα του Όβίδιου). Κάποιοι δμως 
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έβαλαν σε υποψίες τή ζηλότυπη ερωμένη του, πού πήγε μια μέρα κρυφά 

να τον παραμονέψει στο δάσος. Ό Κέφαλος, νομίζοντας πώς πίσω άπο 

τους θάμνους βρίσκεται κρυμμένο ελάφι, τή σκοτώνει με το τόξο του. 

Ή έ'μμετρη επιστολή ανακατεύει στοιχεία άπο τα ποιμενικά ειδύλ

λια με μοτίβα γνωστά άπο τις ιδιαίτερα δημοφιλείς τον 18ο αιώνα ιστο

ρίες των «δυστυχισμένων εραστών». Ό 'ίδιος μύθος είχε εμπνεύσει πολ

λούς συγγραφείς άπο τήν εποχή της 'Αναγέννησης. Τον 18ο αιώνα, στο 

πλαίσιο τώρα της αίσθηματολογίας, σημειώνεται ανανεωμένο ενδιαφέ

ρον καί για τούτον το μύθο, δπως και για άλλα θέματα παρμένα άπο τον 

Όβίδιο. "Ετσι, ή άμεση πηγή, άπο τήν οποία μπορεί νά άντλησε ό 

έλληνας διασκευαστής είναι δύσκολο νά εντοπιστεί. Δύσκολο νά προσδι

ορίσουμε άν βρίσκεται ανάμεσα στα έργα κάποιου ιταλού αρκαδικού ποιη

τή ή, πιο μακριά, στα γραφτά ενός άπο τους γάλλους συγγραφείς, πού 

εκείνα τα χρόνια είχαν χρησιμοποιήσει το ίδιο θέμα. 

'Απαιτείται βέβαια μεθοδικότερη έρευνα τόσο για το παραπάνω 

έργο, δσο καί για άλλους στίχους πού προδίδουν μίμηση, επιρροή ή δια

σκευή άπο άγνωστα μέχρι στιγμής πρότυπα. 

Το σύνολο της παραγωγής πού βρίσκεται συγκεντρωμένη στο λυ

ρικό κεφάλαιο του χειρογράφου μας — μαζί με δσα νεώτερα στοιχεία 

έφεραν σε φως άλλες αντίστοιχες έρευνες τα τελευταία χρόνια — δείχνει 

πώς οί δυνάμεις πού χρειάστηκε νά κινητοποιηθούν για νά προετοιμά

σουν τήν αναγέννηση του ελληνικού ποιητικού λόγου ήταν πολύ σημαντι

κότερες, άπ' δσο άφηναν νά φανεί οί ως τώρα γνωστές πηγές. 

Για τή διαδρομή πού πραγματοποιεί ή νεοελληνική ποίηση άπο τον 

Δαπόντε ως τον Χριστόπουλο και τον Βηλαρά, πρέπει νά δούμε μήπως 

ή παρέμβαση καί ή συμμετοχή του Μεταστάσιου, διακριτική καί έμμε

ση ίσως, υπήρξε σημαντικότερη άπ' δσο νομίζαμε. Το κεφάλαιο πού 

κλείνουμε τώρα προσφέρει αξιόλογο υλικό για κάποιες επανεκτιμήσεις. 

III. Στιχουργήματα τοδ Γεωργάκη καί του 'Αλέκου 

Ξεχωρίσαμε σαν τρίτη ενότητα τα στιχουργήματα τά καταχωρη

μένα στις σελ. 233-249 του κώδικα, οχι μόνο γιατί είναι γραμμένα άπο 

άλλο χέρι, άλλα γιατί πράγματι διαφέρουν ουσιαστικά άπο τά λυρικά 

κείμενα του προηγούμενου κεφαλαίου. Είναι σαφώς πρωτότυπα, ξεχω

ρίζουν, ειδικά τά τέσσερα πρώτα, ως προς το περιεχόμενο τους, ξεφεύ

γουν άπο τήν ανωνυμία των προηγούμενων καί γενικά μας φέρνουν άλλου 

τύπου πληροφορίες. 
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Μέσα στα πλαίσια αύτοΰ του κεφαλαίου διακρίνονται καθαρά δύο 

διαφορετικά ποιητικά ε'ίδη. Άπ!) τα δώδεκα στιχουργήματα τα τέσσερα 

πρώτα είναι ήθικοδιδακτικά με κάποια δηκτική διάθεση, ενώ τα άλλα 

δκτώ είναι ερωτικά φαναριώτικα τραγούδια. 

Κάθε μία άπα τις δύο ομάδες ποιημάτων έ'χει τον δικό της στιχουργό. 

Ό άνθολόγος-άντιγραφέας είχε τη φωτεινή έμπνευση να καταγράψει τα 

ονόματα τους, πράγμα πού συμβαίνει σπάνια στις πρώιμες ποιητικές 

ανθολογίες. Βέβαια τα ονόματα αυτά θέλουν αποκρυπτογράφηση, ωστόσο 

οι πληροφορίες είναι πολύτιμες και μπορούμε σε κάποιο ποσοστό να τίς 

αξιοποιήσουμε. 

Τα τέσσερα έ'μμετρα διδακτικά πού έχουν καταγραφεί στις σελ. 

233-236 αποδίδονται στον Γεωργάκη Τερτζιμανζαδέ. Και πράγματι 

έχουν ενότητα ύφους, ενότητα θεματική, φέρνουν τή σφραγίδα μιας συγ

γραφικής προσωπικότητας με ξεκάθαρη ηθική στάση και σαφή αντίληψη 

για τα εγκόσμια. 

'Ιδιαίτερα στα τρία πρώτα καί ή στιχουργική τεχνοτροπία είναι 

πανομοιότυπη. Το κάθε δίστιχο — ζευγαρωτοί δεκαπεντασύλλαβοι με ε

σωτερική ρίμα — είναι κάτι σαν γνωμικό πού περικλείνει ή τείνει νά 

διατυπώσει ενα ηθικό δίδαγμα: 

«θέλεις να σε εύφημουν, ως τών ταλαίπωρων πόρον 

δίδε πάντα εις πτωχούς, βάλλε εις τον κόρον ορον». 

•Λ 

η 

«προκριτότερος πτωχός ή δσον ό κροΐσος ϊσος 

επειδή τοιούτος ων διεγείρεις μίσος 'ίσως». 

