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του στον «αυτοβιογραφούμενο» Παπαδιαμάντη ................................................................. 299

Διαμάντη Αναγνωστοπούλου
Λειτουργίες του ονείρου σε διηγήματα του Α. Παπαδιαμάντη .................................. 313

Δημήτρης Πολυχρονάκης
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Με αφορμή τη διδακτική μορφή δυο ποιημάτων .................................................................... 667

Ευριπίδης Γαραντούδης και Μάρα Ψάλτη
Το ερωτικό μπεστ-σέλερ της ελληνικής μοντέρνας ποίησης. 
Το Μονόγραμμα και η πρόσληψή του ................................................................................................ 679

Mαρία Βαχλιώτη
«…κι οι ποετάστροι με φθονούν 
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Γεωργια Φαρίνου-Μαλαματάρη, Εύη Κώστα & Έλενα Μπιτσιάνη  

Ποῦ ὑπάγεις; Η μετάφραση του Quo Vadis? 
στην εφημερίδα Ακρόπολις

Η εργασία μας συνδέεται με την προηγούμενη, «Παπαδιαμάντης μεταφρά-
ζων. Η περίπτωση του Quo vadis?», στο μέτρο που και οι δύο αναφέρονται 
στο μυθιστόρημα του Σιέγκεβιτς. Εμείς θα ασχοληθούμε με τη μετάφραση 
που δημοσιεύεται με τον τίτλο Ποῦ ὑπάγεις; στην εφημερίδα Ακρόπολις, από 
τις 4.12.1905 έως τις 30.3.1906,1 τέσσερα μόλις χρόνια μετά τη μετάφραση στο 
Άστυ.2 Κίνητρο για τη δεύτερη μετάφραση αποτέλεσε, προφανώς, η απονομή 
του βραβείου Νόμπελ στον Σιέγκεβιτς το 1905, για «τα εξαιρετικά του χαρί-
σματα ως επικού συγγραφέα».3 Η βράβευση επιστέφει και με θεσμικό τρόπο 
τη συνολική μέχρι τότε παραγωγή του, ιδίως στα ιστορικά του μυθιστορήμα-
τα για την Πολωνία, αφορά όμως και το Quo Vadis?, το οποίο, κατά τον ειση-
γητή της Σουηδικής Ακαδημίας, αποτελεί παράδοξο: ενώ είναι το απόλυτο 
best-seller, αφού υπολογίζεται ότι πούλησε 800.000 αντίτυπα στον αγγλοσα-
ξονικό κόσμο σε έναν χρόνο (μτφρ. 1897) και δύο εκατομμύρια μέχρι το 1901, 
υπερβαίνει τα χαρακτηριστικά του βιβλίου ευρείας κυκλοφορίας, δεδομένου 
ότι διαχειρίζεται ένα υψηλό θέμα (μάχη της ειδωλολατρίας με τον χριστιανι-
σμό) με τρόπο που εξυψώνει ηθικά τον αναγνώστη. 

Η εικόνα της εκδοτικής επιτυχίας στην Αμερική κυρίως, όπου το Quo 
Vadis? κρατά σταθερά την πρώτη θέση στον κατάλογο ευπωλήτων πέντε πο-
λιτειών, μεταξύ των οποίων η Νέα Υόρκη και η Βοστόνη,4 αποτυπώνεται στις 
ειδήσεις και τα άρθρα στα αγγλικά περιοδικά και τις αμερικανικές εφημερίδες.5 

1 Ερρίκου Σιέγκεβιτς, Ποῦ ὑπάγεις;, εφ. Ακρόπολις, 4.12.1905-30.3.1906 (στο εξής οι παραπομπές 
μας στην εφημερίδα: ημερομηνία και ο ελληνικός αριθμός που δηλώνει τη στήλη· βλ. και http://srv-
web1.parliament.gr-display_doc.asp?item=47403&seg=68789).

2 Ερρίκου Σιέγκιεβιτς, Quo vadis?, εφ. Το Άστυ, 20.8.1900-5.2.1901 (στο εξής οι παραπομπές μας 
στην εφημερίδα: ημερομηνία, ο αραβικός αριθμός που δηλώνει την επιφυλλίδα και ο ελληνικός τη στή-
λη· βλ. και http://srv-web1.parliament.gr-library.asp?item=46223).

3 Βλ. http://www.nobelprize.org-nobel_prizes-literature-laureates-1905-. Την είδηση δημο-
σιεύουν και οι ελληνικές εφημερίδες, π.χ. «Εἰδήσεις τῆς ἡμέρας: Τὰ Βραβεῖα Νόμπελ τοῦ ἔτους 1905», 
εφ. Εμπρός, 3.12.1905.

4 «Quo vadis? in America», περ. The Academy, τχ. 1344 (5 Φεβρουαρίου 1898) 159.
5 Παραθέτουμε δειγματοληπτικά: «The Novel of the Year, Quo Vadis?», εφ. New York Times, 

11.12.1897, Harry Thurston Peck, «“Quo Vadis” as History» και «American Readers and English 
Οnes», εφ. New York Times, 29.1.1898, καθώς και το ποίημα «Colombus Sienkiewicz», περ. The 
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Στη Γαλλία το μυθιστόρημα μεταφράστηκε με μικρή καθυστέρηση το 1900,6 
έχοντας ήδη μεταφραστεί σε είκοσι δύο γλώσσες. 

Ανάλογα στατιστικά στοιχεία παραθέτει και η εφημερίδα Ακρόπολις 
(24.11.1905),7 στο πλαίσιο της διαφήμισης για την επικείμενη δημοσίευση της 
μετάφρασης του μυθιστορήματος Ποῦ ὑπάγεις;. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι

Ἔχει μεταφρασθῆ ἕως τώρα εἰς ΕΙΚΟΣΙ ΓΛΩΣΣΑΣ καὶ ΑΛΛΑΣ ΤΟΣΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥΣ. 
Δύο φορὰς μετεφράσθη εἰς τὴν ἀγγλικήν, τρεῖς εἰς τὴν γερμανικὴν καὶ ἓξ εἰς τὴν ῥωσσικήν. 
ΚΑΙ ΔΙΑΤΙ ΕΞ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΚΗΝ; Διότι ἰδίως εἶνε γραμμένον διὰ τοὺς ὀρθοδόξους, 
οἱ ὁποῖοι εὑρίσκουσιν εἰς τὰς σελίδας των ὅλην τὴν ἱστορίαν τῶν πρώτων Χριστιανῶν.

