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Ο "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ" ΤΟΥ

ΣΟΦΟΚΛΗ

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΙΚΚΟΛΟ
Ή πρώτη παρουσίαση

αρχαίας τραγωδίας στο νεοελληνικό θέατρο

Τα λιγοστά, άλλα σημαντικότατα για την ιστορική τους αξία, θεα
τρικά κείμενα του Ν. Πίκκολου, τα γνωρίζαμε μόνο άπα πληροφορίες
ή σε ξενόγλωσση

απόδοση. Για τή μετάφραση του «Φιλοκτήτη»

του

Σοφοκλή, πού παίχτηκε στο θέατρο της 'Οδησσού- το Φλεβάρη τού 1818,
διαθέταμε τα ελάχιστα στοιχεία πού είχε δημοσιέψει ό Λόγιος Έ ρ μ η ς 1 .
Κάπως πιο γνωστό ήταν το πρωτότυπο έργο του « Ό Θάνατος του Δημο
σθένους», για το όποιο το ϊδιο περιοδικό είχε δημοσιέψει επιστολή του
Γ. Λασσάνη με εκτενή περίληψη του δράματος 2 . 'Εξάλλου υπάρχει και
ή αγγλική του μετάφραση, τυπωμένη στο Λονδίνο το 1824 3 .
Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν είχαμε κανένα αυθεντικό δείγμα θεατρι
κής γραφής άπα το μεταφραστή και δραματουργό πού έπαιξε τόσο σπου
δαίο ρόλο στο κίνημα του Διαφωτισμού και στα πρώτα βήματα τού νεοελλη
νικού θεάτρου στίς παροικίες τού εξωτερικού, τις παραμονές τού Εικοσιένα.
Το κενό αυτό αρχίζει νά καλύπτεται τμηματικά έστω, άλλα με
τρόπο ουσιαστικό, χάρη στο αντίγραφο τής μετάφρασης τού «Φιλο
κτήτη», πού βρέθηκε στα κατάλοιπα των χειρογράφων τού Φοριέλ. Το
1. Έρμης ό Λόγιος, 1818, 194-196 και 271-272. Για τίς πρώτες παραστάσεις
στο θέατρο τής 'Οδησσού και για τή θεατρική δραστηριότητα του Ν. Πίκκολου
βλ. Ν. Λάσκαρης, 'Ιστορία τον Νεοελληνικοί' Θεάτρον, τ. Α', Άθ. 1938, 150-165.
'Επίσης Γ. Σιδερής, «Νεοελληνικές ερμηνείες τοϋ 'Αρχαίου θεάτρου. . .», π. 'Ηώς,
Άθ. 1966, 404-406. Τοϋ Ί'διου, «Το Εικοσιένα και το θέατρο», Νέα Εστία, Χρι
στούγεννα 1970, 151-191. Τοϋ ΐδιου: Το 'Αρχαίο θέατρο στη Νέα 'Ελληνική Σκηνή,
Άθ. [1976], 15-19. Lidia Martini, Fortuna Neogreca del F Hottete, Πάδοβα
1974, 75-77.
2. Ή πρώτη παράσταση έγινε στίς 19 Σεπτεμβρίου 1818" βλ. Έρμης δ Λό
γιος, 1818, 575-582. Βλ. και Δημ. Σ. Γκίνης, «Ό "Θάνατος τοϋ Δημοσθένους"
τοϋ Νικολάου Πικκόλου», Νέα Εστία, 32, 1942, 991-992.
3. The Death of Demosthenes. A tragedy in four acts. In prose. Trans
lated from the Modern Greek by Gregorios Palaeologus, of Constantinople,
Cambridge 1824. Ή αγγλική έκδοση δέν αναφέρει το όνομα τοϋ συγγραφέα.
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κείμενο επισημάνθηκε άπο τον 'Αλέξη Πολίτη, πού το έθεσε στη διά θεσή μου γιά έκδοση. Τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό και για τις πολύτιμες
πληροφορίες πού μου έδωσε.
*0 «Φιλοκτήτης» σε ιδιόχειρο αντίγραφο του Φοριέλ, φυλάγεται
στο I n s t i t u t de F r a n c e καί περιέχεται στον κοοδικα 2336,4d, φφ.
430-468. Το χειρόγραφο δεν έχει τίτλο, ούτε μνημονεύεται το όνομα του
μεταφραστή. "Ισ6ος να έχει εκπέσει ένα πρώτο φύλλο, στο όποιο θα
αναγράφονταν τα δύο αυτά στοιχεία. 'Οπωσδήποτε ή ταύτιση είναι
βέβαιη: στο πρώτο παράφυλλο βρίσκεται επικολλημένο ένα ανυπόγραφο
σημείωμα, γραμμένο οπωσδήποτε άπο τον Πίκκολο, δπως δείχνει χωρίς
καμμιαν αμφιβολία ή σύγκριση του γραφικού χαρακτήρα με επώνυμα
χειρόγραφα του Πίκκολου.
Παραθέτω το σημείωμα ολόκληρο:
«Εις

τοϋ

Φιλοκτήτον

τήν

δεν ήξενρω πώς ό άντιγραφεύς
πλοίον θέλησης.
είναι μεγάλη

άλλα χρειάζονται

προς τον

έγραψε το "Βάλε

. ." ώς μετάφρασιν

αβλεψία, και παρακαλώ

γράφοιν ""Επαρέ
στοχαζώμεθα

παρακάλεσιν
τον '"Εν

κατά το

πλην

με εις δ,τι μέρος

παρέργω

θον με".

τον φίλον Fauriel va την

με μόνον και δεν ζητώ τίποτε
διόρθωσιν

Νεοπτόλεμον,

οι Τούρκοι

τον
Τοντο

διόρθωση,

περισσότερον."

Πολλά

δεν σνγχωρονν

να τα

παρόν».

Το αντίγραφο για το όποιο μίλα ό Πίκκολος δέν βρέθηκε στα χαρτιά
του Φοριέλ, άλλα το σφάλμα του αντιγραφέα έχει περάσει καί στο κείμενο
πού αντέγραψε με το χέρι του ό γάλλος φιλόλογος.
Το σημείωμα του Πίκκολου μας δίνει ένα αδιάψευστο τεκμήριο
για την ταυτότητα του μεταφραστή του Φιλοκτήτη. Το κείμενο θα παρα
δόθηκε στον Φοριέλ ανάμεσα στην άνοιξη του 1821 καί το καλοκαίρι
του 1822, δσο κράτησε ή συνεργασία τών δύο φιλόλογων στο Παρίσι,
πριν κατέβει ό Πίκκολος στην αγωνιζόμενη Ελλάδα.
Στο διάστημα αυτό ό Πίκκολος βοήθησε τον Φοριέλ στη συλλογή
καί τήν αντιγραφή τών δημοτικών τραγουδιών 4 , άλλα υπήρξε πιθανό
τατα καί δάσκαλος του για τα νέα ελληνικά 5 .
4. Μ. Ibrovac, Claude Fauriel et la fortune européenne des poésies populaires grecque et serbe, Παρίσι, 1966,125-126. Πβ. Nicola Kolev, «La collaboration
entre Dr Nicolas S. Piccolos et Claude Fauriel», Etudes Balkaniques, 1978,114-23.
5. 'Αλέξης Πολίτης, Κοραής και Φοριέλ Άθ. 1977 [ανάτυπο άπο τον 'Ερα
νιστή, τ. ΙΑ], 278-279. Χρησιμοποίησα επίσης, τήν μελέτη τοϋ ΐδιου, Ν. Σ. Πίκκο
λος και Φοριέλ, πού πρόκειται να δημοσιευθεί στον επόμενο τόμο τοϋ 'Ερανιστή.
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Ή αντιγραφή άπα τον Φοριέλτοΰ κειμένου του «Φιλοκτήτη» μπορού
με να υποθέσουμε πώς θα ήταν σχετική με τις «μαθητικές» του ασκήσεις
ή υποχρεώσεις. "Ετσι, χάρη στην επιμέλεια του Φοριέλ, διαθέτουμε σή
μερα το κείμενο της πρώτης διασκευής αρχαίου δράματος πού έγινε
για να παιχτεί στή νεοελληνική σκηνή. Το κείμενο αυτό είναι άπο πολλές
απόψεις χαρακτηριστικό της θεατρικής μεταφραστικής δραστηριότητας,
στά πλαίσια του κινήματος του Διαφωτισμού, έτσι δπως αυτή διαμορ
φώνεται στίς παραμονές του Εικοσιένα.
Πριν κοιτάξουμε το κείμενο, καλό είναι να θυμηθούμε πώς πρό
κειται 'ίσως για τήν πρώτη θεατρική εργασία του Πίκκολου, άλλα οχι
για την πρώτη μετάφραση του, οΰτε τήν πρώτη του λογοτεχνική δοκιμή.
Γεννημένος στο Τύρνοβο της Βουλγαρίας το 1792, ό Νικόλαος Σάββα
Πίκκολος 6 σπούδασε στο Ελληνικό Λύκειο στο Βουκουρέστι καί ανα
δείχθηκε σε έναν άπο τους πιο προικισμένους μαθητές τής σχολής.
Είχε δασκάλους του τον Λάμπρο Φωτιάδη και τον Κωνσταντίνο Βαρδαλάχο, πήρε γερές βάσεις στα αρχαία ελληνικά, τή φιλοσοφία καί τις
ξένες γλώσσες. Νεώτατος, το 1810, διορίζεται καθηγητής τής γαλλικής
στο Λύκειο άπο το όποιο μόλις είχε αποφοιτήσει. Το 1811 μεταφράζει
τον «Αιμίλιο» του Ρουσσώ. Παρουσιάζει τήν εργασία του στή Φιλο
λογική Εταιρεία στο Βουκουρέστι, τήν Ί'δια χρονιά. «'Αποφασίζεται να
θεωρηθη ή μετάφρασις, να μεταφρασθή καί εις τήν Βλαχικήν γλώσσαν,
καί να έκδοθή δια του τύπου καί εις τάς δύο γλώσσας» 7 .
Φαίνεται 6μως ότι σε κάποιο άλλο επίπεδο ή απόφαση προσέ
κρουσε σε αντιστάσεις καί ή έκδοση του «Αιμίλιου» δεν πραγματοποιή
θηκε 8 . Το επεισόδιο τοΰτο είναι καί ή πρώτη σύγκρουση του Πίκκολου με
τις συντηρητικές δυνάμεις πού έλέγχανε τον ελληνικό ιδεολογικό χώρο.
6. Για τή ζωή καί το έργο τοϋ Πίκκολου βλ. Ε. Γ. Πρωτοψάλτης, «Ό Νικό
λαος Πίκκολος καί το έργον του», π. 'Αθηνά, τ. 68, 1965, 81-114. 'Επίσης τον
συλλογικό τόμο Dr Nicolas S. Piccolos. Etudes et documents inédits publiés
à l'occasion du centenaire de sa mort (1865-1965), Σόφια 1968. Καί T. E.
Kirkova, «Nicolas S. Piccolos — Sa vie, son oeuvre», Revue Bulgare d'Hi
stoire, 5, 1977, 18-37. Γιά τίς σπουδές του καί τή διδασκαλία του στο Βουκουρέστι
βλ. Ariadna Camariano-Cioran, Les Académies Princières de Bucarest et
de Jassy et leurs professeurs, Θεσσαλονίκη, 1974, passim. Οι δυο ανακοινώσεις
τοϋ Β. Λαούρδα σε βαλκανικά συνέδρια δεν συνεισφέρουν τίποτε ουσιαστικό στην
έρευνα για το έργο τοϋ Πίκκολου.
7. Έρμης ό Λόγιος, 1811, 158.
8. Ρ. 'Αργυροπούλου - Λουγγή, Ή απήχηση τοϋ έργον τοϋ Ρουσσώ στον
Νεοελληνικό Διαφωτισμό, Άθ. 1977[ανάτυπο άπο τον «Ερανιστή» τ. ΙΑ'] 207-208.
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Σέ άλλη οξύτερη φάση, θα οδηγήσει στον αφορισμό του συγγραφέα
9
άπο το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης .
Είναι σαφές πώς άπο πολύ νωρίς δ Πίκκολος έχει κάνει την επι
λογή του, διαλέγοντας το στρατόπεδο εκείνο πού αγωνιζόταν να μετα
φέρει τις νέες ιδέες στην ελληνική πνευματική περιοχή. Το στρατόπεδο
πού τα χρόνια αυτά θα συντονίζει δλο και περισσότερο τή διάδοση της
ευρωπαϊκής σκέψης και την αξιοποίηση της αρχαίας ελληνικής παιδείας
μέτήν ιδεολογική προετοιμασία του αγώνα για τήν ανεξαρτησία. Ά π ο το
Βουκουρέστι, ακολουθώντας μάλλον το δάσκαλο του Κωνσταντίνο Βαρδαλάχο, ό Πίκκολος βρέθηκε το 1815 καθηγητής στή σχολή της Χίου, δπου
έμεινε ως το 1817. Πότε ακριβώς πήγε στην 'Οδησσό δεν είναι γνωστό.
Πιθανότατα το φθινόπωρο ή οπωσδήποτε πριν το τέλος του 1817. Ή
παραμονή του στην 'Οδησσό, πού συμπίπτει με τή μεταφραστική και
πρωτότυπη δραματουργική του δραστηριότητα, κράτησε μόνο μερικούς
μήνες. Τον 'Ιούλιο του 1818, βρισκόταν στο Παρίσι 1 0 .
Αργότερα ό Πίκκολος, «ό φιλόπατρις καί παρ' άξίαν ολιγωρηθείς
επίσημος ούτος λόγιος. . . εκ των άρίστΐον του Κοραή φίλων καί εταί
ρων . . . » θα αποκτήσει «φήμην δεινού έλληνιστοϋ παρά μέν τοις ξένοις
δια τάς κριτικάς αυτού εκδόσεις, παρ' ήμΐν δε δια τήν έκ του γαλλικού
εις το έλληνικον μετάφρασιν αριστουργημάτων της γαλλικής φιλολογίας
καί φιλοσοφίας. . ,» 1 1 . Οι μεταφράσεις τοΰ Ντεκάρτ καί τοΰ Μπερναρντέν ντε Σαιν-Πιέρ θα κυκλοφορήσουν το 1824, οι εργασίες τοΰ Πίκκολου πάνω στα κείμενα των αρχαίων συγγραφέων πυκνώνουν μετά το
1840.
Τήν εποχή πού μεταφράζει τον «Φιλοκτήτη», τήν περίοδο της
'Οδησσού, όπως μπορούμε να λέμε, ό Πίκκολος δεν είναι ακόμα ό ελλη
νιστής με τή διεθνή αναγνώριση. Είναι όμως ενήμερος στα θέματα της
ευρωπαϊκής καί ελληνικής παιδείας, ώριμος καλλιτεχνικά καί ιδεολογικά.
Για να πλησιάσουμε απ' αυτή τή σκοπιά το θέμα μας πρέπει να
12
κοιτάξουμε, βιαστικά έστω, τή συλλογή του «Φιλόμουσου Πάρεργα» .
Το βιβλίο, αν καί τυπωμένο το 1838, περιέχει στιχουργήματα — πρωτό
τυπα καί μεταφράσεις — πού ανήκουν σέ παλιότερη περίοδο της δημιουρ9. Ί ω . Φιλήμων, Δοκίμων ιστορικόν περί της 'Ελληνικής 'Επαναστάσεως,
τ. Α', Άθ. 1859, 97.
10. 'Ερμής ό Λόγιος, 1818, 681-682.
11. Δ. Θερειανός, 'Αδαμάντιος Κοραής, Α', Τεργέστη 1889, 378.
12. Φιλόμουσου Πάρεργα, ήτοι Σχ^λλογή ποιηματίων των μεν πρωτοτύπων
των óè μεταφρασμένων από διαφόρους γλ,ώσσας με το κείμενον αντικρύ, Παρίσι, 1838.
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γικής του δραστηριότητας. Σύμφωνα με τη δήλωση (πρόλογο) του συγ
γραφέα: «Τα περιεχόμενα εις το βιβλιάριον τούτο ποιημάτια» ανάγον
ται σε περιστατικά «των οποίων μόλις σώζεται άμυδρόν τι 'ίχνος εις την
μνήμην τινών συγχρόνοον

ομογενών».

Πριν ασχοληθούμε με τα χρονολογημένα πρωτότυπα στιχουργήματα πού έχουν άμεση σχέση με το θέμα μας, ας ρίξουμε μια ματιά στο
σύνολο της ποιητικής συγκομιδής όπως εμφανίζεται στή συλλογή. 'Εντυ
πωσιάζουν και ή ποικιλία, μορφική καί θεματική, της ποιητικής του
παραγωγής καί τα ευρύτατα ενδιαφέροντα του συγγραφέα στην κλασική
και τη νεώτερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία: μεταφράσεις αρχαίων λυρικών
(Σαπφώ κλπ.), δυτικοευρωπαίων ποιητών (Ντελίλλ, Μπερανζέ, Μπάιρον,
Σίλλερ, Χέρντερ κ.ά.). Τα πρωτότυπα ποιήματα, μερικά αρχαιοπρεπή
(επιγράμματα, επιτύμβια), μερικά γραμμένα σε απλή γλώσσα δείχνουν
αξιόλογη ποιητική ευαισθησία και καλλιέργεια. "Αν και άχρονολόγητα,
ωστόσο τα περισσότερα κείμενα σύμφωνα με πολλές ενδείξεις πρέπει να
είχαν γραφτεί μέσα στή δεκαετία 1818-1828. Ή δημιουργική έφεση
έ'χει ασφαλώς τις ρίζες της νωρίτερα. Ξέρουμε πώς ή «άσκηση» πάνω
σε αρχαία μετρικά πρότυπα είναι παράδοση συνδεμένη μέ το Λύκειο
στο Βουκουρέστι. 'Ύστερα άπα τή μετάφραση του Ρουσσώ, έχουμε
βεβαιωμένο το ενδιαφέρον του Πίκκολου για τον Μπερναρντέν ντε ΣαίνΠιέρ κιόλας άπο το 1818 1 3 .
Φτάνουμε όμως στα κείμενα πού έ'χουν αμεσότερη σχέση μέ το
θέμα μας. Πρίν άπο τήν έμμετρη επιστολή «Προς τον ίατρον Γ. Γλαράκ η ν . . . » (1820), πού είναι ένα άπο τα σημαντικότερα ποιήματα του
Πίκκολου 1 4 , έχουν καταχωρηθεί στή συλλογή δύο εκτενή στιχουργήματα:
Ό «Παιάν εις Παιδείαν», πού γράφτηκε « Έ ν Χίω, δ' φεβρουαρίου,
αωιζ'» καί ό «Πρόλογος εις τον Λεωνίδαν έν Θερμοπύλαις» πού έχει
χρονολογία 1817 (χωρίς να σημειώνεται ό τόπος). Τά δύο τελευταία
στιχουργήματα μπορούν να μας δώσουν ένα ποιητικό καί ιδεολογικό
στίγμα για το συγγραφέα μας, τή χρονιά πού φτάνει στην 'Οδησσό και
θα ασχοληθεί μέ το θέατρο.
Καί τά δύο ποιήματα δείχνουν πόσο ό Πίκκολος ήταν έτοιμος οχι
μόνο να ενταχθεί, άλλα καί να διαδραματίσει σοβαρό ρόλο στην πνευμα
τική καί θεατρική δραστηριότητα τής μεγάλης ελληνικής παροικίας }
13. Ι. Ε. Βερναρδίνου Σαιμπιέρρου, 'Ηθικά διηγήματα τρία εκ τοϋ Γαλλικού
μετενεχθέντα ύπο τον μεταφραστοΰ των κατά Παϋλον και Βιργινίαν, Παρίσι, 1825.
14. Ή έμμετρος επιστολή αΠρος τον ίατρον Γ. Γλαράκην. . .», ήταν γνωστή
άπο τή δημοσίευση στο Λόγιο Έρμη καί άπο αυτοτελή έκδοση το 1820.
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δείχνουν πόσο ή θερμοκρασία είχε ανεβεί και σε ποιο βαθμό είχε ωριμάσει
το πλέγμα των αιτημάτων του Διαφωτισμού: Παιδεία, αναβίωση του
αρχαίου ιδανικού, αφύπνιση τών συνειδήσειον, αγώνας, εθνική αποκα
τάσταση, ευνομία και ευημερία για όλους.
Ό «Παιάν εις Παιδείαν» είναι προσκλητήριο:
« Ή Ε λ λ ά ς ταπεινωμένη,
Φίλοι! άπο σας προσμένει
Δόξαν της τήν πάλαιαν.
Ή Σοφία μόνη δίδει
"Ολα τών καλών τα ε'ίδη
Κι' εύτυχίαν στερεάν».
μαζί και οραματισμός για τη νέα Ελλάδα πού «αναβάλλει», για τήν
ευνομία καί τήν ευτυχία πού θα βασιλέψουν. Μέσα στο Οραμα αυτό,
στην πρώτη θέση τοποθετείται ή αναγέννηση του πολιτισμού, ή άνθηση
τών τεχνών καί του θεάτρου φυσικά:
«Βωμοί, θέατρα, μουσεία,
Τεχνών πάγκαλα μνημεία,
'Ανεγείρονται

σεμνώς.

Μέ το ξίφος Μελπομένη,
Εις τα αίματα βαμμένη,
Τρόμον, οϊκτον προξενεί».
Στο επόμενο ποίημα, ή μούσα της τραγωδίας θα εμφανιστεί ή
ϊδια μπροστά στο κοινό. Γιατί το ποίημα «Πρόλογος εις τον Λεωνίδαν
εν Θερμοπύλαις» έχει κάτω άπο τον τίτλο τήν ένδειξη «Προλογίζει
Μελπομένη» καί είναι στιχουργημένο γιά να διαβαστεί σαν πρόλογος
θεατρικής παράστασης.
Ή

μούσα αναπολεί τή δόξα του αρχαίου θεάτρου καί τήν ακμή

του πολιτισμού, άπο τον όποιο δεν έμειναν τώρα παρά ερείπια:
« Ε σ μ ό ς αγρίων, μοχθηρών υιών της 'Αμάθειας,
Ε χ θ ρ ο ί τών νόμων άσπονδοι, του Κάλλους, της Παιδείας
Του Μήδου βαρβαρώτεροι, καθάρματα βαρβάρων»(. . .)
τα έ'χουν καταστρέψει Ολα.
«Σεμνότατοι μου Σοφοκλεϊς! γλυκύτατ'Εύριπίδαι!»
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Τή φωνή τους αναζητά ή μούσα γιατί ή ώρα πλησιάζει:
«Της Ειμαρμένης ή βουλή χρηστάς ελπίδας δίδει,
"Οτι ή πολύστονος Ε λ λ ά ς άναγενναται ήδη».
Παρακάτω υπάρχει άμεση αναφορά στο καινούριο θέατρο πού
ανασταίνεται:
«Χαίρε Ε λ λ ά ς ! Έλληνικον θέατρον άνεφάνη,
Και ή πικρά μου έπαυσε τόσοον αιώνων πλάνη.
'Εδώ και απεφάσισα λοιπόν να κατοικήσω,
Έ ν δσοο εις τον ποθεινον κόλπον σου να γυρίσω».
*Η μούσα πριν γυρίσει στην πατρίδα της, σταμάτησε τήν περι
πλάνηση της και αποφάσισε να σταθμεύσει «εδώ». Σέ τί αναφέρεται
το «εδώ» δεν αποσαφηνίζεται. Και παρακάτω το ποίημα έχει περικοπές
πού συσκοτίζουν τις αναφορές σέ συγκεκριμένα περιστατικά της εποχής
πού γράφτηκε. Δημοσιεύοντας το στα «Φιλόμουσου Πάρεργα» ό συγ
γραφέας έχει αντικαταστήσει πολλούς στίχους και ήμιστίχια με άποσιωπητικά.
Πρέπει παρ' δλα αυτά να επιχειρήσουμε μιαν αποκρυπτογράφηση,
γιατί αύτο το τμήμα του κειμένου έ'χει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σύμφωνα
με τήν παλαιά θεατρική παράδοση διαπιστώνουμε μια σύντομη αναφορά
στο έ'ργο πού θα παρασταθεί:
«Του Λεωνίδα σήμερον το αΐμα άναβράζει*
" Έ κ δ ί κ η σ ι ν ! έκδίκησιν ! έκδίκησιν!" φωνάζει».
καί παρακάτω αρχίζει, κάτι πού είναι τυπικό χαρακτηριστικό του θεα
τρικού προλόγου, ή προσφώνηση μαζί καί εγκώμιο προς τους άρχοντες
του τόπου. Μόνο πού έδώ παραμένει άγνωστο, υστέρα άπα τήν επέμβαση
του συγγραφέα, το πρόσωπο στο όποιο απευθύνεται ή μακρά ρητορική
αποστροφή (27 δεκαπεντασύλλαβοι) στο τελευταίο μέρος του προλόγου.
Παραθέτω ενδεικτικά τέσσερις στίχους άπο το περικομμένο αυτό μέρος:
«Τήν Δύσιν ελευθέρωσες άπο τήν τυραννίαν,
Καί υποφέρεις ό λοιμός να φθείρη τήν Γραικίαν;
Εις σέ μόνον απόκειται καί να τήν ανόρθωσης,
Καί του ζυγού καί του λοιμού να τήν

ελευθέρωσης».