Το στόχο της επιγραμματικής διατύπωσης του διδάγματος θέλει 

να εξυπηρετήσει καί ή ηχηρή ομοιοκαταληξία. Ή τελευταία λέξη του 

κάθε δεκαπεντασύλλαβου, σαν ήχώ ή αντίλαλος επαναλαμβάνει τήν προη

γούμενη ή τίς δύο τελευταίες συλλαβές της προηγούμενης λέξης. 'Εκείνα 

τα χρόνια τήν «ήχώ» καί τήν «ήχολογία» τή χρησιμοποιούσαν πολύ σε 

αισθηματικά τραγουδάκια. 'Ωστόσο δεν είναι σίγουρο άπο ποια πρό

τυπα, ελληνικά ή ξένα, παλαιά ή πρόσφατα, έ'χει δανειστεί ό στιχουργός 

τή μανιέρα αυτή. 

Είναι δμως γεγονός πώς για να πετύχει το στόχο του καταφεύγει 

σέ λεκτικές καί συντακτικές ακροβασίες, με αμφίβολης ποιότητας απο

τελέσματα, πού, για τον σημερινό αναγνώστη, κάπου αγγίζουν το δριο 

του κωμικού: 
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«βλέπεις μεν και ευπρεπείς εις τους έγκατοίκους οίκους 

πλην ευρίσκεις πανταχού εις τους όμηλίκους λύκους» 

«εις ένάρετον ψυχήν δεν χωρεί ουδόλως δόλος 

άδολος καί τολμηρός γένου ασυστόλως δλως 

μη κινείσαι έχθρωδιώς κατά των άφίλων φίλων 

τίμα δμως τον πιστον ως τριαντάφυλλων φύλλον». 

Σκόπιμα διάλεξα τα παραπάνω δίστιχα άπο το πρώτο ποίημα (σ. 233), 

γιατί μεταξύ άλλων, μερικά παρηχητικά τους παραπέμπουν σε ένα άλλο 

έμμετρο σατιρικό, πού κυκλοφόρησε πολύ, χειρόγραφο καί τυπωμένο: 

«Τί ασυστόλως / 6 κόσμος δλος / έφθασε νά 'ναι / ψευτιά καί δόλος». 

Καί παρακάτω στο ίδιο: «Συνομηλίκους / τους βρίσκεις λύκους / κι' 

εις την φιλίαν / τόσον άδικους»4ο. Το έμμετρο αυτό είναι πιο εύστοχο 

καί καλοδουλεμένο, άλλα δεν αποκλείεται ό στιχουργός του να χρωστά 

κάτι, ως προς το θέμα καί την τεχνοτροπία, στον δικό μας Γεωργάκη. 

Το ιδεολογικό νήμα πού διαπερνά τα τέσσερα στιχουργήματα, τα 

συνδέει μέ τα διδακτικά του Καισάριου Δαπόντε, με τον 'Αλέξανδρο 

Κάλφογλου της «'Ηθικής Στιχουργίας» καί, άπο μια άποψη, επίσης μέ 

τον Πολυζώη Κοντό καθώς καί άλλους μεταγενέστερους ήθικολόγους-

στιχοπλόκους. Ή διαφθορά, «αϊ κακαί δρέξεις-εξεις», ή μανία του 

πλούτου, πού υπονομεύει τίς ηθικές αξίες, ελέγχονται άπο θέσεις της 

παραδοσιακής ηθικής καί τής χριστιανικής ασκητικής. 

Το πρώτο ποίημα, πού ενα δίστιχο του («θέλεις νά σε εύφημοΰν...») 

παράθεσα πιο πάνω, συνεχίζει: 

«ή ανάγκη του χρυσού εϊναι μια αχρεία χρεία 

ή λιτότης καθ' αυτό ειν' τή άληθεία θεία 

αποκτώνται τα καλά, πλην μέ πολυτρόπους τρόπους 

πολυχρόνιον καιρόν καί αδιάκοπους κόπους» 

καί τελειώνει : 

«όστις έ'ζησεν αίσχρώς έκ τών άνοήτων ήτον 

εσύ πάσχε νά φανείς καί έκ τών προκρίτων κρείττων». 

Το δεύτερο, πού αποτελείται επίσης άπο 12 δίστιχα, καί το τρίτο 

(7 δίστιχα) είναι κορεσμένα άπο ηθικές προσταγές, του τύπου «προ-

45. Ζ. Δαούτη, δ.π., 88-90 καί Λ. Βρανούση, ΟΙ Πρόδρομοι, ο.π., 73-75. 
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κριτότερον πτωχός», καί ποικίλες παραινέσεις κάπως ασυνάρτητες στη 

διατύπωση τους όπως, π.χ., 

«πρόσεχε μή κρημνισθεΐς εις τον τών κολάκων λάκκον 

γιατί γίνεσαι σκοπός τότε χαιρέκακων άκων». 

Άλλα υπάρχουν καί στιγμές έξαρσης: 

«έχει της πατρώας γης ή τερπνή αγκάλη κάλλη 

καί ό άπομακρυσμος είναι παραζάλη άλλη». 

Το τρίτο («κατεδαφίζουν πλείοναις οι οίνοπώλεις πόλεις») αναφέ

ρεται ειδικότερα στην κραιπάλη καί σε καταχρήσεις πάσης φύσεως. 

'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έ'χει το τελευταίο έ'μμετρο αυτής τής σειράς 

(σ. 236) καί για τή στιχουργική του ιδιορρυθμία καί επειδή ξαναπιάνει 

καί αναπτύσσει το θέμα τής χρυσοθηρίας, απαριθμεί τα κακά πού φέρνει 

του πλούτου ή άχορταγιά, όπως θάλεγε ένας παλαιότερος ποιητής. 

