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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Εἴκοσι χρόνια ἔχουν περάσει ἀπὸ τὸ 1991 ποὺ ἔγινε στὴ Σκιάθο, 20-24 Σε-
πτεμβρίου, τὸ Α´ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη, τοῦ
ὁποίου Συνεδρίου τὰ Πρακτικὰ δημοσιεύθηκαν ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Δόμος
τὸ 1996. Θεωρῶ εὔνοια τῆς τύχης τὸ ὅτι διέτελεσα τότε πρόεδρος τῆς ὀρ-
γανωτικῆς ἐπιτροπῆς –βλ. τὸν ἀπολογισμὸ τοῦ Συνεδρίου ποὺ δημοσίευσα
στὶς σσ. 599-601 τῶν Πρακτικῶν. Ἐπίσης, ὡς πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας
Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν καὶ τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς εἶχα τὴν
εὐθύνη τῆς ὀργάνωσης καὶ διεξαγωγῆς τοῦ Β´ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν
Παπαδιαμάντη, ποὺ ἔγινε ἀπὸ 1-5 Νοεμβρίου τοῦ 2001 στὴν Ἀθήνα – βλ.
στὰ Πρακτικὰ ποὺ ἐκδόθηκαν πάλι ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Δόμος τὸ 2002, σσ.
35-36. Γιὰ τρίτη φορά, ὡς πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας καὶ τῆς ὀργανωτικῆς
ἐπιτροπῆς προλογίζω τοὺς δύο τόμους τῶν Πρακτικῶν τοῦ Γ´Διεθνοῦς Συ-
νεδρίου γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη, ποὺ αὐτὴ τὴ φορὰ ἔγινε στὴ Σκιάθο καὶ
ἐν συνεχείᾳ στὴν Ἀθήνα.

Ἡ ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ ἀποφάσισε κατ᾽ ἀρχὴν νὰ διεξαχθεῖ τὸ Συνέ-
δριο μὲ θέμα: «Παπαδιαμάντης μεταφράζων καὶ μεταφραζόμενος», ἀλλὰ
νὰ γίνουν δεκτὲς καὶ λίγες ἀνακοινώσεις μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, ἐκτὸς
τῆς θεματικῆς. ῾Ωστόσο, τὰ ἐγκύκλια γράμματα ποὺ στείλαμε μᾶς ἔφε-
ραν θετικὲς ἀπαντήσεις καὶ ἐντὸς ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς τῆς ὡς ἄνω θεματικῆς.
Τοῦτο εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ δεχθεῖ ἡ ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ νὰ γίνει τὸ
Συνέδριο σὲ δύο κύκλους, ἕνα στὴ Σκιάθο μὲ γενικὴ θεματικὴ καὶ ἕνα στὴν
Ἀθήνα μὲ τὴ συγκεκριμένη. Ἡ ἐπιστημονικὴ ἐπιτροπὴ κρίσεως τῶν ἀνα-
κοινώσεων ἔκανε δεκτὲς περίπου ἰσόποσες, γύρω στὶς τριανταπέντε, ἀνα-
κοινώσεις καὶ στὶς δύο θεματικές, κάτι ποὺ βεβαίως δείχνει τὸ αὐξανόμενο
ἐνδιαφέρον τῶν μελετητῶν γιὰ τὸ ἔργο τοῦ μεγάλου Σκιαθίτη.

Πρέπει νὰ τονίσουμε, δίπλα στὴ συμμετοχὴ τῶν ἐγκρίτων παπαδια-
μαντολόγων, τὴν παρουσία μὲ σημαντικὲς ἀνακοινώσεις πολλῶν νέων
ἐρευνητῶν: παρὰ τὰ ὅσα λέγονται ὅτι τὸ παπαδιαμαντικὸ κείμενο μᾶς δυ-
σκολεύει πλέον μὲ τὴ γλώσσα του, λόγῳ βέβαια τῆς ἐλλιποῦς ἑλληνομά-
θειας, ὁ Παπαδιαμάντης παραμένει πάντοτε ἀνάμεσά μας.

Πλῆθος κόσμου προσῆλθε καὶ παρακολούθησε τὶς ἐργασίες τοῦ Συ-



νεδρίου καὶ στὴ Σκιάθο καὶ στὴν Ἀθήνα. Ἡ Ἑταιρεία καὶ ἡ ὀργανωτικὴ
ἐπιτροπὴ ὀφείλουν θερμὲς εὐχαριστίες πρὸς τὸ ξενοδοχεῖο Skiathos Palace
ποὺ μᾶς φιλοξένησε γενναιόδωρα, παραχωρώντας ὄχι μόνο τὴν αἴθουσα
γιὰ τὸ Συνέδριο, ἀλλὰ καὶ προσφέροντας πλήρη διαμονὴ καὶ διατροφὴ τῶν
συνέδρων. Ἐπωνύμως εὐχαριστοῦμε τοὺς ἀδελφοὺς Βασίλη, Ἄρη καὶ Πέ-
τρο Δερβένη.

Εὐχαριστίες ἀνήκουν στὸν Δῆμο Σκιάθου καὶ προσωπικὰ στὸν Δή-
μαρχο κ. Ν. Πλωμαρίτη, ἰδιαίτερα δὲ στὴν κ. Ἀθηνᾶ Παπαγεωργίου,
ὑπεύθυνη στὸ Σπίτι-Μουσεῖο Παπαδιαμάντη, ποὺ ἦταν πανταχοῦ παρούσα
καὶ φρόντιζε γιὰ ὅλους καὶ ὅλα.

Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης τὸ Μέγαρο Μουσικῆς ποὺ μᾶς παραχώρησε
τὴν αἴθουσα, καὶ συγκεκριμένα τὸν Πρόεδρο κ. Γιάννη Μάνο καὶ τὴν κ.
Ἕλλη Δαβάκη γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον τους.

Εὐχαριστίες ἀπευθύνουμε καὶ στὸν Πρόεδρο τοῦ Κοινωφελοῦς Ἱδρύ-
ματος Κοινωνικοῦ καὶ Πολιτιστικοῦ Ἔργου κ. Ἰωάννη Φικιώρη γιὰ τὴν
οἰκονομικὴ ἐνίσχυση ποὺ συνέβαλε στὴν ἔκδοση τοῦ παρόντος Β´ τόμου.

Τέλος, εὐχαριστοῦμε τοὺς συνέδρους γιὰ τὴν ἀνταπόκριση καὶ τὴ
συμμετοχή τους, μὲ τὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο τῶν ἀνακοινώσεών τους.

Οἱ δύο τόμοι τῶν Πρακτικῶν εὐελπιστοῦμε ὅτι θὰ προωθήσουν κατὰ
πολὺ τὶς παπαδιαμαντικὲς σπουδές.
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09,00-09,10 Ἀνακοινώσεις Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς
09,10-09,25 Χαιρετισμοί
09,25-09,30 Κήρυξη ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου

Α´ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρεῖο: Ἑλένη Πολίτου-Μαρμαρινοῦ - Mιχαὴλ Πασχάλης

09,40-10,00 Μαρίνα Ἀρετάκη, «Μετάφραση» καὶ «μεταφραστὴς» μέσα στὰ
λογοτεχνικὰ κείμενα τοῦ Ἀλ. Παπαδιαμάντη.

10,00-10,20 Τασούλα Καραγεωργίου, Ὁ Παπαδιαμάντης αὐτο-μεταφρα-
ζόμενος.

10,20-10,40 Δημήτρης Κανελλόπουλος, Ἐνδογλωσσικὴ μετάφραση καὶ σύν-
ταξη Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἀπὸ τοὺς δύο Ἀλεξάνδρους, Παπαδια-
μάντη καὶ Μωραϊτίδη.

10,40-11,00 Δημήτρης Κοσμόπουλος, Ὁ Παπαδιαμάντης ὡς μεταφραστὴς
τῶν Ψαλμῶν καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν κειμένων. Oἱ ἀπόψεις
του γιὰ τὴ γλώσσα τῆς ὑμνογραφίας καὶ τῆς λατρείας.

11,00-11,15 Διάλειμμα

Κυρίως Ὁμιλία

11,15-11,50 Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Μεταφραστικὸς βίος – ἢ χαμένος
στὴ μετάφραση.



Β´ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρεῖο: Anna Zimbone - Τιτίκα Δημητρούλια
11,50-12,10 Matteo Miano, Ὁ Παπαδιαμάντης μεταφράζει Τσέχοφ. Παρα-

τηρήσεις στὰ «Τέσσαρα διηγήματα» καὶ στὴ γαλλικὴ πηγή
τους.

12,10-12,30 Φώτης A. Δημητρακόπουλος - A. Λαμπαδαρίδη, Ἡ Ἀριέττα
τοῦ François Coppée κατὰ μετάφρασιν Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη.

12,30-12,50 Ἑλένη Κουτριάνου, Ἡ ἀλληγορία τῆς ὅρασης: Ἡ μετάφραση
τοῦ Ἀοράτου τοῦ H. G. Wells καὶ ἡ «Φόνισσα» τοῦ Ἀλ. Παπα-
διαμάντη*.

12,50-14,00 Συζήτηση

Γ´ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρεῖο: Στέση Ἀθήνη - Γιάννης Τζιώτης
17,00-17,20 Βασιλικὴ Δημουλᾶ, Ὁ Παπαδιαμάντης ἀόρατος μεταφραστὴς

τοῦ φανταστικοῦ**.
17,20-17,40 Βασιλικὴ Λαμπροπούλου, Ὁ Μαξιώτης τοῦ Hall Caine καὶ ὁ

Παπαδιαμάντης.
17,40-18,00 Γ. Γκότση - Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, Παρατηρήσεις στὴν

παπαδιαμαντικὴ μετάφραση τοῦ μυθιστορήματος τῆς Σάρας
Γράντ, Οἱ δίδυμοι τοῦ οὐρανοῦ / The Heavenly Twins.

18,00-18,20 Mιχαὴλ Πασχάλης, Ὁ Bίος τοῦ Xριστοῦ: μιὰ «πρωτότυπη»
μετάφραση.

18,20-18-40 Διάλειμμα
Δ´ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρεῖο: Δημήτρης Μαυρόπουλος - Ἑλένη Κουτριάνου
18,40-19,00 Ἄγγελος Μαντᾶς, Oἱ παπαδιαμαντικὲς μεταφράσεις τοῦ Gor-

don καὶ τοῦ Finlay.
19,00-19,20 Ἰωάννα Ναούμ, Ὁ Πύργος τοῦ Δράκουλα σὲ μετάφραση Πα-

παδιαμάντη καὶ οἱ θεωρίες τῆς παρακμῆς***.
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19,20-19,40 Bαρβάρα Ρούσσου, «Ὁ Mπάυρων. Ποιητὴς θεσπέσιος»: μιὰ
παπαδιαμαντικὴ μετάφραση καὶ οἱ προεκτάσεις της.

19,40-20,00 Σταῦρος Ζουμπουλάκης, Τὸ ζήτημα τῆς μετάφρασης τοῦ Πα-
παδιαμάντη στὴ δημοτικὴ καὶ οἱ Ἕλληνες λογοτέχνες.

20,00-20,45 Συζήτηση

Σάββατο, 8 Ὀκτωβρίου 2011

Ε´ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρεῖο: Φώτης Δημητρακόπουλος - Ἄγγελος Μαντᾶς

09,00-09,20 Λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπούλου, Oἱ «Mεταφράσεις Παπαδια-
μάντη» τοῦ Γ. Bαλέτα (1940): Ἡ πρώτη ἀπόπειρα καταγραφῆς
τῶν ἀνώνυμων παπαδιαμαντικῶν μεταφράσεων.

09,20-09,40 Φίλιππος Παππᾶς, «Πρὸς βιοπορισμόν»: Οἱ μεταφραστικὲς ἐπι-
λογὲς καὶ ὑποχρεώσεις τοῦ Ἀλ. Παπαδιαμάντη.

09,40-10,00 Φιλοθέη Κολίτση, Τὸ περιοδικὸ Νέον Πνεῦμα (1893-1894), οἱ
ἰδέες τοῦ Κοινωνικοῦ Δαρβινισμοῦ καὶ ὁ μεταφραστὴς Παπα-
διαμάντης*.

10,00-10,20 Στέση Ἀθήνη, Ὁ Παπαδιαμάντης μεταφραστὴς στὰ ἔντυπα τοῦ
Βλάση Γαβριηλίδη (Ἀκρόπολις, Μὴ Χάνεσαι, Νέον Πνεῦμα).

10,20-10,40 Δημήτρης Φίλιας, Ἡ μετάφραση τῆς «Φόνισσας» στὰ γαλλικά.
Συμβολὴ στὴν ἀνίχνευση τῆς λογοτεχνικῆς τύχης τοῦ παπα-
διαμαντικοῦ ἔργου στὴ Γαλλία.

10,40-11,00 Διάλειμμα

Ὼ´ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρεῖο: Κωνσταντῖνος Πιτσάκης - Ἰωάννα Ναούμ

11,00-11,20 Χρυσῆ Καρατσινίδου-Παπαθανασίου, Οἱ μεταφράσεις ἐκ τοῦ
γαλλικοῦ καὶ ἡ ἐπίδρασή τους στὴ διηγηματογραφία τοῦ Πα-
παδιαμάντη.

11,20-11,40 Ἀναστασία Δασκαρόλη, Mεταφράσεις ἔργων τοῦ Παπαδια-
μάντη στὸν γερμανόφωνο χῶρο**.
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* Ἡ εἰσήγηση δὲν ἐκφωνήθηκε, δημοσιεύεται ὅμως στὸν παρόντα τόμο Περίληψη.
** Ἡ εἰσήγηση δὲν ἐκφωνήθηκε, δημοσιεύεται ὅμως στὸν παρόντα τόμο.



11,40-12,00 Γιάννης Τζιώτης, Προσθῆκες στὴ βιβλιογραφία τῶν γερμα-
νόφωνων μεταφράσεων τοῦ παπαδιαμαντικοῦ ἔργου.

12,00-12,20 Γκαμπριέλλα Μακρῆ, Ὁ Παπαδιαμάντης μεταφρασμένος στὰ
ἰταλικά.

12,20-12,40 Anna Zimbone, Μεταφράζοντας Παπαδιαμάντη στὰ ἰταλικά:
«Τὸ Μυρολόγι της φώκιας».

12,40-13,45 Συζήτηση

Ζ´ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρεῖο: Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη - Σταῦρος Ζουμπουλάκης

17,00-17,20 Marta Silvia Dios Sanz, Τὸ πολυσχιδὲς ἔργο τοῦ Ἀλ. Παπαδια-
μάντη: Ἡ μεταστοιχείωση τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου στὴν ἰσπα-
νικὴ γλώσσα.

17,20-17,40 Marina Veljkovic - Predrag Mutavdzic - Sasha Djordjevic, Ὁ
Παπαδιαμάντης στὰ σερβοκροατικὰ καὶ στὰ σέρβικα – ζητή-
ματα μετάφρασης.

17,40-18,00 Διάλειμμα

18,00-18,20 Maka Kamushadze - Medea Abulashvilli, Γεωργιανὲς μεταφρά-
σεις τῶν διηγημάτων τοῦ Παπαδιαμάντη. Ἡ περίπτωση τῆς δι-
δακτικῆς ἀξιοποίησης τῶν δυσκολιῶν*.

18,20-18,40 Ἑλένη Πολίτου-Μαρμαρινοῦ - Γεώργιος Μικρός - Τιτίκα Δη-
μητρούλια, Ἐφαρμογὴ ὑφομετρικῶν τεχνικῶν στὴν ἀναγνώριση
πατρότητας κειμένου: Πρωτότυπα ἔργα καὶ μεταφράσεις τοῦ
Παπαδιαμάντη.

18,40-19,30 Συζήτηση - Ψηφίσματα - Λήξη ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού

Ο χρόνος, λένε, είναι ο πιο αυστηρός και αμείλικτος κριτής της αξίας κάθε
πράγματος.

Παραδόξως, αποδεικνύεται ιδιαίτερα γενναιόδωρος με την καλλιτεχνική
δημιουργία ιδιοφυών ανθρώπων.

Αναδεικνύει την αυθεντικότητά της, οξύνει την αλήθεια της, πολλα-
πλασιάζει τη δυναμική της.

Δεν είναι τυχαίο ότι εκατό χρόνια μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου Πα-
παδιαμάντη, το έργο του συνεχίζει να εμπνέει και να συγκινεί.

Στον Παπαδιαμάντη συνυπάρχει, περισσότερο ίσως απ’ ό,τι σε οποιον-
δήποτε άλλον συγγραφέα, το προσωπικό με το οικουμενικό, το ανθρώπινο
με το θείο, ο ρεαλισμός με την ουτοπία.

Είναι εντυπωσιακό ότι κείμενα τα οποία χαρακτηρίζονται από ένα
απόλυτα προσωπικό ύφος και εντάσσονται σε μια ιδιότυπη θεματολογία συ-
ναρπάζουν όχι μόνο τους σύγχρονους Έλληνες αναγνώστες αλλά και
τους ξένους που έχουν την τύχη, χάρη σε κάποια μετάφραση, να έρθουν σε
επαφή με αυτά.

Ίσως γιατί σε πολύ σκληρούς καιρούς, ο διάχυτος ανθρωπισμός του πα-
παδιαμαντικού σύμπαντος προσφέρει παρηγοριά και ανακούφιση. Ίσως
γιατί ο Παπαδιαμάντης καταφέρνει να εκφράσει με τον πιο απλό κι ανε-
πιτήδευτο τρόπο αισθήματα που έχουν νιώσει άνθρωποι σε κάθε γωνιά της
γης.

Το Γ΄ Διεθνές Συνέδριο για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, του οποίου
ο δεύτερος κύκλος αρχίζει σήμερα στην Αθήνα, αποτελεί απτό δείγμα της
άνθησης που γνωρίζει η έρευνα και μελέτη των συγκλονιστικών κειμένων
του.

Θέλω να συγχαρώ θερμά όσους δούλεψαν για την πραγματοποίησή του,
να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη μεγάλη συμμετοχή Ελλήνων και
ξένων επιστημόνων και να ευχηθώ από καρδιάς καλή επιτυχία στις ερ-
γασίες του.





Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
ἢ ΧΑΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Ὁ Παπαδιαμάντης δὲν μετέφρασε τὸ μυθιστόρημα τοῦ Χὼλλ Κέϊν
The Manxman, ἀλλὰ ἔγραψε τὸ μυθιστόρημα Ὁ Μαξιώτης

(Π. Α. Ἀνακέφαλος, οἰκονομολόγος)

Τὸ ἐπιτήδευμα

Δημοσιογράφος μεταφραστὴς ἦταν τὸ ἐπιτήδευμα ποὺ ἄσκησε «πρὸς βιο-
πορισμὸν» ὁ Παπαδιαμάντης. Ἐνδέχεται νὰ πιστεύουν κάποιοι ὅτι μετέ-
φραζε μόνο λογοτεχνικὰ κείμενα, ἀλλὰ ἡ μαρτυρία τοῦ Μωραϊτίδη δὲν ἐπι-
τρέπει ἀμφιβολίες: ὁ Παπαδιαμάντης μεταφράζει τὰ πάντα. «Ἐγὼ ἔχων
τακτικὴν κάπως καὶ ὄχι τόσον π ο λ υ ά σ χ ο λ ο ν δημοσιογραφικὴν ἐργα-
σίαν», γράφει ὁ Μωραϊτίδης, «ἐδείπνουν εἰς ὡρισμένην ὥραν· ὁ ἀλησμόνητος
ὅμως συγγραφεύς, παρακολουθῶν τὰς ἀγγλικὰς ἐφημερίδας καὶ μετα-
φράζων ἐ ξ ω τ ε ρ ι κ ὰ ς ε ἰ δ ή σ ε ι ς εἰς τὴν Ἀκρόπολιν καὶ τὸ Νέον Ἄστυ,
ἦτο ὑποχρεωμένος νὰ ἀναμένῃ τὸ Εὐρωπαϊκὸν ταχυδρομεῖον, τὸ ὁποῖον, τὸν
χειμῶνα ἰδίως, ἐβράδυνε καὶ μέχρι μεσονυκτίου ἐνίοτε»1.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τὸν κύριον ὄγκο τοῦ γνωστοῦ σήμερα μεταφραστικοῦ
του ἔργου συγκροτεῖ ἡ ἐπιφυλλιδογραφικὴ μυθιστοριογραφία. Ἐντούτοις σο-
βαρὲς ἐνδείξεις πείθουν ὅτι ἡ εἰδησιογραφία θὰ ἀποδεικνυόταν ὀγκωδέστερη,
ἂν ἦταν ἐφικτὸ νὰ ἐντοπιστεῖ τὸ σύνολο τῶν παπαδιαμαντικῶν μεταφρα-
σμάτων2.

Αὐτὲς οἱ καθαρὰ δημοσιογραφικὲς μεταφράσεις δὲν εἶναι πάντοτε ὑπο-
χρεωτικὰ ὑποδεέστερες σὲ ποιότητα καὶ λιγότερο ἐνδιαφέρουσες ἀπὸ τὶς φι-
λολογικές. Πολλοῦ γε καὶ δεῖ. Οἱ ἀγγλικές, λογουχάρη, ἀνταποκρίσεις ἀπὸ
τὸν ἑλληνοτουρκικὸ πόλεμο τοῦ 1897 ἀφήνουν πολὺ πίσω τὸ μυθιστόρημα

1 Βλ. τὸ διήγημά του «Ἱστορία μιᾶς τυρόπιττας» στὸν Γ´ τόμο τῶν Διηγημάτων του,
«στιγμή», Ἀθήνα 1993. Οἱ ἀραιογραφήσεις δικές μου.

2 Στὸ περιοδικό, π.χ., Τὸ Νέον Πνεῦμα τοῦ Βλ. Γαβριηλίδη οἱ φιλολογικές του μετα-
φράσεις εἶναι λιγότερες ἀπὸ τὶς ἄλλες.



Ὁ ροδόχρους θάλαμος ― δυστυχῶς ὁ Παπαδιαμάντης ἦταν ὐποχρεωμέ-
νος νὰ μεταφράζῃ καὶ τέτοια μυθιστορήματα.

Μεταφραστικὴ εἱλωτεία

Χρόνο-χρονικῆς, λοιπόν, ὁ Παπαδιαμάντης μεταφράζει κατὰ τὶς ἀνάγκες
τῶν ἐφημερίδων. Γιὰ τὸν μεταφραστικό του μόχθο, ἐκτὸς ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ
μαρτυροῦν ἄλλοι, ἔχουμε καὶ τὴν ὁμολογία τοῦ ἴδιου: «Ἐγὼ ἤμην σχεδὸν
ἄρρωστος, εἶχα πάθει πρὸ μικροῦ ἀπὸ τὸν στόμαχον, ὀφείλω νὰ τὸ ὁμολο-
γήσω. Πλὴν δὲν ἦτο τόσον ἀπὸ κατάχρησιν στομαχικήν, ὅσον ἀπὸ σκύψι-
μον καὶ ὀκτάωρον συνεχῆ καθημερινὴν ἐργασίαν ἄνευ τοῦ τεταγμένου
ἁγιασμοῦ τῆς ἡμέρας τῶν Σαββάτων»3. Παραλείπω τὰ πασίγνωστα γιὰ
τοὺς δαρμοὺς καὶ πόνους τοῦ λιχανοῦ τῆς δεξιᾶς του ἀλλὰ καὶ τῆς μέσης
του, ὅταν μεταφράζει τὸν Γόρδωνα.

Ὁ Παπαδιαμάντης δὲν μεταφράζει ὅπως ὁ Παπατσώνης, ὁ Σεφέρης ἢ
ὁ Λορεντζάτος. Εἶναι ἕνας μεταφραστικὸς εἵλωτας.

«Ἀπὸ ἀκανθῶν σῦκα»

Ὡστόσο, ἀπὸ τοῦτο τὸ καθημερινὸ ζέψιμο στὸ μαγγανοπήγαδο, πολὺ
συχνὰ ἀπὸ τὸ ἀνεξάντλητο πηγάδι ἔρχονται πάνω νερὰ κρύσταλλα: Τὸ
Ἔγκλημα καὶ ἡ Τιμωρία, τσεχωφικὰ διηγήματα, Ἀργοναυτικαὶ διηγή-
σεις, Κίπλινγκ, Ταρταρῖνος ὁ ἐκ Ταρασκῶνος, Ἱστορίαι τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐπαναστάσεως, Ὁ Βίος τοῦ Χριστοῦ, Ὁ Μαξιώτης ― ἐπιλείψει με ὁ χρό-
νος ἀριθμοῦντα τὶς ἐξαιρετικὲς ἢ ἀριστουργηματικὲς μεταφράσεις του.
Ὄχι σπάνια ὁ Παπαδιαμάντης κατορθώνει νὰ συνάξει καὶ «ἀπὸ ἀκανθῶν
σῦκα», μολονότι ἡ Γραφὴ ἀποκλείει τέτοια δυνατότητα.

Ἐπειδὴ οἱ χαρακτηρισμοὶ αὐτοὶ δίκαια θὰ σᾶς ἔκαναν νὰ σκεφτεῖτε ὅτι
τυφλοῦμαι περὶ τὸν φιλούμενον, μεταφέρω δύο μικρὰ ἀποσπάσματα
ἐγγραφῶν ἀπὸ τὰ προσωπικά μου «Ἡμερολόγια γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη»:
«22 Ἀπριλίου 1992. – Τηλεφώνημα ἀπὸ τὸν Κάσδαγλη. Διάβασε τμήματα
τῆς μετάφρασης [τοῦ Γόρδωνος] καὶ τὴ βρῆκε ἐξαιρετική. Ἀληθινὸς Πα-
παδιαμάντης καὶ ὄχι δουλειὰ ἀγγαρείας». «27 Σεπτεμβρίου 1997. – Ση-
μειώνω πὼς ὁ Κάσδαγλης δήλωσε ἐν ὑπερβολῇ ὅτι προτιμάει τὴ μετάφραση
τοῦ Γόρδωνος ἀπὸ τὰ διηγήματα τοῦ Παπαδιαμάντη». Πρόκειται γιὰ τὸν
ἀείμνηστο Ἐμμ. Χ. Κάσδαγλη, διευθυντὴ τότε τοῦ Μ.Ι.Ε.Τ.
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3 Βλ. τὸ κείμενό του «Ταξίδι-Βαπόρι-Ρωμέικο», Ἅπαντα 5.246.31 ἕως 247.2.



Οἱ κρίσεις τοῦ Κάσδαγλη μοῦ δίνουν τὴ λαβὴ νὰ διατυπώσω τὰ ἐρω-
τήματα ἂν ὁ μεταφραστὴς Παπαδιαμάντης ἐγγίζει τουλάχιστο τὴν ἴσαλο
γραμμὴ τοῦ διηγηματογράφου καὶ ἂν μπορεῖ νὰ διεκδικήσει τὰ πρωτεῖα με-
ταξὺ τῶν ὁμοτέχνων του, ἐννοῶ τῶν μεταφραστῶν. Προσθέτω κι ἕνα
τρίτο: ἔχει ὁ ἴδιος συνείδηση τῆς ὅποιας ἀξίας τῶν μεταφράσεών του;

Ἐπιτρέψτε μου νὰ τὰ συζητήσω ἀργότερα. Τώρα θὰ ἐπιχειρήσω μιὰ συ-
νοπτικὴ ἐπισκόπηση τῶν σπουδῶν γιὰ τὸν μεταφραστὴ Παπαδιαμάντη.

Παλαιοὶ καὶ νεώτεροι

Οἱ σύγχρονοί του λόγιοι, ἰδιαίτερα ὅσοι ἐργάζονταν στὶς ἴδιες ἐφημερίδες,
γνώριζαν καλὰ τὸ μεταφραστικό του ἔργο. Ὁ Νιρβάνας, ἀπὸ τοὺς πολὺ
κοντινούς του, περιγράφει ἐπαγωγὰ τὴν «τρομερὴ ἐργασία» του στὴν
Ἀκρόπολιν καὶ Τὸ Νέον Πνεῦμα4. Τὸν χαρακτηρίζει «δόκιμο μεταφραστή»,
τέλειο γνώστη τῆς ἀγγλικῆς καὶ τῆς ἑλληνικῆς. Ἐξίσου καλοὶ γνῶστες
τῆς θητείας του στὴ μετάφραση εἶναι ὁ Χ. Δαραλέξης, ὁ Γιάννης Βλαχο-
γιάννης, ὁ Θ. Βελλιανίτης, ὁ Γεράσιμος Βῶκος, ὁ Νικόλαος Ποριώτης, ποὺ
φρόντισαν, ἄλλος λίγο ἄλλος περισσότερο, νὰ τὴν μνημονεύσουν.

Αὐτὴ ἡ γνώση φαίνεται νὰ ξεθωριάζει ἀργότερα. Οἱ παπαδιαμαντικὲς
μεταφράσεις ἔχουν θαφτεῖ στὶς δυσπρόσιτες ἑλληνικὲς βιβλιοθῆκες μαζὶ μὲ
τὶς ἐφημερίδες καὶ τὰ περιοδικὰ ὅπου δημοσιεύτηκαν. Οἱ λιγοστές, ποὺ εἶχαν
τὴν τύχη νὰ ἐκδοθοῦν σὲ τόμο, σπανίζουν πιά. Ὅσοι ἀπὸ τοὺς νεώτερους
ἀσχολοῦνται μὲ τὸν Παπαδιαμάντη ἀγνοοῦν οὐσιαστικὰ τὸ μεταφραστικό
του ἔργο. Μπορεῖ νὰ λεγόταν ἀκόμη ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης ἦταν καὶ με-
ταφραστής, ἀλλὰ ἡ φάτις πρέπει ν᾽ ἀκουγόταν ὡς ἀδέσποτος λόγος.

Γ. Κ. Κατσίμπαλης

Ὅτι στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽30 ὁ μεταφραστὴς Παπαδιαμάντης εἶναι
«διακαμὸς» διαπιστώνεται καὶ ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν μεταφράσεών του ποὺ
ἀναγράφει ὁ Γ. Κ. Κατσίμπαλης στὴ σωστικὴ γιὰ τὶς παπαδιαμαντικὲς
σπουδὲς βιβλιογραφία του Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ἐνῶ δηλαδὴ τὰ
λήμματα γιὰ τὸ πρωτότυπο ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι πάνω κάτω 250,
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4 Παύλου Νιρβάνα, «Τὸ καταχθόνιον μυστικὸ τοῦ Παπαδιαμάντη», Φιλολογικὴ
Ἑστία τῆς Κυριακῆς, 27.9.1936 [Ἀναδημοσίευση: Παπαδιαμαντικὰ Τετράδια, τχ.
2, Φθινόπωρο 1993].



οἱ μεταφράσεις δὲν ὑπερβαίνουν τὶς 165. Μολονότι τὸ 1934 ζοῦν λόγιοι ποὺ
συναναστράφηκαν τὸν μεταφραστὴ τοῦ Ἐγκλήματος καὶ τῆς Τιμωρίας, ὁ
Γ. Κ. Κατσίμπαλης κρατιέται μακριὰ ἀπὸ τὸ ἀπέραντο πεδίο τῶν ἀνυπό-
γραφων μεταφράσεων. Ἀνέφερα ἐπίτηδες τὸ ἔργο τοῦ Ντοστογιέφσκι,
γιατὶ ἀπὸ τὶς 16 μεταφράσεις τοῦ καταλόγου Κατσίμπαλη εἶναι, μαζὶ μὲ
τὸν Μαξιώτη, οἱ μόνες ἀνυπόγραφες.

Ἡ ἀπόφαση τοῦ Κατσίμπαλη ν᾽ ἀποφύγει τὴν εἴσοδο σὲ μιὰν ἀνεξε-
ρεύνητη περιοχὴ ἦταν συνετὴ καί, προπάντων, ἔντιμη: ἡ ἐξακρίβωση τῆς
πατρότητας τῶν μεταφράσεων δὲν εἶναι ἔργο τοῦ βιβλιογράφου ἀλλὰ τῶν
συστηματικῶν μελετητῶν τοῦ Παπαδιαμάντη.

Στὸν πρόλογό του ὁ Κατσίμπαλης ἔχει μιὰ δεκαπεντάστιχη παράγραφο
γιὰ τὶς μεταφράσεις, ποὺ τελειώνει μὲ τὰ ἑξῆς: «Ἀλλὰ τὸ μεταφραστικὸ
ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη, ἀπέραντο καὶ σκορπισμένο ἀνώνυμα σ᾽ ἕνα
πλῆθος ἔντυπα ποὺ ἀγνοοῦμε, θὰ εἶναι ἀδύνατο ποτὲ νὰ ἐξακριβωθεῖ καὶ
νὰ τὸ γνωρίσουμε ὁλοκληρωτικά».

Γ. Βαλέτας καὶ Γ. Ι. Φουσάρας

Ὁ Γ. Βαλέτας τὸ 1940 ἀντιπαρατάσσει στὸν κατάλογο Κατσίμπαλη ἕναν
δικό του μὲ 183 λήμματα. Ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῶν 16 καὶ τῶν 183 εἶναι
ἐντυπωσιακὴ καὶ συνάμα ἄκρως παραπλανητική. Ὁ Παπαδιαμάντης τοῦ
Γ. Βαλέτα (Μυτιλήνη 1940), ὅπου καὶ ὁ κατάλογος, ἔδωσε τὴν εὐκαιρία
στὸν Γ. Ι. Φουσάρα νὰ γράψει τὸ τεκμηριωμένο μελέτημα Βιβλιογραφικὰ
στὸν Παπαδιαμάντη. Ἐκεῖ, μὲ δίκαιη αὐστηρότητα, ἐλέγχεται ὁ τρόπος μὲ
τὸν ὁποῖο ὁ Μυτιληνιὸς μελετητὴς σύναξε τὰ λήμματά του. Ἀλλὰ συστη-
ματικὸ ἔλεγχο τῶν καταλόγων Βαλέτα θὰ ἀκούσετε ἀπὸ ἄλλα χείλη
αὔριο τὸ πρωί.

Πρῶτες μεταπολεμικὲς δεκαετίες

Στὴ μεταπολεμικὴ ἐποχὴ ἡ μόνη προσιτὴ μετάφραση εἶναι τὸ διήγημα τοῦ
Μπρὲτ Χὰρτ «Τὸ ἀκρωτήριον τοῦ διαβόλου», ποὺ περιέχεται στὸν 5ο τόμο
τῶν Ἁπάντων Παπαδιαμάντη τῆς ἔκδοσης Βαλέτα6. Ὅσο ξέρω, ὣς τὴ δε-
καετία τοῦ 1980 εἰδικὰ μελετήματα γιὰ τὸν μεταφραστὴ Παπαδιαμάντη
δὲν ἔχουν συνταχθεῖ. Στὴν ἔκδοση Ἁπάντων ὁ Βαλέτας παραθέτει ἕναν νέο
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5 Ἡ Χαλιμᾶ δὲν εἶναι παπαδιαμαντική.
6 Αἱ Ἀργοναυτικαὶ διηγήσεις ἐπανεκδόθηκαν ἀπὸ τὸν Μιχ. Σαλίβερο.



κατάλογο μεταφράσεων7, ὅπου ὁ ἀριθμὸς τῶν λημμάτων ἔχει μειωθεῖ στὰ
154, χωρὶς ὅμως ἡ δραστικὴ μείωση νὰ τὸν καθιστᾶ πιὸ ἀξιόπιστο.

Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι σὲ κάποιες ἰδιωτικὲς βιβλιοθῆκες σώζονται
ἀντίτυπα παπαδιαμαντικῶν μεταφράσεων. Πότε πότε κάποιος μελετητὴς
θυμίζει ἕναν τίτλο, λογουχάρη ὁ Μανώλης Χαλβατζάκης Τὸ Ἔγκλημα
καὶ τὴν Τιμωρία ἢ ὁ Ἄγγελος Παπακώστας τὸν Γόρδωνα, ὅμως ὁ μετα-
φραστὴς Παπαδιαμάντης, ὣς τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 ἦταν κα-
ταποντισμένη ἤπειρος.

Ἀνέλκυση θησαυροῦ

Σήμερα εἶναι ἀρχιπέλαγος. Τὴν εἰκοσιπενταετία αὐτή, ἰδιαίτερα σημαντικὴ
γιὰ τὴ μελέτη τοῦ μεταφραστῆ Παπαδιαμάντη, θὰ ἐπιχειρήσω νὰ σκια-
γραφήσω σύντομα. Στὰ μέσα, λοιπόν, τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 ἀνακινεῖται,
μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔκδοση τῶν Ὁραμάτων καὶ θαμάτων τοῦ Μακρυγιάννη, τὸ
ζήτημα τῶν ἀνέκδοτων μεταφράσεων τοῦ Γόρδωνος καὶ τοῦ Φίνλεϋ.
Ἐκεῖνα περίπου τὰ χρόνια, ἂν δὲν μὲ ἀπατᾶ ἡ μνήμη, ἡ Ἑλένη Ι. Δαμ-
βουνέλη ἐπιχειρεῖ νὰ συντάξει διατριβὴ γιὰ τὶς παπαδιαμαντικὲς μετα-
φράσεις. Ἡ προσπάθειά της, δυστυχῶς, δὲν ὁλοκληρώθηκε.

Ἕνα βῆμα γίνεται τὸ 1989 μὲ τὴν ἐπανέκδοση τοῦ Ταρταρίνου τοῦ ἐκ
Ταρασκῶνος κι ἕνα μικρότερο τὸ 1991 μὲ τὴν ἀναστατικὴ ἐπανέκδοση τοῦ
γυμναστικοῦ Γερὰ σώματα διὰ τὰ ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια μας. Τὸν ἴδιο
χρόνο στὸ Α´ παπαδιαμαντικὸ συνέδριο τρεῖς εἰσηγήσεις, οἱ δύο ἐξολοκλή-
ρου καὶ ἡ ἄλλη ἐν μέρει, συζητοῦν θέματα σχετικὰ μὲ τὶς μεταφράσεις.

Τὸ 1992 ἀποτελεῖ σταθμό: ὁ μεταφραστὴς Παπαδιαμάντης γίνεται
εὐρύτατα γνωστὸς μὲ τὴ λαμπρὴ ἔκδοση τοῦ Ἐγκλήματος καὶ τῆς Τι-
μωρίας, ποὺ τὴν ἐπιμελήθηκε ἡ Εὐγενία Μακρυγιάννη.

Ἐντωμεταξύ ―καὶ παράλληλα μὲ τὶς ἐκδοτικὲς προσπάθειες― ἔχει
προαχθεῖ καὶ καταλήξει σὲ ὁρισμένα συμπεράσματα ἡ μελέτη τῶν προ-
βλημάτων ποὺ γεννοῦν τὰ ἀμφίβολα καὶ ρευστὰ ὅρια τῆς μεταφραστικῆς
ἐπικράτειας τοῦ Παπαδιαμάντη. Ἔχει ἀποδειχτεῖ πιὰ ὅτι, ἀφοῦ ὑπάρχουν
καὶ ἄλλοι μεταφραστὲς στὶς ἐφημερίδες ὅπου ἐργάζεται ὁ Παπαδιαμάντης,
εἶναι ἐπισφαλέστατο νὰ θεωροῦμε δικές του ὅλες τὶς μυθιστορηματικὲς ἐπι-
φυλλίδες ποὺ δημοσιεύονται στὸ διάστημα τῆς ἐργασίας του στὴ μία ἢ στὴν
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7 Τὸν κατάλογο Βαλέτα μεταφέρει στὴ δική της ἔκδοση Ἁπάντων Παπαδιαμάντη ἡ
Ἕνη Βέη-Σεφερλῆ.



ἄλλη ἐφημερίδα. Ὕστερα ἀπὸ σύντονη μελέτη τῶν 7 τόμων τοῦ Νέου Πνεύ-
ματος ἀνακαλύφθηκαν ἐνδοκειμενικὰ τεκμήρια γιὰ τὴν ἐξακρίβωση τῆς
πατρότητας τῶν μεταφράσεων. Χάρη σ᾽ αὐτὰ τὸ 1991, ἔτος τοῦ Α´ Συνε-
δρίου γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη, δημοσιεύτηκαν σὲ πολλὰ περιοδικὰ μικρὲς
παπαδιαμαντικὲς μεταφράσεις.

Ἡ μηχανὴ εἶχε πάρει ἐμπρός.

Ἔτος 2002

Ἀπὸ τὸ 1992, ἔτος ποὺ ἀρχίζουν νὰ ἐκδίδονται τὰ Παπαδιαμαντικὰ Τε-
τράδια, στὰ ὁποῖα ἀνελλιπῶς δημοσιεύονται μελέτες, ἄρθρα καὶ σχόλια γιὰ
τὸν μεταφραστὴ Παπαδιαμάντη, ὣς τὸ 2002 ἐκδίδονται καὶ ἄλλες μετα-
φράσεις, ποὺ τὶς γνωρίζετε ἤδη, καὶ ἡ σχετικὴ ἔρευνα συνεχίζεται μὲ ἐπι-
ταχυνόμενο ρυθμό. Δὲν θὰ ἀπαριθμήσω τὰ ἐπιτεύγματα τῆς δεκαετίας
αὐτῆς, ἀλλὰ θὰ ἐπισημάνω, ὅσο δύσκολο καὶ ἂν μοῦ εἶναι, ὅτι τὸ γεγονὸς
ποὺ ἄλλαξε ριζικὰ τὸν χάρτη τῆς μεταφραστικῆς περιοχῆς τοῦ Παπαδια-
μάντη εἶναι ἡ ἀνακοίνωση τῶν εὑρημάτων μιᾶς ἀνασκαφῆς. Ἐννοῶ τὸ δη-
μοσίευμα «Ἄγνωστες καὶ σχεδὸν ἄγνωστες μεταφράσεις τοῦ Παπαδια-
μάντη (Πρόδρομη ἀνακοίνωση)»8, ποὺ ἔφερε στὸ φῶς τίτλους ἄγνωστους
καὶ ὀνόματα πρωτάκουστα. Ἔκτοτε ἡ ἴδια ἐρευνήτρια δὲν ἔπαψε νὰ προ-
σθέτει καὶ ἄλλα εὑρήματα, ὅπως εἶναι, π.χ., τμήματα ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιο
τοῦ Νάνσεν σχετικὰ μὲ τὴν ἐξερεύνηση τοῦ Βόρειου Πόλου ἢ τὰ πολυάριθμα
ἀρθρίδια τῶν στηλῶν «Νέα καὶ περίεργα» τῆς Ἀκροπόλεως.

Τελειώνω αὐτὴ τὴ λαχανιασμένη ἐπισκόπηση μὲ μιά, ἄχαρη καὶ πάλι,
ὑπόμνηση: τὸ 7ο τεῦχος τῶν Παπαδιαμαντικῶν Τετραδίων ἦταν ἀποκλει-
στικὰ ἀφιερωμένο στὸν μεταφραστὴ Παπαδιαμάντη. Ἐκεῖ βρίσκει κανεὶς
καὶ τὴ νουβέλα τοῦ Κίπλινγκ Ἡ παράδοξος ἱππηλασία τοῦ Μόρρουβη
Τζῶκες.

Ἐρωτήματα καὶ ἀπαντήσεις

Ὁ Παπαδιαμάντης, λοιπόν, ἔμπονος χειρώνακτας, κυριολεκτικὰ «χαμέ-
νος στὴ μετάφραση», μετέφρασε Θεολογία, Ἱστορία, Λογοτεχνία, μελε-
τήματα ἐπιστημονικά, ἄρθρα ποικίλου περιεχομένου καὶ κάθε λογῆς δη-
μοσιογραφικὰ κείμενα.
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8 Ἡ ἀνακοίνωση ὑπογράφεται ἀπὸ τὴ Λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπούλου καὶ δημοσιεύ-
τηκε στὴ Νέα Ἑστία, τχ. 1747, Ἰούλιος-Αὔγουστος 2002.



Τὸ πρῶτο ἐρώτημα ποὺ ἄφησα μετέωρο ἦταν ἂν αὐτὴ ἡ πολυσχιδὴς με-
ταφραστικὴ παραγωγὴ ἐπιτρέπεται νὰ συγκρίνεται μὲ τὴ διηγηματογρα-
φία του. Ἔχετε ἤδη ἀκούσει τὴν ὑπερβολικὴ κρίση τοῦ Ἐμμ. Χ. Κάσδα-
γλη. Παρὰ τὴν ὑπερβολή της ὅμως μᾶς ἀποτρέπει ἀπὸ τὸν κίνδυνο νὰ
παραβλέψουμε τὴ μεταφραστικὴ γοητεία τοῦ Παπαδιαμάντη, ἀρκετὲς
φορὲς ἐφάμιλλη τῆς πεζογραφικῆς του.

Ἂν ἀληθεύει αὐτό, λαβαίνει ἀπάντηση καὶ τὸ ἐρώτημα ποιὸς εἶναι ὁ κο-
ρυφαῖος ῞Ελληνας μεταφραστὴς πεζῶν ἔργων κατὰ τὸν 19ο, τουλάχιστον,
αἰώνα. Τὰ πρωτεῖα ἔχουν ἀπονεμηθεῖ στὸν Ἰωάννη Ἰσιδωρίδη Σκυλίτση9.
Δίκαια φημίζεται ἡ μετάφραση τῶν Ἀθλίων τοῦ Οὐγκώ, ἀλλὰ νομίζω ὅτι
σαφῶς ὑπερέχει ἐκείνη τοῦ Δὸν Κιχώτη. Οἱ κριτὲς δὲν ἀδίκησαν τὸν Πα-
παδιαμάντη, ἁπλῶς δὲν εἶχαν διαβάσει καμιὰ μετάφρασή του, τουλάχιστον
ἀπὸ τὶς μείζονες. Κατὰ τὴν ἀθλητικογραφικὴ διάλεκτο, ὁ Παπαδιαμάν-
της, παρὰ τὴν πιθανότατη μαθητεία του στὸν Σκυλίτση καὶ τὸν Καρα-
σούτσα εἶναι μακρὰν ὁ πρῶτος μεταφραστής.

Ἐκκρεμεῖ τὸ ἐρώτημα ἂν ὁ ἴδιος ἔχει συνείδηση τῆς μεταφραστικῆς του
δεινότητας. Μολονότι οὐσιαστικὰ δὲν μνημονεύει καμιὰ μετάφρασή του, πι-
στεύω ὅτι ἄκουγε πολὺ καθαρὰ τὴ μουσικὴ ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ τοῦ Μαξιώτη,
τῶν Ἱστοριῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, τῶν διηγημάτων τοῦ Τσέ-
χωφ, τῶν Ἀργοναυτικῶν διηγήσεων. Γνωρίζουμε ὅτι δὲν ἦταν κουφὸς καὶ
πὼς δὲν ἀγνοοῦσε τί τοῦ εἶχε δωρηθεῖ ἄνωθεν.
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9 Βλ. ὅσα γράφει ὁ Κ. Θ. Δημαρᾶς: «Ὁ Ἰσιδωρίδης Σκυλίτσης, ὁ “ὕπατος τῶν μετα-
φραστῶν” τῆς καθαρεύουσας, χειρίζεται μὲ τὴν ἴδια ἐλευθεριότητα καὶ μὲ πολλὴ
αὐθεντία τὰ κείμενα ποὺ μεταφράζει (…)». Ἀντλῶ τὸ παράθεμα ἀπὸ τὴ μελέτη τοῦ
Νάσου Δετζώρτζη «Ἡ μνημειώδης μετάφραση τῶν Misérables ἀπὸ τὸν Ἰ. Ἰσιδω-
ρίδη Σκυλίτση», περ. γράμματα καὶ τέχνες, Ἰανουάριος–Μάϊος 1990, τχ. 60, ἀφιε-
ρωμένο κατὰ ἕνα μέρος στὸ θέμα «Δημοφιλεῖς μεταφράσεις τοῦ 19ου αἰώνα». Ὁ Ν.
Δετζώρτζης παραπέμπει σὲ ἐπιφυλλίδα τοῦ Κ. Θ. Δημαρᾶ δημοσιευμένη στὸ Βῆμα
τῆς 12ης Μαρτίου 1982, χωρὶς ν᾽ ἀναφέρει τὸν τίτλο της. Δὲν πρέπει νὰ διαφύγει τὴν
προσοχὴ τοῦ ἀναγνώστη ὅτι ὁ χαρακτηρισμὸς «ὕπατος τῶν μεταφραστῶν» ―ποὺ
υἱοθετεῖ ὁ Κ. Θ. Δ.― ἔχει διατυπωθεῖ ἀπὸ ἄλλον ―ἢ ἄλλους―, ὅπως δείχνουν τὰ
εἰσαγωγικά. Εἰκάζω ὅτι οὔτε ἐκεῖνος ποὺ πρῶτος ἀπέδωσε τὰ πρωτεῖα στὸν Σκυ-
λίτση, οὔτε ὅσοι ἀποδέχτηκαν τὴν κρίση του ἔτυχε νὰ ἔχουν διαβάσει καμιὰ ἀπὸ τὶς
μείζονες μεταφράσεις τοῦ Παπαδιαμάντη.



Ὁ πλοῦτος τῆς γλώσσας

Ὁ χρόνος ποὺ μοῦ ἀπομένει ἐπιτρέπει νὰ μνημονεύσω ἐλάχιστα μόνον δείγ-
ματα αὐτῆς τῆς μουσικῆς. Περιορίζομαι, λοιπόν, στὶς λέξεις κυλινδηθμὸς
καὶ μαλθάκη, πλάσματα παπαδιαμαντικὰ καὶ ἀθησαύριστες στὰ λεξικά.
Ἡ πρώτη ἔρχεται ἴσια ἀπὸ τὸ ὁμηρικὸ κυλίνδω. Ὁ Παπαδιαμάντης τὴ χρη-
σιμοποιεῖ 4 φορὲς σὲ μεταφράσεις, ἀλλὰ –παραδόξως γιὰ τέτοιο λαλαρίδι!–
πουθενὰ στὰ διηγήματά του10. Τῆς μαλθάκης, ἀνεύρετης ἐπίσης στὰ δικά
του κείμενα, τὸ ἔτυμο εἶναι φανερό. Φανερὴ καὶ ἡ φιλάνθρωπη διάκριση τοῦ
Παπαδιαμάντη νὰ χαρακτηρίσει ἔτσι μιὰ γυναίκα ποὺ ὁ Ντωντὲ ἀποκα-
λεῖ cocotte11.

Ἕνα δεῖγμα τῆς μεταφραστικῆς του εὐκινησίας: Ὁ Χὼλλ Κέϊν μετα-
χειρίζεται συχνὰ στὸν Μαξιώτη τὴ λέξη gorse (: ἀκανθώδης θάμνος μὲ κί-
τρινα ἄνθη, ράχος ὁ εὐρωπαϊκός), ποὺ ὁ μεταφραστής του, κατὰ τὰ συμ-
φραζόμενα καί, προπαντός, κατὰ τὸ κέφι του, ἐξελληνίζει ποικιλοτρόπως:
κιτρινάνθη, ἀγκαθιά, ἄκανθαι κιτρινανθεῖς, κιτρινακάνθη, χειμωνάνθη,
ζοχάρια, ξηρόκλαδα, χαμόκλαδα.

Δὲν ὑπάρχει τρόπος νὰ μιλήσω τώρα γιὰ τὴ διαφορὰ τῆς γλωσσικῆς
χροιᾶς ἀνάμεσα, λογουχάρη, στὶς μεταφράσεις τοῦ Βίου τοῦ Χριστοῦ καὶ
τῶν Ἱστοριῶν τοῦ Γόρδωνος καὶ τοῦ Φίνλεϋ, ἢ γιὰ τὴν αἰσθητὴ γλωσσικὴ
ἀπόκλιση τῆς Ἀναιρέσεως τοῦ Ν. Σπηλιάδη ἀπὸ τὶς προηγούμενες δύο
ἱστορίες. Ὅσο γιὰ τὴν ἐπίδραση ποὺ ἄσκησαν τὰ μεταφρασμένα ἔργα στὴ
διηγηματογραφία του, γιὰ τὶς μεγάλες καὶ μικρὲς μεταφραστικὲς ἐλευ-
θερίες –ποὺ δηλώνουν συχνότατα καὶ ἀψευδῶς ποιὸ ἦταν τὸ Κέντρο τοῦ κό-
σμου του–, γιὰ τὰ ἀναπόφευκτα μεταφραστικά του ὀλισθήματα, καὶ γιὰ
πολλὰ ἄλλα, θὰ ἀκούσετε ἀσφαλῶς πολλὰ ἀπὸ τοὺς εἰσηγητὲς τοῦ Συνε-
δρίου.
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10 Στὶς μεταφράσεις Ὁ Μαξιώτης τοῦ Χὼλλ Κέϊν, «Ἴνδικτος», 2003· σ. 246,
«Ἁρριέττα» τοῦ Φρ. Κοππέ, «Ἡ ἔρημος οἰκία» τοῦ Ἰουλ. Κλαρετὶ καὶ «Ὁ βασιλεὺς
τῶν ἐπαιτῶν» τοῦ A. Matthey (βλ. Παπαδιαμαντικὰ Τετράδια, τχ. 7, 2006, σσ. 100,
108, 112).

11 Βλ. τὸ κείμενο «Μαλθάκη» στό: Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος - Λαμπρινὴ Τριαντα-
φυλλοπούλου «Ὁ Παρδαλὸς Συρικτὴς τῆς Ἑμλίνης» – Γιὰ τὸν μεταφραστὴ Πα-
παδιαμάντη, 10ο βιβλίο τῆς σειρᾶς «Οἱ νεώτεροι γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη», Νεφέλη,
2007.



Θὰ ἦταν ἀνεπίτρεπτο νὰ τελειώσω τὴν ὁμιλία μὲ δικά μου λόγια ― ὁ
τελευταῖος λόγος τοῦ ἀνήκει. Θὰ διαβάσω, λοιπόν, τρία μικρὰ ἀποσπά-
σματα μεταφράσεών του. Καὶ τὰ τρία εἶναι ἐξόδια καὶ ἔχω τὴ βεβαιότητα
ὅτι ἡ ὑποβλητικὴ καὶ μόρσιμη μουσική τους θὰ σᾶς θυμίσει ἐξόδιες κορυ-
φώσεις τῶν παπαδιαμαντικῶν διηγημάτων. Προτοῦ ἀρχίσω τὴν ἀνά-
γνωση θυμίζω μιάμιση ἀράδα τοῦ Νίκου Φωκᾶ (μακάρι νὰ βρισκόταν
αὐτὸς στὸ βῆμα ἀντὶ γιὰ μένα): «Ἔξοχες ἢ θαυμάσιες μεταφράσεις δυ-
στυχῶς, ἐγὼ τουλάχιστον, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Παπαδιαμάντη δὲν ξέρω».

Τὸ πρῶτο ἀπόσπασμα εἶναι μέρος τοῦ τέλους τοῦ διηγήματος «Οἱ ἐξό-
ριστοι τοῦ Πόκερ-Φλὰτ» ἀπὸ τὰς Ἀργοναυτικὰς διηγήσεις τοῦ Μπρὲτ
Χάρτ12.

[Παρὰ τὸ ὄνομά του, τὸ Πόκερ-Φλὰτ ἐξορίζει τὸν Τζὼν Ὠχούρστ, δεινὸ
χαρτοπαίκτη, καὶ μερικὰ ἄλλα πρόσωπα, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ «Δού-
κισσα», ἐλευθερίων ἠθῶν. Οἱ ἐξόριστοι ἀποκλείονται στὰ βουνὰ ἀπὸ τρομερὴ
χιονοθύελλα. Στὸν πρόχειρο καταυλισμό τους καταφθάνει καὶ ἕνα νεαρὸ ζευ-
γάρι ―τὸ κορίτσι, ἡ Πίνεϋ, εἶναι 15 χρονῶ―, ποὺ πάει στὸ Πόκερ-Φλὰτ νὰ
παντρευτεῖ. Καμιὰ βοήθεια δὲν ἔρχεται. Ὁ Τζὼν Ὠχοὺρστ αὐτοκτονεῖ γιὰ ν᾽
ἀφήσει τὴ μερίδα τῆς τροφῆς του στὰ ἀδύνατα πλάσματα τῆς συνοδείας του.]

Διαβάζω:

Πρὸς τὸν ὄρθρον εὗρον ἑαυτὰς ἀνικάνους νὰ θρέψωσι τὸ πῦρ τὸ ὁποῖον βαθ-
μηδὸν ἔσβησε. Καθὼς ἡ ἀνθρακιὰ βραδέως ἐμαύριζεν, ἡ Δουκέσσα εἵρπυσε
πλησιέστερον εἰς τὴν Πίνεϋ, καὶ διέκοψε τὴν σιγὴν πολλῶν ὡρῶν.

― Πίνεϋ, ξεύρεις νὰ προσευχηθῇς;
―῎Οχι, ἀγαπητή, ἀπήντησεν ἁπλῶς ἡ Πίνεϋ.
Ἡ Δουκέσσα, χωρὶς νὰ ἠξεύρῃ ἀκριβῶς διατί, ᾐσθάνθη ἀνακούφισιν, καὶ

ἀκουμβήσασα τὴν κεφαλὴν ἐπὶ τοῦ ὤμου τῆς Πίνεϋ, δὲν ὡμίλησε πλέον. Καὶ
οὕτω πως κλίνουσαι, ἡ νεωτέρα καὶ ἁγνοτέρα ὑποβαστάζουσα τὴν κεφαλὴν
τῆς ἁμαρτωλῆς ἀδελφῆς της ἐπὶ τοῦ παρθενικοῦ στέρνου της, ἔπεσαν εἰς
ὕπνον.

Ὁ ἄνεμος ἐκόπασεν, ὡς νὰ ἐφοβεῖτο νὰ τὰς ἐξυπνήσῃ. Πτιλώδεις τολύπαι
χιόνος τινασσόμεναι ἀπὸ τοὺς μακροὺς κλῶνας τῶν πευκοδένδρων, ἐπέτων ὡς
λευκόπτερα στρουθία, καὶ κατεκάθιζον γύρω τῶν κοιμωμένων. Ἡ σελήνη,
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12 Μπρὲτ Χάρτ, Ἀργοναυτικαὶ διηγήσεις, Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Ν. Δ. Τριανταφυλ-
λόπουλου - Λ. Τριανταφυλλοπούλου, Ἐκδόσεις Λήθη, 1993. Τὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὶς
σσ. 48-49.



μέσῳ τῶν σχιζομένων νεφῶν ἔβλεπε κάτω εἰς τὸ ἐρείπιον τοῦ καταυλισμοῦ.
Ἀλλὰ πᾶσα ἀνθρωπίνη κηλίς, πᾶν ἴχνος γηΐνης ἐργασίας, ἐκρύπτετο κάτω-
θεν τῆς ἀσπίλου χλαμύδος, τῆς ἐφαπλουμένης ἀνηλεῶς ἐκ τῶν ἄνω.

Ἐκοιμῶντο ὅλην ἐκείνην τὴν ἡμέραν καὶ τὴν ἑπομένην, οὔτε ἐξύπνησαν
ὅταν φωναὶ καὶ βήματα διέκοψαν τὴν σιωπὴν τοῦ καταυλίσματος. Καὶ ὅταν
εὐσπλαγχνικοὶ δάκτυλοι ἐσκούπισαν τὴν χιόνα ἀπὸ τὰς ἀδρανεῖς μορφάς των,
δυσκόλως ἠδύνασο νὰ εἴπῃς ἀπὸ τὴν ἴσην εἰρήνην τὴν ἐπικαθημένην ἐπ᾽
αὐτῶν, ποία ἐκ τῶν δύο ἦτο ἡ ἁμαρτωλή. Ἀκόμη καὶ ὁ νόμος τοῦ Πόκερ Φλὰτ
ἀνεγνώρισε τοῦτο καὶ ἀντιπαρῆλθεν ἀφήσας αὐτὰς ἀκόμη κρατουμένας εἰς τὰς
ἀγκάλας ἀλλήλων.

Τὸ δεύτερο ἀπόσπασμα εἶναι τὸ τέλος τοῦ διηγήματος τοῦ Μπρὲτ
Χὰρτ «Ἡ Καλὴ Τύχη τοῦ Ρῶριν-Κάμπ»13.

[Στὸ Ρῶριν-Κάμπ, πόλισμα ἢ μᾶλλον στρατόπεδο ἄξεστων χρυσοθηρῶν,
ἀπὸ τὴ μοναδικὴ γυναίκα, ὄχι ἄμεμπτης φήμης, γεννιέται ἕνα ἀγόρι. Ἡ μη-
τέρα του πεθαίνει κατὰ τὸν τοκετό. Τὸ παιδὶ υἱοθετεῖται ἀπὸ τοὺς ἄνδρες τοῦ
πολίσματος καὶ ἡ ὕπαρξή του τοὺς μεταμορφώνει. Αὐτὸ εἶναι ἡ Καλὴ Τύχη τοῦ
Ρῶριν Κάμπ. Ἕνας ἀπὸ τοὺς στενότερους κηδεμόνες εἶναι ὁ Κεντούκιος,
«προέχων πολίτης». Τὸν χειμώνα ὅμως τοῦ 1851 ὁ ποταμὸς Νὸρθ Φὸρκ κα-
ταπλημμυρίζει τὴν κοιλάδα τοῦ Ρῶριν Κάμπ.]

Ἐπέστρεφον μὲ ἀλγούσας καρδίας, ὅταν μία κραυγὴ ἀπὸ τὴν ὄχθην τοὺς
ἀνεκάλεσεν.

Ἦτο ἓν ἀκάτιον βοηθείας ἀπὸ τὰ κάτω τοῦ ποταμοῦ. Ἐψάρευσαν, εἶπαν,
ἕνα ἄνθρωπον κ᾽ ἕνα παιδί, σχεδὸν ἀποθαμένους, δύο μίλια παρακάτω. Τοὺς
ἐγνώριζε κανείς; Καὶ μήπως ἦταν ἀπ᾽ ἐδῶ;

Ἐχρειάσθη μόνον ἓν βλέμμα διὰ νὰ ἴδουν τὸν Κεντούκιον κείμενον σκληρῶς
μωλωπισμένον καὶ καταθραυσμένον, πλὴν ἀκόμη κρατοῦντα τὴν Καλὴν Τύ-
χην τοῦ Ρῶριν-Κὰμπ εἰς τὰς ἀγκάλας του. Καθὼς ἔκυψαν ἐπάνω εἰς τὸ ἀλλο-
κότως ταιριασμένον εἶδος, εἶδαν ὅτι τὸ παιδίον ἦτο ψυχρὸν καὶ ἄπνουν.

―Εἶναι πεθαμένο, εἶπεν εἷς.
Ὁ Κεντούκιος ἤνοιξε τὰ ὄμματα.
―Πεθαμένο; ἐπανέλαβεν ἀσθενῶς.
―Ναί, φίλε μου, καὶ σὺ πεθαίνεις.
Μειδίαμα ἐφαίδρυνε τὴν ὄψιν τοῦ Κεντουκίου ἐκπνέοντος.
―Πεθαίνοντας, ἐπανέλαβε, μὲ παίρνει μαζί του· πὲς στὰ παιδιὰ πὼς ἔχω

τὴν Καλὴν Τύχην μαζί μου τώρα.

26 Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

13 Ἔνθ. ἀν., σσ. 154-155.



Καὶ ὁ στιβαρὸς ἄνθρωπος, προσκολληθεὶς εἰς τὸ ἀσθενὲς νήπιον, ὅπως ὁ
πνιγόμενος λέγεται ὅτι προσκολλᾶται εἰς ἓν κάρφος, ἔπλευσεν εἰς τὸν σκιερὸν
ποταμὸν ὅστις ρέει διὰ πάντοτε εἰς τὴν ἄγνωστον θάλασσαν.

Τὸ τρίτο ἀπόσπασμα εἶναι ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ μυθιστορήματος Ὁ Ἀμε-
ρικανὸς Μοντεχρῖστος τοῦ Ἰουλιανοῦ Χῶθορν14. Γιὰ νὰ μὴν εἶναι, ὅπως
εἶπα, ἡ τελευταία λέξη δική μου, ἐπισημαίνω ὅτι ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ
1893, ἐνῶ τὸ πασίγνωστο τέλος τῆς Φραγκογιαννοῦς δημοσιεύτηκε τὸν
Ἰούνιο τοῦ 1903. Ζητῶ συγγνώμη ποὺ σᾶς προκαταλαμβάνω καὶ ποὺ διά-
λεξα μὲ μεγάλη ὑστεροβουλία αὐτὸ τὸ ἀπόθραυσμα.

[Ὁ ἄνθρωπος ποὺ βαδίζει πρὸς τὸν βάλτο εἶναι μάγος καὶ δολοφόνος, με-
ταμελημένος γιὰ τὰ ἐγκλήματά του. Ἡ νεκρὴ Σάλλυ, ποὺ κρατάει στὴν
ἀγκαλιά του εἶναι ἐρωμένη του, ἐπίσης γόησσα καὶ φόνισσα· τὴν ἔχει σκοτώ-
σει ὁ ἐραστής της, γιὰ νὰ μὴ συνεχίσει νὰ ἐγκληματεῖ.]

Ὁ ἄλλος δὲν ἔδωκεν ἀπάντησιν. Ἐπέρασε τὰς χεῖράς του περὶ τὸ σῶμα τῆς
Σάλλυ, καὶ τὴν ἐσήκωσεν ὡς βρέφος. Ὁ βάλτος ἔκειτο πρὸς τὰ ἀριστερὰ τοῦ
δρόμου, εἰς ἀπόστασιν ἑκατὸν πενῆντα βημάτων. Ἐκεῖ ὁ ἄνθρωπος διηύθυνε
τὸ βῆμα μετὰ τοῦ φορτίου του. Ὁ Κέππελ τὸν προσέβλεπεν, ἀλλὰ δὲν τὸν ἠκο-
λούθησε, μὴ μαντεύων τὸν σκοπόν του.

Καθὼς ὁ ἄνθρωπος ἐπλησίαζεν εἰς τὸ χεῖλος τοῦ βάλτου, ἔθλιβε τὸ νεκρὸν
σῶμα σφιγκτότερον εἰς τὸ στῆθός του. Ἐν μέρει ἀπεκρύβη τώρα ἀπὸ τοὺς
ὀφθαλμοὺς τοῦ Κέππελ διὰ τοῦ πυκνοῦ πρασίνου φυλλώματος, τοῦ θάλλοντος
ἐν δαψιλείᾳ εἰς τὸ μέρος ἐκεῖνο. Τὸ μαῦρον ἀκίνητον νερὸν ἀντανέκλα τὸ στε-
ρέωμα τοῦ οὐρανοῦ. Γοργὸς καὶ μετὰ παραδόξου εὐκινησίας, ὁ ἄνθρωπος ἐπά-
τει ἀπὸ συστάδος χόρτων εἰς συστάδα, ἑωσότου ἔφθασεν εἰς τὸ βαθύτερον μέ-
ρος τοῦ λάκκου.

Ἓν πήδημα ἔκαμεν ἀκόμη. Τὸ ὕδωρ ἐταράχθη καὶ ἐπλατάγισε, καὶ εἶτα
ἐκλείσθη ἐπάνω αὐτοῦ κ᾽ ἐκείνης ἣν ἔφερεν. Αἱ ρυτίδες τοῦ ὕδατος ηὐρύνθη-
σαν εἰς μεγάλους κύκλους καὶ ἐξέλιπον, καὶ ὅλα ἐπανῆλθον εἰς τὴν προτέραν
των θέσιν.
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14 Ἰ. Χῶθορν, Ὁ Ἀμερικανὸς Μοντεχρῖστος, μετάφρασις Ἀλ. Παπαδιαμάντη, σσ. 329-
330.





ΣΤΕΣΗ ΑΘΗΝΗ

Ο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ
ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΒΛΑΣΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ*

Ἡ γόνιμη καὶ νεωτεριστική –συγκρινόμενη μὲ τὸ μεταφραστικὸ προηγού-
μενο– μεταφραστικὴ παραγωγὴ τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη κατὰ τὸ
διάστημα 1893-1898, μὲ βάση τὰ ὣς τώρα ἀποθησαυρισμένα πειστήρια,
εἶχε στενή, ἂν ὄχι ἀποκλειστική1, ἐξάρτηση ἀπὸ τὶς τυπογραφικὲς καὶ ἐκδο-
τικὲς ἐπιχειρήσεις τῆς ἐφημερίδας Ἀκρόπολις2. Ἀπὸ τὴ σκιαγράφηση τῆς
δραστηριότητας τοῦ ἰθύνοντα νοῦ τῶν ἐπιχειρήσεων Βλάση Γαβριηλίδη καὶ
τῆς σχέσης ποὺ ἀναπτύχθηκε μέσα στὸ χρόνο ἀνάμεσα σὲ μεταφραστὴ καὶ
προστάτη/πάτρωνα καὶ ἐκδότη3 ἀναδύονται ἄφθονα στοιχεῖα ποὺ συνδρά-
μουν στὴν ἀποτίμηση τοῦ μεταφραστικοῦ αὐτοῦ ἔργου μέσα στὰ πολιτι-
σμικά, κοινωνικὰ καὶ οἰκονομικά του συμφραζόμενα καὶ στὴν τοποθέτησή
του στὴν ἱστορία τῶν ἑλληνικῶν μεταφράσεων.

Γεννημένος στὴν Κωνσταντινούπολη (1848-†Ἀθήνα 1920)4, ὁ «ἀνα-

* Θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ τὴ Σοφία Μπόρα καὶ τὸν Φίλιππο
Παππᾶ γιὰ τὶς χρήσιμες παρατηρήσεις τους.

1 Μοναδική γνωστὴ ἐξαίρεση ἀποτελεῖ τὸ δημοσιευμένο στὸ περ. Ἑστία τοῦ 1893 διή-
γημα «Ἀτμὸς καὶ ὕδωρ» ὑπογραμμένο μὲ τὰ ἀρχικὰ Α.Π., ἡ μετάφραση τοῦ ὁποίου,
ἄλλωστε, ἐνδέχεται νὰ εἶχε ὁλοκληρωθεῖ πρωτύτερα.

