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Πολιτική φιλοσοφία και σύγχρονη πολιτική ιστορία. Τα μυθιστορήματα 
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σαν το στενότερο παπούτσι».
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Στέση Αθήνη

Ο Σουλτάν Μουράτ Ε΄ ή τα μυστήρια της τουρκικής 
δυναστείας. Mια ανυπόγραφη παπαδιαμαντική μετάφραση 

Ο Μεχμέτ Μουράτ (1840-1904) ήταν γιος του Αβδούλ Μεζίντ, από τους 
πρωταγωνιστές του Τανζιμάτ. Αδύναμος χαρακτήρας, με έφεση στα γράμ-
ματα και τις τέχνες, είχε κερδίσει τις εντυπώσεις συνοδεύοντας τον θείο του 
Αβδούλ Αζίζ στο πρώτο ταξίδι που πραγματοποίησε ως σουλτάνος στην Ευ-
ρώπη (1867). Είχε μυηθεί στον τεκτονισμό (1872). Επιβλήθηκε στον οθω-
μανικό θρόνο από την επανάσταση του 1876, ιθύνων νους της οποίας ήταν ο 
αγγλόφιλος Μουσταφά Ρεσίτ πασάς. Ο Μουράτ Ε΄ κράτησε τον θρόνο μόνο 
για εννενήντα τρεις ημέρες, από τις 30 Μαΐου έως τις 31 Αυγούστου του 1876. 
Καταγράφηκε στην ιστορία ως προοδευτικός και φιλελεύθερος σουλτάνος, 
που ενσάρκωνε το όνειρο του νεο-οθωμανισμού αλλά και των Μεγάλων Δυ-
νάμεων για τη συνταγματική μοναρχία. Ο Μουράτ, χάρη στις πολιτικές του 
υποσχέσεις, είχε κερδίσει την εκτίμηση της ελληνικής κοινότητας στην οθω-
μανική αυτοκρατορία και την ευνοϊκή τοποθέτηση της επίσημης Ελλάδας.1 
Εκθρονίστηκε από τον αδελφό του Αβδούλ Χαμίτ με την αιτιολογία ότι είχε 
τρελαθεί λόγω του θανάτου του εκθρονισμένου Αβδούλ Αζίζ, που αποδόθηκε 
σε αυτοκτονία ή δολοφονία από ανθρώπους του Μουράτ. Ο Αβδούλ Χαμίτ 
Β΄ τον ανάγκασε να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του (1904) έγκλειστος, 
φρουρούμενος και απομονωμένος από τον έξω κόσμο στο παλάτι Τσιραχάν, 
υπό την άγρυπνη εποπτεία του από το Γιλδίζ όπου ζούσε ο ίδιος. Η χαμιτική 
περίοδος (1876-1909, που ουσιαστικά έληξε με την επανάσταση των Νεότουρ-
κων) συνδέθηκε με βιαιότητες στην εξέγερση των Βουλγάρων, με τις σφαγές 
των Αρμενίων, την αναποφασιστικότητα για την εφαρμογή του Συντάγματος, 
τον αυταρχισμό και την επιβολή αυστηρής λογοκρισίας. 

Η εκδήλωση της φρενοβλάβειας του Μουράτ και οι τρόποι αντιμετώπι-
σής της απασχόλησαν επανειλημμένα το έγκυρο ιατρικό περιοδικό The British 
Medical Journal.2 Το θέμα της εκθρόνισης και του εγκλεισμού του διατηρή-

1 Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Κωνσταντινούπολη 1856-1908. Η ακμή του ελληνισμού, Αθήνα, Εκ-
δοτική Αθηνών, 1994, σ. 28-33, Δημήτρης Κιτσίκης, Ιστορία της οθωμανικής αυτοκρατορίας 1280-1924, 
Αθήνα, Εστία, 31996, σ. 250-256.

2 Η ανεύρεση στο http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/182/.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/182/
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θηκε επί δύο δεκαετίες και πλέον στην επικαιρότητα από τον ευρωπαϊκό και 
αμερικανικό ειδησεογραφικό Τύπο, μέσα από δημοσιεύματα που, με αρκετή 
δόση μυστηρίου, έθεταν ερωτήματα για το ενδεχόμενο ο Μουράτ να έχει ια-
θεί, να εξακολουθεί να βρίσκεται σε ψυχική διαταραχή ή να είναι νεκρός, για 
τις συνθήκες κράτησής του, την πραγματική αιτία του θανάτου του προκατό-
χου του, αλλά και τον βίο, την πολιτεία και τις καταχρήσεις του διαδόχου του 
Αβδούλ Χαμίτ Β .́ Ελάχιστα από τα παραπάνω έβλεπαν το φως στον οθωμα-
νικό Τύπο, που επέλεγε τη σιγή λόγω της αυστηρής λογοκρισίας.3 Πηγή των 
ξένων δημοσιευμάτων ήταν αυτόπτες μάρτυρες, συνήθως Νεότουρκοι φυγάδες 
του χαμιτικού καθεστώτος, ή ξένοι, απελαθέντες δημοσιογράφοι, διπλωμάτες 
και επισκέπτες της Κωνσταντινούπολης. 

Εκτός από τα δημοσιεύματα στον Τύπο, είχαν δει το φως λίγα χρόνια μετά 
την εκθρόνιση του Μουράτ δύο, τουλάχιστον, αυτοτελείς εκδόσεις. Ο Γάλλος 
συγγραφέας, πρώην πολιτικός και στρατιωτικός Émile de Kératry, που είχε 
ζήσει για σύντομο διάστημα στην Κωνσταντινούπολη, δημοσίευσε μια συνη-
γορία για τον Μουράτ Ε ,́4 με βασική επιδίωξη να ενημερώσει λεπτομερώς το 
ευρωπαϊκό κοινό· το βιβλίο προκάλεσε την επιθετική απάντηση του ιησουίτη 
Capoleone, γιατρού του Μουράτ και του παλατιού και πρωταγωνιστή της συ-
νωμοσίας για την εκθρόνισή του.5 Μια δεύτερη συνηγορία-καταγγελία, που 
δημοσιεύτηκε στα γαλλικά και στα ελληνικά, είχε συνταχθεί από τον Κλεάνθη 
Σκαλιέρη,6 πλούσιο Έλληνα του Πέρα, διαχειριστή της τεκτονικής στοάς Η 
Πρόοδος. Ο Σκαλιέρης, εκτός από πνευματικός πατέρας του Μουράτ, υπήρ-
ξε επιστήθιος φίλος του, από τα ελάχιστα, μάλιστα, πρόσωπα που είχαν το 
ελεύθερο να γευματίζουν μαζί του στο χαρέμι. Μαζί με τον, επίσης τέκτονα, 
πρεσβευτή της Αγγλίας Sir H. Elliot είχαν βοηθήσει τον Μουράτ στην ανάρ-
ρησή του στον θρόνο· θεωρήθηκαν ως οι ιθύνοντες νόες των φιλελεύθερων 
μεταρρυθμιστικών σχεδίων του, όπου ιδιαίτερος ρόλος θα παραχωρείτο στο 
ελληνικό στοιχείο. Ο Σκαλιέρης, καταδικασμένος σε θάνατο από το χαμιτικό 

3 Ebru Boyar, «The Press and the Palace. The Two-Way Relationship between Abdülhamid 
II and the Press, 1876-1908», περ. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, τ. 69, τχ. 3 
(2006) 417-432. 

4 Mourad V, Prince Sultan, Prisonnier d’Etat, 1840-1878, Παρίσι 1878.
5 Une réponse à M. de Kératry, à propos de son ouvrage intitulé: Mourad V, Prince-Sultan, prisonnier 

d’état, Κωνσταντινούπολη 1878.
6 Appel à la Justice Internationale des Grandes Puissances par rapport au procès de Constantinople 

par suite de la mort du Sultan Aziz, adressé par Cleanthi Scalieri au nom du Sultan Murad accusé, de 
Midhat Pacha et autres condamnés, Αθήνα 1881, Έκκλησις προς την Διεθνή Δικαιοσύνην των Μεγάλων 
Δυνάμεων εν ονόματι του Σουλτάνου Μουράτ Ε΄ και υπέρ του Μιδχάτ Πασσά και των συν αυτώ αθώων επί 
τω θανάτω του Σουλτάνου Αζίζ, Αθήνα 1882, 21883.
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καθεστώς ύστερα από την αποκάλυψη της αποτυχημένης του απόπειρας να 
φυγαδεύσει τον Μουράτ (15.4.1877) στο εξωτερικό, είχε διαφύγει στην Ελλά-
δα το 1878. Ως το τέλος της ζωής του (πέθανε πάμπτωχος το 1891) εξακολού-
θησε να δέχεται απειλές από τον Αβδούλ Χαμίτ, να υπερασπίζεται με σθένος 
τον Μουράτ, υποστηρίζοντας ότι είχε ανακτήσει την ψυχική του υγεία. Οι 
δύο αυτές μαρτυρίες των Kératry και Σκαλιέρη εξακολουθούν να αποτελούν 
πηγές αναφοράς για τον Μουράτ στην ιστοριογραφία.