Παραθέτω το μεγαλύτερο μέρος καί αντιγράφω τους στίχους με 

τή μορφή πού έχουν στο χειρόγραφο. Τα ήμιστίχια όμοιοκαταληκτοϋν 

καί το ποίημα διαβάζεται οριζοντίως καί καθέτως: 

«όστις θέλει καί ζητεί, 

άκορέστως να πλουτεΐ, 

ως ανόητος θαρρεί, 

πώς μεγάλως εύμοιρεΐ, 

χαίρει τέρπεται σκιρτά, 

καί νομίζει πώς πετά, 

ως παράφρων καί τρελλός, 

δέν βαθύνει παντελώς, 

πώς καθ' δσον ευτυχεί, 

άλλο τόσον δυστυχεί, 

ή του πλούτου συλλογή, 

γίνεται κακών πηγή, 

άμαυρεΐ το ευκρινές, 

φθείρει το ειλικρινές, 

φέρει θλίψεις γογγυσμούς, 

διεγείρει πειρασμούς, 

την άγάπην αφαιρεί, 

πάθη άναζωπυροΐ 

το κακόν χειραγωγεί 

όστις πάντοτε γυρεύει 

θησαυρούς να ταμιεύει 

άστοχάστως εκλαμβάνει 

πώς το πάν απολαμβάνει 

εύθυμεΐ πηδά χορεύει 

καί θαρρεί πώς βασιλεύει 

όμοιος σχεδόν με κτήνη [;] 

ούτε ημπορεί να κρίνει 

πώς ενώ επισωρεύει 

καί ένώ πλουτεΐ πτωχεύει 

ή πολλή χρυσολογία 

είναι μία τυραννία 

υστερεί τήν ήσυχίαν 

καί γεννά καί ύποψίαν 

τον έγκέφαλον ταράττει 

καί τα πάντα μεταπλάττει 

τήν διάνοιαν συγχίζει 

του νοος το φώς σκοτίζει 

καί το μίσος ευκολύνει 
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εις ενέδρας υπουργεί [;] καί τον συμπαθή σκληρύνει 

διαιρέσεις προξενεί, διεγείρει πάθη φθόνον 

εις έπιβουλάς κινεί, καί συνεπιφέρει φόνον». 

Ό ποιητής άφοϋ διακηρύξει πώς ό ίδιος είναι απαλλαγμένος άπο 

τή δίψα του χρήματος («πλούτε πλούσιε κακίας... μόν' εγώ δέν σε κρατώ, 

μόν'εγώ δέν σε λατρεύω»), καταλήγει: 

«δόξα άρα τώ θεώ, δόξα άρα τώ κυρίω 

τω παραδοξοποιώ, τω ύψίστω καί τω θείω». 

Το δοξαστικό αυτό κλείνει το κεφάλαιο με τα τέσσερα ποιητικά 

πονήματα του Γεωργάκη. 

'Ανάμεσα στους1 λόγιους της περιόδου στην οποία εντάσσεται το 

χειρόγραφο μας, εκείνος πού έχει δλα τα νόμιμα προσόντα καί μπορεί να 

διεκδικήσει την πατρότητα τών παραπάνω στιχουργημάτων είναι ό 

Γεώργιος Σούτσος, υιός του Νικολάου Σούτσου, «ποτέ μεγάλου Διερ-

μηνευτοΰ της κραταιάς τών 'Οθωμανών βασιλείας», δπως εμφανίζεται 

ό Γεωργάκης στους τίτλους καί τών δύο βιβλίων πού τύπωσε: στη με

τάφραση του «Πιστού βοσκού» του Γκουαρίνι (1804), καί στα ιδιόρ

ρυθμα δικά του θεατρόμορφα «Πονήματα τινά δραματικά» (1805) 4 6 . 

'Εξάλλου το παρωνύμιο Τερτζιμανζαδέ ( = γ ι ο ς του Δραγουμάνου, 

γιος του Μεγάλου Διερμηνέα της Πύλης) αντιστοιχεί προφανώς στο 

«Δραγουμανάκης», με το όποιο συνοδεύουν το όνομα του Γεωργίου 

Σούτσου δσοι διασώσανε κάποιες μαρτυρίες γι ' αυτόν 4 7 . 

46. Βλ. Ν. Λάσκαρη, 'Ιστορία τοϋ Νεοελληνικού Θεάτρου, τ. Α', Άθ. 1938, 
120-126, δπου δίνεται περίληψη τών έργων ωστόσο ή ερμηνεία τους άπο τον Ιστο
ρικό είναι αμφισβητήσιμη καί ή εξομοίωση, ειδικά, τών «πονημάτων» μέ τις με
σαιωνικές ηθολογίες αβάσιμη. Έμμετρα κείμενα καί βιογραφικά στοιχεία τοϋ συγ
γραφέα είναι συγκεντρωμένα στοϋ Λ. Βρανούση, ΟΙ Πρόδρομοι, ο.π. 42-43. Για τον 
«Πιστό Βοσκό», βλ. Ε. Κριαρα, «Ή μετάφραση τοϋ "Pastor Fido" άπο τον 
Ζακυνθινό Μιχαήλ Σουμμάκη», Νέα 'Εστία, Χριστούγεννα 1964, 273-297. Τέλος 
στον Γ. Ν. Σοΰτσο προσγράφονται οί μεταφράσεις τών ΐξι δραμάτων τοϋ Μετα-
στάσιου στην έκδοση Βενετίας τοϋ 1779. Βλ. Γ. Ζαβίρα, Νέα 'Ελλάς..., Άθ. 
1872, 241, άπο τον όποιο δανείζονται τήν πληροφορία δλοι οί μεταγενέστεροι 
μελετητές. Ή ταυτότητα δμως τών μεταφραστών γι' αυτήν καθώς καί για Tir 
περισσότερες θεατρικές εκδόσεις τοϋ 18ου αι., παραμένει θέμα σκοτεινό. 

47. Βλ. Σοφ. Κ. Οικονόμου, Προλεγόμενα καί σημειώσεις στην έκδοση 
Νικολάου Άλεξ. Μαυροκορδάτου Ψόγος Νικοτιανής, Βεν3τία 1876, 31 καί 72-7S 
Γράφει ό Σοφοκλής Οικονόμου: «Σημειωτέον δτι Γεώργιος ό Σοΰτσος, ό καί Δρα 
γουμανάκης υπό τών έν Φαναρίω επονομαζόμενος, διότι επί μικρόν έγένετο επί 
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Τα στιχουργήματα του Γεοοργάκη πού διασώζει το χειρόγραφο 

του Μουσείου Μπενάκη, καί στο υφός και στο περιεχόμενο ταιριάζουν 

αρμονικότατα με τα μορφικά στοιχεία καί την ιδεολογία πού χαρακτη

ρίζουν τα ως τα τώρα γνωστά καί βεβαιωμένα έργα του Γεωργίου Ν. 