2 Τὸ ἐπαγγελματικὸ περιβάλλον ὑποδεικνύεται ὡς σημαντικὴ παράμετρος στὴ με-
ταφραστικὴ διαδικασία ἀπὸ τὶς λειτουργικὲς θεωρίες γιὰ τὴ μετάφραση (ὅπως τῆς
μεταφραστικῆς δράσης τῆς Holz-Mänttäri) καὶ τὶς προσεγγίσεις τῶν πολιτισμικῶν
σπουδῶν (André Lefevere)· βλ., πρόχειρα, Jeremy Munday, Μεταφραστικὲς σπου-
δές. Θεωρίες καὶ ἐφαρμογές, μετ. Ἄγγελος Φιλιππάτος, Μεταίχμιο, Ἀθήνα 2002,
σσ. 130, 207-212.

3 Γιὰ τὸν ρόλο τοῦ ἐντολοδόχου/κηδεμόνα/πάτρωνα στὴ μεταφραστικὴ διαδικασία βλ.
André Lefevere, «The system: patronage», Translation, Rewriting and the manipula-
tion of Literary Fame, Routledge, London-New York, σσ. 10-25.

4. Ἀπόφοιτος τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς εἶχε κάνει σύντομες σπουδὲς φιλολο-
γίας καὶ πολιτικῆς ἐπιστήμης στὴ Λειψία. Βλ. Κ. Θ. Ν. Συναδινός (ἐπιμ.), Βλά-
σης Γαβριηλίδης, Πυρσός, Ἀθήνα 1929, σσ. 21 καὶ 66· Στάμ. Στάμ. [Σταμάτης



μορφωτὴς καὶ πατέρας τῆς ἑλληνικῆς δημοσιογραφίας»5, ἐμφανίστηκε στὸ
ἐκδοτικὸ προσκήνιο τῆς Ἀθήνας τὸ 1878, ἐγκαταλείποντας μιὰ ἐπιτυχη-
μένη δημοσιογραφικὴ καὶ ἐκδοτικὴ σταδιοδρομία στὴ γενέτειρά του λόγῳ
ἀντικαθεστωτικῆς ἀρθρογραφίας6. Συντάκτης κατ’ ἀρχὰς στὴν Ἐφημε-
ρίδα τῶν συζητήσεων, ἐξέδωσε στὴ συνέχεια μαζὶ μὲ τὸν Κλεάνθη Τριαν-
τάφυλλο τὴν ἑβδομαδιαία σατιρικὴ ἐφημερίδα Ραμπαγᾶς (1878), ἀπὸ τὴν
ὁποία ἀποσύρθηκε τὸ 1880 γιὰ νὰ ἱδρύσει τὸ πολιτικο-σατιρικὸ περιοδικὸ Μὴ
Χάνεσαι, ποὺ ἀπὸ τὸ 1883 μετεξελίχτηκε στὴν καθημερινὴ πρωινὴ ἐφη-
μερίδα Ἀκρόπολις7, ἡ ὁποία ἔφτασε ὣς τὶς μέρες μας.

Ἡ ἔκδοση τοῦ πολιτικο-σατιρικοῦ Μὴ Χάνεσαι (Ἰανουάριος 1880 - Ὀ-
κτώβριος 1883) –μὲ συχνότητα κυκλοφορίας δύο ἢ τρεῖς φορὲς τὴν ἑβδο-
μάδα στὴν ἀρχὴ καὶ ἀργότερα τρεῖς, τέσσερις καὶ πέντε– πρόσφερε στέγη
στοὺς νέους λογοτέχνες τῆς δεκαετίας τοῦ 1880, συμπεριλαμβάνοντας
στοὺς τακτικοὺς συνεργάτες τὸν Κωστῆ Παλαμᾶ, τὸν Γεώργιο Δροσίνη,
τὸν Νίκο Καμπᾶ, τὸν Δημήτριο Κόκκο, τὸν Γεώργιο Σουρῆ, τὸν Ἀλέξανδρο
Μωραϊτίδη. Ἡ Ἀκρόπολις ποὺ τὸ διαδέχτηκε, τὸ δεύτερο μεγάλο καθημε-
ρινὸ εἰδησεογραφικὸ φύλλο στὴν ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ Τύπου μετὰ τὴν πρω-
τοπόρο Ἐφημερίδα (1873-1901) τῶν Δ. Α. καὶ Λάμπρου Κορομηλᾶ8, ἐξε-
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Σταματίου], «Ἀπὸ τὰ περασμένα. Ὁ Γαβριηλίδης», Μπουκέτο, τχ. 99, 14.3.1926,
σ. 180.

5 Λύντια Τρίχα, «Γαβριηλίδης Βλάσης», Ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ ἑλληνικοῦ τύπου 1784-
1974, ἐπιμ. Λουκία Δρούλια - Γιούλα Κουτσοπανάγου, ΙΝΕ/ΕΙΕ, Ἀθήνα 2008, τ.
1 Α-Δ, σσ. 407-408. Βλ. ἐπίσης: Χαρίτων Μισαηλίδης, «Βλάσιος Γαβριηλίδης: ὁ ἀρι-
στοκράτης δημοσιογράφος», Ἀρχεῖο τοῦ Θρακικοῦ Λαογραφικοῦ καὶ Γλωσσικοῦ Θη-
σαυροῦ, τ. 27 (1962), σσ. 195-207· Κώστας Σαρδελῆς, Βλάσης Γαβριηλίδης 1848-
1920. Μεγάλος ἀναμορφωτὴς τῆς ἑλληνικῆς δημοσιογραφίας καὶ πνευματικὸς
ἡγέτης, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα τῆς Ἑνώσεως Συντακτῶν Ἡμερησίων Ἐφημερίδων,
Ἀθήνα 22011· Δ. Π. Ταγκόπουλος, «Βλάσης Γαβριηλίδης», Ὁ Νουμᾶς, τ. 17
(1920), σσ. 243-245.

6 Συνεκδότης τῆς ἐφ. Κωνσταντινούπολις (1867), ποὺ μετονομάστηκε σὲ Θράκη
(1873)· διευθυντὴς τῆς ἐφημερίδας Ὁμόνοια (1870-1871), ἱδρυτὴς τῆςἐφημερίδας
Μεταρρύθμισις (1876-1877). Βλ. Τρίχα, ὅ.π., καὶ Μανουὴλ Ἰω. Γεδεών, Ἀποση-
μειώματα Χρονογράφου 1780-1800-1869-1913, Ἀθήνα 1932, σσ. 19-24.

7 Δέσποινα Παπαδημητρίου, «Ἀκρόπολις», Ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ ἑλληνικοῦ τύπου
1784-1974, ὅ.π., σ. 158-159.

8 Γιὰ τὶς σημαντικὲς ἀνακατατάξεις ἀπὸ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας στὸν Τύπο βλ. Νάση
Μπάλτα, «Ἡ καρδιοβόρος ἀγωνία τῆς κάλπης». Τύπος καὶ βουλευτικὲς ἐκλογὲς



λίχτηκε σὲ «φάμπρικα μεγάλων ἀνδρῶν»9. Γιορτάζοντας τὸ 1898 τὴν
ἐπέτειο τῶν δεκαπέντε χρόνων κυκλοφορίας της, δημοσίευσε κάτω ἀπὸ τὴ
λεζάντα «Ὅλη ἡ Ἑλλὰς γράφουσα εἰς τὴν Ἀκρόπολιν» ἕναν κατάλογο ποὺ
περιλάμβανε πάνω ἀπὸ 150 ὀνόματα συνεργατῶν στὴν ἱστορία της. Ἡ με-
γάλου σχήματος Ἀκρόπολις συμπίεζε στὶς πέντε, ἀρχικά, καὶ ἕξι, ἀργό-
τερα, στῆλες της τὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνική, ἑλληνικὴ καὶ διεθνὴ ἐπι-
καιρότητα μὲ τὶς ἐπιστολὲς ἀναγνωστῶν, τὶς μικρὲς ἀγγελίες, τὸ
ἐπιφυλλιδικὸ μυθιστόρημα καὶ τὶς διαφημίσεις. Τὸ 1894, ὅπως προκύπτει
ἀπὸ τὴ μισθοδοσία, τὸ τακτικὸ προσωπικό της ἀριθμοῦσε 15 συντάκτες (Γ.
Πώπ, Ἐμμ. Ρέπουλης, Δ. Χατζόπουλος κ.ἄ.)11, τρεῖς διορθωτὲς καὶ
26μελὲς λογιστήριο· συμπεριλαμβάνονταν ἀνταποκριτὲς στὸ Παρίσι, στὴ
Ρώμη καὶ τὴ Βιέννη, στὸ Λονδίνο, καθὼς καὶ στὴν ἑλληνικὴ περιφέρεια:
Πάτρα, Κέρκυρα, Βόλο, Ναύπλιο καὶ Πύργο. Σημαντικὸ μέρος τῆς εἰδη-
σεογραφίας τὸ ἀντλοῦσε ἀπὸ τὸν ξένο Τύπο (Times τοῦ Λονδίνου, Daily Te-
legraph, Figaro, Le Temps, Les Nouvelles Quotidiennes, κ.ἄ.), ποὺ ἔφτανε
καθημερινὰ σὲ στοῖβες στὰ γραφεῖα της.

Ἡ διαφήμιση στὴν «πρώτην ἑλληνικὴν ἐφημερίδα διὰ ρεκλάμας καὶ
εἰδοποιήσεις»12 ἀπέφερε ἐτησίως 50.000 δρχ. (1898). Οἱ πωλήσεις τὸ 1888
εἶχαν ἀγγίξει τὰ 163.000 φύλλα τὸ μήνα, ἔναντι τῶν 70.000 τῆς Νέας
Ἐφημερίδος καὶ τῶν 61.000 τῆς Ἐφημερίδος13 ἐνῶ σὲ «κρίσιμες περιστά-
σεις» εἶχε πιάσει τὸ ρεκὸρ τῶν 40.000 φύλλων τὴν ἡμέρα14. Ἡ δυνατότητα
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τὴν ἐποχὴ τοῦ Χαριλάου Τρικούπη 1881-1895, Βιβλιόραμα, Ἀθήνα 2011, σσ. 65-
72.

9 Στάμ. Στάμ., «Ἀπὸ τὰ περασμένα. Ὁ Γαβριηλίδης», Μπουκέτο, τχ. 114, 20.6.1926,
σ. 476.

10 Ἀκρόπολις, 27.1.1898. Τὴ σημασία τῆς Ἀκροπόλεως γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν νέων λο-
γοτεχνῶν (Παπαδιαμάντης, Παλαμᾶς, Βῶκος κ.ἄ.) ἀναγνώρισαν πολλοὶ ἀπὸ τοὺς
συγχρόνους. Βλ. Κωστῆς Παλαμᾶς, «Φυσιογνωμίαι. Βλάσης Γαβριηλίδης», ἐφ. Νέα
Ἑλλὰς 9.9.1913, καὶ Στάμ. Στάμ., ὅ.π.

11 Ἀρχεῖο Γαβριηλίδη στὸ Ε.Λ.Ι.Α., Φάκελος 16. Γιὰ τὴν περιγραφὴ τοῦ ἀρχείου βλ.
Λύντια Τρίχα, «Ἀρχεῖο Βλάση Γαβριηλίδη - Ἐφημερίδα Ἀκρόπολις», Τεύχη τοῦ
Ε.Λ.Ι.Α. 2 (1989), σσ. 197-226.

12 Ἀκρόπολις, 27.1.1898.
13 «Πώλησις ἐφημερίδων ἐν Ἑλλάδι», Δελτίον τῆς Ἑστίας, τχ. 622, 27.11.1888

(ἀναδημοσιεύεται ἀπὸ τὸν Κώστα Σαρδελῆ, ὅ.π., σσ. 131-133).
14 Ἀκρόπολις, 27.1.1898.



ἐκτύπωσης 12.000 φύλλων ἡμερησίως15, ὅπως καὶ ἡ μεγάλη διαφημιστικὴ
παραγωγή (κυρίως ἀπὸ ξυλογραφίες), βασίζονταν στὴν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου
τεχνολογικὴ ὑποδομή: στὰ «τέλεια ἐργοστάσια οἷα μόνον αἱ μεγάλαι εὐρω-
παϊκαὶ ἐφημερίδες ἔχουσι: πιεστήριον κυλινδρικόν, ἀγγλικὰ καὶ γαλλικὰ
πιεστήρια καὶ χυτήριον, ἀτμομηχανὴν 8 ἵππων, στερεοτυπεῖον, τσιγκοτυ-
πεῖον, φωτογραφεῖον»16. Ὁ Γαβριηλίδης ἐπένδυε ἀφειδώλευτα κεφάλαια γιὰ
τὴν ἀνανέωση τοῦ ἐξοπλισμοῦ, ποὺ τὸν ἀξιοποιοῦσε, ἐπιπρόσθετα, γιὰ τὴν
παραγωγὴ περιοδικῶν, ἐπετειακῶν ἐκδόσεων, φυλλαδίων καὶ βιβλίων,
χωρὶς νὰ ἐνδιαφέρεται ἰδιαίτερα γιὰ τὸ οἰκονομικὸ κόστος17. Μιὰ διακριτὴ
ὁμάδα ἀπάρτιζαν οἱ «παρα-Ἀκροπόλεις», συμπληρωματικὰ φύλλα στὴν
ἐφημερίδα, μὲ λιγότερο ἢ περισσότερο σταθερὴ συχνότητα: ἡ Ἀκρόπολις Φι-
λολογική (31.1.1888-11.6.1889)18, ποὺ κυκλοφοροῦσε τὴν Κυριακὴ καὶ
ὑπῆρξε βραχύβια (συμπλήρωσε 71 τεύχη) μὲ οἰκογενειακὸ καὶ λογοτεχνικὸ
χαρακτήρα ὅπως ὑποδηλώνεται ἀπὸ τὸν τίτλο της· ἡ Ἑσπερινὴ Ἀκρόπο-
λις (1897-1902), καθημερινὸ εἰδησεογραφικὸ φύλλο. Μὲ διάφορες εὐκαι-
ρίες ἔβγαζε στὴν κυκλοφορία ἔκτακτα πανηγυρικὰ τεύχη: Χριστουγεν-
νιάτικη Ἀκρόπολις, Πασχαλινὴ Ἀκρόπολις, Κυριακή, καθὼς καὶ φύλλα
ποὺ ἀπευθύνονταν σὲ εἰδικὸ κοινό, ὅπως ἡ Ὑπερωκεάνιος Ἀκρόπολις,
Λαϊκὴ Ἀκρόπολις. Κατὰ τὴν περίοδο 1889-1893 ἐξέδωσε τὸν Πανελλήνιον
Σύντροφον. Ἐτήσιον πολιτικὸν καὶ στατιστικὸν ἡμερολόγιον, τὸ διάστημα
1890-1893 τὸν Καζαμίαν τῆς Ἀκροπόλεως καὶ τὴ διετία 1893-1894 τὸ
βραχύβιο πολιτικό, φιλοσοφικὸ μηνιαῖο περιοδικὸ Νέον Πνεῦμα (1893-
1894) ποὺ συμπλήρωσε μέσα σὲ μιὰ διετία ἑπτὰ τεύχη 3.500 σελίδων19. Στὸ
πέρασμα στὸν 20ό αἰώνα κυκλοφόρησε τὸ ἑβδομαδιαῖο εἰκονογραφημένο
οἰκογενειακὸ περιοδικὸ Α.Ο.Δ.Ο. (μετεξέλιξη τῆς ὁμώνυμης στήλης τῆς
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15 Αὐτόθι, 27.1.1898.
16 Αὐτόθι, 27.1.1898.
17 Ἡ ὑπερπαραγωγὴ αὐτὴ προκάλεσε τελικὰ τὴν οἰκονομικὴ καταστροφή του. Βλ.

Τρίχα, ὅ.π., σ. 197· βλ., ἐπίσης, ἔγγραφα ἀπὸ τὸ λογιστήριο τῆς Ἀκροπόλεως στὸν
τόμο Κ. Θ. Ν. Συναδινός (ἐπιμ.), Βλάσης Γαβριηλίδης, ὅ.π., σσ. 273-274.

18 Βλ. Οὐρανία Πολυκανδριώτη, «Ἀκρόπολις- [Φιλολογικά]», Ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ
ἑλληνικοῦ τύπου 1784-1974, ὅ.π., τ. 1 Α-Δ, σ. 160.

19 Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «Ἰχνηλατώντας παπαδιαμαντικὲς μεταφράσεις στὸ
Νέον Πνεῦμα. Ἕνα θετικὸ καὶ ἕνα ἀρνητικὸ παράδειγμα», Εἰκοσιπεντάχρονος
πλοῦς. Φιλολογικὰ στὸν Παπαδιαμάντη Β΄, ΣΔΩΒ, Ἀθήνα 2004, σ. 354.



Ἀκροπόλεως «Ἀπ’ ὅλα δι’ ὅλους»). Ἡ Ἀκρόπολις βομβάρδιζε καθημερινὰ
καὶ ἐπὶ χρόνια τὸ κοινό της μὲ πολλαπλὲς διαφημίσεις τῶν ἐντύπων ποὺ
ἔβγαιναν ἀπὸ τὸ τυπογραφεῖο της, καθὼς καὶ τῶν ἐπιφυλλίδων ποὺ ἐπρό-
κειτο νὰ δημοσιευτοῦν ἢ εἶχαν ἤδη ἀρχίσει νὰ δημοσιεύονται στὶς σελίδες
της.

Ἡ γνωριμία τοῦ Παπαδιαμάντη μὲ τὸν Γαβριηλίδη πραγματοποιήθηκε
μὲ τὴ μεσολάβηση τοῦ Ἀλέξανδρου Μωραϊτίδη τὸ 187920. Ἡ δημοσίευση
τῆς Μετανάστιδος μέσα στὴν ἴδια χρονιὰ στὸν Νεολόγον, μιὰ ἀπὸ τὶς ση-
μαντικότερες ἐφημερίδες τῆς Κωνσταντινούπολης μὲ τὸ ἐκδοτικὸ περι-
βάλλον τῆς ὁποίας σχετιζόταν ὁ Γαβριηλίδης21, θὰ μποροῦσε νὰ ἐκληφθεῖ
ὡς πρώτη ἐκδήλωση προσωπικῆς του στήριξης πρὸς τὸν συγγραφέα. Ἡ
ἐμπλοκὴ τοῦ Γαβριηλίδη στὴ δημοσίευση τῶν δύο ἑπόμενων μυθιστορη-
μάτων τοῦ Παπαδιαμάντη ἐπιτρέπει νὰ εἰκάσουμε ὄχι μόνο τὶς ἀπαρχὲς
μιᾶς λογοτεχνικῆς ἐκτίμησης, ἀλλὰ καὶ μιᾶς ἐπ’ ἀμοιβῇ συνεργασίας: γιὰ
τοὺς Ἐμπόρους τῶν Ἐθνῶν ποὺ δημοσιεύτηκαν στὸ Μὴ Χάνεσαι (1882)
διαθέτουμε ὁμολογία τοῦ ἴδιου τοῦ Παπαδιαμάντη σὲ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν πα-
τέρα του (10.9.1891)22: «ἐξ ἀνάγκης διὰ νὰ λάβω χρήματα»· γιὰ τὴ Γυ-
φτοπούλαν (1884) μιλοῦν τὰ ἐπαινετικὰ σχόλια, μᾶλλον τοῦ ἐκδότη, στὴν
προαγγελία γιὰ τὴ δημοσίευσή της, ὅπου σημειώνεται ὅτι ὁ ψευδώνυμος
Βοημὸς τὴν «συνέγραψε χάριν τῆς Ἀκροπόλεως»23.

Ἀπὸ τὸ 1890 κ.ἑ. ἡ συνεργασία ἔγινε στενότερη. Τὴ χρονιὰ αὐτὴ ὁ Γα-
βριηλίδης ἐξέδωσε τὸν μικρὸ τόμο ἑορταστικῶν διηγημάτων Χριστού-
γεννα-Πρωτοχρονιὰ-Φῶτα, ὅπου ἀνθολόγησε διηγήματα τοῦ Παπαδια-
μάντη (δίπλα σὲ ἐπετειακὰ κείμενα τοῦ Ἀλ. Μωραϊτίδη καὶ τοῦ Α.
Σπηλιωτόπουλου), ἔκδοση ποὺ ἔμελλε νὰ μείνει ἡ πρώτη καὶ μοναδικὴ ὣς
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20 Βλ. Γ. Βαλέτας, Παπαδιαμάντης. Ἡ ζωή - Τὸ ἔργο - Ἡ ἐποχή του, Ἀθήνα, 1940,
σ. 146, ὅπου ἀναφέρεται ὅτι ὁ Γαβριηλίδης συγκατοικοῦσε τότε μὲ τὸν Μωραϊτίδη.

21 Ὁ Νεολόγος (1867-1897) εἶχε προέλθει ἀπὸ τὴ συγχώνευση τῆς ἐφημερίδας Ὁμό-
νοια, στὴν ὁποία εἶχε διατελέσει διευθυντὴς ὁ Γαβριηλίδης καὶ τοῦ Νεολόγου τῆς
Ἀνατολῆς τοῦ Σταύρου Βουτυρᾶ· βλ. Κώστας Μάγερ, Ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ τύ-
που, Ἀθήνα, 1957, τχ. 1, σ. 288, καὶ Χάρης Ἐξερτζόγλου, «Νεολόγος», Ἐγκυ-
κλοπαίδεια τοῦ ἑλληνικοῦ τύπου 1784-1974, ὅ.π., τ. 3 Λ-Π, σσ. 300-302.

22 Βλ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος (ἐπιμ.), Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, Ἀλληλογρα-
φία, Δόμος, Ἀθήνα 1992, σ. 128.

23 Ἀκρόπολις, 14.4.1884.



τὸν θάνατό του. Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1891 δημοσιεύτηκε τὸ «ναυτικὸν διή-
γημα» «Πανταρώτας» γιὰ τὴ γιορτὴ τῶν Θεοφανίων στὴν Ἀκρόπολιν24, καὶ
τὴν πρωτομαγιὰ τῆς ἴδιας χρονιᾶς ξεκίνησε ἡ σειριακὴ δημοσίευση τοῦ
«Θέρος-ἔρος»25, γιὰ τὴ συγγραφὴ καὶ τὴν τιμὴ τοῦ ὁποίου εἶχε ὑπάρξει προ-
συμφωνία ἀνάμεσα σὲ ἐκδότη καὶ συγγραφέα: «Καλῶς νὰ ὁρίσῃ τὸ Μα-
γιάτικό σου […] δημοσιεύεται ἀμέσως. Εἰς τὰ τῆς τιμῆς, σύμφωνος πρὸς
ὅσα γράφεις. Σὲ φιλῶ, Σός, Βλ. Γαβριηλίδης» (19.4.1891)26. Ἡ τακτικὴ
συνεργασία τοῦ γνωστοῦ πλέον Παπαδιαμάντη ἀπὸ τὰ ἐπικαιρικὰ καὶ μὴ
δημοσιεύματά του σὲ περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες (Ἐφημερίδα, Ἑστία)27 μὲ
τὶς ἐκδοτικὲς ἐπιχειρήσεις τοῦ Γαβριηλίδη ξεκίνησε τὸ 1892· εἶχαν προ-
ηγηθεῖ ἐπίμονες προσκλήσεις τοῦ ἐκδότη: «Φίλτατε, Ἐὰν σκοπεύῃς νὰ ἀνα-
λάβῃς τακτικὴν ἐργασίαν ἐν τῇ Ἀκροπόλει δέον νὰ ἔλθῃς ἀπὸ σήμερον. Ἂν
δὲν κατορθώσῃς σήμερον, ἐξ ἅπαντος τότε αὔριον»28, πρόσκληση ποὺ δια-
τυπώνεται σὲ φιλικότερο τόνο λίγες μέρες ἀργότερα: «Ἔλα σὲ παρακαλῶ
αὔριον νὰ ἀναλάβῃς»29. Καρπὸς τῆς ἑξαετοῦς αὐτῆς συνεργασίας μὲ τὸν
ἐκδοτικὸ κολοσσὸ (1892-1898/1899) ἦταν ἡ δημοσίευση 21 διηγημάτων,
τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ ὁποῖα τυπώθηκαν στὴν Ἀκρόπολιν, ἀπὸ ἕνα στὴ
Χριστουγεννιάτικην Ἀκρόπολιν καὶ στὸ Νέον Πνεῦμα. Δεκατρία ἑορτα-
στικὰ διηγήματα προορίστηκαν γιὰ τὰ φύλλα τῶν Χριστουγέννων, τῆς
Πρωτοχρονιᾶς, τῶν Φώτων καὶ τοῦ Πάσχα, καὶ τρία συνδέθηκαν μὲ ἄλλες
ἑορτές (ἀπόκριες κτλ.). Δύο διηγήματα γράφτηκαν μὲ ἀφορμὴ τὴν τρέ-
χουσα ἐπικαιρότητα, στοιχεῖο ποὺ τὸ ἐκμεταλλεύτηκε ἡ ἐφημερίδα γιὰ νὰ
τὰ διαφημίσει: οἱ σειριακὰ δημοσιευμένοι «Χαλασοχώρηδες»30, «ἔκτακτον
ἐκλογικὸν μυθιστόρημα [ποὺ] θὰ χαλάσουν κόσμον μεταξὺ ὅλων τῶν πο-
λιτευομένων», σύμφωνα μὲ τὴν ἀναγγελία τοῦ ἐκδότη31, χειρίζονταν μὲ τὸ
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24 Αὐτόθι, 6.1.1891.
25 Αὐτόθι, 1-5.5.1891.
26 Ἀλληλογραφία, ὅ.π., σ. 139.
27 Βλ. τὴ διαφήμιση στοὺς «Χαλασοχώρηδες», 12.8.1892.
28 Χωρὶς ἡμερομηνία, ἀλλὰ τοῦ 1891, Ἀλληλογραφία, ὅ.π., σ. 139.
29 Χωρὶς ἡμερομηνία, ἀλλὰ τοῦ 1891, Αὐτόθι, σ. 139.
30 Ἀκρόπολις, 12-22.8.1892.
31 Βλ. καὶ τὸν χαρακτηρισμὸ «διήγημα περὶ ἐκλογικῆς διαφθορᾶς» τοῦ Διαγόρα

[Κωστῆ Παλαμᾶ], «Νεοελληνικὰ βιβλία», ἐφ. Τὸ Ἄστυ, 8.7.1889 (ἀναδ. Γ. Κ. Κα-
τσίμπαλης, Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Πρῶτες κρίσεις καὶ πληροφορίες. Βι-
βλιογραφία, Ἀθήνα 1934, σ. 43).



περίβλημα τῆς μυθοπλασίας τὴν πρόσφατη ἐκλογικὴ ἀναμέτρηση ἀνάμεσα
στὸ κόμμα τοῦ Χαρίλαου Τρικούπη (τὴν Ἐληὰ) καὶ τοῦ Θεόδωρου Δηλη-
γιάννη (τὸ Κορδόνι), ἡ ὁποία, ὅπως εἶναι ἀναμενόμενο, εἶχε ἀποτελέσει
καυτὸ θέμα στὴν τρικουπικὴ Ἀκρόπολιν32. Μὲ τὴν ἐπικαιρότητα, τὴν ἐπι-
δημία χολέρας στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀνατολή –εἶχε ἐπίσης ἀπασχολήσει
γιὰ μεγάλο διάστημα τὶς στῆλες τῆς ἐφημερίδας– σχετιζόταν ἡ ὑπόθεση
τοῦ «Βαρδιάνου στὰ σπόρκα»33, ποὺ διαφημίστηκε μὲ τὴν ὑπόσχεση ὅτι πε-
ριλαμβάνει «χολερικὰς ἀναμνήσεις» χωρὶς νὰ προβάλλονται «στυγναὶ
καὶ ἀπαίσιαι εἰκόνες […] ἡ ἀπελπισία καὶ τὸ πένθος τῆς χολέρας». Τέλος,
ἀνάμεσα στὰ μὴ μυθοπλαστικὰ διακείμενα τοῦ «Ξεπεσμένου δερβίση» τὸ
189634 –πρβλ. τὸ ἄρθρο τοῦ Παπαδιαμάντη «Αἱ Ἀθῆναι ὡς Ἀνατολικὴ Πό-
λις»35 (ἐντάχθηκε στὸ εἰκονογραφημένο λεύκωμα Ἡ Ἑλλὰς κατὰ τοὺς
Ὀλυμπιακοὺς Ἀγώνας τοῦ 1896, ἔκδοση καὶ αὐτὸ τῶν Καταστημάτων
τῆς Ἀκροπόλεως)– θὰ μποροῦσαν νὰ συμπεριληφθοῦν τὰ δημοσιεύματα τῆς
ἐφημερίδας γιὰ τοὺς διωγμοὺς τῶν Ἀρμενίων36.

Τὴν πρώτη χρονιὰ τῆς συνεργασίας του μὲ τὴν Ἀκρόπολιν ὁ Παπα-
διαμάντης δημοσίευσε τὰ ἄρθρα γιὰ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα τοῦ 189237 καὶ
ἔστειλε τὸ «Ἄρθρον διὰ τὸν Καζαμίαν» (τοῦ 1893) –πού, εὐλόγως, παρέ-
μεινε ἀδημοσίευτο– μὲ τὴν περίφημη εἰρωνικὴ ἀποστροφὴ πρὸς τὸν Γαβριη-
λίδη: «ἀπαιτεῖς παρ’ ἐμοῦ νὰ εἶμαι ὄχι μόνον ἐπιφυλλιδογράφος, μεταφρα-
στής, ἀρθρογράφος καὶ δὲν ἠξεύρω τί ἄλλο ἀκόμη, ἀλλὰ καὶ συνεργάτης
διὰ τὸν Καζαμίαν σου»38. Τὸ «τί ἄλλο ἀκόμη» ἐνδέχεται νὰ ἦταν μιὰ
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32 Ἡ προεκλογικὴ περίοδος ξεκίνησε μὲ τὴν παύση τῆς κυβέρνησης Δηληγιάννη ἀπὸ
τὸν Γεώργιο Α΄ στὶς 17.2.1892· οἱ ἐκλογὲς τῆς 3.5.1982 ἀνέδειξαν τὴν κυβέρνηση
Τρικούπη. Βλ., σχετικά, Νάση Μπάλτα, «Ἡ καρδιοβόρος ἀγωνία τῆς κάλπης». Τύ-
πος καὶ βουλευτικὲς ἐκλογὲς τὴν ἐποχὴ τοῦ Χαριλάου Τρικούπη 1881-1895, Βι-
βλιόραμα, Ἀθήνα 2011, καί, εἰδικότερα, σσ. 109-116, 231-234.

33 Ἀκρόπολις, 14.8-5.9.1893.
34 Αὐτόθι, 18.1.1896.
35 Γιὰ τὴ συσχέτιση βλ. Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, Ἀφηγηματικὲς τεχνικὲς στὸν

Παπαδιαμάντη 1887-1910, Κέδρος, Ἀθήνα 31987, σ. 73.
36 Τὸ ἐνδιαφέρον ποὺ παρουσιάζει ἡ γειτνίαση τοῦ διηγήματος μὲ κείμενα ποὺ ἀφοροῦν

τὸ ἀρμενικὸ ζήτημα ἔχει ὑποδείξει ἡ Σοφία Μπόρα, Ὁ Παπαδιαμάντης καὶ οἱ
ἀναγνῶστες του. Ζητήματα ἱστορίας τῆς πρόσληψης τοῦ ἔργου του (1879-1961),
ΕΚΠΑ, Ἀθήνα 2008 (διδ. διατρ.), σ. 304, σημ. 134.

37 Ἀκρόπολις, 29.3-4.5.1892.
38 Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «“Ἄρθρον διὰ τὸν Καζαμίαν”. Ἄγνωστο κείμενο τοῦ



ἔμμεση ἀντίδραση στὸ αἴτημα ποὺ τοῦ εἶχε ἀπευθυνθεῖ μέσα στὴν ἴδια χρο-
νιὰ ἀπὸ τὴ διεύθυνση –καὶ φαίνεται ὅτι ἔμεινε χωρὶς ἀνταπόκριση– γιὰ τὴ
συγγραφὴ ταξιδιωτικῶν ἐντυπώσεων: «Θὰ δημοσιεύσωμεν σειρὰν ἄρθρων:
Αἱ ἐξοχαὶ τῆς Ἑλλάδος – Τὰ λουτρά – Τὰ νησιά μας – τόποι ἐκδρομῶν κλπ.
Σᾶς παρακαλῶ νὰ μᾶς γράψητε καὶ σεῖς κάτι ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ ἀμίμητα. Ἐπὶ
τὸ γραφικώτερον ἐννοεῖται καὶ ὄχι τὸ γεωγραφικώτερον. Ἐπειδὴ πιθανῶς
νὰ γράψῃ καὶ ὁ κ. Μωραϊτίδης, διὰ νὰ μὴ συναντηθῆτε εἰς τὰς Σποράδας
δὲν προτιμᾶτε κανὲν ἄλλο μέρος; Ἀπαντήσατε»39.

Μὲ τὴν ἀγανακτισμένη ἀπάντηση στὴν παραγγελία τοῦ ἄρθρου γιὰ τὸν
Καζαμία, ὁ Παπαδιαμάντης ἔδειχνε ὅτι τὸ «κατ’ ἀποκοπὴν διηγηματο-
γράφος» στὸν πρόλογο τοῦ «Λαμπριάτικου ψάλτη» (1893) δὲν ἀφοροῦσε
παρὰ σὲ μικρὸ μέρος τῆς ἐξαρτημένης ἐργασίας του στὶς ἐφημερίδες, γε-
γονὸς ποὺ τονίστηκε ἐπίμονα ἀπὸ τοὺς συγχρόνους του, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν
ἔμφαση στὴ μεταφραστική του ἀπασχόληση. «… ὁ μεγαλείτερος αὐτὸς διη-
γηματογράφος τῆς Ἑλληνικῆς γῆς», σύμφωνα μὲ τὴν κατάθεση τοῦ
Παύλου Νιρβάνα, «στῂς ἐφημερίδες ἤτανε ἁπλὸς μεταφραστής. Ἡ φιλο-
λογία δὲν εἶχε τότε μεγάλη θέσι στὰ καθημερινὰ φύλλα καὶ μὲ τὰ διηγή-
ματά του δὲν μποροῦσε νὰ ζήσῃ ὁ Παπαδιαμάντης»40. Μὲ τὴν ἄποψη
αὐτὴ συνέκλινε ὁ φίλος καὶ μετέπειτα «πάτρωνάς» του Γιάννης Βλαχο-
γιάννης: «ἀπὸ τὰ πρωτότυπα ἔργα του ἀσήμαντα κέρδιζε δύο φορὲς τὸ χρό-
νο, Χριστούγεννα καὶ Λαμπρή […] στὴν “Ἀκρόπολη” καὶ στὸ Γαβριηλίδη
κοντά, ἔβγαζε τὸ ψωμὶ τὸ δικό του καὶ τῶν ἀδερφῶν του στὴ Σκιάθο δου-
λεύοντας σκληρὰ καὶ μεταφράζοντας κάθε λογῆς ὕλη ἀπὸ τ’ Ἀγγλικὰ μά-
λιστα»41.
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Παπαδιαμάντη», Εἰκοσιπεντάχρονος πλοῦς. Φιλολογικὰ στὸν Παπαδιαμάντη Β΄,
ὅ.π., σ. 129.

39 Ἐπιστολὴ τοῦ Γ. Καζελίδη ἀπὸ 17.4.1892, Ἀλληλογραφία, ὅ.π, σ. 141.
40 Παῦλος Νιρβάνας, «Τὸ καταχθόνιον μυστικὸ τοῦ Παπαδιαμάντη», Φιλολογικὴ

Ἑστία τῆς Κυριακῆς, 27.9.1936 (ἀναδ. Παπαδιαμαντικὰ Τετράδια 2 (1993), σσ.
115-117).

41 «Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ὁ ἄνθρωπος», ἐφ. Πολιτεία, 13.9.1925. Ὁ Βλαχο-
γιάννης τοῦ παράγγειλε τὴ μετάφραση τοῦ Φίνλεϊ, βλ. Ἀλληλογραφία, ὅ.π., σ. 170.
Βλ. τώρα Ἄγγελος Γ. Μαντᾶς, «Ὁ Παπαδιαμαντικὸς Φίνλεϋ», Γεωργίου Φίνλεϋ,
Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, μετ. Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, φιλολ.
ἐπιμ. Ἄγγελος Γ. Μαντᾶς, Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, Ἀθήνα 2009, σσ. 23-
42.



Ὁ Γαβριηλίδης, πολύγλωσσος ὁ ἴδιος42, παραχωροῦσε ἄπλετο χῶρο στὴ με-
ταφρασμένη ὕλη σὲ ὅλα του τὰ ἔντυπα. Στὸ Μὴ Χάνεσαι ἡ μετάφραση
πολλῶν λογοτεχνικῶν κειμένων (διηγήματα καὶ μυθιστορήματα, πρωτί-
στως, καὶ πολὺ λιγότερο ποίηση) εἶχε ἀνατεθεῖ σὲ γνωστὰ ὀνόματα τῆς γε-
νιᾶς τοῦ 1880 (Γ. Δροσίνης, Δ. Κακλαμάνος, Ἀριστομένης Προβελέγγιος,
κ.ἄ.) ποὺ ὑπέγραφαν συνήθως μὲ ψευδώνυμα. Οἱ, συχνά, ἐπώνυμες μετα-
φράσεις λογοτεχνικῶν κειμένων καταλάμβαναν μεγάλο μέρος τῆς Ἀκρο-
πόλεως Φιλολογικῆς43. Ἡ ἔκδοση τοῦ καθημερινοῦ φύλλου ἦταν ἀναμενό-
μενο νὰ αὐξήσει τὴ μεταφραστικὴ ζήτηση, καθὼς σημαντικὸ μέρος τῆς
εἰδησεογραφίας προερχόταν ἀπὸ ξενόγλωσσες ἐφημερίδες: Times τοῦ Λον-
δίνου, Daily Telegraph, Le Figaro, Le Temps, Les Nouvelles Quotidiennes.
Στὸ ἐπετειακὸ φύλλο τοῦ 1898 προβλέφθηκε ξεχωριστὴ διαφήμιση γιὰ τὸ
μεταφραστικὸ ἐπιτελεῖο: «Πλὴν τῶν κυρίως συντακτῶν κέκτηται ἀρίστους
καὶ εἰδικοὺς μεταφραστὰς διὰ τὴν ἀγγλικήν, τὴν γερμανικήν, τὴν γαλλι-
κήν, τὴν ἰταλικὴν καὶ τὰς σλαυικὰς γλώσσας»44. Τὸ μεταφρασμένο ἐπι-
φυλλιδικὸ μυθιστόρημα, προϊὸν ἤδη δοκιμασμένο στὴν καθημερινὴ Ἐφη-
μερίδα45, δὲν ἀπειλήθηκε ποτὲ νὰ βγεῖ ἐκτὸς ὕλης ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολιν –
κάποτε, μάλιστα, σημείωσε διπλὴ παρουσία. Ἡ ἐφημερίδα τὸ ἀντιμετώπιζε
ὡς σοβαρὴ ἐπένδυση καὶ ἐπιδίωκε νὰ δημιουργήσει στὸ ἀναγνωστικό της
κοινὸ μέσα ἀπὸ ἀγγελίες, συνοδευτικὰ σχόλια, στημένες συνεντεύξεις καὶ
ἐπιστολὲς ἀναγνωστῶν, ξυλόγραφες διαφημίσεις46, μιὰ σχέση στὰ ὅρια τῆς
ἐξάρτησης. Τὸ μεταφρασμένο μυθιστόρημα –συχνὰ ἀνατυπωμένη ἐπι-
φυλλίδα τῆς ἐφημερίδας– καταλάμβανε τὸν κύριο ὄγκο στὶς ἐκδοτικὲς
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42 Γνώριζε γαλλικά, ἀγγλικά, ἰταλικὰ καὶ γερμανικά.
43 Ἔφη Πέτκου, «Οἱ μεταφραστικὲς ἐπιλογὲς στὰ ἔντυπα τοῦ Βλάση Γαβριηλίδη: Μὴ

Χάνεσαι (1880-1883) καὶ Ἀκρόπολις Φιλολογικὴ (1888-1889)», Νέα Ἑστία, τ. 169
(2011), σσ. 352-373.

44 Ἀκρόπολις, 27.1.1898.
45 Τὸ πρῶτο μυθιστόρημα ἦταν «Τὸ χρυσοῦν δέρας» τοῦ Amédée Achard καὶ ἡ δημο-

σίευσή του ξεκίνησε στὶς 1.1.1883. Βλ., σχετικά, Φώτης Δημητρακόπουλος - Ἑλένη
Δαμβουνέλη, «Τὸ Roman-feuilleton (μυθιστόρημα-ἐπιφυλλίδα), ὁ Παπαδιαμάντης
καὶ ἡ Ἐφημερὶς 1883-1891», ΕΕΦΣΠΑ 24 (1986-1991), σσ. 433-450.

46 Ὁ Γαβριηλίδης θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ παραχώρησαν χῶρο στὴ διαφήμιση,
ἡ ὁποία ἐνίσχυσε οἰκονομικὰ τὴν ἔκδοση καί, ἀναμφίβολα, συνδέθηκε μὲ τὸ μεγάλο
τιράζ. Ἡ διαφήμιση ξεκίνησε μὲ τὴ μορφὴ ἀγγελίας στὸ Μὴ Χάνεσαι, τυποποιήθηκε
ἀπὸ τὸ τρίτο ἔτος καὶ ὕστερα, περνώντας στὴν ξυλογραφία. Εἶχε μεγαλύτερη πα-
ρουσία στὴν Ἀκρόπολιν ἀπ’ ὅ,τι στὴν Ἀκρόπολιν Ἑσπερινήν.



σειρὲς φυλλαδίων καὶ τομιδίων – «Συλλογὴ μυθιστορημάτων» (1883),
«Ἀνθοδέσμη Μυθιστορημάτων καὶ Διηγημάτων» (1890), «Μικρὰ μυθι-
στορήματα», «Εἰκονογραφημένη Μυθιστορικὴ Βιβλιοθήκη» (1892), ἀλλὰ
καὶ στὶς αὐτόνομες ἐκδόσεις βιβλίων τῶν «Καταστημάτων τῆς Ἀκροπό-
λεως»47, ποὺ εἶχαν λανσαριστεῖ στὸ ἐμπόριο ἀπὸ τὸ 1883 κ.ἑ. Οἱ ἐφημερί-
δες τοῦ Γαβριηλίδη διαφήμιζαν καταιγιστικὰ τὰ βιβλία καὶ τὰ φυλλάδια
αὐτὰ μὲ διάφορα τεχνάσματα (προσφορές, δῶρα, ρεκλάμες), ποὺ μᾶλλον
ἀπέτυχαν στοὺς στόχους τους, καθὼς οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις
αὐτὲς ἀπέβησαν ζημιογόνες48. Πίσω ἀπὸ τὴν πληθωρικὴ διαφημιστικὴ
αὐτὴ ἐκστρατεία θὰ ἀναγνωρίζαμε τὴν ἄποψη τοῦ Γαβριηλίδη ὅτι τὸ με-
ταφρασμένο μυθιστόρημα ἦταν ἀνώτερο ἀπὸ τὸ πρωτότυπο, ὅπως διαφαι-
νόταν στὸ ἀνυπόγραφο σημείωμα ποὺ συνόδευσε τὴ δημοσίευση τῶν Ἐμπό-
ρων τῶν Ἐθνῶν (1882): «τὸ νέον πρωτότυπον μυθιστόρημά μας […] ἂν δὲν
εἶχε ἑλληνικωτάτην τὴν ὑπόθεσιν […] θὰ τὸ ἐξελάμβανον πολλοὶ ὡς με-
τάφρασιν!»49.

Τὸ 1892 ὁ Παπαδιαμάντης διέθετε μιὰ καλὴ προϋπηρεσία. Εἶχε συμ-
πληρώσει δέκα χρόνια συνεργασίας στὴν (ἀνταγωνιστικὴ) Ἐφημερίδα,
μποροῦσε νὰ αἰσθάνεται ἱκανοποίηση γιὰ τὴ μακρόχρονη συμπερίληψή του
στὴν κύρια συντακτική της ὁμάδα50, καὶ εἶχε φτάσει νὰ ἀμείβεται ἱκανο-
ποιητικά, 150 δρχ. τὸν μήνα51. Εἶχε ἀσκηθεῖ στὴν ταχύτατη μετάφραση52
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47 Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ ἄποψη τοῦ Γ. Σουρῆ στὴν ἔμμετρη συνέντευξή του «Αἱ περὶ
γλώσσης καὶ συγγραφέων κρίσεις»: «Γαβριηλίδης ὁ πολὺς μὲ κύρος καὶ αὐθεντείαν,
/ ποὺ βγάζει πότε Χαλιμᾶν καὶ πότε Λαυρεντίαν», βλ. Μποέμ, «Οἱ σύγχρονοι
Ἕλληνες συγγραφεῖς. Γεώργιος Σουρῆς», ἐφ. Τὸ Ἄστυ, 29-30.3.1893.

48 Πολλὲς ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις αὐτὲς χάρη στὸ καλὸ χαρτὶ καὶ τὴν πλούσια εἰκονογρά-
φηση ἦταν ὑψηλοῦ κόστους καί, τελικά, ὁδήγησαν σὲ ἐλλείμματα· ὡστόσο, δὲν πτόη-
σαν τὴν ἐπιμονὴ τοῦ Γαβριηλίδη. Βλ., σχετικά, τὸ δημοσίευμα τοῦ Χάρη Σταματίου
στὸν τόμο Κ. Θ. Ν. Συναδινὸς (ἐπιμ.), Βλάσης Γαβριηλίδης, Πυρσός, Ἀθήνα 1929,
σσ. 235-236.

49 Μὴ Χάνεσαι, τχ. 369, 7.11.1882, σ. 4.
50 Τὸ ὄνομά του εἶχε ἀναγραφεῖ στὴν ἀνανεωμένη ἔκδοση σὲ μεγάλο σχῆμα τῆς

1.1.1883 καὶ ἐπαναλαμβάνεται πέντε χρόνια ἀργότερα στὸ φύλλο τῆς 4.2.1888 σὲ
μιὰ νέα ἀνακαινιστικὴ προσπάθεια, τὴ διεύθυνση τῆς ὁποίας εἶχε ἀναλάβει ὁ Ἀρι-
στείδης Ρούκης. Ἡ συνεργασία τοῦ Παπαδιαμάντη ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ ἐπι-
στολή του πρὸς τὸν πατέρα του τῆς 30.12.1888, βλ. Ἀλληλογραφία, σ. 19.

51 Σὲ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν πατέρα του (14.7.1889) ἀναφέρει ὅτι εἶχε λάβει σὲ ἕξι μῆνες
900 δρχ. καταφέρνοντας νὰ πληρώσει 550 γιὰ χρέη. Βλ. Ἀλληλογραφία, σ. 129. Τὸ



πρόσφατα δημοσιευμένων γαλλικῶν ἐπιφυλλίδων53, μιὰ ἀπὸ τὶς ὁποῖες, μά-
λιστα, Ὁ ἰατρὸς τοῦ Ραμὼ τοῦ George Ohnet, εἶχε πάρει τὴν ἄδεια νὰ ἐκδο-
θεῖ αὐτοτελῶς μὲ τὸ ὄνομά του στὴ Σμύρνη, τὸ 1889, πρὶν τὴν ὁλοκλήρωση
τῆς σειριακῆς της δημοσίευσης54. Τὸ Ἔγκλημα καὶ ἡ Τιμωρία τοῦ Ντο-
στογιέφσκι, «κατ’ ἐντολὴν» τοῦ Ἐμμ. Ροΐδη55, ποὺ τὸ εἶχε μεταφράσει ἀπὸ
τὰ γαλλικὰ (ἀνωνύμως56), εἶχε βρεῖ μεγάλη ἀνταπόκριση ἀπὸ τὸ ἀνα-
γνωστικὸ κοινὸ τῆς Ἐφημερίδος57. Ἦταν προσαρμοσμένος μὲ τοὺς ρυθμοὺς
τῆς μοναχικῆς καὶ ἐντατικῆς ἐργασίας58, σὲ σημεῖο, μάλιστα, ποὺ νὰ
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ποσὸν δὲν ἦταν εὐκαταφρόνητο ἂν λάβουμε ὑπόψη ὅτι τὸ 1890 ὁ μισθὸς τοῦ Γραφέα
Α΄ στὸ δημόσιο τομέα ἦταν 120 δρχ., τοῦ Βοηθοῦ Α΄ στὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα 200 δρχ.,
τοῦ Ἐνωμοτάρχη 79 δρχ. Μιὰ ὀκὰ κρασὶ χύμα κόστιζε 0,90 τὸ 1880 καὶ 0,60 τὸ
1896. Βλ., σχετικά, Πέτρος Πιζάνιας, Μισθοὶ καὶ εἰσοδήματα στὴν Ἑλλάδα: (1842-
1923). Τὸ παράδειγμα τῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, ΜΙΕΤ, Ἀθήνα
1985, σ. 99, 100 καὶ 69.

52 Ὅπως σημειώνει ὁ Ἰωάννης Μ. Δαμβέργης «μὲ ἀστραπιαίαν ταχύτητα ἐγέμιζε χει-
ρόγραφα μεταφράσεων καὶ τὰ ἐπέτα, ὑγρὰ ἀκόμη, τὸ ἕνα ἐπὶ τοῦ ἄλλου», «Ἀπ’ ὅσα
ἐνθυμοῦμαι. Ὁ κὺρ-Ἀλέξανδρος», ἐφ. Ἑστία, 18.3.1935.

53 Γιὰ τὶς παπαδιαμαντικὲς μεταφράσεις στὴν Ἐφημερίδα βλ. Ν.Δ. Τριανταφυλλό-
πουλος - Λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπούλου, «Τεκμήρια γιὰ τὴν παπαδιαμαντικὴ πα-
τρότητα ἀνυπόγραφων μεταφράσεων», Παπαδιαμαντικὰ Τετράδια 7 - Ἀφιέρωμα
στὸν μεταφραστὴ Παπαδιαμάντη (Ἄνοιξη 2006), σσ. 83-118. Ὅπως διαπιστώνουμε,
πολλὲς ἀπὸ τὶς μεταφράσεις φέρουν τὴν ἴδια χρονιὰ μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ γαλλικοῦ πρω-
τοτύπου.

54 Γιὰ τὴν ἐπισήμανση βλ. Σοφία Μπόρα, Ὁ Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀναγνῶστες του.
Ζητήματα ἱστορίας τῆς πρόσληψης τοῦ ἔργου του (1879-1961), ὅ.π., σ. 277.

55 Ἐφημερίς, 14.4.-1.8.1889. Ὁ πρόλογος τοῦ Ροΐδη στὴν Ἐφημερίδα τῆς 13.4.1889.
56 Ἡ πατρότητα τῆς μετάφρασης στὸν Παπαδιαμάντη ἀποδόθηκε ἀπὸ τὸν Θεόδωρο

Βελλιανίτη, συνεργάτη τῆς Ἐφημερίδος, στὴν εἰσαγωγή του στὴν Ἱστορία τῆς
Ρωσσικῆς Λογοτεχνίας τοῦ Α. Σκαμπιτσέφσκη ποὺ δημοσιεύτηκε τὸ 1905· βλ.,
τώρα, Χ. Α. Δάρρας, «Ἔκλαμπρον λόγου κτῆμα σὲ ἐκθαμβωτικὸν ἕλληνος λόγου
ἀπόκτημα», Παπαδιαμαντικὰ Τετράδια 2 (Φθινόπωρο 1993), σσ. 90-96.

57 Βλ., σχετικά, Εὐγενία Μακρυγιάννη, «Ἐπίμετρο» Θ. Δοστογέφσκη, Τὸ Ἔγκλημα
καὶ ἡ τιμωρία, μετάφρασις Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Πρόλογος Ἐμμανουὴλ
Ροΐδη, Ἰδεόγραμμα, Ἀθήνα 1992, σσ. 501-502.

58 Γιὰ τὴ σκληρὴ δουλειὰ ποὺ ἐπέβαλλε ὁ χῶρος τῶν ἐφημερίδων στοὺς Παλαμᾶ, Πα-
παδιαμάντη, Κονδυλάκη καὶ Βλαχογιάννη βλ. Γιάννης Βλαχογιάννης, «Οἱ διπλω-
ματοῦχοι τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων», Νέα Ἑστία, τ. 34 (1943), σσ. 961-962.
Ὅπως σημειώνει, ἐπίσης, ὁ Ἰωάν. Μ. Δαμβέργης, «οἱ μεταφρασταὶ δὲν ἔπρεπε νὰ
ἔχουν [δευτέραν καρέκλαν] κατὰ διαταγὴν τοῦ Λάμπρου Κορομηλᾶ, ὡς ἔχοντες νὰ



τοὺς προβάλει ὡς ἐπιχείρημα γιὰ τὴν παραμέληση τῆς ἀλληλογραφίας
πρὸς τοὺς γονεῖς του: «Πρὸ πολλοῦ δὲν σᾶς ἔγραψα. Εἶχα αὐτοὺς τοὺς δύο
μῆνας πολλὴν ἐργασίαν καὶ δὲν εὐκαιροῦσα οὔτε νὰ σταθῶ»59. Ἦταν, ἐπί-
σης, συμβιβασμένος μὲ τὴ μετάφραση τῆς τρέχουσας εἰδησεογραφίας
ἀπὸ τὰ γαλλικὰ ἀλλά, κυρίως, καὶ κατ’ ἀποκλειστικότητα, ἀπὸ τὰ ἀγγλι-
κά –χωρὶς νὰ διεκδικεῖ πνευματικὰ δικαιώματα ἢ ἔστω τὴν ἐλάχιστη
ἠθικὴ ἀνταμοιβὴ ποὺ συνεπάγεται ἡ δημοσίευση– ὅπως, χαρακτηριστικά,
μνημονεύει ὁ συνάδελφός του στὴν Ἐφημερίδα Λάμπρος Ἀστέρης: «μετέ-
φραζε ἄρθρα ἀπὸ τὶς γαλλικὲς καὶ ἀγγλικὲς ἐφημερίδες, ἀλλὰ μερικὰ μόνο
ἐδημοσιεύοντο. Τὰ περισσότερα ἐλλείψει χώρου καὶ ἐνδιαφέροντος ἔμεναν
ἀχρησιμοποίητα καὶ τὰ πετοῦσε ὁ ἐπὶ τῆς ὕλης Ρέσβης στὸ καλάθι τῶν
ἀχρήστων. Ὁ Παπαδιαμάντης δὲν ἐθύμωνε, μὰ λιγόστευε τὴ μεταφρα-
στική του ἐργασία ὣς ποὺ ὁ Ρούκης ἐρχόταν μέσα καὶ τοῦ ’λεγε νὰ με-
ταφράζῃ περισσότερα. Ἡ ἐκλογὴ γινόταν ἀπ’ τὰ χειρόγραφα, γιατὶ κανεὶς
ἐκεῖ μέσα δὲν ἤξερε ἀγγλικά»60. Εἶχε, ἐπίσης, δώσει δείγματα μεταφρα-
στικῆς γραφῆς ἀπὸ τὰ ἀγγλικὰ καὶ σὲ ἐπώνυμο λογοτεχνικὸ κείμενο μὲ
τὸ δημοσιευμένο στὴν Ἑστία τοῦ 1892 διήγημα τοῦ Robert-Louis Steven-
son «Τὸ καθῆκον καὶ ὁ θάνατος»61.

Ἡ μετακίνησή του πραγματοποιήθηκε σὲ μιὰ ἐποχὴ ἐκδοτικοῦ ὀργα-
σμοῦ τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Γαβριηλίδη. Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ
1890 εἶχαν ἀρχίσει νὰ πυκνώνουν οἱ σειρὲς φυλλαδίων μὲ ἀνατυπώσεις με-
ταφρασμένων ἐπιφυλλιδικῶν μυθιστορημάτων καὶ ἔκαναν τὴν ἐμφάνισή
τους καινούρια ἐπικαιρικὰ φύλλα ὅπως ἡ Κυριακάτικη, ἡ Χριστουγεννιά-
τικη. Ὁ Παπαδιαμάντης φαίνεται ὅτι δὲν ἀργοπόρησε νὰ υἱοθετήσει τοὺς
ἐντατικοὺς ἐργασιακοὺς ρυθμούς. «Σὰν νὰ μὴν ἔφταναν ὅλα αὐτά», ἐπι-
σημαίνει ὁ Νιρβάνας, «ὁ Γαβριηλίδης, γιὰ τὴν τύχη τοῦ Παπαδιαμάντη,
εἶχε ἀποφασίσει, ἐπάνω στὸν ἐκδοτικό του οἶστρο, νὰ βγάλει ἕνα σοβαρὸ
περιοδικὸ νέων ἰδεῶν καὶ αὐτὸ ἤτανε, ὅπως τὸ φανερώνει καὶ τὸ ὄνομά του,
τὸ Νέον Πνεῦμα, ἀφιερωμένο στὶς πιὸ τελευταῖες καὶ πιὸ τολμηρὲς ξένες
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κάμουν μόνον μὲ ξένας ἐφημερίδας», «Ἀπ’ ὅσα ἐνθυμοῦμαι. Ὁ κὺρ-Ἀλέξανδρος»,
ἐφ. Ἑστία, 18.3.1935.

59 Ἀκρόπολις 2.11.1889.
60 «Ὁ Παπαδιαμάντης ὡς δημοσιογράφος», ἐφ. Πολιτεία, 13.9.1925.
61 Ἡ μετάφραση ὑπογράφεται ἀπὸ τὰ ἀρχικὰ Α.Π.· βλ. τὴν ἀναδημοσίευση στὰ Πα-

παδιαμαντικὰ Τετράδια 2 (Φθινόπωρο 1993), σσ. 128-134.



ἐργασίες τῆς ἐξελικτικῆς φιλοσοφίας καὶ ἐπιστήμης. Ὁ Παπαδιαμάντης
–ποιὸς ἄλλος;– ἀγγαρεύτηκε καὶ μὲ τὴν πρόσθετη αὐτὴ μεταφραστικὴ
ἐργασία». Ὁ Μποὲμ (Δημήτρης Χατζόπουλος) στὴ γνωστὴ συνέντευξή
του μὲ τὸν Παπαδιαμάντη τὸ 1893 τὸν παρουσίασε νὰ καταδαπανᾶ «δέκα
ὥρας τῆς ἡμέρας εἰς μεταφράσεις ἐκ τοῦ γαλλικοῦ καὶ τοῦ ἀγγλικοῦ διὰ
τὴν Ἀκρόπολιν καὶ τὸ Νέον Πνεῦμα της»62, ἐνῶ ὁ συνάδελφός του στὴν
Ἀκρόπολιν Χρίστος Δαραλέξης ἐπέμεινε στὴ μετάφραση τῆς εἰδησεογρα-
φίας: «ἐπάνω εἰς γραφεῖον ὄχι ὀλιγότερον σκιεροῦ χρώματος ἐπικύπτει,
ἀνάμεσα εἰς διάπλατα ξεδιπλωμένα φύλλα τῶν Καιρῶν τοῦ Λονδίνου,
ἐντόνως σκιοφωτισμένη, ἡ μορφὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη γρά-
φοντος. […] Τὸ καταπληκτικὸν αὐτὸ φαινόμενον τῆς νεωτέρας ἑλληνικῆς
φιλολογίας, ἐχάρασσεν, ἀλλοίμονον, ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἐπὶ πόσας καθ’ ἑκά-
στην ὥρας, τοὺς κενοὺς λήρους τῆς καθημερινῆς παγκοσμίου εἰδησεογρα-
φίας, μὴν ἀνακουφιζομένη κατὰ τὸ πλεῖστον ἢ διὰ τῆς ἐξελληνίσεως
καλῶν ἔργων τῆς παγκοσμίου φιλολογίας»63.

Ἡ Ἀκρόπολις διαφήμιζε στὸ πανηγυρικὸ τεῦχος γιὰ τὰ δεκαπέντε
χρόνια κυκλοφορίας της ὅτι «πάντοτε πλουσιοπαροχώτατα ἀντήμειψε
τοὺς συντάκτες της» καὶ οἱ ἀφηγήσεις γιὰ τὸν Γαβριηλίδη ἐπιμένουν στὴ
γενναιοδωρία του64, ἡ ὁποία ἔφθανε συχνὰ στὰ ὅρια τῆς σπατάλης ἢ τῆς
ἀδιαφορίας γιὰ τὰ οἰκονομικά65. Ὅπως διαφαίνεται ἀπὸ τὴ γνωστὴ συνέν-
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62 Μποέμ, «Σύγχρονοι Ἕλληνες συγγραφεῖς, Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης», ἐφ. Τὸ
Ἄστυ, 26-27.3.1893.

63 Daramot [Χρ. Δαραλέξης], «Οἱ ἐπίλογοί μου. Ἀλέξαν. Παπαδιαμάντης», ἐφ.
Ἐμπρός, 6.1.1911.

64 «Τὴν ἀμοιβὴν ἐνόμιζε δικαίωμα. Κ’ ἐνόμιζε ἀναγνώρισιν τῆς ἀξίας τοῦ ἐργαζομέ-
νου. Καὶ ἤμειβεν ἀκόμη, ἄκοντας καὶ ἐκείνους ποὺ ἀπηξίουν ν’ ἀμειφθοῦν, εἴτε δι’
εὐπορίαν, εἴτε δι’ ὑπερηφάνειαν, εἴτε διὰ φιλίαν», Δημήτριος Ἀναστασόπουλος, Ὁ Γα-
βριηλίδης, Ἀθήνα, 1904, σ. 29.

65 Σύμφωνα μὲ τὰ ἀνέκδοτα ποὺ κυκλοφοροῦσαν δὲν ἤξερε νὰ κάνει πρόσθεση. Βλ. Κ.
Θ. Ν. Συναδινός (ἐπιμ.), Βλάσης Γαβριηλίδης, Πυρσός, Ἀθήνα 1929, σ. 261. Βλ.,
ἐπίσης, Στάμ. Στάμ. [Σταμάτης Σταματίου] «Ἀπὸ τὰ περασμένα. Ὁ Γαβριηλίδης»,
Μπουκέτο, τχ. 99, 14.3.1926, σ. 180. Ὁ ἴδιος ἐπιμένει στὴ γενναιοδωρία του: «Ἡ
“Ἀκρόπολις” ἦταν ἡ ἀφετηρία κάθε δημοσιογραφικῆς προόδου, ἡ τροφὸς κάθε δη-
μοσιογραφικοῦ ταλάντου, ἡ προστάτις κάθε ὑπερτέρας λογοτεχνικῆς, ἐπιστημονικῆς,
ἰδεολογικῆς, πολιτικῆς προσπαθείας», «Ἀπὸ τὰ περασμένα. Ὁ Γαβριηλίδης», Μπου-
κέτο, τχ. 102, 4.4.1926, σ. 240.



τευξη τοῦ Μποέμ, ὁ Παπαδιαμάντης μολονότι τὰ χρόνια ἐκεῖνα φημολο-
γεῖτο νὰ κυκλοφορεῖ ρακένδυτος προκαλώντας τὴν ἐλεημοσύνη τοῦ Ἀνδρέα
Συγγροῦ, εἶχε ἀρχίσει νὰ κερδίζει περισσότερα ἀπὸ τὸν «ἄρτον του» καὶ
ἀναγνωρίζοντας τὴ γενναιοδωρία τοῦ ἐργοδότη του: «Ὁ Γαβριηλίδης,
ἀλλὰ ποιὸς Γαβριηλίδης; αὐτὸς ξέρει πολλοὺς Γαβριηλίδας· δι’ αὐτὸν εἶναι
καλλίτερος ἐκεῖνος ποὺ τοῦ σκάει 250 δρχ. τὸν μῆνα» ἦταν ἡ ἀπάντησή του
– διαμεσολαβημένη ἀπὸ τὸν Μποέμ– χωρίς, ὡστόσο, νὰ παραλείψει νὰ ἀνα-
φερθεῖ καὶ σὲ ἄλλες, θετικές, ὄψεις τῆς προσωπικότητάς του: «Ὁ Γαβριη-
λίδης εἶναι δύναμις. Νεωτεριστής, πρωτότυπος, αὐθόρμητος, ἀνεξάρτητος,
ἀναμφισβήτητος ἀξία, γνωρίζουσα νὰ συμβαδίζει μὲ τὰς ἀξιώσεις καὶ
κλίσεις τοῦ κοινοῦ»66. Λίγα χρόνια ἀργότερα, σὲ ἐπιστολὴ τοῦ 1897, ὁ Πα-
παδιαμάντης ἐμφανιζόταν ἱκανοποιημένος μὲ τὶς 300 δρχ. τὸν μήνα67 ποὺ
τὸν ἄμειβε ἡ Ἀκρόπολις, ποσὸν ποὺ φαίνεται ὅτι ἀνέβαινε σὲ ὁρισμένες πε-
ριστάσεις, ἂν δώσουμε βάση στὰ ὅσα ἔχει καταθέσει ὁ Γιάννης Βλαχο-
γιάννης: «Ἀπὸ τὸ Γαβριηλίδη […] ἔφτασε νὰ παίρνει καὶ πεντακόσιες δρ.,
ποσὸ γερὸ τὰ χρόνια ἐκεῖνα»68, ποὺ ἰσοδυναμοῦσε, θὰ προσθέταμε, σὲ
μισθὸ ἀνώτερου τραπεζικοῦ ὑπαλλήλου, ὑψηλότερα ἀμειβόμενου ἀπὸ τὸν
δημόσιο69.

Σύμφωνα μὲ τὶς ἀφηγήσεις τῶν συγχρόνων του, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἴδιου,
αὐτὴ ἡ «νυχτερίδα τῶν ἐφημερίδων» – προσηγορικὸ ποὺ τοῦ προσέδωσε ὁ
Γεώργιος Δροσίνης70– ἦταν ἕνας καλὰ ἀμειβόμενος μεταφραστὴς ποὺ
διεκπεραίωνε σημαντικὸ μέρος εἰδησεογραφικῆς, μυθοπλαστικῆς καὶ ποι-
κίλης ὕλης τῆς Ἀκροπόλεως. Οἱ ἀποθησαυρισμένες μεταφράσεις τοῦ Πα-
παδιαμάντη, ποὺ ἔχουν ἔλθει στὸ φῶς χάρη στὶς συστηματικὲς ἔρευνες τῶν
Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου καὶ Λαμπρινῆς Τριανταφυλλοπούλου, παρέχουν
ἀδιάσειστα πειστήρια γιὰ τὸν ὄγκο καὶ τὸ πολυειδὲς τῆς μεταφραστικῆς
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66 Πρβλ. καὶ τὴν ἀνάμνηση τοῦ Γρ. Ξενόπουλου ἀπὸ τὴν πρώτη του συνάντηση μὲ τὸν
Βλ. Γαβριηλίδη στὴ δεκαετία τοῦ 1880: «Εἴχαμεν ἰδεῖ τὸν Ἀνακαινιστήν, τὸν Ἀνα-
μορφωτήν, τὸν Δυνατόν», ἐφ. Ἡ Καθημερινή, 28.9.1919, βλ. τώρα Γρηγόριος Ξε-
νοπουλος, Αὐτοβιογραφικὰ κείμενα (1919-1948), ἐπιμ. Μαρία Τριχιᾶ-Ζούρα, Νε-
οελληνικὴ Βιβλιοθήκη, Ἵδρυμα Κώστα καὶ Ἑλένης Οὐράνη, Ἀθήνα 2009, τ. 1, σ.
135.

67 Βλ. τὴν ἐπιστολὴ τῆς 14.1.1897, Ἀλληλογραφία, σ. 149.
68 «Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ὁ ἄνθρωπος», ἐφ. Πολιτεία, 13.9.1925.
69 Βλ. Πιζάνιας, ὅ.π.
70 «Θυμήματα», Ἡ Εἰκονογραφημένη τῆς Ἑλλάδος, 1925.



αὐτῆς ἐργασίας καὶ τὴ στενή της συνάρτηση μὲ τὶς ἀνάγκες τῆς ἐφημε-
ρίδας. Ἀφήνοντας κατὰ μέρος τὴ μετάφραση τῆς εἰδησεογραφίας καὶ τῆς
ποικίλης ὕλης, κεφάλαιο ποὺ παραμένει, ἄλλωστε, σὲ σημαντικὸ βαθμὸ
ἀκόμη ἀχαρτογράφητο στὸ σύνολό του71, καὶ ἑστιάζοντας στὴν περιοχὴ τῆς
μεταφρασμένης πλασματικῆς πεζογραφίας, θὰ ὑποβάλλουμε τὴν ὑπό-
θεση ὅτι ἡ ὑπερτονισμένη ἀγγλομάθεια τοῦ Παπαδιαμάντη ἐξυπηρέτησε
ἕνα σημαντικὸ στρατηγικὸ σχέδιο: τὴν ἀνάδειξη τῆς ἀγγλόφωνης ἀφηγη-
ματογραφίας.