Οι σφαγές των Αρμενίων στις ανατολικές επαρχίες και στην πρωτεύουσα 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ξεκίνησαν το 1894 προκάλεσαν ισχυρές 
ευρωπαϊκές αντιδράσεις. Μέσα σε αυτά τα συμφραζόμενα είδε το φως η μυθι-
στορηματική βιογραφία Sultan Murad V. The Turkish Dynastic Mystery 1876-
1895, στο Λονδίνο το 1895 από τον σημαντικό εκδοτικό οίκο Kegan Paul. Πρό-
θεση, όπως δηλωνόταν ρητά στο «Προοίμιον των Άγγλων εκδοτών», ήταν η 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης: 

Μόνον τελευταία, χάρις εις τας βαθείας ερεύνας των ανταποκριτών του αγγλικού τύπου εις 
Κωνσταντινούπολιν, ήρχισε το ευρωπαϊκόν δημόσιον να εννοεί τι συμβαίνει εκεί. Η κοινή γνώ-
μη, επί μάλλον φωτιζομένη ημέρα τη ημέρα, αρχίζει να επιβάλλει εις τους πολιτικούς άνδρας 
της Ευρώπη την ανάγκην ταχείας και αποτελεσματικής επεμβάσεως. Τόσον δε ραγδαία καθί-
σταται η φορά των πραγμάτων και επιταχύνεται η λύσις, ώστε πολύ δυνατόν πριν αι γραμμαί 
αύται εξέλθωσιν εις φως, το Βρεττανικόν Ανακτοβούλιον ν’ αναγκασθεί να λάβει δραστικά 
μέτρα εις υπόθεσιν αφορώσαν την ειρήνην όλης της Ευρώπης. […] Μετ’ εμπιστοσύνης άρα 
οι εκδόται του τόμου τούτου επικαλούνται την σοβαράν προσοχήν όχι μόνον του εν γένει δη-
μοσίου, αλλά και των πολιτικών ανδρών, πιστεύοντες ότι διά του δημοσιεύματος τούτου συ-
ντελούσι προς διαφώτισιν ενός των σκοτεινοτέρων προβλημάτων της ημέρας.

Το έργο φέρει την υπογραφή του Djemaleddin bey, που σύμφωνα με τα πε-
ρικείμενα, «υπήρξεν αυτόπτης μάρτυς όλων των σκηνών τας οποίας περιγρά-
φει». Ο Αμερικανός ιστορικός Roderic H. Davison7 υπέβαλε την εικασία ότι 
πίσω από τον Djemaleddin κρύβεται κάποιος Οθωμανός χριστιανός ή Νεο-
θωμανός· προς την κατεύθυνση του χριστιανού στο θρήσκευμα θα μπορούσε 
να συνηγορήσει η ενδιαφέρουσα επισήμανση, βασισμένη σε χωρία του κειμέ-
νου, ότι ο συγγραφέας γνωρίζει την Αγία Γραφή και ακολουθεί πιστά το κεί-
μενο της αγγλικής Καινής Διαθήκης.8 Πάντως, η ταυτότητά του παραμένει 

7 Roderick H. Davison, Reform in the Ottoman Empire 1856-1876, Princeton, N.J., Princeton Uni-
versity Press, 1963, σ. 438.

8 Βλ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος και Λαμπρινή Τριανταφυλλοπούλου, «Παπαδιαμαντικές μετα-
φράσεις κειμένων για το τουρκικό ζήτημα και τον ελληνοτουρκικό πόλεμο», περ. Παλίμψηστον, τχ. 4 
(2010) 18-19.
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άγνωστη έως τις μέρες μας, παρόλο που η ιστοριογραφία εξακολουθεί να τον 
συμπεριλαμβάνει στις πηγές για την προσωπικότητα του Μουράτ Ε .́9

Η αφήγηση ξεκινάει με την καταγγελία της οθωμανικής πολιτικής: 

Αι μαύραι σελίδες της Τουρκικής ιστορίας δεν δύνανται να παράσχωσι δράμα σκοτεινότερον 
ή τραγικώτερον από εκείνο το οποίον διεδραματίσθη περί το πρόσωπον του πράου και ατυ-
χούς Μουράτ του Ε .́ Ποτέ το πεπρωμένον δεν εφάνη απανθρωπότερον, ποτέ η ιστορία δεν 
μας έδωκε σκληροτέραν απάτην ούτε η ελπίς μας εχλεύασε μετά δριμυτέρας ειρωνείας ή όσον 
εις την περίπτωσιν του δυσμοίρου δεσμώτου, όστις πληρώνει τώρα τους ολίγους μήνας της 
βασιλείας του εν πολιτική καθείρξει.

Ο βασικός κορμός συνιστά μια αναδρομική αφήγηση του βίου του Μουράτ 
από τα νεανικά του χρόνια έως το 1878. Βασίζεται, κυρίως, στον διάλογο ανά-
μεσα στα πολιτικά πρόσωπα, τους αξιωματούχους και τα άτομα του στενού 
οικογενειακού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα φιλοευρωπαϊκά 
αισθήματα του Μουράτ, την πίστη του στην πρόοδο, τις προσπάθειές του για 
εφαρμογή του συντάγματος, τις σχέσεις του με την κίνηση των Νεοθωμανών 
και την προσχώρησή του στον τεκτονισμό. Τονίζεται η αγάπη του για τη μου-
σική και την αρχιτεκτονική, η υποστήριξή του στα δικαιώματα των γυναικών,10 
η θρησκευτική του ανοχή, που τον διαφοροποιούν τόσο από τον προκάτοχο 
όσο και από τον διάδοχό του. Με ιδιαίτερα δραματικό τρόπο περιγράφεται η 
αυτοκτονία του Αβδούλ Αζίζ και η επακόλουθη νευρική κρίση του Μουράτ, 
που στάθηκε το πρόσχημα της εκθρόνισης. Αρκετός χώρος παραχωρείται στον 
ρόλο του τσαρλατάνου γιατρού Capoleone, στις επιστημονικές μεθόδους του 
ειδικά αφιχθέντος από τη Βιέννη στην Κωνσταντινούπολη «περιφήμου φρε-
νολόγου» Λάιδερσδορφ (Leidersdorf), αλλά και στα γιατροσόφια ενός δερ-
βίση που κλήθηκε από τη βασιλομήτορα για να θεραπεύσει τον γιο της. Πε-
ριγράφεται με μελανά χρώματα η αυταρχική πολιτική του Αβούλ Χαμίτ, η φί-
μωση του Τύπου και γενικότερα η αυστηρή λογοκρισία που είχε επιβάλει· ως 
παράδειγμα της εκδικητικότητάς του απέναντι στην άσκηση κάθε μορφής 
κριτικής ανασύρεται ο κατατρεγμός Τούρκου δημοσιογράφου επειδή τιτλο-

9 Hakan T. Karateke, «Who is the Next Ottoman Sulan? Attempts to Change the Rule of Succes-
sion during the Nineteenth Century», στο Itzchak Weismann και Fruma Zachs (επιμ.), Ottoman Re-
form and Muslim Regeneration. Studies in Honour of Butrus Abu-Manneh, Λονδίνο–Νέα Υόρκη, Tauris & 
Co. Ltd., 2005, σ. 51, E. J. Brill’s, First Encyclopaedia of Islam 1913-1936, τ. VI, 1993, σ. 599, Stanford J. Shaw 
και Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, τ. II: Reform, Revolution and 
Republic. The Rise of Modern Turkey 1808-1975, Νέα Υόρκη, Cambridge University Press, 82005, σ. 454.