"Εχοντας υπόψη το ιστορικό κλίμα καί το γεωγραφικό χώρο μέσα
στον όποιο κινείται ό συγγραφέας, μπορούμε να φανταστούμε ώς πιθα-
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νότερο αποδέκτη αυτής της προσφώνησης μάλλον τον τσάρο 'Αλέξανδρο.
Οι στίχοι, γράφονται οχι μόνο επειδή είναι υποχρέωση του ποιητή να
κολακέψει τους ισχυρούς, οχι μόνο επειδή ό μύθος του «μόσχοβου»
αντέχει στις δοκιμασίες και κάθε τόσο αναβιώνει, άλλα και για τον
πρόσθετο λόγο δτι και μέσα και εξω άπο τα σύνορα τής Ρωσίας διατη
ρείται για ενα ορισμένο διάστημα, γύρω στο 1815, ό μύθος του φιλελεύ
θερου τσάρου. Δύο - τρία χρόνια αργότερα ό πολιτικός ομοϊδεάτης του
Κοραή δεν θα υπόγραφε το στίχο «Την Δύσιν ελευθέρωσες από τήν τυραννίαν». Αυτή είναι μία πιθανή εξήγηση γιατί ό συγγραφέας, εκδίδοντας
τή συλλογή το 1838, αφήνει αδέσποτη τήν προσφώνηση.
Διατηρώντας τίς απαραίτητες επιφυλάξεις ως προς τή βεβαιότητα
τής υπόθεσης πού κάνουμε, πρέπει να επιχειρήσουμε μια απάντηση
στο ερώτημα: για ποιο κείμενο, για ποια παράσταση γράφτηκε ό
«Πρόλογος»;
"Ενα ελληνικό θεατρικό έργο με τον τίτλο « Ό Λεωνίδας εν Θερμοπύλαις» 1 5 , άγνωστου συγγραφέα, είχε κυκλοφορήσει ενα χρόνο νωρίτερα.
Πρόκειται για δράμα ιστορικό - ηρωικό, για αναπαράσταση ουσιαστικά
τής μάχης στις Θερμοπύλες. Παρά τήν αφέλεια του και τίς αδεξιότητες
στή σύνθεση, με το πατριωτικό και το άντιτυραννικό του περιεχόμενο
(αρχαία δημοκρατική πολιτεία κατά του ασιατικού δεσποτισμού) το
δράμα ταίριαζε πολύ σε ενα θέατρο όπως εκείνο τής 'Οδησσού. Ταίριαζε
παρ' δλες τις αδυναμίες του και τίς δυσκολίες πού είχε να αντιμετωπίσει
ή παρουσίαση του: πολλές σκηνές εναλλασσόμενες στο ενα και στο άλλο
στρατόπεδο, επεισόδια με μάχες και συγκρούσεις επί σκηνής, πολλά
πρόσωπα, ανάμεσα τους και δύο γυναίκες, ή βασίλισσα τής Σπάρτης
— σύζυγος του Λεωνίδα — Γοργώ και ή αδελφή του Ξέρξη Άριάνη.
Μπορούσε άραγε ό αρτισύστατος ελληνικός θίασος τής 'Οδησσού
με τίς μικρές του δυνάμεις να αντιμετωπίσει τήν παράσταση ενός τέτοιου
έ'ργου; "Ενα παράδειγμ,α για τίς δυσκολίες πού αντιμετώπιζε εκείνο το
θέατρο μας δίνει μια επιστολή, δημοσιευμένη στον «Λόγιο Ε ρ μ ή » τον
'Ιούνιο του 1817, ή όποια μαζί με τά άλλα προβλήματα τής ελληνικής
παροικίας αναφέρεται και στο θέατρο* μαθαίνουμε πώς μια προσπάθεια
άπο νέους όδησσινούς «να παραστήσωσιν επί σκηνής τον Μ έ γ α ν
Ά λ έ ξ α ν δ ρ ο ν ε ι ς τ ά ς Ι ν δ ί α ς » ματαιώθηκε. Δεν ήταν εύκολο
να εξασφαλιστούν τά απαραίτητα υλικά μέσα πού απαιτούσε ή σκηνική
15. Ό Λεωνίδας εν Θερμοπύλαις εϊτουν Ύπόθεσις ηρωική Συγγραφεϊσα μεν
υπό τίνος ανωνύμου. . . Έν ετει 1816. (χ.τ.ε.). Βλ. και Ν. Λάσκαρης, δ.π., τ. Α', 140.
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παρουσίαση ενός τέτοιου έργου και δεν βρέθηκαν νέοι άνδρες «προσφυεΐς
εις το να ύποκριθώσι τα γυναικεία πρόσωπα» 1 6 .
'Ωστόσο, άλλο έργο με τον τίτλο « Ό Λεωνίδας εν Θερμοπύλαις»
δεν γνωρίζουμε, οΰτε είναι δυνατόν να υποθέσουμε πώς ό ΐδιος ό Πίκκολος επιχείρησε νά γράψει παρόμοιο έργο, δίνοντας του τον αυτό τίτλο
με το δράμα πού είχε κυκλοφορήσει ενα χρόνο νωρίτερα και αρχίζοντας
άπα τον πρόλογο της παράστασης 1 7 .
Μπορούμε, λοιπόν, να θεωρήσουμε βέβαιο πώς ό ((Πρόλογος»
γράφτηκε για την παρουσίαση του «Λεωνίδα εν Θερμοπύλαις», για το
δράμα πού είχε κυκλοφορήσει ανώνυμα το 1816.
Καμμία άπο τις ως τώρα γνο^στές μας ελληνικές πηγές δεν αναφέρει
παράσταση του «Λεωνίδα εν Θερμοπύλαις». "Ομως μνεία για παράσταση
έ'ργου με τον 'ίδιο περίπου τίτλο υπάρχει στις ρωσικές εφημερίδες της
εποχής. Ή εφημερίδα της Πετρούπολης «Σέβερναγια Πότστα» (άρ. 89/7
Νοεμβρίου 1817) δημοσιεύει ανταπόκριση άπο την 'Οδησσό με ημερομη
νία 16 'Οκτωβρίου 1817. Ή ανταπόκριση είναι αφιερωμένη στην παρα
μονή στην 'Οδησσό του Μεγάλου Δούκα Μιχαήλ Πάβλοβιτς, αναφέρει τίς
θεατρικές παραστάσεις πού ή Αύτοΰ Αυτοκρατορική Ύψηλότης παρα
κολούθησε (ιταλική όπερα, γαλλική κωμωδία) καί καταλήγει: «Στις 14
'Οκτωβρίου το βράδυ, άπο έμπορους ερασιτέχνες του θεάτρου παραστάθη
κε στην ελληνική γλώσσα ή τραγωδία "Λεωνίδας" καί ιταλική όπερα».
Το ϊδιο κείμενο, ταυτόσημο, δημοσιεύεται καί στην εφημερίδα «ΣανκτΠετερμπούργκσκιε Βέντομοστι» στίς 13 Νοεμβρίου 1817.
Πρόκειται, προφανώς, για επίσημη ανακοίνωση καί ή σοβαρότητα
της πληροφορίας, μια καί άφορα τον νεώτερο αδελφό του τσάρου, δεν
επιδέχεται αμφισβήτηση. Φυσικά οι έλληνες έμποροι ερασιτέχνες του
θεάτρου δεν έχουν καμμιά σχέση με τήν ιταλική όπερα, πού κόλλησε
αδέξια στην Ί'δια φράση ό συντάκτης της ανακοίνωσης. "Ομως ή τρα
γωδία «Λεωνίδας» είναι πιθανότατα το έ'ργο πού μας απασχολεί καί ή
παράσταση είναι εκείνη για τήν οποία έγραψε τον «Πρόλογο» του ό
16. Παράρτημα είς τον ΙΑ' Άρ. του Λογίου Έρμου, 1 'Ιουνίου 1817, 10.
17. Ό V. Bechevliev στο άρθρο του «Eine Unvollendete Tragödie von
Dr Ν. S. Pikkolo, Balkan Studies 17, 1976, 225-228 καί ή T. Kirkova στή μελέτη
της Nicolas S. Piccolos — sa vie, son oeuvre, δ.π., σ. 22, μέ αφορμή τον «Πρό
λογο ...» διατυπώνουν τήν εικασία πώς ό Πίκκολος είχε τήν πρόθεση να γράψει ό
'ίδιος δράμα μέ τίτλο. «Ό Λεωνίδας εν Θερμοπύλαις», τήν οποία δεν πραγματοποίησε·
Οι δύο ερευνητές δεν παίρνουν υπόψη τους πώς δράμα μέ τον 'ίδιο τίτλο κυκλοφόρησε
èva χρόνο νωρίτερα καί δέν πρόσεξαν πώς το κείμενο του Πίκκολου είναι πρόλογος
θεατρικής παράστασης, γραμμένος δηλαδή για τήν παρουσίαση υπάρχοντος έργου.
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Πίκκολος. Βέβαια παραμένει άγνωστο αν ό πρόλογος αυτός διαβάστηκε
δντως πριν την παράσταση.
Γεννιέται δικαιολογημένα ή απορία γιατί καμμια ελληνική πηγή
δεν μνημονεύει ενα τέτοιο σημαντικό γεγονός. Δεν πρόκειται σίγουρα
για μοναδική περίπτωση. Ή πιθανότερη δμως εξήγηση για το συγκε
κριμένο γεγονός είναι μάλλον ή έξης: Ή παράσταση πού ετοίμασαν οί
έ'μποροι ερασιτέχνες, δηλαδή ό ελληνικός θίασος της 'Οδησσού, ήταν
μια εκδήλωση πού οργανώθηκε για τήν περίσταση και δεν αποκλείεται
νά ετοιμάστηκε βιαστικά με κάποιες περικοπές ή αλλαγές στο έργο,
λόγω των δυσκολιών πού αναφέραμε. Και στή συνέχεια, είτε για τίς
δυσκολίες πού υποθέτουμε, είτε για άλλους πρακτικούς λόγους, δεν
επαναλήφθηκε, δέν μπήκε στο ρεπερτόριο του θεάτρου όπως μπήκαν
άλλα έ'ργα πού θα αναφέρουμε παρακάτω. "Ετσι, σαν μεμονωμένο γεγο
νός είχε λιγότερες πιθανότητες να καταγραφεί στα χρονικά, να ακουστεί
ή να βρει απήχηση ανάλογη με τίς άλλες παραστάσεις του θεάτρου.
Φυσικά, μόνο αν κάποτε διασταυρώσουμε και συμπληρώσουμε τίς
πληροφορίες θα είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε ή να απορρίψουμε
τίς υποθέσεις μας.
Στο βαθμό δμως πού οί συσχετίσεις αυτές εϊναι βάσιμες, πρέπει να
θεωρήσουμε πώς ό «Πρόλογος» και ή παρουσίαση του «Λεωνίδα εν
Θερμοπύλαις» είναι ή πρώτη επαφή του Πίκκολου μέ το θέατρο, με το
ελληνικό θέατρο της 'Οδησσού ιδιαίτερα, άλλα και ή πρώτη του γνωριμία
μέ τίς δυσκολίες και τα προβλήματα πού είχε να αντιμετωπίσει μια
τέτοια προσπάθεια. Παράλληλα, ας σημειώσουμε πώς αν ή υπόθεση μας
είναι βάσιμη, τότε ό συγγραφέας έπρεπε να βρίσκεται στην 'Οδησσό
άπο τίς αρχές του φθινοπώρου του 1817.
Μέ βάση το σύνολο των παραπάνω στοιχείων, είμαστε σέ θέση,
συνοψίζοντας, να υποστηρίξουμε πώς ό Πίκκολος θά αντιμετωπίσει το
πρόβλημα της μετάφρασης του «Φιλοκτήτη» και γενικά τή συμμετοχή του
στή θεατρική κίνηση, ώριμος, μέ τίς γνώσεις του στο χώρο της ευρω
παϊκής πνευματικής ζωής και της ελληνικής παιδείας, ώριμος ιδεολο
γικά για να εξυπηρετήσει τους στόχους και τήν αποστολή του θεάτρου
σέ ενα από τα βασικά κέντρα τής προεπαναστατικής δραστηριότητας
του ελληνισμού. Ή πείρα του αυτή άλλα και ή σωστή εκτίμηση των
συγκεκριμένων συνθηκών θα προσδιορίσουν και τίς πρακτικές του
επιλογές.
Ή αίγλη τής θεατρικής κίνησης πού άρχισε στην 'Οδησσό και ή
ίδρυση του Ελληνικού Γυμνασίου το 1817 αποτέλεσαν ασφαλώς τον
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πόλο έλξης πού έκαναν τον Πίκκολο να έρθει στην 'Οδησσό, ακολου
θώντας πάλι το δάσκαλο του Κωνσταντίνο Βαρδαλάχο. Με το σχολείο
δεν φαίνεται να ασχολήθηκε, άλλα αφοσιώθηκε 'ίσως αποκλειστικά στο
θέατρο, υπηρετώντας την καίρια ανάγκη πού αυτό αντιμετώπιζε, το
θέμα του ρεπερτορίου.
Γιατί πέρα άπα τους ενθουσιασμούς πού προκαλούσε κάθε καινού
ρια πνευματική πρωτοβουλία στην περιοχή του ελληνισμού της δια
σποράς, υπήρχαν και τα προβλήματα. Στην προκειμένη περίπτωση τα
προβλήματα διαφαίνονται καθαρά μέσα άπο τις πρώτες ειδήσεις πού
κυκλοφορούν για το θέατρο της 'Οδησσού και χρήσιμο είναι να τις δια
τρέξουμε.
Ή «Διατριβή φιλογενοΰς τινός Γραικού περί της καταστάσεως
τών εν Ό δ η σ σ ώ οίκούντων Γραικών κατά το έτος 1816», πού δημο
σιεύεται στο Λόγιο Έ ρ μ η 1 8 , μας δίνει τίς πρώτες βάσιμες πληροφορίες
για το ξεκίνημα της θεατρικής κίνησης πού σίγουρα άρχισε το καλοκαίρι
του 1816.
Ό συντάκτης της «Διατριβής» δεν είναι πολύ ικανοποιημένος.
Βέβαια δσοι ήταν παρόντες στις παραστάσεις αυτές «δεν θέλουν λησμο
νήσει τήν άκραν άγαλλίασιν και μεγάλην χειροκρότησιν τών θ ε α τ ώ ν . . . »,
άλλα οί παραστάσεις ήταν «δλαι ολαι δύο, ήγουν ή τών Σουλιωτών
καί του Θεμιστοκλέους» καί παίχτηκαν λίγες φορές.
'Αφορμή της δυσαρέσκειας του «φιλογενοΰς γραικού» δεν είναι
τόσο ό μικρός αριθμός τών παραστάσεων, Οσο ή στάση κάποιων συντη
ρητικών πού άντιδράσανε στην πρωτοβουλία τών φιλοθεάτρων νέων.
Ό επιστολογράφος ζητά συχνότερες καί συστηματικότερες παραστάσεις
καί κυρίως απαιτεί να δουν οί θεατές «οίον ειπείν, έξαναστάντας έκ
νεκρών τον Αίσχύλον, τον Σοφοκλέα, τον Ευριπίδη, τον Άριστοφάνην»
καί ν' ακούσουν «καί τήν προπατορικήν ημών γλώσσαν» 1 9 .
"Αλλος γραικός άπο τήν 'Οδησσό δημοσιεύει «Αντίρρηση»

στη

«Διατριβή» του φιλογενούς γραικού, δπου ανάμεσα στα διάφορα προ
βλήματα, θίγονται και τα τοΰ θεάτρου 2 0 . Τον αναφέραμε παραπάνω.
,

18. Παράρτημα εις τον Α' Αρ. τον Λογίου Έρμου, 1 'Ιανουαρίου 1817,
7-9. Ό Β. Σκουβαρας, «Ό φιλικός καί δάσκαλος Ιωάννης Γ. Μακρής», Εις μνήμην
Κ. Ι. Άμάντον, Άθ. 1960, 495 θεωρεί πώς ό ανώνυμος συγγραφέας της διατριβής
είναι ό 'Ιωάννης Μακρής. Πβ. καί Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, Λόγιος Έρμης. Ευρετήρια,
ΆΟ. 1976, 246-247.
19. "Ο.π., σ. 9.
20. Παράρτημα εϊς τον ΙΑ' Άρ. τοΰ Λογίου Έρμου, 1 'Ιουνίου 1817, 10.
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Μέ αφορμή την προετοιμασία του «'Αλέξανδρου στις Ινδίες» του Μεταστάσιου, πού ή παράσταση του δεν πραγματοποιήθηκε, λέει ποιο είναι
το «καθολικον έμπόδιον». Δεν φταίνε οι ελάχιστοι γέροι «δεισιδαίμονες»
πού αντιδρούν, άλλα οι πρακτικές υλικές δυσκολίες, μαζί και ή δυσκολία
να βρεθούν εκτελεστές για τα γυναικεία πρόσωπα. 'Εννοείται άνδρες
εκτελεστές.

Για γυναίκες ηθοποιούς δε γίνεται καν συζήτηση.

Στο

21

«Θάνατο του Δημοσθένους» για το μοναδικό γυναικείο ρόλο θα επι
στρατευτεί ή ηθοποιός του τοπικού ρωσικού θεάτρου Μαρασέφσκαγια.
Ωστόσο και ό δεύτερος επιστολογράφος είναι σύμφωνος πώς πρέπει
να συνεχιστούν οι παραστάσεις «σεμνών καί ηρωικών δραμάτων».
Επιβεβαίωση για το χρόνο τών παραστάσεων, άλλα καί δείγμα
της σοβαρότητας καί σημασίας πού αποκτούσε το εγχείρημα, μας
προσφέρει μια επιστολή του Σ π . Δεστούνη άπο τήν Πετρούπολη (5
Αυγούστου 1816) προς τον πατέρα του 2 2 . « Ό Μέγας Δούξ Νικόλαος. . .
έκαμε ενα ταξίδι εις διάφορα μέρη της Ρωσίας* ήτον καί εις τήν Ό δ έ σ σαν. . . Του έπαράστησαν εις διαφοράς γλώσσας θέατρα ως καί οι Ρ ω 
μαίοι έπαράστησαν ρωμαϊκά το περίφημον δράμα τους Σουλιώτας» 2 3 .
Πολύ νωρίς, λοιπόν, καί άλλος αδελφός του 'Αλέξανδρου, ό μετέ
πειτα τσάρος Νικόλαος, εκδηλώνει ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες
της ελληνικής παροικίας. 'Αξίζει να σημειωθεί ή απήχηση άπο αυτή
τή σκοπιά πού είχαν οι παραστάσεις εκείνες. Είναι φυσικό οι πιο δρα
στήριοι εκπρόσωποι του τότε πνευματικού ελληνισμού να θελήσουν να
τις αξιοποιήσουν προς δλες τις κατευθύνσεις. "Ενα χρόνο αργότερα, τον
'Οκτώβρη του 1817, ή παροικία θα προσπαθήσει νά εκμεταλλευτεί
21. Το δράμα, σύμφωνα μέ τήν αγγλική μετάφραση, είχε δύο γυναικείους
ρόλους, πού στην παράσταση, άπο ανάγκη, συγχωνεύτηκαν σε έναν. Βλ. Δ. Σ. Γκίνης,
« Ό Θάνατος του Δημοσθένους του Νικολάου Πίκκολου», Νέα 'Εστία 32, 1942,
991-992.
22. Βλ. Ά γ γ . Φενερλη - Παναγιωτοπούλου, «Το θεατρικό έργο "Σουλιώ
τες" 1809-1827», Ό 'Ερανιστής 3, 1965, 160.
23. Για τοΰτο το έργο δέν αναφέρεται πουθενά ούτε συγγραφέας ούτε μετα
φραστής. Στο ρωσικό θέατρο (Πετρούπολη, Μόσχα) άπο το 1809 παιζόταν μέ επι
τυχία ένα πεντάπρακτο δράμα του Λ. Ν. Νεβαχόβιτς μέ τον τίτλο «Οί Σουλιώτες
ή Οί Σπαρτιάτες τοϋ 18ου αιώνα». Βλ. Istorila Russkovo
Dramatitcheskovo
teatra, τ. Β', Μόσχα 1977, 117-119. Πάντως το δράμα πού παίχτηκε άπο τον
ελληνικό θίασο το 1816 δέν έχει καμμία σχέση — μόνο θεματική συγγένεια υπάρ
χει — μέ το μπαλέτο «Οί Σουλιώται εις τα Ιωάννινα», πού παίχτηκε άπο ξένους
ηθοποιούς στίς 7/19 Σεπτεμβρίου 1818 μετά το κυρίως έργο ( « Ό θάνατος τοϋ
Δημοσθένους») «παρά της εταιρείας [ = θιάσου] αλλογενών ορχηστών... δι' όρχήσεως μιμητικής». Βλ. Επιστολή τοϋ Γ. Λασσάνη, 'Ερμής ό Λόγιος, 1818, 582.