Στὴν ἐκδοτικὴ παραγωγὴ τοῦ Γαβριηλίδη ἡ γαλλικὴ ὡς γλώσσα-
πηγὴ –ἡγεμονικὴ λογοτεχνικὴ γλώσσα σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ἑλληνικοῦ
19ου αἰώνα– δὲν εἶχε χάσει ποτὲ τὰ πρωτεῖα. Ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ Μὴ Χά-
νεσαι τὰ γνωστὰ ὀνόματα τῶν γάλλων ἐπιφυλλιδογράφων Jules Claretie,
Alphonse Daudet, Émile Richebourg, ἔδιναν ἕνα ἠχηρὸ παρών. Ὡστόσο, ἤδη
ἀπὸ τότε εἶχαν ἀρχίσει νὰ γίνονται ἀπόπειρες γιὰ τὴν ἀνάδειξη καὶ ἄλλων
εὐρωπαϊκῶν λογοτεχνιῶν, ὅπως ἡ ἀγγλικὴ καὶ σὲ μικρότερο βαθμὸ ἡ
γερμανική, ἡ ἰταλική, ἡ ρωσική, μέσα ἀπὸ γαλλικὰ διάμεσα. Ἡ δισεβδο-
μαδιαία «Συλλογὴ μυθιστορημάτων» εἶχε ἀναγγελθεῖ τὸ 1883 ἀπὸ τὴ δι-
εύθυνση τοῦ Μὴ Χάνεσαι μὲ τὴν ὑπόσχεση: «Ὑπάρχουν θησαυροὶ ἄγνω-
στοι, οὓς δέον νὰ γνωρίσῃ τὸ ἑλληνικόν. Δὲν θὰ περιορισθῶμεν δὲ μόνον εἰς
τὴν γαλλικὴν μυθιστοριογραφίαν, τὴν καὶ κοσμοκράτειραν· ἀλλὰ θὰ ἐπε-
κτείνωμεν τὸ κράτος μας καὶ εἰς τὴν ἀγγλικήν, τὴν ἀμερικανικήν, τὴν γερ-
μανικήν, τὴν ἰταλικήν. Θὰ γνωρίσωμεν ὅλους τοὺς λαοὺς καὶ ὅλους τοὺς
χαρακτῆρας μὲ τὰ ἤθη των καὶ τὰς ψυχάς των»72. Τὴν ἴδια ἀντίληψη ὑπη-
ρετοῦσε τὴν ἴδια χρονιὰ ἡ διαφήμιση, στὴν Ἀκρόπολιν πλέον, ἑνὸς μὴ γαλ-
λικοῦ μυθιστορήματος: «Τὰ μαῦρα διαμάντια τοῦ δημοτικωτάτου οὕγγρου
Γιοκάη πιστεύομεν ὅτι θὰ τέρψῃ πάντας. Οὕτω πως φεύγομεν καὶ μίαν
φορὰν ἀπὸ τὰ αἰώνια γαλλικά»73. Στὴν Ἀκρόπολιν Φιλολογικὴν
(31.1.1888-11.6.1889) οἱ μεταφράσεις ἀπὸ τὰ γαλλικὰ ἐμφανίζονται μει-
ωμένες στὸ 38%, πρὸς ὄφελος τῆς γερμανικῆς 20%, τῆς ἀγγλικῆς 16%, τῆς
ἰταλικῆς 26%74. Στὴν καθημερινὴ Ἀκρόπολιν στὰ χρόνια τῆς συνεργασίας
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71 Γιὰ τὶς μὴ λογοτεχνικὲς μεταφράσεις στὴν Ἀκρόπολιν βλ. Ν. Δ. Τριανταφυλλό-
πουλος - Λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπούλου, «Τεκμήρια γιὰ τὴν παπαδιαμαντικὴ πα-
τρότητα ἀνυπόγραφων μεταφράσεων», ὅ.π., σ. 120.

72 Μὴ Χάνεσαι, τχ. 495, 7.6.1883, σ. 1.
73 Ἀκρόπολις, 30.10.1883.
74 Ἔφη Πέτκου, «Οἱ μεταφραστικὲς ἐπιλογὲς στὰ ἔντυπα τοῦ Βλάση Γαβριηλίδη: Μὴ



τοῦ Παπαδιαμάντη, ἡ συνταγὴ ποὺ ὑποσχόταν τὴν ἐμπορικὴ ἐπιτυχία
μέσα ἀπὸ τὴν ἀσθμαίνουσα μετάφραση λαϊκῶν ἐπιφυλλίδων πρὶν ὁλοκλη-
ρωθεῖ ἡ δημοσίευσή τους στὸν γαλλικὸ Τύπο, ἐξακολουθοῦσε, βέβαια, νὰ
εἶναι σὲ χρήση. Ὡστόσο, τὴν ἐκτίμηση τοῦ Γαβριηλίδη εἶχε ἀρχίσει νὰ κερ-
δίζει ἡ ἀγγλικὴ λογοτεχνικὴ παραγωγή, ὑπὲρ τῆς ὁποίας ἐπιχειρηματο-
λογοῦσε χρησιμοποιώντας τὰ ἐφόδια τῆς γαλλικῆς κριτικῆς, στὸ διαφη-
μιστικὸ σχόλιο ποὺ συνόδευσε τὸ 1892 τὴ δημοσίευση τῶν
«Χαλασοχώρηδων»: «Ἡ μορφωτικωτέρα μυθιστοριογραφία εἶναι ἡ
ἀγγλικὴ κατὰ τὴν ὁμολογίαν αὐτῆς τῆς γαλλικῆς κριτικῆς. Συνετέλεσε
πολὺ εἰς τὸν ὑφιστάμενον πολιτισμὸν τοῦ ἀγγλικοῦ ἔθνους, τὸ ὁποῖον κατὰ
τὴν ὁμολογίαν πάλιν Γάλλων, εἶναι προοδευτικώτερον καὶ ἠθικώτερον τοῦ
τε γαλλικοῦ καὶ τοῦ γερμανικοῦ»75.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καθιέρωση τῆς διαφήμισης καὶ τοῦ ρεπορτὰζ στὸν κα-
θημερινὸ Τύπο, ὁ ἐκδότης τῆς Ἀκροπόλεως καὶ διευθυντὴς τῶν Καταστη-
μάτων της, διεκδίκησε μιὰ ἀκόμη πρωτιά: τὸν ἐμπλουτισμὸ τοῦ ρεπερτο-
ρίου τοῦ ἐπιφυλλιδικοῦ μυθιστορήματος, τῶν αὐτοτελῶν ἐκδόσεων καὶ τῶν
φυλλαδίων ἀπὸ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1880 καὶ ὣς τὸ τέλος τοῦ αἰώνα
μὲ μεταφρασμένα ἔργα ἀπὸ τὴν ἀγγλόφωνη γραμματεία, ἀγγλικὴ καὶ
ἀμερικανική. Δίπλα στὰ μεγάλα ὀνόματα τοῦ γαλλικοῦ λαϊκοῦ μυθιστο-
ρήματος τῆς περιόδου 1875-1900 –Xavier de Montepin, Jules Mary, Émi-
le Richebourg, ἀλλὰ καὶ ἐλασσόνων ὅπως οἱ Jules de Gastyne, Paul D’Ai-
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Χάνεσαι (1880-1883) καὶ Ἀκρόπολις Φιλολογική (1888-1889)», Νέα Ἑστία 169
(2011), σσ. 357-358.

75 Ἡ προσκόλλησή του σὲ γνωστὲς ἀπόψεις τῆς γαλλικῆς κριτικῆς διαφαίνεται καὶ σὲ
μεταγενέστερο κείμενο: «Ἐκεῖνο ποὺ εἶπεν ὁ Ταίν, ὅτι τὸ ἀγγλικὸν πνεῦμα ἦτο τὸ ἐπι-
δεκτικώτερον ἀπὸ τὸ πνεῦμα παντὸς ἔθνους, τοῦ νὰ μεταμορφώνεται χωρὶς νὰ με-
τασχηματίζεται καὶ νὰ προσαρμόζεται πρὸς τὸ μέλλον χωρὶς νὰ ἀρνεῖται τὸ παρελ-
θόν του, αὐτὸ πρέπει νὰ χρησιμεύσῃ καὶ εἰς ἡμᾶς ὡς φωτεινὴ σκάλα, τὴν ὁποίαν
ὀφείλομεν ν’ ἀκολουθήσωμεν ὄντες πάντοτε Ἕλληνες, ἀλλ’ Ἕλληνες προχω-
ροῦντες!», «Ἡ διανοητικὴ κατεύθυνσις τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους» (διάλεξη στὸν Ἐπι-
στημονικὸ Σύλλογο Ἀλεξανδρείας 1911), Βλάσιος Γαβριηλίδης, Διαλέξεις, Ἐκδοτικὰ
καταστήματα Ἀκροπόλεως, Ἀθῆναι 1924, σ. 36. Ἐπίσης στὴ σύγκριση τοῦ Ἀλ. Μω-
ραϊτίδη μὲ τὸν Ντίκενς εἶχε ἐπικαλεστεῖ τὴν παρατήρηση τοῦ «μεγάλου κριτικοῦ τῆς
Γαλλίας Ταίν, ὅστις εἶπεν ὅτι εἰς τὰ ἀγγλικὰ μυθιστορήματα δύναταί τις νὰ σπου-
δάσῃ τὴν ἀγγλικὴν κοινωνίαν, τὸν ἀγγλικὸν βίον, τὰ ἀγγλικὰ ἤθη, τὰς ἀγγλικὰς
ἰδέας. Ἐνῶ εἰς τὰ γαλλικὰ δὲν σπουδάζει τίποτε», «Ἀντὶ Προλόγου» (Ἐν Ἀθήναις
1 Ἰανουαρίου 1892), Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδου, Διηγήματα, Ἀθήνα 1921, σ. 4.



gremont, Adolphe D’Ennery76– παράγγειλε νὰ μεταφραστοῦν, καὶ φιλο-
ξένησε στὰ ἔντυπά του, ἀφηγήματα ἀπὸ τὴν πρόσφατη ἀγγλικὴ καὶ ἀμε-
ρικανικὴ παραγωγή77: R.-L. Stevenson, Ἡ νῆσος μὲ τὸν θησαυρόν (Ἀκρό-
πολις 1886), Δρ Ζέκυλ καὶ Κος Χάυδ (Ἑσπερινὴ καὶ σὲ φυλλάδια 1893)78,
Αἱ νέαι ἀραβικαὶ νύκτες (Ἑσπερινὴ 1898)79· Marc Twain, Ὁ κατάσκοπος.
Ἐπεισόδιον τοῦ πολέμου τῶν ΗΠΑ (Ἀκρόπολις 1887) καὶ Τὰ ταξίδια
(Καταστήματα Ἀκροπόλεως 1899)· Ὁ Μαξιώτης (Ἀκρόπολις 1895 καὶ
Καταστήματα Ἀκροπόλεως), Ὁ Χριστιανὸς (Ἑσπερινὴ 1897)80 καὶ Ὁ
ἀποδιοπομπαῖος τράγος (Ἑσπερινὴ 1899)81 τοῦ Hall Caine· Ἐν ἔτει 2000.
Μυθιστόρημα σοσιαλιστικόν (Ἀκρόπολις 1891) τοῦ ἀμερικανοῦ Edward
Bellamy, Ὁ Ἀμερικανὸς Μοντεχρίστος (Ἀκρόπολις 1893 καὶ σὲ αὐτοτελὴ
ἔκδοση τὴν ἴδια χρονιά) τοῦ Julian Hawthorne, Οἱ δίδυμοι τοῦ Οὐρανοῦ
(Ἀκρόπολις 1895 καὶ σὲ βιβλίο) τῆς Sarah Grand, Τὸ βιβλίον τῆς Ζούγ-
κλας (Ἀκρόπολις 1897-1898) τοῦ Kipling82, Ἡ γυναῖκα μὲ τὸ σταχτὶ βέλο
(Ἀκρόπολις 1897-1898) τῆς ἀμερικανίδας Anne Green, προφανῶς καὶ
ἄλλα ποὺ μᾶς διαφεύγουν ἀπὸ τὰ φύλλα τῆς Ἑσπερινῆς καὶ ἄλλων «παρὰ-
Ἀκροπόλεων». Εἶναι ἐνδεικτικὸ ὅτι καὶ γιὰ τὴν ἀνακαινισμένη μετά-
φραση τῆς εἰκονογραφημένης Χαλιμᾶς (1890-1891) ἐπιλέχθηκε ἀγγλικὸ
πρότυπο, ἡ πρόσφατη ἀπόδοση (1885-1888) τοῦ Sir Richard Burton83.

Σημαντικὸς παράγοντας γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τῶν συγκεκριμένων τίτλων
ἦταν, προφανῶς, ἡ ἐμπορική τους ἐπιτυχία: τὸ οὐτοπικὸ-σοσιαλιστικὸ μυ-
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76 Γιὰ τὸ γαλλικὸ ἐπιφυλλιδικὸ μυθιστόρημα βλ. Lise Quéffelec-Dumasy, Le roman
feuilleton français au dix-neuviéme siècle, PUF, Que-sais-je?, Paris 1989.

77 Ἡ παράθεση τῶν τίτλων δὲν εἶναι ἐξαντλητική.
78 Βλ. Ἀκρόπολις, 7.12.1893 (διαφήμιση)· ἐπίσης «Οἱ Δόκτορες Ζέκυλ», Ἀκρόπολις,

17.9.1895, ὅπου γίνεται ἀναφορὰ στὴ δημοσίευση τοῦ μυθιστορήματος στὴν Ἑσπε-
ρινήν.

79 Ἀκρόπολις, 23.10.1898 (διαφήμιση) γιὰ τὴ δημοσίευση στὴν Ἑσπερινὴν τῆς Κυ-
ριακῆς.

80 Βλ. ἀγγελία 20 καὶ 25.8.1897.
81 Βλ. ἀγγελίες στὶς 20, 23, 26.5.1899 στὴν Ἀκρόπολιν.
82 The jungle book, 1894.
83 Γιῶργος Κεχαγιόγλου, «Τὰ παραμύθια τῆς Χαλιμᾶς τοῦ Βλ. Γαβριηλίδη. Ἐξέταση

μιᾶς ἐνδεχόμενης “παπαδιαμαντικῆς” μετάφρασης», Πρακτικὰ Β΄ Διεθνοῦς Συνε-
δρίου γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Ἀθήνα 1-5 Νοεμβρίου 2001, Δόμος,
Ἀθήνα 2002, σσ. 255-266.



θιστόρημα τοῦ Edward Bellamy Looking Backward 2000-1887 84 εἶχε βρε-
θεῖ στὴν τρίτη θέση τῶν ἀμερικάνικων best-sellers, κάτω ἀπὸ τὸ Uncle
Tom’s Cabine καὶ τὸ Ben Hur 85, ἐνῶ ὁ Marc Twain ἀνῆκε στοὺς συγγρα-
φεῖς ποὺ κέρδιζαν μεγάλα ποσὰ ἀπὸ τὰ γραπτά τους καὶ ἡ φήμη του εἶχε
ξεπεράσει τὰ σύνορα τῆς χώρας του86· τὰ μυθιστορήματα τοῦ Caine87

εἶχαν σταθερὴ θέση ἀνάμεσα στὰ best-sellers καὶ ἀπέφεραν στὸ συγγρα-
φέα τους ἐκτὸς ἀπὸ χρήματα ἐξαιρετικὴ δημοφιλία88· τὸ The Heavenly
Twins τῆς Sarah Grand εἶχε πραγματοποιήσει ἕξι ἀνατυπώσεις στὴν
Ἀγγλία μέσα στὸν πρῶτο χρόνο κυκλοφορίας του (1893), φθάνοντας τὰ
20.000 ἀντιτυπα89· τὸ Dr Jekyll and Mr Hyde (1888) εἶχε ἐνταχθεῖ στὰ
εὐπώλητα τῶν ἀγγλικῶν βιβλιοπωλείων90· ἄλλωστε, ὁ Stevenson μαζὶ μὲ
τὸν Kipling ἀνῆκαν στὰ μεγάλα ὀνόματα τῆς μαζικῆς κουλτούρας στὴν
Ἀγγλία τῆς τελευταίας εἰκοσαετίας τοῦ 19ου αἰώνα91. Τὰ βιβλιοκριτικὰ
σημειώματα καὶ οἱ διαφημίσεις στὸν ἀγγλόφωνο ἡμερήσιο καὶ περιοδικὸ
Τύπο ποὺ ἔφθανε στὰ γραφεῖα τῆς Ἀκροπόλεως (The Times τοῦ Λονδίνου,
Daily News, The Queen, The Scottish Review, Athenaeum, The Academy,
Critic κ.ἄ.) παρεῖχαν ἄφθονη πληροφόρηση ἀλλὰ καὶ τὸ ἀναγκαῖο ὑλικὸ γιὰ
νὰ στηθεῖ ἡ διαφήμιση τῶν ἑλληνικῶν μεταφράσεων, ὅπως τοῦ Μαξιώτη
καὶ τῶν Διδύμων τοῦ Οὐρανοῦ 92. Ὑποσχόμενο, ἐπίσης, κριτήριο φαίνεται
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84 Ἡ πρώτη ἔκδοση τὸ 1888.
85 Βλ. Antulio J. Echevarria, Imaging Future War. The West’s Technological Revolu-

tion and Visions of Wars to Come, 1880-1914, Praeger, Connecticut-London 2007,
σσ. 14-16.

86 Peter Messent, The Cambridge Introduction to Mark Twain, Cambridge University
Press, 2007, passim.

87 The Scapegoat 1890, The Bondman 1890, The Manxman 1894, The Christian 1897.
88 Βλ., Clive Bloom, Bestsellers. Popular Fiction Since 1900, Palgrave Macmillan, Lon-

don 22008, σσ. 23-24, 171-172.
89 Jeniffer M. Stolpa, «“I Am Not Esther”. Biblical Heroines and Sarah Grand’s Chal-

lenge to Institutional Christianity in The Heavenly Twins», Brenda Ayres (ed), Silent
Voices. Forgotten Novels by Victorian Women Writers, Praeger, Connecticut, Lon-
don 2003, σ. 155.

90 Ἀρκεῖ νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι κατὰ τὸ διάστημα 1888-1893 εἶχε πραγματοποιήσει 19
ἐκδόσεις.

91 Βλ., π.χ., Clive Bloom, Bestsellers. Popular Fiction Since 1900, ὅ.π., passim.
92 Ἀκρόπολις, 12.1.1895 καὶ 9.5.1895.



νὰ στάθηκε, κάποτε, ἡ ἀνάκληση μέσῳ τοῦ τίτλου τῆς ἀναγνωστικῆς ἐμ-
πειρίας, ἡ ὁποία παραβιαζόταν στὴ συνέχεια μέσῳ τοῦ περιεχομένου. Εἶναι
ἡ περίπτωση τοῦ The American Montecristo, τοῦ ἀμερικανοῦ –καὶ ὄχι
«δραματικωτέρου ἄγγλου» ὅπως διαφημίζεται στὴν Ἀκρόπολιν– Julian Ha-
wthorn93 ποὺ ἐνοφθαλμιζόταν μὲ ἄνεση στὴ μακρὰ παράδοση τοῦ μυθι-
στορήματος τοῦ Δουμᾶ94, ὅπως καὶ τοῦ The New Arabian Nights (1882)
τοῦ Stevenson ποὺ συνοδεύτηκε ἀπὸ τὴ διαφήμιση: «εἶναι ὄντως Νέα Χα-
λιμᾶ, ἀλλὰ Χαλιμᾶ ἐγγλέζικη ποὺ ἀποκαλύπτει πόσα πράγματα δύναν-
ται νὰ συμβαίνουν εἰς τὸ Παρίσι καὶ τὸ Λονδίνον»95.

Τὸ βασικὸ προσὸν τοῦ μεταφραστῆ Παπαδιαμάντη, ἡ εὐχέρειά του νὰ
μεταφράζει ἐκτὸς ἀπὸ τὰ γαλλικὰ καὶ ἀπὸ τὰ ἀγγλικά, ἀξιοποιήθηκε ἀπὸ
τὸν Γαβριηλίδη στὶς ἐπιφυλλίδες, στὶς αὐτοτελεῖς ἐκδόσεις μυθιστορημά-
των καὶ στὰ σύντομα πεζογραφήματα τοῦ νεωτερικοῦ Νέου Πνεύματος.
Τὸ 1893, κατὰ τὴ δεύτερη χρονιὰ τῆς τακτικῆς του συνεργασίας, ἡ μετα-
φραστική του γραφίδα ἔφερε σὲ πέρας τὸ μυθιστόρημα Ἕνας Ἀμερικανὸς
Μοντεχρίστος στὴν Ἀκρόπολιν ποὺ δημοσιεύτηκε σὲ αὐτοτελὴ ἔκδοση τὴν
ἑπόμενη χρονιὰ μὲ τὴν ὑπογραφή του, καὶ ἀπὸ τέσσερα διηγήματα τοῦ δη-
μοφιλοῦς ἄγγλου διηγηματογράφου καὶ χιουμορίστα Jerome K. Jerome96
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93 Μυθιστόρημα μὲ ἀστυνομικὴ πλοκή, ποὺ δημοσιεύτηκε στὸ Λονδίνο τὸ 1888 καὶ εἶχε
ἤδη πραγματοποιήσει τρεῖς ἐπανεκδόσεις (1892, 1893, 1894)· ἡ σύγχυση γιὰ τὴν
καταγωγὴ τοῦ συγγραφέα (ἦταν γιὸς τοῦ Nathaniel Hawthorne, δημιουργοῦ του The
scarlet letter) ἐνδέχεται νὰ ὀφείλεται στὶς ἀγγλικὲς ἐκδόσεις τοῦ μυθιστορήματος.
Βλ. Maurice Bassan, Hawthornes’s Son. The Life and Literary Career of Julian Ha-
wthornre, Ohio State University Press, Colombus, Ohio 1970, σσ. 184, 260.

94 Γιὰ τὶς αὐτοτελεῖς μεταφράσεις τοῦ μυθιστορήματος τοῦ Δουμᾶ Ὁ Κόμης Μόντε-
Χρίστος, βλ. Κ. Γ. Κασίνης, Βιβλιογραφία τῶν ἑλληνικῶν μεταφράσεων τῆς ξένης
λογοτεχνίας: ΙΘ´-Κ´ αἰ., Σύλλογος πρὸς διάδοσιν ὠφέλιμων βιβλίων, Ἀθήνα 2006.
Γιὰ τὶς πλούσιες τύχες τοῦ γάλλου συγγραφέα βλ. ἐπίσης τὶς διδακτορικὲς διατρι-
βές: Ἀναστασία Στρύφων-Κυριακίδου, Ὁ μυθιστοριογράφος Ἀλέξανδρος Δουμᾶς-
πατέρας καὶ ἡ παρουσία του στὰ ἑλληνικὰ γράμματα τοῦ 19ου αἰώνα, ΕΚΠΑ,
Τμῆμα Γαλλικῆς Γλώσσας καὶ Φιλολογίας, Ἀθήνα 1998, καὶ Θεόδωρος Κατσι-
κάρος, Alexandre Dumas père et la Grèce, INALCO, Paris 2000.

95 Ἑσπερινὴ τῆς Κυριακῆς, 23.10. 1898.
96 «Νὰ εἶναί τις ἐρωτευμένος», «Περὶ ματαιότητος καὶ ματαιοτήτων», «Ἡ νέα οὐτο-

πία», «Τὸ φαγητὸν καὶ τὸ ποτόν», 1893. Βλ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος - Λαμπρινὴ
Τριανταφυλλοπούλου, «Τεκμήρια γιὰ τὴν παπαδιαμαντικὴ πατρότητα ἀνυπόγραφων
μεταφράσεων», ὅ.π., σσ. 119-122. Βλ. ἐπίσης Τζέρομ Κ. Τζέρομ, Ἡ Νέα Οὐτοπία



καὶ τοῦ Marc Twain97 στὸ Νέον Πνεῦμα. Ἀκολούθησαν (1894)98 ἄλλες τέσ-
σερις ἀνυπόγραφες μεταφράσεις τοῦ Jerome Κ. Jerome99 στὸ Νέον Πνεῦμα.
Τυπώθηκε, ἐπίσης, σὲ αὐτοτελὴ ἔκδοση Ὁ Ταρταρῖνος ὁ ἐκ Ταρασκῶνος
τοῦ Daudet, ποὺ εἶχε δημοσιευτεῖ ἐνυπόγραφα σὲ ἐπιφυλλίδες, τὴ μετάφραση
τῆς συνέχειας τοῦ ὁποίου ἀνέλαβε ὁ Χρ. Δαραλέξης, προφανῶς ἐπειδὴ οἱ
μεταφραστὲς ἀπὸ τὰ ἀγγλικὰ ἦταν πιὸ δυσεύρετοι100.

Τὸ 1895 μὲ τὴ διακοπὴ τοῦ Νέου Πνεύματος ἦταν ἡ χρυσὴ χρονιὰ τῶν
ἀγγλικῶν μεταφράσεων τοῦ Παπαδιαμάντη ποὺ ἀπορρόφησαν τὸ μεγα-
λύτερο μέρος τῆς ἐνέργειάς του, ἀφήνοντας τὸ μικρὸ περιθώριο νὰ δημο-
σιεύσει μόλις δύο διηγήματα στὴν Ἀκρόπολιν («Φιλόστοργοι» καὶ «Πατέρα
στὸ σπίτι!»). Μιὰ ἔντονη διαφημιστικὴ καμπάνια συνόδευσε τὴ σειριακὴ δη-
μοσίευση τῆς μετάφρασης τοῦ Μαξιώτη προβάλλοντας τὴν ἀγγλική του
προέλευση: «Εἶναι ἐγγλέζικο, δὲν εἶναι γαλλικόν. Ὅ,τι βγῆκε εἰς τὴν
Ἀγγλίαν καὶ ἐτρέλλανε τὸν κόσμον. Δὲν ἔμεινε ἐγγλέζος, δὲν ἔμεινε
ἐγγλέζος ποὺ νὰ μὴν τὸ ξαναδιάβασε» […] «–Ἀριστούργημα! Τί τὰ θέλεις
κι ἐγὼ ὁ ὁποῖος εἶχα μία ἐσφαλμένην πρόληψιν ὅτι οἱ Ἐγγλέζοι εἶναι μο-
νότονοι εἰς τὰ γραψήματα των καὶ δὲν γράφουν μὲ δύναμι!» […]101 «Φίλε
κ. Διευθυντὰ τῆς “Ἀκροπόλεως”. Εὖγε! Εὖγε! Ἂν ὄχι ἄλλο μᾶς ἀπηλλά-
ξατε ἀπὸ τὰ γαλλικὰ μυθιστορήματα (ὑπογραφή: Ἀγγλόφιλος)»102. Ἡ με-
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καὶ ἄλλα εὐθυμογραφήματα, μετάφρασις Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, ἐπιμ. Ν. Δ.
Τριανταφυλλόπουλος, Ἁρμός, Ἀθήνα 1996.

97 «Ἑνὸς ἑκατομμυρίου λιρῶν χαρτονόμισμα», «Ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε», «Διὰ κάθε
λογῆς πλοῖα». Βλ. Ἑνὸς ἑκατομμυρίου λιρῶν χαρτονόμισμα, ἐπιμ. Ν. Δ. Τριαντα-
φυλλόπουλος, Λήθη, Ἀθήνα 1993, καὶ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «Γλωσσικὰ στὸν
μεταφραστὴ Παπαδιαμάντη», Εἰκοσιπεντάχρονος πλοῦς. Φιλολογικὰ στὸν Παπα-
διαμάντη Β΄, ΣΔΩΒ, Ἀθήνα 2004, σσ. 341-353.

98 Τὴν ἴδια χρονιὰ τυπώθηκε ἡ αὐτοτελής, ἐνυπόγραφη, μετάφραση τοῦ (γυμναστικοῦ)
William Blake, Γερὰ σώματα γιὰ τὰ ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια, ἡ ὁποία διαφημίστηκε
γιὰ μεγάλο διάστημα στὴν Ἀκρόπολιν καὶ τὴν Ἑσπερινήν.

99 «Τσαϊέρα», «Περὶ κακῶν τελωνίων», «Διὰ τὰ βρέφη καὶ τὰ νήπια», «Διὰ τὰ γατιὰ
καὶ διὰ τὰ σκυλιά», 1894. Γιὰ τὴν πατρότητα, ὅ.π.

100 Ἀλφόνσου Δωδέ, Πορ-Ταασκὸν ἢ Τὰ τελευταῖα τοῦ Ταρταρίνου, μετάφρασις Χρ.
Δαραλέξη, Καταστήματα «Ἀκροπόλεως» Β. Γαβριηλίδου, Ἀθῆναι 1894.

101 Ἀκρόπολις, 12. καὶ 16.1.1895.
102 Αὐτόθι, 17.1.1895. Θὰ πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι ὁ Γαβριηλίδης πρέπει νὰ σχεδίαζε

ἀπὸ τότε νὰ δημοσιεύσει καὶ ἄλλες μεταφράσεις τοῦ Caine, ὅπως εἰκάζουμε ἀπὸ τὸ
ἐρώτημα ποὺ διατυπώνεται μέσα στὴν ἴδια διαφήμιση γιὰ τὸ ἂν ὑπάρχουν καὶ ἄλλα



τάφραση δημοσιεύτηκε ἀνώνυμα· ὡστόσο, μιὰ στημένη συνέντευξη ποὺ δια-
φήμιζε τὴν ἐπικείμενη δημοσίευση τῶν Διδύμων τοῦ Οὐρανοῦ τὴν ἴδια χρο-
νιὰ στὴν Ἀκρόπολιν, ἀποκατέστησε τὴ μεταφραστικὴ πατρότητα, τουλά-
χιστον στὰ μάτια τοῦ κοινοῦ τῆς ἐφημερίδας103, προβάλλοντας, μάλιστα,
τὸ ὄνομα τοῦ μεταφραστῆ Παπαδιαμάντη ὡς ἐγγύηση: «–Ἀλήθεια, δὲν μοῦ
εἶπες πότε, ποῖος μετέφρασε τὸν Μαξιώτην; –Αὐτός, ὁ ὁποῖος θὰ μετα-
φράσει καὶ τοὺς Διδύμους, ποῖος ἄλλος ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρον Παπαδια-
μάντην, ὄχι μόνον ἔξοχον μεταφραστήν, ἀλλὰ καὶ συγγραφέα ἐκ τῶν ἐξο-
χωτέρων. –Ὁ Παπαδιαμάντης!… Ἀνέγνωσα τὰ ἔργα του. Μὲ τέτοιον
μεταφραστὴν τὸ μυθιστόρημα τῆς Ἰωάννας Γκρὰντ θὰ ἔχει διπλασίαν
ἀξίαν»104.

Ἡ ἀγγλομάθεια τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ ἡ μεταφραστική του ταχύτητα
πρόσφεραν πολύτιμη ὑπηρεσία σὲ ἕνα ἀκόμη ἐκδοτικὸ σχέδιο τοῦ Γαβριη-
λίδη, τὸ ὁποῖο δὲν ἀποσκοποῦσε στὴν ἀνάδειξη «ἀριστουργημάτων» τῆς
ἀγγλόφωνης γραμματείας, ἀλλὰ εἶχε πολιτικοὺς καὶ ἰδεολογικοὺς στό-
χους. Ὁ λόγος γιὰ τὶς δύο ἀποθησαυρισμένες105, αὐτοτελῶς δημοσιευμέ-
νες μεταφράσεις ποὺ ἐμφανίστηκαν τὴν ἴδια χρονιά: τὴ μυθιστορικὴ βιο-
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μυθιστορήματα τοῦ ἴδιου συγγραφέα. Ὅπως ἤδη προαναφέρθηκε, μᾶς εἶναι γνωστὲς
ἀπὸ ἀγγελίες οἱ μεταφράσεις τῶν μυθιστορημάτων Ὁ Χριστιανός (Ἑσπερινὴ 1897)
καὶ Ὁ ἀποδιοπομπαῖος τράγος (Ἑσπερινὴ 1899). Γνωρίζουμε, ἐπίσης, ὅτι ὁ Παπα-
διαμάντης εἶχε ξεκινήσει τὴ μετάφραση τοῦ Σκλαβωμένου (The Bondman)· βλ. Ν.
Ποριώτης, «Κριτικὴ καὶ περιαυτισμός», Νέα Ἑστία (ἀφιέρωμα στὸν Παπαδια-
μάντη), τ. 30, τχ. 355 (Χριστούγεννα 1941), σσ. 71-72.

103 Ἡ παράλειψη τοῦ ὀνόματος τοῦ μεταφραστῆ στὴν αὐτοτελὴ ἔκδοση τοῦ μυθιστο-
ρήματος τὸ 1895 θὰ μποροῦσε νὰ χρεωθεῖ στὶς τυπογραφικὲς συνθῆκες ποὺ ἐπι-
κρατοῦσαν κατὰ τὴν ἐκτύπωση τῶν ἐπιφυλλίδων σὲ βιβλία.

104 «Σπουδαιοτάτη συνέντευξις. Προσοχὴ οἱ ἀναγνῶσται μας! Μία ἀποκάλυψις
ἐντελῶς μυθιστορηματική», 9.5.1895. Ἐνδέχεται, πάντως, ἡ ἀπόφαση τῆς ἐφημε-
ρίδας νὰ παρακάμψει τὸν κανόνα τῆς ἀνωνυμίας νὰ ὀφείλεται καὶ σὲ παρεμβάσεις
τρίτων, ὅπως λ.χ. τοῦ Γιάννη Βλαχογιάννη, ἀνώνυμη ἐπιστολὴ τοῦ ὁποίου μὲ ἐπαι-
νετικὲς κρίσεις γιὰ τὴ μετάφραση δημοσίευσε στὸ φύλλο τῆς 20.5.1995. Βλ., σχε-
τικά, Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «“Μία ἐπιστολὴ ἀξία νὰ δημοσευθῇ”. Ἕνα βραχὺ
σχόλιο καὶ μία ἐκτενὴς παρέκβαση στὶς μεταφραστικὲς σχέσεις τοῦ Παπαδιαμάντη
καὶ τοῦ Βλαχογιάννη», Ἀποσπινθηρίζοντας. Σπουδάματα στὸν Παπαδιαμάντη,
Ἴνδικτος, Ἀθήνα 2008, σσ. 77-89.

105 Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος - Λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπούλου, «Τεκμήρια γιὰ τὴν
παπαδιαμαντικὴ πατρότητα ἀνυπόγραφων μεταφράσεων», ὅ.π., σ. 121.



γραφία Ὁ Σουλτὰν Μουρὰτ Ε΄ ἢ τὰ μυστήρια τῆς τουρκικῆς δυναστείας
τοῦ Δζεμμαλεδὶν Βέη106 (1895) καὶ τὸ μυθιστόρημα-προφητεία ἑνὸς μελ-
λοντικοῦ πολέμου μὲ αἰσιόδοξη γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ ἔκβαση, Τὸ τέλος τῆς
Τουρκίας ἢ ἡ τελευταία μεγάλη Σταυροφορία τῆς Χριστιανοσύνης τοῦ Ro-
bert Cromie (1896)107. Οἱ δύο παπαδιαμαντικὲς μεταφράσεις τῶν πολυσέ-
λιδων αὐτῶν ἔργων –περατωμένες μέσα σὲ ἐξαιρετικὰ μικρὸ διάστημα ἀπὸ
τὴν ἔκδοση τῶν πρωτοτύπων– συναπάρτισαν μαζὶ μὲ δύο ἄλλες (ἀνώνυμ-
ες) μεταφράσεις «ὀριενταλιστικῶν» πεζογραφημάτων τῶν ἐκδόσεων τοῦ
Γαβριηλίδη ποὺ εἶδαν τὸ φῶς τὸ 1896 –τὸ ἱστορικὸ ἀφήγημα Ὁ Ἀβδοὺλ
Χαμὶτ Ἐπαναστάτης ἢ τὰ ἀπόκρυφα τοῦ Γιλδὶζ καὶ τῆς Τουρκικῆς διοι-
κήσεως, τοῦ ψευδώνυμου Hidayette μεταφρασμένο ἀπὸ γαλλικὸ πρωτότυπο
τοῦ 1896 καὶ ἡ Κωνσταντινούπολις (1878) τοῦ ἰταλοῦ Edmondo De Ami-
cis– ἕνα τετράπτυχο ποὺ διαφημίστηκε ἐπίμονα στὴν Ἀκρόπολιν σὲ μιὰ
κοινὴ ξυλογραφία. Ἡ ἀγγλομάθεια τοῦ Παπαδιαμάντη φαίνεται ὅτι ἐξυ-
πηρέτησε τὸ ἐκδοτικὸ-ἰδεολογικὸ σχέδιο νὰ προσφερθεῖ, δίπλα στὴ φλέγουσα
ἐπικαιρότητα τῆς μόνιμης στήλης «Ἡ κρίσις ἐν τῇ Ἀνατολῇ» τῆς Ἀκρο-
πόλεως στὰ χρόνια 1895-1896, πλασματικὸ καὶ ἀφηγηματικὸ ὑλικὸ ποὺ
ἀποτύπωνε τὴν εὐρωπαϊκή, καὶ σὲ σημαντικὸ βαθμὸ ἐπικριτική, ματιὰ γιὰ
τὴν ὀθωμανικὴ πραγματικότητα. Τὴν εἰκασία γιὰ τὴν πολιτικὸ-ἰδεολογικὴ
συστράτευση τῶν ἐκδεδομένων αὐτῶν μεταφράσεων ἔρχεται νὰ στηρίξει ἡ
πληροφορία γιὰ παρέμβαση τοῦ τούρκου προξένου στὸν Γαβριηλίδη προ-
κειμένου νὰ ματαιώσει τὴ δημοσίευση τοῦ ἔργου τοῦ De Amicis, ἡ ὁποία δὲν
βρῆκε ἀνταπόκριση108.

Σύμφωνα μὲ τὶς μαρτυρίες, ὁ Γαβριηλίδης εἶχε τὸν πρῶτο καὶ τὸν τε-
λευταῖο λόγο στὴν ἐπιλογὴ τοῦ ὑλικοῦ ποὺ ἀνέθετε στὸν Παπαδιαμάντη νὰ
μεταφράσει καὶ τὸ ἐπέλεγε πρὸς δημοσίευση. Τὴ διαδικασία περιγράφει χα-
ρακτηριστικὰ ὁ Νιρβάνας: «Καὶ τί δὲν μετέφραζε τότε στὴν “Ἀκρόπολι”;
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106 Djemaleddin Bey, Sultan Murad V. The Turkish Dynastic Mystery 1876-1895, Lon-
don, Kegan Paul & Co., 1895.

107 Τὸ μυθιστόρημα The next crusade (1896) τοῦ δημοφιλοῦς αὐτοῦ ἰρλανδοῦ συγ-
γραφέα ἐπιστημονικῆς φαντασίας ἀφηγεῖται τὴν κήρυξη πολέμου τῆς Αὐστρίας στὴν
Τουρκία ποὺ ὁδηγεῖ σὲ πανευρωπαϊκὴ καὶ διαβαλκανικὴ σύρραξη. Βλ., σχετικά, John
Wilson Foster, Irish Novels 1890-1940. New Bearings in Culture and Fiction, Ox-
ford University Press, New York 2008, σσ. 391-392,

108 Βλ. Ι. Δεληκατερίνης στὸν τόμο Κ. Θ. Ν. Συναδινός (ἐπιμ.), Βλάσης Γαβριηλί-
δης, ὅ.π., σ. 172.



Σκυμμένος ἐπάνω σὲ στίβες γαλλικῶν καὶ ἀγγλικῶν ἐφημερίδων, μετέ-
φραζε τὰ κομμάτια, ποὺ τοῦ σημείωνε, μὲ κόκκινες μολυβιὲς ὁ Γαβριηλί-
δης. Μιὰ ἐργασία τρομερή, ποὺ τοὔτρωγε ὧρες ὁλόκληρες. […] Ἡ ἐργα-
σία αὐτὴ τοῦ Παπαδιαμάντη ἤτανε ἀκόμα τρομερώτερη, γιατὶ τὴ διαλογὴ
τῆς δημοσιευτέας ὕλης ἀπὸ τὶς ξένες ἐφημερίδες ὁ Γαβριηλίδης τὴν ἔκανε
ἀπὸ τὰ χειρόγραφα τῶν μεταφράσεων. Ἔτσι, ἀπὸ τὶς στίβες τῶν χειρο-
γράφων τοῦ Παπαδιαμάντη, ἄλλα πήγαιναν στὸ καλάθι, ἄλλα ἐκουτσου-
ρεύοντο ἀλύπητα καὶ ἔτσι καταντοῦσε νὰ δημοσιεύωνται τὰ μισὰ καὶ
κἄποτε πολὺ λιγώτερα ἀκόμα»109. Ἡ διαθεσιμότητα τοῦ μεταφραστῆ δὲν
φαίνεται νὰ μετροῦσε· ἐνδεικτικὴ εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ Γαβριηλίδη στὸν
Παπαδιαμάντη (28.4.1894), ὁ ὁποῖος, προφανῶς, ἀπὸ τὴ Σκιάθο προσπα-
θοῦσε νὰ ἐξασφαλίσει τὸ μεταφραστικό του μέλλον: «Ὅσον δι’ ἐργασίαν διὰ
τὸ Νέον Πνεῦμα α΄. εἴμεθα πνιγμένοι ἀπὸ ὕλην· β΄. διανύομεν περίοδον οἰκο-
νομιῶν. Τελείωσε διὰ τοῦτο τὸ βιβλιάριον [;] νὰ ἰδοῦμε τί θὰ ξεφυτρώσῃ
ἔπειτα»110. Οὔτε στὴν ἐπιλογὴ τοῦ συγκεκριμένου τίτλου εἶχε λόγο ὁ με-
ταφραστής· ἡ πρόσκληση τοῦ γενικοῦ γραμματέα τῆς Ἀκροπόλεως Ἀνα-
στάσιου Σπανόπουλου (28.2.1898) καταδεικνύει ὅτι γινόταν μὲ τὴν πρω-
τοβουλία τῆς διεύθυνσης: «Φίλτατέ μοι κ. Παπαδιαμάντη, Παρακαλῶ
διέλθετε ἂν σᾶς εἶναι εὔκολον τοῦ γραφείου περὶ τὴν 4ην ὥραν μ.μ. ὅπως
συνεννοηθῶμεν περὶ τῆς μεταφράσεως ἑνὸς βιβλίου». Ὁ λόγος τοῦ μετα-
φραστῆ ἦταν ἀναγκαῖος μόνο γιὰ νὰ κλείσει ἡ συμφωνία: «Ἀπαντήσατέ μοι
ὁριστικῶς· θέλετε ν’ ἀναλάβητε τὴν μετάφρασιν ἐκ τοῦ ἀγγλικοῦ “ὁ Βίος
τοῦ Ἰησοῦ”; Ἡ μετάφρασις ἐπείγει. Ἀναμένω ἀπάντησιν» (2.3.98)111.
Ἐνδέχεται, ὡστόσο, ὅτι καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ ἡ ἀπάντηση ἦταν
μᾶλλον τυπική, καθὼς μέσα στὸν ἀμητὸ τῶν ἀφηγήσεων τῶν συγχρόνων
τοῦ Παπαδιαμάντη ποὺ ἐπιμένουν στὴν ἐξαρτημένη καὶ ὑποταγμένη στὶς
ἀνάγκες καὶ τὸν προγραμματισμὸ τῶν ἐκδόσεων τοῦ Γαβριηλίδη μετα-
φραστικὴ ἐργασία, μόλις μιὰ μαρτυρεῖ ἐκπεφρασμένη ἀντίδραση ἀπὸ τὴ με-
ριά του. Σύμφωνα μὲ τὸν συνάδελφό του στὴν Ἀκρόπολιν καὶ μεταφραστὴ
τῆς συνέχειας τοῦ Ταρταρίνου Χρίστο Δαραλέξη, «ἡ πρώτη καὶ μόνη εἰς
τὸν βίον του ἄρνησις ὑπηρεσίας παρ’ αὐτοῦ πρὸς τὸν διευθυντήν του ἐγέ-
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109 Παῦλος Νιρβάνας, «Τὸ καταχθόνιον μυστικὸ τοῦ Παπαδιαμάντη», Φιλολογικὴ
Ἑστία τῆς Κυριακῆς, 27.9.1936 (ἀναδ. Παπαδιαμαντικὰ Τετράδια 2 (1993), σσ.
115-117).

110 Ἀλληλογραφία, ὅ.π., σ. 147.
111 Αὐτόθι, σ. 150.



νετο ὅταν οὗτος ἐν ἡμέραις ἁγίαις ἔπεμψε πρὸς αὐτὸν πρὸς μετάφρασιν τὰ
τῆς ἀνάγνου δίκης τοῦ Ὀσκὰρ Οὐάιλδ»112, ποὺ ἔφερε, τελικά, σὲ πέρας
ἄλλος μεταφραστής113.

Ὡστόσο, ἂν δώσουμε πίστη στὴ μαρτυρία τοῦ Νιρβάνα, ὁ Παπαδια-
μάντης δὲν εἶχε ἀποφύγει νὰ ἐνδώσει στὴ λογικὴ τῆς μεταφραστικῆς χει-
ραγώγησης: «Ὁ χριστιανὸς αὐτός, […] ὁ θρῆσκος αὐτὸς ὣς τὸ κόκκαλο,
βρέθηκε ὑποχρεωμένος νὰ μεταφράζῃ ἄρθρα τῆς μονιστικῆς φιλοσοφίας,
ποὺ πλήγωναν τὴν πίστη του στὰ καίρια. Ἀλλὰ τί νὰ κάνει; Ἔπρεπε νὰ
ζήσῃ. “Ἂς γράφουν –ἔλεγε– οἱ Φράγκοι. Καὶ πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύσου-
σιν αὐτῆς”. […] Ὓστερ’ ἀπὸ λίγο ὅμως κἄτι περίεργο εἶχε παρατηρηθῆ στὰ
δημοσιεύματα τοῦ Νέου Πνεύματος. Δὲν μποροῦσε νὰ βγάλῃ κανεὶς
νόημα. Ἦσαν λοιπὸν τόσο στρυφνοὶ οἱ συγγραφεῖς ἢ ἤτανε τόσο κακὴ ἡ με-
τάφρασις; Ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντη ὅμως, ποὺ ἤξερε τόσο τέλεια τὰ
ἀγγλικά –ἐπρόκειτο γιὰ μεταφράσεις ἀπὸ τὴν Ἀγγλική– καὶ τόσο τέλεια
τὰ Ἑλληνικὰ καὶ ποὺ ἦταν ἕνας δόκιμος μεταφραστής, δὲν μποροῦσε νὰ
περιμένῃ κανεὶς μιὰ κακὴ μετάφραση. Οἱ περισσότεροι προτιμοῦσαν νὰ ὑπο-
θέτουν, ὅτι τὰ μπέρδευε στοὺς ἐπιστημονικοὺς καὶ τοὺς φιλοσοφικοὺς
ὅρους, ἀφοῦ καὶ τὰ “κύτταρα” τὰ μετέφραζε “σωμάτια”. Ἀλλὰ κι αὐτὴ ἡ
ὑπόθεσις δὲν μποροῦσε νὰ σταθῇ. Ὁ Παπαδιαμάντης ἤτανε τόσο εὐσυνεί-
δητος μεταφραστής, ὥστε κι ἂν δὲν καταλάβαινε κάτι, θὰ φρόντιζε νὰ τὸ
καταλάβῃ. Σὲ κάθε περίστασι, θὰ ἦταν ἀνίκανος νὰ γράψῃ ἀρλοῦμπες, ποὺ
οὔτε ὁ ἴδιος δὲν ἤτανε δυνατὸ νὰ τὶς καταλαβαίνῃ»114.

Ἡ μαρτυρία γιὰ τὴν ἰδιόμορφη αὐτὴ μεταφραστικὴ «ἀπιστία», συνεπι-
κουρούμενη ἀπὸ τὶς ἐν ἐξελίξει συστηματικὲς ἀντιπαραβολικὲς μελέτες τῶν
μεταφράσεων, ὑποδεικνύει τὸ παράδοξο τῆς παπαδιαμαντικῆς μεταφρα-
στικῆς γραφῆς. Ὁ «δόκιμος», «εὐσυνείδητος» ἐπαγγελματίας μεταφρα-
στὴς φαίνεται ὅτι κατάφερνε νὰ ἐκμεταλλευτεῖ τὰ πιεστικὰ χρονικὰ περι-
θώρια ποὺ ἐπέβαλε ἡ ἐργασιακὴ καθημερινότητα στὸ περιβάλλον τοῦ
Γαβριηλίδη, τὰ ὁποῖα δὲν ἄφηναν χῶρο στοὺς συντελεστὲς τοῦ ἐκδοτικοῦ
ἐπιτελείου γιὰ τὴ θεώρηση, τὴν ἐπιμέλεια ἢ τὴ διόρθωση τοῦ μεταφρά-
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112 Daramot [Χρ. Δαραλέξης], «Οἱ ἐπίλογοί μου. Ἀλέξαν. Παπαδιαμάντης», ἐφ.
Ἐμπρός, 6.1.1911.

113 Βλ., ἐνδεικτικά, τὴ δημοσίευση στὴν Ἀκρόπολιν τῆς 17.5.1895.
114 Παῦλος Νιρβάνας, «Τὸ καταχθόνιον μυστικὸ τοῦ Παπαδιαμάντη», ὅ.π., σσ. 115-

117).



σματος, υἱοθετώντας μιὰ ἰδιότυπη μεταφραστικὴ πρακτική. Παρεκκλί-
νοντας ἀπὸ τὴν ἐπικρατούσα πρακτικὴ τῆς «πιστῆς» μεταφορᾶς115 καὶ
ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν ψευδαίσθηση τῆς διαφάνειας, συνύφανε στὶς «ἐπα-
νεγγραφές» του116 ἀναγνωστικὲς ἐμπειρίες, προσωπικὲς ἕλξεις, μνῆμες,
ἰδεολογήματα καὶ ἰδιόλεκτα, ἀφήνοντας ἀνεξίτηλα ἴχνη μεταφραστικῆς
«ἐμφάνειας»117.
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115 Ἡ διαπίστωση ἀπὸ τὴν ἀντιπαραβολὴ μὲ τὸ πρωτότυπο τῆς γαλλικῆς ἐπιφυλλίδας
Ὁ γάμος τοῦ Λασκὰρ ποὺ δημοσιεύτηκε ἀπὸ τὶς 14.11.1891 στὴν Ἀκρόπολιν.

116 Γιὰ τὴ μετάφραση ὡς μιὰ μορφὴ ἐπανεγγραφῆς, βλ. André Lefevere, «Why Wa-
ste Our Time on Rewriters? The Trouble with Interpretation and the role of Rewri-
ting in an Alternative Paradigm», στὸν τόμο Theo Hermans (ἐπιμ.), The Manipula-
tion of Literature, Croom Helm, London-Sydney 1985, σσ. 215-243.

117 Γιὰ τὶς ἔννοιες τῆς μεταφραστικῆς ἐμφάνειας καὶ ἀφάνειας βλ. Laurence Venuti,
The Translator’s Invisibility. A History of Translation, Routledge, London 1995.





ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΕΤΑΚΗ

«ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ» ΚΑΙ «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ»
ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Μιὰ ἀπὸ τὶς λιγοστὲς αὐτοαναφορικὲς φράσεις τοῦ Παπαδιαμάντη ἀποτελεῖ
ἡ παρακάτω δήλωση: «θὰ διαβάζω καὶ θὰ γράφω. Ἄλλο τίποτε δὲν μπορῶ
νὰ κάνω»1. Μποροῦμε πλέον μὲ βεβαιότητα στὰ δύο αὐτὰ ρήματα νὰ προ-
σθέσουμε κι ἕνα τρίτο: «θὰ μεταφράζω». Ὁ χρόνος τῆς βιοτῆς τοῦ συγ-
γραφέα μοιράστηκε, καθόλου ἰσότιμα μάλιστα, ἀνάμεσα στὶς τρεῖς αὐτὲς
δραστηριότητες: τὸ διάβασμα, τὸ γράψιμο καὶ τὴ μετάφραση. Ἦταν ἄραγε
ὁ μεταφραστικὸς βίος ἐπιλογὴ τοῦ Παπαδιαμάντη ἢ ὁ μοναδικὸς τρόπος
νὰ ἐπιβιώσει στὴν πρωτεύουσα στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα; Τὸ ἐπάγγελμα
αὐτὸ ἦταν μιὰ φυσικὴ ἐξέλιξη σὲ σχέση μὲ τὰ ἐνδιαφέροντα καὶ τὶς ἱκανό-
τητές του ἢ ἡ μόνη διέξοδος, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει τὰ πρὸς τὸ ζῆν καὶ ἐνδε-
χομένως τὴ δημοσίευση τῶν πρωτότυπων ἔργων του; Ἦταν ἡ εὐθεία ὁδὸς
ἢ ἡ παρέκκλιση, ἢ ἀκόμα τὸ μονοπάτι τῆς περιπλάνησης; Ἦταν εὐλογία
ἢ κατάρα γιὰ τὸν συγγραφέα;

Οἱ εἰκασίες γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ δὲν ἔχουν ἀπασχολήσει ἰδιαίτερα τοὺς βιο-
γράφους τοῦ Παπαδιαμάντη οὔτε ἔχουν θέση στὶς βιογραφικὲς προσεγγί-
σεις2. Τὸ ἐπάγγελμά του ἀναφέρεται μᾶλλον φευγαλέα καὶ δὲν φαίνεται,
μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, νὰ ἔχει κάποια βαρύνουσα σημασία στὴ συ-

1 Ἀλ. Παπαδιαμάντη, Γράμματα, Πρόλογος καὶ σημειώσεις Octave Merlier, Σύλλο-
γος πρὸς Διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων, Ἀθήνα 1934, σ. ιθ΄. Πρβλ. ὅσα λέει κι ὁ Γ.
Ρήγας στὴν ἐπιστολή του (Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, Ἀλληλογραφία, Δόμος,
Ἀθήνα 1992, σ. 218).

2 Βλ. γιὰ παράδειγμα τὶς μελέτες τῶν Παναγιώτη Μουλλᾶ, Ἀλ. Παπαδιαμάντης
Αὐτοβιογραφούμενος, καὶ Κωστῆ Παπαγιώργη, Ἀλέξανδρος Ἀδαμαντίου Ἐμμα-
νουήλ. Ἐπίσης, τὶς ἐνστάσεις τῆς Μ. Θεοδοσοπούλου γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι παραβλέ-
πεται συχνὰ ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης ὑπῆρξε «καὶ χειρώνακτας λογογράφος» («Ὁ Πα-
παδιαμάντης ἄξιος μυθιστοριογράφος», Μετ’ ἔρωτος καὶ στοργῆς. Κείμενα γιὰ τὸν
Παπαδιαμάντη, Νεφέλη, Ἀθήνα 2001, σ. 34).



νολικὴ σκιαγράφηση τοῦ ἀνθρώπου καὶ λογοτέχνη. Ἕνα ἀπὸ τὰ παράδοξα
τῆς πρόσληψης τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι ὅτι ἡ εἰκόνα ἑνὸς κλειστοῦ καὶ μο-
νήρους ἀνθρώπου ἐπικράτησε καὶ ἐπικάλυψε ἐκείνη τοῦ δημοσιογράφου καὶ
μεταφραστῆ, βουτηγμένου στὴ διεθνὴ ἐπικαιρότητα. Τελικά, μὲ τὴν πάροδο
τῶν χρόνων, ὑπὸ τὸ βάρος καὶ τὸν πλοῦτο βέβαια τῶν ἑρμηνειῶν τοῦ Πα-
παδιαμάντη, σχηματίσαμε ἕνα ψηφιδωτὸ ἀπὸ διαφορετικὲς –ἀντικρουόμε-
νες πολλὲς φορές– πτυχὲς τοῦ συγγραφικοῦ προσώπου καὶ ξεχάσαμε μιὰ
στοιχειώδη: τὸν Παπαδιαμάντη ὡς ἐργαζόμενο. Τὸ παρὸν συνέδριο ἔρχε-
ται νὰ καλύψει αὐτὸ τὸ κενό.

Ἂν στὰ ἄρθρα του ὁ συγγραφέας ἀναφέρεται ἐλάχιστα –ἂν καὶ μὲ σα-
φήνεια– στὸ ἐπάγγελμά του, στὸ «Αὐτοβιογραφικὸ σημείωμά» του οὐδε-
μία μνεία κάνει σὲ αὐτό. Ἡ ἴδια λήθη ποὺ στὸ σημείωμα αὐτὸ σκεπάζει τὴ
Γυφτοπούλα καὶ τὸν «Χρῆστο Μηλιώνη» (ἔργα σιωπηρῶς ἀποκηρυγ-
μένα, mal aimes;), σκεπάζει καὶ τὴ μακρὰ μεταφραστική του θητεία.

Ποιὰ εἶναι ὅμως ἡ παρουσία τῆς μετάφρασης στὰ λογοτεχνικὰ κείμενα
τοῦ συγγραφέα; Αὐτὸ ὑπῆρξε τὸ ἀφετηριακὸ ἐρώτημα τῆς ἀνακοίνωσής
μου: κατὰ πόσο ἡ ἐπαγγελματικὴ δραστηριότητα τοῦ Παπαδιαμάντη
ἀντανακλᾶται στὰ πρωτότυπα ἔργα του, ὄχι μὲ τὴ μορφὴ θολῶν ἢ εὐκρινῶν
ἐπιρροῶν ἀπὸ τὴ μεταφορὰ στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα τοῦ ξένου κειμένου ἀλλὰ
ὡς συγκεκριμένο θέμα: ποιὸς μεταφράζει, τί καὶ πῶς στὰ παπαδιαμαντικὰ
κείμενα; Διαπιστώνουμε, καταρχάς, ὅτι οἱ ἀναφορὲς στὴ μεταφραστικὴ
πράξη εἶναι σποραδικές, ἐντοπίζονται ὅμως ἤδη στὰ πρῶτα μυθιστορήματα
μέχρι καὶ τὰ ὄψιμα ἔργα τοῦ συγγραφέα. Ἡ μετάφραση ὡς μυθοπλαστικὸ
στοιχεῖο δὲν μπορεῖ ἴσως νὰ ἀποτελέσει ξεχωριστὴ θεματική, ὁ τρόπος ὅμως
ἔνταξής της στὴν ἱστορία καὶ οἱ λειτουργίες ποὺ ἐπιτελεῖ ἔχουν ἰδιαίτερο
ἐνδιαφέρον.

Ἂς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸν μᾶλλον λιγότερο πετυχημένο μεταφραστὴ ποὺ
ἐμφανίζεται στὰ παπαδιαμαντικὰ κείμενα γιὰ νὰ καταλήξουμε στὸν πιὸ πε-
τυχημένο ποὺ νομίζω εὔκολα μποροῦμε νὰ μαντέψουμε ποιὸς εἶναι. Στὸ κε-
φάλαιο «Οὐδὲν καινὸν» τῆς Γυφτοπούλας (1884), τὸ ὁποῖο συνιστᾶ ἕνα
εἶδος ἀφηγηματικῆς παύσης, σὲ ἕνα κρίσιμο σημεῖο τῆς πλοκῆς (περιμέ-
νουμε μὲ ἀγωνία ὅλοι, ἀναγνῶστες ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδια ἡ Ἀϊμά, τὴν ἀποκά-
λυψη τῆς πραγματικῆς της ταυτότητας), ἐνσωματώνεται μέσα στὸ κεί-
μενο ἡ κριτικὴ ἐκ μέρους τοῦ ἀφηγητῆ-συγγραφέα μιᾶς μετάφρασης τοῦ
μυθιστορήματος ποὺ γράφει (τῆς ἴδιας τῆς Γυφτοπούλας δηλαδὴ) καὶ τοῦ
ὁποίου ἡ δημοσίευση σὲ ἐπιφυλλίδες δὲν ἔχει τελειώσει ἀκόμα. Βρισκόμα-
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στε δηλαδὴ μπροστὰ σὲ μιὰ ἰδιαίτερα ἀσυνήθιστη περίπτωση ἑνὸς κειμέ-
νου ποὺ σχολιάζει τὴν ἴδια του τὴ μετάφραση, σὲ μιὰ ἀξιοπρόσεκτη περί-
πτωση αὐτοαναφορικότητας. Νὰ σημειώσουμε ὅτι, σὲ ὅλο τὸ τελευταῖο μέ-
ρος τῆς Γυφτοπούλας, ὁ λόγος τοῦ ἀφηγητῆ διογκώνεται καὶ περιστρέφεται
μὲ ἐπιμονὴ γύρω ἀπὸ τὴν ἴδια του τὴν ἱστορία, τὴν πράξη τῆς ἀφήγησης
καὶ κυρίως τὴν ἀναζήτηση ἑνὸς τέλους γιὰ τὸ μυθιστόρημα ποὺ βαίνει
ἀσθμαίνοντας πρὸς τὴν ὁλοκλήρωσή του.

Μιὰ ἀπὸ τὶς στρατηγικὲς ποὺ ἀναπτύσσει ὁ ἀφηγητὴς στὴ Γυφτοπούλα,
γιὰ νὰ ὁδηγήσει τὸ μυθιστόρημα στὴν ἔξοδό του, εἶναι νὰ τονίσει τὸ πῶς
αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ διαβαστεῖ. Σχολιάζει, ἀρχικά, τοὺς ἀναγνῶστες ποὺ πα-
ρερμήνευσαν τὸ κείμενό του, ἀφοῦ ἡ φαντασία τους «προέδραμε» τῆς δικῆς
του, ὁδηγώντας τους σὲ λανθασμένα συμπεράσματα γιὰ τὶς σχέσεις με-
ταξὺ τῶν πλασματικῶν προσώπων. «Ἡ προκατάληψις αὕτη δὲν κατέλαβε
μόνους τοὺς ἀναγνώστας, ἀλλ’ ἐπεξετάθη καὶ ἀλλαχόσε»3. «Ἀλλαχόσε»,
δηλαδὴ σὲ ἕναν μεταφραστὴ ποὺ συντασσόμενος πλήρως μὲ τοὺς ἀναγνῶ-
στες στὴν οὐσία δὲν μεταφράζει ἀλλὰ παραφράζει τὸ ἀρχικὸ κείμενο. Εἶναι
δύσκολο νὰ ἐλέγξουμε ἂν ὄντως ὑπῆρξε ἐπικοινωνία ἀνάμεσα στὸ συγ-
γραφέα καὶ τοὺς πραγματικούς του ἀναγνῶστες, ἂν καὶ στὸ ἐπιφυλλιδο-
γραφικὸ μυθιστόρημα τοῦ 19ου αἰώνα μιὰ τέτοια ἐπαφὴ εἶναι συνήθης.
Ὅμως ξέρουμε, χάρη στὴν ἔρευνα τῆς Σοφίας Μπόρα4, ὅτι ὁ φιλόμουσος
«κύριος εὐαρεστηθεὶς νὰ παραφράσῃ ἰταλιστὶ τὴν “Γυφτοπούλαν”» (1.633),
εἶναι ὁ Ἀγησίλαος Γιαννόπουλος, ὁ ἴδιος ποὺ εἶχε προλογίσει τὸ 1880 τὴ
Νανὰ τοῦ Ἐμὶλ Ζολᾶ.

«Ὅτε εἶδον κατὰ τύχην ἓν φύλλον τῆς ἐφημερίδος ἐν ᾗ δημοσιεύεται ἡ
μετάφρασις, δὲν ἀνεγνώρισα πλέον τὴν “Γυφτοπούλαν”» (1.633), δηλώνει
ὁ ἀφηγητὴς καὶ δίνει συγκεκριμένες ἀποδείξεις ἀλλοίωσης τοῦ κειμένου
του: χρήση μελοδραματικοῦ τόνου, μιὰ «ἄκαιρος καὶ ἀπροσφυὴς» παρο-
μοίωση, προσθῆκες καὶ περικοπές. Μποροῦμε νὰ συμπεράνουμε ὅτι τόσο οἱ
ἀναγνῶστες ὅσο καὶ ὁ μεταφραστὴς προσπάθησαν, παρερμηνεύοντας ἢ
ἐπεμβαίνοντας στὸ κείμενο, νὰ τὸ προσαρμόσουν στὸν ἀναγνωστικὸ ὁρί-
ζοντα ἑνὸς τυπικοῦ ἐπιφυλλιδογραφικοῦ μυθιστορήματος.
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3 Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ἅπαντα, ἐπιμέλεια Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, τόμος
1., Δόμος, Ἀθήνα 1981, σ. 633. Ἐφεξῆς ὁ τόμος καὶ ἡ σελίδα τῆς ἴδιας ἔκδοσης θὰ
δηλώνεται σὲ παρενθέσεις στὸ τέλος τοῦ ἑκάστοτε παραθέματος.

4 Ὁ Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀναγνῶστες του. Ζητήματα ἱστορίας τῆς πρόσληψης τοῦ
ἔργου του (1879-1961), διδακτορικὴ διατριβή, ΕΚΠΑ, Ἀθήνα 2008, σ. 143.



Οἱ καθόλα νόμιμες ἀπαιτήσεις ἑνὸς νέου σχετικὰ συγγραφέα καὶ με-
ταφραστῆ, ὅπως εἶναι ὁ Παπαδιαμάντης τὸ 1884, ἀπέναντι σὲ ἕναν συνά-
δελφο, ἀπαιτήσεις γιὰ πιστότητα καὶ σεβασμὸ στὸ ἀρχικὸ κείμενο, συνι-
στοῦν μᾶλλον αὐτονόητα στοιχεῖα μιᾶς θεωρίας τῆς μετάφρασης, στοιχεῖα
ὅμως ποὺ θὰ ἀναιρεθοῦν στὴν πράξη ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν συγγραφέα, ὁ ὁποῖος
ἀργότερα, ὡς ὥριμος μεταφραστής, δὲν θὰ εἶναι πάντα συνεπὴς στὴν κει-
μενικὴ πιστότητα5. Πάντως, μὲ τὴν ἐγκιβωτισμένη κριτικὴ τῆς μετά-
φρασης τῆς Γυφτοπούλας ὁ ἀφηγητὴς στὸ κεφάλαιο αὐτό, σχολιάζοντας
ταυτόχρονα τὸ κείμενό του καὶ τὴ μετάφραση αὐτοῦ, ἐπιδίδεται σ’ ἕνα διπλὸ
κριτικὸ λόγο καὶ σ’ ἕνα ἀσυνήθιστο παιχνίδι ἀντανακλάσεων κι ἐπιδίωξης
ἀναλογιῶν· βρισκόμαστε δηλαδὴ στὸ θεματικὸ πυρήνα τῆς Γυφτοπούλας,
τὴν ἀναζήτηση τῆς ταυτότητας. Ἐπιπλέον, ὁ ἀφηγητὴς παρουσιάζοντας
ἀναγνῶστες ποὺ δὲν ξέρουν νὰ διαβάζουν, ἕναν μεταφραστὴ ποὺ δὲν με-
ταφράζει καλά, καὶ τὸν ἑαυτό του ποὺ δυσκολεύεται νὰ ὁλοκληρώσει τὴν
ἱστορία του, δὲν ἐπιδιώκει τόσο νὰ δημιουργήσει ἕνα μυθιστορηματικὸ
ἀδιέξοδο ὅσο νὰ χρησιμοποιήσει τεχνάσματα γιὰ νὰ ὁδηγήσει τὸ κείμενο
στὴν ἔξοδο ἀλλὰ μὲ τοὺς δικούς του ὅρους. Σὲ μιὰ συγκυρία ὑψηλῆς ἀνα-
γνωσιμότητας τῆς Γυφτοπούλας –μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἀργότερα θὰ γίνει καὶ
θεατρικὸ ἔργο– ὁ Παπαδιαμάντης δὲν διστάζει νὰ διαταράξει τοὺς κανό-
νες τοῦ ἐπιφυλλιδογραφικοῦ μυθιστορήματος ἐπιβάλλοντας ἕνα τέλος πα-
ράδοξο καὶ ἐν μέρει ἀνοιχτὸ καὶ διαλύοντας συνειδητὰ τὴ μυθιστορηματικὴ
φόρμα6.

Στὰ κείμενα τοῦ Παπαδιαμάντη ποὺ θὰ ἐξεταστοῦν στὴ συνέχεια, ὁ
ἑκάστοτε ἐνδοκειμενικὸς μεταφραστὴς ἐντάσσεται σὲ συγκεκριμένες κοι-
νωνικο-οἰκονομικὲς συνθῆκες. Στὸ διήγημα «Μεγαλείων ὀψώνια» (γραμ-
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5 Βλ. τὸ συμπέρασμα τῶν Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου καὶ Λ. Τριανταφυλλοπούλου γιὰ
τὶς ριζικὲς καὶ ἐκτεταμένες ἀλλαγὲς ποὺ ἐπέφερε ὁ Παπαδιαμάντης σὲ κάποια ἀπὸ
τὰ κείμενα ποὺ μεταφράζει («Τεκμήρια γιὰ τὴν παπαδιαμαντικὴ πατρότητα ἀνυ-
πόγραφων μεταφράσεων», Παπαδιαμαντικὰ Τετράδια, τχ. 7, Ἄνοιξη 2006, σ. 81),
καθὼς καὶ τὶς εἰσηγήσεις στὸ παρὸν συνέδριο τῶν Γ. Γκότση - Γ. Φαρίνου-Μαλα-
ματάρη γιὰ τὴ μετάφραση τῶν Διδύμων τοῦ Οὐρανοῦ τῆς Sarah Grand (1895-1896)
καὶ τοῦ M. Πασχάλη γιὰ τὴ μετάφραση τοῦ Βίου τοῦ Χριστοῦ τοῦ Frederic W. Far-
rar (1898).

6 Βλ. Μαρίνα Ἀρετάκη, Aspects de la poetique des romans de A. Papadiamantis (1879-
1884). Genese et fin d’un univers romanesque, διδακτορικὴ διατριβή, Παρίσι 2000,
σσ. 528-565.



μένο πιθανότατα πρὸ τοῦ 18927) σκιαγραφεῖται ὁ μόνος ἐπώνυμος ἥρωας-
μεταφραστής, ὁ νεαρὸς πρόγονος τοῦ γερο-Γιάννη τοῦ Βελισαρόπουλου, ὁ
ὁποῖος, «φωστὴρ τῆς Νομικῆς», ἀσκεῖ συστηματικὰ κι ἀπολύτως ἐπιτυ-
χημένα τὴ μετάφραση, σὲ συνθῆκες ὅμως μαύρης ἀγορᾶς. Ἐκμεταλ-
λευόμενοι τὴ γνώση γαλλικῶν τοῦ νεαροῦ, ὑποψήφιοι διδάκτορες Νομικῆς
καὶ Θεολογίας τοῦ δίνουν νὰ μεταφράσει τμήματα ἀπὸ βιβλία ποὺ τοὺς ὑπο-
δεικνύουν οἱ καθηγητές τους «διὰ νὰ κατασκευάσωσι τὴν λεγομένην ἐναί-
σιμον διατριβὴν» (4.427). Ὁ νέος καταλήγει νὰ γίνει ἀφανὴς συγγραφέας
ὁλόκληρων συγγραμμάτων: «ὅταν εἶδεν ὁ μεταφραστὴς ὅλας αὐτὰς τὰς
“ἐναισίμους διατριβὰς” τυπωμένας, χωρὶς καμμίαν διασκευὴν ἢ χωρὶς
μικρὰν εἰσαγωγὴν ἢ καὶ προοίμιον, ἀλλὰ κατὰ λέξιν ὅπως αὐτὸς τὰς εἶχε
γράψει, ἐθαύμασε τὸν ἑαυτόν του ὅστις δὲν ἦτο μόνο δεινὸς εἰς τὰ νομικά,
ἀλλὰ καὶ εἰς αὐτὴν τὴν θεολογίαν. Δυστυχῶς ὁ νέος ἐχτίκιασεν, ἀπὸ τὴν
πολλὴν μελέτην, ὡς ἔλεγον, καὶ ἀπέθανε» (4.427). Ἡ μεταφραστικὴ
πράξη ἐδῶ συνδέεται μὲ τὴν ἔλλειψη ἀκαδημαϊκοῦ ἤθους8, τὴν ἀνεντιμό-
τητα καὶ τὴν ἐκμετάλλευση, τὴν ἀρρώστια καὶ τὸν θάνατο, ἐνῶ τὸ διήγημα
γενικότερα παρουσιάζει ποικίλες ὄψεις μιᾶς χώρας ποὺ ἀστικοποιεῖται τα-
χύτατα καὶ σπασμωδικά.