10 Η στάση του απέναντι στο γυναικείο ζήτημα φαίνεται ότι είχε βρει ενθουσιώδεις υποστηρικτές 
στον ευρωπαϊκό χώρο, κρίνοντας από τη δημοσίευση της ολιγοσέλιδης, ποιητικής συλλογής της Mme 
R. de Cazis, Mehmed-Murad V, où le réveil de la Turquie, Παρίσι 1876.
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φόρησε τη μετάφραση του Φιλάργυρου του Μολιέρου «Πιντί Χαμίτ», υπαι-
νισσόμενος την φιλαργυρία του σουλτάνου. Η τελευταία αυτή πληροφορία, 
όπως και πολλά από τα εξιστορούμενα επεισόδια, δεν διαφοροποιούνται από 
τις αφηγήσεις των Kératry και Σκαλιέρη, που αποδεδειγμένα είχαν βασιστεί 
σε αυθεντικές μαρτυρίες.

Η δραματοποιημένη αφήγηση κλείνει με ένα επιλογικό κεφάλαιο, του οποί-
ου η δράση τοποθετείται στο σύγχρονο Λονδίνο. Ένας νεαρός Τούρκος ποιη-
τής, «όστις, φυγών εις Λονδίνον διά πολιτικούς λόγους», επισκέπτεται με 
καλυμμένα τα μάτια μια «Κιρκασίαν χανούμμισσαν» που είχε καταφέρει να 
δραπετεύσει από το χαρέμι, η οποία διατηρεί αλληλογραφία μαζί του. Αποκα-
λύπτεται ότι ο εκθρονισμένος σουλτάνος έχει πλέον ανακτήσει την ψυχική του 
υγεία – πράγμα που κρατούσε μυστικό το χαμιτικό καθεστώς – και ζει περισ-
σότερο απομονωμένος από ποτέ εξαιτίας του φόβου για πιθανή επάνοδό στον 
θρόνο. Εκτός από τα αδιάσειστα τεκμήρια ότι ο Μουράτ είναι «ζων και εις τας 
φρένας του», από τη συνάντηση αυτή προκύπτει ότι καλλιεργείται η προσ-
δοκία επανόδου του στον θρόνο με τη βοήθεια της πρόνοιας και του Αλλάχ. 

Την έκδοση έσπευσαν να παρουσιάσουν αγγλικά περιοδικά.11 Το The Man-
chester Guardian (19.11.1895) μίλησε για τυπικό ρομάντσο γραμμένο με τον 
τρόπο ενός γαλλικού μυθιστορήματος της σειράς με έναν μελοδραματικό επί-
λογο, το οποίο βασίζεται σε γνωστά και κοινότυπα κουτσομπολιά· επεσήμανε, 
επίσης, το γεγονός της αρμένικης καταγωγής της μητέρας του νυν σουλτάνου, 
ο οποίος φέρεται έτσι ότι εξολόθρευσε την ίδια τη γενιά του. Το Athenaeum 
(7.12.1895) το χαρακτήρισε ρομαντική αφήγηση σε διαλογική μορφή. Κατά 
τον συντάκτη του γεννούσε ερωτήματα η απόφαση του σουλτάνου να κρατά 
τον αδελφό του φυλακισμένο στον κήπο του Γιλδίζ αντί να δώσει τέλος στη 
ζωή του. Η βιβλιοπαρουσίαση τελείωνε με τον φόβο για το ενδεχόμενο ο Μου-
ράτ να είναι το ίδιο τρελός όσο και πριν από δεκαεννέα χρόνια, όταν παύτηκε. 
Περισσότερο επικριτική υπήρξε η εκτενέστερη παρουσίαση της έκδοσης στο 
Saturday Review (21.12.1895) με τον τίτλο «The skeleton in the sultan’s cup-
board» («Το κρυμμένο μυστικό του σουλτάνου»). Επέμεινε στην ανίατη 
ψυχική νόσο του Μουράτ, στον χειρισμό του ως ανδρείκελου από φιλόδοξους 
πολιτικούς, αλλά και στην καλή του μεταχείριση, παρά τη στέρηση της ελευ-
θερίας του, από τον Αβδούλ Χαμίτ. Κατέληγε ότι δεν είχε να κομίσει στην 
ιστορία κάτι παραπάνω από ό,τι ένα ιστορικό μυθιστόρημα ή δράμα· οι διάλο-

11 Ευχαριστώ και από τη θέση αυτή την κυρία Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη, η οποία έθεσε στη 
διάθεσή μου τις κριτικές των περιοδικών μέσω ηλεκτρονικής βάσης.
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γοι ήταν αφελείς, το ύφος χωρίς αξιώσεις και η περιγραφή της Κωνσταντινού-
πολης η χειρότερη από όσες είχαν δει το φως έως τότε. Εν κατακλείδι, ο συ-
ντάκτης του περιοδικού διόλου δεν ευαισθητοποιήθηκε με τα παθήματα του 
Μουράτ και το ενδεχόμενο αλλαγής στη σουλτανική ηγεσία. 

Η ελληνική μετάφραση Ο Σουλτάν Μουράτ Ε΄ ή τα μυστήρια της τουρκικής 
δυναστείας υπό Δζεμαλεδδίν Βέη δημοσιεύτηκε αυτοτελώς από τα Καταστή-
ματα της Ακροπόλεως στα 1895.12 Είχε κυκλοφορήσει αρχικά σε φυλλάδια, τα 
οποία στη συνέχεια δέθηκαν σε τόμο. Η έναρξη της κυκλοφορίας αναγγέλθηκε 
στην εφημερίδα Ακρόπολις στο φύλλο της 27ης Νοεμβρίου, και η δημοσίευση 
ξεκίνησε τρεις ημέρες αργότερα, στις 30 Νοεμβρίου· ολοκληρώθηκε στις 9 Δε-
κεμβρίου, συμπληρώνοντας δέκα δεκαεξασέλιδα φυλλάδια. Με βάση τη χρο-
νολογία στο «Προοίμιον των εκδοτών», το αγγλικό πρωτότυπο είχε κυκλο-
φορήσει τον Νοέμβριο του 1895· η παλιότερη βιβλιοπαρουσίαση που έχουμε 
υπόψη μας στο The Manchester Guardian (19.11.1895), σύμφωνα με το γρηγο-
ριανό ημερολόγιο που ίσχυε στην Ελλάδα, είχε δημοσιευθεί στις 7 Νοεμβρίου. 
Άρα, για την επιλογή του μυθιστορήματος και την ανάθεση της μετάφρασης 
απαιτήθηκαν κάτω από είκοσι ημέρες. Σε λιγότερο, λοιπόν, από ένα μήνα με-
ταφράστηκαν, στοιχειοθετήθηκαν στο τυπογραφείο, τυπώθηκαν, δέθηκαν σε 
φυλλάδια και πουλήθηκαν στους δρόμους από τους εφημεριδοπώλες συνολικά 
160 σελίδες σε σχήμα όγδοο. Σε ημερήσια βάση, δηλαδή, παραδίδονταν στο 
τυπογραφείο επτά έως δέκα μεταφρασμένες σελίδες. Τη μεταφραστική αυτή 
δοκιμασία, όπως είναι γνωστό, επωμίστηκε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, το 
όνομα του οποίου συμπεριλαμβανόταν από τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς 
στον πίνακα των τακτικών συνεργατών της Ακροπόλεως.13 

Η εμπλοκή του Παπαδιαμάντη δεν αναφέρθηκε ούτε στο εξώφυλλο του 
τόμου ούτε αποκαλύφθηκε σε κάποια από τις πολλές διαφημιστικές καταχω-
ρήσεις, όπως συνέβη στην περίπτωση της επίσης ανώνυμης μετάφρασης του 
Μαξιώτη·14 άφησε όμως ίχνη μεταφραστικής εμφάνειας, τα οποία για τους 
καλούς γνώστες και αφοσιωμένους μελετητές του έργου του Ν. Δ. Τριαντα-
φυλλόπουλο και Λαμπρινή Τριανταφυλλοπούλου συνιστούν λεξιλογικά και 
υφολογικά τεκμήρια της παπαδιαμαντικής γραφής.15 

12 http://anemi.lib.uoc.gr 
13 Για τους όρους συνεργασίας του Παπαδιαμάντη με την εφ. Ακρόπολις βλ. Στέση Αθήνη, «Ο 

Παπαδιαμάντης μεταφραστής στα έντυπα του Βλάση Γαβριηλίδη», στο Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνε-
δρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Αθήνα 7–8 Οκτωβρίου 2011, τ. Β ,́ Αθήνα, Δόμος, 2012, σ. 29-53.