Η γαλλική μετάφραση γνώρισε εξίσου μεγάλη επιτυχία σημειώνοντας τρια-
κόσιες είκοσι εκδόσεις σε έναν χρόνο (160.000 αντίτυπα)8 και διασκευάστη-
κε για το θέατρο, την όπερα και τον κινηματογράφο.9 Η κριτική αποδοχή του 
μυθιστορήματος ποικίλλει και εξαρτάται από τον ορίζοντα προσδοκιών και τα 
πολιτισμικά συμφραζόμενα στα οποία προσελήφθη. Έτσι θεωρήθηκε:10 

(α) Μυθιστόρημα ιστορικό, στο μέτρο που ανασύσταινε – στην εποχή της 
Décadence και του αισθητισμού του 19ου αι. – τη ρώμη του Νέρωνα, ανα-
νεώνοντας το λογοτεχνικό αυτό είδος σε μια εποχή που η γαλλική λογοτεχνία 
ήταν στραμμένη στο παρόν∙ (β) μυθιστόρημα ψυχολογικό, στον βαθμό που 
μελετούσε το ζήτημα της μεταστροφής ηρώων όπως ο Βινίκιος στον χριστια-
νισμό∙ γ) μυθιστόρημα που συνδύαζε την επική αφήγηση με την ακριβή πε-
ριγραφή της ρώμης του Νέρωνα και των πρώτων χριστιανών, χωρίς να απου-

Academy, τχ. 1345 (12 Φεβρουαρίου 1898) 182, που περιγράφει σατιρικά την επικράτηση του μυθιστο-
ρήματος στην Αμερική. Στην Αγγλία η κριτική είναι πιο επιφυλακτική και για το είδος του μυθιστορή-
ματος (μελόδραμα) και για το «σλαβονικό», «ασιατικό» πνεύμα που το διέπει, βλ. π.χ. περ. The 
Academy, τχ. 1301 (10 Απριλίου 1897) 399 και τχ. 1351 (26 Μαρτίου 1898) 350, καθώς και τη γενικότερη 
μελέτη του Edmund Gosse, «Henryk Sienkiewicz», περ. The Contemporary Review, τχ. 71 (Απρίλ. 
1897) 517-530, στην οποία συγκρίνει τον συγγραφέα με τον Τολστόι, τον Σκοτ και τον Δουμά, χωρίς 
ωστόσο να έχει διαβάσει το συγκεκριμένο μυθιστόρημα! 

6 Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis. Roman des temps néroniens, traduction de B. Kozakiewicz 
& J.-L. de Jansz, Παρίσι, Editions de la Revue Blanche, 1900, https://archive.org/details/
quovadisromandes00sien (στο εξής οι παραπομπές σε αυτή την έκδοση).

7 Οι πληροφορίες αντλούνται προφανώς από το σημείωμα της γαλλικής μετάφρασης: «Publiée 
en 1895, cette épopée romanesque du christianisme naissant et de la civilisation païenne à son zénith, 
a été traduite en une vingtaine de langues et dialectes; il en existe deux traductions anglaises, trois 
allemandes, six russes», ό.π. (σημ. 6). Η αιτιολόγηση για τον αριθμό των ρωσικών μεταφράσεων θέ-
λει προφανώς να παρακάμψει την ένσταση ότι πρόκειται για Καθολικό μυθιστόρημα. 

8 Maria Kosko, Un «Best-Seller» 1900. Quo Vadis?, Παρίσι, Librairie José Corti, 1960, σ. 22.
9 Βλ. σχετικά Ruth Scodel and Anja Bettenworth, Wither Quo Vadis? Sienkiewicz’s Novel in Film 

and Television, Οξφόρδη, Blackwell, 2009. Είναι ενδιαφέρον ότι στην Ελλάδα πληροφορούνται τα σχε-
τικά από την παρισινή παράσταση: Κ. Ξένος, «Από το Παρίσι», εφ. Σκριπ, 16.3.1901.

10 Kosko, ό.π. (σημ. 8), σ. 49-53.
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σιάζει το στοιχείο της ίντριγκας και της περιπέτειας, ένας εκσυγχρονισμένος 
συνδυασμός της Φαβιόλας με τις Τελευταίες ημέρες της Πομπηίας. 

Κατηγορήθηκε εξίσου, με ποικίλη ένταση, ως προϊόν της μόδας του ξένου 
μυθιστορήματος (ιδίως του σλαβικού και του σκανδιναβικού), που κατέκλυσε 
τη γαλλική αγορά και μάλιστα μιμούμενο εποχές, ήρωες και τρόπους που εί-
χαν ήδη παρουσιαστεί επιτυχέστερα σε γαλλικά μυθιστορήματα, όπως ήταν 
τα Martyrs του Σατωμπριάν, Acté του Δουμά, Antéchrist του ρενάν.11

Επαινέθηκε γενικώς για το πνεύμα του νεοχριστιανισμού έναντι του θετικι-
σμού το οποίο εξέφραζε· επικρίθηκε όμως με δριμύτητα μεταξύ άλλων, διότι:12

(α) οι χριστιανοί δεν εκπροσωπούν το πνεύμα των κατακομβών και δεν 
συγκινούν όπως οι ειδωλολάτρες και ιδίως ο Πετρώνιος, ο οποίος πάντως 
μοιάζει περισσότερο με «Arbiter de voluptueuse» παρά «d’élégance»,

(β) υπάρχουν πολλές σκανδαλιστικές σκηνές: πριν κατέβει στις κατακόμ-
βες ο αναγνώστης έχει στραμμένο το βλέμμα στα όργια του Νέρωνα. Συνε-
πώς, οι μελλοντικές εκδόσεις του μυθιστορήματος, και μάλιστα αυτές που 
απευθύνονται σε νέους, πρέπει να καθαρθούν.

Επιμείναμε στα γαλλικά, ιδίως, συμφραζόμενα πρόσληψης του έργου τα 
οποία, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες της μετάφρασης του Άστεως, μας 
δίνουν το απαραίτητο πλαίσιο για να καταλάβουμε τις τροποποιήσεις του κει-
μένου της Ακροπόλεως. Οι αλλαγές αυτές θα περνούσαν απαρατήρητες, αν 
δεν εμφανιζόταν ξαφνικά, από την τέταρτη συνέχεια και εξής, η εξαιρετικά 
ασυνήθιστη ένδειξη «Κατὰ μετάφρασιν Ἀ. Παπαδιαμάντη».13 Η ένδειξη αυτή 
υποσημαίνει ότι η Ακρόπολις επαναλαμβάνει τη μετάφραση του Άστεως με 
εξελληνισμένο τίτλο. Η αντιβολή, εντούτοις, έδειξε ότι υπάρχουν διαφορές 
μεταξύ των δύο μεταφράσεων.14 Θα αναφερθούμε στις κυριότερες:

Η πρώτη είναι ποσοτική. Η μετάφραση του Άστεως εκτείνεται σε 149 επιφυλ-
λίδες, ενώ της Ακροπόλεως σε 89. Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε ότι το Άστυ 
είναι εξάστηλο, ενώ η Ακρόπολις επτάστηλη, και ότι κυρίως στις πρώτες συνέ-

11 Η κατηγορία της λογοκλοπής ήταν η κορύφωση της εναντίωσης του γαλλικού λογοτεχνικού 
εθνικισμού (μια φάση του οποίου ξεκίνησε το 1894 με το άρθρο του J. Lemaître, «De l’influence récente 
des littératures du Nord») απέναντι στον κοσμοπολιτισμό (Σκανδιναβοί και ρώσοι – στους οποίους 
συμπεριλάμβαναν τον Σιέγκεβιτς), ο οποίος γοητεύει «un public snob» που δεν αντιλαμβάνεται ότι 
τα ξένα μυθιστορήματα δεν είναι παρά επεξεργασμένες αναμνήσεις παλαιότερων γαλλικών μυθιστορη-
μάτων (ό.π., σ. 94-117). 