Δημ. Σπάθης, Ο «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» ΤΟΓ Ν. ΠΙΚΚΟΛΟΓ
καλύτερα την επίσκεψη του Μιχαήλ και να παρουσιάσει άλλο
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πατριωτικό έθνικο-προπαγανδιστικό, τον «Λεωνίδα», ετοιμάζοντας και
τον κατάλληλο πρόλογο με την προσφώνηση πού ταίριαζε στην περίσταση.
'Επιβεβαίωση για το γεγονός δτι τα δύο δράματα — δ «Θεμι
στοκλής» του Μεταστάσιου και οι «Σουλιώτες)) — παίζονται τακτικά
βρίσκουμε και στο ρωσικό τύπο τής εποχής. "Ενα περιοδικό πού τυπώ
νεται στο Χάρκοβο, ό «Ούκράϊνσκι Βέστνικ» (τεύχος 6, Μάιος 1817,
σελ. 368) κάνοντας απολογισμό τών παραστάσεων πού παίζονται στο
δημόσιο θέατρο τής 'Οδησσού, μετά τον ρωσικό δραματικό και τον
ιταλικό λυρικό θίασο αναφέρει καί τόν ελληνικό: «Οί "Ελληνες», γράφει
δ ανταποκριτής άπό τήν 'Οδησσό, «παριστάνουν στό θέατρο τό παλαιό
τους μεγαλείο, τόν "Θεμιστοκλή στην Περσία", τους " Σ ο υ λ ι ώ τ ε ς " καί
άλλα».
Γεγονός παραμένει πώς οί παραστάσεις του 1816 μέ τόν «Θεμιστο
κλή» τοΰ Μεταστάσιου καί τους «Σουλιώτες», έδωσαν αφορμή στον
Κωνσταντίνο Ά σ ώ π ι ο να διακηρύξει επίσημα καί πανηγυρικά, τόν
'Απρίλιο τοΰ 1817: «Εις τήν Όδησσόν έγινε ή πρώτη θεατρική παράστασις εις τήν νεωτέραν γλώσσαν τών Ελλήνων, καί τούτο πρέπει να
σημειοίθή εις τα χρονικά τής παιδείας τοΰ γένους ημών» 2 4 .
Τόν Αύγουστο τοΰ 1817 συνεχίστηκαν οί παραστάσεις καί αυτή
τή φορά ό ενθουσιασμός, χάρη στό κείμενο τοΰ Κωνσταντίνου Κούμα 2 5 ,
μεταδόθηκε σ' όλα τα κέντρα τοΰ έλληνισμοΰ για να ευφράνει «πάντας
τους αληθινούς έραστάς τής προκοπής τοΰ γένους». Ά π ό ορισμένες
πλευρές, λέει ό Κούμας, ή παρουσίαση ήταν αντάξια μέ τα έ'ργα πού
εμφανίζονται «εις τάς σκηνάς τών τής Ευρώπης μητροπόλεων». Πρό
κειται Ομως για επανάληψη μέ τόν «Θεμιστοκλή» τοΰ Μεταστάσιου, πού
24. Έρμης ό Λόγιος, 1817, 374. 'Αμέσως παρακάτω ό Κ. Άσώπιος αναφέρει
καί τήν παράσταση τής «Πολυξένης» του Ίακ. Ρ. Νερουλού πού έγινε στην Κέρ
κυρα στις 30 'Ιαν. 1817. Για τήν ιστορία πρέπει να παρατηρήσουμε πώς ό Άσώπιος
δεν παίρνει υπόψη του τήν άλλη θεατρική κίνηση στα Επτάνησα, το Ζακυνθινό
λαϊκό θέατρο ειδικότερα (ομιλίες, Σαβόγιας Σουμερλής, Γουζέλης). Το πιθανότερο
είναι οτι το αγνοεί. Καί αν το γνώριζε, ασφαλώς θα θεωρούσε πώς δεν ανταποκρί
νεται στους εθνικούς οραματισμούς. "Ολη ή κλασικίζουσα πτέρυγα του ευρωπαϊκού
διαφωτισμού τοΰ 18ου αι.— καί οχι μόνο αυτή — εΐτε υποτιμά, είτε απορρίπτει κάθε
θεατρικό είδος πού δεν ανταποκρίνεται στή δική της αντίληψη για τήν υψηλή παι
δευτική αποστολή του θεάτρου.
25. Έρμης ό Λόγιος, 1817, 606-607. Ό Κ. Κούμας λέει πώς οί Έλληνες
τής 'Οδησσού «έκαμαν αρχήν άπό τριών ένιαυτών» να δίνουν παραστάσεις. 'Ωστόσο
δέν έχει βρεθεί καμμιά μαρτυρία για θεατρικές εκδηλώσεις το 1814-1815.
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είχε παιχτεί και τήν προηγούμενη χρονιά και πού θα παιχτεί πολλές
φορές στην 'Οδησσό και στο Βουκουρέστι το 1819. Δικαιολογημένη ή
επιτυχία του δράματος, πού το θέμα του, ελληνικό και «πατριωτικό»,
ήταν εύλογο να προκαλεί τόσες συγκινήσεις («και δις επαθεν ή καρδία
μου πάθη μυρία, υπό των οποίων έκινήθησαν κρουνηδον από τους οφθαλ
μούς μου δάκρυα» — Κ. Κούμας). Άλλα έπρεπε να βρεθούν ή να γρα
φτούν και άλλα έργα.
*Η συμβολή τοΰ Πίκκολου, και του Γεωργ. Λασσάνη αργότερα,
ήταν αποφασιστική για να αποκτήσει ή θεατρική κίνηση της 'Οδησσού
συνέχεια και συνέπεια, για να συγκροτηθεί ό κορμός τοΰ ρεπερτορίου
μέ βάση κυρίως ελληνικά έργα. Αυτή ή συμβολή έδωσε στις διάσπαρτες
εκδηλώσεις τή συνοχή εκείνη πού μας επιτρέπει να μιλάμε για το
πρώτο νεοελληνικό θέατρο της προεπαναστατικής περιόδου.
Ό Πίκκολος, χάρη στην κατάρτιση του, τήν ένημέρίυσή του για
τις προσπάθειες τοΰ Κοραή και τοΰ κινήματος τοΰ Διαφωτισμού γενικά,
ήταν προετοιμασμένος για να επιλέξει έργο ελληνικό (αρχαίο) πού να
ανταποκρίνεται στα καλλιτεχνικά αιτήματα και τους ιδεολογικούς στό
χους τοΰ θεάτρου. Θα έπρεπε επίσης να ήταν ένημεροομένος για τίς
σχολικές εκδηλώσεις μέ αποσπάσματα άπο αρχαίες τραγωδίες στο Βου
κουρέστι, στις Κυδωνιές κ.ά. Στα σχολεία ή παρουσίαση γινόταν άπο το
πρωτότυπο. Ό Πίκκολος δμως ασφαλώς δεν συμμεριζόταν τήν ουτοπία
πώς στο δημόσιο θέατρο μποροΰσε να χρησιμοποιηθεί ή «προπατορική
ημών γλώσσα». Στή σχολή τών Κυδουνιών ανάμεσα σέ άλλα έργα οί
μαθητές παρουσίασαν και αποσπάσματα άπο τον «Φιλοκτήτη»26.
Ή τραγωδία αυτή τοΰ Σοφοκλή είναι το μόνο άπο τα σωζόμενα
κείμενα τοΰ αρχαίου δράματος πού δέν έχει γυναικείο ρόλο. 'Ασφαλώς
έχουμε έδώ ένα επιχείρημα πού θα βάρυνε στην πλάστιγγα της επιλογής.
Δέν μπορούμε δμως να αρκεστούμε σ' αυτό. Και ή οικονομία τοΰ έργου
το έκανε προσιτότερο για έναν ερασιτεχνικό θίασο, άλλο τόσο επίσης
το θέμα του καί οί ήρωες τοΰ τρωϊκοΰ κύκλου, πού ήταν πιο οικείοι
σέ μια μερίδα τουλάχιστον τοΰ θεατρικού κοινοΰ, χάρη στή σχολική και
τήν εκδοτική εκλαΐκευση τους. Ή ελληνική μετάφραση «Τύχαι Τηλε
μάχου» τοΰ Φενελόν, δπου εξιστορείται μεταξύ άλλων καί ή περιπέτεια
τοΰ Φιλοκτήτη, κυκλοφορούσε άπο το 174227.
26. Βλ. Σοφ. Ι. Δοανίδου, « Ή Σχολή τών Κυδωνιών», Παιδεία

τ. Α' 1946,

274.
27. Κ. Θ. Δημαρά, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Ά θ . 1977, 137 κ.ά\ 'Επα
νεκδόσεις τοϋ «Τηλέμαχου» έγιναν πολλές καί μετά το 1800.

Δημ. Σπάθης, Ο «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ* TOI* Ν. ΠΙΚΚΟΛΟΓ
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Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε έδώ και ενα άλλο στοιχείο,
αν και το θέμα το σχετικό με τίς αξιολογήσεις και τήν ιεράρχηση των
προτιμήσεων, πού αλλάζουν άπα εποχή σε εποχή, βγαίνει εξω άπο τα
πλαίσια της εργασίας αυτής. 'Ωστόσο ας σημειώσουμε πρόχειρα πώς
στο 18ο αιώνα μόνο στο γαλλικό θέατρο, έχουμε δύο διασκευές του
Φιλοκτήτη 2 8 . 'Εξάλλου

σημαντικότατοι θεωρητικοί του

Διαφωτισμού

όπως ό Λέσσιγκ στον «Λαοκόοντα» δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
τούτη τήν τραγωδία ειδικά.
Μέσα στο πλαίσιο της ήθικο-διδακτικής προβληματικής του αιώνα
των φώτων γενικά, ό «Φιλοκτήτης» είναι μια τραγωδία — οχι ή μόνη —
πού επιδέχεται κάποιο πατριωτικό και πολιτικό χρωματισμό, ιδιαίτερα
άπο τή σκοπιά της ιδεολογικής επεξεργασίας πού επιδίωκε ό νεοελλη
νικός Διαφωτισμός. Το τί ακριβώς σηματοδοτούσε το μεταγλωττισμένο
κείμενο του Σοφοκλή για τον έλληνα

θεατή της εποχής εκείνης θα

μπορέσουμε να το προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια άφοΰ δούμε
τή συγκεκριμένη μετάφραση και προσαρμογή του.
Για να εκτιμήσουμε, τέλος, αντικειμενικότερα το εγχείρημα του
Πίκκολου πρέπει να θυμηθούμε πώς, τή στιγμή πού ετοίμαζε τήν τρα
γωδία τοΰ Σοφοκλή για το θέατρο της 'Οδησσού, δεν υπήρχε αξιόλογη
συσσωρευμένη

εμπειρία στον τομέα των θεατρικών μεταφράσεων και

τοΰ αρχαίου δράματος ιδιαίτερα.
"Ενα χρόνο ή για τήν ακρίβεια λίγους μήνες νωρίτερα είχε κύκλοφορήσει στή Βιέννη ανώνυμη μετάφραση του «Αιαντα»

, που αναγγέλ

λεται στο Λόγιο Έ ρ μ η το φθινόπωρο τοΰ 1817. Δεν μπορούμε να βε
βαιώσουμε πώς ό Πίκκολος τήν είχε υπόψη του και είναι αμφίβολο
εξάλλου πώς θα μπορούσε να τοΰ χρησιμεύσει για υπόδειγμα. Ό μετα28. Για τον «Φιλοκτήτη» (1783) τοϋ Λαάρπ (La Harpe) γίνεται λόγος παρα
κάτω. Ό άλλος «Φιλοκτήτης» (1753) τοϋ Ghateaubrun, δεν φαίνεται να έχει
σχέση με το κίνημα τοϋ Διαφωτισμού, άλλα οϋτε με το Σοφοκλή. Ό συγγραφέας
πρόσθεσε ερωτική πλοκή: Στή Λήμνο, μαζί μέ τον Φιλοκτήτη βρίσκεται και ή κόρη
του Σοφία. Ό Νεοπτόλεμος τήν ερωτεύεται πρίν καλά-καλά πατήσει το πόδι του
στο νησί. Το έ'ργο εικονογραφεί τήν παρακμή και τον εκφυλισμό της ρακινικής παρά
δοσης στο γαλλικό κλασικό θέατρο καΐ προκάλεσε τή σαρκαστική κριτική τοΰ Λέσ
σιγκ.
29. Σοφοκλέους Τραγωδία Αϊαντος μαστιγοφόρου Μεταφρασθεϊσα εκ τοΰ
'Ελληνικού, και μετρικού κειμένου τοϋ Ποιητού είς τήν καθ' ημάς όμιλουμένην
γλώσσαν, και μετασχηματισθεΐσα κατά τήν τάξιν των νεωτέρων της Ευρώπης
δραμάτων εις πράξεις και εις σκηνάς, σχολιασθεϊσα ακριβώς δια πολλών περιέργων
σημειώσεων, και πλουτισθεΐσα με πέντε εικόνας. . . Βιβλίον Α' Έν Βιέννη, 1817.
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30

φραστής είναι σχολαστικός λόγιος
και φιλοδοξεί να προσφέρει ένα
ανάγνωσμα πού να εκλαϊκεύει τους αρχαίους κλασικούς και τους αρχαίους
μύθους. Ό τελευταίος στόχος εξυπηρετείται με πολλές παραπομπές και
σχόλια για τους ολύμπιους θεούς, τους ομηρικούς ήρωες και διάφορα
σχετικά ή άσχετα με το έργο μυθολογικά θέματα. Ή γλώσσα του κυρίως
(το κείμενο μαζί και τα χορικά αποδίδονται σε πεζό), ή τόσο ψυχρή καί
φοβερά ακατέργαστη, δεν μπορούσε να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για
τους μελλοντικούς μεταφραστές 3 1 .
Καί οί παλαιότερες, οί μετά το 1779 μεταφράσεις, κυρίως άπα
ξένα δράματα, πού συνδέονται μέ τήν κλασική παράδοση (Μεταστάσιος),
αν καί αποτελούν ενα κεφάλαιο στή θεατρική προπαρασκευή, μέσα στο
πλαίσιο της πνευματικής κίνησης τοΰ Διαφωτισμού, εκλαϊκεύουν τήν
ιδέα τοΰ θεάτρου καί προετοιμάζουν τή θεατρική κίνηση τοΰ 1816-1821,
δμως δεν έχουν να προσφέρουν σημαντικά επιτεύγματα στην επεξεργασία
της δραματικής γλώσσας 3 2 . Καί τα έ'ργα τού Μεταστάσιου πού μετα
φράζονται σέ πεζό (ή δίτομη έκδοση του 1779) καί εκείνα πού αποδί
δονται σέ πεζό «μετά στιχουργίας» (τα χορικά) όπως ό «Άχιλλεύς έν
Σκύρω» (1794) καί ή έμμετρη απόδοση, δπως είναι τα «'Ολύμπια»
στην έκδοση τοΰ Ρήγα Βελεστινλή το 1797, προορίζονται μάλλον για
ανάγνωση καί έν πάση περιπτώσει πραγματοποιούνται σέ εποχή πού
δεν υπάρχει θέατρο 3 3 .
Για να συμπληρώσουμε τήν εικόνα, θυμίζουμε πώς καί τα πρωτότυπα
30. Ό Φίλιππος Ήλιου έχει ταυτίσει τον εκδότη - μεταφραστή πού υπογρά
φει τον πρόλογο μέ τα αρχικά Φ. Σ. Πρόκειται για τον σμυρναίο δάσκαλο Π. Ίωαννίδη (Φοιβαπόλλων Σμυρναίος). Βλ. Φίλ. Ήλιου, «Βιβλία μέ συνδρομητές», Ό
'Ερανιστής, 12, 1975, 147.
31. Ένα δείγμα γραφής (ό χορός αναλογίζεται τή μητέρα του Αϊαντα):
«οί φλογεροί αναστεναγμοί της όπου θέλει ευγουν άπο τήν κατάπικρον της καρδίαν,
πλέον λυπηροί και άπο αυτούς της όρνιθος άηδόνος θέλει κατακαύσουν τον κατάψυχρον αέρα μέ τήν φλόγαν των. . . » κ.ο.κ. (σ. 33-34).
32. 'Αναλυτικότερα βλ. Γ. Σιδέρη, «Το Εικοσιένα καί το Θέατρο», Νέα
Εστία, Χριστούγεννα 1970, 151-191 καί περίληψη δικής μου εργασίας «Οί μετα
φράσεις θεατρικών Ιργων στο 18ο αιώνα», Δελτίο της 'Εταιρείας Σπουδών Νεο
ελληνικού πολιτισμού και γενικής παιδείας, 2, Άθ. 1978, 49-55.
33. Ό «Θεμιστοκλής» είναι το μόνο Ιργο αυτής τής συγκομιδής πού αξιο
ποιήθηκε στο προεπαναστατικό θέατρο. Δέν ξέρουμε δμως αν στις παραστάσεις τής
'Οδησσού χρησιμοποιήθηκε ή ανώνυμη μετάφραση τοϋ 1796 (έκδοση Πολυζώη
Λαμπανιτζιώτη) ή κάποια άλλη. Στο Βουκουρέστι φαίνεται να παίχτηκε ή Ιμμετρη
μετάφραση τοϋ Γ. Ρουσιάδη (Ν. Αάσκαρη, δ.π., 231-233). Τα «'Ολύμπια» παίχτηκαν
στην 'Αθήνα το 1836.
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ελληνικά έργα, δσα είναι συγγενικά προς το θέμα μας, τόσο δ «Άχιλλευς»
( Ό Θάνατος του Πατρόκλου) του Ά θ α ν . Χριστόπουλου

(1805), παρ'

δλη την Ιστορική του σημασία, δσο καί τα πρωτόλεια του Ί α κ . Ρίζου
Νερουλού («Ασπασία», 1813, ((Πολυξένη», 1814) δεν συγκροτούν ένα
κεφάλαιο κατακτήσεων, χρήσιμο για αξιοποίηση άπο τους επερχόμενους
δραματουργούς.
Ό Νικόλαος Πίκκολος είναι ό πρώτος συγγραφέας πού θα ασχο
ληθεί με το θέατρο, με κάποιο τρόπο κατά παραγγελία συγκεκριμένου
θιάσου, ό πρώτος πού θα επιχειρήσει να μεταγλωττίσει κείμενο άμεσα
προορισμένο για τη σκηνή, προσαρμοσμένο στους στόχους, τις ανάγκες
καί τις δυνατότητες αυτού του θεάτρου στη δοσμένη ιστορική στιγμή.
Έ χ ε ι να αντιμετωπίσει δυσεπίλυτα προβλήματα καί, για πρώτη φορά,
το πρόβλημα της προσαρμογής τοΰ αρχαίου δράματος στή νεοελληνική
σκηνή. Πρέπει να τα αντιμετωπίσει και να τα λύσει με δική του πρωτο
βουλία καί ευθύνη.
Άπο

μια πρώτη προσέγγιση τοΰ χειρόγραφου τοΰ

«Φιλοκτήτη»

γίνεται φανερό πώς πρόκειται για διασκευή μάλλον παρά για μετάφραση.
Ή

τραγωδία τοΰ Σοφοκλή αποδίδεται σε πεζό, είναι

διαιρεμένη σε

τρεις πράξεις χωρισμένες σε σκηνές καί, στην απόδοση τοΰ Πίκκολου,
έχουν απαλειφθεί τα χορικά.
Τις αλλαγές αυτές τις περιμέναμε. 'Επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες
πού είχε δημοσιέψει ό Λόγιος Έ ρ μ η ς με αφορμή τήν παράσταση της
'Οδησσού καί τις διευκρινίσεις πού εδοοσε ό συγγραφέας απαντώντας
στο δημοσίευμα τοΰ περιοδικού.
Ή ε'ίδηση για τήν παράσταση ήταν διατυπωμένη ώς έξης: «Τήν
16/28 Φεβρουαρίου έπαραστάθη άλλο δράμα εις τήν Γραικικήν Γλώσσαν άπο τους αυτούς φιλοθεάτρους Γραικούς, ό κατά τον Σοφοκλήν
έκγαλλισθείς Φιλοκτήτης, εις τήν δμιλουμένην γλώσσαν μεταφρασθείς
άπο [τον] πρόσκαιρους έκεΐσε διατρίβοντα πεπαιδευμένον καί φιλόκαλον
νέον Κύριον Ν ι κ ό λ α ο ν

34

Π ί κ κ ο λ ο ν» .

Τον υπαινιγμό πώς χρησιμοποίησε οχι το αρχαίο πρωτότυπο άλλα
κάποια γαλλική διασκευή της τραγωδίας ό Πίκκολος

δεν

μπορούσε

να τον αφήσει χωρίς απάντηση. Σέ επιστολή του προς τους συντάκτες
τοΰ περιοδικού, με ημερομηνία 20 Μαίου 1818, ξεκαθαρίζει το θέμα:
«Εις τον 9 αριθμόν (της α' Μαΐου, σελ. 195) αναφερόντες τα της 'Οδησ
σού, λέγετε, οτι ό μεταφρασθείς εις κοινήν Έλληνικήν γλώσσαν και
34. Έρμης ό Λόγιος, 1818, 195.
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παρασταθείς άπα τους φιλοθεάτρους Γραικούς Φιλοκτήτης είναι 6 κατά
Σοφοκλήν έκγαλλισθείς. Σας παρακαλώ να πιστεύσετε, δτι ή μετάφρασίς
μου είναι δλη άπο το Έλληνικον πρωτότυπον, καθώς είναι γνωστόν
εις τους έν Ό δ η σ σ ω λογίους τών ομογενών. "Αλλο δεν παρεδέχθην άπο
τον Γάλλον L a h a r p e ειμή τήν ε'ις τρεις πράξεις διαίρεσιν, άποβαλών,
ώς αυτός, τους χορούς, και προσθέσας τον εις τήν β' Σκηνήν μονόλογον
του Νεοπτόλεμου, πλην οχι πάλιν μεταφρασμένον, άλλ' έρανισμένον άπο
τον χορον τον εις το πρωτότυπον. Καμμίαν δε άπο τάς άλλας μεταβολάς
του L a h a r p e δεν ήκολούθησα, οχι άπο τυφλον σέβας προς τον ποιητήν
35

άλλα δια λόγους, τους οποίους 'ίσως άλλοτε εύκαιρήσω να εκθέσω» .
Και παρακάτω, στην Ι'δια επιστολή, ό Πίκκολος λέει πώς το να
μεταφράσει κανείς «μετάφρασιν», δταν εννοεί τή γλώσσα του πρωτότυ
που είναι και άτοπο και γελοίο.
Ό «Φιλοκτήτης» του Λ α ά ρ π 3 6 είναι μετάφραση, τουλάχιστον αύτη
ήταν ή πρόθεση του συγγραφέα. Μ' άλλα λόγια, ό Λαάρπ δέν φιλοδοξούσε
να δώσει πρωτότυπο έ'ργο δπως π.χ. ή 'Ιφιγένεια ή ή 'Ανδρομάχη του
Ρασίν ή δπίος πλήθος άλλες τραγωδίες της ιταλικής ή γαλλικής κλασικής
σχολής, δπου οι συγγράφεις χρησιμοποιούν το υλικό ενός αρχαίου δρά
ματος, προσθέτουν, αλλάζουν δραματικά πρόσωπα και θέματα για να
εκφράσουν δικές τους ιδέες και προβληματισμούς.
Ό ίδιος ο Λαάρπ, στον πρόλογο του «Φιλοκτήτη» τ ο υ 3 7 , τονίζει
πώς δσες τραγωδίες έγραψαν οι προγενέστεροι του ήταν «μιμήσεις πού
απείχαν πολύ άπο τα πρωτότυπα» καί υπογραμμίζει τήν πρόθεση του
να παρουσιάσει για πρώτη φορά στή γαλλική σκηνή έ'ργο ελληνικό με
τήν ίδια μορφή περίπου δπως θα παιζότανε στην αρχαία 'Αθήνα.
"Ετσι λοιπόν ό Ν. Πίκκολος διαμαρτύρεται για τον υπαινιγμό πώς
35. Έρμης ό Λόγιος, 1818, 271.
36. Ό Jean François de La Harpe (1739-1803) θεατρικός συγγραφέας
της σχολής τοϋ Βολταίρου και υπερασπιστής της κλασικιστικής ορθοδοξίας στά
κριτικά του κείμενα, έγραψε δράματα και τραγωδίες πού δέν έφεραν τίποτε το
πρωτότυπο στο γαλλικό θέατρο τοϋ 18ου αιώνα. Μια τραγωδία του με άντικληρικές
τάσεις, ή «Melanie», είχε για ενα διάστημα απαγορευτεί (τυπώθηκε το 1770). Ό
«Φιλοκτήτης» του παίχτηκε το 1783. Μετριοπαθής οπαδός τοϋ Διαφωτισμού, πέρασε
μετά το 1794 στο αντίπαλο στρατόπεδο καί πολέμησε λυσσαλέα τις ιδέες τών εγκυ
κλοπαιδιστών. Το όνομα τοϋ Λαάρπ, κυρίως μέ αναφορές στην αρχαία ελληνική
γραμματεία καί σέ κλασικά γαλλικά έργα, περνά συχνά στις σελίδες τοϋ Λόγιου
Έρμη.
37. Χρησιμοποίησα τήν έκδοση: Repertoire du Théâtre

Français

cueil des Tragédies et Comédies par M. Petitot, t. 6, Παρίσι 1803, 352.

ou Re-
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χρησιμοποίησε τη γαλλική μετάφραση του Λααρπ καΐ οχι το πρωτό
τυπο κείμενο της σοφόκλειας τραγωδίας.
'Ωστόσο ό Λααρπ έκανε σημαντικές αλλαγές στη δομή της τραγω
δίας και περικοπές, τις όποιες εξηγεί καί δικαιολογεί με πληθώρα
επιχειρημάτων στον εκτενέστατο πρόλογο του έργου του. Πρόκειται
για επιχειρήματα πού έχουν χρησιμοποιηθεί συχνά σ' δλα τα θεωρητικά
κείμενα των νέων χρόνων, δπως π.χ. για τα χορικά πού παραβιάζουν
την αληθοφάνεια, καθυστερούν τή δράση κλπ. "Ισως οι απόψεις αυτές
να επηρέασαν τον Πίκκολο, ό όποιος δμως δεν ακολούθησε τον Λααρπ
σέ δλες του τις μετατροπές. 'Αναμφισβήτητο δμοος είναι πώς θα πήρε
υπόψη του τόσο την αφετηρία των συλλογισμών του γάλλου συγγραφέα
οσο καί το στόχο τών επεμβάσεων του. Ό άξονας ήταν κοινός: να πλη
σιάσει το έ'ργο στις απαιτήσεις της σύγχρονης σκηνής και του σύγχρονου
θεατή. Για τα χορικά ό Λααρπ λέει: «je les ai supprimés t o u s . . .
dans une

t r a d u c t i o n française

qui

p o u v a i t être jouée» 3 8 . Και ό

Πίκκολος ετοίμαζε μετάφραση πού έ'πρεπε να παιχτεί.
Θα ήταν παράλειψη να μήν αναφέρουμε πώς ό γάλλος συγγραφέας
εκτιμά τήν τραγωδία του Σοφοκλή μέ τα μάτια τής εποχής του Διαφω
τισμού. Ή

κραυγή εκδίκησης τοΰ Φιλοκτήτη δέν είναι τίποτε άλλο

παρά ή «κραυγή τής καταπίεσης». Το δραματικό ενδιαφέρον του έ'ργου
είναι καθολικό καί αιώνιο γιατί άφορα «τήν πάσχουσα ανθρωπότητα» 3 9 .
Τήν ερμηνεία αυτή θα τή συμμεριζόταν καί ό Πίκκολος, άλλα θα πρόσ
θετε ασφαλώς καί τή δική του άποψη.
Πριν δούμε τις αλλαγές πού αποδέχθηκε ό Πίκκολος άπό τον
Λααρπ καί τις διαφορές πού παρουσιάζουν τα δύο κείμενα πρέπει να
σημειώσουμε κάτι, πού ό Λααρπ δέν αναφέρει καθόλου γιατί το θεωρεί
αυτονόητο. Ό

χωρισμός σέ πράξεις τής τραγωδίας έχει καθιερωθεί

στην πρακτική τοΰ ευρωπαϊκού θεάτρου από τήν εποχή τής 'Αναγέν
νησης. Ά π ό

τους ιταλούς ουμανιστές θεωρητικούς τοΰ δράματος, οι

όποιοι σέ ί'ση μοίρα μέ τον 'Αριστοτέλη τοποθετούσαν τήν αυθεντία
τοΰ Όράτιου, επεκτάθηκε καί στην ανάλυση τών κλασικών. Χαρακτηρι
στικό παράδειγμα άπό τήν ελληνική περιοχή είναι οί φιλολογικές επι
φυλλίδες («Πάρεργα Ποιητικής») πού δημοσιεύει το 1811 ό Ά θ . Βογορίδης στο Λόγιο Ε ρ μ ή 4 0 . Στή μελέτη του για τον «Α'ίαντα» χωρίζει
38. Repertoire du Théâtre Français, 6.π., 371.
39. Repertoire, δ.π., 349 καί 351.
40. Έρμης δ Λόγιος, 1811, 203 κ.έ. Ή ανάλυση τοϋ Οιδίποδος Τυράννου,
276 κ.έ.
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την τραγωδία σε «δράματα» καΐ αργότερα, στην ανάλυση του «Οιδίποδα»,
διορθώνει, χρησιμοποιώντας τον καθιερωμένο δρο «πράξεις».