Σούτσου. Δεν ξέρω αν ανταποκρίνονται στη φήμη πού είχε αποκτήσει 

ό συγγραφέας τους στα χρόνια του ως «άγχινούστατος άσματικός» 4 8, 

άλλα το κατηχητικό τροπάριο πού επαναλαμβάνουν θα το ξαναβρούμε 

καί θα το ξανακούσουμε σε διάφορους τόνους στα «Πονήματα τινά δρα

ματικά», κυρίως στα τρία πρώτα κομμάτια: «Το άσυλον του φθόνου», 

«Αυλικός ό πεφωτισμένος» καί « Ή Πατρίς τών τρελών». 

Θα ήταν παράλειψη να μη σημειώναμε εδώ πώς το ϊδιο ηθικό 

«πιστεύω» μπορούμε να το αναγνωρίσουμε καί στις σελίδες του « Ά -

λεξανδροβόδα», πού είναι το πρώτο δραματικό πόνημα του Γεωργίου 

Ν. Σούτσου καί ένα άπο τα πρώτα σατιρικά κείμενα στην ιστορία του 

νεοελληνικού θεάτρου — έργο του 1785, δπως βεβαιώνουν όλα τα χει

ρόγραφα αντίτυπα τ ο υ 4 9 . Γιατί εκεί το «ασελγές» του σατιριζόμενου 

κεντρικού προσώπου (του 'Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου-Φιραρή), άλλα 

καί ή διαφθορά τών ανθρώπων πού ανήκουν στο περιβάλλον του, καταγ

γέλλονται με βάση τις αυστηρές ηθικές αρχές πού είδαμε πιο πάνω. 

'Επιπλέον ή πώρωση του 'Αλέξανδρου εξηγείται ως συνέπεια της επιρ

ροής τών νέων ιδεών ( = τ ο ΰ Διαφωτισμού), της αθεΐας κλπ. Θυμίζω 

πώς το τέταρτο άπο τα «Πονήματα δραματικά» ( « Ό κατηχούμενος ή το 

κοσμογονικόν θέατρον») είναι κανονική, μέ μορφή διαλόγου, φιλοσοφική 

διατριβή κατά τών ιδεών του Διαφωτισμού. 

"Εμμετρα κείμενα του Δραγουμανάκη γνωρίζαμε ως τώρα μόνο 

τρόπος τοϋ αύταδέλφου αύτοϋ 'Αλεξάνδρου μεγάλου Διερμηνέως (τω 1799-1802). . .» 
Ή εξήγηση αυτή τώρα χρειάζεται διόρθωση. Ό Οικονόμου καταγράφει τα ελά
χιστα βιογραφικά τοϋ Γ. Ν. Σούτσου εΐτε άπο μνήμης, ε'ίτε άπο προφορικές 
πληροφορίες τρίτων. 

48. Βλ. Παν. Κοδρικα, δ.π., 173. 
49. Τήν κωμωδία πρωτοπαρουσίασε ό Τάσος Βουρνας (εφ. Καθημερινή, 

26.4.1940) μέ βάση το ημιτελές χειρόγραφο πού φυλάγεται στην Εθνική Βιβλιο
θήκη. Πλήρες το κείμενο της σάτιρας σώζεται στον κώδικα Ήλιάσκου (βλ. ύποσ. 
14). Δύο αντίγραφα, Ινα πλήρες και ένα ημιτελές βρίσκονται τώρα στή Βιβλιο
θήκη της Ρουμάνικης 'Ακαδημίας. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Cornelia 
Papacostea-Danielopolu «La satire sociale-politique dans la littérature dra
matique en langue grecque des principautés (1774-1830)», Reçue des Etudes 
Sud-Est Européennes, τ. XV (1977), 75-92, δπου το κείμενο εξετάζεται στο 
πλαίσιο της κρίσης τοϋ φαναριώτικου συστήματος στις ηγεμονίες. 
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ελάχιστα, όσα παρεμβάλλονται στα βιβλία του («Ή πατρίς των τρε

λών» κ.ά.). Τώρα επιβεβαιώνεται πώς στίχοι του σατιρικοί βρίσκονταν 

διάσπαρτοι σε ανθολογίες της εποχής. "Ετσι τα στιχουργήματα άπο το 

χειρόγραφο του Μουσείου συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν το λογο

τεχνικό πορτραίτο του Γεωργίου Ν. Σούτσου, προσφέρουν έναν συνδε

τικό κρίκο ανάμεσα στις διαφορετικές φάσεις και τις αντιφατικές συνι

στώσες του έργου του. 

Ή συνύπαρξη στηλιτευτικής κοινωνικής διάθεσης με συντηρητικές 

ιδέες σ' έναν συγγραφέα δεν είναι οΰτε καινούριο ούτε σπάνιο φαινόμε

νο. Στην περίπτωση του Γ.Ν. Σούτσου, όπως και στην κάθε περίπτωση, 

ή εξήγηση του απαιτεί συγκεκριμένη ανάλυση και του συνολικού έ'ρ-

γου και τών συνθηκών πού αυτό αντανακλά, κάτι πού ξεφεύγει άπο τα 

δρια αυτής τής παρουσίασης. 

'Αντίθετα θα ήταν παράλειψη να μην επισημάνουμε τη συνύπαρξη 

πού πραγματοποιείται στα πλαίσια του χειρογράφου πού μας άφορα. 

Το γεγονός δηλαδή δτι ανακαλύπτουμε κείμενα πού μαρτυρούν μία με

τριοπαθή έ'στω τάση ανανέωσης, 'ιδιαίτερα τήν τάση χειραφέτησης στον 

αισθηματικό χώρο, καί παρακάτω συναντάμε κείμενα με έκδηλα τα 

αντανακλαστικά τής αναδίπλωσης στην παραδοσιακή ηθική. 

Το φαινόμενο φυσικά απορρέει πρώτα άπο τήν ιδιοτυπία του χει

ρόγραφου έργου, ιδιαίτερα του ε'ίδους τής χειρόγραφης συλλογής ποι

κίλων κειμένων όπως αυτή πού εξετάζουμε, μέσα στις συγκεκριμένες 

συνθήκες τής εποχής καί του χώρου. 'Ιδιοτυπία πού ταυτόχρονα προσ

δίνει στο είδος αυτό μία ιδιαίτερη αξία, το κάνει αναντικατάστατη πηγή 

πληροφόρησης. Γιατί εδώ καταγράφονται οι αντιφατικές τάσεις τής 

πνευματικής ζωής, πολλές φορές χωρίς διακρίσεις, πριν μεσολαβήσουν 

οί επιλογές καί οι διαλογές, οι υπολογισμοί, οι καταναγκασμοί καί οι 

περιορισμοί, πού συνδέονται μέ τήν παραγωγή καί τήν κυκλοφορία του 

έντυπου. 