12 Ό.π, σ. 65-67. 
13 Εφ. Ακρόπολις, 7.12.1905.
14 Δεν θα μας απασχολήσουν τα τυπογραφικά λάθη ή άλλες αβλεψίες στην Ακρόπολι, όπως π.χ. ότι 

το «Μέρος Τρίτον» του μυθιστορήματος (αρχ. Το Άστυ, 17.11/79δ, Ακρόπολις, 3.2/δ) αναφέρεται στο 
εξής (δηλ. από τις 4.2.1906 και μετά) στους υποτίτλους των επιφυλλίδων ως «Μέρος Δεύτερον».
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χειες η μετάφραση καταλαμβάνει παραπάνω από μία σελίδες, ενώ προς το τέ-
λος ενίοτε περιορίζεται σε τρεις, τέσσερις ή πέντε στήλες της τέταρτης σελίδας. 

Οι επόμενες διαφορές, τις οποίες χαρακτηρίζουμε καταχρηστικά ποιοτι-
κές, αφορούν το παρακείμενο και το κείμενο. Στο παρακείμενο περιλαμβάνε-
ται η κραυγαλέα διαφημιστική καμπάνια της Ακροπόλεως, η οποία αρχίζει δέκα 
ημέρες πριν από τη δημοσίευση (24.11.1905). Το μέγεθος των διαφημίσεων 
ποικίλλει, φτάνοντας μερικές φορές μαζί με την εικονογράφηση και ένα εκτε-
ταμένο απόσπασμα από το μυθιστόρημα να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέ-
ρος της πρώτης σελίδας της εφημερίδας (όπως για παράδειγμα στις 30.11.1905). 
Στο σύνολο των διαφημίσεων το μυθιστόρημα το οποίο προτρέπονται οι ανα-
γνώστες της Ακροπόλεως να διαβάσουν χαρακτηρίζεται κεφαλαιογράμματα 
ως «ΤΟ ΜΕΓΑ ΘρΗΣΚΕΥΤιΚΟΝ ή ΧριΣΤιΑΝιΚΟΝ ΜΥΘιΣΤΟρΗ-
ΜΑ ΤΗΣ “ΑΚρΟΠΟλΕωΣ”». Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η εικονογρά-
φηση των πρωταγωνιστικών προσώπων του μυθιστορήματος, πραγματικών 
και φανταστικών, καθώς και των χαρακτηριστικότερων σκηνών του έργου, 
την πηγή των οποίων δεν κατορθώσαμε να εντοπίσουμε. 

Οι τροποποιήσεις οφείλονται στη διάθεση του διασκευαστή να απλοποιή-
σει γλωσσικά το κείμενο του Άστεως για να το κάνει προσιτό στον αναγνώστη. 

(α) Για τον λόγο αυτό αφαιρεί, κατ’ αρχάς, όλες τις λατινικές λέξεις, με 
εξαίρεση τη φράση «Quo vadis Domine?», η οποία παρατίθεται και στα λα-
τινικά και σε ελληνική μετάφραση (Ακρόπολις, 30.3/ζ: «Ποῦ ὑπάγεις Κύ-
ριε;»), αφού αποτελεί τον γενικό τίτλο της μετάφρασης. 

(β) Η απλοποίηση περιλαμβάνει και ενδογλωσσική μετάφραση, η οποία 
περιορίζεται στο λεξιλόγιο και στην απλούστευση της συντακτικής δομής ή 
σε πρωτοβάθμιου τύπου επεξηγήσεις∙ είναι μη συστηματική, σπασμωδική και, 
ενίοτε, κακοποιεί το κείμενο του Άστεως με την καταφυγή σε έναν αχρείαστο 
εκδημοτικισμό, π.χ.:

1. Το Άστυ (29.9/39β): Ὅταν ἡ ἀμφιλύκη ἤρχισε νὰ πίπτῃ, […].
 Ακρόπολις (24.12/ζ): Ὅταν ἐνύκτωσε […].

2. Το Άστυ (11.9/22στ): Ἡ σεβαστὴ θεΐσκη (μικρὰ θεότης) […].
 Ακρόπολις (14.12/γ): Ἡ σεβαστὴ θεούλα […].

3. Το Άστυ (24.9/34ε): Εἶμαι γέρων, […] κ’ ἐνίοτε πάσχω διαλείψει[ς] τῆς μνήμης.
 Ακρόπολις (21.12/ζ): Εἶμαι γέρων […] κ’ ἐνίοτε πάσχω ἀπὸ ξεχαμάρα. 

Τέτοιου είδους επιλογές μας πείθουν ότι ο διασκευαστής δεν είναι ο Παπα-
διαμάντης, αν και προσγράφεται σε αυτόν η μετάφραση. Πρέπει πάντως να ση-
μειωθεί ότι ο απλοποιητικός, έως υπεραπλουστευτικός, ζήλος του διασκευαστή 
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εκδηλώνεται στις πρώτες συνέχειες και μειώνεται ή ακυρώνεται στις επόμενες, 
και μάλιστα από τη στιγμή που προστίθεται το όνομα του Παπαδιαμάντη. 

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα για τη διαπίστωσή μας προκύπτει από 
την αντιβολή αποσπασμάτων του μυθιστορήματος15 που παρατίθενται στη δια-
φημιστική αγγελία της 30.11.1905 – «ἵνα ἐξ ὄνυχος κρίν[ουν οι αναγνώστες] τὸν 
λέοντα» – με το ίδιο κείμενο, όπως παρατίθεται στην κανονική του θέση στο 
μυθιστόρημα (22.3/γ-ζ). Οι πολυάριθμες απλοποιητικές μεταβολές της διαφή-
μισης έχουν εξαφανιστεί τη δεύτερη φορά και το κείμενο ακολουθεί το Άστυ.16

(γ) Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παραλείψεις, οι οποίες εμ-
φανίζονται με δύο μορφές: 

(i) Υπό μορφή περιληπτικής απόδοσης τμημάτων τα οποία περιέχουν πλη-
θώρα ανθρωπωνυμίων ή τοπωνυμίων ή λεπτομερείς περιγραφές ιστορικών 
γεγονότων και ρωμαϊκών ηθών. Π.χ.:

(1) Το Άστυ (24.8/5β) : Ὁ λαὸς οὗτος, ἐνεθυμεῖτο καλῶς, ἠγάπα ποτὲ τὸν Βρεταννικόν, τὸν 
ὁποῖον εἶχε δηλητηριάσει ὁ Νέρων, καὶ τὴν Ἀγριππίναν τὴν ὁποίαν εἶχε δολοφονήσει, καὶ τὴν 
Ὀκταβίαν, τὴν ὁποίαν εἶχον καταπνίξει, καὶ τὸν Ρουβέλλιον Πλαῦτον τὸν ὑπερόριον, καὶ τό-
σους ἄλλους.

Ακρόπολις (4.12/θ): «Ἄλλως ἐνθυμεῖτο, ὅτι ὁ λαὸς ἠγάπα ὅλους ἐκείνους τοὺς ὁποίους 
ἐβασάνισεν ὁ Νέρων.