Στὶς λαϊκὲς συνοικίες τοῦ ἄστεως κινοῦνται τὰ πρόσωπα στὸ σπαρα-
κτικὸ ἀθηναϊκὸ διήγημα «Πατέρα στὸ σπίτι!», δημοσιευμένο τὴν Πρωτο-
χρονιὰ τοῦ 1895, ὅταν ὁ συγγραφέας διανύει πλέον τὴ δεύτερη δεκαετία με-
ταφραστικῆς ἐπαγγελματικῆς ζωῆς. Στὸ κείμενο αὐτό, ὁ πρωτοπρόσωπος
ἀφηγητὴς θὰ μιλήσει μὲ ἀφοπλιστικὴ εἰλικρίνεια καὶ μπόλικο αὐτοσαρ-
κασμὸ γιὰ τὴ δουλειά του καὶ τὴ σχέση του μὲ τὸ χρῆμα: «Κατ’ ἐκείνην
τὴν ἡμέραν συνέβη νὰ εἶμαι πλούσιος, διότι εἶχα κατορθώσει μετὰ πέντε
ἐκλιπαρήσεις, καὶ μετὰ τέσσερας ἀποπομπάς, νὰ λάβω δεκαπέντε δραχ-
μάς, ἀπέναντι ὀγδοήκοντα ὀφειλομένων μοι δι’ ἀμοιβὴν φιλολογικῆς ἐργα-
σίας πέντε ἑβδομάδων. Κατὰ τὰς τοιαύτας δὲ ἡμέρας, ἰσαρίθμους μὲ τὰς
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7 Τὸ διήγημα δημοσιεύτηκε τὸ 1912, ἀλλὰ ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν ἀναγγελία τῆς
Ἐφημερίδος μᾶλλον εἶναι γραμμένο τὸ 1891 (βλ. «Ὑπόμνημα», Ἅπαντα, τόμος 4.,
ὅ.π., σσ. 679-680).

8 Ὁ Ἀνέστης Κεσελόπουλος θεωρεῖ ὅτι τὸ διήγημα θέτει ἐπιπλέον τὸ ζήτημα τῆς γνη-
σιότητας τῆς «διδασκόμενης σὲ ὀρθόδοξη θεολογικὴ σχολὴ θεολογίας» («Κριτικὴ
τῆς ἀκαδημαϊκῆς θεολογίας ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντη», Πρακτικὰ Β΄ Διεθνοῦς Συ-
νεδρίου γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Ἀθήνα 1-5 Νοεμβρίου 2001, Δόμος,
Ἀθήνα 2002, σ. 249).



σελήνας τοῦ ἐνιαυτοῦ, μοὶ συμβαίνει, χωρὶς νὰ φροντίσω νὰ πληρώσω μέ-
ρος τῶν χρεῶν μου, νὰ ἐξοδεύω μονοημερὶς τὰ δύο τρίτα τοῦ οὕτω πως
ἐκβιασθέντος ποσοῦ, φυλάττων φρονίμως τὸ τρίτον διὰ τὰς ἑπομένας τρεῖς
ἑβδομάδας» (3.89).

Ἡ «πέντε ἑβδομάδων φιλολογικὴ ἐργασία», προφανῶς μετάφραση,
συμμετέχει σὲ ἕνα σύνθετο πλέγμα ἀνταλλαγῶν στὸ ὁποῖο παίρνουν μέρος
ὅλα τὰ πρόσωπα τοῦ διηγήματος: ἀνάμεσα στὰ προϊόντα ποὺ πουλᾶ ὁ νε-
αρὸς ἔντιμος μπακάλης καὶ στὰ χρήματα γιὰ τὴν ἀγορά τους, ἀνάμεσα στὰ
ἀγαθὰ ποὺ φέρνει ὁ κουμπάρος στὸ πάμφτωχο σπίτι καὶ τὴν προσδοκώμενη
ἀπόκτηση τῆς γυναίκας, ἀνάμεσα στὴ χειρωνακτικὴ ἢ φιλολογικὴ ἐργα-
σία καὶ τὸ ποσὸ τῆς ἀμοιβῆς της. Γιὰ κάθε τι καταβάλλεται ἀντίτιμο, εἴτε
αὐτὸ κατατίθεται ἄμεσα, μερικὸ ἢ ἀκέραιο, εἴτε ἡ καταβολή του ἀναβάλ-
λεται συνεχῶς. Ἡ μόνη πράξη ποὺ ξεφεύγει ἀπὸ τὸ ἀδυσώπητο κοινωνικο-
οικονομικὸ πλαίσιο συναλλαγῶν εἶναι ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ ἀφηγητῆ πρὸς τὸ
παιδί. Ὁ ἀφηγητής, λόγῳ ἰδιοσυγκρασίας ἀλλὰ καὶ ἐξαιτίας τῆς συγκε-
κριμένης ἐργασίας του, δὲν βρίσκεται στὴν πλευρὰ τῆς τάξης, τῆς εὐρυθ-
μίας καὶ τῆς κανονικότητας –ὅπως ὁ φίλος του ὁ νεαρὸς μπακάλης– οὔτε
βέβαια στὴν πλευρὰ τοῦ ἐξοργιστικὰ ἄδικου πλούτου τοῦ πολιτευόμενου
κουμπάρου. Αὐτὸς ὁ «κατ’ ἀποκοπὴν» πλούσιος τῶν 15 δραχμῶν εἶναι ὁ μό-
νος ποὺ μπορεῖ νὰ καταγράψει τὴν ἀπόλυτη ἔνδεια τοῦ παιδιοῦ καὶ τὴ βα-
σικὴ ἔλλειψη, ἔτσι ὅπως αὐτὴ ἀποτυπώνεται στὴν καταληκτικὴ φράση καὶ
ἠχεῖ ἔκτοτε στὰ αὐτιά μας: «δὲν ἔχουμε πατέρα στὸ σπίτι»9.

Ἂν στὸ ἀθηναϊκὸ περιβάλλον τοῦ «Πατέρα στὸ σπίτι!» ἡ φιλολογικὴ
ἐργασία συνεπάγεται μιὰ ἐμπορικὴ δοσοληψία καὶ ὁ ἀφηγητὴς ὑφίσταται
τὶς ταπεινώσεις ἀπὸ σκαιοὺς ἐργοδότες, στὸ σκιαθίτικο περιβάλλον τοῦ διη-
γήματος «Τὸ Γράμμα στὴν Ἀμερικὴ» (1910) μιὰ τέτοιου εἴδους ἐργασία
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9 «Ἔχω συχνὰ τὴν ἐντύπωση πὼς ὅλο τὸ διηγηματογραφικὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη
προσπαθεῖ νὰ ἀπαντήσει στὴ φωνὴ αὐτή», σχολιάζει γιὰ τὴ φράση αὐτὴ ὁ Σταῦρος
Ζουμπουλάκης («Πέτρα σκανδάλου», εἰσαγωγὴ στὸ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης,
Ἡ Νοσταλγὸς καὶ ἄλλα διηγήματα, φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Ν. Δ. Τριανταφυλλό-
πουλος, Τὸ Βῆμα, βιβλιοθήκη, 2011, τ. 8, σ. 19. Γιὰ τὸ ἴδιο διήγημα βλ. ἐπίσης τὶς
ἀναλύσεις τῶν Ἄγγελου Μαντᾶ, «Ἀλ. Παπαδιαμάντη: «“Πατέρα στὸ σπίτι!” Μιὰ
διδακτικὴ προσέγγιση», Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Πα-
παδιαμάντη, Σκιάθος 20-24 Σεπτεμβρίου 1991, Δόμος, Ἀθήνα 1996, σσ. 481-489,
καὶ Νικήτα Παρίση, Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Τρία διηγήματα, Μεταίχμιο,
Ἀθήνα 2001, σσ. 167-195.



παραμένει ἀσαφὴς καὶ ἐν τέλει ἀκατανόητη. Στὸ «δύσθυμο καὶ σχεδὸν προ-
θανάτιο» αὐτὸ διήγημα10 ὑπάρχει ρητὴ ἀναφορὰ στὸ ἐπάγγελμα τοῦ πρω-
τοπρόσωπου ἀφηγητῆ: «εἰργαζόμην ὡς μεταφραστὴς εἰς τὰς ἐφημερί-
δας» (4.356). Πρόκειται γιὰ ἕναν ἀγανακτισμένο ἀφηγητὴ-μεταφραστή,
ἀφοῦ, ὅταν ἐπιστρέφει στὸν τόπο του, ἡ γλωσσομάθειά του βρίσκεται στὴν
πηγὴ μιᾶς συνεχοῦς ταλαιπωρίας: οἱ ἀπαιτήσεις ἐκ μέρους τῶν συγχω-
ριανῶν του γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῆς ἐπικοινωνίας τους μὲ ξενιτεμένους συγ-
γενεῖς εἶναι ἀκατάπαυστες. «Ὤ! τί βάσανον» (4.357), ἀναφωνεῖ ὁ ἀφη-
γητὴς καὶ δυσανασχετεῖ μὲ τοὺς συντοπίτες του ποὺ δὲν ἀντιλαμβάνονται
τὴ μετάφραση ὡς ἐργασία μὲ συγκεκριμένο πλαίσιο καὶ ὅρους, καὶ ἀντι-
μετωπίζουν τὸν ἴδιο ὡς γραμματικὸ τοῦ χωριοῦ. Στὸ περιβάλλον τῆς πο-
λίχνης, οἱ μεταφραστικὲς ἱκανότητές του συνεπιφέρουν μιὰ σειρὰ ἀπὸ ἀνε-
πιθύμητες ἐνέργειες: ψευδεῖς ἐνοχλητικὲς φῆμες, πολιορκία τοῦ πατρικοῦ
σπιτιοῦ, ἐργασία χωρὶς ἀμοιβή, κόπο χωρὶς ἀναγνώριση.

Στὰ 1910, μὲ αὐτὸ τὸ «Γράμμα στὴν Ἀμερικὴ» ποὺ δὲν γράφτηκε ἐντέ-
λει ποτέ, ἔχουμε ἀπομακρυνθεῖ πολὺ ἀπὸ ἕνα ἄλλο γράμμα καὶ τὴν ἀκα-
ριαία ἀλλὰ τόσο εὐτυχὴ μετάφρασή του ποὺ λαμβάνει χώρα στὴ «Σταχο-
μαζώχτρα» (1889), χάρη στὴν παρουσία ἐκείνου ποὺ θὰ χαρακτηρίζαμε
ὡς τὸν πιὸ ἀποτελεσματικὸ μεταφραστὴ στὰ παπαδιαμαντικὰ κείμενα.
Στὴν περίκλειστη γλωσσικὰ τοπικὴ κοινωνία, ὅπου μόνο λίγοι Σκιαθίτες,
κυρίως ναυτικοί, ψελλίζουν κάποιες ἀγγλικὲς ἢ ἰταλικὲς φράσεις11 καὶ οἱ
χωριανοὶ μὲ δυσκολία διαβάζουν ἀκόμα καὶ ἑλληνικά, ἡ συναλλαγματικὴ
τοῦ γιοῦ τῆς θειας-Ἀχτίτσας γίνεται ἀντικείμενο ποικίλων ἑρμηνειῶν. Ὁ
κὺρ Μαργαρίτης ἀναρωτιέται: «Τί γλώσσα νὰ εἶναι τάχα;» (2.121) καὶ
παρ’ ὅλο ποὺ δίδεται μιὰ ἀπάντηση σὲ αὐτὸ ἀπὸ τὸν ἑλληνοδιδάσκαλο, τὸ
κείμενο παραμένει γλωσσικὰ ἀδιαπέραστο. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ μετα-
φραστὴς δὲν ἀνήκει στὴν κοινότητα τῆς πολίχνης: ὁ Συριανὸς ἔμπορας, ὡς
ἀπὸ μηχανῆς θεός, ὡς ἔνδειξη Θείας Πρόνοιας12, σώζει τὴ θεια-Ἀχτίτσα
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10 Ὁ χαρακτηρισμὸς ἀνήκει στὸν Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλο, ὁ ὁποῖος μιλάει ἐπίσης
γιὰ τὸν τόνο «τῆς ὀργῆς καὶ συνάμα τῆς πλάγιας ἔστω ἐγκαύχησης» τοῦ ἀφηγητῆ
στὸ ἴδιο κείμενο («Εἰσαγωγὴ στὸ Μπρὲτ Χάρτ», Ἀργοναυτικαὶ διηγήσεις, ἐπιμέ-
λεια Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου - Λ. Τριανταφυλλοπούλου, Λήθη, Ἀθήνα 1993, σ.
8).

11 Γιὰ παράδειγμα, ὁ «σχεδὸν κοσμογυρισμένος» χαμάλης Κακόμης ποὺ «ἤξευρε ξέ-
νας γλώσσας», στὴν πραγματικότητα μόνο κάποιες φράσεις (3.557).

12 Βλ. Κώστα Στεργιόπουλου, «Ὁ Παπαδιαμάντης σήμερα. Διαίρεση καὶ χαρακτη-



ἀπὸ τὰ νύχια τοῦ τοκογλύφου. Ἡ ἰσοδυναμία ἀνάμεσα στὶς ἀγγλικὲς καὶ
ἑλληνικὲς λέξεις ποὺ ἐξασφαλίζει αὐτὴ ἡ στοιχειώδης μεταφραστικὴ πράξη
τοῦ Συριανοῦ συνεπάγεται καὶ τὴν ἀντιστοιχία ἀνάμεσα στὶς λέξεις καὶ τὰ
πράγματα μὲ ἄμεσα εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα: «καὶ ἀνοίξας τὸ χρημα-
τοφυλάκιον ἐμέτρησεν εἰς τὴν χεῖρα τῆς θεια-Ἀχτίτσας καὶ πρὸ τῶν ἐκ-
θάμβων ὀφθαλμῶν αὐτῆς ἐννέα στιλπνοτάτας ἀγγλικὰς λίρας» (2.124).
Γραφή, μετάφραση καὶ χρῆμα συμπλέκονται στενὰ στὸ διήγημα αὐτό13.

Ἂν στὸ «Γράμμα στὴν Ἀμερικὴ» ὁ ἀφηγητὴς ἀγανακτεῖ γιὰ ἕναν
ἀκόμα λόγο, ἐπειδὴ τοῦ ὑποδεικνύεται ἀπὸ τὴν κοινότητα τί «ὤφειλε» νὰ
μεταφράζει, εἶναι ἴσως γιατὶ ὁ ἴδιος ἀντιλαμβανόταν τὴ μεταφραστικὴ
πράξη ὡς ἠθικὴ μὲν ὑποχρέωση ἀλλὰ μὲ διαφορετικὸ τρόπο14. Ἂς ἑστιά-
σουμε τὴν προσοχή μας στὸ διήγημα «Γουτοῦ Γουπατοῦ» μὲ τὸν τίτλο ποὺ
χρήζει μετάφρασης· αὐτὴ θὰ ἐμφανιστεῖ στὸ ἴδιο τὸ κείμενο: «Γουτοῦ Γου-
πατοῦ» σημαίνει «τοῦ Χριστοῦ, τ’ Ἁιβασιλειοῦ» στὴν ἰδιαίτερη γλώσσα
ἑνὸς προσώπου τὸ ὁποῖο, σύμφωνα μὲ τὴν ἐναρκτήρια φράση τοῦ κειμένου,
«ἐπετροβολοῦσαν οἱ μάγκες τῆς ἀγορᾶς, […] ἐχλεύαζον τὰ κορίτσια τῆς
γειτονιᾶς, […] ἐφοβοῦντο τὰ νήπια καὶ τὰ βρέφη» (3.183)· πρόκειται γιὰ
τὸν ««χωλὸ καὶ κυλλὸ καὶ μογιλάλο» Μανωλιὸ τὸ Ταπόι· τὶς ἀκατανόη-
τες φράσεις του ὁ ἀφηγητὴς θὰ καταγράψει μὲ ἰδιαίτερη ἐπιμονὴ καὶ θὰ με-
ταφράσει μέσα σὲ παρενθέσεις μὲ ὕφος παιγνιῶδες χωρὶς ὅμως τίποτε τὸ
περιπαιχτικὸ ἢ τὸ εἰρωνικό15. Ἀντιθέτως, ἡ ἀδημονία τοῦ Μανωλιοῦ γιὰ τὸν
ἐρχομὸ τῶν γιορτῶν καὶ ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴ μητέρα του τὸν συγκινοῦν.
Μάλιστα, τὸ τελευταῖο χαρακτηριστικὸ ὁ ἀφηγητὴς τὸ ἐντοπίζει ἐπίσης στὴ
μυθολογία καὶ στὴ λαϊκὴ θρησκευτικὴ ζωή (3.191).

Ὁ Παπαδιαμάντης, ποὺ ἔχει γράψει ὡς σχόλιο σὲ μιὰ μετάφρασή του
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ριστικὰ τῆς πεζογραφίας του», Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Εἴκοσι κείμενα γιὰ τὴ
ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του, Πρόλογος - ἐπιλογὴ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Οἱ Ἐκδόσεις
τῶν Φίλων, Ἀθήνα 1979, σ. 269.

13 Γιὰ τὴ σχέση γραφῆς καὶ χρήματος στὸ διήγημα, βλ. Robert Shannan Peckham, «Ὁ
Παπαδιαμάντης καὶ ἡ οἰκονομία τῆς φαντασίας», Revue des etudes neo-helleniques,
1995/ΙV, 1-2, σσ. 52-53.

14 «Ὅλ’ αὐτὰ ὤφειλα νὰ τὰ μεταφράσω» (μὲ τὸ ὤφειλα πλαγιογραφημένο στὸ κείμενο)
ἀναφωνεῖ ὁ ἀφηγητὴς στὸ «Γράμμα στὴν Ἀμερική» (4.357).

15 Πολὺ δυσκολότερη ἀπὸ τὴ γλώσσα τῆς Μολώτας, ποὺ ἐπίσης καταγράφεται ἀπὸ
τὸν ἀφηγητὴ στὸν «Ἀλιβάνιστο» (1903), ἡ γλώσσα τοῦ Μανωλιοῦ περιέχει κάποιες
σταθερὲς ἀλλὰ καὶ αὐθαίρετες ἀλλοιώσεις στὸ σχηματισμὸ τῶν λέξεων.



τὴν ἔξοχη φράση «πάντοτε νεκρὰ εἶναι ἡ γλῶσσα δι’ ὅσους δὲν εἶναι τοῦ
εἴδους των νὰ τὴν ἐννοήσουν»16, σὲ αὐτὸ τὸ διήγημα ζωντανεύει καὶ ἀπα-
θανατίζει τὴν ἰδιόρρυθμη γλώσσα τοῦ Μανωλιοῦ, κι ἔτσι ὁ πλέον εὐκατα-
φρόνητος τῆς πολίχνης ἀποκτᾶ λόγο καὶ γίνεται αὐθύπαρκτο λογοτεχνικὸ
πρόσωπο. Ἡ ξεχωριστὴ αὐτὴ ἐνδογλωσσικὴ μετάφραση περιέχει μιὰ ἠθικὴ
διάσταση ὡς διάθεση ἐπικοινωνίας καὶ κατανόησης τοῦ ἄλλου, τοῦ διαφο-
ρετικοῦ, τοῦ ὑποτιμημένου17. Τέλος, τὸ διήγημα εἶναι ἐνδεικτικὸ τῆς σχέ-
σης τοῦ Παπαδιαμάντη μὲ τὸ κοινό του καὶ τῆς τόλμης του: οἱ ἀναγνῶστες
τῆς Ἀκροπόλεως ποὺ τὴν Πρωτοχρονιὰ τοῦ 1895 διάβασαν τὸ διήγημα
«Πατέρα στὸ σπίτι!», στὸ πρωτοχρονιάτικο φύλλο τοῦ 1899 διαβάζουν γιὰ
τὸν ἔσχατο μιᾶς ἤδη μακρινῆς γι’ αὐτοὺς κοινότητας18.

Ἂς ξαναγυρίσουμε ὅμως στὸ «Γράμμα στὴν Ἀμερικὴ» καὶ στὸ ἰδιαί-
τερης βαρύτητας σχόλιο τοῦ ἀφηγητῆ: «εἶχα δὲ ἐκμελετήσει κατ’ ἰδίαν ὅ,τι
ἐκ τῶν ξένων γλωσσῶν εἶχα μάθει, χάριν φιλολογικῆς ἀπολαύσεως, εἶτα
ἐξ ἀνάγκης καὶ πρὸς βιοπορισμόν, καὶ εἰργαζόμην ὡς μεταφραστὴς εἰς τὰς
ἐφημερίδας» (4.356). Στὴ φράση αὐτὴ συμπυκνώνονται μιὰ σειρὰ ἀπὸ
αὐτοβιογραφικὰ στοιχεῖα: ἡ ἀπόφαση τῆς ἐκμάθησης τῶν ξένων γλωσσῶν,
ἡ μοναχικὴ προσπάθεια19, ἡ γνώση ποὺ προῆλθε μὲ κόπο, ἡ ἀπόλαυση ποὺ
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16 Πρόκειται γιὰ μιὰ ὑποσημείωση τοῦ συγγραφέα στὴ μετάφραση τοῦ Μαξιώτη τοῦ
Χὼλ Κέιν (1895)· βλ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «“Καθὼς ὁ Ἀδὰμ τοῦ Μίλτω-
νος…” Μεταφραστικὰ στὸν Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικὰ Τετράδια, τχ. 1,
Πρωτοχρονιὰ 1992, σσ. 56-58.

17 Γιὰ τὴν ἠθικὴ διάσταση τῆς λογοτεχνίας τοῦ Παπαδιαμάντη βλ. τὸ κείμενο τοῦ Ι.
Κ. Κολλυβᾶ «Συμβολισμὸς καὶ ἑρμηνεία στὴ “Μαυρομαντηλοὺ” τοῦ Ἀλ. Παπα-
διαμάντη», Λογικὴ τῆς ἀφήγησης καὶ ἠθικὴ τοῦ λόγου. Μελετήματα γιὰ τὸν Πα-
παδιαμάντη, ἐκδ. Νεφέλη, Οἱ νεώτεροι γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη, Ἀθήνα 1991, σσ. 25-
42. Νὰ σημειώσουμε ὅτι ὁ ἀφηγητὴς δὲν εἶναι πάντα πρόθυμος νὰ μεταγράψει ἢ νὰ
μεταφράσει τὸν ἀνοίκειο λόγο· στὶς «Μάγισσες» ἡ τελετὴ τῶν τριῶν γυναικῶν πραγ-
ματοποιεῖται «εἰς μυστηριώδη γλῶσσαν τὴν ὁποίαν οὐδεὶς ποιητὴς δύναται νὰ ἑρμη-
νεύσῃ καὶ οὐδεὶς μουσικὸς δύναται νὰ σημαδογραφήσῃ» (3.234). Ἔτσι, τὰ λόγια
τους μένουν ἀπροσπέλαστα στὸν ἀναγνώστη.

18 Τὸ διήγημα δὲν ἔχει περάσει ἀπαρατήρητο. Τὸ ἀναφέρει ὁ Τέλλος Ἄγρας («Πῶς
βλέπομε σήμερα τὸν Παπαδιαμάντη», Εἴκοσι κείμενα, ὅ.π., σ. 155) καὶ τὸ ξεχωρί-
ζει ὁ Πέτρος Χρονᾶς («“Ἄα γῇς Τότατο”, Μνημόσυνο τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδια-
μάντη, Ἑβδομήντα χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησή του», Τετράδια Εὐθύνης, τχ. 15, Ἀθήνα
1981, σσ. 173-174).

19 Βλ. παρόμοια καὶ στὸ «Αὐτοβιογραφικὸ σημείωμα»: «κατ’ ἰδίαν δὲ ἠσχολούμην εἰς



ἔγινε βιοπορισμός20, ἡ μετατροπὴ τῆς εὐχαρίστησης ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴ
συνάντηση μὲ τὸ ξένο σὲ καθημερινή, μισθωτή, ὁπωσδήποτε κοπιαστικὴ
ἐργασία. Ὁ ψύχραιμος αὐτὸς ἀπολογισμὸς τῆς σχέσης τοῦ συγγραφέα μὲ
τὶς γλῶσσες καὶ τὸ ἐπάγγελμά του δὲν περιέχει τὸν αὐτοσαρκασμὸ τῆς
φράσης «ξεσκούφωτος καὶ ἄσημος… συρράπτης ἐπιφυλλίδων» μὲ τὴν
ὁποία πολλὰ χρόνια πρίν, τὸ 1889, περιγράφεται ὁ ἐνήλικος Ἀλέκος, στὸ
διήγημα «Ὁ Σημαδιακός» (2.106). Ἀπέχει ἐπίσης ἀπὸ τὸν ἐξομολογητικὸ
τόνο ποὺ συναντᾶμε σὲ κάποια ἄρθρα του («Ἄρθρον διὰ τὸν Καζαμίαν»,
«Ἀπάντησις εἰς τὸν Ζ. τῆς “Ἐφημερίδος”») ἢ στὰ γράμματά του στὸν Γ.
Βλαχογιάννη, ὅπου ἡ μεταφραστικὴ χειρωναξία μεταφράζεται σὲ σωμα-
τικὰ συμπτώματα κι ὅπου ὁ συγγραφέας αὐτοπροσδιορίζεται ὡς «ἀποκα-
μωμένος παλαιστὴς τοῦ βίου» (στὸ ὑπέροχο «Ταξίδι-Βαπόρι-Ρωμέικο»,
5.246).

Αὐτὴ ἡ αὐτοπαρουσίαση τοῦ μεταφραστῆ-βιοπαλαιστῆ, σύστοιχη ἐξάλ-
λου μὲ τὴν εἰκόνα ποὺ μᾶς μετέφεραν σύγχρονοι τοῦ συγγραφέα ὅπως ὁ
Νιρβάνας ἢ ὁ Δροσίνης, ἴσως μᾶς παρασύρει κάποτε νὰ παραβλέπουμε τὸ
ἕτερο σκέλος τῆς σχέσης τοῦ συγγραφέα μὲ τὶς γλῶσσες, τὴν εὐχαρίστηση.
Ἡ ἔκφραση «χάριν φιλολογικῆς ἀπολαύσεως» δείχνει ὅτι ἡ ἐπιθυμία τοῦ
μεταφράζειν ὑπῆρξε βαθιὰ καὶ ἐπίμονη στὸν Παπαδιαμάντη. Ἡ συντροφιὰ
τῆς κλασικῆς λογοτεχνίας (Θερβάντες, Μίλτωνας, Μπάυρον) τὸν ἀκο-
λουθεῖ μέχρι τέλος κι ἂς μετέφραζε συχνὰ μυθιστορήματα κατώτερα τῶν
δικῶν του ἔργων, γεγονὸς ποὺ τοῦ ἔδινε τὸ δικαίωμα νὰ τὰ εἰρωνεύεται κά-
πως (ἂς θυμηθοῦμε τὴ φράση «“Ἦτο καιρός”, καθὼς λέγουν οἱ φράγκοι
μυθιστοριογράφοι» στὸ «Θέρος-ἔρος», Β΄, 207). Ἔτσι, ἡ ἴδια «φιλολογικὴ
ἀπόλαυση» θὰ τὸν κάνει νὰ μεταφράσει στὸν ἐπισκέπτη τῆς Σκιάθου
Ἀνδρέα Καρκαβίτσα, Σαίξπηρ ἀπὸ τὸ τόμο τῶν Ἁπάντων του, ἀγαπημένο
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τὰς ξένας γλῶσσας» (5.319), ὅπου ἡ ἐκμάθηση γλωσσῶν δηλώνεται ὡς παράλληλη
δραστηριότητα μὲ τὴν παρακολούθηση μαθημάτων στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολή. Βλ. ἐπί-
σης καὶ τὸ σχόλιο τοῦ Ζήσιμου Λορεντζάτου μὲ ἀφορμὴ τὴν ἴδια φράση: «ἕνας ἀπὸ
τοὺς φτωχότερους (δὲν εἶχε ψωμὶ νὰ φάει) ἀλλὰ ὄχι καὶ ἀπὸ τοὺς ἀνοητότερους
Ἕλληνες βρῆκε τρόπο, σὲ χρόνια πολὺ πιὸ στερημένα, νὰ μὴν ἀπομείνει μονό-
γλωσσος» (Collectanea, Δόμος, Ἀθήνα 2009, σ. 387).

20 Ἡ ἔκφραση «ἐξ ἀνάγκης» παραπέμπει καὶ στὴν ἐπιστολὴ τοῦ συγγραφέα τὸ 1882
τὴ σχετικὴ μὲ τοὺς Ἐμπόρους, ὅπου ἡ συγγραφική του δραστηριότητα συνδέεται μὲ
τὴν ἀμοιβή: «γράφω ἐπιφυλλίδα ἱστορικὴν καὶ φιλολογικήν, καὶ τοῦτο τὸ κάμνω ἐξ
ἀνάγκης διὰ νὰ λάβω χρήματα» (Ἀλληλογραφία, ὅ.π., σ. 128).



βιβλίο τὸ ὁποῖο θὰ θελήσει νὰ διαβάσει καὶ στὶς τελευταῖες του στιγμές21.
Ὁ μονήρης, ἐσωστρεφὴς ἀφηγητὴς ποὺ δὲν γνωρίζει ἀλλὰ ἀκούει τὰ βά-

σανα τῶν ἄλλων στὸ «Πατέρα στὸ σπίτι!», ὅπως καὶ ὁ ἀγανακτισμένος με-
ταφραστὴς τοῦ «Γράμματος στὴν Ἀμερική», δὲν ἀπέχουν πολὺ ἀπὸ τὸν
σιωπηλὸ ὑπὲρ τὸ δέον πρωτοπρόσωπο ἐπίσης ἀφηγητὴ στὰ «Ρόδιν’ ἀκρο-
γιάλια» (1908). Ὁ τελευταῖος, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸν παρακάτω διάλογο,
ἀσκεῖ μιὰ διπλὴ φιλολογικὴ δραστηριότητα, μεταφραστικὴ ἀλλὰ καὶ συγ-
γραφική:

–Πλὴν ὅλ’ αὐτὰ μ’ ἐνθυμίζουν τὸ δίστιχον, ὁποὺ εἶχα διαβάσει ἕναν καιρὸν
εἰς ἐπιφυλλίδα τῆς “Ἐφημερίδος”. Μήπως εἶχε περάσει ἀπὸ τὴν πέννα σου;
Μετάφρασις ἦτον; Τί ἦτον;

–Τὸ ποῖον;
–Ἰδοὺ πῶς ἔλεγε:

«Ἀγάπες ταξιδιάρες στὸ κῦμα τὸ θολὸ
κ’ ἐβούλιαξ’ ἡ βαρκούλα, κ’ ἐπέσαν στὸ γιαλό.»

–Δὲν θυμοῦμαι πλέον» (4.244).

Τὸ δίστιχο, ὅπως ἀπέδειξε ἡ ἔρευνα, βρισκόταν σὲ μιὰ μετάφραση τοῦ
1889-1890, τὴν Ἔρημον οἰκίαν τοῦ Jules Claretie22. Ἡ πυκνὴ ἐσωτερικὴ
διακειμενικότητα τοῦ περίπλοκου αὐτοῦ κειμένου δὲν παραπέμπει λοιπὸν
μόνο στὰ μυθιστορήματα, τὰ διηγήματα ἢ τὰ νεανικὰ ποιήματα τοῦ συγ-
γραφέα, ἀλλὰ καὶ σὲ μιὰ παλιά του μεταφραση23. Βέβαια, ὁ ἥρωας-ἀφη-
γητὴς ἐμφανίζεται ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μέχρι καὶ τὴν ὁριστικὴ τριπλὴ ἄρνησή του
στὴν ἐκπνοὴ τοῦ μυθιστορήματος ἰδιαίτερα ἀπρόθυμος νὰ ἀναφερθεῖ στὴ
ζωή του ἢ στὰ γραπτά του. Ἴσως ὑπακούει στὴν ἐντολὴ μὲ τὴν ὁποία τε-
λειώνει ὁ λυρικὸς Πρόλογος: «Ὁ φλοῖσβος ἐπιτάττει σιωπήν» (4.224). Κι
ἡ σιωπὴ δὲν ἔχει ἱστορία. Ὁ ἀφηγητὴς ἀρνεῖται πεισματικὰ τὴν ἱστορία του,
μαζὶ καὶ τὴ δημιουργία του.
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21 Βλ. Φώτιος Α. Δημητρακόπουλος, «Μικρὴ σύνοψη γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη» στὸ
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Διηγήματα (ἐπιλογή), Ἵδρυμα Κώστα καὶ Ἑλένης
Οὐράνη, Ἀθήνα 1988, σσ. 9-10.

22 Βλ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος καὶ Λ. Τριανταφυλλοπούλου, «“Ἀγάπαις ταξει-
διάραις”. Ξυλάρμενοι παπαδιαμαντικοὶ στίχοι ποὺ ἀράζουν πιά», Ὁ παρδαλὸς Συ-
ρικτὴς τῆς Ἐμλίνης, Νεφέλη, Ἀθήνα 2007, σσ. 66-69.

23 Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ ρητὴ ἀναφορὰ στὸν «Ἔρωτα στὰ χιόνια», «Τὰ Ρόδιν’ ἀκρογιάλια»
ἐγκιβωτίζουν τὸ διήγημα «Ὁ Γάμος τοῦ Καραχμέτη» καὶ περιέχουν πλῆθος τυπικῶν
παπαδιαμαντικῶν θεματικῶν μοτίβων καὶ ἡρώων.



Ἔτσι, τὸ παράδοξο αὐτὸ «κοινωνικὸ μυθιστόρημα» ποὺ ἀρχίζει μὲ ἕνα
Ναὶ καὶ τελειώνει μὲ ἕνα Ὄχι, κινεῖται σὲ μιὰ διελκυστίνδα ἀνάμεσα στὴν
ἀπόκρυψη καὶ τὴν ἀποκάλυψη24, ἀνάμεσα στὸν τριαντάχρονο πρωτοπρό-
σωπο ἥρωα μὲ τὶς σκέψεις αὐτοκτονίας καὶ τὸν ἡλικιωμένο ἀφηγητή, ποὺ
καταγράφει τὴν ἱστορία αὐτοῦ τοῦ κυριολεκτικὰ καὶ μεταφορικὰ ναυαγι-
σμένου καὶ φέρνει στὴν ἐπιφάνεια «ἐπιπλέοντα» κομμάτια-κείμενα ἀπὸ τὴ
λογοτεχνική του ζωή. Ἂν ὁ πρῶτος λέει «Ὄχι» στὴ ζωὴ καὶ στὴ δημιουρ-
γία, ὁ δεύτερος λέει «Ναί», γι’ αὐτὸ καὶ συγκεντρώνει καὶ περιθάλπει τὰ
παλιὰ κείμενα. Κι ἡ παρείσφρηση τοῦ δίστιχου ἀπὸ τὴν παλιὰ μετάφραση
ἴσως τελικὰ νὰ εἶναι μιὰ πράξη τρυφερότητας ἐκ μέρους τοῦ ἡλικιωμένου
ἀφηγητῆ: ἐνσωματώνει στὸ κείμενό του ἴχνη μιᾶς ἐργασίας ποὺ μπορεῖ νὰ
γινόταν «ἐξ ἀνάγκης», κάποτε ὅμως πλησίασε πολὺ τὸ πρωτότυπο ἔργο
του.

Οἱ διαδρομὲς τοῦ προαναφερθέντος δίστιχου, ποὺ ἀπεδείχθη τὸ πλέον τα-
ξιδιάρικο, αὐτὸ φανερώνουν: ἡ φράση του «Ἀγάπες ταξιδιάρες» γίνεται τίτ-
λος ἀνεύρετου διηγήματος (στὴν ἀγγελία τοῦ συγγραφέα τὸ 1891 γιὰ τὴ
συλλογὴ Θαλασσινὰ εἰδύλλια ἡ ὁποία δὲν ἐκδόθηκε ποτέ)· τὸ 1899 στὴν
Πανελλήνιον Ἀνθολογία τοῦ Δ. Κοκκινάκη τὸ ἴδιο δίστιχο ἀνθολογεῖται ὡς
ποίημα τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ τέλος ἐπανεμφανίζεται μὲ ἀβέβαιη πλέον
ταυτότητα στὰ «Ρόδιν’ ἀκρογιάλια» τὸ 190825.

Ἡ συμπλοκὴ μετάφρασης καὶ δημιουργίας εἶναι ὁλοφάνερη στὸ τελευ-
ταῖο κείμενο ποὺ θὰ ἐξετάσουμε καὶ στὶς πασίγνωστες ἀκροτελεύτιες
φράσεις του: «Τὸ μυρολόγι τῆς φώκης, τὸ ὁποῖον μετέφρασεν εἰς ἀνθρώπινα
λόγια εἷς γέρων ψαράς, ἐντριβὴς εἰς τὴν ἄφωνον γλῶσσαν τῶν φωκῶν,
ἔλεγε περίπου τὰ ἑξῆς» (4.300). Ἀπαλλαγμένος ἀπὸ κάθε πλαίσιο ἐπαγ-
γελματικό, ὁ «γέρων ψαρὰς» γίνεται ὁ πιὸ πετυχημένος μεταφραστὴς μέσα
στὰ κείμενα τοῦ Παπαδιαμάντη, ἀφοῦ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα σὲ δύο ἰδιαίτερα
ἀπομακρυσμένους κώδικες, τὸν λόγο τῆς φύσης καὶ τὸν πλέον ἐπεξεργα-
σμένο ἀνθρώπινο λόγο, τὴν ποίηση. Στὸ ἀπόγειο τῆς μεταφραστικῆς του
ἱκανότητας, στὸ τέλος τῆς καριέρας του ἴσως, ὁ «γέρων ψαρὰς» ὡς με-
ταφορέας τοῦ ξένου λόγου γνωρίζει πλέον ὅτι κάθε μετάφραση λέει «περί-
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24 Βλ. Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη, Ἀφηγηματικὲς τεχνικὲς στὸν Παπαδια-
μάντη, 1887-1910, ὅ.π., σ. 33.

25 Βλ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος καὶ Λ. Τριανταφυλλοπούλου, «“Ἀγάπαις ταξει-
διάραις”…», ὅ.π.



που» ὅ,τι τὸ πρωτότυπο, ὅτι ἡ μετάφραση εἶναι μιὰ «ἀντιστοιχία χωρὶς
πλήρη ἀναλογία»26. Στὴν περίπτωση ὅμως τοῦ μεταφρασμένου μοιρολογιοῦ
τῆς φώκιας, ἡ ποίηση δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ χάθηκε στὴ μετάφραση ἀλλὰ αὐτὸ
ποὺ κερδήθηκε27.

Στὸ κείμενο αὐτό, τὸ ἄφευκτο τοῦ θανάτου καὶ ἡ σκληρότητα τῆς
ζωῆς συνυπάρχουν μὲ τὴν πίστη στὴ δυνατότητα τῆς μετάφρασης ἀλλὰ καὶ
ἐν γένει στὴ γλώσσα, ἀφοῦ τὸ κακόηχο «μπλοὺμ» τοῦ πνιγμοῦ –αὐτὴ ἡ
λέξη ποὺ λὲς καὶ ἐξέχει ἀπὸ τὸ ὅλο κείμενο– μετατρέπεται σὲ ποίημα. Κι
ἂν ὁ γέρων ψαρὰς ἀποτελεῖ περσόνα τοῦ συγγραφέα28, στὸ τέλος τοῦ
«Μυρολογιοῦ» ἡ γραφή, καὶ μάλιστα στὴν πλέον ὑψηλή της ἐκδοχή, τὴν
ποιητική, παρουσιάζεται ὡς εἶδος μετάφρασης· ὁ ἀφηγητὴς-δημιουργὸς γί-
νεται μεταφραστὴς-δημιουργός.

Ἂν τὸ νὰ κατανοεῖ κανεὶς κάτι σημαίνει νὰ τὸ μεταφράζει, ὁ παπαδια-
μαντικὸς ἀφηγητὴς ἐμφανίζεται ὡς ἐκεῖνος ποὺ μπορεῖ νὰ μεταφέρει σὲ
λόγο μιὰ σειρὰ ἀπὸ κώδικες, εἴτε πρόκειται γιὰ τὴν ἀκατάληπτη γλώσσα
τοῦ Μανωλιοῦ, εἴτε γιὰ τὸν ἦχο τῆς φώκιας, εἴτε ἀκόμα γιὰ τὴ μουσικὴ τοῦ
ξεπεσμένου Δερβίση. Ἡ γραφὴ γίνεται μετάφραση κι ὁ ἀφηγητὴς διαμε-
σολαβεῖ ἀνάμεσα στὸν ἀναγνώστη καὶ τὰ αἰνίγματα τοῦ κόσμου.

Προσπαθώντας νὰ συνοψίσουμε τὶς σκέψεις μας γιὰ τὴν παρουσία
τοῦ θέματος τῆς μετάφρασης στὰ παπαδιαμαντικὰ κείμενα, θὰ λέγαμε ὅτι
ὁ ἐργασιακὸς καὶ ὁ μυθοπλαστικὸς κόσμος τοῦ Παπαδιαμάντη διασταυ-
ρώνονται μᾶλλον σπάνια, κυρίως σὲ κάποιες πρωτοπρόσωπες ἀφηγήσεις
μὲ αὐτοβιογραφικὰ στοιχεῖα. Ἡ μεταφραστικὴ πράξη συνδέεται μὲ δρα-
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26 Σύμφωνα μὲ τὸν Paul Ricœur, «τὸ καθοριστικὸ πλαίσιο μέσα στὸ ὁποῖο κινεῖται ὁ
μεταφραστὴς εἶναι αὐτὸ μιᾶς ἀντιστοιχίας δίχως πλήρη ἀναλογία» (Γιὰ τὴ μετά-
φραση, μτφρ. Γιῶργος Αὐγούστης, Πατάκης, Ἀθήνα 2010, σ. 32).

27 Τὸ «Μυρολόγι» ἀνήκει στὰ διηγήματα ὅπου «προβάλλεται ἡ πραγματικότητα τῆς
ποίησης, ὡς ἀντίδοτο στὴν πραγματικότητα τοῦ θανάτου», διαπιστώνει ἡ Γεωργία
Φαρίνου-Μαλαματάρη («“Ἀχειροποίητο ποίημα”: Σχόλια στὸ Μυρολόγι τῆς φώ-
κιας», Ἀντί, τχ. 753, 28 Δεκεμβρίου 2001, σ. 55). Καὶ ὁ Κυριάκος Χαραλαμπίδης
μιλάει γιὰ λύτρωση ποὺ «φωλιάζει στὸ δεύτερο μοιρολόγι» («Γέρων ψαράς, ἐντριβὴς
εἰς τὴν ἄφωνον γλώσσαν τῶν φωκῶν», Λέξη, ἀφιέρωμα στὸν Παπαδιαμάντη, τχ.
162, Μάρτης-Ἀπρίλης 2001, σ. 217).

28 Βλ. Θωμᾶ Μπεχλιβάνη, «Τὸ “Μυρολόγι τῆς φώκιας” τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδια-
μάντη καὶ ὁ “Πόρφυρας” τοῦ Δ. Σολωμοῦ. Παράλληλη ἀνάγνωση», Φιλόλογος, τχ.
61, Φθινόπωρο 1990, σ. 186.



στηριότητες συναφεῖς, ὅπως ἡ ἀνάγνωση καὶ ἡ ἑρμηνεία, ἀλλὰ ἐντάσσε-
ται καὶ σὲ ἀπολύτως ρεαλιστικὰ πλαίσια συνδεόμενη μὲ τὸ χρῆμα, τὴν
ἐκμετάλλευση, τὶς δύσκολες ἐργασιακὲς συνθῆκες. Κάποτε ὅμως ἡ με-
τάφραση, ὡς στοιχεῖο ποιητικῆς πλέον, συμπλέκεται μὲ τὴ συγγραφή, ἔτσι
ὥστε ἡ τελευταία νὰ γίνεται μιὰ συνεχὴς ἀπόπειρα μεταγραφῆς τοῦ μυ-
στικοῦ καὶ τοῦ ἄρρητου.
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Γ. ΓΚΟΤΣΗ & Γ. ΦΑΡΙΝΟΥ-ΜΑΛΑΜΑΤΑΡΗ

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ NEW WOMAN FICTION
ΣΑΡΑΣ ΓΡΑΝΤ, ΟΙ ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

Τὸ μυθιστόρημα τῆς Sarah Grand (ψευδώνυμο τῆς Frances Elizabeth Bel-
lenden Clarke 1854-1943), The Heavenly Twins (1893)1 ἀνήκει στὴν πο-
λύμορφη κατηγορία τοῦ New Woman fiction2 καὶ θέτει τὰ ζητήματα τῆς
ἐπιλογῆς στὸν γάμο, τῆς μητρότητας καὶ τῆς ἐκπαίδευσης τῶν γυναικῶν.
Σύμφωνα μὲ τὴν ἐκδοχὴ ποὺ ὑποστήριζε ἡ Grand, οἱ ἄνδρες ἐπιβάλλεται
νὰ ἔχουν τὶς ἴδιες ἠθικὲς ἀρχὲς μὲ τὶς γυναῖκες καὶ τὴν ἴδια ἁγνότητα πρὶν
ἀπὸ τὸν γάμο (social purity principle), προκειμένου νὰ ἀποφευχθοῦν οἱ ἀρ-
νητικὲς γιὰ τὴ βρετανικὴ αὐτοκρατορία συνέπειες τοῦ φυλετικοῦ ἐκθηλυ-
σμοῦ καὶ ἐκφυλισμοῦ. Οἱ γυναῖκες μὲ τὴ σειρά τους ἐπιβάλλεται, χωρὶς νὰ
χάσουν τὴ χάρη τοῦ φύλου τους, νὰ φωτιστοῦν μὲ τὴν κατάλληλη ἐκπαί-
δευση, ὥστε μέσῳ τῆς σωστῆς ἐπιλογῆς συζύγου καὶ τῆς γέννησης ὑγιῶν
παιδιῶν νὰ συντελέσουν στὴν εὐρωστία τῆς βρετανικῆς κοινωνίας.

Στὸ μυθιστόρημα μὲ ἐπίκεντρο τὴν πόλη Morningquest/Μορνιγκέστη
παρουσιάζονται οἱ ἱστορίες τριῶν κοριτσιῶν τῆς μέσης καὶ τῆς ἀριστο-
κρατικῆς τάξης, τὰ ὁποῖα συνδέονται μὲ δεσμοὺς φιλίας ἢ γειτονίας. Ἡ
πρώτη εἶναι ἡ Evadne/Εὐάδνη, μιὰ κοπέλα μὲ ὀρθολογικὸ πνεῦμα καὶ δίψα
γιὰ μάθηση, ἡ ὁποία διαβάζει λογοτεχνία καὶ ἐπιστημονικὰ βιβλία καὶ δια-
μορφώνει ἰδίαν ἄποψη γι’ αὐτά, διαφορετικὴ ἀπὸ τοῦ πατέρα της. Παν-
1 Οἱ παραπομπὲς θὰ γίνονται στὴν ἔκδοση The Heavenly Twins, by Sarah Grand, In-

troduction by Carol A. Senf, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1992 (στὸ
ἑξῆς Η.Τ. – ἑλλ. Οἱ Δίδυμοι τοῦ Οὐρανοῦ, στὸ ἑξῆς Δ.Ο., βλ. ἀναλυτικὰ σημ. 9). Πρό-
κειται γιὰ φωτοαναστατικὴ ἀνατύπωση τῆς ἀμερικανικῆς ἔκδοσης. Τὸ μυθιστόρημα
ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ Proem καὶ ἕξι Βιβλία: 1. Childhoods and Girlhoods, 2. A Mal-
tese Miscellany, 3. Development and Arrest of Development, 4. The Tenor and the Boy
- An Interlude, 5. Mrs. Kilroy of Ilverthorp, 6. The Impressions of Dr. Galbraith. Γιὰ
τὰ ὀνόματα τῶν ἡρώων καὶ τὰ τοπωνύμια υἱοθετοῦμε τὸν τύπο τῆς μετάφρασης τοῦ
Παπαδιαμάντη, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πρώτη φορά, ὁπότε παραθέτουμε καὶ τὸ ἀγγλικὸ πρω-
τότυπο.

2 Βλ. σύντομη εἰσαγωγὴ καὶ βιβλιογραφία στὸ www.oxfordbibliographies.com



τρεύεται τὸν συνταγματάρχη Colquhoun/Κόλχων. Ὅταν ἀμέσως μετὰ τὸν
γάμο πληροφορεῖται τὸ ὕποπτο παρελθόν του καὶ θέλει νὰ διαλύσει τὸν γάμο
της, βρίσκει ἐμπόδιο τὴν οἰκογένειά της, ἡ ὁποία, ὅπως καὶ ὁ ἄνδρας της,
φοβᾶται τὸ σκάνδαλο. Ἐν τέλει συμβιβάζεται νὰ ζήσει μαζί του χωρὶς σε-
ξουαλικὴ σχέση. Ἡ ὑπόσχεσή της στὸν σύζυγό της ὅτι δὲν θὰ ἀναμειχθεῖ
σὲ φεμινιστικοὺς ἀγῶνες, ἐφόσον φέρει τὸ ὄνομά του, καθὼς καὶ ἡ σεξου-
αλικὴ ἀποχὴ ὁδηγοῦν σταδιακὰ τὴν Εὐάδνη στὴν κατάθλιψη καὶ τὴν
ὑστερία. Καὶ μολονότι μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Κόλχων παντρεύεται τὸν
γιατρὸ Galbraith/Γάλβρεθ καὶ γίνεται μητέρα, καίει τὰ βιβλία της, ἀπο-
πειρᾶται νὰ αὐτοκτονήσει, καὶ γενικῶς ἀποσύρεται σὲ μιὰ κατάσταση πα-
θητικότητας καὶ ὑποταγῆς στὸν θεραπευτὴ ἄντρα της, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ
μιὰ ἀκόμη ἔκφανση τῆς πατριαρχικῆς ἐξουσίας.

Ἡ δεύτερη εἶναι ἡ Edith/Ἐθίδ, ἡ μοναχοκόρη τοῦ Ἐπισκόπου, ποὺ ζεῖ
ὑπερπροστατευμένη, σχεδὸν ἀποκλεισμένη καὶ παντελῶς ἀνυποψίαστη
γιὰ τὰ προβλήματα τοῦ κόσμου. Παντρεύεται τὸν συφιλιδικὸ Menteith/
Μέντεϊς καὶ γεννᾶ ἕνα ἄρρωστο παιδί. Πεθαίνει τρελή, ἀφοῦ καταγγείλει
τὴν πατριαρχία ποὺ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν πατρικὸ-ἐκκλησιαστικό (Ἐπί-
σκοπος), συζυγικὸ-στρατιωτικό (Μέντεϊς), καὶ ἰατρικὸ νόμο (Γάλβρεθ)
γιὰ τὴ δυστυχία τὴ δική της καὶ τοῦ παιδιοῦ της3.

Ἡ τρίτη, ἡ Angelica/Ἀγγέλικα, μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό της Θεόδωρο
(γνωστὸ μὲ τὸ παρωνύμιο Diavolo/Διάβολης), ἀποτελοῦν τοὺς Διδύμους
του τίτλου· μὲ τὴν ἀντισυμβατικὴ συμπεριφορά τους ἀφενὸς δίνουν μιὰ κω-
μικὴ νότα στὸ μυθιστόρημα, σατιρίζοντας τοὺς κοινωνικοὺς θεσμοὺς καὶ
τὴν ἐκκλησία, ἀφετέρου λειτουργοῦν ὡς ὑπόδειγμα μιᾶς μελλοντικῆς κοι-
νωνίας ποὺ βασίζεται στὴ συνέργεια τῶν δύο φύλων4. Ἡ Ἀγγέλικα ἐκπαι-
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3 Naomi Lloyd, «The Universal Divine Principle, the Spiritual Androgyne, and the New
Age in Sarah Grand’s The Heavenly Twins», Victorian Literature and Culture, 37
(2009), σσ. 177-196, ἰδ. 181-182.

4 «Οὐράνιοι δίδυμοι» εἶναι ὁ ἀστερισμὸς Κάστωρ καὶ Πολυδεύκης. «Οἱ δίδυμοι» γενικῶς
πρόσφεραν στὶς γυναῖκες συγγραφεῖς ἕνα λογοτεχνικὸ μοτίβο στρατηγικῆς σημα-
σίας γιὰ νὰ ἀμφισβητήσουν τὴν ἐξελικτικὴ ἄποψη (Darwin, Galton) περὶ τῆς παν-
τοδυναμίας τῆς φύσεως (στὴν ὁποία ἡ γυναίκα οὕτως ἢ ἄλλως ἐθεωρεῖτο κατώτερη)
σὲ σχέση μὲ τὴν πολιτισμικὴ διαπαιδαγώγηση, καὶ ἔτσι νὰ διεκδικήσουν γυναικεία
ἐκπαίδευση καὶ ἐπαγγελματικὴ ἀποκατάσταση ἰσότιμη μὲ τὴν ἀνδρική. Βλ. σχετ.
Patricia Murphy, Time is of the Essence: Temporality, Gender and the New Woman,
State University of New York Press, New York 2001, σσ. 146-150.



δεύεται, ὅπως ὁ ἀδελφός της, ὁ Διάβολης, ἀλλὰ λόγῳ τῶν κοινωνικῶν συμ-
βάσεων δὲν μπορεῖ νὰ ἀκολουθήσει κάποια σταδιοδρομία, ὅπως αὐτός. Κά-
νει πρόταση γάμου στὸν κατὰ πολὺ μεγαλύτερό της βουλευτὴ Kilroy/Κίλ-
ροϋ, ἀρχικὰ μένει χωριστὰ ἀπὸ αὐτόν, συνάπτει σχέση μὲ τὸν Tenor/Τενῶρο
μετενδεδυμένη ὡς ὁ ἀδελφός της, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ αἰσθανθεῖ τὴν ἀνδρικὴ
φιλία, στὸ τέλος, ὅμως, ἀνακαλύπτεται, μὲ ἀποτέλεσμα τὴ δυσάρεστη
ἔκπληξη τοῦ Τενώρου καὶ τὸν θάνατό του ἀπὸ πνευμονία. Ὁ θάνατος
αὐτὸς στρέφει τὴν Ἀγγέλικα ταυτοχρόνως καὶ πρὸς τὰ ἐμπρὸς καὶ πρὸς
τὰ πίσω: καὶ στὴν ἐπανεύρεση τοῦ ἑαυτοῦ της μὲ σκοπὸ τὴ δραστηριοποί-
ηση «εἰς ἄλλον κόσμον, ὅπου θὰ ἠδύνατο νὰ εἰσέρχηται ἀπὸ τοῦδε μὲ
ἄλλους ὀφθαλμοὺς πρὸς σκοπὸν κρείττονα» (Η.Τ. 540/Δ.Ο. 900), καὶ στὴν
ἐπιστροφή της στὴν ἀγάπη τοῦ «πατρικοῦ» Κίλροϋ, τὸν ὁποῖο παρακαλεῖ
«Μὴ μὲ ἀφήσῃς πλέον νὰ φύγω» (Η.Τ. 561/Δ.Ο. 921).

Αὐτὲς οἱ τρεῖς ἱστορίες διαπλέκονται μὲ ἀρκετὲς δευτερεύουσες, στὶς
ὁποῖες συζητοῦνται τὸ φεμινιστικὸ ζήτημα, ἡ θέση τῆς Ἀγγλικανικῆς καὶ
Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὰ δύο φύλα, ζητήματα κληρονομικό-
τητας, εὐγονικῆς κ.ἄ. Παράλληλα οἱ ἱστορίες μαθητείας (Bildungsro-
man) τῶν τριῶν γυναικῶν συνομιλοῦν μὲ πολλὰ λογοτεχνικὰ εἴδη: ἡ Ἐδὶθ
εἶναι ἡ ἡρωίδα τῆς μυθιστορίας (romance) στὸν σύγχρονο κόσμο. Ἡ Εὐ-
άδνη μοιάζει μὲ ἡρωίδα ρεαλιστικοῦ μυθιστορήματος ποὺ προσπαθεῖ μὲ
βάση τὸ ἀνδρικὸ παράδειγμα (ὀρθολογικὴ σκέψη, κριτικὴ ἀνάγνωση ἐπι-
στημονικῶν καὶ λογοτεχνικῶν κειμένων) νὰ ἐνεργήσει μέσα σὲ ἕνα περι-
βάλλον τὸ ὁποῖο δὲν τῆς ἀφήνει περιθώρια ἐλεύθερης ἐπιλογῆς. Ἡ Ἀγγέ-
λικα μοιάζει μὲ ἡρωίδα παρακμιακοῦ (decadent) μυθιστορήματος:
ἀριστοκράτισσα καὶ καλλιτεχνικὴ φύση προσπαθεῖ μέσῳ τῆς παρενδυσίας
καὶ τῆς ὑπόδυσης τῆς ταυτότητας τοῦ δίδυμου ἀδελφοῦ της νὰ περιεργα-
στεῖ τὸν ἀνδρικὸ κόσμο ἐκ τῶν ἔσω ἀντιδρώντας στὴ διπολικὴ ἀντιμετώ-
πιση τῶν φύλων, καὶ ἔτσι νὰ ὁλοκληρωθεῖ σὲ Νέα Γυναίκα («μία τῶν και-
νοπρεπῶν γυναικῶν», ὅπως μεταφράζει ὁ Παπαδιαμάντης, Δ.Ο. 334)5.

Παρὰ τὴν ἀρχικὴ δυσκολία νὰ βρεθεῖ ἐκδότης, τὸ Heavenly Twins ἔγινε
ἀμέσως best seller: τὸν πρῶτο χρόνο πουλήθηκαν 36000 ἀντίτυπα στὴν
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5 Βλ. σχετικὰ Teresa Mangum, Married, Middlebrow and Militant: Sarah Grand and the
New Woman Novel, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1998, καὶ Mari-
lyn Bonnel, «The Legacy of Sarah Grand’s The Heavenly Twins: A Review Essay»,
ELT, 36:4 (1993), σσ. 467-478.



Ἀγγλία, τὸν ἑπόμενο χρόνο πενταπλασιάστηκαν οἱ πωλήσεις στὴν Ἀμε-
ρική, ὅπου κυκλοφόρησε σὲ ἕναν τόμο. Ἐντάχτηκε στὴν προσιτὴ ἀγγλικὴ
σειρὰ six-shilling novel καὶ ἔτσι συνέχισε τὴ θριαμβευτική του πορεία, πραγ-
ματοποιώντας ἕξι ἐκδόσεις μέχρι τὸ 1923, ἐνῶ μεταφράστηκε καὶ σὲ
πολλὲς γλῶσσες, μεταξὺ τῶν ὁποίων γερμανικά, ὀλλανδικά, ρωσικὰ καὶ
φινλανδικά6.

Αὐτὸ ποὺ δὲν εἶναι γνωστὸ στὴ διεθνὴ βιβλιογραφία εἶναι ὅτι τὸ The
Heavenly Twins μεταφράστηκε ἀρκετὰ ἐνωρὶς καὶ στὰ ἑλληνικὰ ἀπὸ τὸν
Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Ἡ μετάφραση Οἱ Δίδυμοι τοῦ Οὐρανοῦ δημο-
σιευόταν σὲ συνέχειες σχεδὸν καθημερινὰ ὡς τετράστηλη διπλὴ ἐπιφυλλίδα
μὲ συνεχὴ σελιδαρίθμηση στὴν ἐφ. Ἀκρόπολις ἀπὸ τὶς 13 Μαΐου 18957. Στὶς
30 Σεπτεμβρίου 1895 ἀνακοινώνεται ὅτι λόγῳ τοῦ ἀναβρασμοῦ τῆς πολι-
τικῆς ἐπικαιρότητας «τὸ μυθιστόρημα τῶν Διδύμων θὰ ἐκδίδεται δὶς ἑβδο-
μαδιαίως εἰς ξεχωριστὸν ἡμίφυλλον καὶ θὰ διανέμεται δωρεὰν εἰς ὅλους τοὺς
συνδρομητὰς καὶ τοὺς ἀναγνώστας τῆς “Ἀκροπόλεως”»8. Ἡ μετάφραση
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6 Βλ. Εἰσαγωγὴ τῆς Carol A. Senf, ὅ.π. (σημ. 1), σ. xvii.
7 Ἔχει προηγηθεῖ διαφημιστικὴ καμπάνια, ἐνδιαφέροντα χαρακτηριστικὰ τῆς ὁποίας

εἶναι ὅτι μεταφράζονται ἀποσπάσματα κρίσεων ἀπὸ ἀγγλικὰ λογοτεχνικὰ περιοδικά,
ὅπως τὰ Αthenaeum (Ἀθήναιον) καὶ Critic (Ὁ Κριτικός), ἐνῶ συμπεριλαμβάνεται
καὶ «Σπουδαιοτάτη συνέντευξις / Προσοχή / Οἱ ἀναγνῶσται μας! / Μία ἀποκάλυ-
ψις ἐντελῶς μυθιστορηματική», Ἀκρόπολις, 9/5/1895· βλ. «Οἱ δίδυμοι τοῦ οὐρανοῦ»,
Ἀκρόπολις, 9/5/1895, «Οἱ δίδυμοι τοῦ οὐρανοῦ. Διάβολης καὶ Ἀγγέλικα», Ἀκρό-
πολις, 10/5/1895, «Τὸ νέον μας μυθιστορηματικὸν ἀριστούργημα – Οἱ δίδυμοι τοῦ
οὐρανοῦ», Ἀκρόπολις, 12/5/1895. Ἀκολουθοῦν ἐντυπώσεις ἀναγνωστῶν, ποὺ αἰτιο-
λογοῦν τὸν ἐκδοτικὸ θρίαμβο καὶ στὴν Ἑλλάδα, ἐφόσον στὸ «ζήτημα τῆς γυναικὸς
[…] ὅλοι σκέπτονται μὲ τὸν αὐτὸν τρόπον»: «Τὰ διαβολοδίδυμα / Αἱ πρῶται ἐντυ-
πώσεις / Συγκίνησις-Συζήτησις / Πέρα-πέρα / Τὰ φαρμακεῖα τοῦ Αἰγίου», Ἀκρό-
πολις, 14/5/1895, καθὼς καὶ ἐπιστολές: Ἀκρόπολις, 19/5/1895 μὲ ὑπογραφὴ
Σ.Ν.Π., καὶ 6/6/1895 μὲ ὑπογραφὴ Ἄλκηστις Σιδέρη. Καὶ ἡ Ἐφημερὶς τῶν Κυριῶν,
«Τὰ δίδυμα τοῦ οὐρανοῦ», ἔτος Θ΄, ἀρ. 400 (28/5/1895), σ. 8, προτείνει στὶς ἀνα-
γνώστριες «τὴν ἐπισταμένην μελέτην τῆς μεταφράσεως».

8 Τὸ σημείωμα καὶ τὰ στοιχεῖα τῆς δημοσίευσης παρουσιάζουν ἀναλυτικὰ οἱ Ν. Δ.
Τριανταφυλλόπουλος - Λ. Τριανταφυλλοπούλου, «Παπαδιαμαντικὲς μεταφράσεις
κειμένων γιὰ τὸ τουρκικὸ ζήτημα καὶ τὸν Ἑλληνοτουρκικὸ πόλεμο τοῦ 1897»,
Παλίμψηστον, 24 (2010), σσ. 13-47, 13-14. Ἡ κυκλοφορία τοῦ πρώτου ἡμιφύλλου
ἀναγγέλλεται στὴν Ἀκρόπολιν στὶς 5/10/1895.



ἐκδίδεται σὲ βιβλίο τὸ 1896(;)9. Τὸ βιβλίο ἔχει καταγραφεῖ –ὄχι ἐξ αὐτο-
ψίας– ἀπὸ τὸν Κατσίμπαλη (σχῆμα 16ο, σ. 1141)10. Τὸ πληρέστερο ἀντί-
τυπο ποὺ διαθέτουμε αὐτὴ τὴ στιγμὴ προέρχεται ἀπὸ τὴ Δημοτικὴ Βι-
βλιοθήκη Θεσσαλονίκης (Συλλογὴ Λευκαδίτη) καὶ φτάνει ἕως τὴ σ. 922,
λείπει δηλ. τὸ ἕκτο καὶ τελευταῖο Βιβλίο, ἕνα τμῆμα τοῦ ὁποίου, μέχρι τὴν
ἔκδοση σὲ ἡμίφυλλα (δηλ. ἕως τὴ σ. 1016), σώζεται στὸ σῶμα τῆς Ἀκρο-
πόλεως τοῦ β΄ ἑξαμήνου 1895, ποὺ ἀπόκειται στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη11.

Οἱ Δίδυμοι τοῦ Οὐρανοῦ δὲν εἶναι τυχαία ἐπιλογή. Φαίνεται ὅτι ἐντάσ-
σονται σὲ ἕνα ἐκδοτικὸ πρόγραμμα τοῦ Βλάση Γαβριηλίδη νὰ μεταφρα-
στοῦν εὐπώλητα τῆς Ἀγγλικῆς Λογοτεχνίας στὴ δεκαετία 1890 ποὺ
ἀσχολοῦνται μὲ παρόμοια θέματα. Ἡ μετάφραση τῆς Grand ἀκολούθησε
στὴν ἐφημερίδα τὴ μετάφραση τοῦ μυθιστορήματος τοῦ Hall Caine, The
Manxman (1894) μὲ τὸν τίτλο Ὁ Μαξιώτης12. Καὶ μολονότι σὲ μιὰ μετα-
γενέστερη ἐπιστολὴ ὁ Νικόλαος Ποριώτης προσλαμβάνει τὸ μυθιστόρημα
ὡς ἠθογραφία καὶ θεωρεῖ ὅτι ὁ Μαξιώτης, ποὺ περιγράφει τὴν ἰδιόρρυθμη
ζωὴ «τῶν νησιωτῶν τῆς Isle of Man», εἶναι «ὁδηγὸς τοῦ Παπαδιαμάντη

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ NEW WOMAN FICTION 73

9 «Σάρας Γράντ, Οἱ Δίδυμοι τοῦ Οὐρανοῦ, Μετάφρασις Ἀλ. Παπαδιαμάντη, Ἐν Ἀθή-
ναις. Καταστήματα “Ἀκροπόλεως” Β. Γαβριηλίδου», χ.ε. [1896;]. Οἱ τίτλοι τῶν 6
Βιβλίων ἔχουν ὡς ἑξῆς: 1. Παιδία καὶ κορίτσια, 2. Μαλτέζικα ποικίλα, 3. Ἀνάπτυ-
ξις καὶ παῦσις ἀναπτύξεως, 4. Ὁ Τενῶρος καὶ τὸ παιδίον - Ἐπεισόδιον, 5. Ἡ κυρία
Κίλροϋ τοῦ Ἴλβερθορν, 6. Αἱ ἐντυπώσεις τοῦ ἰατροῦ Γάλβρεθ. Θὰ θέλαμε καὶ ἀπὸ
τὴ θέση αὐτὴ νὰ εὐχαριστήσουμε τὴν κ. Λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπούλου ποὺ ἔθεσε
γενναιόδωρα στὴ διάθεσή μας φωτοτυπίες τῆς ἐφημερίδας καὶ τῆς ἔκδοσης.

10 Γ. Κ. Κατσίμπαλης, Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Α΄ Πρῶτες κρίσεις καὶ πληρο-
φορίες (1934), Β΄ Συμπλήρωμα Βιβλιογραφίας (1938), Εἰσαγωγικὰ Σημειώματα
Δημήτρης Δασκαλόπουλος καὶ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, ΕΛΙΑ, Ἀθήνα 1991, σ.
86.

11 Θὰ θέλαμε καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ νὰ εὐχαριστήσουμε τὴν κ. Βασιλικὴ Τσιγγούνη
ποὺ διευκόλυνε τὴν ἔρευνα τῆς Γ. Γκότση στὴν ἐφ. Ἀκρόπολις.

12 Ἀκρόπολις, 15/1/1895 ἕως 8/5/1895 καὶ σὲ βιβλίο. Βλ. τώρα Χὼλλ Κέιν, Ὁ Μα-
ξιώτης, μτφρ. Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, φιλ. ἐπιμ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος -
Λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπούλου, Ἴνδικτος, Ἀθήνα 2003, καὶ Ν. Δ. Τριανταφυλλό-
πουλος, «“Μιὰ ἐπιστολὴ ἀξία νὰ δημοσιευθῇ”. Ἕνα βραχὺ σχόλιο καὶ μία ἐκτενὴς
παρέκβαση στὶς μεταφραστικὲς σχέσεις τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ τοῦ Βλαχογιάννη»,
Ἀποσπινθηρίζοντας. Σπουδάματα στὸν Παπαδιαμάντη, Ἴνδικτος, Ἀθήνα 2008,
σσ. 77-89.
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στὸ λογοτεχνικὸ εἶδος, ἀκόμη καὶ στὸ ὕφος ποὺ καλλιέργησε ὣς τὰ στερνά
του χρόνια, μὲ βάση τὴ Σκιάθο καὶ τοὺς Σκιαθίτες»13, ἡ ἀγγλικὴ κριτικὴ
τῆς ἐποχῆς θεώρησε ὅτι τὸ μυθιστόρημα τοῦ Caine πρέπει νὰ διαβαστεῖ μαζὶ
μὲ τὴν Tess of the d’Urbervilles τοῦ Hardy, «which deal so truthfully and
powerfully with that all-vital question of the relation between the sexes»14.
Στὴν ἴδια ἐπιστολή, ἐξάλλου, ὁ Ποριώτης συγχέει τὴ Sarah Grand μὲ τὸν
Grant Allen, ἕναν ἀκόμη συγγραφέα ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὸ γυναικεῖο ζή-
τημα, τὸ μυθιστόρημα τοῦ ὁποίου The Woman who did (1895) «δημοσιεύ-
θηκε περιληπτικὰ στὴν Ἀκρόπολιν πρὶν ἀπὸ τοὺς Διδύμους τοῦ Οὐρανοῦ»
μὲ τὸν τίτλο «Ἡ Γυναῖκα ποὺ τὤκαμε»15.