Χάρη σ' αυτή τήν ιδιοτυπία έχουμε μια εικόνα σέ σμίκρυνση ή τή 

λεπτομέρεια μιας εικόνας ή έστω μια μικρή δειγματοληψία άπο τις πνευ

ματικές ζυμώσεις καί τις αντιφάσεις ενός χώρου, πού διέρχεται μια κρί

σιμη μεταβατική περίοδο, καί πού Ινα άπο τα 'ιδιαίτερα χαρακτηριστι

κά του είναι δτι οί τάσεις αναγέννησης καί οί δυνάμεις τής άντιμεταρ-

ρύθμισης εμφανίζονται [κοντα-κοντά σέ βαθμό πού είναι δύσκολο να 

προσδιορίσει κανείς ποιος ποιου προηγείται. 

Ή χειρόγραφη παραγωγή μπορεί να προσφέρει πολλά στοιχεία 

για να φωτιστούν οί λανθάνουσες συγκρούσεις ανάμεσα στις εκδηλώσεις 
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χειραφέτησης καί τις συντηρητικές τάσεις, στη γένεση και στην ανάπτυ

ξη τους, καί να φωτίσει ταυτόχρονα κάποιες ιδιομορφίες του πνευματικού 

κινήματος σε ενα άπο τα κέντρα του ελληνισμού πού θα επηρεάσει ση

μαντικά τις επερχόμενες εξελίξεις. Μια άπο τίς ιδιομορφίες αυτές είναι 

έκδηλη στην ιστορική φάση που μας απασχολεί (δεκαετίες 1780,1790). 

Το τμήμα τής διανόησης πού αντιπροσωπεύει το φαναριώτικο άρχον-

τολόι, καί παίζει αποφασιστικό ρόλο στις αναζητήσεις, ενσαρκώνει 

ταυτόχρονα καί τα αιτήματα πού εκφράζουν τον αναπτυσσόμενο αστικό 

χώρο του ελληνισμού των παροικιών άλλα καί τίς αδυναμίες καί ταλαν

τεύσεις του, μέσα στον ασφυκτικό κλοιό πού συγκροτούν οι ιδεολογικοί 

μηχανισμοί καί οι απροσπέλαστες δομές τής εξουσίας. 

Πρέπει δμως να περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι του χειρογρά

φου, δπου οκτώ ερωτικά τραγούδια καταγράφονται μετά τα ήθικοδι-

δακτικά του Γ.Ν. Σούτσου. 

Τα οκτώ ποιήματα, πού περιλαμβάνονται στις σελ. 243-249 του 

κώδικα, μας είναι γνώριμα σαν είδος, ανήκουν στην κατηγορία των 

φαναριώτικων τραγουδιών πού αφθονούν σέ ανθολογίες καί τυπωμένες 

συλλογές. Μια ακόμα επιβεβαίωση για τή διάδοση του είδους, καί με

ρικοί αρχικοί στίχοι πού πρέπει να συμπληρωθούν στους υπάρχοντες κα

ταλόγους. Πέρ' άπ' αυτό δέν θα είχε να προσθέσει κανείς τίποτε το ιδιαί

τερο, αν δέν εντοπίζονταν εδώ δύο στοιχεία πού στή διασταύρωση τους 

αποκτούν σημαντικό βάρος. 

Τρία άπο τα άτιτλα στιχουργήματα τής σειράς αυτής —το πρώτο 

(«Τάχα ξεύρεις πώς πεθένω», σ. 243), το δεύτερο («ΕΙν' εύμορφιά με

γάλη», σ. 243-244) καί το έβδομο («'Εγώ πώς είμαι δούλος δικός σου», 

σ. 247)—ταυτίζονται μέ ισάριθμα εμβόλιμα έ'μμετρα άπο το «Σχολεΐον 

τών ντελικάτων εραστών» (1790) του Ρήγα Βελεστινλή50. 

Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ή αναγραφή του ονόματος του 

στιχουργού. Τα ποιήματα είναι «του Αλέκου», ανήκουν επομένως σέ 

κάποιον, μισοεπώνυμο έ'στω ή μισοανώνυμο, συγγραφέα. Το δνομά του 

αναγράφεται στο πάνω μέρος τής σ. 243, καί εϊναι φανερό πώς καλύπτει 

καί τα οκτώ στιχουργήματα αυτής τής σειράς, πού έχουν καταχωρηθεί 

κολλητά το έ'να μετά το άλλο, χωρίς χάσματα ή διακοπές, σαν ενα ενιαίο 

κεφάλαιο. 

50. Για την αντιπαραβολή χρησιμοποίησα την έκδοση: Ρήγας, Σχολεΐον 

τών ντελικάτων εραστών, Επιμέλεια Παν. Πίστας, Άθ. , Έρμης, 1971. Βλ. τίς 

σ. 189, 197 καί 179-181. 
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"Εχουμε συνεπώς μια ακόμη επιβεβαίωση πώς ό Ρήγας δανεί

στηκε και χρησιμοποίησε στο βιβλίο του στίχους άπα χειρόγραφες ποιη

τικές συλλογές της εποχής του. Το θέμα έχει απασχολήσει αρκετά τους 

ιστορικούς και τους μελετητές του έργου του51, μια καί συνδέεται με την 

προσωπικότητα του Βελεστινλή και μέ έ'να βιβλίο φορτισμένο άπο τα 

προμηνύματα τών αλλαγών στον νεοελληνικό έντεχνο λόγο. Είναι απα

ραίτητο να προσθέσουμε μερικές λεπτομέρειες για τους στίχους του χει

ρογράφου πού αφορούν το θέμα αυτό. 

Άπο τα τρία στιχουργήματα, το δεύτερο («Εΐν' εύμορφια μεγάλη») 

εμφανίζεται σχεδόν πανομοιότυπο μέ το κείμενο τοΰ «Σχολείου». Μόνο 

ή ορθογραφία καί στίξη έχουν αλλαγές και μια λέξη επίσης έ'χει αλλά

ξει στον 3ο στίχο: «Μα είσαι λανθασμένη» στο χειρόγραφο, «Καί 

είσαι λανθασμένη» στο βιβλίο. Τα άλλα δύο παρουσιάζουν διαφορές, λί

γες φυσικά, άλλα αρκετές για να μας πείσουν πώς ό 'Αλέκος και 6 ανθο

λόγος του δεν άντιγράψανε άπο το τυπωμένο βιβλίο. 