(2) Το Άστυ (13.1/122β-γ): Ὁ φύλαξ τῶν Λάκκων διώρισε τέσσαρας ἄνδρας καὶ μεταξὺ 
αὐτῶν τὸν Βινίκιον καὶ ἤρχισε μετὰ τῶν ἄλλων νὰ σωρεύῃ τὰ πτώματα εἰς τοὺς κραββάτους.

Ὁ Βινίκιος ανέπνευσε. Τώρα τουλάχιστον εἶχε τὴν βεβαιότητα, ὅτι θ’ ἀνεύρισκε τὴν Λυ-
γίαν. Πρῶτον ἐξήτασε λεπτομερῶς τὸ πρῶτον κελλίον καὶ δὲν ἀνεκάλυψε τίποτε. Εἰς τὸ δεύ-
τερον καὶ τὸ τρίτον αἱ ἔρευναί του ἀπέβησαν ἐπίσης ἄκαρποι.

Ἐντούτοις ἦτο ἐξώρας∙ εἶχον ὰποκομίσει τὰ σώματα. Οἱ φύλακες εἶχον κατακλιθῆ εἰς τοὺς 

15 Πρόκειται για τις σ. 606-611 του γαλλικού κειμένου, οι οποίες αντιστοιχούν στις επιφυλλίδες του 
Άστεως (28.1/136 και 29.1/137α-β).

16 Μερικά παραδείγματα (εφ. Ακρόπολις 30.11.1905, 22.3.1906/γ-ζ): ἔδωκες τὴν ἄδειαν / ἐπέτρεψες, 
καθρέπτην / κάτοπτρον, νὰ ἀφήσῃ / νὰ καταλίπῃ, ὅσους ἔκαυσαν ὡς δᾷδας / ὅσους ἔκαυσαν, ἀπεκοι-
μήθησαν μετὰ τὸ μαρτύριον μέσα εἰς τοὺς κόλπους τοῦ Κυρίου / ἀπεκοιμήθησαν μετὰ τὸ μαρτύριον ἐν 
κόλποις Κυρίου, μέσα εἰς τὴν φωλεὰν τοῦ θηρίου / εἰς τὴν φωλεὰν τοῦ Θηρίου, τριαντατέσσερα χρόνια 
εἶχον περάσει ἀπὸ τὸ Πάθος καὶ τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καὶ αὐτὸς δὲν εἶχε γνωρίσει ἀκόμη ἡσυχίαν / 
Ἀπὸ τριάκοντα καὶ τεσσάρων ἐτῶν, ἀπὸ τοῦ θανάτου καὶ τῆς Ἐγέρσεως τοῦ Κυρίου ἡσυχίαν δὲν εἶχε 
γνωρίσει, Ἐὰν ἡ βία τοῦ Ἅδου καταπέσῃ ἐπὶ σοῦ τοῦ διδασκάλου μας, τότε ἐκεῖνοι τῶν ὁποίων ἡ καρδία 
δὲν ἔχει στερεωθῇ ἀκόμη καὶ σαλεύεται, θὰ εἴπουν: «Ποῖος λοιπὸν εἶνε ἀνώτερος ἀπὸ τὸν Νέρωνα;» / 
ἐάν ἡ βία τοῦ Ἅδου ἐπιπέσῃ κατὰ σοῦ, τοῦ διδασκάλου μας, τότε ἐκεῖνοι τῶν ὁποίων ἡ καρδία εἶνε σα-
λευμένη ἤδη, θὰ εἴπωσι: «Τίς εἶνε κρείττων τοῦ Νέρωνος;», ἀσυλλήπτους ἀποχρώσεις / ἀναφεῖς ἀπο-
χρώσεις, φυλλωμάτων / φυλλάδων, Ἡ αὐγὴ κατωπτρίζετο εἰς τὰς σταγόνας τῆς δρόσου μεταξὺ τοῦ εὐα-
ρέστου ψιθυρισμοῦ τῶν κλώνων / Ἡ ἠὼς κατωπτρίζετο εἰς τὰς σταγόνας τῆς δρόσου, μεταξὺ τοῦ θροῦ 
τῶν κλώνων, Ἕνας ἄνθρωπος ἔρχεται πρὸς ἡμᾶς μαζὶ μὲ τὴν μαρμαρυγὴν τοῦ ἡλίου / Εἷς ἄνθρωπος 
ἔρχεται πρὸς ἡμᾶς ἐν τῇ μαρμαρυγῇ τοῦ ἡλίου.
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διαδρόμους τοὺς χωρίζοντας τὰ κελλία καὶ ἐκοιμῶντο. Τὰ παιδία, βαρυθέντα νὰ κλαίωσιν, εἶχον 
σιωπήσει· οὐδὲν ἠκούετο εἰμὴ ἡ ἀσθματικὴ ἀναπνοὴ τῶν καταθλιβομένων στέρνων κ’ ἐδῶ κ’ 
ἐκεῖ ἀκόμη ψίθυρος προσευχῶν.

Ὁ Βινίκιος εἰσῆλθεν εἰς τέταρτον ὑπόγειον, μικρότερον τῶν προηγουμένων καὶ ὕψωσε τὸ 
φανάριόν του.

Ακρόπολις (15.3/β-γ): Ὁ φύλαξ τῶν Λάκκων διώρισε τέσσαρας ἄνδρας καὶ μεταξὺ αὐτῶν 
τὸν Βινίκιον διὰ νὰ γυρίσουν ὅλα τὰ κελλία.

Εἰς τὰ τρία πρῶτα ὁ Βινίκιος δὲν ἀνεκάλυψε τίποτε.
Ὁ Βινίκιος εἰσῆλθεν εἰς τέταρτον ὑπόγειον, μικρότερον τῶν προηγουμένων καὶ ὕψωσε το 

φανάριόν του.

(ii) Σημαντικότερο ρόλο στη συντόμευση, αλλά και στην απλοποίηση του 
κειμένου, διαδραματίζει η δεύτερη και κυριότερη κατηγορία παραλείψεων, 
δηλαδή η απαλοιφή εκτενών τμημάτων κειμένου, που εντείνεται σε τέτοιο 
βαθμό προς το τέλος, ώστε ολόκληρα κεφάλαια του πρωτοτύπου να καταλαμ-
βάνουν μόνο μισή στήλη της Ακροπόλεως (π.χ. 18.3/ε).17 