Τὸ μυθιστόρημα τῆς Grand εἶναι ἕνα μεταιχμιακό, μεταβατικὸ κείμενο
μεταξὺ τοῦ βικτωριανοῦ καὶ τοῦ μοντέρνου. Διατηρεῖ τὴν τρίτομη μορφὴ τοῦ
βικτωριανοῦ μυθιστορήματος εὐρείας ἀναγνωσιμότητας (three-decker),
δὲν ἔχει, ὡστόσο, τὰ συνήθη περιεχόμενα τῶν λαϊκῶν μυθιστορημάτων. Θε-
ωρεῖται μυθιστόρημα μὲ θέση, ἐν τούτοις διακρίνεται γιὰ τὴν εἰδολογική του
ὑβριδικότητα16: ἂν καὶ εἶναι γενικότερα ρεαλιστικό, τὸ «Προοίμιο» καὶ τὸ
τέταρτο Βιβλίο «Ὁ Τενῶρος καὶ τὸ Παιδίον – Ἐπεισόδιον» βρίθουν ἀπὸ
ἀλληγορικὰ καὶ ποιητικὰ στοιχεῖα, ἐνῶ σὲ ὁρισμένα κεφάλαια ὑπερτεροῦν

13 Ἡ ἐπιστολὴ τῆς 23/7/1932 στὸ Φ. Α. Δημητρακόπουλος καὶ Γ. Α. Χριστοδούλου,
Φύλλα Ἐσκορπισμένα. Τὰ παπαδιαμαντικὰ αὐτόγραφα. Γνωστὰ καὶ ἄγνωστα
κείμενα, Καστανιώτης, Ἀθήνα 1994, σ. 129.

14 Τὸ παράθεμα στὸ Marilyn Bonnell, «Sarah Grand and the Critical Establishment: Art
for [Wo] man’s Sake», Tulsa Studies in Women᾽s Literature, 14:1 (Spring 1995), σσ.
123-148, ἰδ. 141 καὶ 147, σημ. 53.

15 Ἡ πληροφορία στὸ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Εἰκοσιπεντάχρονος πλοῦς. Φιλολο-
γικὰ στὸν Παπαδιαμάντη Β΄, ΣΔΩΒ, Ἀθῆναι 2004, σ. 392, σημ. 5. Τὸ μυθιστόρημα
τοῦ Allen διαφέρει ἰδεολογικὰ ἀπὸ τοὺς Διδύμους τοῦ Οὐρανοῦ ἐφόσον τοποθετεῖται
ὑπὲρ τῆς ἐλεύθερης συμβίωσης ὡς ἠθικότερης σχέσης ἀπὸ τὸν γάμο, μολονότι καὶ
αὐτὴ ἡ ἐκδοχὴ χειραφέτησης ἐν τέλει ἀποδεικνύεται καταστροφική. Ὑπενθυμίζεται
ἀκόμη ὅτι τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1894 παρουσιάστηκαν στὴν Ἀθήνα Οἱ Βρυκόλακες τοῦ
Ἴψεν μὲ θέμα τὶς εὐρύτερες κοινωνικὲς συνέπειες τῆς σύφιλης, τὸ ἴδιο δηλ. ζήτημα
ποὺ πραγματεύεται ἡ Grand ἀπὸ γυναικεία προοπτική. Βλ. σχετικὰ Meegan Ken-
nedy, «Syphilis and the Hysterical Female: The Limits of Realism in Sarah Grand’s
The Heavenly Twins», Women’s Writing, 11:2 (July 2004), σσ. 259-280.

16 Adam Seth Lowenstein, «“Not a novel, nor even a well-ordered story”: Formal ex-
perimentation and psychological innovation in Sarah Grand’s The Heavenly Twins»,
Studies in the Novel, 39:4 (Winter 2007), σσ. 431-447, ἰδ. 431-434.
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ἄλλοτε τὰ μελοδραματικὰ στοιχεῖα, ὅπως o θάνατος τῆς Ἐδίθ, καὶ ἄλλοτε
τὰ κωμικὰ στοιχεῖα, ὅπως οἱ σκανταλιὲς τῶν Διδύμων. Παρόμοια ποικι-
λία ὑπάρχει καὶ στὴν ἀφηγηματικὴ φωνή: ἡ τριτοπρόσωπη ἀφήγηση (μὲ
τμήματα ἐνίοτε ἐλεύθερου πλάγιου λόγου) ἀντικαθίσταται στὸ ἕκτο καὶ τε-
λευταῖο Βιβλίο «Αἱ ἐντυπώσεις τοῦ ἰατροῦ Γάλβρεθ» ἀπὸ τὴν πρωτοπρό-
σωπη ἡμερολογιακοῦ τύπου καταγραφὴ ποὺ καθιστᾶ τὸ κείμενο «πρωτο-
μοντέρνο».

Ἀπὸ τὰ παραπάνω ἀντιλαμβάνεται κανεὶς ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα δύ-
σκολο κείμενο καὶ ἰδιαίτερα ἀπαιτητικὸ γιὰ τὸν μεταφραστή του, λόγῳ τῶν
ἠθῶν καὶ τῶν τρόπων τῆς βικτωριανῆς ἀνώτερης κοινωνίας ποὺ περιγρά-
φει, τῶν κοινωνικοπολιτικῶν17 καὶ θρησκευτικῶν ζητημάτων ποὺ θίγει, τοῦ
πυκνοῦ διακειμενικοῦ δικτύου ποὺ ὑπόκειται, ἄλλοτε δηλωμένο καὶ ἄλλοτε
λιγότερο ἐμφανές, στὸ ἀγγλικὸ κείμενο, ἀλλά, ἐπιπρόσθετα, καὶ ἐξαιτίας
τοῦ στρυφνοῦ ὕφους τῆς Grand ποὺ ἀποτέλεσε ἀντικείμενο κατηγορίας ἐκ
μέρους τῆς κριτικῆς τῆς ἐποχῆς της.

Ποιὲς εἶναι οἱ ἐπιλογὲς τοῦ μεταφραστῆ στὴν ἀπόδοση αὐτοῦ τοῦ «πο-
λυγλωσσικοῦ καὶ ἑτερογλωσσικοῦ» κειμένου (γλώσσα τῆς ἀριστοκρατίας,
τῶν γυναικῶν, τοῦ φεμινισμοῦ, τῶν ἐφήβων, ἐπιστημονικὸς καὶ ἐκκλη-
σιαστικὸς λόγος) ποὺ ἀπευθύνεται σὲ διαφορετικὸ ἀναγνωστικὸ κοινό,
πραγματοποιεῖται σὲ διαφορετικὲς συνθῆκες, καὶ γίνεται ὑπὸ πίεση χρόνου
γιὰ νὰ ἀνταποκριθεῖ στὶς ἀνάγκες τῆς καθημερινῆς δημοσίευσης (γι’
αὐτὸ καὶ ἔχει λάθη, μερικὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα τυπογραφικὰ ἢ παραναγνώσεις
τοῦ στοιχειοθέτη)18;

Θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἐπισημάνουμε δειγματοληπτικὰ τὶς ἐπιλογὲς τοῦ
Παπαδιαμάντη στὴν ἀντιμετώπιση τῶν δυσκολιῶν, καθὼς καὶ τὶς ἐπεμ-
βάσεις του στὸ κείμενο-πηγή.

17 Ἡ Grand εἰσάγει στὸ κείμενό της πρόσωπα καὶ πράγματα τοῦ κριτικοῦ καὶ δημο-
σιογραφικοῦ λόγου τῆς ἐποχῆς κατὰ τὴν ὁποία γράφει τὸ μυθιστόρημα μὲ χαρα-
κτηριστικότερο παράδειγμα τὸ περ. Punch, τὴν εἰκονογράφηση καὶ τὴν κριτική
του, βλ. π.χ. Η.Τ. 131-132 / Δ.Ο. 229-231.

18 Περιοριζόμαστε σὲ ἐλάχιστα παραδείγματα: «Ψεχαδισταὶ» ἀντὶ «Ψεγαδισταὶ» Δ.Ο.
30 («Naggletons» H.T. 18), θὰ γνωρίζῃ ἀντὶ γυρίζῃ Δ.Ο. 315, προστατευτικὰ ἀντὶ προ-
τεσταντικὰ Δ.Ο. 431, πόλιν τοῦ Νεροῦ ἀντὶ πύλην Δ.Ο. 688, ἀναζητήσῃ ἀντὶ ἀναζήσῃ
Δ.Ο. 726, σπεύσει ἀντὶ παύσει Δ.Ο. 815, ἐναντία ἀντὶ ἐναυτία Δ.Ο. 835, ἔπεφτε ἀντὶ
ἔτυφτε Δ.Ο. 854.
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1. Πρωτίστως, ὁ Ἕλληνας μεταφραστὴς δημιουργεῖ ἕνα κείμενο περισσό-
τερο εὐανάγνωστο ὡς πρὸς τὴν τυπογραφικὴ ὄψη καὶ τὴν ἀφηγηματική του
ροή. Ἀποδιαρθρώνει τὶς παραγράφους, ἀναδεικνύει τοὺς διαλόγους, ἁπλο-
ποιεῖ τὴ στίξη, ἐξαφανίζει τὰ εἰσαγωγικά, τὰ πλάγια, τὰ κεφαλαιογράμ-
ματα καὶ ἄρα μεταβάλλει πρὸς τὸ ταχύτερο τὸν ρυθμὸ τοῦ ἀγγλικοῦ πρω-
τοτύπου. Ἐπιπλέον, ἡ ἐπιτάχυνση τοῦ ρυθμοῦ, ποὺ δείχνει νὰ ἐντείνεται στὸ
τέταρτο Βιβλίο, ἐπιτυγχάνεται μέσῳ ἀφαιρέσεων ἢ τῆς μεθόδου τῆς κο-
πτορραπτικῆς τὴν ὁποία ἐφαρμόζει ὁ μεταφραστὴς σὲ τμήματα τοῦ ἀγγλι-
κοῦ κειμένου μὲ λεπτομερέστατες περιγραφὲς καὶ δύσκολο λεξιλόγιο ἢ μὲ
ὁμοερωτικὸ περιεχόμενο (βλ. τὴν ἀνάλυση παρακάτω)19.

2. Τὸ The Heavenly Twins εἶναι ἕνα πολυπρόσωπο κείμενο μὲ ἥρωες ἐπὶ τὸ
πλεῖστον ἄνδρες καὶ γυναῖκες τῆς ἀγγλικῆς ἀριστοκρατίας, ποὺ δροῦν στὴν
Ἀγγλία καὶ στὴ ναυτικὴ βάση τῆς Μάλτας. Στὸ κείμενο περιγράφονται
τὰ ἤθη καὶ ὁ ἐν γένει τρόπος ζωῆς τῆς τάξης αὐτῆς (ἐνδυμασία, κόμμω-
ση20, φαγητό), καθὼς καὶ τὸ περιβάλλον της (οἰκιακὸ καὶ φυσικό). Ἔχει
ὑποστηριχτεῖ ὅτι σὲ παρόμοιες περιπτώσεις ἡ μετάφραση εἴτε ἀναδεικνύει
τὴν ξενότητα τοῦ κειμένου εἴτε ἐγκλιματίζει τὸ ξένο ἐθνικοποιώντας το21.
Ὁ Παπαδιαμάντης φαίνεται νὰ ἀκολουθεῖ κατὰ περίπτωση καὶ τὶς δύο τα-
κτικές.

Συγκεκριμένα: Σχετικὰ μὲ τὰ ὀνόματα τῶν ἡρώων ὁ Παπαδιαμάντης
μεταφράζει τὰ ἐπώνυμα φωνητικά, ἄρα μὴ ἀποδίδοντας τὴν τυχὸν ὑπάρ-
χουσα σημασιολογικὴ ἀπόχρωση (Δριγκόθυ Δ.Ο. 564 γιὰ Drinkworthy Η.Τ.
336, καὶ Βαντέλπελ Δ.Ο. 660 γιὰ Vanetemple Η.Τ. 402). Τὸ ἀξιοσημείωτο

19 Παραθέτουμε τοὺς ἀριθμοὺς τῶν σελίδων μὲ ἐκτεταμένες παραλείψεις: Δ.Ο. 89, 276,
357, 408-409, 413, 427-431 (διαρκεῖς ἀφαιρέσεις), 448, 458-459 (Ἀρχαῖοι Ἕλλη-
νες καὶ γυναῖκα), 494-496, 513, 542, 574, 592, 637 κ.ἑ. (ἀπομένει τὸ 1/3 τοῦ κε-
φαλαίου), 645, 648, 658, 664, 669, 692-693, 715.

20 Γιὰ κόμμωση βλ. π.χ. Δ.Ο. 41, 275· γιὰ ἐνδυμασία βλ. lace ruffles / ἐκ τριχάπτων
περιχειρίδες Δ.Ο. 218, 419, skirt / ποδιά, κράσπεδα Δ.Ο. 273, 329, clerical coat / σουρ-
τοῦκος Δ.Ο. 321.

21 Antoine Berman, «Translation and the Trials of the Foreign», trans. L. Venuti, στὸν
τόμο Lawrence Venuti (ed.), The Translation Studies Reader, Routledge, London
2000, σσ. 284-297, ἰδ. 284, καὶ Antoine Berman, Ἡ μετάφραση καὶ τὸ γράμμα ἢ τὸ
πανδοχεῖο τοῦ ἀπόλυτου, μτφρ. Σεσὶλ Ἰγγλέση Μαργέλλου, Μεταίχμιο, Ἀθήνα
2005, σσ. 31-32.
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εἶναι ὅτι κανένα ἀπὸ τὰ ἐπώνυμα τῶν κύριων ἡρώων δὲν ἀποδίδεται σωστὰ
καὶ κυρίως δὲν ἀποδίδεται ὁμοιόμορφα σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τῆς μετάφρα-
σης22. Ὁ σύζυγος τῆς Εὐάδνης, ὁ συνταγματάρχης Colquhoun (Κόλκαον
στὴ διαφημιστικὴ ἀγγελία) μεταφράζεται Κόλκων (90-92), Κόλχων
(109, 111), ἄλλοτε κλίνεται καὶ ἄλλοτε ὄχι· τὸ μικρό του George ἀποδίδε-
ται ὡς Τζώρτζη (148, 175) καὶ Δζώρδζη (382). Ὁ σύζυγος τῆς Ἐδίθ, ὁ
Sir Mosley Menteith, μεταφράζεται Μόσλης Μέντεϊς (281), Σὶρ Μόσλην
Μέντεη (308), Μέντεϊν (464)· παρόμοια καὶ ὁ ἀμερικανὸς Price ἀποδίδε-
ται ὡς Πράις ἀλλὰ καὶ κλίνεται Πράην (410). Τὸ κακεντρεχὲς ζεῦγος
Brimston στὴ Μάλτα σπάνια ἀποδίδεται σωστὰ ὡς Βρίμστων (565), ἐνῶ
τὶς περισσότερες φορὲς μεταφράζεται Βρίμπτων (330, 366) ἢ Βρίστων
(366) καὶ κλίνεται. Ὁ Παπαδιαμάντης σπανιότερα ἐξελληνίζει: ἔτσι, ἡ
nurse Griffin γίνεται νοσοκόμος Γρίφφαινα (486), ἐνῶ ἡ προσφώνηση τῆς
Ἀγγέλικας στὸν ἡλικιωμένο σύζυγό της «Daddy» (Η.Τ. 481) ἀποδίδεται
ὡς «Δέδδη» μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χάνεται στὴ μετάφραση ὁ τρυφερὸς περι-
παικτικὸς τόνος της, παρὰ τὴν ἀσαφὴ προσθήκη «προσφωνοῦσα τὸν σύ-
ζυγόν της μὲ τὸ οἰκεῖον ὑποκοριστικόν» (Δ.Ο. 793 κ.ἄ.).

Παρόμοια τακτικὴ ἀκολουθεῖται στὴν ἀπόδοση στοιχείων ρυμοτομίας
τῆς Μορνιγκέστης ἢ ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ χώρου, ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερι-
κοῦ. Γιὰ παράδειγμα, τὸ picture gallery (Η.Τ. 74) ἀποδίδεται ὡς ταράτσα
(128-129), ἐνῶ ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι δὲν ἀναγνωρίζονται οὔτε τὸ spire
(τὸ ὁποῖο μεταφράζεται ἄλλοτε ὡς ἐρημικὸν κτίριον [96] καὶ ἄλλοτε ὡς πε-
ρικαλλὴς ὀβελίσκος τοῦ παλαιοῦ ναοῦ [Cathedral, 96, 158]), οὔτε τὸ chi-
me, τὸ ὁποῖο ἀποδίδεται ἀόριστα ὡς ἁρμονία (262). Ἐπίσης, παραλείπεται
ἡ λέξη Crest, ἀποδίδεται μὲ ἠχητικὸ παραπλήσιο «ἀλωὴ τοῦ δάσους»
(231) ἡ λέξη Lawn, ἐνῶ τὸ Close εἴτε μεταφράζεται ὡς περιοχή (95), πε-
ρίβολος (96), πύργος (158), εἴτε παραλείπεται (153, 159), εἴτε, τέλος,
ἐκλαμβάνεται ὡς τοπωνύμιο (Lower Close / Λῶερ Κλὸς [121]). Θὰ ἔλεγε
κανεὶς ὅτι οἱ περιπτώσεις αὐτὲς (δίπλα σὲ πολλὲς ἄλλες) ἐπαληθεύουν τὸν
ἰσχυρισμὸ τοῦ Παπαδιαμάντη ὅτι «δὲν ἤξευρ[ε] οὔτε μισὴν γλώσσαν νὰ μι-
λήσ[ῃ], εἶχ[ε] δὲ ἐκμελετήσει κατ’ ἰδίαν ὅ,τι ἐκ τῶν ξένων γλωσσῶν

22 Τὴν ἴδια παρατήρηση κάνει γιὰ ἄλλο κείμενο ὁ Λάμπρος Καμπερίδης στὸ Ἀπὸ τὸν
Μπρὲτ Χὰρτ στὸν Παπαδιαμάντη, Δόμος, Ἀθήνα 1992, σσ. 56-57: «Ἀρκετὰ συχνὰ
ἀλλάζει ὁ τρόπος γραφῆς ὀνομάτων, στὸ ἴδιο διήγημα, πράγμα ποὺ φανερώνει πὼς
ὁ Π. δὲν γύριζε πίσω γιὰ ἐπαληθεύσεις, καὶ μετέφραζε μονοκοπανιά».



εἶχ[ε] μάθει, χάριν φιλολογικῆς ἀπολαύσεως, εἶτα ἐξ ἀνάγκης καὶ πρὸς
βιοπορισμόν»23.

Ὁ ἀγγλικὸς τρόπος ζωῆς ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸ five o’clock tea. Ἡ
φράση σπάνια ἀποδίδεται (τσάι 224), καὶ ὁ χαρακτηρισμός του ὡς meal
(Η.Τ. 128) μεταφράζεται «ἀναψυκτικόν» (224). Συνηθέστερα ἡ λέξη tea
εἴτε παραλείπεται ὅπου εἶναι δυνατόν (91, 425), εἴτε, ὅταν χρησιμοποιεῖται,
λειτουργεῖ ὡς χρονικὸς προσδιορισμὸς καὶ ἀποδίδεται μὲ ἀσαφῆ ἰσοδύναμα:
ἐν ὥρᾳ σχόλης (71), τὴν ὥραν τοῦ δειλινοῦ (243). Οἱ πορσελάνες (china)
μεταφράζονται πάντοτε ὡς φαρφουργιά (224), ἐνῶ ἀμήχανη εἶναι καὶ ἡ με-
τάφραση τῶν βουτημάτων thick bread, cake, bread-and-butter, crispones,
ποὺ ἀποδίδονται ἐξελληνισμένα ὡς ψωμί, ψωμάκια, βουτυρόψωμο, τζου-
ρέκι (sodden/νερόβραστο), στρηφτά (Δ.Ο. 225, 262, 247, 262, 268).

3. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἔχει ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Παπαδιαμάντης προ-
σπαθεῖ νὰ ἀποδώσει τὴν προφορικότητα τῆς δημώδους ἢ τῆς ἀργκό. Ἡ κα-
θομιλουμένη παρουσιάζεται στὸ μυθιστόρημα τῆς Grand στὶς ἀκόλουθες
περιπτώσεις: στὴν κοριτσίστικη φλυαρία (Δ.Ο. 100), στὴ συνάντηση τῆς συ-
ναισθηματικῆς καὶ καταπιεσμένης κυρίας Frayling/Φραίλιν μὲ τὴν Εὐ-
άδνη, ὅταν ἡ μητέρα προσπαθεῖ νὰ ἐπιτιμήσει ἢ νὰ συγκινήσει τὴν κόρη της
γιὰ νὰ ἐπιστρέψει στὸν Κόλχων (Δ.Ο. 185-187), στὴν ἔκφραση τοῦ θυμοῦ
ἀνόητων ἢ ἀκαλλιέργητων συνήθως ἀνδρῶν (Δ.Ο. 178, 336-337, 396) γιὰ
τὶς πρωτοβουλίες τῶν γυναικῶν, στὶς ἀπόψεις τοῦ κατώτερου κοινωνικὰ
καὶ ἠθικὰ ζεύγους Βρίμστον τὸ ὁποῖο εἶχε ὡς μόνην ἰδέαν «τὴν νοθείαν
παντὸς εὐγενοῦς πράγματος ἐν τῇ ζωῇ καὶ τὴ σκέψει» καὶ πρὸς τοῦτο χρη-
σιμοποιεῖ «χυδαϊσμούς» (slang) (Η.Τ. 205 / Δ.Ο. 356) στὴν ἀπόδοση τοῦ
ἀντισυμβατικοῦ τρόπου ὁμιλίας τῶν ἔφηβων Διδύμων, ἀπόρροια τῆς ἐλευ-
θεριότητας στὴν ἀνατροφή τους, ἰδιαίτερα μάλιστα τῆς Ἀγγέλικας, ὁπό-
τε καὶ ἔχει ἀρνητικὰ χρωματισμένο ἢ ἀντιστασιακὸ τόνο (Δ.Ο. 415, 421,
492-496)· τέλος στὴν ἀφήγηση ἀνθρώπων τοῦ λαοῦ (Δ.Ο. 968) καὶ κυρίως
τῆς ὑπηρέτριας ποὺ περιγράφει στὴν Ἀγγέλικα τὸν θάνατο τοῦ Τενώρου
(Δ.Ο. 849-859).
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23 «Τὸ γράμμα στὴν Ἀμερική», στὸ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ἅπαντα, κριτικὴ
ἔκδοση Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, τόμοι 5, Δόμος, Ἀθήνα 1981-1988, 4.356. Στὸ
ἑξῆς οἱ παραπομπὲς γίνονται σὲ αὐτὴ τὴν ἔκδοση. Ὁ πρῶτος ἀριθμὸς δηλώνει τὸν
τόμο καὶ ὁ δεύτερος τὴ σελίδα.



Οἱ περιπτώσεις αὐτὲς δὲν εἶναι ὅμοιες. Ὁ Παπαδιαμάντης προσπαθεῖ
νὰ ἀποδώσει τὴν αὐθεντικότητα τοῦ λαϊκοῦ λόγου, ὅπως συμβαίνει στὴν
περίπτωση τῆς ὑπηρέτριας, καταφεύγοντας στὴ στερεότυπη χρήση φω-
νητικῶν παραφθορῶν (χλιβερός, μουζική, ἔτυφτε ἡ συνείδηση, πόθαινε, προ-
σβαλθῆ) ἢ λαϊκῶν λέξεων (σάρτια, πλειὸ) καὶ φράσεων (ἀπηλογιέμαι,
ἀγροικῶ [Δ.Ο. 852-853] γιὰ τὰ ρήματα understand καὶ know, «ἡ πέτσα του
κείνη ἡ ψιλολογιὰ» [Δ.Ο. 852] γιὰ τὸ «skin that transparent» [Η.Τ. 513]).

Ὅταν πρόκειται γιὰ τὴ μετάφραση τῆς ἀνδρικῆς ὀργῆς ἢ τῆς ἐφηβικῆς
ἀργκό, ἡ μετάφραση καταφεύγει καὶ πάλι σὲ στερεότυπα: ἐδῶ, ὡστόσο, ἡ
χρήση ἐνίοτε ἐξεζητημένων διατυπώσεων ἢ ὁ πληθωρισμὸς (μὲ αὐθαίρε-
τες προσθῆκες) στὴν ἀπόδοση ἑνὸς ξένου ἰδιωματισμοῦ μὲ ἕναν ἑλληνικὸ
ἔχει ὡς συνέπεια τὴν «ἐξωτικοποίηση» τοῦ ξένου κειμένου, ποὺ ὄχι μόνον
διαταράσσει τὴν ταξικὴ ταυτότητα τῶν ὁμιλούντων, ἀλλὰ μετατρέπει τὸ
ξένο στὰ ἀγγλικὰ σὲ ξένο στὰ ἑλληνικά24. Ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἡ λαϊκὴ γλώσσα
ὅπως καὶ ἡ ἀργκὸ εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένες μὲ ἕνα συγκεκριμένο κοι-
νωνικο-οικονομικὸ τοπικὸ περιβάλλον καὶ ἀντιστέκονται στὴν ἀπόδοσή
τους στὴ χυδαία ἢ τὴν ἀργκὸ τῆς μετάφρασης, τὸ ἀποτέλεσμα ἠχεῖ ὡς νό-
θος ἐξωτικοποίηση καὶ νόθος ἐθνικοποίηση.

Τὸ χαρακτηριστικότερο ἴσως παράδειγμα βρίσκεται στὸν διάλογο τοῦ
Διάβολη μὲ τὸν παππού του Δούκα τῆς Μορνιγκέστης περὶ γυναικῶν·
ἔχουν παραλειφθεῖ 12 ἀράδες γιὰ τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα στὴν προ-
ηγούμενη παράγραφο.

“And, altogether, it seems to me, in spite of the disadvantage of being clas-
sed by law with children, lunatics, beggars, and irresponsible people generally,
that, in the matter of who have done most good in the world, women come out a
long chalk ahead of us.”

“Why the devil don’t you speak English, sir!” the duke burst out testily.
Diavolo started. “Good gracious grandpapa!” he began with his customary

deliberation, “how sudden you are! You quite made me jump. It is the slang you
don’t like?”

“Yes sir, it is the slang I don’t like.” (H.T. 261).

Καὶ μοῦ φαίνεται, ἂν καὶ τὴν γυναῖκα τὴν βάζει ὁ νόμος μαζὺ μὲ τὰ παι-
διά, τοὺς τρελούς, τοὺς ἐπαίτας καὶ τοὺς ἀνευθύνους ἀνθρώπους ἐν γένει, ὅτι
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24 Berman, ὅ.π., σημ. 21, σ. 294. Ἐνδεικτικὰ τὸ cant (Η.Τ. 89) μεταφράζεται ὡς κο-
ρακιστικά (Δ.Ο. 154).



εἰς τὸ ζήτημα ποιὸς ἔκαμε τὰ μεγαλείτερα καλὰ εἰς τὸν κόσμον, αἱ γυναῖκες
μᾶς τὸ πᾶν καπότο25, καὶ μᾶς τὸ παίρνουν μάρς, καὶ μᾶς ἀφήνουν στάγκα-καὶ-
καλὴ-καβάλα πολὺ πίσω.

– Τί διαβολοαγγλικὰ εἶναι αὐτὰ ὁποῦ μιλεῖς, κύριε; ἐφώναξεν ἀνυπόμονος
ὁ δούξ.

Ὁ Διάβολης ἐξαφνίσθη.
– Καταχνιὰ κι’ ἀντάρα, παπποῦ! ἤρχισε μὲ τὸν συνήθη ἐσκεμμένον τρό-

πον του, τί ἀνυπόμονος ποῦ εἶσαι! Μ’ ἔκανες νὰ πηδήσω. Τὰ δημώδη δὲν σ’ ἀρέ-
σουνε;

– Μάλιστα, κύριε, οἱ χυδαϊσμοὶ δὲν μοῦ ἀρέσουν. (Δ.Ο. 442)

Ὅσον ἀφορᾶ στοὺς Διδύμους, ἡ ἀγγλικὴ κριτικὴ τῆς ἐποχῆς τοὺς προσέ-
λαβε κωμικὰ καὶ τοὺς χαρακτήρισε «pranksome, naughty but not bad»26·
στὸν ἑλληνικὸ Τύπο, ὅμως, παρουσιάστηκαν ὡς «παραδοξότατα χαμίνια»
(Ἀκρόπολις, 12/5/1895). Θὰ ἔλεγε κανεὶς ὅτι ἡ μετάφραση ἀνταποκρίνε-
ται σὲ αὐτὴ τὴν ἐπανασυγκειμενικοποίηση (recontextualization) τοῦ ἀγγλι-
κοῦ κειμένου27 ἀποδίδοντας τὸν λόγο τῶν Διδύμων ὡς μάγκικα. Οἱ ἐκφρά-
σεις ἰδιαίτερα τῆς Ἀγγελικῆς κρίνονται αὐστηρὰ ὡς «vulgar» ἢ «vulgar
vernacular» (Η.Τ. 248, 295, 271). Ὁ Παπαδιαμάντης ἐπιδοτεῖ τὴ «λαϊκό-
τητα» στὴ μετάφραση «what a fool Aunt Fulda was making of herself, and
grandpapa looked such a precious old idiot too» Η.Τ. 317 / «τί ἔκανε στὸν
ἑαυτό της μιὰ τρελὴ θειὰ Φούλδα, κι’ ὁ παπποῦς ἐφαίνετο ἕνας τέτοιος πο-
λύτιμος γεροξεκουτιάρης» (Δ.Ο. 533). Ἄλλοτε μεταφράζει ἐλεύθερα τὸν
τρόπο ποὺ χαρακτηρίζει ἡ Ἀγγέλικα τὸ συφιλιδικὸ παιδὶ τοῦ Μέντεϊς,
«speckled toad» (Η.Τ. 301) ὡς «μπαστάρδικα» (Δ.Ο. 504), καὶ ἄλλοτε ἀπο-
δίδει μὲ ἑνικὸ ἀγένειας τὴ συνομιλία της μὲ τὸν Ἐπίσκοπο (Δ.Ο. 506)28. Ἡ
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25 Ὁ Κ. Καραποτόσογλου, Ἐτυμολογικὸ Γλωσσάρι στὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη, Δό-
μος, Ἀθήνα 1988, σ. 37, θεωρεῖ ὅτι ἡ φράση «νὰ τοὺς τὸ πάῃ καπότο» προέρχεται
ἀπὸ τὸν ἰταλικὸ χαρτοπαικτικὸ ὅρο fare cappotto καὶ σημαίνει ὅτι ὁ συμπαίκτης μου
δὲν πιάνει χαρτωσιά.

26 Πβ. τὸν Πρόλογο τῆς Grand στὴν ἔκδοση τοῦ 1923, κριτικὴ Athenaeum (1893) καὶ
κριτικὴ Review of Reviews (1893), συγκεντρωμένα τώρα στὴν ἔκδοση Ann Heilmann
(ed.), Sex, Social Purity and Sarah Grand, vol. I, Journalistic Writings and Contem-
porary Reception, Routledge, London 2000, σσ. 402, 421, 427.

27 Βλ. Lawrence Venuti, «Translation, Intertextuality, Interpretation», Romance Studies,
27:3 (July 2009), σσ. 157-173, ἰδ. 162.

28 Ἡ ἀπόδοση τοῦ πληθυντικοῦ τῆς εὐγένειας μὲ ἐναλλαγὴ ἑνικοῦ-πληθυντικοῦ
ἀπαντᾶται καὶ σὲ ἄλλα σημεῖα τῆς μετάφρασης Δ.Ο. 132,139, 153, 161-162, 174, 571.



εἰκόνα τῆς Ἀγγέλικας ἐπιδεινώνεται ἀπὸ τὶς αὐθαίρετες προσθαφαιρέσεις
στὴ μετάφραση, ποὺ τὴν παρουσιάζουν ὡς ἀναίσθητη (Δ.Ο. 515-516),
καθὼς καὶ ἀπὸ τὴ (θεληματικά;) λανθασμένη ἀπόδοση τῆς φράσης «her
outspoken objection to grossness» (Η.Τ. 460) ὡς «ἐκπεφρασμένην ἀπέχθειαν
[…] κατὰ τῆς ἐγκυμοσύνης» (Δ.Ο. 757). Ὁ Παπαδιαμάντης ἀντιμετω-
πίζει μᾶλλον ἀρνητικὰ τὴν Ἀγγελικὴ γιὰ τὴν ἀδιαφορία της στὴν εὐπρέ-
πεια ἡ ὁποία, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν παρενδυσία, ἀποδεικνύει ὅτι ἔχει ὑπερ-
βεῖ τὰ ὅρια τῆς παραδοσιακῆς γυναικείας ταυτότητας.

4. i) Ἰδιαίτερη μνεία πρέπει νὰ γίνει γιὰ τὴ μετάφραση ἀποσπασμάτων ποὺ
ἔχουν σχέση μὲ τὸν Χριστιανισμό. Τὰ ἀποσπάσματα αὐτὰ ξεκινοῦν ἀπὸ
φράσεις ἢ προσφωνήσεις τῆς καθημερινῆς ζωῆς ποὺ ἀναφέρονται σὲ ἱερὰ
πρόσωπα καὶ τόπους, καὶ τὰ ὁποῖα συνήθως παραλείπονται ἢ παραλλάσ-
σονται στὴ μετάφραση (Jerusalem! Η.Τ. 268 / Τί ὡραία Δ.Ο. 454· The Lord
spoke Η.Τ. 116 / οἱ θεοὶ ἐλάλουν Δ.Ο. 202· Heaven permits Η.Τ. 187 / συμ-
βαίνει Δ.Ο. 324· By Jove Η.Τ. 194, 221 / Γκοντέμ29 Δ.Ο. 336, Μά τὸν Δία
379· Thanks Heaven Η.Τ. 206 / ἀμετάφραστο, Δ.Ο. 357· For Heaven’s sake
Η.Τ. 243 / Δι’ ἀγάπην Θεοῦ Δ.Ο. 412). Ἐξάλλου δύο φορὲς ἡ Παναγία
(Blessed Virgin, Our Lady, Η.Τ. 259, 309 / Δ.Ο. 438, 520) μεταφράζεται
ὡς Ἁγία Φραγκίσκη (ὄνομα δύο καθολικῶν ἁγίων, μιᾶς στὴ Ρώμη, ὁ ναὸς
τῆς ὁποίας ὀνομάζεται Santa Maria Nova, καὶ μιᾶς στὴ Νάπολη ἡ ὁποία
ὀνομάζεται Santa Maria Francesca), ἐνῶ ἡ μεγάλη Ἁγία Γραφὴ «the heavy
quarto Bible» (Η.Τ. 301) τοῦ ἐπισκόπου τῆς Μορνιγκέστης, τὴν ὁποία
ἐκσφενδονίζει μὲ θυμὸ ἡ Ἀγγέλικα ἐναντίον τοῦ Μέντεϊς, μετατρέπεται στὴ
μετάφραση σὲ «πελώριον τόμον […] περιέχοντα τὰς Ὁδηγίας καὶ Διατά-
ξεις τῆς Ἀγγλικῆς Ἐκκλησίας» (Δ.Ο. 504), προφανῶς γιὰ νὰ μετριάσει τὸ
ἀνίερο τῆς πράξης.

4. ii) Ξεχωριστὸ ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν τὰ παραθέματα ἀπὸ τὴν Παλαιὰ
ἰδίως Διαθήκη, καὶ μάλιστα ἀπὸ τὶς Παροιμίες καὶ τὸν Ἐκκλησιαστή (τὰ
δύο τελευταῖα παραδόξως γράφονται μὲ μικρό)30. Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς
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29 Στὸ Δ.Ο. 943 ὑπάρχει ὑποσημείωση ὅτι τὸ «ντὲμ» σημαίνει «Γκοντέμ, τὴν ἀγγλικὴν
βλασφημίαν ἐν συγκοπῇ».

30 Κατὰ τὴν παρουσίαση τῆς ἀνακοίνωσης εἴχαμε ἐκφράσει τὴν ἄποψη ὅτι ὁ Παπα-
διαμάντης γνωρίζει καλὰ ὅσα τμήματα τῆς Ἁγίας Γραφῆς διαβάζονται στὴν Ὀρ-



ὁ Παπαδιαμάντης παραθέτει τὸ ἑλληνικὸ ἀντίστοιχο τῶν Ἑβδομήκοντα
ἀπὸ μνήμης, προσαρμόζοντας τὸ ἀγγλικὸ κείμενο στὴ γενικότερη γνώση
τοῦ ὕφους τῆς Γραφῆς ἀπὸ τὴν οἰκείωση ποὺ ἔχει μὲ τὸ ἁγιογραφικὸ κεί-
μενο, μὲ κίνδυνο εἴτε νὰ παρέχει ἕνα κατὰ προσέγγιση ἁγιογραφικὸ κεί-
μενο (Ψαλμοί, Η.Τ. 46 / Δ.Ο.79, Παροιμίαι, Η.Τ. 90 / Δ.Ο. 157, καὶ Η.Τ.
131 / Δ.Ο. 229, Ἐκκλησιαστής, Η.Τ. 131 / Δ.Ο. 229), εἴτε νὰ συμφύρει δύο
διαφορετικὰ χωρία (Η.Τ. 268 / Δ.Ο. 454). Μόνον σὲ μιὰ περίπτωση, κατὰ
τὴν ὁποία ἔχουμε μιὰ θορυβώδη συνομιλία μεταξὺ τοῦ Διάβολη καὶ τῆς
Ἀγγέλικας, τὰ παραθέματα ἀπὸ τὶς Παροιμίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
μεταφράζονται ὡς λαϊκὲς ἢ οἱονεὶ λαϊκὲς παροιμίες. Παραθέτουμε τὸ
ἀγγλικὸ κείμενο (Η.Τ. 256), τὴ μετάφραση τῶν Ο΄ καὶ τὴ μετάφραση Πα-
παδιαμάντη (Δ.Ο. 433-434):

He that spareth the rod hateth his son: but he that loveth him chastened him bed-
times.

Ὃς φείδεται τῆς μαρτυρίας μισεῖ τὸν υἱὸν αὐτοῦ, ὁ δὲ ἀγαπῶν ἐπιμελῶς παι-
δεύει.

Ὅποιος λυπᾶται τὸ ραβδί του δὲν παιδεύει τὸ παιδί του.

Withhold not correction from the child: for if thou beatest him with the rod, he
shall not die.

Μὴ ἀπόσχῃς νήπιον παιδεύειν, ὅτι ἂν πατάξῃς αὐτὸν ῥάβδῳ οὐ μὴ ἀποθάνῃ.
Καὶ «ὃν οὐ τύπτει λόγος, τύπτει ῥάβδος». Καὶ «ὅποιος δὲν ἀκούει γέροντα, τὸν

πᾶνε δέρνοντα».

A whip for the horse, a bridle for the ass, and a rod for the fool’s back.
Ὥσπερ μάστιξ ἵππῳ καὶ κέντρον ὄνῳ, οὕτως ῥάβδος ἔθνει παρανόμῳ.
Ἕνα καμτσὶ γιὰ τὸ ἄλογο, ἕνα καπίστρι γιὰ τὸ γαϊδούρι, κ’ ἕνα μπαστούνι γιὰ

τὴν πλάτη τοῦ ζουρλοῦ.

Τί συμβαίνει ἐδῶ; Μπορεῖ νὰ ἰσχυριστοῦμε ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης δὲν θέλει
νὰ ἀφήσει τὴν Παλαιὰ Διαθήκη στὸ στόμα μιᾶς ἀναιδοῦς νεαρᾶς, ἡ ὁποία
μάλιστα χρησιμοποιεῖ τὸν θεόπνευστο λόγο γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει τὴ φεμι-
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θόδοξη λατρεία, καὶ θεωρούσαμε ὅτι οἱ Παροιμίες καὶ ὁ Ἐκκλησιαστὴς δὲν ἀνήκουν
σὲ αὐτά. Ὁ κ. Κ. Μπελέζος εἶχε τὴν καλοσύνη νὰ μᾶς πληροφορήσει ἀναλυτικὰ καὶ
τεκμηριωμένα ὅτι πράγματι τὸ βιβλίο τοῦ Ἐκκλησιαστῆ δὲν διαβάζεται, ἐνῶ ἀντι-
θέτως οἱ Παροιμίες διαβάζονται ἐν ὅλῳ κατὰ τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ καὶ στὸν
Ἑσπερινὸ τῶν ἑορτῶν διαφόρων Ἁγίων. Τὸν εὐχαριστοῦμε καὶ ἀπὸ ἐδῶ.



νιστική της ἀτζέντα. Τὸ γεγονὸς ὅμως ὅτι στὸ τρίτο παράθεμα μεταφρά-
ζει ἀκριβῶς τὴν ἀγγλικὴ μετάφραση τῆς Βίβλου, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς
κάνει νὰ ὑποπτευθοῦμε ὅτι δὲν ἔχει ταυτίσει τὸ πρωτότυπο τοῦ παραθέμα-
τος;31

4. iii) Μεγάλο μέρος τοῦ μυθιστορήματος τῆς Grand κατέχουν οἱ διάλο-
γοι τῶν ἡρώων, οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ὁποίους εἶναι περισσότερο ἢ λι-
γότερο πιστοὶ τῆς «προοδευτικῆς» Ἀγγλικανικῆς (Προτεσταντικῆς Ἐπι-
σκοπικῆς) Ἐκκλησίας σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ἀρτίως μεταστραφέντα στὸν
(συντηρητικὸ) Καθολικισμό (Η.Τ. 253 / Δ.Ο.429), ἔκφυλο στὰ νιάτα του,
Δούκα τῆς Μορνιγκέστης καὶ τὴν κόρη του Φούλδα (Η.Τ. 254-255 / Δ.Ο.
431). Ὁ Παπαδιαμάντης μεταφράζει σχεδὸν πάντοτε «Ρωμανοκαθολικὴ
ἢ Ρωμαϊκὴ Ἐκκλησία», ἀκόμη καὶ ὅταν τὸ πρωτότυπο κάνει λόγο γιὰ Holy
Church ἢ Revealed Religion (Η.Τ. 143 / Δ.Ο. 249, Η.Τ. 149 / Δ.Ο. 261, Η.Τ.
253 / Δ.Ο. 428, Η.Τ. 257 / Δ.Ο. 435, Η.Τ. 263 / Δ.Ο. 445, ἐξαίρεση: Καθο-
λικὴ Ἐκκλησία Η.Τ. 147 / Δ.Ο. 258). Ἀκολουθεῖ γενικῶς τὸ πρωτότυπο
στὴν αὐστηρὴ κριτικὴ τοῦ Καθολικισμοῦ, καὶ ἀντικαθιστᾶ μόνον σὲ ἕνα ση-
μεῖο ἐμφανῶς τὸ ἀγγλικὸ κείμενο ὥστε, ἀντὶ τῆς κατηγορίας ὅτι μὲ τὸν
ὑπερτονισμὸ τῆς θείας φύσης τοῦ Χριστοῦ καθίσταται ἀδύνατη ἡ μίμηση,
νὰ ἐκτοξεύεται κατηγορία ἐναντίον τοῦ παπικοῦ ἀλάθητου (Η.Τ. 266 / Δ.Ο.
449). Μὲ δύο ἄλλες προσθῆκες, ἐξάλλου, ἀσκεῖ ἔμμεση κριτικὴ καὶ στὴν
Προτεσταντικὴ Ἐκκλησία τόσο γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ «ἐθίμου τῶν μνη-
μοσύνων», ὅσο καὶ τοῦ «φυσικοῦ καὶ ψυχολογικοῦ […] ἐθίμου τῆς ἱερᾶς ἐξο-
μολογήσεως» (Δ.Ο. 699 καὶ 707)32.

Γενικότερα ἀκολουθεῖ τὴν Grand στὴν περιγραφὴ τοῦ αἰσθησιακοῦ
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31 Οὔτε στὸ περίφημο ὄνειρο τῆς Ἀγγέλικας μὲ τὴ «Γυναικεία Σφαῖρα», στὸ ὁποῖο πα-
ρελαύνουν ―μεταξὺ ἄλλων― οἱ δυναμικὲς γυναῖκες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀνα-
γνωρίζει ὁ Παπαδιαμάντης τὴν Ἀστὶν (Ἐσθήρ, 1,9) καὶ μεταφράζει Βαστὴ (Vasthi
H.T. 296 / Δ.Ο. 496). Γιὰ τὸ σημαντικὸ αὐτὸ ὄνειρο ποὺ ἀντιβάλλεται στὴν περιγραφὴ
τοῦ δωματίου τῆς Ἐδὶθ καὶ εἰρωνεύεται τὴ βικτωριανὴ ἄποψη περὶ τοῦ σπιτιοῦ ὡς
«γυναικείας σφαίρας» βλ. J. M. Stolpa, «“I am not Esther”: Biblical Heroines and
Sarah Grand’s Challenge to Institutional Christianity in the Heavenly Twins», στὸ
Brenda Ayers (ed.), Silent Voices: Forgotten Novels by Victorian Women Writers,
Praeger, Westport, CT 2003, σσ. 155-172.

32 Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι τὸ Μυστήριο χαρακτηρίζεται ἔθιμο καὶ σχετίζεται μὲ τὴν ψυ-
χολογία.



τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο ἡ Εὐάδνη καὶ ἡ Ἐδὶθ βιώνουν τὴν ἐπαφὴ μὲ τὸ θεῖο,
καὶ στὴν κριτικὴ τὴν ὁποία ἀσκοῦν οἱ Δίδυμοι καὶ ἡ Ἰδεάλα (αὐτὴ μάλι-
στα ἐπαγγέλλεται καὶ «τὴν θρησκείαν τοῦ μέλλοντος» Δ.Ο. 448) –ὡς
ἐκπρόσωποι τοῦ «Νέου Ἄνδρα» καὶ τῆς «Νέας Γυναίκας»– στὴ φιλαργυ-
ρία τῆς ἐκκλησίας, στὰ σχίσματα μεταξὺ τῶν δογμάτων, στὶς ἀνακολου-
θίες τῆς διδασκαλίας, καὶ κυρίως στὴ θέση τῆς ἐκκλησίας στὰ ζητήματα
τῆς ἠθικῆς ἀπέναντι στὰ δύο φύλα καὶ στὴν ὑποτίμηση τῆς γυναίκας. Πα-
ραλείπει, ὅμως, τμήματα ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἐκ μέρους τῆς Grand παι-
γνιώδη διαχείριση τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος (Η.Τ. 261 / Δ.Ο. 442)
ἢ προσθέτει φράσεις γιὰ νὰ διδάξει τὴν ὑποταγὴ στὸ θεῖο θέλημα (Δ.Ο. 407)
ἢ γιὰ νὰ ἐπιτιμήσει τοὺς «σαρκικοὺς» (Δ.Ο. 148 / sensual Η.Τ. 85) ἀνθρώ-
πους ποὺ δὲν κατανοοῦν τὸ πνευματικὸν καὶ ὑπερφυὲς τοῦ χριστιανισμοῦ,
καὶ θεωροῦν τὸν Θεὸ ὑπεύθυνο γιὰ τὸν πόνο στὸν κόσμο (Δ.Ο. 514-515).
Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἐντάσσεται καὶ ἡ ὀργισμένη ὑποσημείωση τῆς σ. 612
στὴν ὁποία ὁ Παπαδιαμάντης ἐπιτίθεται εὐθέως ἐναντίον τῆς συγγραφέως,
διότι μὲ τὰ σχόλιά της διαπρέπει ὡς «θῆλυς Φαρισσαῖος ἐν τῇ ἀρνήσει τῆς
Θεότητος τοῦ Κυρίου» ἀνακατεύοντας μὲ ἀνεπίτρεπτο τρόπο «τὰ ὑπερφυῆ
ζητήματα τῆς θρησκείας» (ὅπως ἡ θεϊκὴ καὶ ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χρι-
στοῦ) μὲ τὸ «κοινωνικὸν ζήτημα καὶ τὰ περὶ χειραφετήσεως τῶν γυ-
ναικῶν».

4. iv) Αὐτὸ ποὺ ἔχει μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι στὴ μετάφραση πα-
ραλείπεται ἐντελῶς τὸ «Proem/Προοίμιον», ἕνα ὑβριδικὸ κείμενο μὲ λυρικά,
φανταστικὰ καὶ σατιρικὰ στοιχεῖα ποὺ περιγράφει τὶς ποικίλες ἀντιδράσεις
καὶ ἑρμηνεῖες στὸν ψαλμικὸ στίχο (Ψαλμ. 120,4) «He, watching over
Israel, slumbers not, nor sleeps» / «οὐ νυστάξει οὐδὲ ὑπνώσει ὁ φυλάσσων
τὸν Ἰσραήλ». Μελοποιημένος ἀπὸ τὸν Μέντελσον, ὡς τμῆμα τοῦ ὀρατό-
ριου Elijah33, ὁ στίχος ἀκούγεται ὡς κωδωνοκρουσία κάθε ὥρα ἀπὸ τὸν κα-
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33 Τελικῶς οἱ πληροφορίες τοῦ Προοιμίου συμπυκνώνονται στὴν ἀκόλουθη μεταγενέ-
στερη ὑποσημείωση: «Ὁ κώδων τοῦ ὡρολογίου τοῦ ναοῦ περὶ οὗ ὁ λόγος ἤχει κατὰ
ἰδιάζοντα τρόπον, σύμφωνα μὲ μελωδίαν τινὰ τοῦ Μενδελσῶνος, τονισμένην καὶ προ-
σηρμοσμένην πρὸς τὰς συλλαβὰς τοῦ στίχου τούτου τοῦ προφητάνακτος Δαυίδ. Ἐν
τῷ πρωτοτύπῳ [ἐνν. τὸ ἀγγλικὸ] ὁ ρυθμὸς τῶν λέξεων ἔχει ὡς ἔγγιστα ὧδε: “Αὐτὸς
φρουρῶν τὸν Ἰσραήλ, δὲν κοιμᾶτ’ οὐδὲ νυστάζει”» (Δ.Ο. 123). Σημειώνουμε ὅτι μαζὶ
μὲ τὸ Προοίμιο παραλείπεται καὶ ἡ ἐναρκτήρια προμετωπίδα μὲ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ
ποίημα «Truths» τοῦ Oliver Wendell Holmes (1809-1894).



θεδρικὸ ναὸ τῆς Μορνιγκέστης καὶ χρησιμοποιεῖται ὡς Leitmotiv στὸ κεί-
μενο. Ἡ ἀφαίρεση τοῦ Προοιμίου ἀλλάζει ριζικὰ τὴ μορφὴ τοῦ κειμένου. Ἡ
ἑλληνικὴ μετάφραση ἀνοίγει μὲ τὸ πρῶτο Βιβλίο, στὸ ὁποῖο ἡ ἀφήγηση εἶναι
προσγειωμένη στὴ δράση τῶν χαρακτήρων, μένοντας ἐντὸς τῶν ὁρίων τοῦ
ρεαλιστικοῦ σχήματος. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἡ μορφικὴ παρέκκλιση τοῦ κεν-
τρικοῦ τέταρτου Βιβλίου, στὸ ὁποῖο ἡ ἀφήγηση ἐπανέρχεται συχνὰ στὸ ἴδιο
μυθικό, φανταστικὸ καὶ λυρικὸ κλίμα ποὺ κυριαρχεῖ στὸ Προοίμιο, προ-
βάλλει ἐντονότερη. Ἡ παράλειψη τοῦ Προοιμίου ὀφείλεται μᾶλλον σὲ ἰδε-
ολογικοὺς λόγους, καθὼς σὲ αὐτὸ παρακολουθοῦμε τὴν ἐξελικτικὴ πρόσ-
ληψη «τοῦ φυλάσσοντος τὸν Ἰσραὴλ» ἀπὸ διαφορετικοὺς ἀποδέκτες ποὺ
ξεκινοῦν ἀπὸ τὸν ἁπλὸ λαὸ ποὺ φαντάζεται τὸν Θεὸ ὡς «essentially ma-
sculine» (Η.Τ. xli), καὶ καταλήγουν στὴν πνευματικὴ πρωτοπορία τῆς
Μορνιγκέστης ποὺ πίστευε ὅτι τὸ «Elohim» στὴ Γένεση μεταφράστηκε λαν-
θασμένα ὡς Αὐτός, ἐνῶ ὁ ὅρος σηματοδοτεῖ «the male and female princi-
ples which together created the universe» (Η.Τ. xliii)34.
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34 Οἱ ἀπόψεις αὐτὲς προδίδουν τὴν υἱοθέτηση ἀπὸ τὴν Grand θεοσοφικῶν ἀντιλήψεων
τῆς ἐποχῆς ποὺ θεωροῦσαν ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι δυϊκή (dual), καὶ ὅτι ἄνδρες καὶ
γυναῖκες παίζουν ρόλο στὴ συγκρότηση τοῦ κόσμου, ἐφόσον εἴτε ἡ ἄφυλη καὶ
ἄμορφη Universal Divine Principle δημιούργησε τὸν ἑαυτό της ὡς σειρὰ ἀντιθέσεων
(θετικὸ/ἀρνητικό, πνεῦμα/ὕλη, θηλυκὸ/ἀρσενικό), εἴτε ὅτι ὁ Ἀνώτερος Ἑαυτὸς ποὺ
εἶναι ἀρσενικὸς καὶ θηλυκὸς ἐξελίσσεται μὲ τὴν ἐνσωμάτωση ἔμφυλων χαρακτη-
ριστικῶν γιὰ νὰ φτάσει στὸ ἰδανικὸ ποὺ εἶναι τὸ πνευματικὸ Ἀνδρόγυνο ἢ ὁ θεῖος
Ἑρμαφρόδιτος. Οἱ γυναῖκες-μέλη τῆς Θεοσοφικῆς Ἑταιρείας, ποὺ ἀνῆκαν στὴν
ὑψηλὴ τάξη τῆς Ἀγγλίας, χρησιμοποίησαν τὶς ἀρχὲς τῆς πνευματικότητας (spiri-
tuality), ποὺ θεωροῦνταν κατ’ ἐξοχὴν γυναικεῖο χαρακτηριστικό, γιὰ νὰ προωθήσουν
τὴν πολιτικὴ καὶ φεμινιστική τους ἀτζέντα: Ὅπως ἀκριβῶς τὸ ἀτομικὸ σῶμα πε-
ριεῖχε ἔμφυλα χαρακτηριστικὰ τὰ ὁποῖα ἔφταναν στὴν τελειότητα μέσῳ τῆς ἰσορ-
ροπίας, ἔτσι καὶ τὰ ἔμφυλα χαρακτηριστικὰ τοῦ «σώματος τῆς πολιτείας» θὰ ἔβρι-
σκαν τὴ βαθύτερη οὐσία τους στὴν κοινωνικὴ ἰσότητα. Ταυτόχρονα ἡ μὴ
χειραφέτηση τῶν γυναικῶν θεωρήθηκε ταυτόσημη μὲ τὴ μὴ ἀπελευθέρωση τῆς
πνευματικότητας στὴν καπιταλιστική, ὑλιστική, ἀνδροκρατούμενη κοινωνία. Ἡ
ἀνωτερότητα τῶν γυναικῶν ὡς πρὸς τὴν πνευματικότητα τοὺς ἔδινε τὸ δικαίωμα
(μέσῳ τοῦ γάμου καὶ τῆς μητρότητας) νὰ συμβάλουν στὴν ἀναγέννηση τῆς ἀγγλο-
σαξονικῆς φυλῆς καὶ στὸν ἐξαγνισμὸ τῆς Βρετανικῆς Αὐτοκρατορίας. Βλ. σχετικὰ
Joy Dixon, Divine Feminine: Theosophy and Feminism in England, Johns Hopkins
University Press, Baltimore 2001, σσ. 152-168, 204. Καὶ Lloyd, ὅ.π. (σημ. 3). Θε-
οσοφικὲς ἰδέες ὑπάρχουν ἀκόμη καὶ στὰ περὶ «ἑβδόμου κύματος», (Η.Τ. 97-98 / Δ.Ο.



Συμπερασματικά: ἀπέναντι στὴν κριτικὴ τῆς Grand ἐναντίον τῆς
ἐκκλησίας ποὺ σφετερίζεται τὸν Χριστὸ γιὰ τὴν παγίωση ἑνὸς ἀνήθικου
ἀνδροκρατικοῦ συστήματος, ὁ Παπαδιαμάντης προτάσσει τὴν ἐπίθεση
ἐναντίον τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας (π.χ. Δ.Ο. 250) στὰ σημεῖα ποὺ διαφέ-
ρουν δογματικὰ ἢ λειτουργικὰ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη ἐκκλησία. Ἀπὸ τὸ σημεῖο
αὐτὸ καὶ πέρα ὑποστηρίζει τὴν Εὐάδνη καὶ τὴν Ἐδίθ, ὅπως καὶ τὸ ἐπιχεί-
ρημα ὑπὲρ τῆς σεξουαλικῆς ἁγνότητας, ἀλλὰ θεωρεῖ ὅτι ὁ πόνος, τὰ βά-
σανα τῶν γυναικῶν (pain ἢ suffering, τὰ ὁποῖα, παραδόξως, ἀποδίδονται
ὡς μόχθος 139, παθήματα 335, 496, ταλαιπωρία 346, βάρος 393, κακο-
πάθεια 382) δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα κοινωνικῆς ἢ ἔμφυλης ἀνισότητας, ἀλλὰ
γενικῶς τῆς μεταπτωτικῆς ἀνθρώπινης κατάστασης (ἐξοῦ καὶ οἱ προ-
σθῆκες στὶς σελίδες 376, 407, 514). Αὐτὸ σημαίνει ὅτι γιὰ τὴ λύση τοῦ γυ-
ναικείου ζητήματος δὲν ἐνδείκνυται ἡ κοινωνικὴ κινητοποίηση ἢ ἡ ἐπανά-
σταση ἀλλὰ ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ καρτερία.

5. Στὴν ἑνότητα αὐτὴ θὰ ἀναφερθοῦμε ἀναλυτικὰ στὴ μετάφραση τοῦ τέ-
ταρτου Βιβλίου «The Tenor and the Boy – An Interlude», τὸ ὁποῖο ἀποτε-
λεῖ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τῆς ἀνακατασκευαστικῆς μεθόδου τοῦ
Παπαδιαμάντη. Ὁ πρωτότυπος τίτλος μαρτυρεῖ τὴ διακριτὴ φύση τοῦ Βι-
βλίου αὐτοῦ, τὸ ὁποῖο παρεμβάλλεται στὴ ροὴ τῆς ρεαλιστικῆς ἀφήγησης,
ὅπως ἐπίσης καὶ τὸν μεταβατικὸ χαρακτήρα του καὶ τὸν συσχετισμό του
μὲ τὸ κεντρικὸ στὸ μυθιστόρημα θέμα τῆς μουσικῆς35. Ἡ ἀπόδοση «Ὁ
Τενῶρος καὶ τὸ παιδίον36 – Ἐπεισόδιον» ἀκολουθεῖ χαρακτηρισμοὺς τῆς
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170-171), καὶ στὶς ἀπόψεις τῆς Ἰδεάλας περὶ τῆς θρησκείας τοῦ μέλλοντος (Η.Τ.
264-266 / Δ.Ο. 446-449).

35 Ἡ ἴδια ἡ Grand δίνει τὴν πληροφορία πὼς εἶχε ἀρχικὰ συνθέσει τὸ κεφάλαιο αὐτὸ
ξεχωριστὰ καὶ στὴ συνέχεια τὸ ἐνσωμάτωσε στὸ μυθιστόρημα («Foreword to the
Heavenly Twins 1893-1923»), βλ. Heilmann, ὅ.π. (σημ. 26), σσ. 401-402. Ὅπως ση-
μειώνει ἡ Heilmann στὴν Εἰσαγωγή της, σ. 9, τὸ κεφάλαιο δημοσιεύτηκε αὐτοτελῶς
τὸ 1899. Γιὰ τὶς σημασίες τοῦ ὅρου «Interlude» βλ. Michelle J. Mouton, «Taking on
Tennyson: Sarah Grand’s The Heavenly Twins and the Ethics of Androgynous Rea-
ding», Victorian Review 23:2 (Winter 1997), σσ. 184-211, ἰδ. 202.

36 Ἡ λέξη «παιδίον» στὸν τίτλο ὡς μετάφραση τοῦ «Boy» σπάνια ἀπαντᾶται στὸ κεί-
μενο τοῦ συγκεκριμένου Βιβλίου. Ὁρισμένες φορὲς χρησιμοποιοῦνται οἱ ὅροι «νέος»
ἢ «νεανίσκος» καί, συχνότερα, τὸ «Διάβολης» (καὶ μὲ τὴ μορφὴ «Διαόλης») ποὺ
ἐνδεχομένως αὐξάνει τὸν κωμικὸ χαρακτήρα τῆς μεταμφίεσης, συνηθισμένης πρα-
κτικῆς τῶν Διδύμων, καὶ συγκαλύπτει τὸν ὁμοερωτικὸ χαρακτήρα τοῦ ἐπεισοδίου.



σύγχρονής του ἀγγλικῆς κριτικῆς37 καὶ τονίζει περισσότερο τὴν αὐτοτέλειά
του38. Στὸ κεφάλαιο αὐτὸ παρακολουθοῦμε τὶς κρυφὲς νυχτερινὲς συναν-
τήσεις ἀνάμεσα στὸν μοναχικὸ αἰνιγματικὸ Τενῶρο τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ
(μουσικός, ζωγράφος) καὶ τὴ μεταμφιεσμένη ὡς ὁ δίδυμος ἀδελφός της
Ἀγγέλικα (μουσικός, ποιήτρια). Ἡ ἐρωτότροπη συναναστροφή τους39 δια-
κόπτεται ἀπὸ τὸ ἀναποδογύρισμα τῆς βάρκας, τὸν παρ’ ὀλίγο πνιγμὸ τῆς
Ἀγγέλικας ποὺ καταλήγει στὴν ἀποκάλυψη τοῦ φύλου καὶ τῆς ἔγγαμης
κατάστασής της, στὸν θάνατο τοῦ Τενώρου ἀπὸ πνευμονία, καὶ στὴν ἐπι-
στροφὴ στὴν οἰκογενειακὴ ἑστία καὶ στὴ διαμεσολαβημένη κοινωνικὴ
δραστηριοποίησή της (γράφει τὶς ἀγορεύσεις τοῦ συζύγου της στὴ Βουλή,
πβ. Δ.Ο. 945).

Ἡ νεότερη βιβλιογραφία θεωρεῖ ὅτι μὲ τὸ Βιβλίο αὐτὸ ἡ Grand ὑπονο-
μεύει τὸ παραδοσιακὸ παράδειγμα τῶν ἑτερόφυλων σχέσεων μέσῳ τοῦ ὁμο-
ερωτικοῦ στοιχείου ποὺ διατρέχει τὴ συναναστροφὴ τῶν δύο χαρακτήρων,
καθὼς ὁ Τενῶρος, ἂν καὶ προσηλωμένος στὴν ἰδεατὴ εἰκόνα τῆς Ἀγγέλι-
κας, σταδιακὰ γοητεύεται ἀπὸ τὸν αὐθορμητισμὸ καὶ τὴ σπιρτάδα τοῦ νέου
συντρόφου του. Ἐπιπλέον, ἡ ἀνάδειξη τῆς ἐπιτελεστικότητας (performa-
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Ἀνάλογου τύπου συγκάλυψη σὲ κωμικὰ παράδοξους τόνους ἔχουμε, ὅταν ἀργότερα
ὁ Τενῶρος ρωτᾶ τὸν «νεανίσκο» τὸ ὄνομά του, καὶ ἐκεῖνος ἀπαντᾶ Claude (ἀρσενικὸ
καὶ θηλυκό), ἀπάντηση ποὺ ἐπισύρει τὴν εἰρωνεία τοῦ Τενώρου: «It is Maude you
mean; delicate, daintly, white-fingered Maude» (H.T. 402). Ὁ Παπαδιαμάντης ἀπο-
δίδει τὰ ὀνόματα ὡς Παφνούτιος καὶ Βαρσανούφιος χωρὶς τὰ σχόλια (Δ.Ο. 661)!

37 Ὁρισμένες κριτικὲς τῆς ἐποχῆς κάνουν λόγο γιὰ «ἐπεισόδιο» μεταξὺ Τενώρου καὶ
νεανίσκου καὶ τὸ χαρακτηρίζουν ὡς φιλικὴ σχέση: «episode of the friendship […] de-
licately and poetically treated» (Gentlewomen, 1893), «its single artistic episode, the
friendship of the Tenor and the supposed Boy» (William Barry, 1894)· βλ. τώρα στὴν
ἔκδοση Heilmann, ὅ.π. (σημ. 26), σσ. 442 καὶ 443 ἀντίστοιχα.

38 Μολονότι ὑπάρχει ὁμοφωνία ὡς πρὸς τὴν αἰσθητικὴ ποιότητα τοῦ Βιβλίου, ὑπάρχουν
διαφορὲς ὡς πρὸς τὸν εἰδολογικό του προσδιορισμό: ἄλλοι τὸ χαρακτηρίζουν ὡς
«σάτιρα» τῶν πουριτανικῶν ἠθῶν («one of the cleverest satires» στὸ Shafts) καὶ ἄλλοι
ὡς «εἰδύλλιο» («perfect idyll […] as beautiful as it is piquant» στὸ Review of Reviews
καὶ στὸ Nation)· βλ. τώρα στὴν ἔκδοση Heilmann, ὅ.π. (σημ. 26), σσ. 413, 428 καὶ
438.

39 Γιὰ τὸ οὐαϊλδικὸ πρότυπο τέτοιων σχέσεων βλ. Mouton, ὅ.π. (σημ. 35), σ. 193, καὶ
Demetris Bogiatzis, «Sexuality and Gender: “The Interlude” of Sarah Grand’s The
Heavenly Twins», ELT 44:1 (2001), σσ. 46-63, ἰδ. 48-49 μὲ ἀναφορὰ στὸ δίπολο παι-
δαγωγικῆς-παιδεραστικῆς ἕλξης.



tivity) τοῦ φύλου καὶ ἡ προβολὴ τῶν ἀνδρόγυνων καὶ δανδικῶν χαρακτη-
ριστικῶν τῶν ἡρώων (λεπτὰ χαρακτηριστικά, εὐαισθησία, ποιητικότητα,
καλλιτεχνία) ἐνισχύουν μιὰ ἀντισυμβατικὴ σύλληψη τῆς ἀνδροπρέπειας
καὶ ἀναδεικνύουν τὴ σημασιοδότηση τοῦ φύλου ὡς πλαστικῆς κοινωνικῆς
σύνθεσης ἀρσενικῶν καὶ θηλυκῶν στοιχείων40.

Στὸ πλαίσιο τῆς μετάφρασης, ὡστόσο, ἐπιδοτεῖται ἡ ἑρμηνεία τῆς πα-
τρικῆς (οἰονεὶ χριστιανικῆς) ἀγάπης41 τοῦ ἄσπιλου, ἀνιδιοτελῆ, ἀγγελικοῦ
Τενώρου42, ποὺ θυσιάζεται γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ἀξιοπρέπειας καὶ τῆς ψυχῆς
τῆς «ἀποπλανημένης» κόρης (Δ.Ο. 761). Τουτέστιν, ἡ μετάφραση ὑπο-
στέλλει τὰ ὁμοερωτικὰ καὶ παρακμιακὰ στοιχεῖα τοῦ κειμένου καί, δια-
τηρώντας τὸν ἔντονο πνευματικὸ συμβολισμό του, τείνει νὰ «ἐξαγνίσει» τὴ
σχέση προβάλλοντάς την μὲ ὅρους μαθητείας καὶ τρυφερῆς ἐπιείκειας τοῦ
ἀθώου δασκάλου πρὸς τὸν ἀξιέραστο καὶ χαρισματικό, καίτοι ἐγωτικὸ καὶ
ἀπρεπή, μαθητή του.

Τὰ σημάδια τῆς διαδικασίας αὐτῆς εἶναι πολλαπλά: ἀφαιροῦνται λέξεις
ἢ φράσεις ποὺ εἴτε περιγράφουν σαρκικὰ ἀγγίγματα τῶν συνομιλητῶν (π.χ.
Η.Τ. 382 / Δ.Ο. 634), εἴτε ὑποδηλώνουν τὴ διττὴ προσήλωση τοῦ εὐαίσθη-
του Τενώρου πρὸς τὴν ἀπόμακρη-ἐξιδανικευμένη Ἀγγέλικα, καθὼς καὶ τὴ
φροντίδα καὶ ἀγάπη του πρὸς τὸν λεπταίσθητο καὶ ἡδονικὸ «νεανίσκο» ποὺ
βρίσκεται κοντά του (Η.Τ. 385 / Δ.Ο. 638)43, εἴτε, τέλος, ὑπογραμμίζουν
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40 Βλ. μεταξὺ ἄλλων Mouton, ὅ.π. (σημ. 35), σ. 188, Heilmann, ὅ.π. (σημ. 26), σ. 268,
καὶ Bogiatzis, ὅ.π. (σημ. 39), ἴδ. σσ. 55-56. Ὅσον ἀφορᾶ εἰδικότερα τοὺς ἀνδρικοὺς
χαρακτῆρες, ἡ Heilmann, New Woman Fiction. Women Writing First-Wave Femi-
nism, Macmillan, London 2000, σ. 96, παρατηρεῖ ὅτι οἱ φεμινίστριες συγγραφεῖς τοῦ
fin-de-siècle ἔπλαθαν «ἀνδρόγυνους ἐραστὲς τῶν ὁποίων τὰ αἰθέρια σώματα καὶ ἡ
πνευματικότητα τοῦ νοῦ δὲν ἀπειλοῦσαν τὴ Νέα Γυναίκα».