Και ή

τυπωμένη μετάφραση του «Α'ίαντα» άπο τον Π. Ίωαννίδη, για την
δποία μιλήσαμε παραπάνω, εμφανίζεται «μετασχηματισθεΐσα κατά την
τάξιν των νεωτέρων της Ευρώπης δραμάτων εις πράξεις και εις σκηνάς».
Στα μεταφρασμένα θεατρικά έργα του 18ου αιώνα οί εκδότες τονίζουν
πώς τα παρουσιάζουν έ'τσι όπως «ψάλλονται εις τα θέατρα των Ευρω
παίων». Ή μεταφραστική άλλα και ή σκηνική πρακτική εκείνης της
εποχής έπιβάλλανε ανάλογη λύση και για τον ((Φιλοκτήτη».
Κάτι άλλο, και τοΰτο οφείλεται σε αποκλειστική επιλογή πού έκανε ό
Πίκκολος, είναι ή απόδοση της τραγωδίας σε πεζό. Ό Λααρπ, πού μετα
φράζει σέ καμπανιστούς δωδεκασύλλαβους (αλεξανδρινούς) στίχους, ακο
λουθώντας πιστά τήν κλασική γαλλική παράδοση, δεν ευθύνεται στην προ
κειμένη περίπτωση για τήν απόφαση του Πίκκολου, του οποίου τώρα γνω
ρίζουμε τήν επίδοση στον ποιητικό λόγο ενα-δυο χρόνια νωρίτερα 4 1 .
'Ανάμεσα στις υποθέσεις πού μπορούμε να κάνουμε, πρέπει πρώτα
να λογαριάσουμε τις πιεστικές συνθήκες πού δεν άφηναν χρονικά περι
θώρια για τή στιχουργική επεξεργασία 4 2 . Να λάβουμε επίσης υπόψη
μας, ποια ήταν τότε ή ποιητική παράδοση και πόσο ή ελληνική μετα
φραστική εμπειρία στον έμμετρο δραματικό λόγο ήταν αποθαρρυντική.
Ό Πίκκολος δεν αποκλείεται να συμμεριζόταν τήν άποψη του Κοραή
(επιστολή προς Κ. Κοκκινάκη μέ αφορμή τή μετάφραση του «Ταρτού
φου», 1816), πώς το «άμόρφωτον» της νεοελληνικής γλώσσας δημιουρ
γεί ανυπέρβλητες δυσκολίες καί είναι προτιμότερο να μεταφράζονται
τα έργα (οί κωμωδίες) σέ π ε ζ ό 4 3 . Τέλος ή λύση πού προκρίθηκε 'ίσως να
μήν είναι άσχετη οχι μόνο μέ τις δυνατότητες του μεταφραστή άλλα
καί μέ τις δυνατότητες του θιάσου, το επίπεδο καί τις συνθήκες εκείνης
της θεατρικής προσπάθειας.
41. Ή στιχουργία, γενικά, φαίνεται πώς του στοίχιζε πολύ χρόνο καί κόπο.
Στή συλλογή Φιλόμουσου Πάρεργα, ό συγγραφέας λέει στον Πρόλογο Οτι παρουσιάζει
μέ μεγάλους ενδοιασμούς τα «καταδικασθέντα είς Ικδοσιν» ποιήματα, γιατί δεν
εϊχε ποτέ καιρό να τα χτενίσει καί να τα εύπρεπίσει.
42. Υπογραμμίζω, άπο το γράμμα στο Λόγιο Έρμη πού παραθέσαμε παρα
πάνω: ((ή μετάφρασίς μου είναι δλη άπο το Έλληνικον πρωτότυπον, καθώς είναι
γνωστόν είς τους εν Όδησσω λογίους των ομογενών». "Αρα ό Πίκκολος άρχισε να
μεταφράζει τον «Φιλοκτήτη» μετά τήν άφιξη του στην 'Οδησσό ('Οκτώβρης 1817;).
Έπρεπε να τελειώσει αρχές 'Ιανουαρίου τουλάχιστον για να μπορεί να είναι έτοιμη
ή παράσταση στις 16 Φεβρουαρίου 1818.
43. Α.Κοραή, Έπιστολαί, εκδ. Ν. Δαμαλα, τ. Γ', 1886, 693-698.
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'Ανάλογοι ενδοιασμοί προσδιορίσανε καί τήν οδυνηρότερη απόφαση
για τήν κατάργηση των χορικών, πού μαζί με τήν πεζή απόδοση αλλάζει
ριζικά τή μορφή της τραγο^δίας. Στο ευρωπαϊκό θέατρο, εκείνη τήν
εποχή, δεν υπάρχει πουθενά εμπειρία σκηνικών λύσεων στο πρόβλημα
του χορού. Στα λυρικά δράματα τού Μεταστάσιου, π.χ., ό χορός αντι
στοιχεί στο κόρο της όπερας, σ' αυτή και σ' άλλες περιπτώσεις ό χορός
παίζει διακοσμητικό ρόλο και οπωσδήποτε ή λειτουργία του δεν εχε^
σχέση με τήν αρχαία τραγωδία. Ούτε μπορεί να υποστηρίξει κανείς,
πώς οι όδησσινοί ερασιτέχνες με τήν θεατρική παιδεία πού δέν είχαν?
έ'πρεπε να κάνουν πειραματισμούς και να ανοίξουν αυτοί το δρόμο 4 4 .
Ό Πίκκολος προτίμησε τήν απλοποίηση γιατί μόνο σε τούτη τή μορφή
ενα θέατρο όπως εκείνο της 'Οδησσού θα μπορούσε να αντιμετωπίσει
το εγχείρημα της παράστασης κλασικού έργου, εγχείρημα πού είναι
άδικο να το συγκρίνουμε, ούτε έχει καμμιά σχέση, με τους σημερινούς
καλλιτεχνικούς προβληματισμούς γύρω άπο τήν αναβίωση τού αρχαίου
δράματος.
"Ενας άνθρωπος σαν τον Πίκκολο θα είχε 'ίσως πλήρη συνείδηση
πώς, σ' αυτή τήν απλουστευμένη μορφή, τα διαχωριστικά δρια ανάμεσα
στην αρχαία τραγωδία καί το νεώτερο δράμα σχεδόν εξαλείφονται.
Στην εκλογή του θα επηρεάστηκε ασφαλώς οχι άπο τον Λαάρπ, ή οχι
μόνο άπ' αυτόν, άλλα γενικά άπο το κυρίαρχο τότε στην Ευρώπη δρα
ματικό πρότυπο και τήν αντίστοιχη θεατρική πρακτική. Ταυτόχρονα
όμως, για έ'ναν ελληνικό θίασο πού δεν είχε τις δυνατότητες νά ξεπεράσει
τα πρότυπα αυτά, ή προσαρμογή τού Πίκκολου ήταν ή μόνη εφικτή
λύση πού καί τους στόχους τού θεάτρου εξυπηρετούσε άλλα καί τήν
ελληνική υπόθεση γενικότερα.
Οι υπόλοιπες επεμβάσεις πού έγιναν στο κείμενο είναι δευτερεύου
σας σημασίας. Με μια μόνο εξαίρεση. Ά π ο τή διασκευή τού Πίκκολου
έχει αφαιρεθεί το επεισόδιο με τον έμπορο, δηλαδή τον μεταμφιεσμένο
ναύτη, πού, σταλμένος καί δασκαλεμένος άπο τον 'Οδυσσέα, διηγείται
δήθεν εμπιστευτικές πληροφορίες για να βιάσει τον Νεοπτόλεμο καί
τον Φιλοκτήτη να αναχωρήσουν. Ό σχολαστικός Λαάρπ έ'κρινε τή σκηνή
αυτή περιττή καί αφαίρεσε ολόκληρο το επεισόδιο μαζί με το ρόλο του
44. Κρίνοντας τή μετάφραση του «Φιλοκτήτη» με βάση τις γνωστές άπο το
Λόγιο Έρμη πληροφορίες καί σχολιάζοντας τήν αφαίρεση των χορικών, ό Γιάννης
Σιδερής έγραφε: «Λυπάται κανείς νά βλέπει νέους ανθρώπους να ετοιμάζουν μια
επανάσταση καί νά μή σέβονται τέτοια κείμενα, ίσως άπο μια θεατρική απειρία».
Βλ. «Νεοελληνικές ερμηνείες τοϋ Αρχαίου Θεάτρου», π. Ήώς,Άΰ. 1966, σ. 406.
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ψευτοεμπόρου. Ό Πίκκολος τον μιμήθηκε, ίσως για δικούς του λόγους,
για οικονομία μάλλον καί πιθανότατα χωρίς να συμμερίζεται τα επι
πόλαια επιχειρήματα του γάλλου συγγραφέα, είτε κάποιους βαθύτερους
λόγους πού ό Λαάρπ δεν ομολογεί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πώς το είδος
καί ό τόνος της σκηνής με τον έ'μπορο δεν συμβιβάζονται με τη δογματική
κλασικιστική απαίτηση για τήν ενότητα του δραματικού στοιχείου πού
πρέπει να κυριαρχεί ανόθευτο καί αδιάσπαστο άπο τήν αρχή ως το τέλος
της τραγωδίας. Το γεγονός δτι, στο γράμμα του στο Λόγιο Έ ρ μ η , ό
Πίκκολος αποσιωπά έναν τόσο σοβαρό ακρωτηριασμό του κειμένου,
δείχνει αίσθημα ένοχης, κάποιο δισταγμό ή μεταμέλεια.
Κατά τα άλλα ό Πίκκολος πράγματι μεταφράζει έχοντας μπροστά
του το κείμενο του Σοφοκλή. Μένει βασικά προσηλωμένος στο αρχαίο
κείμενο καί προσπαθεί να αποδώσει, με δση ακρίβεια μπορεί, το λόγο
του Σοφοκλή. 'Αγνοεί όλες τις φραστικές μικροαλλαγές, προσθήκες, με
ταθέσεις στή σειρά του λόγου πού κάνει ό γάλλος συγγραφέας, άλλα καί
κάποιες σημαντικότερες μετατροπές πού απομακρύνουν τή μετάφραση
του Λααρπ άπο το πρωτότυπο.
Ό

μονόλογος του Νεοπτόλεμου (πρώτη πράξη, β' σκηνή, σ. 298/

25-35) 4 5 πού προσθέτει ό Πίκκολος είναι πράγματι ερανισμένος άπο
τήν πάροδο του χορού, συγκεκριμένα άπο τή δεύτερη στροφή καί αντι
στροφή (στο αρχαίο κείμενο στ. 169-190), ενώ παραλείπονται τα δσα
λέει ό Νεοπτόλεμος (στ. 191-200) πώς τα παθήματα του Φιλοκτήτη
οφείλονται στή θέληση τών θεών. "Ολο αυτό το απόσπασμα, δπως το
δίνει ό Πίκκολος, δέν έ'χει καμμιά σχέση με το μονόλογο του Πύρρου
( = Νεοπτόλεμου) του Λαάρπ. Ό

γάλλος συγγραφέας προσθέτει καί

άλλο μονόλογο του Πύρρου στή δεύτερη πράξη, φράσεις πού κατά τή
γνώμη του θα βοηθούσαν τον γάλλο θεατή να κατανοήσει

ορισμένα

περιστατικά, προσθέτει λέξεις ή φράσεις πού υποτίθεται κάνουν το
διάλογο «φυσικότερο» ή επιβάλλονται για λόγους μετρικούς κλπ. "Ολα
αυτά ό Πίκκολος τα αγνοεί, δπως επίσης δέν παρακολουθεί τον Λαάρπ
στις πολλές καί αυθαίρετες περικοπές πού έκανε ό τελευταίος στην τρίτη
πράξη, άπο τήν οποία έ'χει επίσης αφαιρέσει τον τελικό μονόλογο δπου
ό Φιλοκτήτης αποχαιρετά το καταφύγιο του καί τή Λήμνο.
Ό έλληνας συγγραφέας διατηρεί ανέπαφες αυτές τις σκηνές. Καθώς
μάλιστα, στο μέρος τής τραγωδίας πού καλύπτει ή τρίτη πράξη, ό
45. Οι αριθμοί παραπέμπουν στις επόμενες σελίδες καί σειρές αύτης της
έκδοσης, δπου δημοσιεύεται ή μετάφραση του Φιλοκτήτη.
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ρόλος του χορού είναι μειωμένος στο ελάχιστο, ή μετάφραση του Πίκκολου αναδείχνεται πιστή, χωρίς αλλαγές, απόδοση του πρωτότυπου.
Πρόκειται για σημαντικό σε έκταση και σπουδαιότατο άπο άποψη ου
σίας τμήμα του έ'ργου, οπού κορυφώνεται ή δραματική ένταση μέ τη
σύγκρουση ανάμεσα στα τρία κύρια πρόσωπα —'Οδυσσέα, Νεοπτόλεμο,
Φιλοκτήτη —,προετοιμάζεται και δίνεται ή λύση μέ τήν παρέμβαση του
'Ηρακλή.
Φαίνεται έ'τσι πώς ή αγανάκτηση τοϋ Πίκκολου, δταν τον κατη
γόρησαν πώς μετάφρασε τον έκγαλλισθέντα «Φιλοκτήτη» ήταν δικαιο
λογημένη. Ά π ο τον Λααρπ δανείστηκε λύσεις πού τις επέβαλλε ή
θεατρική πρακτική της εποχής του, έκανε κι ό 'ίδιος ό Πίκκολος αλλαγές
πού ανταποκρίνονταν στα μέτρα, στο επίπεδο του θιάσου για το όποιο
προόριζε τή δουλειά του. Παρά τις απώλειες πού ή διαδικασία αυτή
προκάλεσε, ό Πίκκολος ήθελε και επιδίωκε νά μείνει πιστός στο Σοφο
κλή και αυτό ασφαλώς πίστευε. "Οχι λοιπόν ό «έκγαλλισθείς Φιλοκτήτης»,
άλλα ένας «Φιλοκτήτης» προσαρμοσμένος στις δυνατότητες και τις
ανάγκες του πρώτου ελληνικού θιάσου, υποταγμένος στην εξυπηρέτηση
τής αποστολής αυτού τοΰ θεάτρου.
Ή γλωσσική προσαρμογή τοΰ κειμένου έ'γινε φυσικά μέσα στις
δυνατότητες πάλι πού έδινε ή γλώσσα τής εποχής, άλλα και το επίπεδο
τοϋ δραματικού λόγου, ανάλογα μέ τίς ικανότητες καί τις αντιλήψεις
τοΰ μεταφραστή. 'Ωστόσο δεν είναι άσχετη ούτε μέ τή δογματοποιημένη
θέση τοΰ κλασικισμού για το «υψηλό» ύφος πού πρέπει να κυριαρχεί
στην τραγωδία, ούτε άσχετη μέ το δλο ιδεολογικό πλαίσιο τής προεπα
ναστατικής περιόδου.
Ή λόγια αντίληψη πού επικρατεί στή μετάφραση τοΰ Πίκκολου
ενισχύεται περισσότερο μέ τήν προσήλοοσή του σέ τύπους καί στο λεξι
λόγιο τής αρχαίας γλώσσας. Ή επιρροή τοΰ κοραϊσμοΰ, και σέ μερικά
σημεία ϊσως ή παρεξήγηση του, είναι προφανής. "Ετσι ό Πίκκολος
μεταφέρει αυτούσια λέξεις άπο το αρχαίο κείμενο καί σέ περιπτώσεις
δπου το σημαινόμενο στή νέα γλώσσα δεν είναι το 'ίδιο. Διαβάζουμε
πώς ό Φιλοκτήτης αναστάτωνε το στρατόπεδο «μέ αγρίας δυσφημίας»
(295/11), αντί κραυγές, κατάρες (πρβλ. «άλλ' άγρίαις κατείχ' αεί παν
στρατόπεδον δυσφημίαις» στ. 9-10)· πώς και να τον πλησιάσει κανείς
είναι «θρασύ» (297/35), αντί επικίνδυνο («ούκ άρ' έκείνω γ' ουδέ προσμεΐξαι θρασύ;» στ. 106) κ.ο.κ. Ή προτίμηση για τον υψηλό τραγικό
λόγο φαίνεται σέ μερικά σημεία, δπου δινόταν ή ευκαιρία στο μεταφραστή
να διατηρήσει τή λέξη τοΰ πρωτότυπου. Το «ώ τοΰ γέροντος θρέμμα
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Λυκομήδους» (στ. 243) δ Πίκκολος προτιμά να το αποδώσει «ώ παίδευμα του γέροντος Λυκομήδους» (299/25) και το «ώς λέγουσιν» (στ.
335) το μετατρέπει σε «καθώς άδεται» (301/16).
Στη μετάφραση επίσης απαντούν τα επίθετα «δύσορμον» (αποδίδει
το «ούτ' εύορμον» του Σοφοκλή), ή «άνδροφθόρος» (έ'χιδνα), οί «πανώλεθροι» (Άτρεΐδες), ή «πολύστονος» (ό Πίκκολος τη χρησιμοποιεί και
σε πρωτότυπα ποιήματα του) ή εκφράσεις Οπως το «ώ φίλτατον φώ
νημα». Πρόκειται για λέξεις ποιητικά εύηχες και είναι απόλυτα θεμιτό
να τίς θεωρεί κανείς έπιστρατεύσιμες στο νεοελληνικό λεξιλόγιο. Ωστόσο,
μέσα στο δλο γλωσσικό σύστημα αυτής τής μετάφρασης και μαζί μέ
τα «θάρσει», τα «οϊμοι» και τα «έρρέτωσαν», υπογραμμίζουν το αρχαϊκό
της υφός και εντείνουν την εντύπωση τής ψυχρότητας.
Θα ήταν άδικο, πάντως, να αγνοήσουμε τις αρετές τής απόδοσης
του Πίκκολου, ιδιαίτερα σε σύγκριση μέ μερικές παλιότερες νεοελλη
νικές δοκιμές. Ή εργασία του Πίκκολου αποφεύγει τήν περιττολογία,
τους πλατειασμούς, τους περιφραστικούς τρόπους, αποφεύγει κυρίως
τους ξενικούς ή τοπικούς ιδιωματισμούς, πού, για να περιοριστούμε
σ' αυτά μόνο, βρίθουν σέ παλιές μεταφράσεις. Παρά τίς αναπόφευκτες
απλουστεύσεις, καί μ' δλες τίς δυσκολίες πού δημιουργεί το δύσκαμπτο
τής γλώσσας, είναι φανερή ή επιδίωξη τής λιτότητας και ή προσήλωση
του μεταφραστή στο νόημα του πρωτότυπου. "Οσο κι αν αύτο φαίνεται
να βρίσκεται σέ αντίθεση μέ το γλωσσικό εργαλείο πού χρησιμοποιή
θηκε, εν τούτοις ή πρόθεση του διασκευαστή είναι ή αποσαφήνιση
βασικών θεματικών στοιχείων του έ'ργου, ή εκλαΐκευση άπα μια ορι
σμένη σκοπιά. Χαρακτηριστική είναι ή απλοποίηση τής μυθολογικής
καί ιστορικής ονοματολογίας, μέ δρους προσιτούς στον τότε θεατή.
Το «Δαρδάνου πέδον» μεταφράζεται σέ πόλη του Πριάμου, ό «Τυδέως
γόνος» σέ Διομήδη κ.ο.κ. Οί Άργεΐοι, οί 'Αχαιοί γίνονται φυσικά παντού
"Ελληνες καί ό στρατός τους ελληνικός στρατός.
Δέν υπάρχει αμφιβολία πώς ή διασκευή συρρικνώνει τήν ποιητική
διάσταση καί φτωχαίνει τα νοήματα τής τραγωδίας. Μεταξύ άλλων ή
αφαίρεση τών χορικών, μέ τους στοχασμούς για τή μοίρα του Φιλοκτήτη
καί το ανθρώπινο πεπρωμένο, αμβλύνει τήν αίσθηση του τραγικού.
Μια τέτοια σοβαρή επέμβαση δέν μπορούσε να μήν έχει συνέπειες για
τήν ουσία του ποιητικού έργου.
Ή περίπτωση του «Φιλοκτήτη» του Πίκκολου επιβεβαιώνει καί
εν πάση περιπτώσει εικονογραφεί το αξίωμα πώς κάθε μετάφραση
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καί στην αφετηρία της και στην πραγμάτωση της είναι πρώτ' απ' δλα
ιδεολογική επιλογή.
Στή διασκευή του Πίκκολου, με τις περικοπές πού έγιναν, πραγμα
τοποιήθηκε μια συμπύκνωση του δραματικού ενδιαφέροντος στα τρία
κύρια πρόσωπα της τραγωδίας, φορείς της σύγκρουσης γύρω άπο τα
θέματα της πολιτικής και της ηθικής, τής σκοπιμότητας καί των μέσων,
τής δικαιοσύνης και τής ανάγκης. Ή σύγκρουση αποκτά σπάνια παρα
στατική προσωποποίηση καί αυξανόμενη ένταση δσο πιο πιεστικά προ
βάλλει ή ανάγκη τής απόφασης.
Τή λύση θα τή δώσει ό άπο μηχανής θεός, ό 'Ηρακλής. Βούλευμα
των θεών είναι να πάει ό Φιλοκτήτης στην Τροία. Έ κ ε ΐ θα θεραπευθεί
ή πληγή του, έκεΐ θα πολεμήσει και θα μοιραστεί με τον Νεοπτόλεμο
τή δόξα τής νίκης. Ή λύση αυτή, δπως βάσιμα υποστηρίχθηκε, είναι
συμβατική. Στην ουσία ή τραγωδία είχε τελειώσει δύο στίχους παρα
πάνω με τήν αμετάκλητη απόφαση του ήρωα να μή συμβιβαστεί με
τους Άτρεΐδες, να επιστρέψει στην πατρίδα του, να ζήσει χωρίς ελπίδα
πώς το μαρτύριο του θα πάρει κάποτε ενα τέλος.
'Ασφαλώς όμως ό έλληνας θεατής θα έβλεπε τή λύση κάπως δια
φορετικά. Γι' αυτόν ή κατάληξη του έργου καί το αίσθημα τής δικαιοσύ
νης Ικανοποιούσε καί με τήν επιταγή του χρέους ήταν σύμφωνη. "Εβλεπε
τον «Φιλοκτήτη» σαν τραγωδία με πραγματικό, οχι συμβατικό, α'ίσιο
τέλος, πού αντηχούσε ταυτόχρονα σαν δίδαγμα καί σαν συμβολικό προ
μήνυμα. Ό Η ρ α κ λ ή ς με τήν παρουσία του θυμίζει στον ΐδιο τον Φιλο
κτήτη το προσωπικό του ηρωικό παρελθόν, άλλα καί για τους θεατές
συμβόλιζε επίσης το ένδοξο παρελθόν το δικό τους. Είναι μάλιστα ενα
πρόσωπο πού ή νεοελληνική μυθολογία οικειοποιήθηκε με ιδιαίτερη
προθυμία, δίνοντας του ξεχωριστή προβολή. Ή προπαγάνδα του Δια
φωτισμού (Ρήγας Βελεστινλής) τοΰ είχε δώσει καί κάποια επαναστατική
διάσταση.
Ό Η ρ α κ λ ή ς λοιπόν καλεί τους ήρωες να εκπληρώσουν το χρέος
τους, συμβουλεύει τον Φιλοκτήτη καί τον Νεοπτόλεμο να βοηθούνται
αμοιβαίως «ως δύο λέοντες σύντροφοι». Προβλέπει τήν άλωση τής
Τροίας, προειδοποιεί 8μως τους "Ελληνες να μήν ξεχνάνε το οφειλόμενο
σέβας στους θεούς, για να προσθέσει σαν κατακλείδα τών παραινέσεων
του: «Μόνη ή αρετή δεν συναποθνήσκει με τους ανθρώπους, ούτε χάνεται
ποτέ καί αν ζώσι καί αν άποθάνωσι οι έχοντες αυτήν» (320/8). "Ας
προσέξουμε αυτή τή φράση στο Σοφοκλή πού έρχεται μετά τή συμβουλή
για το σεβασμό προς τους θεούς καί έχει ως έξης: «ού γαρ ευσέβεια
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συνθνήσκει βροτοις,/κάν ζώσι καν θάνωσιν, ουκ άπόλλυται» (στ. 14431444). *Η λέξη «αρετή» είναι μια άπα τις λίγες πού δ Πίκκολος δανεί
στηκε άπο τον Λαάρπ. Στην υπόλοιπη φράση όμως δεν ακολουθεί τον
46