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να εξετάσει κανείς αν υπάρχει κάποιο σύ-
στημα και κάποια ενιαία αιτιολόγηση στη διαδικασία της παράλειψης. Επι-
σημάνθηκε ήδη ότι κυρίαρχο χαρακτηριστικό του γαλλικού κειμένου είναι η 
απόδοση των ηθών της νερώνειας εποχής, η οποία μετωνυμικά εκπροσωπείται 
από την ανώτερη ρωμαϊκή κοινωνία και τη νεοπαγή χριστιανική κοινότητα. 
Η πρώτη εξεικονίζεται στη χλιδή των συμποσίων της, στα πολυπληθή αμφι-
θέατρά της, στις εκλεπτυσμένες καθημερινές συνήθειες διακεκριμένων μελών 
της, όπως ο Πετρώνιος, και στις ποιητικές παραστάσεις του Νέρωνα. Μολο-
νότι ενίοτε χαρακτηρίστηκαν «αρχαιολογικά», τα τμήματα αυτά αντιμετω-
πίστηκαν θετικά σε μια εποχή που βρισκόταν στην ακμή του ο αισθητισμός. 
Η θετική αντιμετώπιση, όμως, προϋποθέτει ένα κοινό που έχει εξοικείωση με 
την ιστορική στιγμή της Παρακμής, διαστέλλει την αισθητική από την ηθική 
και διαθέτει επαρκή αρχαιογνωσία ώστε να αντιλαμβάνεται τα διακειμενικά 
παιχνίδια. Προφανώς τέτοιο ήταν το κοινό στο οποίο στόχευε το Άστυ, όχι 
όμως και η Ακρόπολις. Έτσι, σκηνές, όπως αυτή στην οποία ο Πετρώνιος και 

17 Κατά τη συζήτηση μάς επισημάνθηκε από τον κ. Φίλιππο Παππά, τον οποίο ευχαριστούμε και 
εδώ, ότι ήταν συνήθης πρακτική των εφημερίδων να «συντομεύουν» ένα μυθιστόρημα με αλλεπάλλη-
λες περικοπές, ιδίως προς το τέλος, εάν από τις πωλήσεις της εφημερίδας προέκυπτε ότι δεν είχε απή-
χηση στο αναγνωστικό κοινό. Είναι ενδεικτικό ότι πριν ακόμη τελειώσει το Ποῦ ὑπάγεις; η Ακρόπολις 
(από 29.3.1906) δημοσιεύει ως «μέγα θρησκευτικὸν ἀνάγνωσμα» το μυθιστόρημα του Θ. Σεζ, Μύριαμ 
ἡ ἐκ Μαγδάλων [= Théodore Chèze, Myriam de Magdala. Roman, Παρίσι, Plon-Nourrit, 1903], ενώ 
μετά το Quo Vadis? στο Άστυ (από 6.2.1901) δημοσιεύεται Ἡ παράδοξος ἱππηλασία τοῦ Μόρρουβη Τζῶκες 
του ρούδγιαρδ Κίπλιγκ [= Rudyard Kipling, The Strange Ride of Morrowbie Jukes] από τα γαλλικά, 
σύμφωνα με τη λαμπρινή Τριανταφυλλοπούλου. 
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ο ανιψιός του, Βινίκιος, συνομιλούν σε αίθουσα λουτρού και δέχονται τις φρο-
ντίδες των δούλων, εξαφανίζονται.

1. Το Άστυ (20.8/1στ - 21.8/2α-δ): ὁ Μάρκος [Βινίκιος] εἰσῆλθεν εἰς λουτρὸν χλιαροῦ ὕδατος. 
—Ἆ! Περιττὸν νὰ σ’ ἐρωτήσω ἂν συμμερίζωνται τὸν ἔρωτά σου, παρετήρησεν ὁ Πετρώ-

νιος, θεωρῶν τὸ νεαρὸν μάρμαρον ἐξ οὗ ἦτο πλασμένον τὸ σῶμα τοῦ Βινικίου· ἐὰν ὁ Λύσιππος 
σ’ ἔβλεπε, θὰ ἐκόσμεις τὴν πύλην τὴν ἄγουσαν εἰς τὸ Παλατῖνον, ὡς νεαρός τις Ἡρακλῆς. 

Ὁ νέος ἐμειδίασε κ’ ἐβυθίσθη εἰς τὸν λουτῆρα, περιρραντίσας ἓν ψηφιδωτόν, τὸ ὁποῖον 
παρίστανε τὴν Ἥραν καθ’ ἣν στιγμὴν παρακαλεῖ τόν ὕπνον ν’ ἀποκοιμίσῃ τὸν Δία.

Καθὼς ἐτελείωσεν ὁ Βινίκιος τὸ λουτρὸν του καὶ παρεδόθη καὶ αὐτὸς εἰς τοὺς εὐκινήτους 
δακτύλους τῶν ἀποπτιλωτῶν, ὁ ἀναλέκτης ἤ ἀναγνώστης, μὲ τοὺς κυλίνδρους τοῦ παπύρου 
ἐντὸς μαγγάνου χαλκίνου, εἰσῆλθεν. […]

Ἀλλ’ εἰς τὸ χριστήριον ἡ προσοχὴ τοῦ Βινικίου εἱλκύσθη ἀπὸ τὰς θαυμασίας θεραπαινί-
δας. Δύο μεταξὺ τούτων, Αἰθιοπίδες, ἤρχισαν νὰ προστρίβωσι μὲ ἀρώματα τῆς Ἀσίας τὸ σῶμα 
τῶν λουομένων· ἄλλαι, Φρυγίδες ἐπιδέξιοι εἰς τὴν τέχνην τῆς κομμώσεως, ἐκράτουν εἰς ἁπαλὰς 
χεῖρας χάλκινα κάτοπτρα καὶ κτένια· ἄλλαι, Ἑλληνίδες κόραι ἐκ τῆς Κῶ, περιέμενον νὰ κοσμή-
σωσι μὲ πτυχὰς ἀγαλματώδεις τὰς τηβέννους τῶν κυρίων των. […]

—Ὡραιότερα σώματα ἀδύνατον νὰ εὕρῃ τις οὔτε εἰς τὸ παλάτιο[ν] τοῦ Χαλκοπώγωνος, 
εἶπεν ὁ Βινίκιος. […]

Ακρόπολις (4.12/β): —

Το ίδιο συμβαίνει και με τα συνθέματα του Νέρωνα (παράδειγμα 1) ή τους 
στίχους του Ορατίου (παράδειγμα 2) που μεταφράζονται στο Άστυ σε ύφος 
ομηρικό, αλλά απαλείφονται στην Ακρόπολι: 

1. Το Άστυ (5.1/114β-γ): Ὦ Λητοῦς υἱέ, ἑκηβόλε μάντι, / ἀνάσσων τῆς Τενέδου καὶ Χίου καὶ 
τῆς Χρύσης / ὑπὸ τὴν σὴν ὁ σχὼν αἰγίδα. / Ἴλιον τὴν ἱρήν, / εἰς τῶν Ἀτρειδῶν τὴν μῆνιν / τί 
παρέδωκας ταύτην;… καὶ ἔτλης / ὦ Σμινθεῦ, ἵνα ἐπὶ τῶν σῶν / πανιέρων βωμῶν ρεύσῃ / τὸ 
αἷμα τῶν Τρῴων;… / Ἄς ρεύσῃ καὶ πάλιν αἷμα / ἐπὶ τῶν βωμῶν τῶν σῶν!…/

Ὦ ἀργυρότοξ’ ἑκηβόλε, / πρὸς σὲ γερόντων χεῖρες / σεβάσμιαι ἀνετάθησαν… / Πρὸς 
σὲ μητέρων ἱκέτιδες / ἀνῆλθον κραυγαὶ. / Σὺ δὲ, σκληρότερος πέτρας τὸ σὸν / κῆρ, ὦ Σμιν-
θεῦ / ἀπηνής, νηλεὴς ἔστης! […]