41 Ὅπως, ἄλλωστε, συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς συγκαιρινοὺς μὲ τὸ μυθιστόρημα κριτικοὺς
οἱ ὁποῖοι προσλαμβάνουν τὸν Τενῶρο ὡς ἅγιο: «he is the saint of the story» (F. M.
Bird), «being the one sincere Christian in the book, was sure to behave like a saint and
a gentleman» (William Barry)· βλ. τώρα στὴν ἔκδοση Heilmann, ὅ.π. (σημ. 26), σσ.
418 καὶ 448 ἀντίστοιχα.

42 Τὸ χαϊδευτικὸ προσωνύμιο Ἰσραφίλ, ποὺ τοῦ προσδίδει ἡ Ἀγγέλικα (πβ. τὸ ὁμότιτλο
ποίημα τοῦ Ἔ. Ἄ. Πόε), τὸν παραλληλίζει μὲ τὸν ἄγγελο τῆς μουσικῆς ὁ ὁποῖος,
σύμφωνα μὲ τὴν ἰσλαμικὴ παράδοση, θὰ σαλπίσει τὴ Δευτέρα Παρουσία. Ἡ Lloyd,
ὅ.π. (σημ. 3), σ. 190, ἐπίσης παρατηρεῖ ὅτι ἡ δίψα τοῦ μελλοθάνατου Τενώρου λει-
τουργεῖ ὡς στοιχεῖο παραλληλισμοῦ του μὲ τὸν θυσιαζόμενο Χριστό.

43 Πβ. σημ. 36 παραπάνω. Βλ. ἀκόμα H.T. 400 / πβ. Δ.Ο. 658: ὁ Παπαδιαμάντης ἀφαι-



τὴν εὐαισθησία τοῦ Τενώρου (H.T. 399 / Δ.Ο. 656) καὶ τὴν αἰσθησιακή,
ἡδονικὴ φύση τοῦ ἀγοριοῦ44.

Ἐπιπλέον, ἡ πολυσημία λέξεων ἢ ἐκφράσεων περιστέλλεται, μὲ ἀποτέ-
λεσμα νὰ ἀποσιωπῶνται ἐρωτικὲς συνδηλώσεις ὅπως στὴ φράση «There
was no end to his indulgence of the Boy», ὅπου τὸ πολύσημο «indulgence»
ἀποδίδεται ἀνώδυνα ὡς «ἐπιείκεια» (Η.Τ. 403 / Δ.Ο.662). Ἄλλοτε, ἡ πα-
ραβατικὴ συμπεριφορὰ ποὺ προωθεῖ ἡ Ἀγγέλικα διορθώνεται. Χαρακτη-
ριστικὸ εἶναι τὸ σημεῖο ὅπου ἡ ἡρωίδα, μὲ τὴν ἐλευθερία ποὺ τῆς ἐπιτρέπει
ἡ παρενδυσία, κάνει λόγο γιὰ τὴν ἐπιθυμητὴ ἕνωσή της μὲ τὸν Τενῶρο καὶ
τοῦ ἀσκεῖ κριτικὴ γιὰ τὴν πλατωνικὴ μορφὴ τῶν αἰσθημάτων του ἀπέναντι
στὴν (πραγματικὴ) Ἀγγέλικα. Ἐπιστρατεύοντας τὴ Θεία Κωμωδία ὑπο-
στηρίζει ὅτι ὁ ἰδεατὸς ἔρωτας σκότωσε τὴ Βεατρίκη, ἐνῶ ἐὰν ὁ Δάντης «had
come to the scratch, as he should have done, she would have been all right»
(H.T. 396). Παραδόξως στὴ μετάφραση διαβάζουμε ὅτι «Ἐὰν ὁ Δάντης
ἤθελε νὰ ἔλθῃ εἰς τὴν πεζότητα τοῦ βίου, καθὼς κάμνουν ὅλοι, τὰ πράγ-
ματα θὰ ἐπήγαιναν ὄχι καλλίτερα» (Δ.Ο. 652, ἔμφαση δική μας). Ἡ θε-
ληματικὰ(;) λανθασμένη μετατροπὴ μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ στὸ πλαίσιο τῆς
παρατήρησης τοῦ Τενώρου ὅτι «ἡ Βεατρίκη ἦτο ὕπανδρος γυνή». Ἡ πα-
ρατήρηση διαβάζεται εἰρωνικά, ἀφοῦ καὶ ἡ Ἀγγέλικα, ποὺ βρίσκεται σὲ
ἀνάλογη κατάσταση, εἶναι ἕτοιμη νὰ παρακάμψει τὴ σύμβαση αὐτὴ χά-
ριν τοῦ Τενώρου.

Τὸ πιὸ χαρακτηριστικό, πάντως, παράδειγμα τῆς παπαδιαμαντικῆς
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ρεῖ μισὴ σχεδὸν σελίδα τοῦ ἀγγλικοῦ κειμένου, στὴν ὁποία παιγνιωδῶς τὸ ἀγόρι ἀνα-
φέρεται στὴν ἀγάπη τοῦ Τενώρου γι’αὐτόν («I am sure you love me»), ἀλλὰ καὶ στὰ
δικά του ἐρωτικὰ αἰσθήματα μεταχειριζόμενο τοὺς ἀποφθεγματικοὺς στίχους «All
love is sweet given or returned» ἀπὸ τὸ Prometheus Unbound τοῦ Σέλλεϋ. Πβ. Η.Τ.
424 / Δ.Ο. 692.

44 Βλ. π.χ. «But the Boy, smiling, put the question by. The easy, pleasure-loving, sen-
suous side of his nature was evidently uppermost, […]» (Η.Τ. 387) / «Ἀλλὰ ὁ Δια-
όλης, μειδιῶν παρέκαμψεν τὴν ἐρώτησιν. Δὲν ἐννοοῦσε ν’ ἀπαντήσῃ» (Δ.Ο. 641).
Καί: «The Tenor thought it [τὴ φωνὴ τοῦ ἀγοριοῦ] hardly rough enough for a boy of
his age, but it was in harmony with his fragile form, and delicate, effeminate featu-
res. […] and felt already that he should miss the Boy; and wondered, with retrospec-
tive self-pity, how he had managed to live at all with no such interest» (H.T. 392) /
«Ὁ Τενῶρος τὸν παρηκολούθει, ἔβλεπε τοὺς μορφασμούς του, ἐκύτταζε τοὺς λεπτοὺς
χαρακτῆρας του» (Δ.Ο. 646-647, ἔμφαση δική μας). Πβ. ἐπίσης Η.Τ. 402-403/Δ.Ο.
661 καὶ Η.Τ. 436 / Δ.Ο. 715.



ἀνάγνωσης τοῦ αἰσθηματικοῦ «ἐπεισοδίου» βρίσκεται σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς
ἀρχικὲς περιγραφὲς τῆς σχέσης τοῦ Τενώρου μὲ τὸν νεανία, στὴν ὁποία ὁ
μεταφραστής, μέσῳ κατάλληλων προσθαφαιρέσεων, ξεδιαλύνει τὴ νοη-
ματικὴ ἀοριστία τοῦ πρωτοτύπου προβάλλοντας τὴ δική του ἐκδοχή:

The Boy was associated in the Tenor’s mind with many sweet associations;
[...] and, further, with a sympathetic comprehension of those moments when gray
glimpses of the old cathedral, [...] set his whole poetic nature quivering, to the
unspeakable joy of it; joy sanctified by reverence, and enlarged beyond compa-
rison by love.

As their intimacy ripened there were times when, [...] he would work upon
the Tenor with little caressing ways that won his heart and drew from him, al-
though he was habitually undemonstrative, expressions of tenderness which
were almost paternal. (Η.Τ. 405, ἔμφαση δική μας).

Ὁ νεανίσκος ἦτο συνδεδεμένος εἰς τὸ πνεῦμα τοῦ Τενώρου μὲ πολλὰς ἄλλας
ἡδείας ἀναμνήσεις, ποιούσας ἵνα φρίσσῃ ἐξ ἡδονῆς ὅλη ἡ ποιητικὴ αὐτοῦ φύ-
σις, καὶ γεννώσας ἄφατον χαρὰν ἐξαγιαζομένην διὰ τοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς
εὐλαβείας, καὶ εὐρυνομένην ἀσυγκρίτως διὰ τοῦ ἁβροῦ πρὸς τὴν ἀδελφὴν
ἐκείνου αἰσθήματος. Ἡ πρὸς τὸν νέον δὲ στοργή του ἔτεινε νὰ καταστῇ πα-
τρικὴ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ. (Δ.Ο. 664, ἡ ἔμφαση δική μας).

6. i) Τὸ θέμα τῶν διακειμενικῶν σχέσεων εἶναι ἰδιαίτερα σύνθετο, καθὼς
τὸ κείμενο τῆς Grand χτίζει τὴν ἀνατρεπτικὴ στάση του πρὸς τὴν πα-
τριαρχία ὄχι μόνο μέσῳ τῆς διδακτικῆς ρητορικῆς του ἀλλὰ καὶ μέσῳ τῆς
ὑπονόμευσης ἢ τῆς ἐπανανάγνωσης τοῦ ἀνδρικοῦ λόγου, λογοτεχνικοῦ,
κριτικοῦ καὶ ἐπιστημονικοῦ. Εἰδικότερα, ὁ διάλογος τῆς Grand μὲ τὸν λο-
γοτεχνικὸ κανόνα τῆς ἐποχῆς της, στὸν ὁποῖο θὰ ἑστιάσουμε, εἶναι ἀφενὸς
συστηματικὸς καὶ ἀφετέρου πολύμορφος, καθὼς κινεῖται μεταξὺ «μίμησης
καὶ χλεύης» («mimicry and mockery»), ὅπως ἔχει προσφυῶς παρατηρή-
σει ἡ Ann Heilmann45.

Τὸ ζήτημα ποὺ τίθεται εἶναι κατὰ πόσο καὶ μὲ ποιοὺς τρόπους ὁ Πα-
παδιαμάντης ἐπιχειρεῖ νὰ ἀνασυστήσει τὸ διακειμενικὸ δίκτυο τοῦ μυθι-
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45 Βλ. Ann Heilmann, New Woman strategies. Sarah Grand, Olive Schreiner, Mona
Caird, Manchester University Press, Manchester/ New York 2004, σσ. 2, 38 καὶ 44.
Γιὰ τὴν ὑπονόμευση τοῦ πατριαρχικοῦ λογοτεχνικοῦ κανόνα βλ. ἀκόμα Mouton, ὅ.π.
(σημ. 35), σ. 185.



στορήματος τῆς ἀγγλίδας συγγραφέως. Προκαταρκτικὰ διαπιστώνουμε
ὅτι ἡ πολυεπίπεδη αὐτὴ διαπλοκὴ ἐν μέρει μόνο γίνεται ὁρατὴ στὴν πα-
παδιαμαντικὴ μετάφραση. Ἐκ τῶν πραγμάτων, ὁ ἐντατικὰ ἐργαζόμενος
μεταφραστὴς ἦταν ἀδύνατο νὰ ἐλέγξει τὶς πηγὲς τῶν πολλαπλῶν παρα-
θεμάτων καὶ ἀναφορῶν τῆς Grand. Ἐπιπλέον, παραμένει ἀνοιχτὸ τὸ ζή-
τημα τοῦ κατὰ πόσο γνώριζε ὁ Παπαδιαμάντης τὰ κλασικὰ (καὶ ὄχι μό-
νον) κείμενα τῆς ἀγγλικῆς λογοτεχνίας γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἀνιχνεύσει καὶ
στὴ συνέχεια νὰ ἀποδώσει τὸ διακειμενικὸ παιγνίδι. Οὕτως ἢ ἄλλως οἱ
ἀγγλόφωνοι ἀναγνῶστες ἦταν σὲ πλεονεκτικὴ θέση ὡς πρὸς τὴν κατα-
νόηση τοῦ διαλόγου τῆς Grand μὲ τὴν ἀγγλικὴ λογοτεχνία καὶ τὴν κοι-
νωνικοπολιτική τους πραγματικότητα σὲ σχέση μὲ τὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ
μιᾶς ἑλληνικῆς ἐφημερίδας. Ἀκόμα καὶ ἂν ὁ μεταφραστὴς παρεῖχε πλη-
ροφορίες καὶ ἐπεξηγήσεις ποὺ θὰ διευκόλυναν τὴν ἀναγνώριση τῶν δια-
κειμένων, ἡ ἀποτίμηση τοῦ σημασιολογικοῦ τους βάρους ἦταν ἐκ τῶν
πραγμάτων περιορισμένη λόγῳ τῆς ἔλλειψης ἐξοικείωσης τοῦ μέσου
Ἕλληνα ἀναγνώστη τόσο μὲ τὴν ἀγγλικὴ λογοτεχνικὴ παράδοση, ὅσο καὶ
μὲ τὰ συμφραζόμενα τοῦ φεμινιστικοῦ καὶ τοῦ θεοσοφικοῦ λόγου στὴ βι-
κτωριανὴ Ἀγγλία τοῦ fin-de-siècle. Ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἄποψη, ἡ ἀποσιώπηση
ἢ ὁ ἐξοβελισμὸς τῶν ἀναφορῶν ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κείμενο ἐνδέχεται νὰ
ὑπῆρξε ἀποτέλεσμα μεταφραστικῆς ἐπιλογῆς καὶ ὄχι ἁπλῶς δυσκολίας.

Ὁ διακειμενικὸς διάλογος διεξάγεται τόσο στὸ περι-κείμενο, μέσῳ τῶν
ἐπιγραφῶν ποὺ εἰσάγουν τὰ ἕξι Βιβλία τοῦ μυθιστορήματος, ὅσο καὶ στὸ κυ-
ρίως κείμενο. Θὰ ξεκινήσουμε μὲ τὸ πρῶτο καὶ θὰ σχολιάσουμε, στὴ συ-
νέχεια, ὁρισμένες ἀπὸ τὶς ποιητικὲς καὶ τὶς μυθιστορηματικὲς ἀναφορὲς ποὺ
γίνονται στὴν ἀφήγηση.

6. ii) Οἱ προμετωπίδες στὸ Heavenly Twins προέρχονται ἀπὸ δύο πεδία, τὸ
ἐπιστημονικὸ καὶ εὐρύτερα φιλοσοφικὸ (Βιβλία 1 καὶ 2), καὶ τὸ λογοτεχνικὸ
καὶ ἀποκλειστικὰ ποιητικό (Βιβλία 3-6). Πιὸ δραστικὴ εἶναι ἡ ἐπέμβαση
τοῦ μεταφραστῆ στὸ περι-κείμενο τῶν δύο πρώτων Βιβλίων, τὸ ὁποῖο,
ὅπως θὰ δοῦμε, συρρικνώνεται δραστικά. Ἀναλυτικότερα, τὸ πρῶτο Βιβλίο
εἰσάγεται μὲ δύο ἐπιγραφές. Ἡ πρώτη προέρχεται ἀπὸ τὴν αἰσθητικὴ
πραγματεία τοῦ Edmund Burke γιὰ τὸ Ὑπερβατό (A Philosophical Enquiry
into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful, 1757), ὅπου ἡ νε-
ότης ὡς μορφὴ τοῦ μὴ ὁλοκληρωμένου, συνδέεται μὲ τὴ δημιουργικὴ δύ-
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ναμη τῆς φαντασίας46. Ἡ δεύτερη ἀντλεῖται ἀπὸ αὐτοβιογραφικὴ σημεί-
ωση τοῦ Δαρβίνου (The Life and Letters of Charles Darwin, including an
autobiographical chapter, edited by his son Francis Darwin, 1887), μὲ τὴν
ὁποία ὑποστηρίζει ὅτι οἱ ἀνθρώπινες διανοητικὲς ἱκανότητες εἶναι ἐγγενεῖς
καὶ ἐλάχιστα διαμορφώνονται ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευση ἢ τὸ περιβάλλον. Σὲ δαρ-
βινικὲς ἀπόψεις παραπέμπει ἡ Grand καὶ μὲ τὴ δεύτερη ἐπιγραφὴ τοῦ δεύ-
τερου Βιβλίου ποὺ ἀντλεῖται ἀπὸ ἐπιστολὴ τοῦ Δαρβίνου, στὴν ὁποία συμ-
φωνεῖ μὲ τὸν σύγχρονό του στοχαστὴ τῆς ἐξέλιξης Alfred Wallace, ὅτι ὁ
ἀγώνας τῶν ἀνθρώπινων εἰδῶν γιὰ τὴν ἐπικράτηση ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὰ δια-
νοητικὰ καὶ ἠθικὰ χαρακτηριστικά τους47. Ἀνάλογη εἶναι ἡ ἄποψη τοῦ
Ἄγγλου συγγραφέα Walter Savage Landor (1775-1864), ποὺ παρατίθεται
στὴν πρώτη προμετωπίδα τοῦ δεύτερου Βιβλίου, ὅτι ὁ γάμος εἶναι σημαν-
τικότερος ἀπὸ τὸν θάνατο, ἀφοῦ μέσῳ αὐτοῦ καθορίζονται τὰ βιολογικὰ χα-
ρακτηριστικὰ τῶν ἀνθρώπινων γενεῶν48.

Ὁ Παπαδιαμάντης ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὴ μετάφρασή του τὶς προμετωπίδες τοῦ
πρώτου καὶ τοῦ δεύτερου Βιβλίου, διατηρώντας μόνο, καὶ μάλιστα ἐλαφρῶς
ἀλλοιωμένη, τὴ φράση τοῦ Landor γιὰ τὴ σπουδαιότητα τοῦ γάμου. Οἱ ἀπα-
λοιφὲς ὑπαγορεύονται ἕως ἕναν βαθμὸ ἀπὸ τυπογραφικοὺς λόγους, καθὼς
οἱ διπλὲς προμετωπίδες θὰ καταλάμβαναν ἕνα δυσανάλογα μεγάλο μέρος
τῆς ἐπιφυλλίδας ἀφήνοντας ἐλάχιστο χῶρο στὴν κυρίως ἀφήγηση. Ἐπειδὴ
ὅμως σὲ ἄλλες περιπτώσεις μακροσκελεῖς λογοτεχνικὲς ἐπιγραφὲς δια-
τηροῦνται, εἶναι πιθανὸ ὁ Παπαδιαμάντης νὰ ἐξοβέλισε τὶς προμετωπίδες
τῶν δύο πρώτων Βιβλίων ἀντιδρώντας στὶς θεωρίες γιὰ τὴν ἐξέλιξη καὶ τὴν
ἠθικὴ τελείωση τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους, ποὺ ἐκπροσωποῦνται κυρίως ἀπὸ
τὸν Δαρβίνο.
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46 Βλ. σχετικὰ Sophie Thomas, Romanticism and Visuality. Fragments, History, Spec-
tacle, Routledge, New York / London 2008, σ. 22.

47 Ἡ Grand παραθέτει ἐσφαλμένα (τὸ σωστὸ εἶναι: «yet I had got as far as to see with
you, that the struggle between the races of man depended entirely on intellectual and
moral qualities», «Charles Darwin to A. R. Wallace, 28 [May 1864]», www.darwin-
project.ac.uk.entry-4510). Γιὰ τὶς θέσεις τοῦ Wallace καὶ τοῦ Darwin σχετικὰ μὲ τὴν
τελειοποίηση τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους μέσῳ τῆς ἐπικράτησης τῶν διανοητικὰ ἰσχυ-
ρότερων ἀνθρώπινων γενῶν, βλ. Robert J. Richards, Darwin and the Emergence of
Evolutionary Theories of Mind and Behavior, University of Chicago Press, Chicago
1987, σσ. 165-168, ὅπου σχολιάζεται ἡ συγκεκριμένη ἐπιστολή.

48 Βλ. στὸ John Foster, Walter Savage Landor. A Biography, Fields, Osgood, & Co., Bo-
ston 1869, σημ. στη σ. 444.



Ἀνεξάρτητα, πάντως, ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ τὴν ὑπαγόρευσαν, ἡ συρ-
ρίκνωση τοῦ περι-κειμένου δὲν ἐπιτρέπει στὸν ἀναγνώστη τῆς μετάφρασης
νὰ ἀντιληφθεῖ τὸ πλαίσιο ἐντὸς καὶ ἐνάντια στὸ ὁποῖο προωθεῖ ἡ Grand τὴν
ἐπιχειρηματολογία της ὑπὲρ τοῦ δικαιώματος τῆς ἐπιλογῆς στὸν γάμο ἢ
τῆς σεξουαλικῆς ἀποχῆς. Ὁ δαρβινισμὸς καὶ ἡ εὐγονικὴ (μὲ βασικό της
ἐκπρόσωπο τὸν Francis Galton) συγκροτοῦν στὴ βικτωριανὴ Ἀγγλία τὸ κυ-
ρίαρχο ἐπιστημονικὸ παράδειγμα γιὰ τὴν ἐξέλιξη καὶ τὴ βελτίωση τῶν
εἰδῶν. Ἡ ἀγγλίδα συγγραφέας ἀναπτύσσει τὶς δικές της θέσεις παράλληλα
μὲ αὐτὸν τὸν λόγο ὑπηρετώντας μιὰ φεμινιστικὴ ἐκδοχὴ τῆς εὐγονικῆς
σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία, ὅπως ἀναφέραμε, μέσῳ τῆς κατάλληλης ἐπι-
λογῆς συντρόφου καὶ τῆς ὑγιοῦς ἀναπαραγωγῆς τῆς οἰκογένειας, οἱ γυ-
ναῖκες συντελοῦν στὴν καθαρότητα τῆς βρετανικῆς φυλῆς (race) καὶ
στὴν αὐτοκρατορική της ὑπεροχή49. Ταυτόχρονα, ὅμως, ἡ ἴδια ὑπονομεύει
τὶς ἀπόψεις τῶν δαρβινιστῶν γιὰ τὸν καθοριστικὸ ρόλο τῆς φύσης στὴν
ἀνθρώπινη ἐξέλιξη καὶ τὴν ἐγγενὴ διανοητικὴ κατωτερότητα τοῦ γυναι-
κείου φύλου, μέσῳ τῆς κριτικῆς ποὺ ἀσκεῖ στὸ μυθιστόρημά της ἐναντίον
τῆς ἄνισης κοινωνικῆς μεταχείρισης τῶν δύο φύλων καὶ τοῦ αἰτήματος
ὑπὲρ τῆς ἐκπαίδευσης καὶ τῆς κοινωνικῆς ἀγωγῆς τῶν γυναικῶν, καθὼς
ἐπίσης καὶ μέσῳ τῆς προβολῆς τοῦ genius ὡς σύνθεσης ἀρσενικῶν καὶ θη-
λυκῶν χαρισμάτων50.
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49 Γιὰ τὴ θεώρηση τῆς Grand ὡς ἐκπροσώπου τοῦ βιολογικοῦ προκαθορισμοῦ καὶ τοῦ
«εὐγονικοῦ φεμινισμοῦ» («eugenic feminism») βλ. κυρίως Angelique Richardson,
Love and Eugenics in the Late Nineteenth Century. Rational Reproduction and the New
Woman, Oxford University Press, Oxford / New York 2003, σσ. 95-131. Η Heilmann,
ὅ.π. (σημ. 45), σ. 14 σημειώνει ὅτι ὡς «φεμινίστρια τῆς κοινωνικῆς καθαρότητας
προώθησε εὐγονικὲς λύσεις στὰ κοινωνικὰ προβλήματα», ἐνῶ ἡ Lloyd, ὅ.π. (σημ.
3), σ. 183-184, θεωρεῖ ὅτι στὸ H.T. ἡ Grand χρησιμοποιεῖ ἐπιλεκτικὰ τὸν εὐγονικὸ
λόγο ἐναντίον τῆς ἄστατης σεξουαλικῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἀνδρῶν, ἑστιάζοντας στὶς
κληρονομικὲς συνέπειες τῆς σύφιλης.

50 Γιὰ τὸν ὁρισμὸ τοῦ genius ὡς ἕνωσης ἀρσενικῶν καὶ θηλυκῶν χαρακτηριστικῶν βλ.
H.T. 403. Σχετικὰ μὲ τὰ παραπάνω θέματα βλ. Patricia Murphy, «Reevaluating Fe-
male “Inferiority”: Sarah Grand Versus Charles Darwin», Victorian Literature and
Culture, 26:2 (1998), σσ. 221-236, μὲ εἰδικότερη ἀναφορὰ στὸ The Beth Book· Mur-
phy, ὅ.π. (σημ. 4), σσ. 110-111· Bogiatzis, ὅ.π. (σημ. 39), σ. 58· Lowenstein, ὅ.π.
(σημ. 16), σσ. 435-437· καὶ Ann-Barbara Graff, «Annesley Kenealy and Sarah
Grand: Biopower and the Limits of the New Woman», στὸ Tamara S. Wagner (ed.),



Ὅσον ἀφορᾶ στὶς προμετωπίδες τῶν ὑπόλοιπων Βιβλίων, ἡ μεταφρα-
στικὴ πρακτικὴ τοῦ Παπαδιαμάντη ποικίλλει, τείνοντας συνηθέστερα
πρὸς τὴν οἰκονομικὴ ἀπόδοση καὶ σπανιότερα πρὸς τὴν ὁλοκληρωμένη με-
τάφρασή τους. Ἔτσι, ἡ ἐπιγραφὴ τοῦ τρίτου Βιβλίου ἀπὸ τὴν πρώτη πράξη
τοῦ Prometheus Unbound (1820) τοῦ Percy Bysshe Shelley (στ. 616-631)
ἀποδίδεται συντετμημένη. Ὁ Παπαδιαμάντης μεταφέρει ἀποσπασματικὰ
μόνο τὴν εἰσαγωγὴ ἀπὸ τὰ τελευταῖα λόγια τῆς Ἐρινύας πρὸς τὸν Προ-
μηθέα ἀποδίδοντας ἀπροσδόκητα τὸ Fury ὡς Μαινὰς («Fury: Blood thou
canst see, and fire; and canst hear groans;– / Worse things, unheard, unseen,
remain behind. / Prometheus: Worse?» / «Μαινάς· “Αἷμα θὰ ἴδῃς καὶ θ’/
ἀκούσῃς οἰμωγάς. / Ἀνήκουστα, ἀόρατα,/ ἀσύλληπτα!”» H.T. 241 / Δ.Ο.
412), ἐνῶ παραλείπει τοὺς ἑπόμενους καίριους στίχους ποὺ περιγράφουν τὰ
καθημερινὰ δεινά (τὸν φόβο, τὴν ὑποκρισία, τὴ σύγχυση), τὰ ὁποῖα ταλα-
νίζουν τὴν ἀνθρώπινη κοινωνία καὶ ἀποτελοῦν τὶς χειρότερες πληγές της,
καθὼς προέρχονται ἀπὸ τὴν ἐσωτερική της δυσλειτουργία51. Ἡ συντε-
τμημένη μετάφραση τῆς προμετωπίδας δὲν ἐπιτρέπει νὰ φανεῖ ἡ στοίχιση
τῆς ρητορικῆς τῆς Grand μὲ τὸν ἐπαναστατικὸ κοινωνικὸ ὁραματισμὸ τοῦ
Σέλλεϋ, θεμελιωμένο στὴ δύναμη τῆς ἐλεύθερης βούλησης καὶ τῆς ἐναν-
τίωσης στὴν καταπίεση τῆς πατρικῆς θεϊκῆς ἐξουσίας. Ἐντύπωση προ-
καλεῖ καὶ ἡ μετάφραση τοῦ τίτλου τοῦ περίφημου ἀλληγορικοῦ δράματος
τοῦ Σέλλεϋ Prometheus Unbound ὡς Προμηθεὺς ἀδέσμευτος52.

Γενικότερα, ὁ Παπαδιαμάντης δὲν φαίνεται νὰ εἶναι ἐξοικειωμένος μὲ
τὸν ποιητικὸ λόγο τοῦ Σέλλεϋ, ὁ ὁποῖος –δίπλα στὸ ἔργο τοῦ Tennyson καὶ
τοῦ Shakespeare– συνιστᾶ ἕνα ἀπὸ τὰ ἐπαναλαμβανόμενα διακείμενα τῆς
Grand. Ἡ ἀμηχανία τοῦ μεταφραστῆ εἶναι ἔκδηλη καὶ στὸ τέταρτο Βιβλίο,
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Antifeminism and the Victorian Novel. Rereading Nineteenth-Century Women
Writers, Camria Press, Amherst, New York 2009, σσ. 271-295, 277 καὶ 285-287.

51 Γιὰ σχολιασμὸ τῶν στίχων βλ. Shelley’s Prometheus Unbound, A Variorum Edition,
edited by Lawrence John Zillman, University of Washington Press, Seattle 1959, σσ.
397-399.

52 Ἀξίζει νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι σὲ σημείωση τῆς Διεύθυνσης τῆς Ἑστίας, Σ.τ.Ε.
[μᾶλλον Ν. Γ. Πολίτης], Ἑστία, τ. 29, ἀρ. 25 (1890), σ. 392, ποὺ συνοδεύει τὴ με-
τάφραση τοῦ ποιήματος «Ὁ Κορυδαλὸς (Shelley)» [«To a Skylark», 1820] ἀπὸ τὸν
Ἀργύρη Ἐφταλιώτη, τὸ ἔργο ἀναφέρεται ἁπλῶς ὡς Προμηθεύς, καὶ ὁ Σέλλεϋ θε-
ωρεῖται σχεδὸν ἄγνωστος στὴν Ἑλλάδα, γεγονὸς ποὺ ἀποδίδεται στὴ μακρόχρονη
αἴγλη τῆς βυρωνικῆς ποίησης.



ὅταν μεταφέρει μὲ ἀκρίβεια ἀλλὰ σὲ πεζὸ λόγο τοὺς στίχους ἀπὸ τὸ «The
Witch of Atlas» (1824) γιὰ τὸ ἄφυλο, ἰσόρροπα πλασμένο, δημιούργημα τῆς
Μάγισσας τοῦ Ἄτλαντος ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Τενῶρος προκειμένου νὰ
προσδιορίσει τὸ «δαιμόνιον πνεῦμα» (genius). Ἐδῶ ὁ Παπαδιαμάντης ἀπο-
δίδει λανθασμένα τὸν τίτλο τοῦ ποιήματος ὡς «Μάγον τοῦ Ἄτλαντος» (H.T.
403 / Δ.Ο. 662)53.

Στὴν περίπτωση τῶν προμετωπίδων τοῦ πέμπτου Βιβλίου, ποὺ ἀν-
τλοῦνται ἀπὸ τὴν ποίηση τῆς Elisabeth Barrett Browning, ὁ Παπαδιαμάν-
της ἀποδίδει μόνο τὴν πρώτη54 μὲ τὴν ἀρχικὴ στροφὴ τοῦ «Confessions»
(1850), πιθανότατα, γιὰ λόγους οἰκονομίας. Ἐνδέχεται, πάντως, ἡ προτί-
μησή του νὰ μὴν εἶναι τυχαία, καθὼς οἱ στίχοι τῆς Browning ἐκφράζουν τὴν
ψυχικὴ ἔνταση ἀνάμεσα στὶς δύο ὑποστάσεις τοῦ μονολογοῦντος ἐγώ (τὴν
ἐξομολογούμενη καὶ τὴν ἐξελεγκτικὴ συνείδησή του)55. Ἡ ἀφαίρεση ἀπὸ τὸν
Παπαδιαμάντη τοῦ τελευταίου στίχου τῆς ἐπιγραφῆς, ὅπου τὸ ἐλέγχον ὑπο-
κείμενο παραλληλίζεται μὲ τοὺς ἀγγέλους τῆς κρίσεως, ὀφείλεται μᾶλλον
στὴν ἀσάφεια τοῦ ἀγγλικοῦ παραθέματος ἀπὸ λάθος τῆς Grand56.
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53 Στὸ τέταρτο Βιβλίο ἡ ποίηση τοῦ Σέλλεϋ χρησιμοποιεῖται δύο ἀκόμα φορὲς γιὰ νὰ
ὑπομνηματίσει τὸν ὑποβόσκοντα ἔρωτα μεταξὺ νεανία καὶ Τενώρου. Τὸ πρῶτο πα-
ράθεμα περικόπτεται (βλ. σημ. 43 παραπάνω). Τὸ δεύτερο, ὁ εἰσαγωγικὸς στίχος «I
arise from dreams of thee» ἀπὸ τὸ ὁμότιτλο ποίημα ποὺ τραγουδᾶ ὁ Τενῶρος, ἀποδί-
δεται πεζολογικά («Ξυπνῶ ἀπ’ ὄνειρα γιὰ σένα»), καὶ ἐνῶ στὴν ἀφήγηση ἐξαίρεται
ὡς «the most love-sweet song ever written», στὴ μετάφραση περιγράφεται ὡς τὸ προ-
οίμιο ἑνὸς ἁπλῶς «ὡραίου ἐρατεινοῦ ἄσματος» (H.T. 439 / Δ.Ο. 719): γιὰ ἀκόμα μιὰ
φορά, ὁ ἐρωτισμὸς τῆς σχέσης ὑποτονίζεται. Ὁ Σέλλεϋ (ὡς Σέλεϋ) περιγράφεται ἀπὸ
τὴν ἀρχὴ κιόλας τοῦ μυθιστορήματος μέσῳ τῆς ἀποφθεγματικῆς γνώμης τοῦ Mat-
thew Arnold ὡς «ἀνωφελὴς» μεγαλοφυΐα (ineffectual genius) (H.T. 33 / Δ.Ο. 55-56).

54 Ἡ δεύτερη προμετωπίδα προέρχεται ἀπὸ τὴν καταληκτικὴ στροφὴ τοῦ «Calls on the
Heart» (1850).

55 Γιὰ τὶς ἑρμηνεῖες τῶν στίχων αὐτῶν βλ. τὰ σχόλια τῶν ἐκδοτῶν στὸ The Works of
Elizabeth Barrett Browning, vol. 2, Poems, 4th edn (1856), continued, Volume Editors
Marjorie Stone and Beverly Taylor, Pickering & Chatto, London 2010, σσ. 245-246.

56 Πβ. H.T. 463: «“And I pour it out to the bitter lees. / As if the angel of judgement
stood over me strong at last / Or as thou wert as these”» / Δ.Ο. 763: «“Καὶ μέχρι
τρυγὸς τῆς πικρᾶς τὸ ἐκχύνω ἐνώπιόν σου / Ὡς ἐὰν ἐπήρχετο κραταιὸς ἐπ’ ἐμὲ ὁ
ἄγγελος τῆς κρίσεως.”» / «Confessions» (The Works of Elizabeth Barrett Browning,
ὅ.π. (σημ. 55), σ. 247): «“And I pour it out to the bitter lees, / As if the angels of judg-
ment stood over me strong at the last, / Or as thou wert as these!”» Ἡ Grand παρα-



6. iii) Τέλος, οἱ ἐπιγραφὲς τοῦ τέταρτου καὶ τοῦ ἕκτου Βιβλίου προέρχον-
ται ἀπὸ τὸν Σαίξπηρ. Θὰ συνεξετάσουμε τὴν ἀπόδοσή τους μὲ αὐτὴν τῶν
ἐντὸς κειμένου σαιξπηρικῶν διακειμένων, προκειμένου νὰ σκιαγραφήσου-
με πληρέστερα τὴ σχέση τοῦ μεταφραστῆ Παπαδιαμάντη μὲ τὸν λόγο τοῦ
Ἄγγλου δραματουργοῦ, ἔργα τοῦ ὁποίου τὴν περίοδο ἀκριβῶς αὐτὴ ἀνε-
βαίνουν ἐπανειλημμένα στὶς ἀθηναϊκὲς σκηνές57.

Ἀναλυτικότερα, στὸ μυθιστόρημα χρησιμοποιοῦνται στίχοι ἢ φράσεις
ἀπὸ τὰ ἔργα:

• Βασιλιὰς Ἰωάννης (The Life and Death of King John, Act 3, Sc. 4:
H.T. 122 / Δ.Ο. 212).

• Ἄλμετ (Hamlet, Act 1, Sc. 4: H.T. 265 / Δ.Ο. 447, καὶ Act 3, Sc. 1:
Η.Τ. 526 / Δ.Ο. 875).

• Οἱ δύο εὐγενεῖς τῆς Βερώνης (Two Gentlemen of Verona, Act 2, Sc.
7: Η.Τ. 353 / Δ.Ο. 589).

• Ἡ Τρικυμία (The Tempest, Act 4, Sc.1: H.T. 387 / Δ.Ο. 639-640).
• Μὲ τὸ ἴδιο μέτρο (Measure for Measure, Act 2, Sc. 2: H.T. 454 / Δ.Ο.

747).
• Ὁ ἔμπορος τῆς Βενετίας (The Merchant of Venice, Act 3, Sc. 2: H.T.

526 / Δ.Ο. 874-875).
• Ὅπως ἀγαπᾶς (As you like it)58.
• Ὀθέλλος (Othello, Act 5, Sc. 2: H.T. 553 / Δ.Ο. 922).
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θέτει λανθασμένα καὶ τὸν προηγούμενο στίχο «As the angels of resurrection shall do
it at the last» ὡς «As the angel of recollection shall do it at last!». Ὁ Παπαδιαμάν-
της ἀκολουθεῖ τὸ κείμενο τῆς Grand.

57 Ἡ ἀνίχνευση τῶν κειμένων ποὺ συγκατοικοῦν στὴν ἐφημερίδα μὲ τὶς ἐπιφυλλίδες
τῶν Δ.Ο. φωτίζει συναρτήσεις τῆς μετάφρασης μὲ τὴ σύγχρονή της κοινωνικὴ
πραγματικότητα. Τὴν ἐποχὴ τῆς δημοσίευσης τοῦ μυθιστορήματος βρίσκουμε, γιὰ
παράδειγμα, ἀναγγελίες παραστάσεων καὶ κρίσεις γιὰ τὶς «ἐνσαρκώσεις» τῆς
«διανοίας τοῦ μεγάλου ποιητοῦ» ἀπὸ τὸν Νικόλαο Λεκατσᾶ. Βλ., μεταξὺ ἄλλων,
«Θέατρον Ὁμονοίας», Ἀκρόπολις, 1/6/1895, ἢ «Κατέπληξεν…», Ἀκρόπολις,
2/6/1895, ὅπου καὶ τὸ παράθεμα. Γιὰ τὴ συμβολὴ τοῦ «ἀναμορφωτῆ» ἠθοποιοῦ στὴν
πρόσληψη τοῦ Σαίξπηρ στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἐπιτυχία τῶν παραστάσεων τοῦ θιά-
σου του τὸ δεύτερο ἑξάμηνο τοῦ 1895 βλ. Ἀντρέας Δημητριάδης, Σαιξπηριστής, ἄρα
περιττός. Ὁ ἠθοποιὸς Νικόλαος Λεκατσᾶς καὶ ὁ δύσβατος δρόμος τῆς θεατρικῆς
ἀνανέωσης στὴν Ἑλλάδα τοῦ 19ου αἰώνα, Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης,
Ἡράκλειο 2006, ἰδ. σσ. 119-123 καὶ 207-213.

58 Ὅπως ἔχει δείξει ἡ Susan Navarette, «As You Like It: A Source for Sarah Grand’s



Ὁ Παπαδιαμάντης μεταφράζει πάντοτε ἀπευθείας ἀπὸ τὸ κείμενο τῆς
Grand, χωρὶς νὰ ἀνατρέχει στὶς γνωστὲς μεταφράσεις τῆς ἐποχῆς, ὅπως
ἐκεῖνες τοῦ Πολυλᾶ καὶ τοῦ Βικέλα. Μὲ ἐξαίρεση τὶς προμετωπίδες, ὅπου
ἀκολουθώντας ἐν μέρει τὸ πρωτότυπο, παραθέτει τὴν πρώτη φορὰ τὸ ὄνομα
τοῦ δημιουργοῦ ἀλλὰ ὄχι τὸν τίτλο τοῦ ἔργου (Η.Τ. 353: Two Gentlemen of
Verona /Δ.Ο. 589: Σαίξπηρ) καὶ τὴ δεύτερη τὸν τίτλο τοῦ ἔργου ἀλλὰ ὄχι
τὴν πράξη καὶ τὸν ἀριθμὸ στίχου (H.T. 553: Othello, Act V, Sc. II / Δ.Ο. 922:
Σαιξπήρου Ὀθέλλος), ὁ Παπαδιαμάντης δὲν ἐνημερώνει ὁ ἴδιος τοὺς ἀ-
ναγνῶστες του γιὰ τὸν συγγραφέα ἢ τὴν πηγὴ τῶν χωρίων παρὰ μιὰ καὶ
μοναδικὴ φορά, ὅταν μεταφέρει τὸν περίφημο στίχο «Must be something rot-
ten in the state of Denmark» ἀπὸ τὸν Ἄμλετ, ποὺ τὸν μεταφράζει «Κάτι
σαπρὸν πρέπει νὰ ὑπάρχῃ, βέβαια, “εἰς τὴν κατάστασιν τῆς Δανίας”, ὡς
λέγει ὁ Ἁμλέτος, [...]» (Δ.Ο. 447, ἔμφαση δική μας)59. Ὅταν, πάλι, μετα-
φέρει τὸν ἐξίσου παροιμιώδη στίχο «Νὰ εἶνέ τις ἢ νὰ μὴν εἶνε, τοῦτ’ ἐστὶ τὸ
ζήτημα» μεταγράφει τὸ ὄνομα Shaekespeare ἐντὸς τῆς ἴδιας σελίδας δια-
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The Heavenly Twins», Turn-of-the-Century Women (TCW), 4:2 (Winter 1987), σσ.
42-47, ἡ Grand ἀκολουθεῖ μοτίβα τῆς σαιξπηρικῆς βουκολικῆς κωμωδίας, ταυτό-
χρονα, ὅμως, ἐπαναπροσδιορίζει τὸ θέμα τῆς εὐτυχοῦς ἔκβασης τοῦ ἔρωτα. Ἡ πα-
ράφραση τῆς προτροπῆς τῆς σαιξπηρικῆς Rosalind πρὸς τὴ Phebe «And thank Hea-
ven, fasting, for a good man’s love» (Act 3, Sc. 5), ποὺ ἐμπεριέχεται στὴ
συγκαταβατικὴ δήλωση τῆς Ἀγγέλικας «I am – I am grateful for the blessing of a
good man’s love» (Η.Τ. 551, βλ. σχόλιο τῆς Navarette στὶς σσ. 45-47) ἐξαφανίζεται
στὴν παπαδιαμαντικὴ μετάφραση «Εἶμαι … εἶμαι εὐγνώμων διὰ τὴν ἀγάπην σου»
(Δ.Ο. 921). Ἐπίσης, ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ ἀπόδοση τοῦ ὀνόματος «As-You-Like-
It», μὲ τὸ ὁποῖο ὀνοματίζει στὸ ἕκτο Βιβλίο ὁ ἰατρὸς Γάλβρεθ τὴν ὑγρὴ καὶ συναι-
σθηματικὰ ψυχρὴ οἰκία τῆς Εὐάδνης καὶ τοῦ Κόλχων. Ὁ Παπαδιαμάντης παρα-
φράζει ὡς «Εὐαρέσκεια» (H.T. 566 κ.ἑ. / Δ.Ο. 944). Μολονότι, ἔτσι, παρακάμπτεται
ἡ διαπλοκὴ τοῦ ἀγγλικοῦ μυθιστορήματος μὲ τὴ σαιξπηρικὴ κωμωδία, τὸ οὐσιαστικὸ
εἶναι καταλληλότερο ἀπὸ τὴ ρηματικὴ φράση ὡς ὄνομα σπιτιοῦ ἐνῶ, παράλληλα, ἡ
χρήση του ἐπιτείνει τὴν εἰρωνεία τῆς θλιβερῆς κατοικίας τῆς Εὐάδνης. Σημειώνουμε
ὅτι ἡ κωμωδία εἶχε ἤδη κυκλοφορήσει τὸ 1884 στὰ ἑλληνικά, μὲ τὸν τίτλο Ὅπως
ἀγαπᾶς, σὲ μετάφραση τοῦ Μιχαὴλ Ν. Δαμιράλη. Εὐχαριστοῦμε, καὶ ἀπὸ ἐδῶ, τὸν
κ. Φίλιππο Παππᾶ γιὰ τὶς βιβλιογραφικὲς πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὶς μεταφράσεις
τοῦ Σαίξπηρ στὴν Ἑλλάδα.

59 Ἡ περίφημη ρήση ἀνήκει, πάντως, στὸν Μάρκελλο. Ἀναφορὰ στὸν Ἄμλετ ἀπαντᾶται
καὶ στὸ παπαδιαμαντικὸ ἄρθρο «Ἡ δίψα τοῦ Δαυΐδ [Σχόλιο εἰς τὴν Π.Δ.]» (1905,
5.205).



φορετικά, τὴν πρώτη φορὰ ὡς «Σέϊξπηρ» καὶ τὶς δύο ἑπόμενες ὡς
«Σαιξπῆρος» (Δ.Ο. 875).

Ἡ γλώσσα τῆς μετάφρασης τοῦ Σαίξπηρ ρυθμίζεται ἀπὸ εἰδολογικὰ
κριτήρια. Σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις ποὺ τὰ παραθέματα ἀντλοῦνται ἀπὸ
σαιξπηρικὲς τραγωδίες, δράματα ἢ ἄλλα ἔργα (μὲ τὴ γνωστὴ εἰδολογικὴ
μείξη ποὺ διακρίνει τὰ θεατρικὰ κείμενα τοῦ Σαίξπηρ) ὁ Παπαδιαμάντης
καταφεύγει σὲ μορφὲς ἑνὸς λόγιου λόγου. Ἀντίθετα, μεταφράζει ἐντελῶς
ἐλεύθερα καὶ ἐκτὸς εἰσαγωγικῶν τὸν παροιμιώδη στίχο «That in the ca-
ptain’s but a choleric word which in the soldier is rank blasphemy» ἀπὸ τὴ
«γκρίζα» κωμωδία Measure for Measure σὲ ὕφος λαϊκῆς παροιμίας: «ἡ μα-
κρυαὶς ποδιαὶς σκεπάζουν τῂς μπομπαίς», ἐνῶ στὴν ἀπόδοση τῆς προμε-
τωπίδας τοῦ τέταρτου Βιβλίου ἀπὸ τὴν κωμωδία Two Gentlemen of Verona
χρησιμοποιεῖ μιὰ ἐκδοχὴ ἀστικῆς καθομιλουμένης. Ἐδῶ ὁ Παπαδιαμάν-
της ξεδιπλώνει μὲ χάρη τὰ λόγια τῆς σαιξπηρικῆς Julia, ποὺ μεταμφιεσμένη
σὲ ἄνδρα ἑτοιμάζεται νὰ ἀναζητήσει τὸν ἀγαπημένο της στὸ Μιλάνο, πι-
στεύοντας ἀκόμα ἀφελῶς στὴν εἰλικρίνεια τῆς ἀγάπης του («Τὰ λόγια του
ὁμόλογα, οἱ ὅρκοι του χρησμοί· / Ἡ ἀγάπη του χρυσάφι, οἱ στοχασμοί του
ἄδολοι· / Τὰ δάκρυά του ἀπ’ τὴν καρδιά του βγαίνουν. [...]»). Ἀντίθετα, ἡ
ἀπόδοση τῆς προμετωπίδας τοῦ ἕκτου Βιβλίου μὲ τὰ τελευταῖα λόγια τοῦ
Ὀθέλλου πρὸς τοὺς Βενετοὺς ἀξιωματούχους γιὰ τὴ διαχείριση τῆς μετα-
θανάτιας φήμης του «Μηδὲν κολάζειν, μηδὲν μεγεθοποιεῖν κακοβούλως»
(H.T. 553: «[Speak of me as I am.] Nothing extenuate, nor set down aught
in malice») εἶναι ὄχι μόνο δύσκαμπτη ἀλλὰ καὶ λανθασμένη60.

Στὴν ἀπόδοση τῶν ὑπόλοιπων σαιξπηρικῶν στίχων ποὺ ἐνσωματώ-
νονται στὸ κείμενο τῆς Grand ὁ Παπαδιαμάντης ὁδηγεῖται περισσότερο ἀπὸ
τὸ γλωσσικό του αἰσθητήριο παρὰ ἀπὸ τὴν ἐπιταγὴ τῆς πιστότητας στὸ
ἀρχικὸ νόημα, ἄλλοτε ἀποδίδοντας μὲ εὐστοχία τὸ περιεχόμενο καὶ ἄλλοτε
παραλλάσσοντάς το ἀναπάντεχα. Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, ἐπιτυχὴς εἶναι
ἡ μεταφορὰ σὲ ἀποφθεγματικὸ πεζὸ λόγο τῶν στίχων ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ σαιξ-
πηρικὸ δράμα Βασιλεὺς Ἰωάννης ποὺ μνημονεύει ἡ Εὐάδνη γιὰ νὰ τονίσει
τὴ δυσκολία μεταβολῆς τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ πατέρα της: «Χρονία νόσος,
πρὶν ἐπέλθῃ ἴασις, γίνεται ὀξεῖα. Τὰ δεινὰ τὰ φεύγοντα τὴν ὥραν τῆς φυ-
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60 Πβ. τὴν ἀπόδοση τοῦ Βικέλα: «μὴ τίποτε μικραίνετε, ἀλλὰ καὶ εἰς κακίαν μὴ τίποτ’
ἀποδώσετε», στὸ Σαικσπείρου, Τραγωδίαι, ἐκ τοῦ ἀγγλικοῦ μεταφρασθεῖσαι ὑπὸ Δη-
μητρίου Βικέλα, Μέρος Β΄, Ὀθέλλος, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῶν Ἀδελφῶν Περρῆ,
Ἐν Ἀθήναις 1876, σ. 209.



γῆς γίνονται δεινότερα» («Before the curing of a strong disease, / Even in
the instant of repair and health, / The fit is strongest; evils that take leave,
/ On their departure most of all show evil»).

Ὅσον ἀφορᾶ στὴ δεύτερη περίπτωση, λόγῳ τοῦ περιορισμένου χώρου,
θὰ σταθοῦμε σὲ ἕνα μόνο παράδειγμα: στοὺς περίφημους στίχους τῆς Τρι-
κυμίας ὅπου ὁ Πρόσπερος –ὡς περσόνα τοῦ Σαίξπηρ κατὰ μία ἑρμηνεία–
ἀποκαλύπτει τὴ μαγικὴ δύναμη τῆς τέχνης νὰ σκηνοθετεῖ τὴ ζωή. Ἡ δρα-
ματικὴ ψευδαίσθηση μπορεῖ, πάντως, νὰ λειτουργεῖ καὶ ὡς μεταφορὰ τῆς
παροδικῆς φύσης τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Στὸ μυθιστόρημα οἱ στίχοι ἠχοῦν
μελωδικὰ στὴν ὑπνώττουσα συνείδηση τοῦ Τενώρου ὡς ἔκφραση τῆς
«ἀνθρωπίνης φύσεως, ἥτις περιέχει ἐν ἑαυτῇ τὴν μεγαλοπρεπεστέραν ἐν τῇ
γλώσσῃ ἁρμονίαν». Τοὺς παραθέτουμε στὴν ἑλληνικὴ μετάφραση παράλ-
ληλα μὲ τὸ κείμενο τοῦ ἀγγλικοῦ μυθιστορήματος (ποὺ παραλλάσσει
ἐλαφρῶς τὸ σαιξπηρικὸ πρωτότυπο).

These our actors, Αὐτοὶ οἱ αὐτουργοί μας εἶνε πνεύματα
As I foretold you, were all spirits, and
Are melted into air, into thin air: καὶ τήκοντ’ εἰς ἀέρα, εἰς αὔραν λεπτήν.
And, like the baseless fabric of this vision,
The cloud-capp’d towers, the gorgeous palaces, Κι’ ὡς ὄναρ θὰ παρέλθουν τὰ παλάτια,
The solemn temples, the great globe itself; καὶ οἱ ναοὶ κ’ οἱ πύργοι καὶ αὐτὴ ἡ γῆ.
Yea, all which it inherit, shall dissolve;
And, like this insubstantial pageant faded,
Leave not a wreck behind. We are such stuff Πλασμένοι εἴμεθ’ ἐκ τῆς ὕλης τῆς

αὐτῆς,
As dreams are made on, and our little life ἐξ ἧς ὁμοίως γίνονται τὰ ὄνειρα,
Is rounded with a sleep. καὶ ἡ ζωή μας ἡ βραχεῖα μ’ ὄνειρα

περικυκλοῦται.

Ὁ Παπαδιαμάντης ἀποδίδει τὸ σαιξπηρικὸ διακείμενο ἐνεργοποιώντας
τὴν οἰκεία σὲ αὐτὸν γλώσσα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (Βασιλειῶν Γ΄ 19,12:
«φωνὴ αὔρας λεπτῆς»61) καὶ τῆς νεκρώσιμης ἀκολουθίας («ὡς ἄνθος μα-
ραίνεται, καὶ ὡς ὄναρ παρέρχεται καὶ διαλύεται πᾶς ἄνθρωπος») προκει-
μένου, οὐσιαστικά, νὰ ἐκφράσει τὴ χριστιανικὴ πεποίθηση γιὰ τὴ μαται-
ότητα τῆς ὑλικῆς ζωῆς καὶ τὸ πεπερασμένο τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, καὶ
ὄχι τὴ σαιξπηρικὴ ὑπόμνηση γιὰ τὴν ψευδαίσθηση τῆς θεατρικῆς ἐμπειρίας.
Εἶναι χαρακτηριστικό, ἐξάλλου, ὅτι δὲν μεταφράζει τὸν στίχο ποὺ ἀναφέ-
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61 Βλ. καὶ τὸ παπαδιαμαντικὸ ἄρθρο «Φωνὴ αὔρας λεπτῆς» (1901, 5.232-233). Τὸ πα-
ράθεμα περιγράφει τὴ φανέρωση τοῦ Θεοῦ στὸν προφήτη Ἠλία στὸ ὄρος Χωρήβ.



ρεται στὸ μαγικὸ δραματικὸ θέαμα («insubstantial pageant»). Στὸ πλαίσιο
αὐτό, ἐνδέχεται ἡ προβληματικὴ μετάφραση τῆς λέξης «actors» ὡς «αὐ-
τουργοί», ἀντὶ τῆς συνήθους στὸ ὑπόλοιπο παπαδιαμαντικὸ κείμενο ἀπό-
δοσης «ἠθοποιοί», νὰ ἀπορρέει ἀπὸ μιὰ χριστιανικὴ διερμήνευση τῶν στί-
χων62. Πάντως, οἱ ἀλλαγὲς ποὺ ἐπιφέρει ἡ μετάφραση ἔχουν ὡς συνέπεια
τὴν τροποποίηση τῆς σημασιακῆς λειτουργίας τοῦ σαικσπηρικοῦ διακει-
μένου. Στὸ μυθιστόρημα τῆς Grand οἱ στίχοι τῆς Τρικυμίας ὑποσημαίνουν
τὴν ἀπατηλὴ φύση τῆς πραγματικότητας τοῦ (ἐρωτευμένου) Τενώρου,
ἀφοῦ στὴ διάρκεια τῆς συναναστροφῆς του μὲ τὸν νεαρὸ φίλο του γίνεται
ἀνεπίγνωστα χαρακτήρας τῆς θεατρικῆς παράστασης ποὺ σκηνοθετεῖ ἡ
Ἀγγέλικα. (Ἡ ἴδια, ἐξάλλου, θὰ συνδέσει ἀργότερα τὴ συγγραφικὴ μὲ τὴν
ὑποκριτικὴ τέχνη σὲ ἕνα σχόλιο μὲ πολλαπλὲς αὐτοαναφορικὲς προεκτά-
σεις. Η.Τ. 456 / Δ.Ο. 751.) Στὸ ἑτερότροπο πλαίσιο τῆς παπαδιαμαντικῆς
τους πρόσληψης, οἱ σαιξπηρικοὶ στίχοι προσημαίνουν τὴν εὔθραυστη καὶ
ὀνειρώδη φύση τῶν ἀνθρωπίνων παθῶν, τὴν ὁποία ἐπιμαρτυρεῖ ἡ διάψευση
καὶ ὁ θάνατος τοῦ Τενώρου63.
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62 Βλ. H.T. 185, 204, 417, 456· 225· 365, 407-408, 562 / Δ.Ο. 321, 354-355, 681, 751·
389· 605, 667-668, 936, ὅπου τὰ «actor/actors/actres-ses» μεταφράζονται ὡς «ἠθο-
ποιὸς/οί». Πβ. στὶς σελίδες H.T. 198, 356 / Δ.Ο. 344, 592 τὴ σύμφωνη μὲ τὰ συμ-
φραζόμενα ἀπόδοση «δρῶσα/δράστες». Βάσει τῆς ἔρευνας στο TLG προκύπτει, με-
ταξὺ ἄλλων, ἡ χρήση τῆς λέξης «αὐτουργοὶ» σὲ ἁγιολογικὰ καὶ θεολογικὰ κείμενα,
καὶ σὲ φραστικὰ σύνολα ὅπως αὐτουργοὶ θαυμάτων κ.ἄ. Βλ. γιὰ παράδειγμα
Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae, Μὴν Νοέμβριος, Γ΄, 2, στ. 12-13: «καὶ
πολλῶν θαυμάτων γενόμενος αὐτουργός». Τὸ οὐσιαστικὸ αὐτουργία λαμβάνει ἐπί-
σης τὴ σημασία τῆς αὐτοπρόσωπης ἐνέργειας, ἢ τῆς ἰδιόχειρης δημιουργίας. Βλ. π.χ.
Γρηγόριος Νύσσης, «De creatione hominis sermo alter» («Ὁμιλία Β´ εἰς τὸν ἄνθρω-
πον»), editit Hadwiga Hörner, στὸ Gregorii Nysseni Οpera, Supplementum, E. J. Brill,
Leiden 1972, σ. 43a, στ. 8-9: «Τί ἐστιν ἄνθρωπος; ὅταν δὲ τὸν πλάσαντα καὶ τὴν τού-
του αὐτουργίαν κατανοήσῃς, […]». Ἐπίσης, ὅπως μᾶς πληροφόρησε ὁ κ. Δημήτρης
Μαυρόπουλος, ἡ λέξη «αὐτουργὸς» ἐμφανίζεται καὶ σὲ κάποια λειτουργικὰ κείμενα
μὲ τὴν ἔννοια τοῦ «δημιουργοῦ»· βλ. π.χ. Σάββατον Α´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν»,
«Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος τοῦ Τήρωνος (μνήμη τοῦ διὰ κολλύβων θαύματος). Εἰς
τὸν Ὄρθρον, ὠδὴ ε´, Τροπάριον: «Δωρεῖται φερώνυμον, δῶρον Θεὸς Θεόδωρον τοῖς
ἠγαπηκόσι τοῦ φανέντος, ἠγαπημένου τὴν ἐπιφάνειαν, παραδόξων ἔργων ποιητὴν
θείων τε δυνάμεων, αὐτουργὸν ἐργασάμενον». Τὸν εὐχαριστοῦμε καὶ ἀπὸ ἐδῶ. Γιὰ
τὴ σύνδεση τῆς λέξης μὲ τὸν Θεὸ/Χριστὸ βλ. ἐπίσης τὰ λήμματα «αὐτουργία» καὶ
«αὐτουργὸς» στὸ G. W. H. Lampe (ed.), A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961.

63 Στὸ «Ἡ Νοσταλγός» (1894, 3.51) ἡ λεπτὴ αὔρα εἶναι στοιχεῖο τῆς σκηνογραφίας



Ἀπὸ τὴν ἐξέτασή μας δὲν ἀποδεικνύεται ἀκριβῶς ἡ μεγάλη ἐξοικείωση
τοῦ Παπαδιαμάντη μὲ τὸ σαιξπηρικὸ κείμενο, ὅπως ἔχει διασωθεῖ ἀπὸ μαρ-
τυρίες συγχρόνων του64. Ἐπιβεβαιώνεται, ὅμως, ἡ πανθομολογούμενη
ποιητικὴ εὐαισθησία του καὶ ἡ μαεστρία μὲ τὴν ὁποία ὁ μεταφραστὴς μπο-
ρεῖ νὰ ἀφομοιώνει τὸν ξένο ποιητικὸ λόγο στὸ δικό του ἐκφραστικὸ ἰδίωμα
καὶ στὰ δικά του πολιτισμικὰ συμφραζόμενα.

6. iv) Στὴ συνέχεια θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὴν ἀπόδοση τῶν ποιητικῶν δια-
κειμένων, τὰ ὁποῖα σημαίνονται στὸ ἀγγλικὸ κείμενο εἴτε μέσῳ τῆς χρή-
σης εἰσαγωγικῶν εἴτε μέσῳ ἀναφορῶν στὸν δημιουργὸ ἢ στὸν τίτλο τοῦ
ἔργου ἀπὸ τὸ ὁποῖο προέρχονται. Ἐδῶ ὁ μεταφραστὴς ἀκολουθεῖ τὶς ἑξῆς
πρακτικές:

Α) Μεταφράζει τὰ χωρία καὶ δηλώνει τὴν παραθεματική τους φύση δια-
τηρώντας εἴτε τὰ εἰσαγωγικὰ ποὺ ὑπάρχουν στὸ πρωτότυπο εἴτε τὴν
ἔνστιχη μορφή τους. Τὸ ἐγχείρημα ἀπόδοσης τοῦ ἀγγλικοῦ ποιητικοῦ λό-
γου στὰ ἑλληνικὰ εἶναι ἄνισο. Δίπλα σὲ ἄχαρες πεζολογικὲς ἀποδόσεις
ὑπάρχουν στιγμὲς ποὺ ἡ μετάφραση λειτουργεῖ δημιουργικά, καθὼς παρά-
γει ρυθμικὸ ἀποτέλεσμα ἤ, ἀκόμα, ἀναδομεῖ τὸ ὁμοιοκατάληκτο σχῆμα τοῦ
πρωτοτύπου στὴ γλώσσα ἄφιξης. Τέτοια παραδείγματα βρίσκουμε στὴν
ἀπόδοση στίχων τοῦ ἀμερικανοῦ ποιητῆ Henry Wadsworth Longfellow,
γνώριμου στὸν Παπαδιαμάντη65. Στὴν ἐλεύθερη ἀπόδοση τῶν στίχων ἀπὸ
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τοῦ εἰδυλλιακοῦ νυχτερινοῦ πλοῦ τῆς Λιαλιῶς μὲ τὸν Μαθιό. Σὲ μεταγενέστερα διη-
γήματα τοῦ Παπαδιαμάντη τὸ βιβλικὸ παράθεμα ἀναδημιουργεῖται γιὰ νὰ περι-
γράψει –ἀφομοιώνοντας, ἴσως, τὴν εἰκόνα τοῦ ἐμμελοὺς νυχτερινοῦ ὀνείρου τοῦ Τε-
νώρου– τὸ «μελωδικὸν ὄνειρον» τοῦ ἐρωτευμένου Γιωργῆ ποὺ «μέσα εἰς τὸν ὕπνον
του […] ἐφέρετο […] ἐπὶ πτίλων αὔρας ἐναρμονίου, λιγυρᾶς» («Ἔρως - Ἥρως»,
1897, 3.173), τὴ μειλίχια φωνὴ τοῦ Δερβίση «ἀνερχομένη ἐπὶ πτίλων αὔρας νυκτε-
ρινῆς» («Ὁ Ξεπεσμένος Δερβίσης», 1896, 3.115), ἀλλὰ καὶ τὴν «εὐτυχίαν» τοῦ συγ-
γραφέα «ν’ ἀκούῃ μουσικὴν καὶ ᾆσμα κατὰ τὰς ὥρας τοῦ ὕπνου ἢ τῆς ἀυπνίας» («Αἱ
Ἀθῆναι ὡς ἀνατολικὴ πόλις», 1896, 5.271). Γιὰ τὴ σημασία τῆς νυκτερινῆς αὔρας-
φωνῆς καὶ τὶς ἐρωτικὲς συνδηλώσεις της στὸν Παπαδιαμάντη βλ. Λάμπρος Καμ-
περίδης, Τὸ νάϊ τὸ γλυκύ… τὸ πράον, Δόμος, Ἀθήνα 1990, σσ. 119-206.

64 Βλ. π.χ. Α. Καρκαβίτσας, «Ὁ κὺρ Ἀλέξαντρος», Ὁ Καλλιτέχνης, τχ. 11 (Φεβρ.
1911), σσ. 332-335: «Ἀπάνου στὸ τραπέζι [τοῦ σπιτιοῦ του στὴ Σκιάθο] ἕνας τό-
μος τοῦ Σαιξπήρου στὸ ἀγγλικό. Κάτι μᾶς μετέφρασε, ἔτσι στὸ πόδι».

65 Γιὰ τὴ μακρὰ σχέση τοῦ Παπαδιαμάντη μὲ τὸν «Λόνφελλο» βλ. Ν. Δ. Τριαντα-
φυλλόπουλος - Λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπούλου, «Ὁ Παρδαλὸς Συρικτὴς τῆς Ἐμλί-
νης». Γιὰ τὸν μεταφραστὴ Παπαδιαμάντη, Νεφέλη, Ἀθήνα 2007, σσ. 35-38.



τὸ «A Little Bird in the Air»66 ὁ Παπαδιαμάντης διατηρεῖ τὸ τραγουδιστικό
τους ὕφος ἀξιοποιώντας τὸ ἰαμβικὸ μέτρο καὶ τοὺς ἐκφραστικοὺς τρόπους
τῆς «ἀρκαδικῆς» προεπαναστατικῆς παράδοσης, καὶ ἀναπλάθοντας ἐπι-
τυχημένα τὸ ὁμοιοκατάληκτο σχῆμα τοῦ (ααβγγβ) σὲ ζευγαρωτὴ ρίμα
(ααββγγ):

A little bird in the air, Μικρὸ πουλάκι στὸν ἀέρα
is singing of Thyri the fair, ἐκελαδοῦσε νύχτα-μέρα·
The sister of Svend the Dane; μέρα καὶ νύχτα κελαδοῦσε,
And the song of the garrulous bird καὶ τὸ λαγκάδι ἀντιλαλοῦσε·
In the streets of the town is heard, ἀντιλαλοῦσε τὸ λαγκάδι,
And repeated again and again, βαθειὰ τὴ νύχτα, στὸ σκοτάδι.

H.T. 44 Δ.Ο. 76

Μολονότι ἡ μετάφραση δὲν ἀναπαράγει ἐπακριβῶς τὸ νόημα τῶν στίχων,
μεταφέρει τὴ βασικὴ λειτουργία τους: ὁ ἀνάλαφρος ρυθμὸς μεταδίδει τὴ χα-
ρούμενη διάθεση τῆς Εὐάδνης ποὺ «ἐτερέτιζε περὶ τὴν οἰκίαν».

Ἐξίσου ἐπιτυχὴς εἶναι ἡ ἀπόδοση τῶν «στίχων τοῦ Λόγγφελλο» ἀπὸ τὸ
δεύτερο σονέτο ποὺ πρόταξε ὁ ποιητὴς στὴ μετάφρασή του τῆς Κόλασης
τοῦ Δάντη67. Εἶναι πιθανὸ ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης δὲν ἀναγνώρισε τὴν ἀπώ-
τερη «μεσαιωνικὴ» ἔμπνευση τῶν στίχων. Ἐνεργοποιώντας, ὡστόσο, τὸ
ὕφος καὶ τὸ λεξιλόγιο τῆς ἀθηναϊκῆς κλασικορομαντικῆς ποίησης καὶ
ἀξιοποιώντας καὶ πάλι τὴ ζευγαρωτὴ ὁμοιοκαταληξία, μεταφέρει τὴ δόνηση
τῆς λυρικῆς φωνῆς τοῦ πρωτοτύπου, μέσῳ τῆς ὁποίας ἑρμηνεύεται στὸ ση-
μεῖο αὐτὸ τῆς ἀφήγησης τὸ πνεῦμα τῆς θεοσέβειας ποὺ ἀποπνέει ὁ χῶρος
τοῦ κοιμητηρίου τοῦ ναοῦ:

Ah! from what agonies of heart and brain, Ἄχ! Ἀπὸ πόσους πόνους τῆς καρδίας,
What exultations trampling on despair, καὶ πόσους σπαραγμοὺς ἀπελπισίας,

What tenderness, what tears, what hate of πόσην στοργὴν καὶ δάκρυα καὶ μῖσος
wrong, κατὰ τῆς μαύρης τυραννίας ἴσως,
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66 Τὸ ποίημα ἀνήκει στὴ συλλογὴ Tales of a Wayside Inn (1863)· βλ. The Poetical
Works of Henry Wadsworth Longfellow, In Six Volumes, vol. IV, Tales of a Wayside
Inn, AMS Press, New York 1966, σσ. 90-91.

67 Βλ. The Divine Comedy of Dante Alighieri, Inferno, Translated by Henry Wadsworth
Longfellow, AMS Press, New York 1966, σ. 24. Ἡ Grand, γιὰ λόγους ποὺ ἐξυπηρε-
τοῦν τὴν ἀφήγηση τῆς κυρίας Ὄρτων, παραλείπει τὴν τελευταία λέξη τοῦ καταλη-
κτικοῦ στίχου: «This medieval miracle of song!».



What passionate outcry of a soul in pain, μετὰ βαθείας τῆς ψυχῆς κραυγῆς
Uprose this poem of the earth and air, τὸ ποίημα ἐξῆλθ’ αὐτὸ τῆς γῆς,
This medieval miracle, …! καὶ τοῦ ἀέρος, θαῦμα τοῦ μεσαίωνος.

H.T. 57 Δ.Ο. 97

Ἀξίζει ἐπίσης νὰ σημειώσουμε τὴν ἀπόδοση τῶν φιλοσοφικῶν στίχων ἀπὸ
τὸ «Flower in the crannied wall» (1869) τοῦ Alfred Tennyson68 (H.T. 25),
μὲ τοὺς ὁποίους ὁ ἀφηγητὴς περιγράφει τὴ συνειδητοποίηση ἀπὸ τὴν
Εὐάδνη τῶν περιορισμῶν ποὺ θέτει ἡ ἐνηλικίωση στὴν ἀνάπτυξη τῆς γνώ-
σης της. Παραλλάσσοντας ἐλάχιστα τὸ πρωτότυπο, ὁ μεταφραστὴς κα-
τορθώνει νὰ διημιουργήσει ἕναν λυρικὸ ποιητικὸ βηματισμό: «Δρέπει καὶ
αὐτὴ / τὸ λουλουδάκι της στὸν ραγισμένον τοῖχο, […] Ἄχ! νὰ μποροῦσα νά
’βρω / τί εἶσθε ὅλοι κι’ ὅλαι κι’ ὅλα, / θἄξερα τ’ εἶν’ ὁ Θεὸς καὶ τί ὁ κόσμος»
(Δ.Ο. 41).