γάλλο συγγραφέα .
Το μεταφραστικό αυτό γλίστρημα μπορούμε να το

εκτιμήσουμε

σωστά μόνο αν θυμηθούμε πώς στο γλωσσάριο του Διαφωτισμού αρετή
σημαίνει πολιτική αρετή, αρετή του πολίτη. "Εχουμε μια πρόσθετη έν
δειξη για τήν τροπή πού ήθελε να δώσει ό Πίκκολος στο φινάλε του έργου.
Ά π ο τις μαρτυρίες πού σώθηκαν για τήν επιτυχία τοϋ «Φιλοκτήτη»,
είναι αναμφισβήτητο πώς ή πρόθεση του συγγραφέα ολοκληρώθηκε μέ
τήν παράσταση, μέ τήν ερμηνεία του έργου και τή συμμετοχή τοϋ κοινού.
Ειδήσεις άπο τήν 'Οδησσό, γράμματα, εντυπώσεις πού καταγράψανε ταξιδιώτες και δημοσιεύτηκαν σε ελληνικά και ξένα έ'ντυπα της
εποχής, καθώς και δύο ωδές πού κυκλοφόρησαν, αφιερωμένες στην παρά
σταση τοϋ «Φιλοκτήτη» 4 7 , δεν επιτρέπουν αμφιβολίες για τήν απήχηση
πού είχε το θεατρικό γεγονός στην 'Οδησσό καί για το νόημα πού τοϋ
έδιναν οι θεατές της εποχής. Ή πρώτη νεοελληνική παράσταση αρχαίου
δράματος ενίσχυσε τήν ακτινοβολία της θεατρικής κίνησης καί πέρα
άπο τα τοπικά σύνορα.
'Οπωσδήποτε το παράδειγμα τοϋ θεάτρου της Όδησσοΰ επηρέασε
τή θεατρική κίνηση πού διαμορφώνεται σέ κανονικές δημόσιες παραστά
σεις στο Βουκουρέστι το Δεκέμβρη τοϋ 1818, δπως καί μερικές μεμο
νωμένες εκδηλώσεις στην Τεργέστη καί άλλου.
Ό Πίκκολος θα ενισχύσει τήν υπόθεση τοϋ έλληνικοΰ θεάτρου
στην 'Οδησσό μέ το πρωτότυπο δράμα πού θα παρασταθεί λίγους μήνες
αργότερα μέ τον τίτλο « Ό Θάνατος του Δημοσθένους» (19 Σεπτεμβρίου
1818). Οι ιδεολογικές τάσεις πού καθόρισαν τή διαδικασία της δια
σκευής του «Φιλοκτήτη» γίνονται σαφέστερες καί ή διατύπωση τους
αμεσότερη. Ά π ο τις φράσεις «άρετήν. . . άρετήν απαιτεί ή ελευθερία»
καί «κάλλιον προκρίνω τήν έχθραν παρά τήν φιλίαν των τυράννων»,
ως το κήρυγμα: « ώ ! Αθηναίοι!, μή έχετε άλλην ελπίδα παρά τήν
46. «Et la pure vertu le plus beau don des cieux
Ne meurt point avec l'homme et se rejoint aux dieux».
47. Οι βασικές πληροφορίες καί τά έμμετρα κείμενα, πλήρη, δημοσιεύονται
άπο τον Ν. Λάσκαρη, ό'.π., τ. Α', 152-157. 'Ιδιαίτερα υπογραμμίστηκε ή επιτυχία
τοϋ Γεώργιου 'Αβραμιώτη στο ρόλο τοϋ Φιλοκτήτη. Ό πρώτος αξιόλογος έλληνας
ηθοποιός τοϋ προεπαναστατικού θεάτρου ήταν γνωστός άπο τήν ερμηνεία τοϋ Θεμι-
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εύτολμίαν σας ! γενήτε βτι είσθε επί του Μιλτιάδου καί Θεμιστοκλέους,
αποφασίσατε ελευθερίαν ή θάνατον καί. . . θέλετε πάλιν σωθεί» 4 8 , μπο
ρούμε να διαπιστώσουμε τήν κατεύθυνση της πολιτικής του σκέψης και
να φωτίσουμε αναδρομικά τους στόχους της διασκευής του «Φιλοκτήτη».
'Από τη φάση αύτη και αργότερα, χάρη στη συμβολή του Γεώργιου
Λασσάνη, και χάρη στην υποστήριξη άλλων Φιλικών, με τις παραστάσεις
έ'ργων με καθαρό έθνικο-προπαγανδιστικο χαρακτήρα ( « Ή Ε λ λ ά ς και
ό ξένος») ή με τα δράματα του Βολταίρου και τις άντιτυραννικές τους
αιχμές, διαμορφώθηκε οριστικά ή φυσιογνωμία του θεάτρου και ό ρόλος
του στο πλαίσιο τής προεπαναστατικής πνευματικής ζύμωσης. Ό Νι
κόλαος Πίκκολος, μεταφραστής και συγγραφέας, συνέβαλε αποφασιστι
κά στο να αποκτήσει το θέατρο αυτή τή φυσιογνωμία.
Κατά μια αθησαύριστη μαρτυρία του Maxime R a y b a u d , ό «Φι
λοκτήτης», σε νεοελληνική μετάφραση, παιζόταν στην Τήνο τον 'Ια
νουάριο του 1822 4 9 . Πρόκειται, λοιπόν, για τήν πρώτη, δσο γνωρί
ζουμε, θεατρική παράσταση σε ελεύθερο ελληνικό έδαφος. "Αλλη νεο
ελληνική μετάφραση του «Φιλοκτήτη», έκτος άπο εκείνη του Πίκκολου, δεν φαίνεται να κυκλοφορούσε τότε.
Ή διασκευή του «Φιλοκτήτη», καθώς και ή δράση του στα αμέσως
επόμενα χρόνια μας επιτρέπει νά προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρί
βεια τή θέση του Πίκκολου ανάμεσα στις διαφορετικές τάσεις του
ελληνικού Διαφωτισμού.
Ό Πίκκολος ανήκει στην ομάδα των ελλήνων λογίων πού ή στροφή
στοκλή. Το δεύτερο έμμετρο κείμενο, πού διαβάστηκε άπο σκηνής, αναφέρει πώς
ό Αβραμιώτης έπαιξε και στους Σουλιώτες:
«Υποκριτών μας πρώτιστος τήν σήμερον τιμάται,
Me τοϋτον ό Θεμιστοκλής πάσχων άναγενναται,
Μ' αυτόν Σουλιώται ήρωες τήν δόξαν των αυξάνουν,
Και Φιλοκτήτου στεναγμοί εως τα νέφη φθάνουν.»
Γιά πρώτη φορά οί γραπτές μαρτυρίες διασώσανε τα ονόματα δλων τών «α
γωνιστών». Ή άλλη ώδή είναι σ' αυτούς αφιερωμένη. Τώρα πού έχουμε το χει
ρόγραφο μπορούμε να διορθώσουμε κάποιο μπέρδεμα αναφορικά μέ τή διανομή πού
έκανε ό Λάσκαρης (δ.π., σελ. 153) παρασύροντας καί τον Σιδέρη. Έκτος άπο τον
'Αβραμιώτη, τους άλλους ρόλους έρμηνέψανε: ό 'Ιωάννης Ξένος το Νεοπτόλεμο,
ό 'Ιωάννης Μαμούνης τον 'Οδυσσέα καί ό 'Ιωάννης Μπαμπαγιώτης τον 'Ηρακλή.
Ή παράσταση επαναλήφθηκε πολλές φορές. 'Αργότερα ή διανομή άλλαξε. Το ρόλο
τοϋ Νεοπτόλεμου καί του 'Ηρακλή έπαιζαν οί Γεώργιος Αασσάνης καί Γεράσιμος
'Ορφανός αντίστοιχα. Καί οί δύο ήταν μέλη τής Φιλικής 'Εταιρείας.
48. Έρμης ό Λόγιος, 1818, 577 καί 580.
49. Μ. Raybaud, Mémoires sur la Grèce, τ. Β', Παρίσι 1825, 141.
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Σημείωμα τοϋ Ν. Πίκκολου, σέ παράφυλλο τοϋ χειρογράφου.

τους προς την αρχαία ελληνική παράδοση δέν περιορίζεται στενά στο
χώρο της παιδείας. Ή δράση τους αναπτύσσεται σέ συνδυασμό με τα
αιτήματα της 'ιδεολογικής προετοιμασίας του 'Αγώνα, σημαδεύεται άπο
την ολο και πιο συγκεκριμένη προσήλωση τους σέ αγωνιστικούς στόχους.
Πραγματοποιείται σέ σύγκρουση με εκείνους πού «δεν υποφέρουν τάς
προόδους μας», για να χρησιμοποιήσω μια φράση άπο την ωδή πού
διαβάστηκε στην παράσταση του «Φιλοκτήτη».
Ή συμμετοχή του Πίκκολου στον κύκλο του Κοραή στο Παρίσι,
ή δραστηριότητα του στο κίνημα συμπαράστασης στον 'Αγώνα και ό
ερχομός του στην Ελλάδα το 1822 δείχνουν πόσο στή φάση αυτή ή
αγωνιστική του διάθεση επικρατεί πάνω άπο οποιαδήποτε άλλη σκέψη
καί φροντίδα. Έδώ δμως αρχίζουν οι απογοητεύσεις. 'Αδικημένος θα
φύγει άπο τήν "Υδρα το 1823. Ή θέση του στην 'Ιόνιο 'Ακαδημία
δέν θα τοϋ δώσει καμμιά ικανοποίηση. Θα στραφεί προς άλλα ενδιαφέ
ροντα: στην ιατρική, καί παράλληλα θα αφοσιωθεί ξανά στα κλασικά
κείμενα, σέ πλαίσιο δμως τώρα αυστηρά επιστημονικό. "Οταν ή πραγμα
τικότητα εμφανίζεται σέ τόσο ριζική διάσταση μέ τα νεανικά οράματα,
ή προτίμηση προς τους γάλλους ειδυλλιακούς καί τους αρχαίους λυρικούς
είναι ενα καταφύγιο καί μια λύση.
Στο προσκλητήριο πού σαλπίζει το 1833 ένας φίλος του ποιητής
«νΩ Βάμβαι, Κούμαι, Πίκκολοι, Άσώπιοι, Μανοΰσαι,
Εις τον φαιδρόν μας ούρανον σας προσκαλούν αϊ Μοϋσαι!
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Εις την Ελλάδα Βασιλεύς, υπέρμαχος των φώτων,
Των δπλων διαδέχεται τον θορυβώδη κρότον»50.
ό Πίκκολος δεν θα απαντήσει. 'Ασφαλώς δεν συμμερίζεται τέτοιους
ενθουσιασμούς, άλλα και ό ίδιος δ δράστης τών παραπάνω στίχων ό 'Αλέ
ξανδρος Σούτσος επρόκειτο πολύ σύντομα να απαλλαγεί άπο τις αυτα
πάτες του.
Ό Νικόλαος Πίκκολος θα μείνει μακριά άπο την Ελλάδα και
μακριά άπο το θέατρο. Ή μετά το 1830 ελληνική πραγματικότητα
δεν έχει καμμιά σχέση με τις επαγγελίες της εθνικής αναγέννησης, με
τις ιδέες τής αρετής και τής ελευθερίας, με τα άντιτυραννικά κηρύγματα
του Δημοσθένη.
Ό ελληνικός Διαφωτισμός έ'χει ασφαλώς κάποιο μερίδιο ευθύνης
για ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά τής πνευματικής ζωής έτσι δπως
διαμορφώνεται μετά το 1830, με την προσκόλληση στη μίμηση και
αναβίωση τών αρχαίων στο χώρο τής παιδείας και ειδικότερα στη
δραματουργία και το θέατρο. Δεν ευθύνεται όμως συνολικά για την
εκτροπή, για την οικειοποίηση καί νόθευση τής τάσης αυτής άπο την
κυρίαρχη ιδεολογία με την ταυτόχρονη αποδυνάμωση τών προοδευτικών
στοιχείων πού αρχικά ενυπήρχαν και κυριαρχούσαν στις προσπάθειες
για αξιοποίηση τής αρχαίας ελληνικής παράδοσης. Δεν ευθύνεται για
τη μετατροπή τής υπόθεσης αυτής σε επιχείρηση ιδεολογικού αποπρο
σανατολισμού και συσκότισης.
Ή εργασία του Πίκκολου πάνω στον «Φιλοκτήτη» εικονογραφεί
τις εγγενείς αντιφάσεις πού χαρακτηρίζουν το έργο τής αναβίωσης
τών κλασικών εκείνη την περίοδο, άλλα ταυτόχρονα δείχνει πόσο ή
προσπάθεια του Διαφωτισμού στις Ιστορικές της αφετηρίες είναι οργανικά
συνδεδεμένη μέ τις απαιτήσεις του ελληνικού επαναστατικού κινήματος.
Δημήτρης Σπάθης

50. Ποιήσεις νέαι τών αδελφών
Ναύπλιο 1833, 13.

'Αλεξάνδρου

και

Παναγιώτου

Σούτσων,
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Μια σελίδα άπο τή μετάφραση τοϋ «Φιλοκτήτη» (γραφή Φοριέλ)
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[ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Φ Ι Λ Ο Κ Τ Η Τ Η Σ
Μετάφραση Ν. Σ. Πίκκολου]

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ
ΣΚΗΝΤΙ ΠΡΩΤΗ
ΟΔΤΣΣΕΤΣ ΚΑΙ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Έφθάσαμεν τέλος πάντων εις την νήσον Λήμνον, ώ
Νεοπτόλεμε! Εις την ερημον ταύτην όχθην, οπού ονδε βήμα άνθρωπου
δεν φαίνεται, εξέθηκα έγώ ποτέ κατά προσταγήν των 'Ατρειδών τον
Μαλιέα Φιλοκτήτην, τον νίον τον Ποίαντος. Βαρεία τις νόσος κατά
τρωγε τον πόδα του, και ετάρατε όλον το στρατόπεδον με αγρίας δυσψημίας, βοών πάντοτε και στενάζων. "Οθεν ούτε σπονδάς, οϋτε θυσίας
δεν εδυνάμεθα ήσύχως να κάμωμεν. Άλλα τις ή χρεία να τα διηγούμαι;
Δεν είναι καιρός να μακρολογώμεν, μήπως και μάθη τον ερχομόν μου,
και ματαιωθή το στρατήγημα με το όποιον ελπίζω μετ ολίγον να τον
πιάσω. Σον έργον είναι, ώ vie τον Άχιλλέως, να εκτέλεσης τα λοιπά
και θεώρησον ήδη ποϋ ευρίσκεται εδώ σπήλαιόν τι δίστομον, τοιούτον,
ώστε τον μεν χειμώνα να εμβαίνη εκατέρωθεν ήλιος — το δε θέρος, αήρ
γλυκύς και εις ϋπνον επιτήδειος. Κάτω δέ ολίγον τι εις τ αριστερά ίσως
Ιδής τίνα βρύσιν, αν δέν εξηράθη μέχρι τοϋδε. Έλ.θε μετά ταΰτα πληΉ διασκευή του «Φιλοκτήτη» άπο τον Ν. Πίκκολο, με βάση το χειρόγραφο
τοϋ Φοριέλ, δημοσιεύεται αυτούσια, χωρίς αλλαγές στο κείμενο, στην ορθογραφία
και στίξη. Για τις ανάγκες της έκδοσης έγιναν οι έξης τροποποιήσεις:
Τα ονόματα των προσώπων τυπώνονται ολόκληρα, μέ κεφαλαία στην αρ
χή της αράδας καΐ δχι συντετμημένα, στή μέση της σελίδας, μέ μικρά γράμματα
όπως στο χειρόγραφο.
'Αναπτύχθηκαν οι βραχυγραφίες.
Σύμφωνα μέ τους επικρατέστερους στο χειρόγραφο τύπους ενοποιήθηκε ή ορ
θογραφία ονομάτων (δπως 'Οδυσσεύς, μέ διπλό σίγμα, Άχιλλέως αντί Άχιλ[λ]έως
κλπ.) και αρχίζουμε παντού μέ κεφαλαίο μετά τήν τελεία.
'Ελάχιστα λάθη αντιγραφής διορθώθηκαν καί οι σοβαρότερες περιπτώσεις
σημειώνονται στο υπόμνημα.
Δύο λέξεις πού παράλειψε στην αντιγραφή ό Φοριέλ αποκαταστάθηκαν μέσα
σέ αγκύλες
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σιέστερον και φανέρωσε με, αν ευρίσκεται είς τοϋτο τό μέρος, ή άλλου,,
olà va ήμπορέσωμεν
va συ ν ο μιλήσω μεν, και να σε φανερώσω τους
σκοπούς μου, τους οποίους πρέπει συμφώνως
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
τοϋ οποίου ομιλείς.
επερίγραψας.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

Με

φαίνεται

Υψηλά,

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

Δεν είναι πολύπονον,
ότι βλέπω

ή χαμηλά;

εκτελέσωμεν.
το έργον περί

αντρον τοιούτον,

διότι δεν σ

Βλέπω

όποιον

εννοώ.

'Υψηλά, και δεν φαίνεται κανεν ίχνος

"Ιδε, μήπως

ΝΕΟΠΤΟΛΛΕΜΟΣ.
θρωπον.

να

ω Όδυσσεϋ,

πατήματος

κοιμάται.
κατοικίαν

ερημον,

χωρίς

κανένα

αν-

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Ούτε τροφή καμμία δεν ευρίσκεται
μέσα;
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Φύλλα στρωμένα κατά γης, ώς κρεββάτιον.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. "Οχι άλλο τίποτε;
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
τίνα πυροβολικά.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

Ποτήριον

ξύλινον

άτεγνα

Τούτοι είναι οι θησαυροί τού

κατασκευασμένον

και

Φιλοκτήτου.

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. ΑΪ! Αϊ! Ιδού και παλαιά παν ία εξαπλωμένα
τον ήλιον, γέμοντα από βαρείας νόσου άκαθαρσίαν.

είς

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Αυτός βέβαια κατοικεί τούτους τους τόπους, και δεν
είναι μακράν. Διότι πώς ήθελεν εμπορέσει να απομάκρυνση
πολλά,
χωλός ων παλαιόθεν; έξήλθεν αναμφίβολους ή είς ζήτησιν τροφής, ή
δια νά εϋρη τι φύλλον παυσώδυνον. Στείλε λοιπόν τινά νά κατασκόπευση)
δια νά μη με πλάκωση αϊφνηδίως ό Φιλοκτήτης:
διότι αυτός κάλλιον
αγαπά νά πιάση εμε παρά όλους ομού τους "Ελληνας.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 'Υπάγει ό υπηρέτης
δε φανέρωσε δ,τι έχεις νά είπής.

νά φυλάξη τον δρόμον. Συ

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Πρέπει, ώ υίε τού Άχιλλέως,
νά φανής όχι μόνον
κατά τό σώμα, άλλα κατά πάντα γενναίος. Και αν ακούσης τι, όποιον
άλλοτε δεν ήκουσες, νά μή παραξενευθής, άλλα νά πεισθής και νά υπη
ρέτησης προθύμως, ώστε νά κατορθώσης τον σκοπόν, δια τον όποιον
ήλθες.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.

Τι λοιπόν

προστάζεις;

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Πρέπει ν άπατήσης τόν Φιλοκτήτην. "Οταν σ' ερώ
τηση τις και πόθεν έρχεσαι, νά είπής φανερά, είμαι υιός τού
Άχιλλέως.
Τούτο δεν είναι χρεία νά τό κρύψης' και ότι εχθρευθεις με τους "Ελληνας,
άφησες τό ναυτικόν αυτών στράτευμα και αποπλέεις είς την πατρίδα
σου. 'Επειδή, αφ' ου σ έκάλεσαν με τόσας δεήσεις, ήξεύροντες ότι δεν
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είναι άλλος τρόπος νά κυριευθή ή Τρωάς, òèv σε έκριναν έπειτα
να λάβης τα όπλα τον Άχιλλέως,

άλλα τα έδωκαν αδίκως εις τον

άξιον
'Οδυσ

σέα. Είπε τότε τα έσχατα κατ' εμον, και μη φοβήσαι να με λύπησης.
Αν δμως τ' άλλα δεν κάμης, θέλεις προξενήσει λύπην εις δλονς τους

Λ

"Ελληνας.

Διότι

είναι αδύνατον να κυρίευσης

την πόλιν τον

Πριάμου,

αν δεν λάβης τά τόξα τον Φιλοκτήτου. Συ δύνασαι να τον
όμιλήσης
άφόβως και αξιοπιστίας, έγό) δμως δχι. Διότι συ ούτε ένορκος ήλθες,
ουτ εξ ανάγκης, οντε με τον πρώτον στόλον, ενώ εγοί δεν εμπορώ ν' αρ
νηθώ κανεν άπ' αυτά. Και αν αντός έχων τά τόξα εις χείρας του καταλάβη δτι είμαι εδώ, χάνομαι, και χάνεσαι και συ εξ αιτίας μου. Πρέπει
λοιπόν να κλέψης με τέχνην τα ανίκητα εκείνα δπλα. Εξεύρω,

δτι φύσει

δεν αγαπάς οντε νά λέγης, ούτε να σοφίζεσαι τοιαύτα κακά. Ή νίκη
δμως είναι πράγμα γλυκύ, και δεν είναι άλλος τρόπος νά την απόκτησης·
Τόλμησε. . . και ύστερον πάλιν θέλομεν φανη δίκαιοι. Τώρα ολίγον μέρος
της ημέρας παραδώσον εϊς εμέ, και παράβλεψε την έντροπήν.
'Έπειτα
δλην σον την ζωήν ας ήσαι δ δικαιότατος άπ' δλους τους ανθρώπους,
και
ευσεβέστατος.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Τοιούτους λόγονς, ώ νιε τον Λαέρτιου, και ν' α
κούω λυπούμαι, δχι νά τονς βάλω εις πράξιν. Οντε πάτριον, οντε φνσικόν
μου είναι νά κάμνω τίποτε με πανουργίαν. Είμαι έτοιμος νά φέρω τον
Φιλοκτήτην με βίαν, δχι με δόλον. Είμεθα τόσοι άνδρες, και αυτός
χωλαίνοίν δεν θέλει βέβαια δννηθη νά μας νικήση. 'Εγώ έστάλην ως
συνεργάτης σου, και δχι ώς προδότης. Κάλλιον α/απώ, ώ βασιλεϋ, ν'
αποτύχω με την δικαιοσύνην, παρά νά νικήσω με την κακίαν.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Υιε καλόν πατρός, κ' εγώ νέος ών ποτέ, είχα την
μεν γλώσσαν άργήν, την δέ χείρα πρόθνμον. Τώρα δμως, εξετάζων τά
πράγματα,
βλέπω, δτι ή γλώσσα προηγείται
πάντοτε και
υπερτερεί
τά έργα.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

Τι;

"Οχι,

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.

δόλον;

δύναμιν

έχει;

αναπόφευκτα.

Δεν είναι λοιπόν

θρασύ και το

αν τον πιάσης,

καθώς λέγω, με

Κάί δεν νομίζεις

δόλον.

Ισχύει.

Τόσον μεγάλην
και

ψευδολογήσω;

με

Διά τι δχι με πειθώ, αλλά με

Βέλη θανατηφόρα

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
τις εις αυτόν;
ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

τον Φιλοκτήτην

Ούτε πειθώ, ούτε βία

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

Τι λοιπόν άλλο ζητείς παρά το νά

Σε λέγω νά πιάσης

αϊσχρον

το

νά

πλησίαση

δόλον.