14 «Σπουδαιοτάτη συνέντευξις. Προσοχή οι αναγνώσται μας! Μια αποκάλυψις εντελώς μυθιστο-
ρηματική», εφ. Ακρόπολις, 9.5.1895. 

15 Τριανταφυλλόπουλος και Τριανταφυλλοπούλου, ό.π. (σημ. 8) 17-19.
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Αυτή η εξαιρετική σε ταχύτητα επίδοση θα μπορούσε να ερμηνευθεί μέσα 
από τη συσσωρευμένη εμπειρία του Παπαδιαμάντη στη μετάφραση από την 
αγγλική γλώσσα, την οποία είχε αποκτήσει κατά την τριετία 1893-1895 συνερ-
γαζόμενος με τις επιχειρήσεις του Γαβριηλίδη. Στο διάστημα αυτό είχε παρα-
δώσει τριακόσιες τριάντα σελίδες του Ένας Αμερικανός Μοντεχρίστος του Ju-
lian Hawthorn, οκτακόσιες ογδόντα οκτώ του Μαξιώτη του Hall Caine και 
πρέπει να είχε φτάσει περίπου τις χίλιες των Διδύμων του ουρανού της Sarah 
Grant.16 Δίπλα στα μυθιστορήματα θα πρέπει να προσθέσουμε οκτώ αφηγή-
ματα του Jerome K. Jerome,17 τέσσερα του Marc Twain, τα Γερά σώματα για 
τα αγόρια και τα κορίτσια του William Blake και ορισμένα ακόμη σύντομα 
αφηγήματα στο Νέον Πνεύμα, των οποίων η μετάφραση του έχει αποδοθεί με 
ασφάλεια.18 Χωρίς λοιπόν να συνυπολογίσουμε στις μετρήσεις μας τη μετά-
φραση ειδησεογραφικής ύλης, η συγκομιδή υπερέβαινε τις 2500 σελίδες. Δεν 
θα πρέπει, επίσης, να παραβλέψουμε ότι έναν μήνα πρωτύτερα, τον Οκτώβριο 
του 1895, είχε δοκιμαστεί στα άδυτα της Οθωμανικής Αυλής και στα «ρεά-
λια» της απόκρυφης ιστορίας της μεταφράζοντας από τον αγγλικό Τύπο τα 
δημοσιεύματα «Ο Σουλτάνος και το χαρέμι του»,19 «Το τελευταίον προσκύ-
νημα του Σουλτάνου»20 και «Αι τελευταία ημέραι του Σουλτάνου Αβδούλ-
Χαμίτ»·21 στο τελευταίο γινόταν λόγος και για τις τύχες του Μουράτ: 

Εις το παλάτιον Τσεραγάν ο πρώην Σουλτάνος Μουράτ είναι δεσμώτης· άλλοι λέγουν ότι 
απέθανεν, αλλά δεν έχει ούτω. Εις ουδένα επιτρέπεται να σταματήσει επί μίαν στιγμήν εκεί 
πλησίον. Νεαρός Άγγλος εκ του προσωπικού της πρεσβείας υβρίσθη και επροπηλακίσθη υπό 

16 Η δημοσίευση της μετάφρασης σε επιφυλλίδες είχε ξεκινήσει στις 13 Απριλίου της ίδιας χρονιάς 
και διακόπηκε στις 30 Σεπτεμβρίου· συνεχίστηκε να εκδίδεται σε δισεβδομαδιαία ημίφυλλα (βλ. Γ. Γκό-
τση και Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, «Παπαδιαμάντης και New Woman Fiction. Σάρας Γραντ, Οι δίδυμοι 
του Ουρανού», στο Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Αθήνα 7-8 Οκτω-
βρίου 2011, τ. Β΄, Αθήνα, Δόμος, 2012, σ. 73).

17 Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος και Λαμπρινή Τριανταφυλλοπούλου, «Τεκμήρια για την παπαδια-
μαντική πατρότητα ανυπόγραφων μεταφράσεων», περ. Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (άνοιξη 2006) 
119-122.

18 Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος (επιμ.), Ο Παπαδιαμάντης μεταφράζει. Ενός εκατομμυρίου λιρών χαρ-
τονόμισμα υπό Μάρκου Τουαίν, Αθήνα, Λήθη, 1993.

19 Ριχάρδου Δάβεϋ, «Ο Σουλτάνος και το χαρέμι του» (Δεκαπενθήμερη επιθεώρησις του Λονδίνου) 
[Forthnightly Review], εφ. Ακρόπολις, 28.10.1895 (πρβ. Τριανταφυλλόπουλος και Τριανταφυλλοπούλου, 
ό.π. (σημ. 17)).

20 Εκτάκτου ανταποκριτού των αγγλικών «Ημερησίων Χρονικών», «Το τελευταίον προσκύνη-
μα του Σουλτάνου», εφ. Ακρόπολις, 30.10.1895 [η ανταπόκριση του Daily Chronicle από την Κωνστα-
ντινούπολη] ( για την απόδοση βλ. Τριανταφυλλόπουλος και Τριανταφυλλοπούλου, ό.π. (σημ. 17)).

21 Εκτάκτου ανταποκριτού των «Ημερησίων Χρονικών», «Αι τελευταίαι ημέραι του Σουλτά-
νου Αβδούλ-Χαμίτ», εφ. Ακρόπολις, 29.10.1895 (βλ. Τριανταφυλλόπουλος και Τριανταφυλλοπούλου, 
ό.π. (σημ. 17)).
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της φρουράς διότι ετόλμησε να σταματήσει εκεί. Είς καβάσης της αγγλικής πρεσβείας εκλήθη 
μια των ημερών εις τα ανάκτορα. Τρόμος εκυρίευσεν τον άνθρωπον, διότι ήξευρεν ότι ήτο πι-
θανόν να μη επανέλθει, ας έφερε και αγγλικήν στολή. Τον επεβίβασαν κατεπειγόντως εις πλοί-
ον και τον έστειλαν στο Γιβραλτάρ. 

Η μετάφραση του Σουλτάν Μουράτ Ε΄ ή τα μυστήρια της τουρκικής δυνα-
στείας δεν κρύβει ιδιαίτερες εκπλήξεις. Η αντιβολή ανάμεσα στο αγγλικό πρω-
τότυπο και την ελληνική του εκφορά καταδεικνύει ότι πρόκειται σε γενικές 
γραμμές για μια «πιστή» σε μακροδομικό και μικροδομικό επίπεδο μετάφρα-
ση, με μικρές αποκλίσεις, που θα αναφερθούν ενδεικτικά: (α) Προστίθενται 
τίτλοι στα αριθμημένα κεφάλαια, αυξάνοντας τη δραματικότητα της αφήγη-
σης και το ενδιαφέρον του αναγνώστη: 
«Ποίος ο Μουράτ;», «Αποτυχούσα σκευωρία», «Η συνωμοσία», «Το πραξικόπημα», «Ο 
Μουράτ Σουλτάνος», «Σχέδια των υπουργών», «Ο θάνατος του Αβδούλ Αζίζ», «Ο Μου-
ράτ μανθάνει την είδησιν», «Ο Χασσάν μελετά εκδίκησιν», «Χασάν και Μουράτ», «Η 
απελπισία του Μουράτ», «Οι ιατροί της αυλής», «Δολοφονία των υπουργών», «Τα σχέδια 
του Μιδάτ», «Αβδούλ Χαμίτ», «Νέαι σκευωρίαι», «Ο Καπολεόνε προδότης», «Ο ιατρός 
Λάιδερσδορφ», «Ο Αβδούλ Χαμίτ πείθεται», «Κακοπάθειαι του Μουράτ», «Το Σύνταγ-
μα», «Αποπομπή του Λάιδερσδορφ», «Το τελευταίον προσκύνημα», «Καθαίρεσις του Μου-
ράτ», «Ο νέος Σουλτάνος», «Ο Μουράτ εν περιορισμώ».