Β) Σὲ ἄλλες περιπτώσεις ὁ μεταφραστὴς μεταφέρει μὲν τὸ περιεχόμενο
ἀλλὰ μετασχηματίζει μορφικὰ τὸ ποιητικὸ διακείμενο69. Κάποτε ἡ παπα-
διαμαντικὴ ἐπέμβαση εἶναι δραστικότερη. Στὴ μετάφραση ἀλλοιώνεται τὸ
διακείμενο, καθὼς στίχοι ἢ τμήματά τους ἐνσωματώνονται στὴν ἀφήγηση
χωρὶς τὰ εἰσαγωγικὰ μὲ τὰ ὁποῖα δηλώνεται στὸ ἀγγλικὸ μυθιστόρημα ἡ
διαφορετικὴ προέλευση καὶ φύση τους. Ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα
βρίσκουμε στὴν ἀπόδοση τῆς εἰσαγωγικῆς φράσης τοῦ πέμπτου κεφαλαίου
τοῦ πέμπτου Βιβλίου τοῦ μυθιστορήματος: ὁ ἀφηγητὴς περιγράφει τὴν ἀπό-
γνωση τοῦ Τενώρου μετὰ τὴν ἀποκάλυψη τῆς πραγματικῆς ταυτότητας
τοῦ προσφιλοῦς του νεανίσκου, χρησιμοποιώντας ἕναν ἀπὸ τοὺς εἰσαγωγι-
κοὺς στίχους τοῦ «The Lotos-Eaters» (1832, 1842)70 τοῦ Τέννυσον. Ἡ ἀπο-
μάκρυνση τῶν εἰσαγωγικῶν ἀπὸ τὴ μετάφραση συνδυάζεται μὲ τὴν κα-
τάργηση τῆς ὑφολογικῆς διαφορᾶς μεταξὺ τοῦ ἀφηγηματικοῦ λόγου καὶ
τοῦ ποιητικοῦ παραθέματος, ποὺ οὐσιαστικὰ προοικονομεῖ τὴν παραίτηση
ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ ψυχικὰ καὶ σωματικὰ ἐξαντλημένου («weary») Τενώρου
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68 Βλ. στὸ The Poems of Tennyson in Three Volumes, edited by Christopher Ricks, Uni-
versity of California Press, Berkeley / Los Angeles 21987, vol. 2, σ. 693. Στὸ ἑξῆς
οἱ παραπομπὲς στὰ ποιήματα τοῦ Τέννυσον γίνονται σὲ αὐτὴ τὴν ἔκδοση.

69 Βλ. τὴν ἀπόδοση σὲ πεζὸ λόγο τῶν στίχων ἀπὸ τὸ «Witch of Atlas» τοῦ Σέλλεϋ
καθὼς καὶ ἀπὸ τὸ σαιξπηρικὸ δράμα Βασιλεὺς Ἰωάννης ποὺ σχολιάσαμε παραπάνω.

70 Βλ. «Breathing like one that hath a weary dream», The Lotos-Eaters, vol. 1, σσ. 467-
477, στ. 6. Εἶναι σαφὲς ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης δὲν γνωρίζει τὴν πηγή.



(H.T. 500: «The lonely man [...] walking “like one that hath a weary
dream.”» / Δ.Ο. 828: «βαδίζων ὡς ἄνθρωπος ὅστις εἶδε κακὸν ὄνειρον»).

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει καὶ ὁ ἀποκλίνων τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἀποδί-
δεται ὁ περίφημος στίχος τοῦ Τέννυσον γιὰ τὴ συνεχὴ ἐξέλιξη τοῦ (δυτικοῦ)
ἀνθρώπου «[Let the great world spin for ever] down the ringing grooves of
changes» ἀπὸ τὸ «Locksley Hall» (1842)71. Ὁ ἀφηγητὴς μνημονεύει μέρος
τοῦ στίχου ὑπογραμμίζοντας εἰρωνικὰ τὴν ἀδυναμία τοῦ Φραίλιν νὰ ἐννοή-
σει τὶς νέες ἰδέες τῆς κόρης του Εὐάδνης. Καὶ ἐδῶ ὁ Παπαδιαμάντης ἐξα-
λείφει τὰ εἰσαγωγικὰ στὰ ὁποῖα ἐσωκλείεται ὁ στίχος στὸ πρωτότυπο· με-
ταφέρει, ὡστόσο, τὴν εἰρωνεία μέσῳ τῆς ἀρχαιοπρεποῦς ποιητικότητας τοῦ
ὕφους μὲ τὸ ὁποῖο ἀναπλάθει τὸν τεννυσώνιο στίχο, ἐντείνοντας ἀριστοτε-
χνικὰ τὸ ἀκουστικὸ ἀποτέλεσμα τῆς παρήχησής του: «Δὲν εἶνε δὲ μικρὸς
ὁ κίνδυνος δι’ ἕνα ἡλικιωμένον κύριον μὲ καθεστηκυίας προλήψεις νὰ πε-
ριπλακῇ τὸ πνεῦμά του εἰς τὸ πολύτροχον κλωστήριον τῆς ἀειρρόου τῶν
ἰδεῶν μεταβολῆς» (Δ.Ο. 179-180, ἔμφαση δική μας).

Γ) Ἀλλοῦ, τέλος, ὁ Παπαδιαμάντης ἀποσιωπᾶ πλήρως τὴν ὕπαρξη τοῦ
διακειμένου, ἀπαλείφοντάς το. Ἕνα τέτοιο παράδειγμα βρίσκουμε στὴν
ἀρχὴ τοῦ ἑνδέκατου κεφαλαίου τοῦ δεύτερου Βιβλίου, ὅταν ὁ μεταφραστὴς
ἐξοβελίζει τοὺς στίχους ἀπὸ τὸ «The Lancelot and Elaine» (1859, 1870, στὸ
Idylls of the King) τοῦ Τέννυσον, μέσῳ τῶν ὁποίων ἡ ψυχολογικὴ κατά-
σταση τῆς ἐγκλωβισμένης σὲ ἕναν συμβατικὸ γάμο Εὐάδνης παραλλη-
λίζεται μὲ τὸν καταπιεσμένο θυμὸ τῆς ἀρνητικῆς της ἀντανάκλασης,
τῆς ἐξίσου παγιδευμένης σὲ ἕναν ἀτελέσφορο γάμο μὲ τὸν Ἀρθοῦρο, ἐρω-
τικὰ ἔνοχης βασίλισσας Guinevere (H.T. 220 / Δ.Ο. 381)72.

6. v) Μὲ ἀφορμὴ τὰ παραπάνω τρία παραδείγματα θὰ προχωρήσουμε σὲ
ὁρισμένες γενικότερες παρατηρήσεις γιὰ τὴ μεταφραστικὴ στάση τοῦ
Παπαδιαμάντη ἀπέναντι στοὺς στίχους τοῦ Ἄγγλου ρομαντικοῦ ποὺ ἐνσω-
ματώνει ἡ Grand στὸ μυθιστόρημά της. Οἱ στίχοι αὐτοὶ προέρχονται ἀπὸ
ἕνα εὐρὺ φάσμα ποιημάτων τοῦ Τέννυσον, κυρίως, ὅμως, ἀπὸ τὸ «The Lady
of Shallot» (1832, 1842) καὶ τὰ ἀφηγηματικὰ ποιήματα γιὰ τὸν θρύλο τοῦ
βασιλιᾶ Ἀρθούρου, ποὺ συναποτελοῦν τὸν κύκλο τῶν Idylls of the King. Τὰ
ποιήματα αὐτὰ συγκροτοῦν τὸ κύριο παράδειγμα ρομαντικοῦ ποιητικοῦ λό-
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71 Βλ. «Locksley Hall», vol. 2, σσ. 118-130, στ. 182.
72 Βλ. «Lancelot and Elaine», vol. 3, σσ. 422-462, στ. 734-739.



γου μὲ τὸ ὁποῖο συνδιαλέγεται ἡ Grand. Εἰδικότερα, οἱ παράλληλες ἱστο-
ρίες τῆς «Λαίδης τοῦ Σαλότ», καὶ τῆς «Ἐλαίνας τοῦ Ἀστολάτ» (Elaine of
Astolat), ποὺ πέθαναν ἀπὸ τὴν ἀνεκπλήρωτη ἐπιθυμία τους γιὰ τὸν Λάν-
σελοτ, ὑποστρωματώνουν τὴ φαντασία της73. Ἡ κοινὴ εἰκόνα τοῦ νεκροῦ
σώματος τῶν ὄμορφων καὶ ἐνάρετων γυναικῶν, τὸ ὁποῖο ταξιδεύει στὰ νερὰ
τοῦ ποταμοῦ ἕως τὸ Κάμελοτ καὶ πρὸς τὸ ἐρωτικὸ ἴνδαλμα τοῦ λαμπεροῦ
ἱππότη, στοιχειώνει τὴ σκηνὴ τοῦ μελωδικοῦ νυχτερινοῦ πλοῦ τοῦ Τενώρου
μὲ τὸν «νεανίσκο», ποὺ ἀνατρέπεται ἀπὸ τὸ ἀτύχημα μὲ τὶς γνωστὲς συ-
νέπειες74.

Ἡ ἱστορία τῆς Εὐάδνης, πάλι, εἶναι μιὰ πολλαπλὰ εἰρωνικὴ ἐπαναγραφὴ
τοῦ ἄδοξου πάθους τῆς Ἐλαίνας γιὰ τὸν Λάνσελοτ. Στὸ ἕβδομο κεφάλαιο
τοῦ πρώτου Βιβλίου, ἡ Εὐάδνη, στὴ διάρκεια τῆς συνομιλίας της μὲ τὴ θεία
της κυρία Ὄρτων Βέγ, ἀπορρίπτει τὴ συμπεριφορὰ τῆς τραγικῆς κόρης κρί-
νοντας προτιμότερο σύντροφο, ἀπὸ τὸν (μοιχὸ) ἱππότη, τὸν ὥριμο καὶ
«ὑγιέστερο» βασιλιὰ Ἀρθοῦρο. Ὡστόσο, ἡ ὀρθολογικὴ στάση της, ποὺ
ἀντιστρατεύεται τὰ ἀπελπισμένα ἐρωτικὰ πάθη τῶν ρομαντικῶν ἡρωίδων,
δὲν τὴν προστατεύει (ὅπως διαπιστώνει ἀργότερα ἡ κυρία Ὄρτων, Δ.Ο.
134), καθὼς ὁ ἡλικιακὰ μεγαλύτερός της ταγματάρχης Κόλχων, τὸν
ὁποῖο ἀρχικὰ ἐρωτεύεται, ἀποδεικνύεται «ἠθικὰ λεπρός» (Δ.Ο. 137)75. Ἡ
εἰρωνεία βαθαίνει στὸ τελευταῖο βιβλίο τοῦ μυθιστορήματος, καθὼς ἡ με-
λαγχολικὴ Εὐάδνη, ποὺ κεντᾶ ἀπομονωμένη «εἰς τὸ πλατὺ δυσμικὸν πα-
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73 Ἡ Mouton, ὅ.π. (σημ. 35), ἰδ. σσ. 185 καὶ 192, ὑποστηρίζει πὼς τὸ μυθιστόρημα τῆς
Grand σὲ μεγάλο βαθμὸ παραθέτει καὶ ἀναθεωρεῖ τὸ «The Lady of Shallot», ὅπως
καὶ τὸ μεταγενέστερο «Lancelot and Elaine», τὰ ὁποῖα ἀντλοῦν ὑλικὸ ἀπὸ τὴν ἴδια
ἱστορία ἔρωτα καὶ θανάτου. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνάγνωσή της, ὁ ρεμβώδης Τενῶρος
παίρνει τὴ θέση τῆς κλεισμένης στὸν πύργο Λαίδης μὲ τὴ μουσικὴ φωνή, ἐνῶ ἡ με-
ταμφιεσμένη Ἀγγέλικα ἄλλοτε παραλληλίζεται μὲ τὸν σαγηνευτικὸ Λάνσελοτ καὶ
ἄλλοτε μὲ τὸν ἀφηγητὴ τοῦ ποιήματος.

74 Τὴ διάθλαση τῆς εἰκόνας αὐτῆς στὸ παπαδιαμαντικὸ ἔργο σκοπεύουμε νὰ ἐξετά-
ζουμε σὲ ξεχωριστὴ ἐργασία. Γιὰ μιὰ πιθανὴ ἐπίδραση τοῦ μυθιστορήματος τῆς
Grand στὴ διηγηματογραφία τοῦ Παπαδιαμάντη βλ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος,
«Μιὰ πιθανότατη πηγὴ τοῦ “Ὀνείρου στὸ κῦμα”», Πλανόδιον, ἀρ. 33 (Δεκ. 2001),
σσ. 139-141.

75 Τὴ σχέση τῆς Εὐάδνης μὲ τὴν Ἐλαίνα καὶ τὴ Λαίδη τοῦ Σαλὸτ ἐξετάζει ἀναλυτικὰ
ἡ Mouton, ὅ.π. (σημ. 35), σσ. 189 καὶ 197-200, ἡ ὁποία κάνει λόγο γιὰ τὸν ὑπόρ-
ρητο παραλληλισμὸ τοῦ ἰατροῦ Γάλβρεθ μὲ τὸν ὀλέθριο Λάνσελοτ. Πβ. σημ. 73.



ράθυρον» τοῦ σπιτιοῦ της, ἐξομοιώνεται στὴν ἀντίληψη τοῦ ἰατροῦ Γάλβρεθ
μὲ τὴν κακορίζικη «ἀρχόντισσα ἀπ’ τὸ ΣιαῸλόττο», ποὺ ζοῦσε ἔγκλειστη
στὸν πύργο της ὑφαίνοντας (H.T. 586 / Δ.Ο. 980).

Στὰ 1895, τὸ ἔργο τοῦ Τέννυσον δὲν θὰ πρέπει νὰ ἦταν ξένο στὸν Πα-
παδιαμάντη, ἀφοῦ στὰ ἀμέσως προηγούμενα χρόνια βρίσκουμε παρουσιά-
σεις καὶ κριτικὲς ἀποτιμήσεις τῆς ποίησής του σὲ ἑλληνικὰ ἔντυπα76.
Πάντως, ἡ μεταφραστικὴ στάση τοῦ Παπαδιαμάντη πρὸς τοὺς στίχους τοῦ
Τέννυσον δὲν τεκμαίρεται συστηματικὴ γνώση τοῦ ἔργου του – μᾶλλον ρυθ-
μίζεται ἀπὸ τὴ διάθεσή του νὰ παρουσιάσει στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ ἕνα εὐπρό-
σιτο κείμενο. Ἔτσι, ὅταν ὁ Παπαδιαμάντης μεταφράζει τὴ συνομιλία τῆς
Εὐάδνης μὲ τὴν κυρία Ὄρτων προσθέτει, ἁπλῶς, δύο συνεχόμενες διευ-
κρινιστικὲς ὑποσημειώσεις γιὰ τὸν βασιλιὰ Ἀρθοῦρο, ἀπὸ τὶς ὁποῖες
ἄντλησε ἔμπνευση ὁ Ἄγγλος δημιουργός (Δ.Ο. 59-60), χωρὶς νὰ κάνει κα-
μία εἰδικὴ ἀναφορὰ στὸ «Lancelot and Elaine» ἀπὸ τὸ ὁποῖο προέρχεται ἡ
ποιητικὴ περιγραφὴ τῆς ἁγνῆς ρομαντικῆς ἡρωίδας («a lily maid high in
her chamber up a tower to the east guarding the sacred shield of Lancelot»
H.T. 35 / «μίαν κρινόλευκον κόρην, ὁποῦ κατοικεῖ ὑψηλὰ εἰς ἕνα πύργον
πρὸς ἀνατολάς, φυλάττουσα τὴν ἱερὰν ἀσπίδα τοῦ Λανσελότου» Δ.Ο. 59)77.
Οὔτε ὅταν στὸ ἕβδομο κεφάλαιο τοῦ ἕκτου Βιβλίου, μεταφράζει μὲ ἀπα-
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76 Σημειώνουμε, γιὰ παράδειγμα, τὰ ἄρθρο «Ὁ ποιητὴς Τέννυσον - Σημειώσεις φι-
λαναγνώστου» ποὺ δημοσιεύεται στὴν Εἰκονογραφημένη Ἑστία, τ. 34, ἀρ. 43
(1892), σσ. 266-268· ὁ τριάστερος συντάκτης του κάνει ἀναλυτικὰ λόγο γιὰ τὴν
ἱστορία ἔρωτα καὶ θανάτου τοῦ «κρίνου τοῦ Ἀστολάτ». Τὴν προηγούμενη χρονιά
(1891), μὲ ἀφορμὴ τὸν ἑορτασμὸ τῶν γενεθλίων τοῦ Τέννυσον, ὁ Βιζυηνὸς εἶχε πα-
ρουσιάσει μὲ συντομία τὸ ποιητικὸ ἔργο τοῦ Ἄγγλου ρομαντικοῦ ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ
Ἄστεως. Βλ. Γ. Μ. Βιζυηνός (1849-1896), «Δύο ἄγνωστα κείμενα», ἐπιμέλεια -
ἐπίμετρο Λάμπρος Βαρελᾶς, Νέα Ἑστία, τχ. 1854 (Μάϊος 2012), σσ. 564-599, 580-
587 καὶ 595-599.

77 Πβ. «Lancelot and Elaine», ὅ.π. (σημ. 72), στ. 2-4.
78 Βλ. «The Lady of Shallot», vol. 1, σσ. 387-395, στ. 37-45. Οἱ στίχοι ἀναδημοσιεύ-

θηκαν ὡς Ἀλφρέδου Τέννυσον, [«Παλαιά τις στροφή»], Παπαδιαμαντικὰ Τετράδια,
τχ. 7 (Ἄνοιξη 2006), σ. 6. Υἱοθετοῦμε τὴ σιωπηρὴ διόρθωση τοῦ τρίτου στίχου («ἄ-
κουσε» ἀντὶ «ἄκουσα») στὴν ὁποία προχωρᾶ ὁ ἐπιμελητὴς τῆς ἔκδοσης Ν. Δ.
Τριανταφυλλόπουλος στὴν ἀναδημοσίευση αὐτή. Μὲ τὸν τίτλο [«Ἰσραφίλ! Ἰσραφίλ!»]
δημοσιεύτηκε ἐπίσης ἡ ἀρχὴ τοῦ πέμπτου κεφαλαίου τοῦ πέμπτου Βιβλίου στὰ Πα-
παδιαμαντικὰ Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σσ. 86-90.



ράμιλλη δεξιοτεχνία στίχους ἀπὸ τὸ περίφημο «The Lady of Shallot»78 νιώ-
θει τὴν ἀνάγκη νὰ ὑποδείξει τὴ ρητὴ πηγὴ τοῦ διακειμένου τῆς Grand. Στὴν
ἀπόδοση τῶν στίχων ὁ Παπαδιαμάντης ἀναπλάθει σὲ ρυθμικὴ δημοτικὴ τὸ
ἐννιάστιχο σχῆμα τῆς τεννυσώνιας στροφῆς καὶ τὴν πλούσια ρίμα της
(aaaabcccb): μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ πρώτου στίχου δημιουργεῖ καὶ αὐτὸς μιὰ
ἀνάλογη, καὶ πυκνότερη, ὁμοιοκαταληξία (αααβαααβ).

There she weaves by night and day Ἐκεῖ φαίνει μοναχὴ μέρα νύχτα
A magic web of colour gay. τὸ μαγεμμένο πανί, τὸ σταχτί,
She has heard a whisper say, ἄκουσε μία μουρμούρα νὰ πῇ
A curse is on her if she stay συφορά της θὰ εἶν’, ἂν σταθῇ
To look down to Camelot. ν’ ἀγναντέψη κατὰ τὸ Καμλότο.
She knows not what the curse might be Δὲ ρωτᾶ καὶ δὲν ξέρει γιατί,
And so she weaveth steadily, καὶ τί λογῆς συφορὰ θὰ τὴ βρῇ,
And little other care hath she, κ’ ἔτσι φαίνει τὸ πανὶ τὸ σταχτὶ
The lady of Shallot. ἡ ἀρχόντισσα ἀπ’ τὸ ΣιαῸλόττο.

H.T. 586 Δ.Ο. 980

Στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ τέταρτου Βιβλίου, πάλι, ὅπου γίνεται σαφὴς ἀνα-
φορὰ στὰ Εἰδύλλια τοῦ Βασιλιᾶ, ἡ μετάφραση ἁπλουστεύει τὰ πράγματα.
Συγκεκριμένα, ἡ ἀφήγηση ξεκινᾶ μὲ ἕναν σημαίνοντα παραλληλισμὸ τῆς
Μορνιγκέστης μὲ τὴ «dim rich city»79 τοῦ θρυλικοῦ βασιλιᾶ Ἀρθούρου (H.T.
355). Τὸ παράθεμα ἐξαφανίζεται στὸν ἀόριστο λόγο τοῦ μεταφραστῆ περὶ
«μεσαιωνικῆς τινος πόλεως» (Δ.Ο. 589) καὶ μαζί του χάνεται ὁ ὑπαινιγμὸς
τῆς συγγραφέως γιὰ τὴ μέλλουσα τύχη τῆς μυθιστορηματικῆς πόλης –
συμβόλου τοῦ παλαιοῦ κόσμου ἠθῶν καὶ ἀντιλήψεων–, ποὺ εἶναι καταδι-
κασμένη νὰ χαθεῖ ὅπως ἡ μυθικὴ πολιτεία τοῦ Ἀρθούρου.

6. vi) Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ μετάφραση τῶν πεζῶν διακειμένων, διότι
στὴν περίπτωση αὐτὴ δὲν ἔχουμε ἀπαγγελία ἢ χρήση παραθεμάτων στὴν
καθημερινὴ ζωὴ τῶν ἡρώων, ἀλλὰ περιγραφὴ τῆς ἀναγνωστικῆς ἐμπειρίας
καὶ τῆς κριτικῆς τοῦ πεζοῦ λόγου80. Ὁ μεταφραστὴς πρέπει: α) νὰ ἀποδώσει
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79 Βλ. «Lancelot and Elaine», ὅ.π. (σημ. 72), στ. 840 καὶ 842, καὶ «The Holy Grail»,
vol. 3, σσ. 463-490, στ. 228.

80 Τὰ ἀναγνώσματά τους προσδιορίζουν τὸν χαρακτήρα τους σὲ μιὰ ἀμφίδρομη σχέση.
Ἡ Εὐάδνη, γιὰ παράδειγμα, εἶναι ἀδηφάγος ἀναγνώστρια ἐνῶ ἡ Ἐδὶθ ἱκανοποιεῖται
μὲ ἠθικοθρησκευτικὰ βιβλία τοῦ τύπου «Βίος τοῦ [τῆς] Φράνση Ρίδλεϋ» (Δ.Ο. 275)
/ «The Life of Frances Ridley Havegal» (H.T. 157).



τὴν ὁρολογία τῆς πεζογραφίας, τῶν εἰδῶν καὶ τῶν ρευμάτων της: fic-
tion/ἔργον τῆς φαντασίας (Δ.Ο. 5), μυθοπλαστία (Δ.Ο. 560), μυθιστόρημα
(Δ.Ο. 563), naturalist/φυσιοκρατικόν (Δ.Ο. 222), εἰλικρινές (Δ.Ο. 561), ro-
mancies/ρωμαντικότητα (Δ.Ο. 790), romancing/ πλέκω μυθιστορίας (Δ.Ο.
793), railway novel / νεωτερικὸν μυθιστόρημα (Δ.Ο. 893)81· β) νὰ ἀποδώ-
σει τὴν κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖται στὰ ἀριστουργήματα τοῦ κανόνα τῆς Ἀγ-
γλικῆς Λογοτεχνίας τοῦ 18ου αἰώνα, «Ροδρίκος Ράνδομ» (The Adventu-
res of Roderick Random, 1748) τοῦ Tobias Smollett καὶ «Τὼμ Τζόουνς»
(The History of Tom Jones, A Foundling, 1789) τοῦ Henry Fielding (Η.Τ.
19-20, 84 / Δ.Ο. 31-33) ἀπὸ τὴν Εὐάδνη82, ἡ ὁποία διαφωνεῖ μὲ τὸν πατέρα
της ὅτι «εἶναι πιστὰ καὶ ἀληθῆ εἰς τὴν ζωήν» («true to life»), ἢ ὅτι μελε-
τοῦν «τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν καὶ εἰσάγουν εἰς τὴν ἠθικὴν φιλοσοφίαν»
(Δ.Ο. 31), θεωρώντας πὼς ἡ ἀλήθεια τὴν ὁποία περιγράφουν εἶναι τοῦ «σα-
προγενοῦς εἴδους» / «putrid kind» (Η.Τ. 20 / Δ.Ο. 33)83· καὶ γ) νὰ ἀποδώσει
τὴν ἐπίθεση ποὺ δέχεται καὶ τὸ γαλλικὸ μυθιστόρημα «Δεσποινὶς Μωπέν,
Νανά, Ἡ γῆ, Κα Μποβαρύ, Σαπφώ» (Η.Τ. 104 / Δ.Ο. 180 καὶ H.T. 176
/Δ.Ο. 304) γιὰ τὸν αἰσθησιασμὸ καὶ τὴ «βάναυσον ρυπαρότητα»/ «gross
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81 Ἡ ἀπόδοση δὲν εἶναι τόσο ἄστοχη, ὅσο φαίνεται ἐξαρχῆς, ἂν λάβουμε ὑπ’ ὄψιν μας
ὅτι τὸ railway novel ὡς ὑποεῖδος τοῦ sensational novel σαγηνεύει τὴ φαντασία λόγῳ
τῆς μηχανικῆς νεωτερικότητας (ταχύτητα) καὶ ἐρεθίζει τὶς αἰσθήσεις, ἰδίως στὴν
περίπτωση ποὺ περιγράφονται σιδηροδρομικὰ ἀτυχήματα (καὶ ἡ ἐπενέργειά τους στὸ
νευρικὸ σύστημα τῶν ἐπιβατῶν)· βλ. Nicholas Daly, «Railway Novels: Sensation Fic-
tion and the Modernization of the Senses», ELH, 66:2 (Summer 1999), σσ. 461-487.

82 Γενικῶς ἡ Εὐάδνη διαβάζει ἐπιστημονικὰ βιβλία (Δ.Ο. 23, 36, 180, 219), φιλοσο-
φικὲς καὶ ἠθικὲς πραγματεῖες (J. St. Mill, Bentham, Oliver Wendell Holmes, Δ.Ο. 22-
23, 62, 88), βιογραφίες («“Ὁ βίος τοῦ Γκαῖτε” ὑπὸ Λιούη», Δ.Ο. 25), τὸ Punch
(«Πούντς, τὸ σατυρικὸν περιοδικόν», Δ.Ο. 229-231) καὶ μυθιστορήματα ὅπως «ἡ
Ροὺθ ἔργον τῆς κυρίας Γάσκελλ» (Δ.Ο. 56-57), «Ὁ ἐφημέριος τοῦ Οὐαικφὶλδ» τοῦ
Goldsmith (Δ.Ο. 23-28). Στοὺς Διδύμους τοῦ Οὐρανοῦ, γενικότερα, παρελαύνουν μυ-
θιστοριογράφοι καὶ/ἢ τίτλοι παλαιότερων καὶ συγχρόνων μυθιστορημάτων, ὅπως γιὰ
παράδειγμα «Ἰωάννα Ὦστεν» (Jane Austin, Δ.Ο. 341-342), «Τριακονταετὴς Γυνή»
(Balzac, Le femme de trente ans, Δ.Ο. 557), «Σάνδη» (Δ.Ο. 751), «Οὐϊδὰ καὶ Ρόδα
Βρόουτον» (Ouida καὶ Rhoda Broughton, Δ.Ο. 495).

83 Ἀργότερα γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὴν αὐστηρότητά της στὸν Κόλχων θὰ γράψει στοὺς
γονεῖς της ὅτι «ὡμοίαζεν πολὺ μὲ τὸν τρόπον τοῦ ζῆν τῶν παλαιῶν ἐκείνων ἡρώων,
τοῦ Ροδρίγου Ράνδομ καὶ τοῦ Τὼμ Τζόουνς, ἀνθρωπίνων τύπων πρὸς οὓς μεγάλην
καὶ ἰδιάζουσαν τρέφω ἀπέχθειαν» (Δ.Ο. 146 / Η.Τ. 84).



impropriety» (Η.Τ. 549 / Δ.Ο. 917) μὲ τὴν ὁποία ἀντιμετωπίζει τὴ γυναίκα.
Ἡ σχέση τῆς Grand μὲ τὸν νατουραλισμὸ εἶναι ἐπαμφοτερίζουσα: μολο-
νότι ἔχει τὶς ἀντιρρήσεις της γιὰ τὴ σεξουαλικότητα, ἐν τέλει ἀνέχεται τὸν
Ζολά, στὸν βαθμὸ ποὺ ὁ Γάλλος συγγραφέας παραμέρισε τὸν συμβατικὸ
τρόπο ἀναπαράστασης καὶ «ἔδειξε τὴν ἀλήθεια ὅπως εἶναι, καὶ ὄχι ὅπως
φανταζόμαστε ὅτι θὰ πρέπει νὰ εἶναι»84. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ὅμως, ἡ
Εὐάδνη διαπιστώνει ὅτι προκειμένου περὶ ρεαλιστικῶν μυθιστορημάτων «τὸ
ἀληθὲς καὶ πιστὸν εἰς ἕνα βιβλίον σημαίνει κάτι ἀποτρόπαιον» (Η.Τ. 560
/ Δ.Ο. 933), ὁπότε ἡ ἀντίδρασή της ὡς ἀναγνώστριας εἶναι ὄχι νὰ διεγεί-
ρεται σεξουαλικά, ὅταν τὰ διαβάζει, ὅπως περίμενε ὁ πρῶτος ἄντρας της,
οὔτε νὰ διατρίβει διανοητικὰ «εἰς τὴν σκοτεινὴν πλευρὰν τῆς ζωῆς», ὅπως
πρότεινε ὁ δεύτερος, ἀλλὰ νὰ κλαίει «μετὰ λυγμῶν» στὴν πρώτη περίπτωση
«τὴν φοβερὰ[ν] καὶ ἄδικο[ν] κακοπάθεια[ν]» (H.T. 221 / Δ.Ο. 382), καὶ νὰ
δηλώνει εὐθαρσῶς στὴ δεύτερη ὅτι «τὸ ἰδεῶδες τῆς πλήρους μακαριότητος
εἰς τὰς ἡμέρας ταύτας εἶνε τὸ νὰ μὴ γνωρίζω τίποτε καὶ νὰ πιστεύω εἰς
τὰ φαντάσματα» (Δ.Ο. 933). Ὁ Παπαδιαμάντης μεταφράζει γενικῶς
πιστὰ ὅλα ὅσα ἀφοροῦν τὴν πεζογραφία στὸ ἀγγλικὸ κείμενο, ἀφήνοντας
τὴν κριτικὴ τῆς Grand (ὡς γυναίκας συγγραφέως) κυρίως γιὰ τὶς ὑπο-
σημειώσεις, ὅπως θὰ δοῦμε παρακάτω.

7. Μία ἀπὸ τὶς παραμέτρους μὲ ξεχωριστὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν μεταφραστὴ
Παπαδιαμάντη εἶναι οἱ προσθῆκες-ἐπεμβάσεις στὸ ξένο κείμενο85. Θὰ πε-
ριοριστοῦμε στὶς ὑποσημειώσεις του86. Οἱ ὑποσημειώσεις τοῦ Παπαδια-
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84 Τὸ παράθεμα στὴ Bonnell, ὅ.π. (σημ. 1), σ. 130. Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι στοὺς Διδύ-
μους τοῦ Οὐρανοῦ, ὅπου ἐπαναλαμβάνονται σχεδὸν κατὰ λέξη τὰ περὶ «true to life»
ὡς θετικὸ στοιχεῖο τοῦ μυθιστορήματος ποὺ ἔχει συγγράψει ἡ πλασματικὴ συγ-
γραφέας Mrs. Malcomson / κα Μάλκομσον, ὁ Παπαδιαμάντης μεταφράζει τὸ «na-
turalist» ὡς «εἰλικρινής» (Η.Τ. 333 / Δ.Ο. 560).

85 Παραθέτουμε ὁρισμένες προσθῆκες ἐκτὸς αὐτῶν ποὺ ἔχουμε ἤδη συζητήσει: Δ.Ο.
46, 84, 229, 253, 289, 301, 305, 325, 328, 337, 376, 407, 419, 428, 449, 453, 616,
656.

86 Δὲν μποροῦμε νὰ μὴν παραθέσουμε δύο προσθῆκες μὲ πολιτικὴ σημασία, μὲ τὶς
ὁποῖες ὁ μεταφραστὴς στηρίζει ὑπερθετικὰ τὴ θέση τῆς Εὐάδνης στὸ Ἰρλανδικὸ Ζή-
τημα ὑπὲρ τῶν Ἰρλανδῶν, ἀποδίδοντας τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἐπανάσταση στὸν βρε-
τανικὸ ἰμπεριαλισμό: «Lord Groome […] by making an intemperate attack upon the
Irish» (Η.Τ. 208) / «Ὁ λόρδος Γκροὺμ […] ἀρχίσας αἴφνης νὰ ψάλλῃ τὸν ἄμπακο
ἐναντίον τῶν δυστυχῶν Ἰρλανδῶν» (Δ.Ο. 360). «The highest proof of moral worth



μάντη (ὄχι μεταφράσεις ὑποσημειώσεων τῆς Grand) ὑπερβαίνουν τὶς
δέκα, καὶ μπορεῖ νὰ διαιρεθοῦν σὲ δύο κυρίως κατηγορίες87. Στὴν πρώτη
ἀνήκουν οἱ ὑποσημειώσεις, καὶ σπανιότερα προσθῆκες ἐντὸς κειμένου,
ποὺ διευκολύνουν στὴν ἀνάγνωση (Δ.Ο. 298, 424), παρέχουν στὸν Ἕλληνα
ἀναγνώστη ἐπεξηγήσεις σχετικὲς μὲ τόπους καὶ ζητήματα τῆς πλοκῆς
(Δ.Ο. 123, 298, 628) ἢ δίνουν πληροφορίες γιὰ λιγότερο γνωστὰ θέματα τῆς
ἀγγλικῆς λογοτεχνίας (Δ.Ο. 59, 60), τῆς πολιτικῆς (πρακτικὴ τῆς Ἀγ-
γλικῆς Βουλῆς Δ.Ο. 911) καὶ θρησκευτικῆς ζωῆς (Κουάκεροι Δ.Ο. 905),
καὶ οἱ ὁποῖες δείχνουν ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης ἔχει γνώση τῶν συμφραζο-
μένων τοῦ πρωτοτύπου.

Μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον ἔχουν οἱ ὑποσημειώσεις (Δ.Ο. 105-06, 114, 573,
717, 724) καθὼς καὶ κάποιες ἐντὸς κειμένου προσθῆκες (Δ.Ο. 298, 424,
508) στὶς ὁποῖες ὁ Παπαδιαμάντης σχολιάζει τὸ περιεχόμενο καὶ τὴν τε-
χνικὴ τῆς Grand, ἄλλοτε ἐπαινετικὰ καὶ ἄλλοτε μὲ διαβαθμισμένη ἐπι-
κριτικὴ διάθεση. Τὰ ἐπαινετικὰ σχόλια (Δ.Ο. 105-106, 114), τὰ ὁποῖα προ-
ηγοῦνται, ἀναφέρονται σὲ ζητήματα ποὺ θίγει ἡ Grand (ὅπως ὁ γυναικεῖος
ἀλκοολισμός, ἢ ἡ ἐν τοῖς πράγμασι κυριαρχία τῶν γυναικῶν) καὶ ἀπα-
σχολοῦν καὶ τὸν Παπαδιαμάντη στὴ διηγηματογραφία του, ὅπως γιὰ πα-
ράδειγμα στὰ «Γυνὴ πλέουσα» (1905, 4.19-36) καὶ «Ἡ Νοσταλγός»
(1894, 3.58). Στὰ «ἐπικριτικά» του σχόλια ὁ Παπαδιαμάντης ἀντιμετω-
πίζει τὸ ἔργο μιᾶς γυναίκας συγγραφέως ἄλλοτε μὲ παιγνιώδεις προσθῆ-
κες ἐντὸς κειμένου, ἄλλοτε ἐπισημαίνοντας εἰρωνικὰ τὶς ἀνακολουθίες τῆς
ἀφήγησης (Δ.Ο. 717), ἄλλοτε ἐκφράζοντας ἐμμέσως τὴν παγιωμένη ἄπο-
ψη ὅτι ἡ γυναικεία γραφὴ προδίδει τὴ συγκινησιακή της φύση ἀντὶ μιᾶς στι-
βαρῆς ρασιοναλιστικῆς ἀντιμετώπισης τῶν ζητημάτων88, καὶ ἄλλοτε ἐπι-
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[γιὰ τὸν ἰρλανδικῆς καταγωγῆς Κόλχων] was […] to take part [ὡς συνταγματάρ-
χης τοῦ Βρετανικοῦ στρατοῦ] in some great butchery of his fellow-men» (H.T. 347)
/ «Ἡ ὑπερτάτη ἀπόδειξις τῆς ἠθικῆς ἀξίας […] ἦτο νὰ λάβῃ μέρος εἰς σφαγήν […]
καὶ τοῦτο, ὄχι εἰς ἀγῶνα καταπιεζομένου λαοῦ ὑπὲρ ἐλευθερίας, ἀλλὰ εἰς φιλοδό-
ξους κατακτητικὰς ἐπιχειρήσεις τῶν πολιτισμένων Ἐθνῶν» (Δ.Ο. 581-582, ἔμφαση
δική μας).

87 Ἀναφέραμε ἤδη τὴ μεγάλη σημείωση τῆς σ. 612 στὴν ὁποία ὁ Παπαδιαμάντης ἐπι-
τίθεται στὶς θεολογικὲς ἀπόψεις τῆς Grand.

88 Βλ. τὸ παρενθετικὸ σχόλιο ὅτι τὸ ὄνειρο τῆς Ἀγγέλικας γιὰ τὴ «Γυναικεία Σφαῖρα»
«μόνον γυνὴ συγγραφεὺς δύναται νὰ πλάσῃ» (Δ.Ο. 508). Οἱ εὐχαριστίες τῆς Εὐάδ-
νης στὸν Κόλχων γιὰ τὴ μεταφορὰ τῶν βιβλίων της προκαλοῦν τὸ ἑξῆς σχόλιο:



σημαίνοντας εὐθέως τὶς τεχνικὲς ἀδεξιότητες τῆς Grand, ὅπως, γιὰ πα-
ράδειγμα, τὴ βραδύτητα στὴν ἐξέλιξη τῆς πλοκῆς: «Θὰ ἦτο τολμηρὸν νὰ
ὑποθέσῃ τις ὅτι τὸ πρόσωπον τοῦτο εἶνε ἀλληγορία τῆς ἀνυπομονησίας τῶν
ἀναγνωστῶν, καὶ εἶνε εὔλογος διαμαρτυρία κατὰ τῆς βραδύτητος μεθ’ ἧς
παρασκευάζει πᾶν ἐνδιαφέρον ἐπεισόδιον ἡ συγγραφεύς. ΣΜ» (Δ.Ο. 724)89.

Τὰ σχόλια τοῦ Παπαδιαμάντη δὲν ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴ
κριτικὴ γιὰ τὸ ἔργο τῆς Grand ποὺ ἐντάσσεται στὸν γενικότερο ἀνδρικὸ κρι-
τικὸ λόγο γιὰ τὸ ἔργο τῶν γυναικῶν μυθιστοριογράφων90. Οἱ κατηγορίες
γιὰ λογοτεχνικὴ ἀγραμματοσύνη, ὑφολογικὴ ἀκαμψία, τεχνικὲς ἀτέλειες,
γιὰ ρεαλισμὸ ποὺ δὲν ἦταν παρὰ ἐπιδερμικὴ καταγραφὴ αὐτοβιογραφικῶν
ἐμπειριῶν καὶ ἐντυπώσεων μὲ συγκινησιακὴ φόρτιση, χωρὶς δυνατότητα
ἔξαρσης καὶ γενίκευσης, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἀδυναμία τους νὰ καταπια-
στοῦν μὲ σοβαρὰ ζητήματα ἀπὸ μιὰ ἀποστασιοποιημένη ὀπτικὴ γωνία,
ἀνῆκαν στὸ ὁπλοστάσιο ὅσων ἤθελαν νὰ μειώσουν τὴν ποσοτικὴ τουλάχι-
στον κυριαρχία τῶν γυναικῶν στὴν καλλιέργεια τοῦ εἴδους91.

Τὸ ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης ἔχει διατυπώσει στὶς ὑποση-
μειώσεις τῆς μετάφρασης κριτικὲς ἀπόψεις ἀνάλογες μὲ τὶς θέσεις διά-
σημων συναδέλφων του, ὅπως ὁ Marc Twain, ὁ ὁποῖος, μολονότι ἐκφράστηκε
θετικὰ γιὰ τὸ θέμα τοῦ βιβλίου, κατέκρινε τὴ Grand γιὰ λάθη στὴ σύνταξη
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«Ὑπάρχουν χωρία ἐν οἶς ἡ συγγραφεύς, ἐνῶ νομίζει ὅτι ψυχολογεῖ, ψυχολογεῖται
πράγματι ὑπὸ τοῦ προσεκτικοῦ ἀναγνώστου» (Δ.Ο. 573).

89 Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ μόνη ὑποσημείωση ποὺ ἔχει τὴν ἔνδειξη ΣΜ. Τὴ βραδύτητα τῆς
Grand τὴ «διορθώνει» ὁ μεταφραστὴς καὶ μὲ τὶς σιωπηρὲς περικοπὲς ποὺ ἐπιφέρει
στὸ κείμενό της (π.χ. Δ.Ο. 81, 352, 427, 458, 605, 610).

90 Γιὰ τὶς κατηγορίες καὶ τὶς ἀπαντήσεις τῆς Grand βλ. τὸν πρόλογό της στὴν ἔκδοση
τοῦ 1923, στὴ Heilmann, ὅ.π. (σημ. 26), σσ. 397-408. Παρόμοιες ἀπόψεις ἐκφράζει
καὶ ἡ κ. Μάλκομσον, ὑποκατάστατο προφανῶς τῆς Grand, «I don’t mind having my
morals attacked; but I should object to be pulled up for my grammar-meaning that she
was sure of her morals, but was half afraid that her grammar might be shaky. As is
inevitable […] this obvious interpretation was rejected, and the most uncharitable con-
struction put upon her words» (H.T. 334) / «Δὲν μὲ μέλει ἂν μὲ προσβάλουν διὰ τὰς
ἠθικὰς ἀρχάς μου. Ἀρκεῖ νὰ μὴ μὲ πειράξουν διὰ τὴν τέχνην τὴν συγγραφικήν. § Μὲ
τοῦτο ἐννοοῦσεν ὅτι ἦτο βεβαία περὶ τῆς ὀρθότητος τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν της, ἀλλὰ δὲν
ἦτο βεβαία περὶ τῆς φιλολογικῆς μεθόδου της. Καθὼς εἶνε ἄφευκτον ὅμως […] ἡ
ἁπλῆ αὕτη ἑρμηνεία ἀπερρίπτετο, καὶ ἡ ἀπηνεστέρα ἔννοια ἀπεδίδετο εἰς τὰς λέξεις
της» (Δ.Ο. 561, ἔμφαση δική μας).

91 Senf, ὅ.π. (σημ. 1), σσ. xvii-xxxiv, Bonnell, ὅ.π. (σημ. 14), σσ. 129-143.



καὶ τὴ γραμματική, ἢ ὁ George Meredith, ὁ ὁποῖος ὡς ἀναγνώστης ἐκδο-
τικοῦ οἴκου ἀπέρριψε τὸ χειρόγραφο, ἀφενὸς ἐπειδὴ θεώρησε ὅτι οἱ χαρα-
κτῆρες στὸ The Heavenly Twins εἶναι μὲν φορεῖς ἰδεῶν ἀλλὰ δὲν πείθουν ὡς
πρόσωπα καί, ἀφετέρου, γιατὶ βρῆκε τὸ βιβλίο ὑπερβολικὰ ἐκτενές («It was
such a very long book»)92.

*
* *

Στὴν ἐργασία αὐτὴ προχωρήσαμε σὲ συστηματικὴ ἀντιβολὴ τοῦ The Hea-
venly Twins τῆς Sarah Grand μὲ τὴν παπαδιαμαντική του μετάφραση. Ἐπί-
σης προσπαθήσαμε νὰ διερευνήσουμε τὰ ἀγγλικὰ συμφραζόμενα τοῦ μυ-
θιστορήματος τῆς «Νέας Γυναίκας» στὴν ἐποχή του, γιὰ νὰ μπορέσουμε
νὰ ἀνιχνεύσουμε τὰ κίνητρα τῆς ἐπιλογῆς τοῦ συγκεκριμένου ἔργου πρὸς
μετάφραση καὶ τὴ συνακόλουθη πρόσληψή του στὴν Ἑλλάδα. Ἡ ἐργασία
μας ἐπιβεβαιώνει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὶς διαπιστώσεις προηγούμενων με-
λετητῶν93, καὶ ἐπιπροσθέτως ἀναδεικνύει τὴν ποικιλοτροπία τῆς παπα-
διαμαντικῆς μετάφρασης καὶ αἰτιολογεῖ συγκεκριμένες ἀποχρώσεις της.

Ἐάν, ὅπως ὑπογραμμίζει ὁ Lawrence Venuti, ἡ μετάφραση συνιστᾶ δυ-
νητικὰ κριτικὴ ἑρμηνεία (potentially interrogative interpretation) τοῦ ἀρχι-
κοῦ κειμένου94, τότε Οἱ Δίδυμοι τοῦ Οὐρανοῦ συνιστοῦν μιὰ πολύπλευρη
ἑρμηνευτικὴ μετα-ποίηση τοῦ ἀγγλικοῦ μυθιστορήματος95. Μετα-γρά-
φοντας σιωπηρὰ τὸ μυθιστόρημα τῆς «Νέας Γυναίκας» ὁ Παπαδιαμάν-
της ἐπιχειρεῖ τὴν ὑφολογικὴ ἐξομάλυνση, τὴν ἰδεολογικὴ ἄμβλυνση ἢ τὸν
προσεταιρισμὸ ἑνὸς κειμένου αἰχμηροῦ καὶ πολλαπλὰ προκλητικοῦ γιὰ τὰ
ἑλληνικὰ δεδομένα τῆς ἐποχῆς. Πέραν τῶν ἐπιλογῶν ποὺ τοῦ ὑπαγορεύει
ἡ ἀναγνωσιμότητα ὡς στόχος μιᾶς ἐπιφυλλιδικῆς μετάφρασης, καὶ τῶν λύ-
σεων ποὺ υἱοθετεῖ προκειμένου νὰ ἀντιμετωπίσει τὴ συντακτικὴ στρυφνό-
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92 Τὶς ἀπόψεις τους, τὶς ὁποῖες ἀποκλείεται νὰ γνώριζε ὁ Παπαδιαμάντης, διότι εἶχαν
τότε ἰδιωτικὸ χαρακτήρα, βλ. τώρα στὴ Heilmann, ὅ.π. (σημ. 26), σσ. 407-410 καὶ
434.

93 Βλ., μεταξὺ ἄλλων, Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος - Λ. Τριανταφυλλοπούλου, «Τεκ-
μήρια γιὰ τὴν παπαδιαμαντικὴ πατρότητα ἀνυπόγραφων μεταφράσεων», Παπα-
διαμαντικὰ Τετράδια, τχ. 7 (Ἄνοιξη 2006), σσ. 80-82.

94 Venuti, ὅ.π. (σημ. 27), σσ. 165-170.
95 Βλ. Γεωργία Γκότση, «Ἡ διεθνοποίησις τῆς Φαντασίας». Σχέσεις τῆς ἑλληνικῆς

μὲ τὶς ξένες λογοτεχνίες τὸν 19ο αἰώνα. Gutenberg, Ἀθήνα 2010, σ. 19.



τητα, τὴ μορφικὴ ὑβριδικότητα, τὸν διακειμενικὸ πλοῦτο καὶ τὸν λεξιλογικὸ
πληθωρισμὸ τοῦ ἀγγλικοῦ κειμένου –λύσεις ποὺ ἐπηρεάζουν τὶς σημασιο-
λογικές του προεκτάσεις καὶ ἐνίοτε συρρικνώνουν τὸ πρωτότυπο–, ὁ Πα-
παδιαμάντης ἐπεμβαίνει συνειδητὰ στὸ κείμενο-πηγή. Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ
μεταφραστὴς προχωρᾶ πέρα ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασία, στὴν ἀναδημιουργία τοῦ
ἀγγλικοῦ κειμένου μέσῳ μιᾶς σειρᾶς (συνηθισμένων ὡς φαίνεται) πρα-
κτικῶν ποὺ μποροῦν νὰ συνοψιστοῦν ὡς ἑξῆς: α) ἀφαίρεση τμημάτων τοῦ
πρωτοτύπου κρίσιμων ὡς πρὸς τὸ νοηματικό του βάθος· β) ἀδήλωτος ἐμ-
βολιασμὸς ἢ ἀνάπλαση τοῦ κειμένου τῆς Grand μὲ τὸν δικό του λόγο, ὁ
ὁποῖος μπορεῖ νὰ ἐκτείνεται ἀπὸ λίγες λέξεις ἕως καὶ ὁλόκληρες παραγρά-
φους· γ) ἀλλοίωση ἢ καὶ ἀνακατασκευὴ μέσῳ συγκεκριμένων λεξιλογικῶν
ἀποδόσεων τοῦ λόγου τῆς συγγραφέως· καὶ δ) σχολιασμὸς μέσῳ κρίσεων
–ποὺ ἄλλοτε ἐνσωματώνονται στὸ κείμενο καὶ ἄλλοτε ἐμφανίζονται στὶς
ὑποσέλιδες σημειώσεις– τῆς ἰδεολογίας καὶ τῆς ἀφηγηματικῆς τεχνικῆς
τῆς συγγραφέως ποὺ συμβαίνει νὰ εἶναι γυναίκα.

Ἡ μετάφραση αὐτὴ ὅπως καὶ ἄλλες παρόμοιες δείχνουν, κατ’ ἀρχάς,
ὅτι ὁ μεταφραστὴς Παπαδιαμάντης ὑπῆρξε δίαυλος νέων ρευμάτων καὶ
ἰδεῶν στὴν Ἑλλάδα, ὅπως ἐν προκειμένῳ τὸ Γυναικεῖο Ζήτημα. Καὶ ἀξί-
ζει, ὁπωσδήποτε, νὰ ἐξεταστεῖ σὲ βάθος ἡ ἀπήχηση ποὺ εἶχε ἡ ἔστω ἐκ-
παπαδιαμαντισμένη αὐτὴ μετάφραση στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία τοῦ φθίνον-
τος 19ου αἰώνα, στὴν ὁποία προβλήματα ὅπως αὐτὰ τῆς γυναικείας
χειραφέτησης, τῆς ἐκπαίδευσης, τοῦ γάμου, τῶν ἀφροδισίων (σύφιλις) ἢ
τῶν στερεοτυπικὰ γυναικείων νοσημάτων (ὑστερία) δὲν ἦταν σπάνια, καὶ
πρόδιδαν, ὑπογείως, κάποια ἐθνικὴ ἀνησυχία. Ὅπως, παράλληλα, χρει-
άζεται νὰ διερευνηθεῖ κατὰ πόσο ὁ μεταφραστικὸς λόγος τοῦ Παπαδια-
μάντη προσδιορίστηκε ἀπὸ τὶς κυρίαρχες ἀναπαραστάσεις γιὰ τὴ γυναίκα
καὶ τὶς προκαταλήψεις γιὰ τὴ γυναικεία λογοτεχνικὴ γραφή96, οἱ ὁποῖες
συγκροτοῦσαν τὸν ὁρίζοντα προσδοκιῶν τῆς ἐποχῆς του.

Ταυτόχρονα, ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ ἀμφίδρομη σχέση τοῦ μετα-
φραστῆ μὲ τὸν συγγραφέα Παπαδιαμάντη ὅταν ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ ξένα
κείμενα97 καί, συγκεκριμένα, μὲ τὸ νεωτερικὸ μυθιστόρημα τῆς Grand. Ὁ
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96 Γενικότερα γιὰ τὸ θέμα βλ. Εἰρήνη Ριζάκη, Οἱ «γράφουσες» Ἑλληνίδες. Σημειώσεις
γιὰ τὴ γυναικεία λογιοσύνη τοῦ 19ου αἰώνα. Κατάρτι, Ἀθήνα 2007, σσ. 187-205.

97 Γιὰ τὸ θέμα τῶν «ἀμφίδρομων ἐπιδράσεων» βλ. πρόσφατα Λάμπρος Καμπερίδης,
«… μὲ ἐντάφια κτερίσματα». Ὁ Πύργος τοῦ Δράκουλα καὶ ὁ «μεταφραστὴς» Πα-
παδιαμάντης, Δόμος, Ἀθήνα 2010, σσ. 24-27, ὅπου καὶ ἀναφορὰ σὲ ἀνάλογες κρι-



Παπαδιαμάντης, ἀφενὸς οἰκειώνεται καὶ ἐμπλουτίζει τὸ ἀγγλικὸ πρωτό-
τυπο μὲ τὴ συγγραφική του ἰδιοφυΐα, ἀφετέρου ἀπορροφᾶ ρυθμοὺς καὶ εἰ-
κόνες του, καὶ συλλογίζεται μὲ τὰ ὑλικὰ ἴχνη του στὸ δικό του μυθοπλα-
σιακὸ ἔργο.

Ἐπείγει, πλέον, νὰ συγκροτηθεῖ τὸ πλῆρες σῶμα τῶν παπαδιαμαντικῶν
μεταφράσεων καὶ νὰ μελετηθεῖ σὲ βάθος ἡ ἰδιοσυστασία τους προκειμένου
νὰ ἀποκτήσουμε τὴ γενικὴ εἰκόνα τῆς τεχνοτροπίας καὶ τῶν ἐπιλογῶν τοῦ
μεταφραστῆ καὶ νὰ διερωτηθοῦμε σχετικὰ μὲ αὐτὲς στὰ ἱστορικά τους συμ-
φραζόμενα καὶ ἀπὸ θεωρητικὴ μεταφρασεολογικὴ προοπτική. Τὰ ἐρωτή-
ματα ποὺ τίθενται στὸ πλαίσιο αὐτὸ εἶναι σύνθετα: Κατὰ πόσον τὸ ἔντυπο
στὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἡ μετάφραση καὶ ὁ ἐκδότης του διαδραματίζουν κά-
ποιο ρόλο στὴ μεταφραστικὴ πράξη; Εἶναι κοινὴ ἡ πρακτικὴ τοῦ Παπα-
διαμάντη σὲ ὅλα τὰ εἴδη κειμένων ἢ καί, εἰδικότερα, σὲ ὅλα τὰ εἴδη μυθι-
στορημάτων ποὺ μεταφράζει (λογοτεχνικὰ καὶ παραλογοτεχνικά), καὶ
ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὴ γλώσσα τοῦ πρωτοτύπου (ἀγγλικὴ ἢ γαλλική); Καὶ
πῶς διαπλέκεται ἡ κάθε μετάφραση μὲ τὴ δική του γραφή;

Μιὰ τέτοια ὀπτικὴ θὰ μᾶς βοηθήσει νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ σχηματικὲς
ἀντιλήψεις οἱ ὁποῖες εἴτε ἀπέδιδαν τὶς μεταφραστικὲς ἀνεπάρκειες στὸν βιο-
πορισμό, εἴτε χαρακτήριζαν ὡς ἐμπρόθετα ἀκόμα καὶ τὰ λάθη τῆς μετά-
φρασης («καταχθόνιον μυστικόν»98), εἴτε συναρπάζονταν ἀπὸ τὶς ἐλευθε-
ρίες της καὶ τὶς ὑπερβάσεις τοῦ πρωτοτύπου. Τὸ κυριότερο: θὰ μᾶς ἐπιτρέψει
νὰ μελετήσουμε τὴν ἑνιαία λειτουργία τῆς παπαδιαμαντικῆς ποιητικῆς.
Ἀπότοκο πολλαπλῶν συσσωματώσεων καὶ ἐνσωματώσεων τὸ ἔργο τοῦ
Παπαδιαμάντη μᾶς καλεῖ σήμερα σὲ μιὰ ἐκ νέου ἀνάγνωσή του*.
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τικὲς ἀπόψεις (σ. 25, σημ. 1), καθὼς καὶ σσ. 75-80, ὅπου ὁ μελετητὴς κάνει λόγο
γιὰ «ζωντανὴ σχέση φιλαλληλίας» μεταξὺ κυρίως ἔργου καὶ μεταφράσεων (σ. 80).

98 Βλ. Παῦλος Νιρβάνας, «Τὸ καταχθόνιον μυστικὸ τοῦ Παπαδιαμάντη», Φιλολογικὴ
Ἑστία τῆς Κυριακῆς, 27/9/1936· ἀναδημ. Παπαδιαμαντικὰ Τετράδια, τχ. 2 (Φθι-
νόπωρο 1993), σσ. 115-117.

* Ἐπὶ τοῦ πιεστηρίου : Ἀπόψεις τῆς Γκρὰντ πρωτοπαρουσιάζονται στὴν Ἑλλάδα ἤδη
ἀπὸ τὸ 1893 στὸ ἄρθρο «“Αἱ προοδευτικαὶ γυναῖκες. Ἡ κομψότης καθῆκον διὰ τὰς
κυρίας” (Ὑπὸ τῆς κυρίας Γράνδ.)», Τὸ Νέον Πνεῦμα, ἔτ. Α΄, τ. Γ΄ (Σεπτέμβριος-
Δεκέμβριος 1893), σσ. 170-172 [= παρουσίαση καὶ ἀποσπασματικὴ μετάφραση τοῦ
ἄρθρου Sarah Grand, «The morals and manner of appearance», Humanitarian, 3
(1893), σσ. 87-93].



ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟ ΧΩΡΟ

1. Τὰ ἱστορικὰ στάδια τῆς προσλήψεως

1.1. Ὁ αἰώνας ποὺ διανύουμε ξεκίνησε στὰ γερμανικὰ γράμματα μὲ ἕνα
μεῖζον γεγονός, τὸ ἀφιέρωμα τῆς μεγάλης Ἐκθέσεως Βιβλίου τῆς Φραγκ-
φούρτης στὴ χώρα μας. Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2001 τιμωμένη χώρα στὴ με-
γαλύτερη ἔκθεση βιβλίου τοῦ γερμανόφωνου χώρου ἦταν ἡ Ἑλλάς, μιὰ
συγκυρία ποὺ ἔφερε στὸ ἐκδοτικὸ φῶς ἀρκετὲς γερμανικὲς μεταφράσεις
Ἑλλήνων συγγραφέων. Δεδομένου ὅτι ἡ ἐπιλογὴ τῆς ἑκάστοτε τιμωμένης
χώρας γνωστοποιεῖται μιὰ τετραετία προηγουμένως, οἱ μεταφραστὲς καὶ
οἱ ἐκδοτικοὶ οἶκοι εἶχαν τὸν χρόνο νὰ προετοιμασθοῦν καταλλήλως γιὰ τὴ
μεγάλη δημοσιότητα ποὺ θὰ ἐδίδετο στὴν παρουσίαση τῆς ἑλληνικῆς
γραμματείας στὴ Γερμανία. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἐπιφυλάχθηκε σημαντικὴ
θέση στὸν πεζογράφο Παπαδιαμάντη: Τὸ 2001, τὸ τρίμηνο περιοδικὸ λό-
γου καὶ τέχνης τῆς Βορείου Γερμανίας Die Horen περιελάμβανε ἀφιέρωμα
στὴν ἑλληνικὴ ποίηση καὶ πεζογραφία μὲ τὸν ὑπότιτλο «Ἑλληνικὴ Λογο-
τεχνία δύο αἰώνων», σὲ ἐπιμέλεια Νίκης Ἀϊντενάϊερ, ποὺ περιέκλειε τὸ διή-
γημα «Ἡ Βασιλικὴ δρῦς», σὲ μετάφραση τοῦ Carl Wefelmeier1. Τὸ 2001,
ἐκδοτικὸς οἶκος τῆς Ζυρίχης κυκλοφορεῖ σὲ αὐτοτελὴ τόμο τὸ διήγημα «Τὰ
Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια», σὲ μετάφραση τῆς Isabella Schwaderer, ἡ ὁποία ταυ-
τοχρόνως δημοσιεύει τὴ μετάφραση τοῦ διηγήματος «Ἔρωτας στὰ χιόνια»
στὸ περιοδικὸ Philia 2. Τὸ ἴδιο ἔτος, ἐκδοτικὸς οἶκος τῆς Φραγκφούρτης κυ-
κλοφορεῖ ἐπίσης σὲ αὐτοτελὴ τόμο τὸ διήγημα «Στὸ Χριστό, στὸ Κάστρο»,
σὲ μετάφραση τῆς Andrea Schellinger3. Διόλου τυχαίως, ὁ ἴδιος ἐκδότης τῆς

1 Alexandros Papadiamantis , «Unter der königlichen Eiche», στὸ Die Horen. Zeitschrift
für Literatur, Kunst und Kritik, τχ. 202 (2001), σσ. 28-31.

2 Alexandros Papadiamantis , Die rosenfarbenen Strände. Aus dem Neugriechischen
übertragen von Isabella Schwaderer, Zürich 2001, καὶ Alexandros Papadiamantis, «Die
Liebe im Schnee», στὸ Philia II (2001), σσ. 35-37.

3 Alexandros Papadiamantis, Die Heilige Nacht auf dem Berg. Erzählung. Aus dem Grie-



Φραγκφούρτης ἐπανεκδίδει τὸ 2001 ἀνθολογία Ἑλλήνων πεζογράφων τοῦ
20οῦ αἰῶνος, τὴν ὁποία ἀρχικῶς εἶχε ἐκδώσει τὸ 1991 καὶ ἡ ὁποία περι-
λαμβάνει τὸ διήγημα «Τὸ Μυρολόγι τῆς φώκιας», σὲ μετάφραση τῆς An-
drea Schellinger, μεταφράστριας ποὺ διαδραματίζει σημαντικὸ ρόλο γιὰ τὴν
ἀνάδειξη τοῦ Παπαδιαμάντη στὴ Γερμανία4.

1.2. Εἰδικότερα, ἡ Andrea Schellinger, μὲ τὶς μεταφράσεις της γιὰ τὴν
πρώτη ἔκδοση αὐτῆς τῆς ἀνθολογίας τὸ 1991, καὶ κατ’ ἐξοχὴν μὲ τὴ με-
τάφραση τῆς «Φόνισσας» τὸ 19895, συνέβαλε ἀποφασιστικὰ στὴν παρου-
σίαση τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη στὸ γερμανόφωνο κοινό, κατ’ αὐτὴ
τὴ σημαντικὴ περίοδο, ἀφοῦ τὸ ἴδιο ἔτος 1991, ἐκδίδεται στὸ Βερολίνο καὶ
ἕτερη ἀνθολογία ἑλληνικῶν διηγημάτων τοῦ 20οῦ αἰῶνος σὲ μετάφραση καὶ
ἐπιμέλεια τοῦ ζεύγους Ute καὶ Κωνσταντίνου Λεοντοπούλου, ἡ ὁποία πε-
ριλαμβάνει τὰ διηγήματα «Σταχομαζώχτρα» καὶ «Πατέρα στὸ σπίτι!»6.
Ἡ προβολὴ τοῦ Παπαδιαμάντη σὲ αὐτὴ τὴ συγκυρία τῶν πολιτικῶν καὶ
πολιτιστικῶν ἀνακατατάξεων στὴν Εὐρώπη τῶν ἀρχῶν τῆς δεκαετίας τοῦ
1990 συνιστᾶ σταθμό, καθὼς οἱ δημοσιεύσεις Παπαδιαμαντικῶν ἔργων στὴ
Γερμανία ἔδειχναν νὰ ἔχουν καταγράψει τὴν τελευταία τους μεγάλη λάμ-
ψη τρεῖς δεκαετίες προηγουμένως.

1.3. Στὸ τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 1950 καὶ στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ
1960, ἡ σύναψη τῶν πολιτιστικῶν καὶ μορφωτικῶν συμφωνιῶν μεταξὺ Γερ-
μανίας καὶ Ἑλλάδος καὶ ἡ συμφωνία γιὰ ἀπασχόληση Ἑλληνικοῦ ἐργα-
τικοῦ δυναμικοῦ στὴ Γερμανία ἔστρεφαν τὸ ἐνδιαφέρον τῆς ἀνασυγκρο-
τούμενης μεταπολεμικῆς Γερμανίας πρὸς τὴ χώρα μας, δημιουργώντας
συνθῆκες τουριστικοῦ ρεύματος πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ ἀνάγκες γιὰ
βαθύτερη γνωριμία μὲ τὴ νεοελληνικὴ κοινωνία, ἱστορία καὶ πολιτιστικὴ
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chischen übertragen von Andrea Schellinger. Mit einem Nachwort von Danae Coul-
mas, Frankfurt a. M. und Leipzig 2001.

4 Andrea Schellinger (μεταφρ.), «Alexandros Papadiamantis. Das Klagelied der Robbe»,
στὸ Danae Coulmas (ἐπιμ.), Griechische Erzählungen des 20. Jahrhunderts, heraus-
gegeben und mit einem Nachwort versehen, Frankfurt a. M. und Leipzig 1991, 22001,
σσ. 21-24.

5 Alexandros Papadiamantis, Die Mörderin. Roman. Aus dem Griechischen von Andrea
Schellinger. Nachwort Danae Coulmas, Frankfurt a. M. 1989.

6 Ute und Konstantinos Leontopoulos (ἐπιμ. καὶ μεταφρ.), Der griechisch-schwei-
zerische Krieg und andere Erzählungen, Berlin 1991, ἐδῶ σσ. 29-35 καὶ 37- 50.



παράδοση. Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο κυκλοφόρησαν οἱ πρῶτες ἀνθολογίες νε-
οελληνικῆς πεζογραφίας: Τὸ 1958 σὲ μετάφραση, ἐπιμέλεια καὶ μὲ εἰσα-
γωγὴ τῆς φιλολόγου Isidora Rosenthal-Kamarinea δημοσιεύεται ἀνθολογία,
ποὺ περιλαμβάνει τὴ «Σταχομαζώχτρα»7. Τὸ 1960 ἐκδίδεται ἀνθολογία μὲ
ἐπιμέλεια τῶν Μέλπως Ἀξιώτη καὶ Δημήτρη Χατζῆ, ἡ ὁποία περιλαμβά-
νει τὰ διηγήματα «Ἡ Νοσταλγὸς» καὶ «Τὸ Μυρολόγι τῆς φώκιας»8. Τὸ
γερμανικὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἡ ἐκδοτικὴ δραστηριότητα περὶ τὴ νεοελληνικὴ
γραμματεία συνεχίσθηκαν βεβαίως ἔκτοτε μὲ τὴν ἄοκνη προσπάθεια καὶ
ἐπιμέλεια τῶν νεοελληνιστῶν καὶ μεταφραστῶν, ἐνδιαφέρον ἀσφαλῶς ἐνι-
σχυόμενο καὶ ἀπὸ τὰ νόμπελ λογοτεχνίας ποὺ ἀπενεμήθησαν τὸ 1963 στὸν
Γεώργιο Σεφέρη καὶ τὸ 1979 στὸν Ὀδυσσέα Ἐλύτη.

1.4. Πάντως, ἤδη οἱ πρῶτοι σταθμοὶ τῆς προσλήψεως τοῦ Παπαδιαμάντη
στὴ Γερμανία, τῶν ὁποίων τὴν ἀνακάλυψη καὶ διερεύνηση ὀφείλουμε στὸν
καθηγητὴ Φώτιο Δημητρακόπουλο, ἀναδεικνύουν τὶς παραμέτρους τῆς
ὑποδοχῆς τοῦ πεζογράφου μας στὸν γερμανόφωνο χῶρο9. Τόσο ἡ δίγλωσση
δημοσίευση τοῦ «Ἀλιβάνιστου» ποὺ κυκλοφόρησε στὸ Görlitz τὸ 1917
«ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς […] 25 Μαρτίου», ὡς «ἔκτακτος ἔκδοσις» τῆς ἐφημε-
ρίδος τῶν Ἑλλήνων αἰχμαλώτων του Δ´ σώματος στρατοῦ Τὰ Νέα τοῦ
Γκέρλιτς, σὲ μετάφραση τοῦ Ludwig Bürchner, ὅσο καὶ ἡ μετάφραση τοῦ
διηγήματος «Ὄνειρο στὸ κῦμα» τοῦ Alexander Steinmetz, ὡς ἐναρκτήριο
διήγημα καὶ τίτλος τῆς ἀνθολογίας 31 διηγημάτων Ἑλλήνων λογοτεχνῶν,
ποὺ ἐξέδωσε ὁ Alexander Steinmetz τὸ 1944 στὴ Λειψία, πραγματοποι-
οῦνται κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐπώδυνων καὶ γιὰ τὴ χώρα μας δύο παγκο-
σμίων πολέμων καὶ ἀπὸ προσωπικότητες ποὺ συγκλίνουν στὸν Παπαδια-
μάντη ἐκκινώντας ἀπὸ συναφεῖς, ἀλλὰ ἰδιαίτερες ἀφετηρίες.
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7 Alexandros Papadiamantis, «Die Ährenleserin», στὸ Isidora Rosenthal-Kamarinea
(ἐπιμ.), Die kleinen Menschen und die großen Tage. Neugriechische Erzählungen, Ol-
ten-Freiburg i. B. 1958, Μόναχο 21981, σσ. 19-29.