ψευδός;
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ΟΔΥΣΣΕΥΣ. "Οχι, αν το ψευδός φέρη σωτηρίαν.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Πώς, βλέπων τις το ψεϋδος, θέλει τολμήση να
το είπή;
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. "Οταν κάμνης τι προς κέρδος, δεν πρέπει να δίσταζες.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Και τι κερδαίνω εγώ, αν αυτός ελθη εις την
Τροίαν ;
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Μόνα τα τόξα αύτοϋ θέλουν την κατατροπώσει.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Άλλα δέν ελέγετο δτι έγοί μέλλω να την κυ
ριεύσω ;
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Ούτε συ χωρίς εκείνα, οϋτ εκείνα χωρίς εσένα.
ΝΕΟΠΤΟΛΛΕΜΟΣ. "Αν οϋτως εχη, άξιον είναι να τα λάβωμεν.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. "Αν κάμης το έργον τοϋτο, θέλεις απόλαυση δύο
προτερήματα.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Ποια; διότι ϊσως στέρξω άφοϋ τ' ακούσω.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Θέλεις ονομασθή εν ταύτω και σοφός και ανδρείος.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. "Ας ήναι, ας αφήσω την εντροπήν, και ας το
κάμω.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Ένθυμεΐσαι καλά όσα σ' εσυμβούλευσα;
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Μείνε ήσυχος, άφοϋ συγκατένευσα.
Ο Δ ΥΣΣΕΥΣ. 'Εσύ στάσου εδώ και πρόσμενε τον. 'Εγώ δε αναχωρώ,
δια να μή με Ιδή δ Φιλοκτήτης. Είθε ό δόλιος 'Ερμής, και ή πολιούχος
'Αθηνά νά μας οδηγήσουν και νά μας βοηθήσουν!

ΣΚΗΝΗ Β'

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΜΟΝΟΣ
Ή συμπάθεια διεγείρεται εις την καρδίαν μου. 'Από πο'ιαν κακήν
τύχην κατατρεχόμενος ό Φιλοκτήτης πάσχει τοιαύτα δεινά! Δέκα ολό
κληρα ετη, χωρίς καμμίαν βοήθειαν, χωρίς κανένα σύντροφον ή φίλον,
νοσεί νόσον άγρίαν, και πλανάται δια νά συνάξη τα χρειώδη του. *Ω
δυστυχείς εκείνοι, δσοι δέν ελαβον άπα τους θεούς μετρίαν κατάστασιν!
Ούτος δεν είναι κατώτερος από κανένα κατά την εύγένειαν, ούτε κατά
την άνδρείαν και με δλον τοϋτο στερημένος από δλα, χωρισμένος από
τους ανθρώπους, ζών με τα θηρία, τυραννούμενος άπο την πεΐναν και
από ανίατους όδύνας, δεν έχει καν ενα διά ν' άκούση, καν τά πάθη του,
αλλά μόνη ή ηχώ αποκρίνεται εις τους κλαυθμούς του. Πώς αντέχει ό
δυστυχής!. . . 'Αλλ' ακούω φωνήν και κτύπον.

Δημ. Σπάθης, Ο
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ.

Ό Φιλοκτήτης

πέτρας ταύτης, σνρόμενον
λίαν.

πλησιάζει.

Τον είδα δχι μακράν

της

είς δρόμον στ ενόν με πολύν κόπον και δυσκο-

Με είδε και αυτός, και έρχεται βέβαια κατόπιν

μον.

ΣΚΗΝΗ Δ*
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ, ΦΙΛΟΚΤΠΤΗΣ, ΔΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.
την άκατοίκητον

Φεϋ! ώ ξένοι! ποιοι είσθε,

ταντην

και δύσορμον

και πόθεν

και το γένος σας; Το ενδυμά σας είναι ελληνικόν ένδυμα
εϊς εμέ. "Επιθυμώ
με

άγριωμένον.

ερημίαν,

ήλθετε

νήσον. Ποία είναι ή πατρίς

προσφιλέστατον

ν' ακούσω την φωνήν σας. Μην εκπλαγήτε
'Αλλ' οίκτείρετε

και άφιλον.

άνδρα δυστυχή,

'Ομιλήσατε,

αν έρχεσθε

βλέποντες

όλομόναχον

ώς φίλοι,

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.

Μάθε πρώτον

ώ ξένε!

εδώ;

επιθυμείς.

Ποία

ανάγκη

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
'Επιστρέφω

Ήξεύρεις

ήδη το πάν.

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

σ

έφερε;

Ποίος

τήν

σκοπός;

Ύ

Ω υίε φιλτάτου πατρός!
Λυκομήδους!

Ποίος

φίλτατος

είσαι.
και ονομάζομαι

δέ εις την νήσον Σκύρον,

του γέροντος

εστερήθην

ανδρός φωνήν; ποίος, ώ τέκνον, σ έκαμε ν

Είμαι υιός του Άχιλλέως,

πτόλεμος.

την

Νεο

πατρίδα

μου.

κάτοικε φιλτάτης γής! ώ

με ποίον στόλον, και πόθεν ήλθες

γήν;

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.
τον άπεσταλμένον

"Ερχομαι
Τι λέγεις!

άπα τήν

Τρωάδα.

Συ δεν ήλθες με ημάς

κατ αρχάς εις τήν

εις τον

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

Κάί δεν ήξεύρεις,

στόλον

Τρωάδα.

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Μήπως και συ συνέπλευσες τότε με τους
προσθεν

σεις

"Ηξευρε

Ω (ρίλτατον φώνημα! φευ! πόσον καιρόν

Είπε με τ' δλα, δια νά μάθω ποίος

είς ταύτην

δ,τι

Ύ

και το ν' ακούσω τοιούτου

παίδευμα

ούτε

"Ελληνες.

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

άνεμος;

την

ακούσετε.

δτι είμεθα

άράξης

εις

άποκριθήτε,

παρακαΑώ. Δεν είναι δίκαιον ουτ' έγοί νά μη σας ακούσω,
νά μη με

εις
σας

ώ τέκνον,

ποίον

"Ελληνας;

βλέπεις

έμ

σου;

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

Πώς νά σε ήξεύρω, εν ώ ποτέ δεν σε
Α εν ήκουσες

καν τήν φήμην τών δυστυχιών

παντελώς

μου;

ουτ ε το δνομά

είδα;

μου,

οϋτε
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Kàvèv απ όσα λέγεις δεν

Τ

Ω δυστυχής

εγώ!

Φεϋ! ούδ' ήκούσθη καν ή ταλαιπωρία
και αναπαύονται.

αυξάνει

καθ' ήμέραν

Ή

αλλ* οι μεν ρίψαντές με

δέ άρριοστία

μου, ακμάζει

μου,

άνοσίως,

πάντοτε

7

περισσότερον.

εμού!

μου, ούτε εις την πατρίδα

ούτε εις κανεν μέρος της Ελλάδος!
γελώσι

ήξεύρω.

ώ μίσος τών θεών κατ

Ω τέκνον, ώ vie τοϋ

και

Άχιλλέως,

εγώ είμαι εκείνος, τον όποιον ίσως ήκουσες, ό κύριος τών δπλων
"Ηρακλέους,

ο υιός τοϋ

οι Άτρεΐδαι

Ποίαντος

Φιλοκτήτης.

'Εκείνος

τον

όποιον

και ο βασιλεύς τών Κεφαλλήνων έρριψαν αϊσχρώς εις ταύτην

τήν ερημίαν,

πληγο^μένον

φοβερά από άνδροφθόρον

άγρίαν άρρωστίαν καταφθειρόμενον.
εδώ, και Ιδόντες με κοιμώμενον,

Ερχόμενοι

εχιδναν,

χαίροντες, και δεν με α^τ/σαν

ανθρωπον. "Αμποτε

και αυτοί εις τοιαύτα

εγεινα, στοχάζεσαι,

όταν εξνπνησα;

και άθλιον

νά καταντήσουν!

'Αλλά

Πόσον έφώναξα, πόσον

παντού

μου!

και νά με περιποίηση

τήν άρρωστίαν

μου. Έκύτταζα

και δυστυχίαν.

Αι ήμέραι μ' εφαίνοντο αιώνες. "Επρεπε

και δεν εύρισκα παρά

υπό τήν μικράν ταύτην στέγην

τι

εδάκρνσα,

και κανένα άνθρο^πον τριγύρω

Κανείς, κανείς δεν έμεινε δια νά με βοηθήση

υπηρετούμαι

από

άραξαν

και νόσον, υπό

ειμή τινά παλαιά πανία, και ολίγην τροφήν, ώς εις ποταπον

δλα τά καράβια πλέοντα,

και

από τήν Χρύσην

μετά πολύν ταραγμον

τήν ύπόσκιον ταύτην πέτραν, άνεχώρησαν

βλέπων

τοϋ

εις
λύπην

μόνος μου νά

καί τά μεν εις τροφήν

αναγ

καία εύρισκα με το τόξον τούτο, κυνηγών τά πτηνά. "Οσα δε εκτυποϋσα
έπρεπε

νά σύρω ό δυστυχής

Τον χειμώνα

τον ασθενή πόδα μου, διά νά τά

έπρεπε πάλιν νά έρπω, διά νά συνάξω πάγον

λάβω.

διά

ποτόν,

ή νά κόψω τι ξύλον. "Επρεπε νά κτυπώ πέτραν με πέτραν διά νά ανάψω
ολίγον πϋρ, και νά διατηρηθώ). Πλην της υγείας, ή στέγη

με το πϋρ

με τά χορηγεί όλα. Μάθε τώρα, ώ ξένε! και τήν φύσιν της νήσου
Κανένας δεν πλησιάζει
κατοίκους

εδώ εκουσίως,

διά νά κάμη εμπόρων,

δεν πλησιάζει,

ή διά νά φιλοξενηθή.

ει μή αν βιασθή από τήν ανάγκην,

πόσα εναντία δεν φέρει ό καιρός εις τους ανθρώπους;
εδώ, μ' ελυπήθησαν

φόρεμα. "Οταν

Κανείς,

λέγω,
Διότι

"Οσοι ποτέ ήλθαν

τήν άρρωστίαν,
οι 'Ατρεΐδαι
πληρώσουν!

τυραννούμενος

ολίγην

δε τους παρακαλέσω νά με

φέρωσιν είς τήν πατρίδα μου, κανείς δεν θέλει νά με άκούση.
ό δυστυχής,

Χάνομαι

δέκα χρόνους από τήν πεϊναν,

και άπ' όλα τά κακά.

και ή κακία τοϋ Όδυσσέοίς.

ούτε

ή δυστυχίαν.

μόνον με λόγους, και μ' έδωκαν ενίοτε και

τροφήν, ή κανεν ποταπόν
λοιπόν

ταύτης.

διότι ούτε λιμένα ευρίσκει,

Τοιαύτα,
"Αμποτε

από

ώ τέκνον, μ' έκαιαν
οι θεοί νά τους τά

Δημ. Σπάθης, Ο «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» ΤΟΓ Ν. ΠΙΚΚΟΛΟΓ

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
τους λόγους

Σε λυπούμαι,

ώ υιέ τον Ποίαντος,

εδοκίμασα

καί εγώ την κακίαν των

σου. Διότι

και την βίαν τον
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καί

πιστεύω
'Ατρειδών

'Οδυσσέως.

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Μήπως και σύ, ώ τέκνον, έπαθες κακά από τούτους
τους πανωλέθρους, ώστε να παραπονείσαι
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.

καί να θυμώνης μετ

Εϊθε να εκπλήρωση

μου, δια να μάθωσιν ai Μυκήναι και ή Σπάρτη,
ανδρείους.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

Εύγε, ώ τέκνον! Άλλα

τόσον την δργήν σον κατ
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
αυτοί μ' εκακοποίησαν!
λέως. . .
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

αυτών;

αϋτη ή χειρ ποτέ τον θυμόν
δ,τι και ή Σκύρος
ποίον

έγκλημα

γεννά
διήγειρε

αυτών;

Ποίος, vie τον Ποίαντος, να διηγηθή όλα, όσα
'Αφ' ου ή μοίρα έκοψε τας ημέρας τον
'ΑχιλΟΙμοιί

τι λέγεις;

άπέθανεν δ

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Δεν άπέθανεν από χείρα
ξευμένος, καθώς αδεται, από τον
'Απόλλωνα.

Άχιλλενς;

ανθρώπου,

άλλα

το-

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. "Αξιος τοιούτου ηρωος θάνατος! 'Απορώ, ώ τέ
κνον, την διήγησίν σου ν' ακούσω πρώτον, ή δι' εκείνον να στενάξω.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Σε άρκονσιν, ώ ταλαίπωρε,
θη, και δεν σε μένει να στενάζης τα τών άλλων.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

Ά!

τα Ιδικά σον

Είπε λοιπόν, εις τι εκείνοι σε

πά

αδίκησαν;

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. ΎΗλθον δ Όδνσσεύς, καί ό τροφός τοϋ πατρός
μου Φοίνιξ, να με ζητήσωσι, λΛγοντες, είτε αληθώς, είτε μη δ,τι άφοϋ
άπέθανεν δ πατήρ μου δεν είναι δίκαιον να κυρίευση άλλος παρ' ε με
τα Πέργαμα. Άκούων τοιούτονς λόγους, δεν εδίστασα πολύν καιρόν να
εκπλεύσω, μάλαστα μέν, διότι έπόθουν να ϊδω τον πατέρα μου αθαπτον,
τον οποίον δεν εϊχα γνωρίσει' έπειτα δέ, διότι επρόβαλλαν λόγον εύπρόσωπον, τό να κυριεύσω τα Πέργαμα. 'Αφ' ου μετά διήμερον θαλασσοπορίαν έφθασα εις τό Σίγειον, όλον τό στράτευμα μ' έπερικύκλωσε και
με ήσπάζετο, ομνύοντες, ότι βλέπουσι πάλιν τον 'Αχιλλέα. 'Αλλ' αυτός,
φευ! εκείτο νεκρός. 'Εγώ δε άφοϋ τον εδάκρυσα, ελθών προς τονς Άτρείδας, ως προς φίλους, εζήτουν τα όπλα του, καί όσα άλλα άφησε.
Οϊμοι! οποίαν σκληράν άπόκρισιν μ' έδωκαν! ((ώ υΐε τοϋ
'Αχιλλέως,
δύνασαι να λάβης όλα τα πατρικά σον τα όπλα του δμως είναι τώρα
είς την εξουσίαν τοϋ 'Οδυσσέως».
Κ' ε^ώ δακούσας από θυμόν καί
λύπην, τους είπα: ((άθλιοι, πώς ετολμήσατε νά δώσετε εις άλλον τα
όπλα τοϋ πατρός μου χωρίς να μ' ερωτήσετε;» Ό δε 'Οδυσσεύς, ευρι
σκόμενος πλησίον μου είπε' ((Ναι. παιδίον, δικαίως τα έδωκαν διότι
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εγώ έσωσα και τον 'Αχιλλέα και τα όπλα του». Και εγώ όργισθείς, τον
είπα παντοίας κατάρας, αν με στέρηση από τα πατρικά μου όπλα.
Αυτός δε, αν και δχι θυμώδης, επειράχθη από τους λόγους μου, και
άπεκρίθη. «Δεν ήσον μαζή μας εις τον κίνδυνον, αλλ' ησύχαζες, οπού
δεν έπρεπε' και επειδή αύθαδιάζεις, δεν θέλεις φέρη ποτέ εις την Σκύρον
τα όπλα εκείνα.)) Τοιαύτα άκουσας, και όνειδισθείς, αναχωρώ εις την
πατρίδα μου. Ούτω το κάκιστον σπέρμα 6 'Οδυσσεύς, με άρπασε τα
ιδία μου κτήματα, και δεν μέμφομαι αυτόν, όσον τους αρχηγούς Άτρείδας' διότι αυτοί εχουσιν δλην τήν εξουσίαν, κάί εις αυτούς πείθεται
όλον το στράτευμα. Αυτοί κακοί δντες, γίνονται διδάσκαλοι κακών εις
τους αρχόμενους. Τοιαύτα επαθον, ω Φιλοκτήτα! είθε δέ οι μισοΰντες
τους Άτρείδας, να ήναι φίλοι τών θεών κάί φίλοι μου!
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Δικαίως όργίσθητε, ώ ξένοι, και δικαίως αναχω
ρήσατε. Δεν αμφιβάλλω, δτι οι Άτρείδαι και ό 'Οδυσσεύς, είναι αίτιοι,
τούτων τών κακών. Διότι γνωρίζω τον υϊόν τον Λαέρτου, και ήξεύρω
δτι ή γλωσσά του είναι δργανον ψεύδους και πανουργίας, και ή καρδία
του ταμεΐον πάσης αδικίας. "Οθεν κάί δεν απορώ δια το κακούργημα
του. Θαυμάζω δε πώς ό μέγας Αίας το υπέφερε παρών.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. "Αν ο Αίας εζοϋσε, δεν ήθελα πάθει τοιαύτην
άδικίαν αλλ' αυτός είχεν αποθάνει.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Τί λέγεις; άπέθανεν ο Αίας; ώ δυστυχία! δ δε
Διομήδης, και εκείνος δ πωλημένος από τον Σίσυφον εις τον Ααέρτην,
ζώσιν ακόμη ; αυτοί οι όποιοι έπρεπε ν' άποθάνωσιν.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Ζώσΐ' και θάλλουσιν εϊς το στρατόπεδον τών
'Ελλήνων.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Τί κάμει δε ό παλαιός και αγαθός φίλος μου Νέστωρ
δστις άπεστόμονε τους κακούς εκείνους με τάς φρόνιμους συμβουλάς του.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Αυτός δυστυχεί τώρα, διότι έχασε τον υιόν του
Άντίλοχον, τον όποιον είχε μόνον.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Οϊμοι! δύο πικρούς θανάτους μανθάνω. Φευ! τί
να στοχασθη τις, δταν τοιούτοι μεν άνδρες αποθνήσκουν, ό δε μυρίων
θανάτων άξιος 'Οδυσσεύς βλέπει το φα)ς.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Πανούργος είναι άλλα και αι πανουργίαι πολ
λάκις άποτυχάνουσιν.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Ό δε Πάτροκλος, ό άκρος φίλος τού πατρός σου,
πού εύρίσκετο.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Και αυτός είχεν αποθάνει' εν ενι λόγω ό πόλε
μος αρπάζει πάντοτε τους καλούς, και άφίνει τους κακούς.
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ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 'Αληθέστατα λέγεις' και κατά τοϋτο θέλοί σε ερωτήσει περί ανθρώπου αναξίου μέν, δεινοϋ δε την γλώσσαν, και πονηρού.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.
νον, και άνυπόφερτον

Ποίος άλλος έμπορεΐ να ήναι παρά ο

'Οδυσσεύς;

Δεν ερωτώ ôt' αυτόν, άλλα δια τον πολύλ^ογον εκεί
δημηγόρον,

Θερσίτην,

ήξεύρεις

αν

ζή;

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Δεν τον είδα' έ'^αθα δμιος, δτι σώζεται.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Ούτως έπρεπε1 διότι κανείς από τους κακούς
έχάθη ακόμη· οι θεοί τους μέν πανούργους και τετριμμένους
κακίαν άναστρέφουσιν από τον αδην στέλλουσι δε πάντοτε τους
και άξιους. Πώς

να επαινέσω

τους θεούς, όταν τους βλέπω

δεν

εις την
χρηστούς
τοιαύτα

πράττοντες;
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 'Εγώ μέν, ώ υιέ τοΰ Ποίαντος, θέλω φυλάττομαι
εις το εξής από την Τρωάδα και άπό τους Άτρείδας.
Δεν θέλω στέρξει
πότε τους ανθρώπους, οι οποίοι προτιμώσι τον κακόν και δειλον άπό
τον αγαθόν και άνδρεϊον. Με αρκεί ή πετραία Σκύρος, και μ' ευχαριστεί
6 οίκος μου. Συ δε χαίρε, ώ Φιλ.οκτήτα, χαίρε μέγιστα!
"Αμποτε
οι
θεοί να σ έλευθερώσωσιν άπό την άρρωστίαν, καθώς επιθυμείς!
Έγο)
επιστρέψω εις το πλοϊον μου, δια να προσμένω καιρόν έπιτήδειον
προς
άναχώρησιν.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

'Αναχωρείτε

ήδη, ώ

τέκνον!

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Καιρός είναι και κα^/τερα θέλομεν
την εύκαιρίαν εις το πλοϊον, παρά εντεύθεν.

παρατηρεί

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Δι' όνομα τού πατρός σου, της μητρός σου! να χά
ρης δ,τ ι έχεις άγαπητον εις την οικ'ιαν σου! Σε παρακαλώ, ώ τέκνον,
μη με άφήσης μόνον εις ταύτην την έρημίαν, και εις τα κακά, όσα ήκουσες,
και βλέπεις. "Επαρέ με μόνον και δεν ζητώ τίποτε περισσότερον.
Δύσκολον φορτίον είμαι, το 7]ξεύρω, υπόφερε το όμως. ΟΙ γενναίοι μισούσι
το κακόν, και άγαπώσι τό καλόν, τό όποιον τους φέρει δόξαν. Δεν είναι
ένδοξον να μ' άφήσης, ώ τέκνον, αν δε με φέρης είς την πατρ/σα μου
ζώντα, θέλεις αποκτήσει μεγίστην εύκλείαν. Ό κόπος δεν είναι ούτε
μιας ημέρας. Βάλε με όπου θέλεις, εις την άντλίαν, εις τήν πρώραν, εις
τήν πρύμην, όπου στοχάζεσαι ότι δεν θέλ^,ω ενοχλεί τους εμβάτας. Νεύσον,
δι' όνομα τού Ίκεσ'ιου Διός, καταπείσθητι,
ώ τέκνον, προσπίπτω
εις
τα γόνατα σου, μ' όλον ότι είμαι αδύνατος, χωλός, ό
ταλαίπωρος.
Μή με άφήσης εις ταύτην τήν έρημίαν, όπου ούτε πατεί
άνθρωπος.
Μετάφερε με ή εις τον οίκον σου, ή εις τήν Εϋβοιαν.— Εύκολα θέλω
μεταβή εκείθεν εις τήν Οϊτην, εις τήν Τραχινίαν, και εις τον εύρουν
Σπερχειόν. 'Επίστρεψε με είς τον q ίλτατον πάτερα μου. Πόσον φοβούμαι
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μήπως απέθανε! Πολλάκις τον εμήνυσα και τον παρεκάλεσα να στείλη
πλοΐον δια να με μετακόμιση
εις την πατρίδα μου. 'Αλλ' ή απέθανεν,
ή εκείνοι, εις τους οποίους είχα παραγγείλη, ήμέλησαν να εκτελέσωσι
τας Ιδίας αυτών υποσχέσεις, άναχωροϋντες εις τους τόπους των. Γενοΰ
συ τώρα και μηνυτής και οδηγός. Συ σώσον, σύ ελέησον! — Βλέπεις
πόσον τα ανθρώπινα είναι άστατα και επικίνδυνα. Πρέπει δε να προβλέπη τις τα δεινά προ τοϋ νά έλθουν, κα\ όταν ευτυχή τότε
μάλιστα
να προσεχή μήπως χάση την εύτυχίαν του.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
σ' ελεήση; Γίνεται νά
κτήτα, ας υπάγωμεν.
νά μας σώσωσιν από
επιθυμοϋμεν.

Γίνεται άνθρωπος τόσον αναίσθητος, ώστε νά μή
μή εκτελέσω τήν θέλησίν σου; "Ελθε, ώ ΦιλοΤο καράβιόν μου είναι ετοιμον. Είθε δε οι θεοί
ταύτην τήν γήν, και νά μας κατενοδώσωσιν
όπου

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. ΤΩ ευτυχής ημέρα! ώ ψίλτατε Νεοπτόλεμε!
φίλτατοι
ναϋται! πώς νά σας δείξω εμπράκτους πόσην εύμνημοσύνην και άγάπην
μ' ενεπνεύσατε! "Ας υπάγω μεν, ώ τέκνον μου! ν' άποχαιρετήσωμεν
τήν
άθλίαν μου κατοικίαν, δια νά ιδής πώς εζοϋσα και πόσον είμαι γενναιόκαρδος. "Αλλος δεν ήθελε υποφέρει, νομίζω, μήτε νά lÔfj τοιαύτα κακά.
Έγώ δε εμαθον άπο τήν ανάγκην να τά στέργω.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. "Ας υπάγω με, ώ Φιλοκτήτα!
επιθυμείς και χρειάζεσαι.