(β) Το κείμενο καθίσταται περισσότερο ευανάγνωστο με τη διαίρεσή του 
σε μικρότερες παραγράφους από αυτές του πρωτοτύπου. (γ) Παραφράζονται 
στα ελληνικά όλες οι ξενόγλωσσες (μη αγγλικές) εκφράσεις-ιδιωματισμοί για 
λόγους εξομάλυνσης: «Au reste»: «άλλως», «Contre coup»: «μέσα της 
αντιδράσεως», «Dolce far niente»: «ραστώνη». (δ) Μεταγράφονται σε 
ελληνικό αλφάβητο πολλές τουρκικές λέξεις, χωρίς όμως να μεταφράζονται ή 
να επεξηγούνται σε υποσημείωση, όπως συμβαίνει στο αγγλικό πρωτότυπο, 
προφανώς επειδή ο έλληνας αναγνώστης έχει κάποια γνώση από το τουρκικό 
λεξιλόγιο· σε λίγες περιπτώσεις, δίνεται παρενθετικά η μετάφραση. Επίσης, 
συχνά, αντί για τη μετάφραση στα ελληνικά, χρησιμοποιούνται μεταφραστικά 
ισοδύναμα τουρκικής προέλευσης: «Devil»: «Σεϊτάνης», «Majesty»: «Πα-
δισάχ», «Croward»: «κιοπέκ» (σκύλος), «Prelate»: «ουλεμάς», «Sulta-
na»: «οδελίσκη», «Selamlik»: «Σελαμλίκι», «Turkish dames»: «χανού-
μισες», «Turkish home»: «κονάκι». Χάρη στη φωνογραφική απόδοση των 
τουρκικών λέξεων και τα ισοδύναμα από την τουρκική γλώσσα, το μετάφρα-
σμα επενδύεται με εντονότερο ανατολίτικο χρώμα και νατουραλιστική χροιά. 
(ε) Τα τουρκικά ονόματα μεταγράφονται φωνητικά και προσαρμόζονται στο 
κλιτικό σύστημα της ελληνικής: της Βαλιδές, ο Ρουσδής, ο Αλής, ο Αβνής. (ϛ) 
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Οι μεταφραστικές ελευθερίες που εντοπίσαμε είναι ευάριθμες: «Effeminate»: 
«λαγόκαρδος», «Good night» ή «Adieu»: «υγίαινε», και, προφανώς, προς 
αποφυγή της βλασφημίας, «Go to the devil»: «σύρε να γκρεμνιστείς». (ζ) 
Στους διαλόγους των λαϊκών προσώπων, σε αντίθεση με το σουλτανικό πε-
ριβάλλον και τους αξιωματούχους που είναι σε καθαρεύουσα, διακρίνεται μια 
ροπή προς τη δημοτική γλώσσα που προσδίδει μια αίσθηση καθημερινότητας. 

Η πίεση, προφανώς, του χρόνου και η αδυναμία για μια δεύτερη ματιά ή 
για μια συνολική θεώρηση του μεταφράσματος, λόγω της σπαστής του δημο-
σίευσης σε δεκαεξασέλιδα φυλλάδια, φαίνεται ότι εξασθένησαν τη μεταφρα-
στική μνήμη: το «War Minister» αποδίδεται με «υπουργός Στρατιωτικών» 
και μετά από ένα σημείο με «υπουργός του Πολέμου», το «Selamlik» άλ-
λοτε με «προσκύνημα» αλλού με «Σελαμλήκι, το «Old woman» με «γε-
ρόντισσα» αλλά και με «παληόγρια». Ένα ακόμη παράδειγμα μεταφραστι-
κής ασυνέπειας προσφέρουν οι ημερομηνίες: στη διάρκεια του πρώτου περί-
που μισού της μετάφρασης αναγράφεται πρώτα η ημερομηνία του ιουλιανού 
ημερολογίου που ίσχυε στην Ελλάδα και ακολουθεί με κάθετο η ημερομηνία 
του γρηγοριανού που παραδίδει το πρωτότυπο· η λύση αυτή, που απαιτούσε 
να γίνεται μια αριθμητική πράξη αφαίρεσης επιβραδύνοντας, προφανώς, τη 
μεταφραστική διαδικασία, εγκαταλείφθηκε· διατηρήθηκε πλέον (σ. 73 κ.ε.) 
μόνο η ημερομηνία του γρηγοριανού. 

Η σημείωση του μεταφραστή, ο κατεξοχήν χώρος που προορίζεται για την 
κατάθεση της προσωπικής του φωνής, δεν αξιοποιείται. Η μοναδική υποση-
μείωση σε όλο το μετάφρασμα υποκινείται από την παρουσίαση δύο Ελλήνων 
της Κρήτης που είχαν λάβει μέρος στην Επανάσταση του 1866, οι οποίοι εμ-
φανίζονται να περιφέρονται ως «λησταί» και «αλήται» και να δέχονται την 
πρόταση να δολοφονήσουν τον Αβδούλ Αζίζ: «Οι αλήται συνήνεσαν. Κατά το 
έθος των Ελλήνων ληστών έθεσαν τας χείρας των επί του Σταυρού, τον εφίλη-
σαν μετά ζέσεως, τον ύψωσαν εις τα μέτωπά των, και ώμοσαν όρκον επίσημον 
ότι θα υπακούσωσιν εις τον Πασάν μέχρι θανάτου» (σ. 31). Το σημείο αυτό 
προκάλεσε τη δικαιολογημένη αγανάκτηση του μεταφραστή, ο οποίος προ-
σέθεσε τη λακωνική υποσημείωση: «Η ευθύνη εις τον Τούρκον συγγραφέα». 

Ο διάλογος, άλλοτε περικλείεται σε εισαγωγικά και άλλοτε εισάγεται με 
παύλες· ωστόσο, δεν θα αποδίδαμε με ασφάλεια την τυπογραφική αυτή ανο-
μοιομορφία στον μεταφραστή, καθώς ενδέχεται να οφείλεται στον στοιχειο-
θέτη. Ο τελευταίος δεν κατάφερε να αποφύγει λόγω των πιεστικών χρονικών 
περιθωρίων, προφανώς, τα τυπογραφικά σφάλματα. Τα λάθη εντοπίζονται 
ήδη από την αναγγελία της κυκλοφορίας της μετάφρασης στην εφημερίδα 
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Ακρόπολις, όταν ο υπότιτλος αντί του ορθού «Τα μυστήρια της τουρκικής 
δυναστείας» αναφέρει «της τουρκικής αυτοκτονίας»· ένα λάθος που θα πά-
ρει καιρό μέχρι να διορθωθεί στις καταχωρήσεις της εφημερίδας. Στη σελίδα 
τίτλου της έκδοσης, στην εικόνα δηλαδή του βιβλίου, στο όνομα του ξένου 
συγγραφέα Δζεμμαλεδίν διπλασιάζεται το μι αντί για το διπλό δέλτα που θα 
απαιτούσε η πιστή μεταγραφή· εντός της εφημερίδας, στην αρχή απαντά η 
ίδια γραφή και αργότερα διορθώνεται. Σε τυπογραφικά σφάλματα θα μπο-
ρούσε να αποδοθεί και κάποια πολυτυπία στα ονόματα όπως Αυνή με ύψιλον 
και αλλού με β, Ρουσδής και Ρουσδί, Πεζεβένης αντί πεζεβέγκης. 

Στην ελληνική έκδοση αναπαράχθηκαν όλα τα χαρακτικά με προσωπογρα-
φίες σουλτάνων και αξιωματούχων από το αγγλικό πρωτότυπο, συνοδευόμενα 
από λεζάντες· το επιχειρηματικό πνεύμα των εκδόσεων της Ακροπόλεως είχε 
μάθει να ποντάρει στη δύναμη της εικόνας. 