Φθογγῇ θείας λύρας τῆς σῆς / ἐκάλυψας τὰς δεήσεις, τὰς κραυγάς, τοὺς στόνους, / ἄτεγκτε 
Σμινθεῦ! Ἀλλὰ καὶ σήμερον, / ὡς ἄνθος δροσοστάλακτον τὸ ὄμμα / δακρύοις, οὐαὶ, τήκεται! / 
ὁπόταν, εἰς τὸν ἦχον τοῦ ὕμνου μου / ἄφνω ἐκ τοῦ σωροῦ τῶν / ἐρειπίων τῶν ἀρχαίων ἀνα-
θρώσκῃ / τὸ δούλιον ἦμαρ, Ἡφαίστου βρέμοντος… / Σμινθεῦ!… ποῦ Σμινθεὺς ἦν τότε;…

Ακρόπολις (9.3/ε): Ὦ Λητοῦς υἱέ, ἑκηβόλε μάντι, / ἀνάσσων τῆς Τενέδου καὶ Χίου καὶ 
τῆς Χρύσης.

2. Το Άστυ (21.1/130β): Ὣς σε πότνια Κύπρις δῖα / χρὶ Διὸς αἰγλῆντες, κοῦροι δισσοὶ / ἀνέ-
μων τε πατὴρ ἰθύνοι…

Ακρόπολις (18.3/στ): —
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Την ίδια τύχη έχουν και τμήματα του κειμένου που περιλαμβάνουν π.χ. τις 
απόψεις του Πετρωνίου, ο οποίος με φιλοσοφική απάθεια εξηγεί γιατί αδυνατεί 
ως αισθητιστής να μεταστραφεί στον χριστιανισμό, προκρίνοντας μια αισθητι-
στική αυτοκτονία, (παράδειγμα 1), καθώς και διλημματικές καταστάσεις, εσω-
τερικούς αγώνες, κρίσεις πίστης και απιστίας, όπως συμβαίνει με τον εκχριστια-
νισμένο ερωτευμένο Βινίκιο πριν από το μαρτύριο της λυγίας (παράδειγμα 2):
1. Το Άστυ (2.2/141α-γ): […] Λοιπὸν, ὄχι, ὄλβιε σύζυγε τῆς ροδοδακτύλου Ἠοῦς, τὸ δόγμα 
σας δὲν εἶνε πρόσφορον δι’ ἐμέ. […] Καὶ ἂν ὁ Θεὸς σας ἀξιοῖ νὰ τοὺς ἀγαπῶ ὅλους, διατὶ δὲν 
τοὺς ἐπροίκισεν ἐν τῇ ἀδυναμίᾳ του μέ ὄψιν εὐειδεστέραν, […] Ὅστις ἀγαπᾷ τὸ κάλλος, γί-
νεται δι’ αὐτοῦ τούτου ἀνίκανος ν’ ἀγαπήσῃ τὴν δυσμορφίαν. […]

Ἔπειτα, καὶ ἂν εἶχον ἐπιθυμίαν νὰ σὲ ἀκολουθήσω ἐκεὶ ὅπου θέλεις νὰ μὲ ὁδηγήσῃς, δὲν 
δύναμαι. Καὶ περιπλέον, δὲν θέλω∙ […] Καὶ αὐτὸς ὁ Παῦλός σας ὁ Ταρσεὺς μοὶ ἐξήγησεν, 
ὅτι, διὰ τὸν Χριστόν, ὀφείλει τις νὰ παραιτήσῃ τοὺς ἐκ τῶν ρόδων στεφάνους, τὰ συμπόσια 
καὶ τὴν ἡδονήν. […] ἀλλ’ ἐγὼ τῷ ἀπήντησα ὅτι διὰ τὴν ἄλλην αὐτὴν εὐτυχίαν εἶμαι πολὺ γέ-
ρων· ὅτι οἱ ὀφθαλμοὶ μου θὰ ἡδύνωνται πάντοτε εἰς τὴν θέαν τῶν ρόδων καὶ ὅτι ἡ ὀσμὴ τῶν 
ἴων θὰ μοὶ εἶνε πάντοτε ἀσυγκρίτως τερπνοτέρα ἀπὸ τήν ὀσμὴν τοῦ <ρυ>ρυπῶντος «πλησί-
ον μου» τῆς Σωβύρρης. Ἰδοὺ οἱ λόγοι μου.

Ακρόπολις (28.3/η): —

2. Το Άστυ (22.1/131α-δ): […] Ἐὰν ἔμελλε νὰ ἴδῃ τὴν βάσανον τῆς Λυγίας, ὅλη ἡ ἀγάπη του, 
τοῦ ἐφαίνετο, θά μετεβάλλετο εἰς μῖσος, καὶ ἡ πίστις του εἰς ἀπόγνωσιν. Καὶ κατετρύχετο ἀπὸ 
τὸν φόβον μήτοι προσέβαλλε τὸν Χριστὸν αὐτόν, τὸν ὁποῖον ἐπεκαλεῖτο. […] 

Τοῦ ἤρχετο πειρασμὸς παραφροσύνης, νὰ ὁρμήσῃ κατὰ τοῦ Νέρωνος καὶ νὰ τὸν πνίξῃ 
ἐκεῖ. Συγχρόνως δὲ ἐν[ν]όει ὅτι, διὰ τῆς ἐπιθυμίας ταύτης, πάλιν προσέβαλλε τὸν Χριστὸν καὶ 
παρέβαινε τὰς ἐντολὰς του. Κατὰ στιγμὰς ἀστραπαὶ ἐλπίδος διήρχοντο τὸν νοῦν του… […] 
Ἀλλ’ ἡ ἐλπὶς ἐνέδιδε πάραυτα εἰς θλῖψιν ἄμετρον. […]

[…] κατέληξεν εἰς τὴν ἰδέαν, ὅτι διὰ τῆς πίστεως μόνης ἠδύνατο ἀκόμη νὰ τὴν σώσῃ! 
[…] 

Ακρόπολις (19.3/α): —

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παραλείψεις που σχετίζονται με 
τον χριστιανισμό, με δεδομένο ότι η Ακρόπολις διαφήμισε το Ποῦ ὑπάγεις; ως 
μέγα χριστιανικό μυθιστόρημα. Και στην περίπτωση αυτή ακολουθείται το 
γενικότερο πλαίσιο: 

(1) Περιληπτική απόδοση όλων των τμημάτων που περιέχουν λεπτομερείς 
και ασφαλείς πληροφορίες από τις πηγές, όπως τα σχετικά με τον πρότερο βίο 
του Αποστόλου Παύλου. 