λάβε ενδοθεν όσα

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 'Εγώ, φίλε, ολίγα
χρειάζομαι.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Εις το καράβιόν μου ευρίσκεται

ό,τι

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Πρέπει να λάβω το φύλλον, το όποιον
εις τήν πληγήν μου, και καταπραΰνω τους ωδύνους μου.

θέλησης.
επιβάλλω

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. "Επαρε το. "Εχεις άλλο τι νά μεταφέρης;
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Νά Ιδώ μήπως μ' έπεσε κανεν βέλος, δια νά μή το
πάρη κανείς.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Ταϋτα είναι τα περίφημα
ρακλέους, τά όποια τώρα κρατείς;

εκείνα τόξα του

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Ταϋτα είναι, άλλα δεν εχω.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. "Εχω αδειαν νά τά Ιδώ εγγύθεν, νά τά
και τά νά τ' ασπασθώ, ώς ιερά;

'Η

πιάσω,

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Και τοϋτο, τέκνον μου, και ό,τι άλλο ίδικόν
επιθυμείς, είναι εις τήν εξουσίαν
[σου].

μου

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 'Επιθυμώ, ναι. Σε λέγω όμως ελεύθερα: αν ήναι
δίκαιον τό ζήτημα μου, εκπλήρωσε το' ει δε μή,
παραιτούμαι.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

Τέκνον μου, επαινώ τήν εϋσέβειάν σου. Και πώς να
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αίτιος να βλέπω

εις την πατρίδα μου, σύ εις τον

πατέρα μον, σύ εις τους φίλους μου με ανασταίνεις

το

γέροντα

υπεράνω των εχθρών

μου' θάρσει! δύνασαι και να τα άγγίσης και να καυχάσαι δτι μόνος από
τους έλληνας ήξιώθης ταύτην την [τιμήν]
δια την άρετήν σου. 'Εγώ
τα έλαβα βραβεΐον

τών υπουργιών

μου, και σύ χάριν της φιλίας

και

ευγενείας σον, δύνασαι και τα Ιδής και να τα πιάσης. "Οστις

ευεργετού

μενος ήξενρει να άντευεργετη, είναι

τιμιώτερος.

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.

Εϊσελθε

φίλος παντός

εις το σπήλαιόν

κτήματος
σου.

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Σε παρακαλώ) να εμβης μαζί μου- διότι εχω χρείαν
άπο τήν βοήθειάν σου εξ αίτιας της αρρώστιας μου.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.

Άς

ύπάγωμεν.

άλλα τι έχεις

και

σιωπάς;

και

φαίνεσαι όντως
εκπληγμένος;
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. "Α! α! α! α!
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Τι είναι;
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

Τίποτε.

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

Άς

Μήπως

ύπάγωμεν,

τέκνον.

σ εκνρίευσεν

δ πόνος;

"Οχι· με φαίνεται μάλιστα

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.

Τι αναστενάζεις

δτι ελαφρώθη· ω θεοί!

και καλείς τους

θεούς;

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Να γείνουν ελεοι, και να μας κατευοδώσουν.,.α. ά. α.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Τι έπαθες; δεν λέγεις; εως πότε θέλεις να σιω
πάς; φαίνεται δτι κάτι
πάσχεις.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.
τους πόνους μου.

Ή τέκνον μου, εχάθηκα. Δεν εμπορώ να σας κρύψω

Ύ

Ω θεοί! α! διαπερα το φαρμάκι, διαπερά το αίμα

Ύ

Ω δυστυχής!

~Ω ταλαίπωρος

κατατήκομαι·

α, α, α, α, α, α, α, α! δι' δνομα τών θεών! αν έχεις

εγώ! "Εχάθηκα, τέκνον μου.

θίον, κόψε τον πόδα μου. Γλήγορα!
ζεις

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
τόσον;
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ,
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

μη λυπήσαι

τήν ζωήν μου.

Τι σε ήλθεν άίφνηδίως, και φωνάζεις και
Ήξενρεις,
Τι

ω

Λεν

σπαΚτύπα!
στενά

τέκνον!...

έχεις;

Ήξεύρεις.
Τι

μου.

Αφανίζομαι,

..

είναι;
εξεύρω.

Πώς δεν

ήξεύρεις;

α, α, α, α, α, α, α, α!
Πόσον βαρεία είναι ή ορμή της
Βαρεία,

ανέκφραστος!

αρρώστιας!

πλην εύσπλαχνίσου

με!
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ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Τί θέλεις να κάμω;
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Να μή φοβηθής καΐ με άφήσης. Ή αρρώστια
μου έρχεται εκ διαλειμμάτων! φευ!
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. ΤΩ ταλαίπωρε! ω δνστυχέατατε! δλα τα κακά
επισωρεύθησαν επάνω σου. Θέλεις να σε πιάνω και να σε βοηθήσω;
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Μη, ω τέκνον. Λάβε δε τα τόξα, τα οποία εζήτεις
προ ολίγον, και φύλαττέ τα, εως ότου να περάση 6 πόνος μου. Άλλεως
δεν καταπαύεται παρά με τον νπνον. "Αφες με λοιπόν να κοιμηθώ'
πρόσεχε εν τοσούτω να μη τα άρπάση τις με β'ιαν, η με δόλον, διότι
και χάνομαι και χάνεσαι.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Μείνε ήσυχος. Κάνεις άλλος πλην εμού καί σοϋ
δεν θέλει τα εγγίσει. Δόσε τα, μόνον, με ώραν καλήν.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Ιδού λάβε τα εξιλέωσε δε τον φθόνον, δια να μη
σε γείνονν ολέθρια, καθώς εις τον Ήρακλέα, κα\ εις εμέ!
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Γένοιτο, ώ θεοί! γένοιτο και να κατευοδοθώμεν δπου είναι ώρισμένον από το θελημά σας!
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Φοβούμαι, τέκνον, μήπως φανή ανωφελής ή ευχή
σου. Το αΐμά μου άναρρέει εκ βυθών και στάζει. Κάτι νέον σύμπτωμα
μέλλει να μ' άκολουθήση- φεϋ! α, α, α, α, ώ πληγή τον ποδίου μου,
όποια κακά με κάμνεις!...
πλησιάζει, πλησιάζει!...
οϊμοι!. . . ω
δυστυχής!. . . Μή με άφίνετε, μή φύγετε, φίλοι!. . . α, α, α, α. Κατάρατε
Όδνσσεύ, εϊθε να διαπεράσουν τοιούτοι πόνοι το στήθος σον! φεύ! φεϋ!
ώ Άγάμεμνον, ώ Μενέλαε! πώς να ήτον δυνατόν να καταφάγη εσάς
αντί εμού τόσον καιρόν τοιαύτη αρρώστια; Οϊμοι!. . . ώ θάνατε, θάνατε,
πώς δεν έρχεσαι τέλος πάντων, αφού σε καλώ καθ' ήμέραν; Λάβε με,
Νεοπτόλεμε, καύσε με, ώ γενναίε, εις το λήμνιον εκείνο πύρ, δπον κ
εγώ ερριχρα ποτέ τον Ήρακλέα. Αυτός μ εδωκεν εις άνταμοιβήν τα
δπλα, τα όποια κρατείς. Με αντά θέλω σε άνταμείψη κ' εγώ. Τί λέγεις,
υιέ μου, τι λέγεις; σιωπάς! Πού, είσαι, τέκνον;
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Λυπούμαι και στενάζω δια τα δεινά σου.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Θάρσει, τέκνον. Είναι μεν οξύ το πάθος μου, περ
νά δμως γρήγορα. Μή με άφήσης μοναχόν, σε παρακαλώ.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Μή φοβήσαι' εδώ μένομεν.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Θα μείνης;
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. "Εσο βέβαιος.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Δεν κρίνω πρέπον, τέκνον, να σε ζητήσω δρκον.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. "Ηθελα με είναι όνειδος να σε αφήσω.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Δός μοι δια πίστιν την χείρα σου.
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ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ
εκεί. . .
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

Δίδω την χεϊρα μου και υπόσχομαι

να

μείνω.

^παραφρόνων κοί σπαραττόμενος^. 'Εκεί

τώρα,

Που
Επάνω.

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
ούρανόν ;
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

..

άφησε

Που να σε
Άφησε

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.

λέγεις;

Τί παραφρονείς
"Αφησε,

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.

Δεν τολμώ

πάλιν;

Τί άγριοκνττάζεις

τον

με.
αφήσω;

με, σε

'Αποθνήσκω,

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
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λέγω.

να σε

αφήσω.

αν μ'

εγγίσης.

'Ιδού σε άφίνω.

Τί άλλο

στοχάζεσαι;

Τ

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Ω γη, δέξαι με Θανατιώτα. Το κακόν δεν με
να ορθωθώ,
(λειποΰυμεϊ).

άφίνει

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Φαίνεται ότι 6 ύπνος μέλλει να τον κυρίευση
μετ ολίγον, ή κεφαλή του είναι κεκλιμένη. Ίδρώς καταβρέχει όλον το
σώμα του. Μαϋρον αίμα τρέχει από την πληγήν του. 'Ας τον αφήσωμεν, ώ φίλοι, ήσυχον, δια ν' άποκοιμηθη.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ.
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ΠΡΑΞΙΣ Β'

ΣΚΗΝΗ Α'
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ, ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΌ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ (έξυπνων/ rü φώς, το όποιον βλέπω πάλιν! ώ ανέλ
πιστος υπομονή τούτων των ξένων! Δεν ενόμιζα, ώ τέκνον, οτι θέλεις
δυνηθή να υπόφερες τα δεινά μου, να μείνης και να με βοήθησες! Άλλέως
έπραξαν οι καλοί εκείνοι Άτρεΐδαι. Άλλα συ τέκνον, γενναίος ών και
από γονείς γενναίους τα παρέβλεψες δλα, και δεν εβαρννθης ούτε κραυγάς
ούτε δυσωδίας. Και τώρα, υιέ μου, επειδή φαίνεται οτι ελάφρωσε το
κακόν, συ πάλιν ανόρθωσε με. "Ωστε άφοϋ αναλάβω τάς δυνάμεις μου,
να ύπάγωμεν εις το πλοϊον, και να μήν άναβάλωμεν τήν άναχωρησίν μας.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Χαίρω βλέπων σε παρ' ελπίδα ζώντα καί ελεύ
θερον από πόνους, διότι καν εν σχεδόν σημείον ζωής δεν εφαίνετο πρότερον. Σήκου τώρα, ή αν αγαπάς, θέλουν σε φέρει τούτοι οι στρατιώται.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. ΎΩ πόση καλοκαγαθία! Άρκεϊ, τέκνον, ή εδική σου
βοήθεια. Τούτους άφησε τους, δια να μή βαρυνθώσιν από τήν δυσωδίαν
προ τοϋ δέοντος' αρκετά θέλουν ενοχληθή είς το καράβι εξαιτίας μου.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. "Οπως θέλεις, φθάνει μόνον να άντέχης.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Θάρσει. Θέλω ανορθωθεί κατά τήν συνήθειαν.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ (οδηγών αυτόν ολίγον τι χαμηλά/ Οϊμοι! Τι
πρέπει νά κάμω;
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Τι έχεις, τέκνον μου; Ποίος λόγος εξήλθεν από
το στόμα σου;
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Απορώ τι νά ειπώ.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ (σταματά/ Τι απορείς, ώ τέκνον! μή λέγεις τοιαύτα.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 'Απορώ, και πάλιν απορώ.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Μήπως ή δυσκολία της αρρώστιας μου σε κατάπεισε νά μή μ επάρης σύντροφον;
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. "Ολα είναι δύσκολα, όταν τις άφήνη, τον χα
ρακτήρα του, και πράττη τά μή πρέποντα.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Τίποτε άνάξιον τοϋ πατρός σου δεν πράττεις, οϋδε
λέγεις, ώφελών άνδρα ενάρετον.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Θέλω φανή ούτιδανός. Kai τοϋτο με καταθλίβει
καί μέ τυραννεϊ.
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δεν

Τα έργα σον είναι αξιέπαινα,
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οι δε λόγοι

σον,

ήξεύρω.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.

αν ομιλήσω,

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ
θάνομαι,

"Ω Ζεύ!

θέλω φανή

Τί να

κάμω;

και αν σιωπήσω,

("ολίγον τι χ α μ η λ ά / Μ' επρόδωκεν,

και θέλει να με

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.

και

κακός.

'Όχι

αν δέν λαν-

άφήση.
δεν σε

αψίνω'

φοβούμαι

σε φέρω χωρίς να θελγ}ς, και τοΰτο είναι ή λύπη

μάλιστα

μήπως

μου.

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Τι λέγεις, ω τέκνον; Δεν έμποοώ να σε καταλάβω.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Κάγώ δέν έμπορο) πλέον να σε κρύψω
τίποτε.
Μάθε λοιπόν δτι πρέπει να ελθης εις την Τρωάδα, εις το
στρατόπεδον
των
'Ατρειδών.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Οϊμοι! τί είπες;
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Μη στενάζης, πριν ακούσης.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Τί ν' ακούσω; Τί έχεις σκοπόν να με κάμης;
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Πρώτον μεν να σ ελευθερώσω από την άρρωστίαν. "Επειτα δε να πορθήσω μαζή σου τα τείχη της Τρωάδος.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Και έχεις αληθινά τοιούτον
σκοπόν;
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Μεγάλη ανάγκη είναι: μη θυμώνης.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Έχάθηκα 6 δυστυχής· επροδόθηκα. Τί μ' έκαμες,
ω ξένε; Άπόδοσέ
με γλήγορα τα τόξα μου.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Δεν είναι δυνατόν. Και το δίκαιον και το συμφέ
ρον με αναγκάζουν να υπακούσω εις τους
αρχηγούς.
Ύ
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Ω παγκάκιστε, και πανουργότατε, με απάτησες! με
αφάνισες! Και δεν εντρέπεσαι, άθλιε, να με κυττάζης ακόμη τον Ικέτην
σον; Μ' επήρες την ζωήν μου, λαβυιν τα τόξα μου. 'Απόδωσε,
παρακαλώ,
απόδωσε τα, τέκνον. Δι ovo μα τών θεών, μή με στερής την ζωήν μου.
*Ω δυστυχής εγώ! δεν μ' αποκρίνεται παντελώς, άλλα με
κυττάζει
τ
πάλιν, ως μή έχων σκοπόν να με τα δώση ποτέ!. . . Ω λιμένες, ω
άκροτήρια, ω σύντροφά μου ορεινά θηρία, ω βράχοι απότομοι! εις εσάς
προσκλαίομαι, άλλον δεν έχω νά με άκούση. Ίδέτε, ιδέτε τί μ' εκαμεν ô
νιος τον Άχιλλέως.
' Αφ ον ώμοσε νά με φέρη εις τήν πατρίδα μου, με
σύρει εις τήν Τρωάδα και αφού μ' εδωκεν τήν δεξιάν τον εις σημεϊον
φιλίας, μ' επήρε τά τόξα τού Ήρακλέονς, καί θέλει νά τα δείξη εις το
στράτενμα τών 'Ελλήνων. Με φέρει με βίαν ως νά είχε νικήσει Ισχνρον
άνθρωπον, και δεν ήξεύρει δτι σηκόνει νεκρόν, καπνού σκιάν, απλώς
φάντασμα. Διότι δεν ήθελε με νικήσει, αν είχα τάς δννάμεις μον αλλ'
ούτε είς τήν παρούσαν κατάστασιν, αν δεν μεταχειρίζετο δόλον. 'Απατή-
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θηκα δ δυστυχής, απατήθηκα, Τί να κάμω ;. . . Άπόδοσέ τα' έλθε είς
τον εαυτόν σου. Τί λέγεις;...
σιωπάς!... Έχάθηκα 6 ταλαίπωρος'
δεν είμαι πλέον τίποτε. . . "Ω σπήλαιον δίπυλον, εις σε πάλιν εμβαίνω
γυμνός, μη έχων τροφήν θέλω αποθάνει μόνος, μη δυνάμενος πλέον να
θανατώσω μήτε πτηνόν, μήτε θηρίον, άφ ου εχααα τα τόξα μου. Θέλω
γείνη μετά θάνατον τροφή εκείνων, από τα οποία έτρεφόμην. Και θέλω
κυνηγοϋμαι άΊτ εκείνα, τα όποια πρότερον έκυνηγονσα. Τοιαύτα θέλω
πάθει απ" εκείνον, όστις εφαίνετο απλούστατος και άκακος. "Αμποτε
οι θεοί να σέ. . . όχι αν μεταβάλης γνώμην ει δε μή, κακόν κακώς να
σ' εξολοθρεύσουν.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. "Ω πόσον τον λυπούμαι! Τον οϊκτείρω τώρα κα
θώς και πρότερον.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Έλέησόν μέ, ώ τέκνον, έλεησον προς θεών! Στοχάσου τι όνειδος θέλει σε ακολουθήσει, αν με άπατήσης.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Οϊμοι! Τί πρέπει να κάμω; "Αμποτε να μην
είχα αφήσει ποτέ την Σκύρον!. . .
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Δεν είσαι κακός, αλλά κακοί άνδρες σ έδίδαξαν
τοιαύτα αισχρά, και σ έστειλαν εδώ. Τώρα δε άκουσον τον ορθόν λόγον
δός με τα τόξα μου και αναχώρησε.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Τί να κάμωμεν, ώ άνδρες;

ΣΚΗΝΗ Β'
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΤΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ (ερχόμενος μέ ßiavj. Τί κάμνεις, ώ κάκιστε; Δεν με
παραδίδεις τα όπλα ταΰτα, και να αναχώρησης ;
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Οϊμοι! ποίος εϊναι; άραγε τον 'Οδυσσέα ακούω;
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Τον 'Οδυσσέα, ναι, τοϋτον, τον όποιον βλέπεις.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Άλλοίμονον! επροδόθηκα, έχάθηκα! Αυτός ήτον
λοιπόν, όστις με ήπάτησε και με εστέρησεν από τα όπλα μου.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 'Εγώ, βεβαιότατα, όχι άλλος' τό ομολογώ.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ('προς τον Νεοπτόλεμον^. Άπόδος, τέκνον, άφησε
με τά τόξα μου.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Και αν θελήση, δεν έμπορεϊ να τό κάμη, αλλά πρέ
πει καί συ να ελθης μαζή μας' ε'ι δε μή, θέλουν σέ σηκώσει με βίαν.
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ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.
με σηκώσουν

με

ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

νήσόν

κάκιστε

και τολμηρότατε,

τούτοι

"Αν δεν ελθης

εκουσίως.

Ύ

Ω γή Λημνία!

'Υποφέρεις

ώ λαμπρον

να με σΰρωσιν

και

παγκρατες

πϋρ

ούτοι δυναστικούς άπδ την

σου;

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Ό Ζευς είναι, πρέπει να εξεύρης, Ζευς δ
ταύτης της γης, δ Ζευς προστάσσει οϋτως' εγώ δέ υπηρετώ.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. rü μισητότατε, πώς ευρίσκεις τοιαύτα
Μη προβάλης τους θεούς, διότι τους κάμνεις ψευδείς.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. "Οχι, αλλ' αληθείς. Ιδού
να

θα

βίαν;

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.
τοϋ 'Ηφαίστου!

*Ω κακών

3Π

κύριος

σοφίσματα!

δ δρόμος, τον δποϊον

πρέπει

περιπατήσης.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

"Οχι,

Άφεύκτως

ποτέ δεν θέλω κινηθή
πρέπει

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. ~Ω δυστυχής
τήρ μου ελεύθερον, άλλα δοϋλον.

εντεύθεν.

να ελθης.

εγώ!

δεν μ έγέννησε

λοιπόν

δ πα

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. "Οχι, αλλ' δμοιον με τους κρατίστους,
με τους ό
ποιους πρέπει να κυρίευσης και να κατασκάψης τήν Τρωάδα.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Ουδέποτε, ούδε αν μέλλω να πάθω παντοία
κά, ουδέποτε θέλω έλθει, εν δσω εχο) τοϋτο το άντρον.

κα

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Τι λοιπόν επιθυμείς να κάμης;
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Ευθύς τώρα θέλω συντρίψει κατά πετρών τήν κε
φαλήν μου κρημνιζόμενος
από τοϋτο τα μέρος.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

Πιάσετε

τον, μή τον

άφίνετε.

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. ΎΩ χείρες, τί πάσχετε από τούτον τον
ούτιδανόν,
στερούμεναι τα δπλα σας! ΤΩ σαθρέ και διεστραμμένε
άνθρωπε πώς
με ήπάτησες,
μεταχειρισθείς
όργανον τούτον τον αγνωστον εις εμε
νέον, τον άνάξιον μεν σοΰ, άξιον δ' εμού, δστις δεν ήξευρε παρά να
εκτελεί τα προσταγμένα. Και τώρα δεικνύει δτι λυπεϊται δι δσα έπραξε
και δι δσα έπαθα. 'Αλλ' ή κακή σου ψυχή, βλέπουσα πάντοτε δια μυχών,
ακακον δντα τον προεδίδαξε και μή θελοντα, να ήναι σοφός είς τα κακά.
Kai τώρα, ώ κάκιστε, μ' έδεσες και σκοπείς νά με σήκωσης με βίαν
από ταύτην τήν δχθην, εις τήν δποίαν μ' εξέθηκες αφιλον,
ερημον,
άπολιν, εν ζώσι νεκρόν; "Αμποτε να χαθης, καθώς και πολλάκις σε το
εύχήθην! 'Αλλ' οι θεοί δεν με κάμνουν κα/^/αν χάριν. Σύ μεν ζης ευ
χαριστημένος,
εγώ δε λυπούμαι δι' αυτό τούτο, δτι εν ω ζώ εις άκραν
ΐυστυχίαν, περιγελώμαι
υπό σοϋ και τών 'Ατρειδών δια τους οποίους
τοιαύτας υπηρεσίας υπηρετείς.
Μ' δλον τούτο σύ τους
εσυνόδευσες

Ο
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εξ ανάγκης καϊ απατημένος.
εκουσίως

έχων επτά

Έμέ δε τον

εδικά μου καράβια

πανάθλιον,
μ' έρριψαν

εδώ άτίμως. Και συ μεν κατηγορείς εκείνους, ως αίτιους ταύτης της
αδικίας, εκείνοι δε εις σε την αποδίδουν. Τώρα λοιπόν τι ήλθετε; δια τι
θέλετε να με επάρετε; 'Εγώ δεν είμαι πλέον τίποτε, και απέθανα προ
πολλοϋ ως προς τους "Ελληνας. Πώς, ώ θεομίσητε και θεοήλατε, ôèv
σοϋ είμαι τώρα χωλός και δυσώδης; Πώς θέλει είναι
συγχ(ορημένον
να κάμνετε θυσίας και σπονδάς, παρόντος μου; Διότι ταύτην την πρόψασιν επρόβαλες δια να με εκβάλης. Εϊθε κακοί κακώς να χαθήτε!
Κάί θέλετε χαθή δια τάς κατ' εμού αδικίας αν μέλη τους θεούς δια το
δίκαιον. Είμαι

δε βέβαιος δτι τους μέλει. Διότι δεν ήθέλετε

επιχειρισθη

τοϋτο το ταξείδιον δι' εμε τον αθλιον, εάν κάμμία θεϊκή πληγή δεν σας
ήνάγκαζε. 'Αλλ', ώ πατρώα γη και θεοί έφοροι τών ανθρωπίνων. Τιμω
ρήσατε, τιμωρήσατε
τέλος πάντων δλους αυτούς αν έχετε και δι εμε
ολίγον ο'ικτιρμόν. Ζώ μεν ελεεινά. "Αν όμως τους ιδώ χαμένους, θέλω
νομίσει δτι ελευθερώθην από την άρρωστίαν μου.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Πολλά είχα ν αποκριθώ, αν ήτον άρμόδιον. Τώρα δε
λέγω ενα μόνον λόγον, δπου είναι χρεία με τοιούτον τρόπον νά φερθώ,
τοιούτος είμαι. "Οταν δε είναι δοκιμασία ανδρών άγαθαη> και δικαίων,
δεν ημπορείς νά εϋρης άλλον εύσεβέστερόν μου. Είμαι
συνειθισμενος
παντοϋ νά νικώ. 'Αλλά δεν άξιώ κα\ σε νά νικήσω, και σε παραχωρώ
εκουσίως. (ΤΙρος τους στρατι,ώτας,} 'Αφήσατε τον, και μη τον εγγίσετε
πλέον άςμείνη. ("Προς τον Φιλοκτήτη ν,) Δεν σε χρειαζόμεθα πλέον, έχοντες
τά δπλα σου. Είναι εις το στρατόπεδον ο Τεύκρος, δστις εξεύρει νά
τά μεταχειρίζεται.
Κ' εγώ νομίζω, δέν είμαι παντελώς κατώτερος σου
εις την τέχνην ταύτην. Τι λοιπόν σε θέλομεν; Χαίρε κάτοικων την Αήμνον.
'Ημείς άς κινήσωμεν. Τά δπλα ταΰτα θέλουν με φέρει μετ ολίγον την
τιμήν, την οποίαν έπρεπε συ ν απόλαυσης.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Οϊμοι! Τι πρέπει νά κάμω ο δυστυχής;
λεις παρρησιασθη εις τους "Ελληνας στολισμένος με τά δπλα
ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

Μην άντιλέγης

τίποτε.