Από τη συστηματική μελέτη των παπαδιαμαντικών μεταφράσεων τα τε-
λευταία χρόνια έχει διατυπωθεί η εικασία ότι ο Παπαδιαμάντης χειρίζεται με 
διαφορετικό τρόπο τη μεταφραστική ισοδυναμία, ανάλογα με τη γλώσσα αφε-
τηρίας. Στις μεταφράσεις από τη γαλλική έχει καταδειχτεί ότι υπηρετεί πιστά 
το πρωτότυπο,22 ενώ σε κείμενα από την αγγλική όπως Οι δίδυμοι του ουρα-
νού,23 ο Μαξιώτης,24 αλλά και ο Βίος του Χριστού25 του Φαρράρ ότι προβαίνει 
σε πολλαπλές επεμβάσεις, προσθήκες, απαλοιφές. Η περίπτωση του Σουλτάν 
Μουράτ έρχεται να υποδείξει ότι τον βαθμό της ισοδυναμίας ενδέχεται να προσ-
διορίζει περισσότερο η ειδολογική ταυτότητα του κειμένου παρά η γλώσσα 
αφετηρίας: Ο Παπαδιαμάντης μπροστά σε ένα κείμενο που τοποθετείται στην 
κατηγορία του «ιστορικού μυθιστορήματος» ή της «μυθιστορηματικής βιο-
γραφίας» επιχείρησε να υιοθετήσει την τακτική που θα ακολουθούσε αργό-
τερα στις μεταφράσεις ιστοριογραφικών έργων, στην Ιστορία της Ελληνικής 
Επαναστάσεως του Thomas Gordon και στο ομότιτλο έργο του George Fin-
lay.26 Όπως έχει υποστηριχτεί, στις μεταφράσεις αυτές προσηλώθηκε στο αγ-
γλικό πρωτότυπο, εξέφρασε σπανίως προσωπική γνώμη σε σημεία που ηχού-

22 Χρυσή Καρατσινίδου, Μεταφραστικός εσοπτρισμός. Γάλλοι συγγραφείς του 19ου αιώνα σε μετά-
φραση Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, θεσσαλονίκη, Μυγδονία, 2012.

23 Γκότση και Φαρίνου-Μαλαματάρη, ό.π. (σημ. 16), σ. 69-114.
24 Βασιλική Δ. Λαμπροπούλου, «Ο Μαξιώτης του Hall Cane και ο Παπαδιαμάντης», στο Πρα-

κτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ό.π. (σημ. 16), σ. 261-288.
25 Μιχαήλ Πασχάλης, «Ο Βίος του Χριστού. Μια “πρωτότυπη” παπαδιαμαντική μετάφραση», στο 

Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη,  ό.π. (σημ. 16), σ. 347-359. 
26 Άγγελος Μαντάς, «Οι παπαδιαμαντικές μεταφράσεις του Gordon και του Finlay», στο Πρα-

κτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη,  ό.π. (σημ. 16), σ. 299-310.
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σαν ανθελληνικά εισάγοντας σημειώσεις, και παρέθετε τις ημερολογιακές δια-
φορές στις ημερομηνίες· σε ό,τι αφορά το τελευταίο, θα πρέπει, πάντως, να 
επισημανθεί ότι δεν αποτελεί παπαδιαμαντική ιδιοτυπία αλλά συνηθισμένη 
πρακτική σε δημοσιεύματα που αφορούν την επικαιρότητα, τόσο στον ειδη-
σεογραφικό Τύπο όσο και στα βιβλία. 

Η κυκλοφορία της μετάφρασης αναγγέλθηκε με διπλή καταχώρηση (σε 
διαφορετικές στήλες) στο φύλλο της 27ης Νοεμβρίου της Ακροπόλεως με 
άφθονα έντονα γράμματα: 

Αυτές τες ημέρες, που περιμένετε από την Πόλι έκτακτα και μεγάλα γεγονότα, ποίος δεν θα 
θελήσει να διαβάσει την προ μιας εβδομάδος εκδοθείσαν αγγλιστί εις την Λόνδραν και πολύ 
θόρυβον προξενήσασαν ιστορίαν του Δζεμαλεδδίν Βέη υπό τον τίτλον: Ο Σουλτάνος Μουράτ 
Ε ή́ τα μυστήρια της τουρκικής αυτοκτονίας [sic]. Είναι όλα τα δράματα μέσα: Το δράμα της εκ-
θρονίσεως του Αζίζ. Το δράμα της ενθρονίσεως του Μουράτ. Το δράμα του Κιρκασίου Χα-
σάν. Το δράμα της ενθρονίσεως του Χαμίτ. Το δράμα του τουρκικού Συντάγματος. Το δράμα 
του Χαμιτικού πραξικοπήματος. Και ακόμη. Λύεται το μέγα μυστήριον του τι γίνεται ο Μου-
ράτ. […] Το βιβλίον θα έχει και εικόνας των κυριωτέρων προσώπων του δράματος. Μόνον 
με την βοήθειαν του βιβλίου αυτού θα καταλάβει το ανησυχούν δημόσιον τι γίνεται τώρα εις 
την Κωνσταντινούπολιν. 

Η αναγγελία δεν παρέλειψε να «αποφανθεί» για την ταυτότητα του συγγρα-
φέα: «Ο Δζεμαλεδδίν Βέης διάσημος Νεότουρκος υπήρξεν αυτόπτης μάρτυς 
όλων αυτών. Τα διηγείται με έκτακτον χάριν και δραματικότητα»· όπως και 
για την άριστη υποδοχή στη γραμματεία προέλευσης: «Όλαι αι αγγλικαί εφη-
μερίδες έγραψαν ευνοϊκωτάτας κριτικάς διά την σαν μυθιστόρημα αληθινή 
ιστορίαν του Δζεμαλεδδίν βέη. 

Η δεύτερη καταχώρηση «Το βιβλίον της ημέρας Σουλτάν Μουράτ ο Ε» 
συμπεριέλαβε μεταξύ άλλων και το ελληνικό ενδιαφέρον: 

Μεταξύ άλλων ο συγγραφεύς αποκαλύπτει ότι ο υπουργός των Στρατιωτικών είχεν αναθέσει 
εις δύο Κρητικούς, των οποίων οι πατέρες είχον καρατομηθεί κατά την επανάστασιν του 66, 
να δολοφονήσουν τον Σουλτάν Αζίζ. Μετά πολλής συμπαθείας ο Δζεμαλεδδίν βέης, ο συγ-
γραφεύς κάνει λόγον περί του ελληνικού στοιχείου. Η βαλιδέ Σουλτάν, η βασιλομήτωρ του 
Αζίζ, όπως ζωγραφίζεται, αποτελεί φοβερόν τύπον. Ο συγγραφεύς παραδέχεται ότι ο Αζίζ 
πράγματι αυτοκτόνησεν, όχι ότι εδολοφονήθη. Κατά τον συγγραφέα το δράμα τούτο ετάραξε 
φρικτά το νευρικόν σύστημα του Μουράτ. […] Μετά τον Καπολεόνε η μητέρα του Μουράτ 
είχε καλέσει ένα θαυματοποιόν δερβίσην φημιζόμενον ως άγιον να αναλάβει την θεραπείαν 
του ατυχούς Μουράτ. […] Σταματώμεν εδώ δια να μην εξαντλήσωμεν την περιέργειαν του 
αναγνώστου. 
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Μια βδομάδα αργότερα η παρουσίαση της μετάφρασης εισχώρησε ως κύ-
ριο μέλος της ύλης μέσα σε ειδησεογραφική στήλη:27

Ο Σουλτάν Μουράτ. Τι βόρβορος θηριωδίας, εγκλήματος, βαρβαρότητος, βδελυγμίας αποκα-
λύπτεται διά της ιστορίας των μυστηρίων της τουρκικής δυναστείας. Τίποτε ουδ’ η αιωνιότης 
θ’ αποπλύνει αυτόν. Τα τουρκικά παλάτια παρίστανται ως μεγαλοπρεπής ναός της Κακουρ-
γίας αείποτε λειτουργών και συσσωρεύων θύματα επί θυμάτων, μνημείον πάγκαλον ασχημίας, 
μαύρον στίγμα εις την λάμψιν του πολιτισμού. Διαβάσετε τον Σουλτάν Μουράτ να ιδείτε τι 
παρασκευάζει ο δόλος, πού φέρει η απάτη, τι σκεπάζει το αίμα και αν δύνασθε μη ανατριχιάζε-
τε εις την ανάγνωσιν του μεγάλου αυτού και περιπλόκου συμπλέγματος πασών των κακιών. 