Το Άστυ (15.10/55α): Ἐγὼ εἶμαι ὅστις, ἐνῷ ἐλιθοβολοῦσαν τὸν Στέφανον, ἐφύλαττον τὰ ἐνδύ-
ματα τῶν δημίων. Ἤθελα νὰ ἐξαλείψω τὴν ἀλήθειαν τοῦ Κυρίου ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς καὶ 
ὅμως ὁ Κύριος μὲ προώριζε νὰ τὸν κηρύξω εἰς ὅλην τὴν οἰκουμένην. Τὸν ἐκήρυξα ἐν Ἰουδαίᾳ, 
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ἐν Ἑλλάδι, εἰς τὰς Νήσους καὶ εἰς τὴν πόλιν ταύτην τὴν ἀσεβῆ, ὅταν πρώτην φορὰν διέτριψα 
ὡς δεσμώτης. Ἀλλ’ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται! Καὶ νῦν, ὅτε ὁ ἀδελφὸς μου, Πέτρος, μ’ ἐκά-
λεσε πλησίον του, ἔρχομαι καὶ πάλιν νὰ ῥίψω τὸ καλὸν σπέρμα εἰς τὴν γῆν ταύτην τὴν πετρώ-
δη, τὴν ὁποίαν ὁ Κύριος θὰ γονιμοποιήσῃ, ὥστε νὰ παραγάγῃ ἄφθονον συγκομιδήν.

Ακρόπολις (11.1/ζ): Ἐγὼ εἶμαι ὅστις, ἐνῷ ἐλιθοβολοῦσαν τὸν Στέφανον, ἐφύλαττον τὰ 
ἐνδύματα τῶν δημίων. Ἤθελα νὰ ἐξαλείψω τὴν ἀλήθειαν τοῦ [Κυρίου].

(2) Παράλειψη όλων σχεδόν των παραθεμάτων από τις Επιστολές του 
Παύλου: 

Το Άστυ (19.1/128στ): Ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καί οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ καρδία οὐ λελόγισται, ἃ 
ἠτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν Αὐτόν. (Προς Κορινθίους Ά , 2:9) 

Ακρόπολις (18.3/ε): —

(3) Αναφορικά με τις προσθήκες του Παπαδιαμάντη σχετικά με το πρω-
τείο του Πέτρου και την οικουμενικότητα της εκκλησίας (Το Άστυ, 21.12/104ε 
και 30.1/138γ), γνωρίζουμε ότι έχει παραλειφθεί το μεγαλύτερο μέρος της 
δεύτερης εκτός του χωρίου: «—Ἐξηγοράσθης; εἶσαι τοῦ Χριστοῦ.» (Ακρό-
πολις, 23.3/δ), ενώ για την πρώτη δεν μπορούμε να αποφανθούμε, διότι δε 
βρήκαμε το φύλλο της 3.3.1906 στο οποίο αντιστοιχούσε. 

(4) Παράλειψη των δύο υποσημειώσεων του μεταφραστή αναφορικά με 
τον Χίλωνα (Το Άστυ, 23.12/106δ-ε και 1.1/112β)∙18 μάλιστα, στη δεύτερη πε-
ρίπτωση παραλείπεται και το τμήμα του κειμένου το οποίο σχολιαζόταν στην 
υποσημείωση (Ακρόπολις, 7.3.1906). 

Τα σχετικά, πάντως, με τους διωγμούς και τις σκηνές των μαρτυρίων των 
χριστιανών, και ιδίως η αριστουργηματική μετάφραση της πάλης του Ούρσου 
με τον ταύρο για να σώσει τη λυγία (Το Άστυ, 23.1/132β-ε =Ακρόπολις, 19.3/δ-
στ) παραμένουν σχεδόν άθικτα. 

Είναι φανερό ότι η εκδοχή της Ακροπόλεως στοχεύει στην εκλαΐκευση του 
κειμένου, και γι’ αυτό, εκτός από την περιπέτεια, παραλείπει ό,τι θα ήταν πολύ 
ερεθιστικό ή πολύ δύσπεπτο για τους αναγνώστες της. 

Τρία χρόνια αργότερα, το 1908, διαβάζουμε στην εφημερίδα Σκριπ ότι ο 
εκδότης, Αντώνιος Σαραβάνος, εκδίδει «το περιώνυμον Quo Vadis», εικο-
νογραφημένο σε πεντάλεπτα φυλλάδια με τον τίτλο Νέρων ὁ Τύραννος.19 Αν 

18 Βλ. σχετικά σε αυτό τον τόμο την ανακοίνωση των Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, Κ. ιωαννίδου, Δ. 
Κιτσίνου, Α. Νικολέτου & Κ. Παπαδίνα, «Παπαδιαμάντης μεταφράζων. Η περίπτωση του Quo vadis?».

19 Ερρίκου Σιέγκεβιτς, Νέρων ὁ Τύραννος (Quo vadis?), Παράφρασις: Σπ. Νικολόπουλου, Αθήναι, 
εκδ. Αντ. Σαραβάνος, 1908. Στο εξώφυλλο παρατίθεται ως μότο μέσα σε εισαγωγικά το εξής: «Ὁ “Νέ-
ρων ὁ Τύραννος” θεωρεῖται τὸ τελευταῖον ἀριστούργημα τῆς παγκοσμίου φιλολογίας. Ἀριθμεῖ χιλιάδας 
ἐκδόσεων εἰς ὅλας τὰς γλώσσας. Ὅταν τις τὸ ἀναγιγνώσκῃ, τέρπεται, γοητεύεται, συγκινεῖται, κλαίει».
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κρίνουμε από την περίληψη, καταλαβαίνουμε ότι η εκλαΐκευση συνεχίζεται: 
το μελοδραματικό love-story τοποθετείται στην κορυφή, ο Χίλων υποβαθμί-
ζεται και η λυγία παραδίδεται στα θηρία από το μίσος της αντιζήλου Ποπ-
παίας. Οι διωγμοί εντάσσονται στο «sensation» και όχι στο θρησκευτικό 
μυθιστόρημα.20 

Η διασκευασμένη μετάφραση Ποῦ ὑπάγεις; είναι η δεύτερη, όσο ξέρουμε, 
από τις τρεις απόπειρες απλοποίησης ή μεταγλώττισης παπαδιαμαντικής με-
τάφρασης. Είναι ειρωνεία ότι οι μεταγλωττίσεις του παπαδιαμαντικού έργου 
αρχίζουν από τις μεταφράσεις. Ο Παπαδιαμάντης, δηλαδή, διασκευάζεται ως 
μεταφραστής πριν αρχίσει να διασκευάζεται ως συγγραφέας! 