Στο χειρόγραφο, τοΰ «Τάχα ξεύρεις πώς πεθένω» ό 5ος στίχος 

διαβάζεται «δέν εΐν' πλέον λακιρδιά» (αντί του «δέν εϊν' μόνον λακιρδια» 

πού έχει το βιβλίο), ό 10ος στίχος «καί πάλι, για να πέσω να πνιγώ» 

(στη θέση τοΰ «κερά μου, να πηγαίνω να χαθώ»), ό 12ος «πάντα είμαι 

ευτυχής» («πάλιν είμαι ευτυχής») καί ό τελευταίος «δτι δλα αυτά πού 

λέγω φώς μου κι' ετζι τα φρονώ» («δτι δλ' αυτά πού είπα, έτσι, φώς μου, 

τα θαρρώ»). 

Το άλλο έ'μμετρο το παραθέτω ολόκληρο, μέ το κείμενο τοΰ «Σχο

λείου», δίπλα, για αντιπαραβολή. 

[Χειρόγραφο] [Σχολείο] 

« έγώ πώς είμαι οοΰλος δικός σου «'Εγώ πώς είμαι δοολος δικός σου, 

θαρρώ πώς πλέον να το Ιξεύρεις θαρρώ πώς πλέον να τό ήξεόρης 

προς τούτοις ξεΰρω πώς δέν θα εδρης και δέν ελπίζω ποτέ να εδρης 

άλλον κανένα τόσον πιστό άλλον κανένα τόσον πιστδν, 

όπου για σένα καί τή ζωή του όπου για σένα καί τήν ζωήν του 

51. Βλ. Λ. Βρανούση, Ρήγας, Ά 6 . 1953, 201-208 καί 212-213, δπου συνοψί

ζονται οι διισταμένες απόψεις καί δίνεται ή σχετική βιβλιογραφία. Διεξοδικότερη 

πραγμάτευση τοΰ προβλήματος στή μελέτη τοϋ Παν. Πίστα « Ή πατρότητα τών 

στιχουργημάτων τοϋ "Σχολείου τών ντελικάτων εραστών"», 'Ελληνικά, τ. 20 (1967), 

393-412. Ό Παν. Πίστας εντόπισε δύο ποιήματα τοϋ «Σχολείου» σέ ανθολογία 

τοΰ 1776 (χειρόγραφο Γραμματικοΰ) καί μέ τα συμπεράσματα του έκανε νά γείρει 

αποφασιστικά ή πλάστιγγα υπέρ της άποψης πώς οί στίχοι τοΰ βιβλίου είναι σέ 

μεγάλο ποσοστό ερανισμένοι άπο χειρόγραφες ανθολογίες της εποχής. 
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να θυσιάζη καί την ψυχή του 

καί να λατρεύει το πρόσωπο σου 

μέ τέτοιον τρόπο ξβχωριστδ. 

αχ το ομνύω πώς αλυσίδα 

νά μήν αλλάξω ενόσω ζήσω 

μήτε ποτέ μου πια να γυρίσω 

5.λλην καμμία να στοχασθω 

κι δ ουρανός μου ας μέ παίδευση 

μέ κεραυνόν του άς μέ φονεύση 

αν και ήμπόρεσ' άφοΰ σέ είδα 

καν το το'.οοτον να φαντασθώ 

εξ εναντίας πάλιν γνωρίζω 

δτι δέν πρέπει κάν να τολμήσω 

:ήν ευσπλαγχνίαν σου να ζητήσω 

καί νιόθω φώς μου να άνελώ 

μήτε κοιμοομαι μον' συλλογοΰμαι 

πάντοτε κλαίω κι 8λο λυποομαι 

μισώ εις άκρον να έγλεντίζω 

ξέχασα πλέον καί να γιελω 

άποστατοΰσιν οί στεναγμοί μου 

καί πλημυρίζουν τα δάκρυα μου 

και δέν μένει παρηγοριά μου 

παρά ή μόνη σου ζωγραφιά 

δποϋ φυλάτω είς τήν καρδιά μου 

κι' δποϋ* αυξάνει τον δρωτά μου 

καί χρησιμεύει δια τροφή μου 

μόνον ή άκρα σου εύμορφιά 

σεσένα κρέμεται ή ζωή μου 

κι' αν αποθάνω τήν αμαρτία 

τήν έχεις μόνη γιατί εΐσ' αιτία 

μ' αυτή τήν άκρα σου άπονιά 

κι' δ κόζμος δλος θά σέ φωνάζει 

και μέ το δίκιον του θα σέ κράζη 

τοο πιστότατου καί άϊδίμου 

μεμισημένου δούλου φονιά.» 

νά θυσιάζη και τήν ψυχήν του 

καί να λατρεύη το πρόσωπον σου 

μέ τέτοιον τρόπον ξεχωριστόν. 

Έξ εναντίας πάλιν γνωρίζω 

δτι δέν πρέπει καν να τολμήσω 

τήν ευσπλαγχνίαν σου να ελπίσω 

καί νιώθω φώς μου, να άναλώ. 

Μήτε κοιμούμαι, μόν' συλλογοδμαι, 

πάντοτε κλαίω κι 8λο λυποομαι, 

μισώ είς άκρον το να γλεντίζω 

ξέχασα πλέον καί να γελώ. 

"Αχ, σέ ομνύω πώς αλυσίδα 

να μήν αλλάξω, έν δσω ζήσω, 

μήτε ποτέ μου πια νά γυρίσω 

άλλην καμίαν νά στοχασθω" 

κι δ ουρανός μου άς μέ παίδευση, 

μέ κεραυνόν του δς μέ φονεύση, 

άν καί ήμπόρεσ' άφοΰ σέ εΐδα, 

καν το τοιούτον νά φαντασθώ. 

Άποστατοΰσιν οί στεναγμοί μου 

καί πλημμυρίζουν τα δάκρυα μου, 

μήτε μέ μένει παρηγοριά μου, 

παρά ή μόνη σου ζωγραφιά, 

δποϋ φυλάττω είς τήν καρδιά μου 

κι δπού αυξάνει τον Ιρωτά μου" 

και χρησιμεύει δια τροφή μου 

μόνη ή άκρα σου εύμορφιά. 