Στην απόφαση να μεταφραστεί Ο Σουλτάν Μουράτ Ε΄ δεν πρέπει να βά-
ρυνε η γνωστή προτίμηση του Βλάση Γαβριηλίδη για επιλογές από την αγ-
γλόφωνη γραμματεία, προκειμένου να ανανεωθεί το μεταφρασμένο ρεπερτό-
ριο και να ξεφύγουμε από «τα αιώνια γαλλικά»,28 η οποία προέτρεπε στην 
εισαγωγή best-sellers, πολυδιαφημισμένων μέσα από τον αγγλικό Τύπο.29 Ο 
Sultan Murad V ήταν μια πρόσφατη έκδοση που δεν είχε προφτάσει να δοκι-
μαστεί εμπορικά και, επιπλέον, κάθε άλλο παρά είχε ενθουσιάσει τα αγγλικά 
περιοδικά – όπως π.χ. το Athenaeum, που συμβουλευόταν η Ακρόπολις – παρά 
τα όσα προέβαλαν οι διαφημίσεις. Ο ιδιοκτήτης της Ακροπόλεως Βλάσης Γα-
βριηλίδης υπήρξε «αυτόπτης μάρτυρας» της τριπλής διαδοχής στον οθωμα-
νικό θρόνο του 1876, αφού τότε ήταν εκδότης και διευθυντής της καθημερινής 
εφημερίδας Μεταρρύθμισις στην Κωνσταντινούπολη· η απόπειρα σύλληψής 
του (Αύγουστος 1877) από τους αστυνομικούς εξαιτίας ενός άρθρου του που 
παραβίαζε τη χαμιτική λογοκρισία είχε λάβει χώρα στα τυπογραφεία της εφη-
μερίδας.30 Το γεγονός αυτό, άλλωστε, είχε σταθεί η αιτία για την επισπευσμέ-
νη δραπέτευσή του στην Αθήνα και την καταδίκη του ερήμην σε θάνατο από 
την οθωμανική δικαιοσύνη. Γνώριζε λοιπόν καλά τους βίους και τα έργα των 
σουλτάνων και των αξιωματούχων τους, μπορούσε να αποφανθεί για την ιστο-
ρική ακρίβεια των αφηγήσεων, αλλά και για την ιδεολογικοπολιτική τους εκ-
μετάλλευση και τις σκοπιμότητες που ενδέχεται να υπηρετούσαν συνηγορίες 
του τύπου Σκαλιέρη·31 αντιλαμβανόταν, προφανώς, και τη χρησιμότητα που 

27 Εφ. Ακρόπολις, 6.12.1895.
28 Εφ. Ακρόπολις, 30.10.1883.
29 Εφ. Ακρόπολις, 12.1.1895 και 9.5.1895.
30 Σταμ. Σταμ., «Από τα περασμένα. Βλάσης Γαβριηλίδης», περ. Το Μπουκέτο (9.5.1926), 356, 

Μανουήλ Ιω. Γεδεών, Αποσημειώματα Χρονογράφου 1780-1800-1869-1913, Αθήνα 1932, σ. 22.
31 Είναι δύσκολο να αποφανθούμε για τη στάση του Γαβριηλίδη απέναντι στα γεγονότα όπως και 

στους ελληνικούς κύκλους που πλαισίωναν τον Μουράτ, καθώς δεν σώζονται φύλλα της εφημερίδας. 
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είχε ο εγκλεισμός του Μουράτ για την καταγγελία της τρέχουσας αυταρχικής 
πολιτικής του Αβδούλ Χαμίτ. Ωστόσο, η επιλογή της δημοσίευσης του έργου 
εγγραφόταν μέσα στη γενικότερη πολιτική της εφημερίδας, όπως την χάραζε 
ο «αναμορφωτής και πατέρας της ελληνικής δημοσιογραφίας», η οποία πα-
ραχωρούσε ευρύχωρη θέση στη λογοτεχνία.

Στις στήλες της Ακροπόλεως του 1895 – που, λόγω της πληθώρας ύλης από 
την επικαιρότητα, είχε σταματήσει τη δημοσίευση του δεύτερου επιφυλλιδι-
κού μυθιστορήματος32 και είχε περιοριστεί στο ένα –33 αφθονούσαν τα δημο-
σιεύματα για τα τεκταινόμενα στην Τουρκία, για τις διαφαινόμενες προθέσεις 
ή τα διαβήματα της ευρωπαϊκής διπλωματίας: ειδήσεις για την πρόταση Σα-
λισβουρύ στις Μεγάλες Δυνάμεις να καθαιρεθεί ο Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ 
«ως τον μόνον τρόπον επαναφοράς της τάξεως»,34 αναφορές στις κινήσεις 
Νεοτούρκων που έφευγαν για τη Γαλλία και την Αγγλία προκειμένου να ενη-
μερώσουν την κοινή γνώμη,35 εκτενής συνέντευξη με ανώτατο ιερατικό αξιω-
ματούχο του Ισλάμ που φέρει το κοινότυπο όνομα Δζεμαλεδίν, ο οποίος υπε-
ρασπίζεται την ανεκτικότητα της ισλαμικής θρησκείας ακόμη και απέναντι 
στο αρμενικό ζήτημα·36 συχνά γίνεται λόγος και για τον πρώην σουλτάνο, τον 
εγκλεισμό και την υγεία του. Ανάμεσα στις στήλες του ρεπορτάζ και της πο-
λιτικής αρθρογραφίας για το φλέγον Ανατολικό Ζήτημα παρεμβάλλονταν 
στίχοι του Γεώργιου Σουρή που σατίριζαν τον Αβδούλ Χαμίτ37 ή σάτιρες για 
πασάδες.38 Η ειδησεογραφία αποκτούσε συχνά μυθοπλαστική διάσταση, όπως 
χαρακτηριστικά δείχνει ο τίτλος του δημοσιεύματος «Ο σουλτάνος και η αυλή 
του. Οι δύο πανίσχυροι ουλεμάδες. Σωστό μυθιστόρημα».39 Με ανάλογο 
τρόπο η μυθοπλαστική λογοτεχνία, δρομολογημένη στα μονοπάτια της γε-
νιάς του 1880, επιδιώκοντας τη σύμπλευση με το πραγματικό είχε ανάγκη την 

Το φύλλο πάντως της εφ. Μεταρρύθμισης μετά τη σουλτανική αλλαγή δεν δείχνει κάποια δυσαρέσκεια, 
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=34786&seg.

32 Διακόπηκε η επιφυλλίδα Οι δίδυμοι του Ουρανού της Γκραντ, που επίσης μετέφραζε ο Παπαδια-
μάντης.

33 Το επιφυλλιδικό μυθιστόρημα, απέναντι στο οποίο η Ακρόπολις στάθηκε ιδιαίτερα φιλόξενη, 
αποτελεί τον πιο προβεβλημένο τρόπο εμπλοκής λογοτεχνίας και Τύπου κατά τον 19ο αιώνα, όχι όμως 
και το μοναδικό (βλ. Marie-Ève Thérenty, La littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au XIXe 
siècle, Παρίσι, Seuil, 2007, σ. 124-125).

34 «Να καθαιρεθεί ο Σουλτάνος», εφ. Ακρόπολις, 8.12.1895.
35 «Το Γιλδίζ και η Πύλη. Το αληθές νόσημα της Τουρκίας: Το σύγγραμμα του Μουράτ Βέη», εφ. 

Ακρόπολις, 25.12.1895.
36 «Εν ιντερβιού με τον Σεΐχ-Ουλ-Ισλάμ», εφ. Ακρόπολις, 29.11.1895.
37 Εφ. Ακρόπολις, 2.12.1895.
38 Εφ. Ακρόπολις, 4.12.1895.
39 Εφ. Ακρόπολις, 21.12.1895.

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=34786&seg
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αυτοψία και τη μαρτυρία. Ο Σουλτάν Μουράτ Ε ,́ έργο «αυτόπτη μάρτυρα», 
διασφάλιζε την ακρίβεια των γεγονότων και, ταυτόχρονα, προσέφερε μια δρα-
ματοποιημένη, μυθιστορηματική εκδοχή της πολιτικής επικαιρότητας. Η δη-
μοσίευσή του εγγραφόταν λοιπόν στην αμοιβαία επικάλυψη και ανατροφοδό-
τηση ανάμεσα σε λογοτεχνία και Τύπο40 – φαινόμενο που διακρίνει τις ευρω-
παϊκές εφημερίδες του 19ου αι. και ανήκει στις καινοτομίες της Ακροπόλεως – 
γύρω από το μείζον θέμα «Η κρίσις εν τη Ανατολή». 