Η πρώτη απόπειρα είναι η έκδοση «εκ των Καταστημάτων της “Ακροπό-
λεως”», χωρίς το όνομα του μεταφραστή και χωρίς χρονολογία, του βιβλίου 
του Φρειδερίκου Φάρραρ Ὁ βίος τοῦ Χριστοῦ.21 Το βιβλίο είχε εκδοθεί ως 
«μετάφρασις ἐκ τοῦ ἀγγλικοῦ» από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, το 1898, με το όνο-
μα του μεταφραστή (Αλ. Παπαδιαμάντης) και αριθμούσε 416 σελίδες.22 Στην 
αχρονολόγητη έκδοση αριθμεί 302, και το κυριότερο, εκτός της συντόμευσης, 
είναι ότι πρόκειται για μια έκδοση που εκδημοτίκιζε τη μετάφραση του Πα-
παδιαμάντη. «Ήταν προφανές», σχολιάζει ο Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, 
«ότι ο Βλ. Γαβριηλίδης είχε αποπειραθεί να αλιεύσει ένα ευρύτερο αναγνω-
στικό κοινό, που ενδέχεται να δυσκολευόταν με την ιερατική εν πολλοίς γλώσ-
σα της παπαδιαμαντικής μετάφρασης».23 

Η δεύτερη απόπειρα είναι το Ποῦ ὑπάγεις; (1905-1906), και η τρίτη ο Πύρ-
γος του Δράκουλα του Μπραμ Στόουκερ, που πρωτοδημοσιεύτηκε στο Νέον 
Άστυ το 1903 και «με σημαντικές αποκλίσεις», σύμφωνα με τον Ν. Δ. Τρια-
νταφυλλόπουλο και τη λαμπρινή Τριανταφυλλοπούλου, από τις 30 Απριλίου 
του 1906, χωρίς το όνομα του μεταφραστή στο περιοδικό Α.Ο.Δ.Ο. («Απ’ όλα 
δι’ όλους») της Ακροπόλεως.24

20 «Νέρων ὁ Τύραννος: το περιώνυμον Quo vadis», εφ. Σκριπ, 8.2.1908.
21 Φρειδερίκος Γ. Φάρραρ, Ὁ βίος τοῦ Χριστοῦ, Αθήνα, εκ των Καταστημάτων «Ακροπόλεως», 

χ.χ.έ. Βλ. σχετικά Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος και λαμπρινή Τριανταφυλλοπούλου, «Παλαιότατη με-
ταγλώττιση παπαδιαμαντικής μετάφρασης (Σύντομη πρόδρομη ανακοίνωση)», «Ο Παρδαλός Συρι-
κτής της Εμλίνης». Για τον μεταφραστή Παπαδιαμάντη, Αθήνα, Νεφέλη, 2007, σ. 44-46.

22 Φρειδερίκος Γ. Φάρραρ, Ὁ βίος τοῦ Χριστοῦ, μτφρ. Αλ. Παπαδιαμάντης, Αθήνα, εκ των Κατα-
στημάτων «Ακροπόλεως», 1898 (σε δεύτερη έκδοση με φιλολ. επιμ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου και 
λαμπρινής Τριανταφυλλοπούλου, Αθήνα, Δόμος, 2002).

23 Τριανταφυλλόπουλος και Τριανταφυλλοπούλου, ό.π. (σημ. 21), σ. 45.
24 Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος και λαμπρινή Τριανταφυλλοπούλου, «Παρατηρήσεις στην παπα-

διαμαντική μετάφραση του μυθιστορήματος “Ο πύργος του Δράκουλα του Μπραμ Στόουκερ”», περ. 
Η Μελέτη, τχ. 6 (2010) 265-288. 
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Η συγκυρία αυτή είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και οδηγεί την έρευνα 
προς πολλές κατευθύνσεις: και προς την πλευρά του «πάτρονα» Βλάση Γα-
βριηλίδη, ο οποίος στοχεύει στις αρχές του 20ού αιώνα να ανοίξει τα έντυπά 
του σε ένα ευρύτερο κοινό με την εκλαΐκευση – μεταξύ άλλων – παλαιότερων 
μεταφράσεων ευπωλήτων κειμένων, κυρίως χριστιανικών, αλλά και προς την 
πλευρά του μεταφραστή Παπαδιαμάντη. Ο Παπαδιαμάντης από το 1904 αντι-
μετωπίζει προβλήματα οικογενειακά και οικονομικά, τα οποία, σε συνδυασμό 
με τα προβλήματα υγείας, δυσχεραίνουν τις συνθήκες εργασίας. Ουσιαστικά 
δεν εργάζεται σε καμία εφημερίδα ως μεταφραστής,25 παρά μόνον κατ’ απο-
κοπή στη βραχύβια σειρά «Βιβλιοθήκη εκλεκτών μυθιστορημάτων και διη-
γημάτων» των εκδόσεων Πανδώρα. 

Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι ο Παπαδιαμάντης συναινεί στην ανα-
δημοσίευση των μεταφράσεών του από τον εκδότη Γαβριηλίδη, η οποία μαζί 
με την αναδημοσίευση διηγημάτων του – που αρχίζει την ίδια περίπου περίο-
δο –26 του αποφέρουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα; Προφανώς δεν ευθύ-
νεται για τις αποκλίσεις των διασκευών. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε 
άραγε να δικαιολογήσει κανείς την καθυστερημένη και περίεργη αναφορά του 
ονόματός του στο Ποῦ ὑπάγεις; της Ακροπόλεως ως αποτέλεσμα των αντιδρά-
σεων του ίδιου του συγγραφέα ή των αναγνωστών που αναγνώρισαν την πα-
λαιότερη μετάφραση, με συνέπεια τον περιορισμό των επεμβάσεων στις περι-
κοπές και τη συνακόλουθη ανάδειξη της εγκυρότητας και της καλαισθησίας 
του μεταφραστή Παπαδιαμάντη;

25 Μένει να επιβεβαιωθεί αν πραγματοποιήθηκε η είδηση στη διαφημιστική καμπάνια της νέας 
εφημερίδας Η Αλήθεια (εφ. Σκριπ, 21.4.1906), ότι στην ύλη της θα περιελάμβανε και το «ἠθικώτερον 
καὶ χριστανικώτερον ἔργον “ΓρΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟλΑΣιΝ”», το οποίο «μεταφράζει ἐκ τῆς 
Ἀγγλικῆς ὁ πρύτανις τῶν λογίων μας καὶ βαθὺς μύστις [sic] τῶν ξένων φιλολόγων ΑλΕΞΑΝΔρΟΣ 
ΠΑΠΑΔιΑΜΑΝΤΗΣ προσληφθεὶς ὁριστικῶς εἰς τὸ ἐπιτελεῖον τῆς συντάξεως τῆς “ΑλΗΘΕιΑΣ”» 
(βλ. λαμπρινή Τριανταφυλλοπούλου, «Η πρώτη απόπειρα καταγραφής των ανώνυμων παπαδιαμα-
ντικών μεταφράσεων. Οι “Μεταφράσεις Παπαδιαμάντη” του Γ. Βαλέτα (1940)», περ. Παλίμψηστον, 
τχ. 30 (άνοιξη 2013) 63, σημ. 6). Δεν μπορέσαμε να δούμε την εφημερίδα. Είναι ενδιαφέρον ότι στην 
αναγγελία που δημοσιεύεται στην Ακρόπολι την ίδια ημερομηνία, δεν αναφέρεται το όνομα του Παπα-
διαμάντη. Πρόκειται για το δίτομο βιβλίο Valdemar Adolph Thisted, Letters from Hell, by M. Rowel 
[ψευδ.], λονδίνο 1866. 

26 Βλ. Φ. Α. Δημητρακόπουλος και Γ. Α. Χριστοδούλου, Φύλλα εσκορπισμένα. Τα παπαδιαμαντικά 
αυτόγραφα: Γνωστά και άγνωστα κείμενα, Αθήνα, Καστανιώτης, 1994, σ. 13-18.


	_GoBack