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. rÜ υιέ του 'Αχβΐέως,
με είπης ούτε καν ενα λόγον;

'Εγώ

Συ θέ
μου;

αναχωρώ.

ούτως αναχωρείς

χωρίς νά

ΟΔΥΣΣΕΥΣ (προς τον Νεοπτόλεμον,). Προχωρεί, ώς γενναίος,
μη κυττάζης οπίσω, δια νά μη βλάψης τά
πράγματα.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.
ελεείτε;
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ

Και σεις, ώ ξένοι, μ' άφίνετε

και

μόνον, και δεν μ"

(προς τους στρατιώτας/ Θέλει ειπή δ

'Οδυσσεύς,

Δημ. Σπάθης, Ο «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» ΊΟΤ Ν. ΠΙΚΚΟΛΟΓ

οχι Είμαι //αΑακος και πλήρης από οΐκτον
εδώ, αν θέλη δ ξένος, δσον να ετοιμάσωσιν
να ποοσενχηθώμεν
έλθετε

Μ' όλον τοϋτο μείνατε σεις
οι νανται το καράβιον, και

εις τους θεούς. "Ισο)ς εν τοσούτω

γνώμην ό Φιλοκτήτης'

ημείς άναχωρονμεν.
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λάβη

καλλητέραν

Σεις δε δταν σας

καλέσωμεν,

γρήγορα.

ΣΚΗΝΗ Γ'

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 'Έμελλε λοιπόν να μη αφήσω πλέον τοντο το σπήλαιον. Αυτό θέλει είναι τάφος μου. Που πλέον ελπίς; που βοήθεια; ώ
πτηνά! ώ κάτοικα των ορέων θηρία, μη φεύγετε πλέον τούτον τον
τόπον. Μη φοβεϊσθε πλέον, διότι δεν εχω ό ταλαίπωρος τα βέλη εκείνα,
τα όποια ήτον δλη μου ή δύναμις. "Ελθετε τώρα εκδικηθήτε,
χορτάσετε
με τάς αθλίας σάρκας μου. Καί χωρίς εσάς ή πείνα μετ ολίγον θέλει
κόψει την ζωήν μου. . . Πώς! 'Εγώ να υπάγω να βοηθήσω εκείνους τους
απίστους και αχάριστους! Ουδέποτε, ουδέποτε! Ούτε αν με κατακαύση
με τους κεραυνούς ό πυρφόρος Ζευς. Έρρέτω το "Ιλιον ! ερρέτωσαν δλοι
οι πλησίον αντοΰ "Ελληνες. ΎΩ πάτερ, πάτερ! ώ πόλις πάτρια!
Άλλοίμονον
δεν θέλω σας Ιδή πλέον "Αφησα την ίεράν έκείνην γήν δια να βοηθήσω
τους Άτρείδας,
οι όποιοι με κατήντησαν εις το ουδέν. ("Εμβοάνει εις
το σπήλααόν του.^

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Β' ΜΕΡΟΥΣ
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ΠΡΑΞΙΣ Γ'

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ, ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Α εν λέγεις, ποϋ τρέχεις με τόσην βίαν; Aia τι επι
στρέφεις εδώ;
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Aia να διορθώσω και να εξαλείψω το αμάρτη
μα μου.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Δεινά ομιλείς. Και ποίον τάχα είναι το αμάρτημα σου;
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. "Οτι πειθόμενος εις τους λόγους σου και εις δλον
το στράτευμα...
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Kai τι έργον άπρεπες έκαμες;
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 'Απάτησα αϊσχρώς άνδρα άξιον.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Ποίον; οϊμοι! μήπως βουλεύεσαι τι νέον;
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Τίποτε νέον, αλλά θέλω εις τον Φιλοκτήτην. . .
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Τι θέλεις να κάμης; (τρέμω από τον φόβον μου.)
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Άπο τον όποιον ε'/1α/9α τα τόξα ταϋτα, πάλιν
να τά...
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. ΎΩ ΖεϋΙ Τι μέλλεις να εϊπης; Τάχα σκοπείς να τ"
άποδώσης;
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Τα έλαβα αισχρώς και αδίκως.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Δι όνομα των θεών. Παίζεις, Νεοπτόλεμε;
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Δεν παίζω, άλλα λέγω την άλήθειαν.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Τι λέγεις, υιε του Άχιλλέως; Ποιον λόγον είπες;
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Θέλεις να επαναλα/ζ/Μνω δις και τρις τους αυ
τούς λόγους;
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Δεν ήθελα ποτέ ουδέ άπαξ να τους ακούσω.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Μη άμψιβάλλης λοιπόν. Τα ήκουσες όλα.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Είναι ποίος να σ εμπόδιση από τοΰτο' είναι.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Και ποίος θέλει μ εμποδίσει;
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. "Ολοι οί "Ελληνες και εγώ.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Μ' δλον ότι είσαι φρόνιμος, δεν ομιλείς φρόνιμα.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Συ ούτε ομιλείς, ούτε πράττεις φρόνιμα.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Άλλ' αν ηναι δίκαια τα έργα μου, είναι ανώ
τερα και από την φρόνησιν.

Δημ. Σπάθης, Ο «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» TOT Ν. ΠΙΚΚΟΛΟΓ

ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.

μου

έλαβες;

"Ημαρτα

χράν, και θέλω να την
ΟΔΥΣΣΕΥΣ.
τοιαύτα;

πάλιν τα όπλα, τα

Και πώς είναι δίκαιον να άφησες

όποια με τάς σνμβονλάς
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με τάς συμβουλάς

σον, άμαρτίαν

αίσ-

εκπλύνω.

Kal ôèv φοβείσαι

το έλληνικόν στράτευμα

αν

πράξης

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Με το δίκαιον δεν φοβούμαι τον φόβον σου. Ού
τε εμπορείς να με καταπείσης να κάμω δ,τι δεν φρονώ.
των

ΟΔΥΣΣΕΥΣ.
Τρώων.

Θέλομεν λοιπόν

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

"Ο,τι θέλει, άς

Βλέπεις

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
υστέρα.

πολεμήσει

τούτο το

Kai

εναντίον

σοϋ, δχι

κατά

γείνη.

ξίφος;

το εδικόν μου είναι ετοιμον,

και τώρα και

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Άς είναι' σε άφίνω. Θέλω διηγηθή τάς πράξεις
εις τους "Ελληνας, και εκείνοι θέλουν σε τιμωρήσει f αναχωρεί,).

σου

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ (προς τον 'Οδυσσέα άναχωροΰντα,). Τώρα έκαμες
φρόνιμα' και αν εις το έξης πράττης ομοίως, ϊσως αναχώρησης
άκλαυστος.
f Προς τον Φιλοκτήτην,) "Εξελθε, ω Φιλοκτήτα, έξελθε από το σπήλαιον.

ΣΚΗΝΗ Β'
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ, ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Ποίος κρότος γίνεται πάλιν εδώ; τι με φωνάζετε;
τι με θέλετε, ώ ξένοι; Μήπως έρχεσθε ν αυξήσετε ακόμη τάς δυστυχίας
μου; οϊμοι!. . . Τοιούτος είναι βέβαια ό σκοπός σας.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Θάρσει. "Ακουσον τους λόγους μου.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. "Α! φοβούμαι. Διότι και πρώτον από κάλους λό
γους έπαθα κακά, πιστεύσας τους λόγους σου.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.

Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να μετανοήση

τις;

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Τοιαύτα μ' έλεγες και όταν μ' έκλεψες τα όπλα
μου. Έφαίνουσον ειλικρινής και έκρυπτες φθοροποιούς
σκοπούς.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 'Εκείνα άπέρασαν. θέλω να μάθω τώρα αν απε
φάσισες να μείνης εις τούτον τόν αγριον τόπον, ή να πλεύσης μαζί μας.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.
πης, είναι μάταια.

Παύσε,

μη λέγης

περισσότερα.

"Οσα και αν εΐ-

Ο
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ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Είσαι λοιπόν άμετάτρεπτος

εις ταύτην την άπό-

φασιν ;
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

Περισσότερον

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
μως ηναι άκαιρον,

απ ό,τι εμπορώ

"Ηθελα να πεισθης

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

Καλά κάμνεις'

εις τους λόγους μου, αν ό

διότι είναι αδύνατον να παύσης
υιε αρίστου πατρός, μ

ζωήν μου με δόλους, κάί έπειτα

"Αμποτε

ειπώ.

σκοπώ.

τους λόγους σου το μίσος μου. Αϊσχιστε
την

να

ν άφανισθήτε

όλοι, πρώτον

κάθεσαι

και με

οι Άτρεΐδαι,

με

έστέρησες

συμβουλεύεις;

έπειτα

ο

'Οδυσσεύς

και συ!
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Μη καταράσαι

περισσότερον,

λάβε τα όπλα σου

από τάς χείρας μου.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

Τι είπες;

άραγε θέλεις και δευτέραν φοράν νά με

άπατήσης;
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.

"Οχι, μά τον ϋψιστον
Ύ

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

Ω γλυκύτατοι

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.

λόγοι,

Δία!

αν ηναι

Τά έργα αυτά μαρτυροϋσι.

αληθείς!

Πρότεινε

την

δεξιάν

σου, και λάβε τά όπλα σου (ο Φιλοκτήτης ανεγείρεται με χαράν, και
λαμβάνει τα όπλα του).

ΣΚΗΝΗ Γ'

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΥΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ,
ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

Μάρτυρες οι θεοί, εναντιοϋμαι

μέρους τών Ατρειδών
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

και όλου τοϋ

εις τούτο το έργον εκ

στρατεύματος.

Τέκνον, τίνος φωνήν ακούω; τοϋ'Οδυσσέως

Μην άμφιβάλλης.

"Ιδέ με. 'Εγώ

άραγε;

θέλω σε φέρει

με

βίαν εις τά πεδία της Τρωάδος, και αν θέλη και αν δεν θέλη ο υίος τοϋ
Άχιλλέως.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

('έτοιμαζόμενος να τοξεύση). Τώρα νά Ιδης!

το βέλος θέλει τιμωρήσει
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.
μου.

Τούτο

σου.

("κατέχων τον Φί,λοκτήτην^. "Α!

τών θεών! μην άφήσης το
χείρα

την αύθάδειάν

Μη δι'

άγάπην

βέλος.

"Αφησε,

δι' όνομα τών θεών! άφησε

τέκνον,

την

Δημ. Σπάθης, Ο «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» ΤΟΓ Ν. ΠΙΚΚΟΛΟΓ

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.
δον εχθρόν

Ουδαμώς, δεν το
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στέργω.

Φεϋ! διατί δεν με άφησες να θανατώσω τον άσπον-

μου;

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.

Δεν είναι πρέπον

οϋτε εις σε, ούτε είς

εμέ!

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 'Αλλ' ήξευρε, ότι οι πρώτοι τον στρατού, οι ψευδοαρχηγοι τών 'Ελλήνων, είναι θρασεΐς εις τους λόγους, και δειλοί εις την
μάχψ.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟ Σ. "Εστω' έχεις πλέον
μένει να με οργίζεσαι ή να με μέμφεσαι.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. "Οχι, τέκνον

τα τόξα

σου, και

δεν σε

έδειξες αληθώς από ποίον αίμα

"Οχι γέννημα Σίσυφου, αλλά τοϋ Άχιλλέως,
καϊ μετά θάνατον
δοξάζεται.

όστις και ζών

είσαι.

επαινεϊτο,

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Τά προς τον ττατερα μου εγκώμια σον, και ή περί
έμοϋ γνώμη σου με φέρουν άγαλλίασιν. "Ακουσον δε πο'ιαν χάριν σε
ζητώ. Άναγκαϊον
είναι νά ύποφέρωσιν οι άνθρωποι τάς θεόθεν δοθείσας
συμφοράς. "Οσοι δε προσκολλώνται
είς εκουσίους βλάβας, καθώς εσύ,
δεν είναι οϋτε συγγνώμης,
οϋτε ελέους άξιοι. Ήγριώθης
πλέον, δεν
δέχεσαι σύμβουλον, και αν τις φίλος και εϋνους, θέληση νά σε νουθέτηση,
τον μισείς, και τον νομίζεις μέγαν εχθρόν. Μ' όλον τοϋτο θέλω πάλιν
σε ομιλήσει και καλιώ τον δρκιον Δία μάρτυρα τών λόγοίν μου. Συ δε
γράψε τους καλά εις τον νουν σου' και μάθε πρώτον δτι ή άρρο>στία σου
είναι εκ θείας τύχης, διότι έπλησίασες εις τον δφιν, όστις φυλάττει κρυμ
μένος τον εν Χρύση άσκέπαστον ναόν. "Ηξευρε ακόμη δτι δεν θέλει
παύση ποτέ ή βαρεία άρρωστία σου, εν δσω δ ήλιος άνατέλλη και δύνη,
αν δεν ελθης εκουσίως εις τά πεδία της Τρωάδος, δια νά Ιατρευθής
από τους Άσκληπιάδας
και νά κυρίευσης με τά τόξα σου, και μαζή μου
τά Πέργαμα. Πόθεν δέ ήξεύρω δτι ταϋτα είναι αληθή, άκουσον.
"Εχομεν
αίχμάλωτον εις το στρατόπεδον τον Τρωαδίτην "Ελενον, τον άριστον
μάντιν, δστις λέγει φανερά δτι ταϋτα πρέπει άφεύκτως νά γίνουν, και
προσέτι, δτι το παρόν θέρος ή Τρωάς δλη, θέλει πέσει εις την εξουσίαν
μας. "Θανατώσετε
με, ειπεν, άν δεν άληθεύσωσιν αϊ προφητεϊαι
μου"
Συγκατάνευσε
λοιπόν, ώ Φιλοκτήτα. Μεγίστη άπόλαυσις είναι, άφοϋ
εκρίθης άριστος τών "Ελλήνων, κάί νά Ιατρευθής εν ταντώ, και νά από
κτησης ύπερτάτην δόξαν, κυριενων την πολύστονον
Τρωάδα.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. rQ τύχη μισητή! Διατί με κρατείς ακόμη εις την
γήν, και δεν μ' άφησες νά κατέβω εις τον "Αδην; Οϊμοι! Τι νά κάμω;
Πώς ν άπιστήσω εις τους λόγους τούτου τοϋ ανδρός, δστις μ εσυμβούλευσεν, ως φίλος; Νά υπακούσω; 'Αλλά πώς νά φανώ έπειτα εις το
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ü

αστέρες, οϊτινες

τα πάθη μου, πώς θέλετε υποφέρει να συναναστρέφωμαι
τοϋ Άτρέως,

τους αιτίους τών δυστυχιών

ϊδατε δλα

με τους

μου; Πώς με τον

υίούς

πανώλεθρον

υιον τοϋ Λαέρτου, διότι δεν με λυπούν τόσον τα παρελθόντα δσον με
φοβίζουν τα μέλλοντα κακά, τα οποία προβλέποί δτι θέλω πάθει από
αυτούς. Διότι
ω Νεοπτόλεμε,

ή κακή φύσις πάντοτε

διδάσκει

οϋτε συ έπρεπε να ύπάγης

κακά. Σέ θαυμάζω

δέ,

εις την Τροίαν, ούτε εμέ να

παρακινής, άλλα μάλιστα να μ' άποτρέπης. Σε ύβρισαν, έκλεψαν
πατρικήν σου κληρονομίαν, και έπειτα υπάγεις να τους βοηθήσης,

την
και

αναγκάζεις και εμέ; Μη, τέκνον, μη. Άλλα φέρε με εις την πατρίδα
μου, καθώς ύπεσχέθης με δρκον. Μείνε και συ εις την Σκύρον, και άφησε
εκείνους να χαθούν κακοί κακώς. Ούτω θέλεις κάμει διπλήν χάριν και
εις εμε και εις τον πάτερα σου. Και δέν θέλεις φανή κακός ώφελών τους
κακούς.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Δίκαια λέγεις, επιθυμώ
τους θεούς και εις τους φιλικούς μου λόγους
εμού από ταύτην την γήν.

δμως να πιστενσης
και να εκπλεύσης

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Πού; Εις τα πεδία της Τρωάδος και
εχθιστον υϊον τοϋ Άτρέως με τον δυστυχή τούτον πόδα;
σε

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
σώσωσι.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

ΝΕΟΛΤΟΠΕΜΟΣ.
εις εμέ.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

Προς τους μέλλοντας

"Ai

Τί λέγεις;
Λέγω

πώς

προς

να σέ Ιατρεύσωσι

εκφωνείς

εϊς
μετ
τον

και να

τοιούτους

λόγους;

δσα νομίζω καλά και ένδοξα εις σέ και

Kai δεν εντρέπεσαι

τους

θεούς;

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Και πώς να εντραπη τις,
ωφελούμενος;
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 'Εγώ ωφελούμαι, ή ol
Άτρεΐδαι;
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Φίλος σου είμαι, και ομιλώ δια το δφελός
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Πώς; εν ω θέλεις να με παραδώσης
εις
εχθρούς μου;

σου.
τους

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
τυχίαν.

δυσ-

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.

Συνείθισε, φίλε, να μη θρασύνεσαι
Θα με χάσεις,
"Απαγε!

εξεύρω, με τούτους

δεν με

εις την
τους

λόγους.

καταλαμβάνεις.

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Οι Άτρεΐδαι
με απέρριψαν. Τούτο εξεύρω.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Μη στοχάζεσαι
τούτο, αλλά κύτταζε, δτι
λουν να σε σώσουν.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

Ποτέ, ποτέ δεν θέλω εϊδεϊ την Τρωάδα

θέ

εκουσίως.
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ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.

Τι πρέπει

λοιπόν να κάμω,

γον δεν εμπορώ να σε καταπείσω.

Εύκολώτατον

αν με κανένα

μόνον, ώ τέκνον,
Μην άργοπορής
θρήνους με

'Άφησε

δσα με ύπεσχέθης,

δταν μ' έδωκες

την χείρα

Κάμε
σου.

αρκετούς

προξένεσεν.

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
κα\ άγανάκτησιν

τών

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

'Επειδή

ούτοι

Ύ

Ω γενναίος
Βαστάσου

θέλεις, ας

τώρα

Με δλας μου τάς
Άλλα

αναχωρήσωμεν.

λόγος!

πώς

καλά.
δυνάμεις.

θέλω

αποφύγει

τήν

κατηγορίαν

'Ελλήνων;
Μη σε
Άλλ'

μέλη.
αν έλθουν να πολεμήσουν

'Εγώ με τα βέλη τοΰ 'Ηρακλέους

τήν πατρίδα

μου;

θέλω τους

εμπο

πλησιάσουν.

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.
χαιρέτησε

σωτηρίας.

δσα πρέπει να πάθω.

και μη με άναψέρης πλέον την Τρωάδα. Διότι

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.

δίσει να

με να πάσχω,

λό-

είναι εγώ μεν να σιω

πήσω, συ δε να ζής, καθώς εζησας μέχρι τοΰδε, χωρίς ελπίδα
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.
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~Ω φίλε, αν μέλλης να κάμης,

τήν γήν ταύτην,

και ακόλουθε

δσα λέγεις,

απο

με.

ΣΚΗΝΗ Α'
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΥΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ,
ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ
ΗΡΑΚΛΗΣ. Μή αναχώρησης, υ'ιε τοΰ Ποίαντος, πριν ακούσης τους
λόγους μου. Τοΰ 'Ηρακλέους
τήν φίονήν άκούεις, και τήν όψιν αυτού
βλέπεις. Δια σε άφησα τ ας ουράνιους κατοικίας, και κατα/?α/νω δια να
σε φανερώσω τα βουλεύματα
τοϋ Διός, και να σε δείξω άλλον δρόμον.
"Ακουσε λοιπόν. Ήξεύρεις πόσους κόπους απέρασα δια να γείνω καθώς
βλέπεις αθάνατος. "Ηξευρε δτι και σύ μέλλεις να δοκιμάσης τήν αυτήν
τύχην. Και με παρομοίους κόπους να δοξάσης τον βίον σου. Πρέπει να
ύπάγης εις τήν Τρωάδα με τον υ'ιον τοϋ Άχιλλέως.
Και πρώτον μεν
θέλεις Ιατρευθή από τήν λυπηράν σου άρρωστίαν. "Επειτα δέ κριθείς
πρώτος τοΰ στρατεύματος
κατά τήν άνδρείαν, θέλεις θανατώσει με τα
τόξα μου τον Πάριν τον αίτιον τούτων τών δυστυχιών, θέλεις κατεδα
φίσει τήν Τρωάδα, θέλεις στείλη εις τον Ηοίαντα τον πάτερα σου λάφυρα
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πολλά, βραβεία της ανδρείας σον. "Οσα δε δωρήση το στράτευμα, φέρε
τα εις την πνράν μου, ώς μνημεΐον των τόξων μου. Τα αυτά συμβουλεύω
και σε ω νιε τοϋ Άχιλλεως, διότι ούτε συ δύνασαι να κυρίευσης το
"Ιλιον χωρίς τούτον, ούτε ούτος χωρίς σον. Βοηθεϊσθε αμοιβαίως, ώς
δύο λέοντες σύντροφοι. 'Eyòj δε θέλω στείλη τον 'Ασκληπών είς το "Ιλιον
δια να θεραπεύση την πληγήν τον Φιλοκτήτου. "Οταν δμως καταπορθήτε
την Τρωάδα, ενθνμεΐσθε να ενσεβήτε εις τους θεούς επειδή δλα τα λοιπά
τα νομίζει δεύτερα δ πατήρ των θεών Ζευς. Μόνη ή αρετή δεν σνναποθνήσκει με τονς άνθρώπονς, οϋτε χάνεται ποτέ και αν ζώσι, και αν
άποθάνωσι οι έχοντες αυτήν.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. ~Ω ποθητή φωνή! ώ τέκνον τον Α ιός, τον όποιον
αξιόνομαι να ϊδω μετά τόσον καιρόν, δεν θέλω παρακούσει τονς λόγονς σου.
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. Κ' εγώ είμαι της αυτής γνώμης.
ΗΡΑΚΛΗΣ. Μή αργοπορείτε πλέον, διότι δ άνεμος είναι πρνμνήσιος και μή αναβάλετε ('αναβαίνει, πάλιν είς τον ούρανόν/
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Άς αποχαιρετήσω μόνον ταύτην την γήν. Χαίρε, ώ
σπήλαιον, το όποιον μ' εφύλαξες! Χαίρετε νύμφαι ένυδροι και λειμωνιάδες! Χαίρετε κτύποι Ισχυροί τών κυμάτων! Χαίρε άκρωτήριον, δπου
πολλάκις εδοκίμασα τήν ύγρασίαν και δρμήν τον νότον! Χαίρε, δρος
Έρμαϊον, το όποιον παρέπεμπες άντιτύπονς τους στεναγμούς και τάς
κραυγάς μου. ΎΩ γλυκεϊαι βρνσεις, σας άφίνω, σας άφίνω ήδη, μ' δλον
δτι ποτέ δεν το ήλπιζα. Χαίρε γη περίρρυτε της Λήμνου, και απόπεμψαν
με αισίως, δπου ή μεγάλη μοίρα με φέρει, ή γνώμη τών φίλων, και δ
πανδαμάτοιρ θεός, δστις ούτως ένέκρινεν.
ΤΕΛΟΣ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α
295-10 Μαλιέα: χφ. Μιλιέα. 301-5 παραπονείσαι: χφ παραπανήσεις. 303-5
δημηγόρος: χφ δημογόρος. 303-26 "Επαρέ με μόνον και δεν ζητώ τίποτε περισσότερον: χφ Βάλε με είς δ,τι μέρος τοϋ πλοίου θέλησης. Ή διόρθωση είναι τοϋ
Πίκκολου, σύμφωνα μέ το σημείωμα πού βρίσκεται επικολλημένο στο παράφυλλο
της άρχης. 303.36 θέλω: χφ. λέγω. 304-35 [σου] στο χφ. υπάρχει κενό. 304-37
παραιτούμαι:
χφ. παρεθοΰμαι. 305-5 [τιμήν]: το κενό στο χφ. σημειώνεται μέ
σταυρό στο περιθώριο. 306.26 λήμνιον: χφ. λήμνον. 308-4 τΩ φως, το όποιον
βλέπω πάλιν !: στο περιθώριο τοϋ χφ. σημειώνεται ή μεταφραστική παραλλαγή «ώ
φως διάδοχον τοϋ ϋπνου!». 314.13 βουλεύεσαι: χφ. βουλεύε.
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