Η διακίνηση των φυλλαδίων από τα «λαμπρά ξεφτέρια του Κεντρικού 
Πρακτορείου τους εφημεριδοπώλας» προβλήθηκε επίμονα από τις στήλες 
της Ακροπόλεως· χρησιμοποιήθηκαν ποικίλα διαφημιστικά τεχνάσματα για 
να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του κοινού: «χάριν των μη προλαβόντων να 
αγοράσωσι και ζητούντων τα προηγούμενα φυλλάδια, τα παιδιά σήμερον θα 
κρατούν με το 7ον και τα εξ πρώτα».41 Με την ολοκλήρωση των φυλλαδίων 
κυκλοφόρησε ο τόμος με «χρυσωμένο εξώφυλλο».42 Παρά τη συνεχιζόμενη 
διαφήμιση σε κάθε φύλλο της εφημερίδας και τις προειδοποιήσεις: «Προφτά-
σατε διότι σχεδόν εξαντλήθησαν», έως τα μέσα του 1896 εξακολουθούσαν να 
υπάρχουν «ολίγα εναπομείναντα σώματα» του Σουλτάν Μουράτ στην τιμή 
των 2 δραχμών.43 

Οι τύχες της ανυπόγραφης μετάφρασης δεν είχαν λόγο να απασχολήσουν 
τον μεταφραστή της. Ούτε η ανωνυμία μπορούσε να καλλιεργήσει την προσ-
δοκία υστεροφημίας ούτε η «κατ’ αποκοπήν» αμοιβή ή η μισθωτή εργασία 
άφηναν ελπίδα συμμετοχής στο κέρδος. Ο Παπαδιαμάντης, αφού παρέδωσε 
το δέκατο δεκαεξασέλιδο του «ξεπεσμένου σουλτάνου» μέσα στην πρώτη 
βδομάδα του Δεκεμβρίου, ύστερα από ένα σκάρτο δεκαπενθήμερο εντατικών 
μεταφραστικών ρυθμών, βρήκε κάποιο χρόνο να ασχοληθεί με τα δικά του: 
πρόλαβε να δώσει στο πρωτοχρονιάτικο φύλλο το «Ο Έρωτας στα χιόνια» 
και στις 18.1.1896, δώρισε στους αναγνώστες της Ακροπόλεως τον ποιητικότα-
το και «ανατολίτη» «Ξεπεσμένο Δερβίση», που συμβίωνε με τις διαφημίσεις 
του Σουλτάν Μουράτ Ε΄ στις διπλανές στήλες.

Η αμφίβολη εμπορικότητα44 του Σουλτάν Μουράτ Ε΄ δεν πτόησε το επιτε-

40 Marie-Ève Thérenty, La littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au XIXe siècle, Παρί-
σι, Seuil, 2007, σ. 124-125. Βλ., επίσης, Νίκος Μπακουνάκης, Δημοσιογράφος ή ρεπόρτερ. Η αφήγηση 
στις ελληνικές εφημερίδες, 19ος-20ός αιώνας, Αθήνα, Πόλις, 2014, σ. 134-137.

41 Για το ζήτημα της διακίνησης του Τύπου βλ. Μπακουνάκης, ό.π., σ. 159-168.
42 Εφ. Ακρόπολις, 10.12.1895.
43 Εφ. Ακρόπολις, 3. 6. 1896.
44 Πολλές από τις εκδόσεις του Γαβριηλίδη ήταν ζημιογόνες (βλ. Κ. θ. Ν. Συναδινός (επιμ.), Βλά-

σης Γαβριηλίδης, Αθήνα, Πυρσός, 1929, σ. 235-236).
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λείο της Ακροπόλεως από το να δημοσιεύσει απανωτά δύο ακόμη αφηγήματα 
«οριενταλιστικού» περιεχομένου μέσα στο 1896: Ο Αβδούλ Χαμίτ επαναστά-
της ή τα απόκρυφα του Γιλδίζ και της τουρκικής διοικήσεως του ψευδώνυμου 
Χινταγιέτ45 και Το τέλος της Τουρκίας ή η τελευταία σταυροφορία της Χριστια-
νοσύνης του Ροβέρτου Κρόμη. Το πρώτο, που προσγράφηκε στα περικείμενα 
σε Τούρκο εξόριστο, δημοσιευμένο στο Παρίσι την ίδια χρονιά, ανατέθηκε σε 
κάποιον από τους πολλούς συνεργάτες που αναλάμβαναν τις μεταφράσεις από 
τα γαλλικά.46 Στην έκδοση χρησιμοποιήθηκαν τα χαρακτικά με τις προσωπο-
γραφίες από τον Σουλτάν Μουράτ Ε .́ Ο Παπαδιαμάντης ανέλαβε τη μετάφρα-
ση του δεύτερου, δημοσιευμένου επίσης το 1896 στο Λονδίνο, το οποίο προ-
φήτευε το τέλος του Ανατολικού Ζητήματος μέσα από μια πανευρωπαϊκή σύρ-
ραξη.47 Από τις 2.12.1896 τα απούλητα αντίτυπα των τριών μυθιστορημάτων 
διαφημίζονταν σε ένα κοινό χαρακτικό, καλώντας να τα αποκτήσουν: «όσοι 
θέλουν να γνωρίσουν τα μυστήρια της Τουρκικής αυτοκρατορίας, να αποτρο-
πιασθούν, να φρίξουν εις τα απόκρυφα των παλατίων του Σουλτάνου». Κά-
ποιοι, μάλιστα, ενδεχομένως και οι ίδιοι οι εκδότες, συστάχωσαν τους τρεις 
τίτλους σε έναν τόμο,48 κρίνοντας προφανώς ότι έδιναν από κοινού μια μυθο-
πλαστική εκδοχή του φλέγοντος ανατολικού ζητήματος στις παραμονές του 
Ελληνοτουρκικού Πολέμου του 1897.

Το κείμενο του Σουλτάν Μουράτ Ε΄ ή και οι όροι που προσδιόρισαν τη με-
ταφορά του στα ελληνικά δεν ενεργοποίησαν τις δημιουργικές εκείνες διερ-
γασίες που απαντούν σε άλλες παπαδιαμαντικές μεταφράσεις, χάρη στις οποί-
ες τείνουμε να χαρίσουμε στον δημιουργό τους μια ιδιότυπη θέση στη μετα-
φραστική μας ιστορία. Συμβάλλει, ωστόσο, στη στοιχειοθέτηση της εικόνας 
για τον μεταφραστικό βιοπορισμό του.

45 Hidayette, Abdul Hamid révolutionnaire, ou ce qu’on ne peut pas dire en Turquie, Παρίσι 1896. 
Η πρώτη αναγγελία δημοσιεύτηκε στις 14.8.1896.

46 Ξεκίνησε στις 14.8.1896 με τη σειριακή δημοσίευση κεφαλαίων· ακολούθησε η διακίνηση σε φυλ-
λάδια και τέλος σε βιβλίο στην τιμή της 1 δραχμής. Υιοθετήθηκε ανάλογη διαφημιστική τακτική. 

47 Robert Cromie, The Next Crusade, Λονδίνο 1896. Η πρώτη αναγγελία δημοσιεύτηκε στις 
20.11.1896. Για την προσγραφή στον Παπαδιαμάντη βλ. Τριανταφυλλόπουλος και Τριανταφυλλοπούλου, 
ό.π. (σημ. 8), σ. 21-29. Άρχισε να διαφημίζεται στις 20.9.1896: «Η τελευταία μεγάλη σταυροφορία του 
μέλλοντος. Ο μέγας Ανατολικός Πόλεμος. Πώς θα λυθεί τον Ανατολικόν ζήτημα». Η διαφήμιση σε 
φυλλάδια άρχισε την 1.10.1896, η έκδοση σε φυλλάδια 13.10.1896. Δεμένο σε βιβλίο στην τιμή των 2 δραχ-
μών, άρχισε να διαφημίζεται στις 1.11.1896. 

48 Η πληροφορία στο Τριανταφυλλόπουλος και Τριανταφυλλοπούλου, ό.π. (σημ. 8), σ. 13, σημ.