Σέ σένα κρέμεται ή ζωή μου 

κι αν αποθάνω, τήν αμαρτία 

θα εχης μόνη, γιατ' είσ' αιτία 

μ" αυτήν τήν άκραν σου άπονιά. 

Κι δ κόσμος δλος θα σέ φωνάζη 

κ: άδιακόπως θέ νά σέ κράζη 

του πιστότατου καί άοιδίμου, 

μα μισημένου, οούλο}) φονιά.» 

Μέ εξαίρεση τη μ ε τ α τ ό π ι σ η στη σειρά τ ω ν στροφών, οι αλλαγές 

σέ λέξεις, δ π ω ς καί στα άλλα δύο π ο ι ή μ α τ α , είναι λ ίγες άλλα χ α ρ α κ τ η 

ριστικές Είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς δτι οφείλονται αποκλει

στ ικά στη «φθορά» π ο ύ υφίστανται τ α τέτοιου είδους κείμενα κ α τ ά την 

προφορική ή γ ρ α π τ ή μετάδοση τους. Τ ο πιθανότερο είναι π ώ ς πρόκειται 
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για διορθώσεις, για βελτιωτικές επεμβάσεις πού έγιναν με κριτήριο Οχι 

πάντα άσφαλτο. Γιατί σε μερικές περιπτώσεις το νόημα, τουλάχιστον, 

φαίνεται να εξυπηρετείται καλλίτερα άπο την εκδοχή πού διασώζει το 

χειρόγραφο. Φυσικά τις επεμβάσεις μπορεί να μήν τις έ'κανε ό συγγρα

φέας του «Σχολείου», άλλα να είχαν ήδη γίνει στο αντίγραφο των στί

χων πού αυτός χρησιμοποίησε. 

Οί επιφυλάξεις και οι αμφιβολίες μας θα ήταν λιγότερες, αν εξασφα

λίζαμε μια πιο σίγουρη χρονολόγηση ολόκληρου του δεύτερου μέρους 

(σ. 233-249). "Οπως σημείωσα ήδη στην περιγραφή των περιεχομένων 

του κώδικα, το δεύτερο χέρι είχε αρχίσει να αντιγράφει στή σελ. 190 

αμέσως μετά το κυρίως σώμα (σ. 1-189), πού υποθέτουμε πώς καλύ

πτεται άπο τή χρονία 1785. Φαίνεται σαν να ήθελε να συμπληρώσει το 

έργο του προηγούμενου. Ωστόσο, για το πόσο διάστημα μεσολάβησε, 

αν ήταν τρία ή πέντε χρόνια, οΰτε ή γραφή ούτε άλλα στοιχεία είναι 

σέ θέση να μας φωτίσουν. 

Καί για μεν τον Γεώργιο Ν. Σούτσο υποθέτουμε πώς, άφοΰ κυκλο

φόρησε ένα θεατρικό έργο το 1785, θα μπορούσε κάλλιστα να είχε γράψει 

καί στίχους λίγο νωρίτερα ή λίγο αργότερα. Ό 'Αλέκος δμως ποιος 

είναι ; 

Φυσικά είναι δύσκολο να εξετάσουμε εδώ Ολα τα επιχειρήματα πού 

συνηγορούν για τον έναν υποψήφιο καί αποκλείουν τον άλλον. 'Εξάλλου 

θα είμασταν υποχρεωμένοι να καταφύγουμε σέ εικασίες ή να χρησιμο

ποιήσουμε κριτήρια οχι άσφαλτα, δπως π.χ. για τον 'Αλέξανδρο Κάλ-

φογλου θα λέγαμε πώς δεν του ταιριάζει το θέμα, το ύφος κλπ. ή κάτι 

ανάλογο της 'ίδιας τάξης για κάποιον άλλον. 

Στα ονόματα εκείνων πού τούτη τήν περίοδο, σύμφωνα με ποικί

λες μαρτυρίες, έγραφαν στίχους, πρέπει να προσθέσουμε καί μερικά πε

ριθωριακά. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε, π.χ., τον 'Αλέξανδρο Ν. Σούτσο, 

αδελφό του Δραγουμανάκη, πού, κατά μία εκδοχή52, εκείνος είχε μετα

φράσει τον «Πιστό Βοσκό» του Γκουαρίνι. 

Άλλος ένας υποψήφιος, με εξαιρετικά προσόντα καί πολλά ερω

τηματικά είναι ό 'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος του 'Ιωάννου (Φιραρής), 

ό «μπεϊζαδές» Μαυροκορδάτος 'Αλέκος δπως σημειώνεται, μαζί με άλλα 

52. Βλ. Σοφ. Κ. Οικονόμου, δ.π., 73. Ή ακρίβεια της πληροφορίας, πού 

τήν ευθύνη της έχει ό Σκαρλάτος Βυζάντιος, φαίνεται κάτι περισσότερο άπο αμφί

βολη. "Ομως, πότε-πότε, οί διαδόσεις έχουν μία βάση καί δέν αποκλείεται στην 

προκειμένη περίπτωση, να έδωσαν αφορμή κάποιες παράπλευρες στιχουργικές 

απασχολήσεις τοΰ 'Αλέξανδρου Σούτσου. 
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ονόματα, στη χειρόγραφη ποιητική ανθολογία πού μνημονεύει ό Λε-

γκράν 5 3 . Έ συμμετοχή του στή χαμένη εκείνη ποιητική συλλογή είναι 

έργο των νεανικών του χρόνων, πριν γίνει ηγεμόνας Μολδαβίας (αρχές 

1785) και πριν δραπετεύσει στή Ρωσία το Δεκέμβρη του 1786. Για 

τήν ίδια περίοδο, ή σχέση του με τα γράμματα και με το εκδοτικό έργο 

είναι βεβαιωμένη άπα πολλές πηγές 5 4 . 

Θα προσθέσω, με πολλές επιφυλάξεις, άλλο ένα στοιχείο άπα το 

βιβλίο του «Βόσπορος έν Βορυσθένει», πού εκδόθηκε ανώνυμα στή Μόσχα 

το 1810. Στο κεφάλαιο «Παίγνια τινά λυρικά» δημοσιεύονται καί στίχοι, 

πού κάτω άπο τον τίτλο έχουν τήν ένδειξη «έν Κων.... . . Γράφτηκαν συνε

πώς τα χρόνια πού ό μπεϊζαδές Αλέκος έμενε στίς ακτές του Βοσπό

ρου, άπο το 1780 περίπου (ή λίγο νωρίτερα)5 5 καί ως το τέλος του 1784. 

Στο μέρος αυτό του βιβλίου πού μας ενδιαφέρει, δημοσιεύονται καί κα

θαυτό «παίγνια» (αινίγματα κλπ.) άλλα καί στιχουργικά παιχνίδια διά

φορα, άπο εκείνα πού θα ήταν της μόδας στα νεανικά χρόνια του συγγρα

φέα: μια «ήχώ», στίχοι χωρισμένοι σέ «γνώμη» καί «αντίρρηση» (ενα 

είδος «παλινωδίας») καί άλλα παρόμοια. "Ολα αυτά δείχνουν άνθρωπο 

ενημερωμένο καί με άμεση ανάμιξη στην ποιητική κίνηση της εποχής. 

Με τή διαφορά πώς δσα άπο τούτα τα ποιήματα έχουν αναφορές 

στον αισθηματικό κόσμο, αν καί είναι λιγότερο ανιαρά καί σχολαστικά 

άπο το υπόλοιπο βιβλίο, ωστόσο εμφανίζονται καί αυτά με αξιώσεις 

φιλοσοφικού στοχασμού, είναι λογιότερα άπο τα ομοειδή αντίστοιχα τους 

πού γέμιζαν τις ανθολογίες τοΰ καιρού εκείνου. 

Μια σκέψη είναι πώς ό 'Αλέξανδρος μπορεί να έχει αποκλείσει 

άπο το βιβλίο τοΰ 1810 κάποια τολμηρότερα, ας πούμε, ερωτικά τρα-

53. Ε. Legrand, Bibliothèque grecque vulgaire, τ. 3, Παρίσι 1881, XVII. 
54. Βλ. Ε. Legrand, ο.π., VIII-XIX. Επίσης Κ.Θ. Δημαρα//στορ/α της Νεο

ελληνικής Λογοτεχνίας, 61975, σ. 176-178 καί Λ. Βρανούση, Οι Πρόδρομοι, δ.π., 
44-45. 

55. Ό 'Αλέξανδρος Ίω. Μαυροκορδάτος (1754-1819), μαζί μέ τον ηγεμόνα 
Βλαχίας Γρηγ. Γκίκα είχε βρεθεί μια πρώτη φορά στην Πετρούπολη, δπου έμεινε 
αρκετά χρόνια «αιχμάλωτος» των Ρώσων, στή διάρκεια τοϋ πολέμου 1769-1774. 
Δέν είναι γνωστό πότε ακριβώς γύρισε στίς ηγεμονίες καί ύστερότερα στην Κων
σταντινούπολη. Για τις μετέπειτα περιπέτειες του, το γάμο του μέ τήν κόρη τοϋ 
Νικολάου Καρατζά, τή Ζαφείρα, καί για το οικογενειακό σκάνδαλο πού έδωσε 
αφορμή στον εχθρό του Γεωργ. Ν. Σούτσο να γράψει τον «Άλεξανδροβόδα» βλ. 
Άθ. Κομνηνού - Ύψηλάντου, «Έκλογαί», στοϋ Hurmuzaki, Documente..., 
τ. XIII, Βουκουρέστι 1909, 166-167. 
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γούδια, θέλοντας να τα ξεχάσει ή μάλλον να κάνει να ξεχαστούν μαζί με 

τα υπόλοιπα νεανικά του αμαρτήματα. 

Θα μείνουμε, συνεπώς, με τα ερωτηματικά και τις αμφιβολίες μας 

ώς προς την ταυτότητα του στιχουργού. Πάντως, οποίος κι' αν είναι ό 

'Αλέκος, τρία άπο τα στιχουργήματα του ((Σχολείου των ντελικάτων 

εραστών» είναι δικά του. "Αλλα δύο ανήκουν στον ανώνυμο, πού τραγού

δια του διάσωσε το χειρόγραφο Γραμματικού. Συνολικά λοιπόν για τα 

πέντε έ'μμετρα κομμάτια, άπο τα δεκατρία πού παρεμβάλλονται στο βι

βλίο του, ό Ρήγας έχει μόνο την ευθύνη της επιλογής. 

"Εμμεσα επίσης επιβεβαιώνεται πώς, ανεξάρτητα έστω, άπο το 

πότε καταχωρήθηκαν στο χειρόγραφο μας, τόσο τα στιχουργήματα του 

'Αλέκου στο σύνολο τους, δσο και εκείνα του Γεωργάκη είναι προϊόντα 

της προ του 1790 λογοτεχνικής παραγωγής. 

Μαζί με τα υπόλοιπα κείμενα πού μας αποκαλύπτει το χειρόγραφο 

της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη, αποτελούν και αυτά Ινα μικρό 

άλλα πολύτιμο συμπλήρωμα στίς γνώσεις μας για την περίοδο εκείνη. 

Βέβαια ή έρευνα γύρω άπο τα κείμενα της χειρόγραφης συλλογής 

δέν μπορεί να θεωρείται ολοκληρωμένη56. "Ελυσε μερικά στοιχειώδη προ

βλήματα, άλλα γέννησε περισσότερα ερωτηματικά. Πιστεύω πώς θα απο

τελέσουν δημιουργικό κίνητρο για άλλες γονιμότερες προσεγγίσεις. 

Δ. Σπάθης 

56, Οι ελλείψεις αύτης της παρουσίασης θά ήταν πολύ περισσότερες αν δέν εί

χαν προσφέρει τη συνδρομή τους ό Αλέξης Πολίτης και ό Τριαντάφυλλος Σκλαβενί

της πού μέ βοήθησαν σέ διάφορες φάσεις της εργασίας μου, ή Φωτεινή Τασιού για 

την ανάγνωση τοϋ χειρογράφου και ή Νία Περιβολαροπούλου μέ τα στοιχεία πού 

μοϋ εξασφάλισε άπο τη Bibliothèque Nationale (Παρίσι). 'Ιδιαίτερα θέλω νά 

ευχαριστήσω την Καλλιόπη Τσάκωνα, υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης τοϋ Μουσείου 

Μπενάκη, γιά τήν πρόθυμη εξυπηρέτηση καί συμπαράσταση της σ' δλη τη διάρ

κεια της δουλειάς μου. 
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