8 Ἡ ἔκδοση δὲν ἔτυχε νὰ μοῦ περιέλθει, παρατίθεται ὅμως στὸν βιβλιογραφικὸ κα-
τάλογο τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου B ἰβλίου: Alexandros Papadiamantis, «Das Heimweh
der Ljaljo» καὶ «Der Klagesang der Robbe», στὸ Melpo Axioti καὶ Dimitris Chatzis
(ἐπιμ.), Antigone lebt. Neugriechsche Erzählungen, Berlin 1960, ἐδῶ σσ. 55-80 καὶ
81-86.

9 Φώτης Δημητρακόπουλος (ἐπιμ.), Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ὁ Ἀλιβάνιστος -
Ὄνειρο στὸ κῦμα. Alexandros Papdiamantis. Der Kirchenscheue - Der Traum auf den
Wellen, Καστανιώτης, Ἀθήνα 1997.



2. Οἱ μεταφραστὲς καὶ οἱ μεταφράσεις τους

2.1. Ὁ πρῶτος διαμεσολαβητὴς τοῦ Παπαδιαμάντη στὴ Γερμανία φιλό-
λογος καὶ ἀρχαιολόγος Ludwig Bürchner (1858-1927)10 προσδίδει τὸν
χαρακτηρισμὸ «Ἑλληνικὸν Εἰδύλλιον»11 στὸ διήγημα «Ὁ Ἀλιβάνιστος»
συνδέοντάς το μὲ τὸ οἰκεῖο πρὸς τὴν ἔρευνά του τῆς ἀρχαιότητος λογοτε-
χνικὸ εἶδος τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας. Ἡ βούληση τοῦ Bürchner
νὰ τὸ παρουσιάσει, ὅπως ὁ ἴδιος σημειώνει, «σὲ ἕνα μεγαλύτερο ἀναγνω-
στικὸ κοινὸ στὴ Γερμανία»12, τὸν καθοδηγεῖ πρὸς τὴ σημασιολογικὴ ἰσο-
δυναμία μὲ παρεκκλίσεις ἐνίοτε ὑπὲρ τῆς πραγματολογικῆς ἰσοδυναμίας,
π.χ. κατὰ τὴ χρήση γερμανικῶν στερεοτύπων στὴ θέση ἑλληνικῶν ἰδιω-
ματισμῶν, προκειμένου νὰ προσαρμόσει τὸ μετάφρασμα στοὺς Γερμανοὺς
ἀναγνῶστες, ὅπως ἐπισημαίνει, ἐξάλλου, ὁ καθηγητὴς Φώτιος Δημητρα-
κόπουλος13.

2.2. Ἀντιθέτως, ὁ βυζαντινολόγος καὶ νεοελληνιστὴς Alexander Stein-
metz προσεγγίζει τὸ «Ὄνειρο στὸ κῦμα» μὲ ἐμφανὴ διάθεση νὰ πληροφο-
ρήσει τοὺς Γερμανοὺς ἀναγνῶστες σχετικὰ μὲ τὸ φυσικὸ κάλλος τοῦ ἑλ-
ληνικοῦ παραθαλάσσιου τοπίου καὶ νὰ μεταφέρει τὰ ἁγνὰ αἰσθήματα τοῦ
νεαροῦ βοσκοῦ καὶ πρωταγωνιστῆ τοῦ ἀφηγήματος, ὅπως καταδεικνύει ἡ
ἀνάλυση τοῦ μεταφράσματός του. Τὰ βιογραφικὰ στοιχεῖα ποὺ διαθέτου-
με γιὰ τὸν Alexander Steinmetz (1879-1973)14 μᾶς πληροφοροῦν ὅτι γεν-
νήθηκε στὴ Σαξωνία (Hameln) καὶ ἤδη νεαρὸς ἀνέπτυξε φιλελληνικὰ αἰ-
σθήματα μὲ ἀφορμὴ τὴν Κρητικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1897, λόγῳ τῆς
ὁποίας ἐπισκέφθηκε τὴν Ἑλλάδα τὸ 1902, ὅπου καὶ ἐγκαταστάθηκε, συ-
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10 Στὸ ἴδιο, σ. 83 κἑ.
11 Στὸ ἴδιο, σ. 89.
12 Στὸ ἴδιο, σ. 91.
13 Στὸ ἴδιο, σ. 95.
14 Ἐκτενῆ βιογραφικὰ στοιχεῖα παρέχει ἡ νεκρολογία τοῦ Kurt von Posadowsky-We-

hner, Νέα Ἑστία 94 (1973), σ. 1644 κἑ., ποὺ μᾶς πληροφορεῖ σχετικὰ μὲ τὸ «Διά-
γραμμα γιὰ τὴ σύγχρονη νεοελληνικὴ ποίηση» ποὺ δημοσίευσε σὲ συλλογικὸ τόμο
σχετικὰ μὲ τὴ «Σύγχρονη Ποίηση τῶν Εὐρωπαϊκῶν Λαῶν» (1939), τὰ ἄρθρα στὸ
περιοδικὸ Hellas, τὶς μεταφράσεις στὰ Γερμανικὰ ἔργων τῶν Σολωμοῦ, Παλαμᾶ,
Ἐφταλιώτη, Καζαντζάκη, Βαλαωρίτη καὶ Μαβίλη, καὶ τὸ Ἑλληνο-γερμανικὸ λε-
ξικὸ γιὰ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Langenscheidt, ποὺ ἔτυχε ἐπανειλημμένων ἐκδόσεων
(1958 ἑξ.).



ναναστρεφόμενος τοὺς Ψυχάρη, Παλαμᾶ καὶ Μαβίλη. Ἐργάσθηκε ὡς κα-
θηγητὴς Γερμανικῆς γλώσσας στὴ Σύρο τὴν περίοδο 1913-1916. Ἀπὸ τὸ
1920 σπουδάζει Βυζαντινολογία καὶ Νεοελληνικὴ Φιλολογία στὸ Πανεπι-
στήμιο τοῦ Μονάχου, ὅπου τὸ 1923 ἀνακηρύσσεται διδάκτωρ. Διορίσθηκε
Γραμματεὺς τοῦ Ἑλληνικοῦ Προξενείου στὸ Μόναχο, ἐνῶ ἀπὸ τὸ 1931
ἐργάσθηκε γιὰ τὴν Ἀκαδημία Ἐπιστημῶν τοῦ Μονάχου κατ’ ἀρχὰς στὸ
Ἡράκλειο τῆς Κρήτης, ὡς καθηγητὴς Γερμανικῆς γλώσσας, καὶ τὴ διε-
τία 1942-44 ὡς Διευθυντὴς τοῦ παραρτήματος τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Μο-
νάχου στὴν Ἀθήνα. Τὸ ἐρευνητικὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Steinmetz γιὰ τὴν κοι-
νωνία, τὸν λαϊκὸ πολιτισμό, τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση καὶ τὶς γεω–
φυσικὲς ἰδιαιτερότητες τῆς χώρας, τὴν ὁποία μακροχρόνια μελέτησε καὶ
ἐβίωσε, τὸν καθοδηγεῖ στὶς μεταφραστικές του ἐπιλογές.

2.2.1. Τὴ σημασιολογικὴ ἰσοδυναμία, ποὺ ἐπιδιώκει ὁ Steinmetz, ἐνισχύει
μὲ ἐπεξηγηματικὲς συμπληρώσεις στὸ κείμενο-στόχο: Ἤδη στὸ εἰσαγω-
γικὸ μέρος τοῦ διηγήματος, στὸ ὁποῖο ὁ Παπαδιαμάντης ἀφηγεῖται τὴ με-
τάνοια τοῦ γέροντος Σισώη, τὸ μονολεκτικὸ «ἔκλαυσε» προσαυξάνεται καὶ
ἡ συγκίνηση ποὺ ἐκδηλώνεται σὲ κλάμμα μεταλάσσεται σὲ νοητικὴ ἐνέρ-
γεια: «konnte er in Ruhe […] nachdenken»15. Ἐν συνέχειᾳ, καὶ τὸ ἁπλὸ πα-
ράθεμα «τὸ ἁμάρτημά του, τὸ ἔχον γενναίαν ἀγαθοεργίαν ὡς ἐξόχως ἐλα-
φρυντικὴν περίστασιν» μετατρέπεται σὲ αὐτοτελὴ πρόταση, καθὼς ὁ
μεταφραστὴς ἐπαναλαμβάνει τὴν ἤδη προηγηθείσα πληροφορία, προφανῶς
προκειμένου νὰ παρουσιάσει μὲ σαφήνεια τὰ πραγματικὰ περιστατικὰ τῆς
μετανοίας τοῦ γέροντος: «Als mildernder Umstand galt, daß er der Türkin
durch die Entführung aus dem Harem einen Dienst der Nächstenliebe er-
wiesen hatte». Ἡ λακωνικὴ φράση, ποὺ παραπέμπει στὴν ὕψιστη ὁλοκλή-
ρωση τοῦ βίου τοῦ γέροντος καὶ μάλιστα ὡς γνώμη συλλογική, «καὶ λέ-
γουν ὅτι ἐσώθη», προσαυξάνεται καὶ πάλι ἐπεξηγηματικά: «und man
nimmt an, daß ihm auch vom lieben Gott seine große Sünde verziehen
wurde».

2.2.2. Ἡ προτεραιότητα ποὺ ἀποδίδει ὁ Steinmetz στὴ σημασιολογικὴ σα-
φήνεια ἐκδηλοῦται καὶ στὶς πραγματολογικὲς συμπληρώσεις σὲ κύρια
ὀνόματα, ὅπως π.χ. ὅταν ὁ ἀφηγητὴς ἀναφέρεται στὶς σπουδές του στὴν
«ἐν Ἀθήναις Ριζάρειον», ὁ μεταφραστὴς θὰ προσθέσει τὴν ἐπεξήγηση ὅτι
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15 Ὅ.π., σ. 42.



πρόκειται γιὰ ἱερατικὴ σχολή: «Rizarion, das Athener Priesterseminar»16.
Παρομοίως, ὅταν περατώνοντας τὴν ἀφήγηση ὁ πρωταγωνιστὴς ἀναφέ-
ρεται καὶ πάλι στὴ μετέπειτα ἐξέλιξή του μὲ τὴν λακωνικὴ ἔκφραση «Κι
ἐγὼ ἔμαθα γράμματα», ὁ Steinmetz ἐκτιμᾶ ἀναγκαία τὴν ἐκτεταμένη
συμπλήρωση, καὶ μάλιστα μὲ ἐξ ὁλοκλήρου νέα πρόταση : «ich besuchte ei-
nige höhere Schulen. Man wünschte, daß ich einmal Geistlicher werden
sollte». Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, προφανῶς ἀποσκοπεῖ νὰ διασαφηνίσει στὸν
ἀναγνώστη, τὸν μὴ ἐξοικειωμένο μὲ τοὺς ἑλληνικοὺς ἐκπαιδευτικοὺς θε-
σμούς, τὸ κοινωνικὸ πλαίσιο τῆς σταδιοδρομίας τοῦ πρωταγωνιστῆ17. Προ-
φανῶς χάριν αὐτῆς τῆς σημασιολογικῆς σαφήνειας ὁ μεταφραστὴς προ-
σθέτει διευκρινίσεις στὶς περιγραφὲς χώρων καὶ φυσικοῦ περιβάλλοντος, οἱ
ὁποῖες στὸ κείμενο-πηγὴ ἀρκοῦν γιὰ νὰ ἀνασυστήσει ὁ ἐξοικειωμένος μὲ
τὸν χῶρο Ἕλληνας ἀναγνώστης στὴ φαντασία του τὰ περιγραφόμενα, ἐνῶ
ἴσως δὲν θὰ ἐπαρκοῦσαν στὸν Γερμανὸ ἀναγνώστη τοῦ Steinmetz: Ὅταν
στὴν ἀρχὴ τῆς ἀφηγήσεως ὁ πρωταγωνιστὴς περιγράφει τὴν «κρημνώδη
ἀκτή», στὴν ὁποία ὁδηγοῦσε τὸ ποίμνιό του, ὁ μεταφραστὴς προσθέτει τὸν
ἑτερόπτωτο προσδιορισμὸ τῆς γενικῆς τοῦ τόπου στὴν ἀναφορὰ τῆς ἀκτῆς
(«Küste der Insel Skiathos»), προκειμένου νὰ τοποθετήσει τὸν Γερμανὸ ἀνα-
γνώστη στὸν χῶρο, ποὺ γιὰ τὸν Ἕλληνα εἶναι δεδομένος18. Τὴν «πολίχνη»
ποὺ σπανίως ὁ κύριος Μόσχος ἐπισκέπτεται, ὁ μεταφραστὴς προσδιορίζει
γεωγραφικά («in das benachbarte Städtchen»), προσαρτώντας μάλιστα τὴν
ἐξ ὁλοκλήρου νέα πρόταση, ἡ ὁποία δὲν ὑπάρχει στὸ κείμενο-πηγὴ καὶ ἡ
ὁποία ἐπιπλέον ἑρμηνεύει τὴν ἐσωστρέφεια τοῦ Μόσχου: «In seinem aus-
gedehnten Königreich hatte er ohnehin genug zu tun»19. Στὴν περιγραφὴ τῆς
σκηνῆς, ὅπου ὁ πρωταγωνιστὴς παρατηρεῖ τὴ λουομένη Μοσχούλα, ἡ
ὁποία «ἔβλεπε πρὸς τὸ μέρος» του, ὁ Steinmetz προσδιορίζει πάλι τοπικὰ τὴν
κατεύθυνση τοῦ βλέμματος («während sie ihr Gesicht dem Felsen zuge-
wandt hatte»)20, ὥστε νὰ προσανατολίσει μὲ ἀκρίβεια τὸν ἀναγνώστη.
Παρόμοια διευκρινιστικὴ παρέμβαση παρατηροῦμε, ὅταν ὁ μεταφραστὴς
προσθέτει ἀναφορικὴ πρόταση ποὺ προσδιορίζει τὸν θάμνο, στὸν ὁποῖο ὁ πρω-
ταγωνιστὴς σπεύδει γιὰ νὰ συγκρατήσει τὶς κραυγὲς τοῦ ζώου του: «zu
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16 Στὸ ἴδιο.
17 Στὸ ἴδιο, σ. 76.
18 Στὸ ἴδιο, σ. 45.
19 Στὸ ἴδιο, σ. 48.
20 Στὸ ἴδιο, σ. 62.



dem Busche, an dem das Tier festgebunden war»21. Ὅμως καὶ στὴν ἔκφραση
τῆς ὑποκειμενικότητας τοῦ ἀφηγητῆ ὁ μεταφραστὴς προβαίνει σὲ ἐπεξη-
γηματικὲς συμπληρώσεις: π.χ. ὅταν ὁ ἀφηγητὴς ἀναφέρει ὅτι δὲν μποροῦσε
νὰ φύγει ἀπὸ τοὺς βράχους «ἀόρατος», ὁ μεταφραστὴς αἰσθάνεται ὑπο-
χρεωμένος νὰ προσθέσει τὴν ἐπεξήγηση «meiner Berechnung nach»22.
Ἐπίσης, στὴ διαπίστωση τοῦ πρωταγωνιστῆ ὅτι ἦταν «ἐν συνειδήσει
ἀθῶος», ὁ μεταφραστὴς ἐμβάλλει τὴν ἔμφαση «ganz unschuldig» καὶ τὴν
ἐκτὸς κειμένου-πηγῆς καθησυχαστικὴ σκέψη «das war mir eine gewisse
Beruhigung»23. Ἀλλὰ καὶ στὸν Ἐπίλογο τοῦ παπαδιαμάντιου ἀφηγητῆ «δὲν
ἠξεύρω τί γίνεται τώρα [ἡ Μοσχούλα]», ἐμφατικὰ ὁ μεταφραστὴς προ-
σθέτει αὐτοβούλως στὸ μετάφρασμά του τὸ σχόλιο «Das ist mir schließlich
auch ganz gleich»24.

2.2.3. Ἡ ἴδια διασαφηνιστικὴ τάση φαίνεται ὡστόσο νὰ ὁδηγεῖ τὸν Stein-
metz καὶ σὲ πλεῖστες ἀπαλοιφές, τὶς ὁποῖες διαπιστώνει ὁ καθηγητὴς
Φώτιος Δημητρακόπουλος25. Οἱ παραλείψεις ἐκτείνονται ἀπὸ σύντομες
φράσεις μέχρι προτάσεις, ἀλλὰ καὶ ἕως ὁλόκληρες παραγράφους, ἀφοροῦν
δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τὴν περιγραφὴ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ στο-
χασμοὺς τοῦ ἀφηγητῆ. Ὅταν ὁ Παπαδιαμάντης ὁριοθετεῖ τὴν κρημνώδη
ἀκτή, στὴν ὁποία ὁ ἀφηγητὴς ὁδηγοῦσε τὸ ποίμνιό του, ὁ Steinmetz περι-
κόπτει ὁλόκληρη παράγραφο26. Τοὺς λόγους τῆς ἐκτετατεμένης ἀπα-
λοιφῆς μόνον νὰ ὑποθέσουμε μποροῦμε, καὶ δύνανται ἴσως νὰ ἀναχθοῦν στὰ
πολλὰ τοπωνύμια, τὰ ὁποῖα ὁ μεταφραστὴς ἐνδεχομένως θεωρεῖ περιττὰ
ἢ ἐπιβαρυντικὰ γιὰ τὸν Γερμανὸ ἀναγνώστη, καὶ στὴν ἰδιαιτερότητα τῶν
λογοτεχνικῶν σχημάτων, τῆς παρομοιώσεως καὶ μεταφορᾶς, ποὺ συμ-
πλέκουν περίτεχνα ὀνομασίες ἀνέμων, δένδρα, φραγγέλιο καὶ μαλλιά.
Ἀνάλογη ἁπλουστευτικὴ στάση παρατηροῦμε ἐν συνέχειᾳ, ὅταν ὁ ἀφη-
γητὴς περιγράφει τὴ θέα πρὸς τὴν ἀκτή, ὅπου «ἐσχημάτιζε χιλίους γλα-
φυροὺς κολπίσκους καὶ ἀγκαλίτσες τὸ κῦμα», ὁπότε ὁ μεταφραστὴς ἀφαι-
ρεῖ τὸ ἐπίθετο καὶ τὴ μεταφορικὴ κατονομασία τῶν κόλπων καὶ ἀντικα-
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21 Στὸ ἴδιο, σ. 68.
22 Στὸ ἴδιο, σ. 62.
23 Στὸ ἴδιο, σ. 64.
24 Στὸ ἴδιο, σ. 76.
25 Στὸ ἴδιο, σ. 95: «συμπύκνωση καὶ περιληπτικὴ νοηματικὴ ἀπόδοση περιόδων».
26 Στὸ ἴδιο, σ. 45, πρόκειται γιὰ τὴν παράγραφο: «Ὅλον τὸ κατάμερον […] φραγγέ-

λιον».



θιστᾶ τὸ ὑποκείμενο («an der die Felsen unzählige kleine Golfe bildeten»),
περικόπτει παντελῶς τὴν ἰδιάζουσα περιγραφὴ «ἐκυρτώνοντο οἱ βράχοι εἰς
προβλῆτας», ἐνῶ ἐν συνεχείᾳ ἀπαλείφει πλήρως τὴν παράγραφο, στὴν
ὁποία ὁ Παπαδιαμάντης μὲ μεταφορὲς καὶ παρομοιώσεις ἀπὸ τὸ πεδίο τῆς
χορευτικῆς δεξιότητος καὶ τοῦ παιδικοῦ παιχνιδιοῦ περιγράφει τὸ θέαμα τῶν
κυμάτων27. Ὁμοίως ἀπαλείφει ἀργότερα τὴν παράγραφο ποὺ ἀναφέρεται
στὴν ἔξοδο τοῦ πρωταγωνιστῆ ἀπὸ τὴ θάλασσα καὶ τὴν ἀνάβαση πρὸς τὸ
κοπάδι του28, ἐν συνέχειᾳ περικόπτει δύο ὁλόκληρες παραγράφους ποὺ πε-
ριγράφουν τὸν σχεδιασμὸ τῆς διαδρομῆς τοῦ ἀφηγητῆ πρὸς τὴ θάλασσα,
προκειμένου νὰ πλησιάσει τὴ Μοσχούλα καὶ συγχρόνως νὰ φροντίσει τὸ ζῶο
του29, κατόπιν ὁ μεταφραστὴς ἀφαιρεῖ ἐκ νέου ὁλόκληρη παράγραφο ποὺ
περιγράφει τοὺς τοπογραφικοὺς ὑπολογισμοὺς τοῦ πρωταγωνιστῆ σχετικὰ
μὲ τὸ κρησφύγετό του30, ἀργότερα συμπυκνώνει τὴν παράγραφο σχετικὰ
μὲ τὴ διαδρομὴ καὶ τὶς ἀποστάσεις τῆς βάρκας, ἡ ὁποία αἰφνιδιάζει τὴ Μο-
σχούλα, καθὼς καὶ σχετικὲς φράσεις σὲ παρακείμενες παραγράφους31, μὲ
ἀποτέλεσμα νὰ λειαίνεται στὸ κείμενο-στόχο ἡ παράσταση τοῦ φυσικοῦ
χώρου.

2.2.4. Τὴν ἴδια λείανση παράγει ὁ Steinmetz καὶ μὲ τὴν ἀπαλοιφὴ ἐκφρά-
σεων καὶ προτάσεων ὑποκειμενικοῦ χαρακτῆρος. Τὰ συναισθήματα ποὺ
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27 Στὸ ἴδιο, σ. 54 ἑ., πρόκειται γιὰ τὴν παράγραφο: «καὶ ἀνάμεσα εἰς τοὺς τόσους ἑλιγ-
μοὺς […] μαγεία». Πβλ. καὶ σσ. 55-57 ἀφαίρεση τοπογραφικῶν προσδιορισμῶν:
«ὀλίγον παραπάνω ἀπὸ τὸν βράχον», «τὸ ὁποῖον ἐχαράσετο ἐπάνω εἰς τὴν ράχην»·
ἀφαίρεση τῆς ἰδιάζουσας ἐπικοινωνίας μὲ τὰ ζῶα: «Τὰ ἐσφύριξα σιγὰ διὰ νὰ καθί-
σουν νὰ ἡσυχάσουν καὶ νὰ μὲ περιμένουν. Μὲ ἄκουσαν κ᾽ ἐκάθισαν ἥσυχα»· ἀφαί-
ρεση τοπογραφικῶν προσδιορισμῶν: «κατέβην πάλιν τὸν κρημνόν», «ὡς δύο καλα-
μιὲς ὑψηλότερα», «Ὁ βράχος ὁ δικός μου ἔτεινε πρὸς βορρᾶν, καὶ πέραν ἀπὸ τὸν
ἄλλον κάβον πρὸς δυσμάς»· ἀφαίρεση τῆς μεταφορᾶς τοῦ δύοντος ἡλίου: «ποὺ εἶχε
βασιλέψει ἐκείνην τὴν στιγμήν. Ἦτον ἡ οὐρὰ τῆς λαμρᾶς ἁλουργίδος ποὺ σύρεται
ὀπίσω, ἢ ἦτον ὁ τάπης ποὺ τοῦ ἔστρωνε, καθὼς λέγουν, ἡ μάννα του, διὰ νὰ καθίσῃ
νὰ δειπνήσῃ», καὶ ἄλλα παρόμοια.

28 Στὸ ἴδιο, σ. 59.
29 Στὸ ἴδιο, σ. 65.
30 Στὸ ἴδιο, σ. 67, πβλ. καὶ σ. 75.
31 Στὸ ἴδιο, σ. 73, πβλ. καὶ ὅ.π., ἀφαίρεση τῶν φράσεων «ἀπεῖχεν ὑπὲρ τὰς εἴκοσιν

ὀργυιάς, ἀπὸ τὸ μέρος ὅπου ἠγωνία ἡ κόρη, ἐγὼ ἀπεῖχα μόνον πέντε ἢ ἓξ ὀργυιάς»
καὶ «Ἀπεῖχον τώρα ὀλιγώτερον ἢ πέντε ὀργυιὰς ἀπὸ τὸ μέρος τοῦ πόντου».



ἐκφράζει ὁ ἀφηγητὴς κατὰ τὴν κολύμβηση «γλύκαν, μαγείαν ἄφατον», ὁ
Steinmetz τὰ παρακάμπτει παντελῶς32. Κατόπιν κατὰ τὴν ἀμφιταλάν-
τευση τοῦ πρωταγωνιστῆ προκειμένου νὰ παρακολουθήσει τὴ λουόμενη
Μοσχούλα, ὁ μεταφραστὴς ἀπαλείφει τὴν ἐπανάληψη τῆς ὁμολογίας «ὅσον
ἀθῶος καὶ ἂν ἤμην»33 καὶ ἀργότερα τὴν ὁμολογία «Καὶ πάλιν δὲν ἐχόρ-
ταινα νὰ βλέπω τὸ ὄνειρον»34. Κατὰ τὴν παρουσίαση τοῦ αἰφνιδιασμοῦ τῆς
Μοσχούλας λόγῳ τῆς κραυγῆς τοῦ ζώου, ἡ ἀσύνδετη παράταξη τῶν συ-
ναισθημάτων τοῦ ἀφηγητῆ «τρόμος, συγκίνησις, λύπη ἀπερίγραπτος»
ὑφίσταται περικοπὴ τῆς «συγκινήσεως» προφανῶς ὡς μὴ ἐναρμονιζόμε-
νης μὲ τὰ ἄλλα ἀρνητικὰ συναισθήματα: «Entsetzen, aber auch ein unbe-
schreiblicher Kummer»35. Ὅταν δὲ κατὰ τὴ διάσωση τῆς Μοσχούλας ὁ
ἀφηγητὴς ὁμολογεῖ «Ἡ καρδία μου ἦτο πλήρης αὐτοθυσίας καὶ ἀφιλο-
κερδείας. Ποτὲ δὲν θὰ ἐζήτουν ἀμοιβήν!», ὁ Steinmetz περικόπτει πλήρως
αὐτὴ τὴ σκέψη36.

2.3. Λιγότερο διστακτικὴ εἶναι ἡ «πηγοκεντρικὴ μετάφραση»37 τοῦ ἔργου
τοῦ Παπαδιαμάντη στὸ ἑπόμενο στάδιο τῆς προσλήψεώς του στὴ Γερμα-
νία. Τὸ 1958, ἀνθολογία 44 πεζογραφημάτων ἰσαρίθμων Ἑλλήνων συγ-
γραφέων τοῦ 19ου καὶ τοῦ 20οῦ αἰῶνος ποὺ μετέφρασε καὶ ἐξέδωσε ἡ φι-
λόλογος καὶ βυζαντινολόγος Isidora Rosenthal-Kamarinea (1918-2003)
περιλαμβάνει τὸ διήγημα «Ἡ Σταχομαζώχτρα»38. Στὴ μετάφραση τῆς
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32 Στὸ ἴδιο, σ. 59.
33 Στὸ ἴδιο, σ. 65.
34 Στὸ ἴδιο, σ. 69.
35 Στὸ ἴδιο, σ. 71.
36 Στὸ ἴδιο, σ. 75. Πβλ. καὶ τὴν ἀλλοίωση τῆς ἀμέσως προηγουμένης προτάσεως: «Κα-

νεὶς ἰδιοτελὴς λογισμὸς δὲν ὑπῆρχε τὴν στιγμὴν ἐκείνην εἰς τὸ πνεῦμά μου» ὡς «kein
sündiger Gedanke».

37 Γιὰ τοὺς ὅρους «στοχοκεντρικὴ-πηγοκεντρικὴ» μετάφραση βλ. Jean Delisle, Han-
nelore Lee-Jahnke καὶ Monique C. Cormier (ἐπιμ.), Ὁρολογία τῆς Μετάφρασης,
Πρόλογος-μετάφραση Γεώργιος Φλῶρος, Ἀθήνα 2008, σελ. 137 ἑ., πβλ. Φρειδερίκη
Μπατσαλιᾶ καὶ Ἑλένη Σελλᾶ-Μάζη, Γλωσσολογικὴ προσέγγιση στὴ θεωρία καὶ
τὴ διδακτικὴ τῆς μετάφρασης, Ἀθήνα 1997, σ. 21, ποὺ προτείνουν τοὺς ὅρους «πο-
λιτογράφηση-διεθνοποίηση» καὶ «μετάφραση προσανατολισμένη πρὸς τὴ γλώσσα
ἀφετηρίας/ὑποδοχῆς».

38 Alexandros Papadiamantis, «Die Ährenleserin», στὸ Isidora Rosenthal-Kamarinea
(ἐπιμ.), Die kleinen Menschen und die großen Tage. Neugriechische Erzählungen, Ol-



«Σταχομαζώχτρας», ἡ Rosenthal-Kamarinea ἐπιδιώκει νὰ ἀνασυστήσει τὸ
πλέγμα τῆς σημασιολογικῆς, συνδηλωτικῆς καὶ πραγματολογικῆς ἰσο-
δυναμίας μὲ τὸ κείμενο τοῦ Παπαδιαμάντη. Στερεότυπες φράσεις καὶ πα-
ροιμίες ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν προφορικότητα τοῦ λόγου αὐτοῦ τοῦ διη-
γήματος, μεταφέρει ἄλλοτε δίδοντας προτεραιότητα στὴ σημασιολογικὴ
ἰσοδυναμία, ὅπως ὅταν τὸ ὄνομα τοῦ ἐγγονοῦ τῆς πρωταγωνίστριας «Γέ-
ρος» μεταφράζει στὰ γερμανικὰ «Alterchen,» ὥστε νὰ μεταφέρει στὰ Γερ-
μανικὰ τὴ σημασιολογικὴ διάσταση τοῦ κυρίου ὀνόματος39, καὶ ὅταν τοὺς
χαρακτηρισμοὺς ποὺ προσδίδει ὁ Παπαδιαμάντης στὸν πατέρα τῶν ὀρ-
φανῶν ἐγγονῶν της «πατεριασμένος» καὶ «νοικοκύρης! Tὸ πρόκοψε, ἀλή-
θεια!» μεταφέρει ὡς «ein Familienvater», «wirklich ein sauberer Patron»40.
Ἐνῶ ἄλλοτε παρατάσσει τὴ σημασιολογικὴ ἰσοδυναμία μὲ τὴ συνδηλωτικὴ
ἰσοδυναμία, ἐπιδιώκοντας νὰ μεταφέρει τὸ συνδηλωτικὸ στοιχεῖο τοῦ συμ-
πυκνωμένου ὕφους τῶν παροιμιῶν μαζὶ μὲ τὸ σημασιολογικὸ περιεχόμενό
τους: τὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ τρίτου καὶ ξενιτεμένου υἱοῦ μὲ τὴ στερότυπη
φράση «Πέτρα ἔριξε πίσω του» μεταφέρει ἡ Rosenthal-Kamarinea μετα-
φράζοντας «κατὰ λέξιν» τὴ σημασία τοῦ ἑλληνικοῦ ἰδιωματισμοῦ, καὶ μά-
λιστα μὲ ἁπλὰ εἰσαγωγικά, ἐνῶ παρατάσσει καὶ τὴ γερμανικὴ ἰσοδύναμη
στερεότυπη φράση «Er “hatte einen Stein hinter sich geworfen”, war auf und
davon gegangen»41. Τὴ στερεότυπη φράση τοῦ τοκογλύφου Μαργαρίτη
«Νὰ εἶχα δέκα τάλαρα ἐγώ, παντρευόμουνα» ἡ Rosenthal-Kamarinea με-
ταφράζει ἀποδίδοντας ἀφενὸς τὴν «κατὰ λέξιν» σημασία τῆς φράσης καὶ
ἀφετέρου τονίζοντας συγχρόνως τὴ συνδήλωση, ὅτι πρόκειται περὶ παροι-
μίας: «Wenn ich zehn Taler hätt, tät ich heiraten, wie das Sprichwort sagt»42.
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ten-Freiburg i. B. 1958, Μόναχο 21981, σσ. 19-29. Ἡ φιλόλογος, μετὰ ἀπὸ διδα-
κτορικὲς σπουδὲς στὸν τομέα τῆς νεοελληνικῆς ποιήσεως, ποὺ ὁλοκλήρωσε στὸ
Μαρβοῦργο τὸ 1945, δίδαξε ἀπὸ τὸ 1966 ὡς καθηγήτρια τῆς βυζαντινῆς καὶ νε-
οελληνικῆς φιλολογίας στὰ Πανεπιστήμια τοῦ Μπόχουμ καὶ τοῦ Μαρβούργου,
ἵδρυσε τὰ ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ Hellenica καὶ Folia Neohellenica γιὰ τὴν προώθηση
τῆς ἔρευνας τῶν νεοελληνικῶν σπουδῶν στὴ Γερμανία, δημοσίευσε ἐπιστημονικὰ
ἄρθρα γιὰ τὴ νεοελληνικὴ λογοτεχνία καὶ ἐξέδωσε στὰ γερμανικὰ ἀνθολογίες ἑλλη-
νικῆς ποιήσεως καὶ πεζογραφίας.

39 Ὅ.π., σ. 19.
40 Στὸ ἴδιο, σ. 20.
41 Στὸ ἴδιο.
42 Στὸ ἴδιο, σ. 27.



Τὴ μεταφραστικὴ αὐτὴ στρατηγικὴ τοῦ διπλασιασμοῦ ἐπαναλαμβάνει ἡ
Rosenthal-Kamarinea, ὅταν μεταφράζει τὴ φράση «σχεδὸν χωρὶς νὰ πνεύσῃ
νότος» καὶ παραθέτει τόσο τὸν ἑλληνικὸ ὅρο ὅσο καὶ τὴ γερμανικὴ ἀντι-
στοιχία «der Notos, der Südwind»43, τολμώντας ἔτσι τὴ μερικὴ «πηγοκεν-
τρικὴ» διαμόρφωση τοῦ μεταφράσματος, ὅταν μεταφράζει τὰ «κούμαρα»
γιὰ τὸ ρακὶ παραθέτοντας πάλι ἀτόφιο τὸν ἑλληνικὸ ὅρο, ἀλλὰ καὶ τὴ γερ-
μανική του περίφραση: «Kumara, die roten Sandbeeren»44, ἢ καὶ ὅταν τὴ
φράση ὅτι ὁ δάσκαλος ἀποκρίθηκε στὴν κλήση τοῦ τοκογλύφου «δογμα-
τικῶς» μεταφράζει «dogmatisch, wie auf dem Katheder» συνδέοντας τὴν
ἑλληνικὴ λέξη μὲ τὴ γερμανικὴ στερεότυπη ἰσοδύναμη ἔκφραση45. Στὶς στε-
ρεότυπες φράσεις, γιὰ τὶς ὁποῖες ἡ γερμανικὴ γλώσσα προσφέρει τὴ δυνα-
τότητα συνδηλωτικῆς καὶ πραγματολογικῆς ἰσοδυναμίας, καὶ κατὰ προ-
σέγγιση σημασιολογικῆς ἰσοδυναμίας, ἡ μεταφράστρια χρησιμοποιεῖ
ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον τὴ συνδηλωτικὰ καὶ πραγματολογικὰ ἰσοδύναμη
φράση: ἐπὶ παραδείγματι, ὅταν μεταφράζει τὸ ρηματικὸ κατηγορούμενο γιὰ
τὸ ναυάγιο τῆς βρατσέρας ποὺ «ἀπωλέσθη αὔτανδρος» μὲ τὴ γερμανικὴ
στερεότυπη φράση «mit Mann und Maus»46, ὅταν τὸ ἐπιφώνημα «Μὴ χει-
ρότερα!» μεταφράζει μὲ γερμανικὸ ἐπιφώνημα ποὺ προσεγγίζει τὸ ἑλληνικὸ
σημασιολογικά: «Gott bewahre uns!»47, ἢ ὅταν μεταφράζει τὴ μετωνυμία
«τὸ παιδί του, τὰ σωθικά του, τὰ σπλάγχνα του» μὲ τὴ γερμανικὴ στερε-
ότυπη φράση: «sein Herz, sein eigen Fleisch und Blut»48, καὶ ὅταν τὸν ὑπερ-
βολικὸ χαρακτηρισμὸ τῆς Ἀγγλίδας συζύγου τοῦ υἱοῦ ὡς «ξωθικὸ» με-
ταφράζει ἀλλοιώνοντας ἐλαφρῶς τὴ σημασία μὲ τὸν ἀκόμη ὑπερβολικότερο
ὅρο «Teufelsgespenst»49. Σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις ἀφαιρεῖ ὁλόκληρες λέ-
ξεις, ὅπως τὸ χαρακτηρισμὸ τοῦ ἀποθανόντος συζύγου «ὁ συχωρεμένος»50

ἢ τὸν χαρακτηρισμὸ τῶν ἐγγονῶν «Τί ἀξιολύπητα, τὰ καημένα!», ποὺ συρ-
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43 Στὸ ἴδιο, σ. 21.
44 Στὸ ἴδιο, σ. 20.
45 Στὸ ἴδιο, σ. 26.
46 Στὸ ἴδιο, σ. 19.
47 Στὸ ἴδιο.
48 Στὸ ἴδιο. Πβλ. στὸ ἴδιο, σ. 20, παρόμοια στάση στὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ γαμπροῦ τῆς

Σταχομαζώχτρας: «ἕνα γαμπρό, μὰ γαμπρό», ὡς «eine wahre Perle von Schwie-
gersohn.»

49 Στὸ ἴδιο.
50 Στὸ ἴδιο, σ. 19.



ρικνώνει στὴν ἔκφραση: «die armen kleinen Wesen»51. Τὴν ἀπουσία «ἐπι-
δεικτικῆς τρυφερότητας» ἐκ μέρους τῆς Σταχομαζώχτρας περικόπτει ὡς
ἁπλὴ «Zärtlichkeit», καθὼς καὶ τὴν προσφερόμενη «ἀγάπη καὶ προστασία»
ὡς ἁπλὴ «tätige Sorge»52.

2.4. Ἀντιθέτως, ἡ μετάφραση τοῦ ἰδίου διηγήματος, ὅπως κυκλοφόρησε
μετὰ ἀπὸ 30 χρόνια στὸ πλαίσιο ἀνθολογίας Ἑλληνικῶν πεζογραφημάτων
ποὺ ἐπιμελήθηκε ἡ Ute Λεοντοπούλου, προωθεῖ ἀκόμη περισσότερο τὴν
«πηγοκεντρικὴ μετάφραση» σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ σημασιολογικὴ ἰσοδυνα-
μία, καθὼς μεταφέρει καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἐγγονοῦ «Γέρος» σὲ Γερμανικὴ φω-
νητικὴ γραφὴ «Jeros» συνοδευόμενο ἀπὸ ὑποσημείωση μὲ τὴν ἑλληνικὴ
γραφὴ καὶ τὴν ἐξήγηση τῆς σημασίας «dtsch. Der Alte»53. Ὡστόσο πα-
ρέκκλιση ἀπὸ τὴ «πηγοκεντρικὴ μετάφραση» μποροῦμε νὰ θεωρήσουμε τὴν
ἀντικατάσταση τῶν στερεοτύπων φράσεων ἀπό, κατὰ προσέγγιση, ση-
μασιολογικὰ ἰσοδύναμες γερμανικὲς στερεότυπες φράσεις, μὲ ἀποτέλεσμα
νὰ τηρεῖται ἡ συνδηλωτικὴ καὶ πραγματολογικὴ ἰσοδυναμία, ὅταν τὴ στε-
ρεότυπη φράση «Πέτρα ἔριξε πίσω του» γιὰ τὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ τρίτου
καὶ ξενιτεμένου υἱοῦ ἡ Ute Λεοντοπούλου μεταφέρει μὲ τὴ σημασιολογικὰ
συναφὴ γερμανικὴ στερεότυπη φράση «Er kappte die Leinen hinter sich»54,
ὅταν τὴν ἀγανάκτηση γιὰ τὸν ἐπιπόλαιο γαμπρὸ τῆς πρωταγωνίστριας «τὸ
λαμπρό τ᾽ νὰ βγῇ!» μεταφέρει μὲ μιὰ ἀνάλογη γερμανικὴ κατάρα «zum
Kuckuck mit ihm»55, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν Rosenthal-Kamarinea, ποὺ μετα-
φράζει προτιμώντας τὴ σημασιολογικὴ ἰσοδυναμία «daß seine Augen ohne
Glanz bleiben mögen»56, μὲ ἀπώλεια τῆς πραγματολογικῆς ἰσοδυναμίας.
Παρόμοια μέριμνα γιὰ τὴ συνδηλωτικὴ ἰσοδυναμία παρατηροῦμε, ὅταν ὁ
τοκογλύφος προσπαθεῖ νὰ ἐξαπατήσει τὴν πρωταγωνίστρια μὲ τὴν κολα-
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51 Στὸ ἴδιο, σ. 20. Πβλ. καὶ σ. 23, ὅπου ἡ ἴδια στάση στὸ χαρακτηρισμὸ τῆς Πατρώ-
νας: «da es doch nun so arm geworden war» γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἔκφραση «ἀρχοντοξι-
πασμένη».

52 Στὸ ἴδιο, σ. 23. Γιὰ τὸν ὅρο «πηγοκεντρικὴ μεταφραση» βλ. ἀνωτέρω, σημ. 29.
53 Ute und Konstantinos Leontopoulos (ἐπιμ.), «Alexandros Papadiamantis: Die Ähren-

leserin», στὸ: τῶν ἰδίων, Der griechisch-schweizerische Krieg und andere Erzählun-
gen. Eine Anthologie neugriechischer Literatur, ausgewählt, übersetzt und herausge-
geben von Ute und Konstantinos Leontopoulos, Βερολίνο 1991, σσ. 37-50, ἐδῶ σ. 37.

54 Ὅ.π., σ. 38.
55 Στὸ ἴδιο.
56 Rosenthal-Kamarinea, ὅ.π., σ. 20.



κεία «νὰ σὲ χαρῶ», καὶ ἡ Λεοντοπούλου μεταφράζει μὲ τὸ ἐπιφώνημα «bei
deiner Gesundheit»57, ἐνῶ ἡ Rosenthal-Kamarinea ἐπιλέγει τὴν ἁπλὴ φι-
λοφρονητικὴ προσφώνηση «meine Liebe»58. Ἀνάλογη συνδηλωτικὴ καὶ
πραγματολογικὴ ἰσοδυναμία, διατηρώντας καὶ τὴ σημασιολογική, ἐπι-
τυγχάνει ἡ Λεοντοπούλου καὶ στὸ δεύτερο Παπαδιαμάντειο διήγημα «Πα-
τέρα στὸ σπίτι!» (1895) τῆς ἀνθολογίας της, ὅπου ὁ ἀφηγητὴς στὸ κείμενο-
ἀφετηρία καταγράφει τὸ ἀλλοιωμένο λεξιλόγιο τῶν πενταετῶν κοριτσιῶν
ποὺ ζητοῦν ἀπὸ τὸν παντοπώλη γιὰ τὶς μητέρες τους «κασὶ ἢ λάι ἢ λυκάζι»
καὶ ἡ μεταφράστρια ἀποδίδει στὰ γερμανικὰ μὲ «Lötwein (Rotwein)», «Li-
senöl (Olivenöl)» καὶ «Sein-Essig (Weinessig)», ἢ ζητοῦν «κουμπὶ (σκουμ-
βρὶ)» τὸ ὁποῖο ἀποδίδεται ὡς «Kelle (Makrelle)» ἢ τὰ «πίτα (σπίρτα)» ὡς
«Reichsölzer (Streichhölzer)»59.

2.5. Τὸ ἐνεργὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἑτερότητα τῆς ἑλληνικῆς πολιτιστικῆς
παράδοσης ἐκφράζεται κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ τῶν γεωπολιτικῶν ἀνακα-
τατάξεων καὶ τῆς γενικότερης στροφῆς πρὸς τὸν βαλκανικὸ καὶ νοτιοα-
νατολικὸ εὐρωπαϊκὸ χῶρο μὲ τὶς μεταφράσεις τῆς Andrea Schellinger. Ἡ
μεταφράστρια καὶ ἐρευνήτρια, ἡ ὁποία μετὰ ἀπὸ σπουδὲς κοινωνιολογίας,
ἱστορίας καὶ παιδαγωγικῆς στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Freiburg im Breisgau,
ἐγκατεστάθη στὴν Ἑλλάδα, ἐπιδίδεται σὲ μεταφράσεις Ἑλλήνων πεζο-
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57 Στὸ ἴδιο, σ. 47.
58 Στὸ ἴδιο, σ. 27.
59 Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ἅπαντα. Κριτικὴ ἔκδοση N. Δ. Τριανταφυλλόπουλος,

Ἀθήνα 1984, τόμος 3., σ. 90, καὶ Leontopoulos, ὅπως ἀνωτέρω,σημ. 53, ἐδῶ σ. 30.
Πβλ. τὴν ἀντίθετη στρατηγικὴ τοῦ μεταφραστῆ τοῦ «Ἀλιβάνιστου» Bürchner, ποὺ
μεταφέρει μόνον μιὰ φορὰ τὰ τραυλίσματα τῆς θειᾶς Μολώτας μὲ ἀνάλογη ἀλλοί-
ωση τῆς γερμανικῆς φωνητικῆς, ὅπως ἀνωτέρω, σημ. 9, ἐδῶ σ. 16 ἑ.: «Δεν τλώου
καβούλγια» ὡς «ich esse keine Klabbe (Krabbe)», σ. 16 ἑ., ἐνῶ σὲ ὅλες τὶς ἄλλες
περιπτώσεις δὲν ἀκολουθεῖ τὴ συνδηλωτικὴ ἰσοδυναμία: τὴν ἀπορία στὴ σ. 12 ἑ.
«Πῶς ἀλγεῖ παπάς», μεταφέρει φωνητικὰ ὀρθά: «Wie er wieder zögert, der Pfarrer»·
τὴν προτροπὴ στὴ σ. 32 ἑ. «Σῦλε, πιδί μ’, ἀκούσῃς καλὸ λόγο», μεταφράζει: «geh,
mein Kind! Hör auf ein gutes Wort»· τὶς ἐρωτήσεις καὶ φράσεις στὴ σ. 34 ἑ. «Tώλα,
ἐγὼ πῶς θὰ μεταλάβου;», «Τώλα, δὲ φιλοῦν Βγαγγέλιο κι Ἀνάσταση; / Πῶς νὰ
πάω ’γὼ ν’ ἀνισπαστῶ;» καὶ «Σὰν ἤμουν ἐγὼ μικλὸ κολίτσι […]», καθὼς καὶ στὴ
σ. 36 ἑ.: «Πατέλας δὲν τὸν ἤθελε γαμπλό. Πῆλα ἄλλον […]», μεταφράζει ὁ Bürch-
ner χωρὶς καμία φωνητικὴ ἀλλοίωση ποὺ θὰ παρέπεμπε σὲ τραύλισμα, γεγονὸς ποὺ
ἐντάσσεται στὴν ἐν γένει στοχοκεντρικὴ μεταφραστικὴ στρατηγική του.



γράφων καὶ ποιητῶν γιὰ γερμανικοὺς ἐκδοτικοὺς οἴκους καὶ σὲ δημοσιεύ-
σεις θεμάτων ἑλληνογερμανικῆς λογοτεχνικῆς διαμεσολαβήσεως60. Ἡ
μετάφραση τῆς «Φόνισσας» ποὺ κυκλοφόρησε τὸ 1989 στὴ Γερμανία δια-
κρίνεται γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς σημασιολογικῆς ἰσοδυναμίας στὶς περι-
γραφὲς τῶν ἐσωτερικῶν καὶ ἐξωτερικῶν χώρων ἀφενὸς καὶ τῆς πραγμα-
τολογικῆς ἰσοδυναμίας στοὺς διαλόγους καὶ ἐσωτερικοὺς μονολόγους
ἀφετέρου.

2.5.1.1. Ἰδιαίτερη μέριμνα γιὰ τὴ σαφὴ παρουσίαση τῶν χώρων παρατη-
ρεῖται, καθὼς τὶς μακροπερίοδες περιγραφὲς τοῦ Παπαδιαμάντη ἡ μετα-
φράστρια μετατρέπει σὲ μικροπερίοδες, π.χ. ὅταν ἀναφέρεται στὴν προίκα
τῆς Χαδούλας κατὰ τοὺς ἀρραβῶνες της: «Σημειωτέον ὅτι ἡ προικοδοσία
τῆς οἰκίας εἰς τὸ παλαιὸν ἀκατοίκητον χωρίον εἶχε τοῦτο τὸ εὐλογοφανές,
ὅτι πολλαὶ οἰκίαι ἐσώζοντο ἀκόμα εἰς τὸ Κάστρον, ὅτι οἰκογένειαί τινες συ-
νήθιζον νὰ διατρίβωσι τὸ θέρος ἐκεῖ, καὶ ὅτι εἰς τὴν φαντασίαν τῶν ἀνθρώ-
πων ὑπῆρχε προκατάληψις ὑπὲρ τοῦ “Παλαιοῦ Χωρίου”, τὸ ὁποῖον ἐπο-
νοῦσαν οἱ γεροντότεροι, καὶ δὲν εἶχαν συνηθίσει ἀκόμα οὔτε εἰς τὴν νέαν
τάξιν τῶν πραγμάτων, οὔτε εἰς βίον εἰρηνικόν, χωρὶς ἐπιδρομὰς κλεφτῶν
καὶ πειρατῶν καὶ τῆς Τουρκικῆς ἀρμάδας, καὶ ἡ ἐγκατάστασις εἰς τὴν νέαν
πόλιν δὲν ἐνομίζετο ὁριστική, ἀλλ’ ὑπῆρχε προσδοκία ὅτι οἱ ἄνθρωποι θὰ
ἐβιάζοντο καὶ πάλιν νὰ ἐπανέλθουν εἰς τὰ παλαιά, τὰ “μαθημένα” των».
Τὴν παράγραφο ἡ μεταφράστρια τέμνει σὲ 5 αὐτοτελεῖς προτάσεις: «An die-
ser Stelle ist anzumerken, dass es durchaus sinnvoll war, ein Haus im alten,
unbewohnten Dorf als Mitgift abzutreten. Denn immer noch standen viele

128 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ

60 Ἐνδεικτικὲς εἶναι οἱ μεταφράσεις γιὰ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Romiosyni τῆς Κολωνίας
(Margarita Karapanou, Kassandra und der Wolf, 1987, E. Ch. Gonatas, Der gastli-
che Kardinal. Erzählungen, 1993), γιὰ τὰ λογοτεχνικὰ περιοδικὰ Akzente (Micha-
lis Ganas, «Verborgenes Basilikum verströmt sich», τχ. 3, 2006), Sinn und Form
(Giorgos Seferis, «Der König von Assine», τχ. 4, 2006, Emmanouil Roidis, «Lob der
Krankheit», τχ. 3, 2008, Jannis Ritsos «Tanagra-Figuren», τχ. 4, 2009) καὶ Lettre
International (Odyseas Elytis, «Halbe Kraft im voraus», τχ. 93, 2011, Aristos Doxiadis
«Geschäftsleute, Rentiers, Oppurtunisten-Institutionen und Mentalitäten in der grie-
chischen Wirtschaft», τχ. 94, 2011), καθὼς καὶ ἡ ἐπιμέλεια καὶ μετάφραση τῆς
ἀνθολογίας Olive. Der heilige Baum. Gedichte un d Geschichten, Frankfurt und Leip-
zig 2004, ἡ παρουσίαση τοῦ ἔργου τοῦ Kurt von Wehner-Possadowsky («Praktizierte
Interkulturalität», Hellenika N.F., 2006, «Achtung und Antwort», Greek Letters, τχ.
19, 2006-7), καὶ ἄλλα.



Häuser im Kastro, wo einige Familien auch den Sommer zubrachten. Auch
waren die Leute für das “Alte Dorf” eingenommen, an dem das Herz ihrer
Ältesten sehnlich hing, denn sie hatten sich weder an die neuen Verhältnisse
gewöhnt noch an das friedliche Leben ohne Überfälle von Klephten, Pira-
ten und türkischem Geschwader. Abgesehn davon waren sie der Ansicht, man
habe sich in der neuen Ortschaft nicht unwiderruflich niedergelassen. Sie ga-
ben sich vielmehr der Hoffnung hin, dass die Leute schon bald wieder aufs
Hergebrachte und Altbewährte zurückgreifen würden»61. Σὲ ἀνάλογη κα-
τάτμηση προβαίνει ἡ μεταφράστρια μεταφέροντας τὴν περιγραφὴ τοῦ μι-
κροῦ ταρσανᾶ τοῦ πατέρα τῆς πρωταγωνίστριας: «Μετὰ χρόνους, ὅταν
ἄνοιξαν οἱ δουλειές, κι ὁ γερο-Στάθης ἔγινε μικρο-αρχιναυπηγός –ἐσκά-
ρωνε βάρκες καὶ καΐκια μοναχός του, βοηθούμενος ἀπὸ τὸν υἱὸν καὶ ἀπὸ
τὸν παραγυιόν του, εἰς τὸ προαύλιον τῆς οἰκίας– τότε ἡ γραῖα ἠμπόρεσε νὰ
κλέψῃ ἀρκετὰ καὶ ἀπὸ τὰ κέρδη τῆς ναυπηγικῆς τέχνης». Ἡ παράγρα-
φος τέμνεται σὲ 3 προτάσεις: «Nach etlichen Jahren gab es dann mehr Ar-
beit, und der alte Stathios wurde Schiffsbaumeister seiner eigenen kleinen
Werft. Im Vorhof des Hauses baute er Barken und Schifferboote, jetzt als
sein eigener Herr, und nur der Sohn und der Lehrling gingen ihm zur Hand.
Damals konnte die Alte beträchtliche Summen auch aus den Erträgen des
Schiffsbauhandwerks beiseite schaffen»62.

2.5.1.2. Παρόμοια διασάφηση ἐπιδιώκεται καὶ μὲ τὴν τροποποίηση τῆς συν-
δέσεως τῶν προτάσεων, ὥστε νὰ ἀνταποκρίνονται σὲ λογικὴ σειρά. Περι-
γράφοντας τὴν καλύβα τοῦ περιβολάρη Γιάννη, τὴν ὑποτακτικὴ σύνταξη
τῶν προτάσεων, μὲ τὶς ὁποῖες ὁ Παπαδιαμάντης τονίζει τὴν ὑποκειμενικὴ
ὀπτικὴ τῆς πρωταγωνίστριας, ἡ μεταφράστρια μεταθέτει προσθέτοντας καὶ
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61 Alexandros Papadiamantis, Die Mörderin. Roman aus dem Griechischen von Andrea
Schellinger. Nachwort Danae Coulmas, Frankfurt 1989, σ. 19, καὶ Ἀλέξανδρος Πα-
παδιαμάντης, «Ἡ Φόνισσα», στὸ Ἅπαντα. Κριτικὴ ἔκδοση N. Δ. Τριανταφυλλό-
πουλος, Ἀθήνα 1984, τόμος 3., σσ. 417-520, ἐδῶ σ. 426.

62 Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Ἡ Φόνισσα», ὅ.π. σημ. 61, σ. 430, καὶ Die Mörde-
rin, ὅ.π., σ. 25. Πβλ. παρόμοιες κατατμήσεις ἐκτενεστέρων παραγράφων σὲ μικρό-
τερες προτάσεις, Die Mörderin., ὅ.π., σ. 13 τελευταία παράγραφος, σ. 40 προτελευ-
ταία παράγραφος, σ. 58 πρώτη πράγραφος προτελευταία πρόταση, σ. 81
προτελευταία παράγραφος, σ. 129 τρίτη σειρά, σ. 131 τελευταία παράγραφος, σ. 133
τελευταία παράγραφος, δεύτερη σειρά, κ.ἄ.



χρονικὸ ἐπίρρημα, προκειμένου νὰ προσφέρει σαφὴ εἰκόνα τῆς καλύβας καὶ
τῶν ἀπαιτουμένων γιὰ τὴν προσέγγισή της κινήσεων: «Nur im oberen Teil
gab es eine verglaste Luke, aber um dorthin zu gelangen, hätte Frangojan-
nou zwei, drei Stufen hinaufsteigen müssen, wäre dann auf einem kleinen
geländerlosen Bretterboden, dem sogenannten “Balkon” angekommen und
hatte sich dort zu voller Größe aufrichten und nachsehen müssen, ob drin-
nen jemand war»63. Ἔτσι, ἡ μεταφράστρια ἀναλύει καὶ τὸ λογοτεχνικὸ
σχῆμα ἀσύνδετο, μὲ τὸ ὁποῖο περιγράφει ὁ Παπαδιαμάντης τὸ «βουνὸν τοῦ
Κουρούπη, βορεινόν, βραχῶδες, ἀπάτητον», προκειμένου νὰ ἀποκτήσει ὁ
Γερμανὸς ἀναγνώστης σαφὴ εἰκόνα τοῦ τοπίου: «wo Fragojannou hochge-
stiegen war, lag weiter nördlich der felsige und unzugängliche Koroupi-
berg»64.
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63 Die Mörderin, ὅ.π., σ. 69· πρόκειται γιὰ τὴν παράγραφο Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάν-
της, «Ἡ Φόνισσα», ὅ.π. σημ. 61, σ. 462: «Μόνον εἷς φεγγίτης μὲ ὕαλον ὑπῆρχε πρὸς
τὰ ἄνω, ἀλλὰ διὰ νὰ φθάσῃ ὣς ἐκεῖ ἐπάνω ἡ Φραγκογιαννού, διὰ νὰ στηλώσῃ τὸ ἀνά-
στημά της καὶ ἴδῃ ἂν ἦτον ἄνθρωπος μέσα, ἔπρεπε ν᾽ ἀνέλθῃ τὰς δύο ἢ τρεῖς βαθ-
μίδας, καὶ νὰ φθάσῃ εἰς τὸ μικρόν, ἄφρακτον σανίδωμα, τὸ καλούμενον “χαγιάτι”».
Πβλ. ἀνάλογη διασάφηση στὴ μεταφορὰ τῆς προτάσεως «Ὁ φημισμένος πεῦκος
ἵστατο εἰς τὸ μέσον τῶν ἐλαιῶν, ὡς γίγας μεταξὺ νάνων, τὸ χιλιετὲς δένδρον […]»
(Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Ἡ Φόνισσα», ὅ.π. σημ. 61, σ. 419) ὡς ἑξῆς: «Wie
ein Riese unter Zwergen stand in der Mitte des Olivenwalds die weithin bekannte Pi-
nie. Ganz unten am gewaltigen Stamm […]», Die Mörderin, ὅ.π., σ. 9. Ἐπίσης τὴ
σκηνὴ «Ὁ Μοῦτρος ἢ Μοῦρτος, ἐπάνω στὸ πάτωμα, ἦτον πλήρης ὀργῆς, μεθύων
ἀκόμη καὶ ἀφρισμένος. Ἐφύσα ἀπὸ μανίαν καὶ λύσαν. Ἐκεῖ πάνω […]» (Ἀλέξαν-
δρος Παπαδιαμάντης, «H Φόνισσα», ὅ.π. σημ. 61, σ. 438), ἡ μεταφράστρια μετα-
φέρει προσεγγίζοντας τὸν τοπικὸ προσδιορισμὸ ὡς ἑξῆς: «Voller Zorn und noch be-
trunken war Fratze, oder Maulbeere, nun groben im Stockwerk; er schümte, schnaubte
und tobτe vor Wut. Dort oben […]», Die Mörderin, ὅ.π., σ. 37. Τὴν περιγραφὴ τοῦ
οὐρανοῦ, ὅταν ἡ Φραγκογιαννοὺ παίρνει τὸν δρόμο νὰ διαφύγει τοὺς διῶκτες της, «νὺξ
ἀσέληνος, ἀστροφεγγής» (Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Ἡ Φόνισσα», ὅ.π. σημ. 61,
σ. 484), μετατρέπει σὲ «eine sternklare, mondlose Nacht», Die Mörderin, ὅ.π., σ. 100·
«Μία ἀκτὶς θερμή, ἐρχομένη μακράν, ἀπὸ τὸ φλεγόμενον πέλαγος, διέσχιζε τὴν
πυκνὴν φυλλάδα» (Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Ἡ Φόνισσα», ὅ.π. σημ. 61, σ.
488), «Weither vom lodernden Meer brach ein Sonnenstahlins dichte laub und drang
durch das Efeu», Die Mörderin, ὅ.π., σ. 105, καὶ ἄλλα παρόμοια.

64 «Ἡ Φόνισσα», ὅ.π., σ. 492, Die Mörderin, ὅ.π., σ. 110.



2.5.1.3. Χάριν τῆς σημασιολογικῆς σαφήνειας, στὸ τοπωνύμιο «Κάστρο»,
ὅπου εὑρίσκετο ἡ προικώα οἰκία τῆς Φραγκογιαννοῦς, ἡ μεταφράστρια προ-
σθέτει καὶ τὸν προσδιορισμὸ “χωριὸ” μεταφράζοντας «des Dorfes Ka-
stro»65, ἐπίσης κατὰ τὴν περιγραφὴ τοῦ «Ἕλληνος γίγαντος» μὲ «τὸ τσα-
ρούχι του» στὴ Χαλκίδα, ἡ μεταφράστρια χρησιμοποιεῖ τὸν πηγοκεντρικὸ
ὅρο καὶ προσθέτει ἐπίσης ἐντὸς τοῦ μεταφράσματος τὴ διευκρίνηση ὅτι πρό-
κειται γιὰ ἰδιαίτερο ὑπόδημα «“Tsarouhi”, einen Schuh mit einer großen
Quaste vorn an der Spitze»66. Ἀντιθέτως, κατὰ τὴν περιγραφὴ τῶν χωρο-
φυλάκων ποὺ διώκουν τὴν πρωταγωνίστρια καὶ «ἔβγαλαν κι αὐτοὶ τὰ
τσαρούχια τους» ἡ μεταφράστρια εὔστοχα ἀπαλείφει πλήρως τὸν πηγο-
κεντρικὸ ὅρο δίδοντας προτεραιότητα στὴν πραγματολογικὴ ἰσοδυναμία
(«die beiden Männer zogen ihre Stiefel aus und liefen hinter ihr her»),
καθὼς ὁ ἑλληνικὸς ὅρος καὶ οἱ σημασιολογικὲς ἐπεξηγήσεις θὰ διέκοπταν
τὸν ἔντονο ρυθμὸ τῆς ἀφηγήσεως67. Ὡστόσο, τὴν ἐνδυματολογικὴ τοπικὴ
παράδοση μεταφέρει ἡ μεταφράστρια μὲ τὸν πηγοκεντρικὸ ὅρο, ὅταν τοὺς
ἐνόρκους «φουστανελάδες, ἀπὸ τὰ ὀρεινὰ χωρία», κατὰ τὴ δίκη τοῦ γιοῦ τῆς
πρωταγωνίστριας, περιγράφει «in Fustanellen aus den Bergnestern» καὶ ὁ
«γραμματεὺς τοῦ Εἰρηνοδικείου, ἄγαμος, φουστανελάς», ἀποδίδεται ὡς
«Sekretär des Amtsrichters, Junggeselle im Fustanellenrock», ἐνῶ δὲν πα-
ραλείπεται στὴ σελίδα τῶν ἑπτὰ παρατηρήσεων μὲ πραγματολογικὰ σχό-
λια («Anmerkungen») ἡ ἰδιαίτερη ἐξήγηση τοῦ χαρακτηριστικοῦ ἑλληνι-
κοῦ ἐνδυματολογικοῦ ἐξαρτήματος, παρέχοντας κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο
σημασιολογικὴ κάλυψη68. Ἰδιαίτερη μέριμνα γιὰ τὴ σημασιολογικὴ ἰσο-
δυναμία ἐπιδεικνύει ἡ μεταφράστρια καὶ σὲ ἰδιάζοντες ἑλληνικοὺς ὅρους, γιὰ
τοὺς ὁποίους τὸ γερμανικὸ λεξιλόγιο δὲν προσφέρει τὴ δυνατότητα τῆς συμ-
μετρικῆς ἰσοδυναμίας 1:1, π.χ. ὅταν τὸν ὅρο «ψυχοκόρη» γιὰ τὴ δυστυχὴ
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65 «Ἡ Φόνισσα», ὅ.π., σ. σ. 421, Die Mörderin, ὅ.π., σ. 12.
66 «Ἡ Φόνισσα», ὅ.π., σ. σ. 451, Die Mörderin, ὅ.π., σ. 55. Πβλ. τὴν ἴδια στρατηγικὴ

τῆς Schellinger γιὰ τὸ τοπωνύμιο «Κουκουναριές», στὴ μετάφραση τοῦ διηγήματος
«Στὸ Χριστό, στὸ Κάστρο», ὅ.π., σημ. 3, σ. 26: «bis nach Kukunaries, dem “Zap-
fenstrand”». Πβλ. ἀνάλογη στρατηγικὴ συνδιασμοὺ ‘ξενότητας’ καὶ ‘οἰκειοποι-
ήσεως’ στὴν μετάφραση τῆς Isabella Schwaderer γιὰ τὰ «Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια», ὅ.π.,
ὑποσ. 2, ἐδῶ σελ. 36 μεταφέρεται τὸ «γιουβέτσι» μὲ ἀναδιπλασιασμὸ ὡς «Juvetsi auf
griechische Art».

67 «Ἡ Φόνισσα», ὅ.π., σ. 516, Die Mörderin, ὅ.π., σ. 141.
68 «Ἡ Φόνισσα», ὅ.π., σ. 481, Die Mörderin, ὅ.π., σ. 56, 95 καὶ σ. 147.



Μαρούσα μεταφράζει περιφραστικὰ «die an Kindes statt angenommene To-
chter»69, ἢ ὅταν μεταφράζει τὸν χαρακτηρισμὸ ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Παπα-
διαμάντης γιὰ τὸν γιὸ τῆς πρωταγωνίστριας ποὺ «ἐφιλοτιμεῖτο» στὰ ἀκο-
νίσματα μὲ τὴν περίφραση «Stolz und Ehre setzte er darein»70.

2.5.1.4. Ὡστόσο, κατὰ τὴ μεταφορὰ τῶν διαλόγων καὶ μονολόγων τῶν
δρώντων προσώπων, ἡ Schellinger δίδει προτεραιότητα στὴν πραγματολο-
γικὴ καὶ συνδηλωτικὴ ἰσοδυναμία, προκειμένου νὰ διαφυλάξει τὴ ζωηρό-
τητα τῶν παπαδιαμαντικῶν στιχομυθιῶν καὶ ἐσωτερικῶν μονολόγων τοῦ
γεμάτου δράση μυθιστορήματος. Τὴν πληθώρα τῶν ἰδιωματισμῶν τοῦ
προφορικοῦ λόγου μεταφέρει, σὲ σημασιολογική, κατὰ τὸ δυνατόν, προ-
σέγγιση, μὲ ἀντίστοιχες στερεότυπες φράσεις. Ἐνδεικτικῶς, ἤδη στὸν
πρῶτο διάλογο τοῦ μυθιστορήματος σὲ εὐθὺ λόγο, ὅταν ἡ πρωταγωνίστρια
ἀποκρίνεται στὴν ἀνήσυχη κόρη της γιὰ τὸ πυρέσσον νεογνὸ ὅτι «μωρὸ
παιδὶ εἶναι», ἡ μεταφράστρια χρησιμοποιεῖ τὸν γερμανικὸ ἰδιωματισμὸ
«Ein kleines Wurm ist’s»71. Ἐν συνέχειᾳ, ὅταν μιλώντας στὴν ἄλλη κόρη
παραπονεῖται γιὰ τὸν «σαματά», ἡ μεταφράστρια τὸν ἀποδίδει μὲ ἀνάλογη
λέξη ποὺ συνδηλώνει ἀρχαϊκὴ προέλευση, ὡς «Heidenlärm». Τὴ στερεότυπη
ρήση, ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ Ἀμέρσα μὲ σαρκασμὸ γιὰ τὸ γαμπρό της («Γύ-
φτικο σπίτι καίεται καὶ βιὸ λογαριάζεις»), ἡ Schellinger μεταφέρει μὲ
ἀνάλογη γερμανικὴ στερεότυπη φράση: «Viel Geblök und wenig Wolle».
Τὴν εἰρωνικὴ φράση τῆς πρωταγωνίστριας, ὅτι ζεῖ «Σὰν τὴν κόττα στὸ
μύλο», ἡ μεταφράστρια ἀποδίδει μὲ ἀνάλογη γερμανική: «Gebratene Tau-
ben sind uns ins Maul geflogen». Τὰ ἐνδεικτικὰ αὐτὰ παραδείγματα, ἤδη
μόνον ἀπὸ τὸ πρῶτο ἐκ τῶν 18 κεφαλαίων τοῦ μυθιστορήματος, χαρα-
κτηρίζουν ὅλο τὸ μετάφρασμα72. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, τὴ σαφήνεια καὶ
καθαρότητα, ποὺ διέπουν τὴν πηγοκεντρικὴ σημασιολογικὴ παρουσίαση
τῶν ἰδιαίτερων πολιτιστικῶν στοιχείων τοῦ «κειμένου πηγή», ἡ μεταφρά-
στρια συμπληρώνει μὲ τὴ στοχοκεντρικὴ μεταφορὰ τῶν χαρακτηριστικῶν
τοῦ προφορικοῦ λόγου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀνασυνιστᾶ στὸ μετάφρασμα τὴ
φυσικότητα καὶ ζωντάνια τῶν δρώντων προσώπων, ὥστε νὰ καθίστανται
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69 «Ἡ Φόνισσα», ὅ.π., σ. 488, Die Mörderin, ὅ.π., σ. 95.
70 «Ἡ Φόνισσα», ὅ.π., σ. 436, Die Mörderin, ὅ.π., σ. 34.
71 «Ἡ Φόνισσα», ὅ.π., σ. 422, Die Mörderin, ὅ.π., σ. 13.
72 «Ἡ Φόνισσα», ὅ.π., σ. 422 ἑ., Die Mörderin, ὅ.π., σ. 14.



προσιτὰ καὶ οἰκεῖα γιὰ τὸν γερμανόφωνο ἀναγνώστη καὶ νὰ τὸν ἑλκύουν
πρὸς τὴν αὐθεντικότητα τοῦ παπαδιαμαντικοῦ κόσμου.

2.5.2. Τὴν ἴδια μεταφραστικὴ στρατηγικὴ ἀκολουθεῖ ἡ Schellinger καὶ στὴ
μετάφραση τοῦ διηγήματος «Τὸ Μυρολόγι τῆς φώκιας», ὅταν ἐπιδιώκει
κατὰ προτεραιότητα τὴ σημασιολογικὴ ἰσοδυναμία συνδέοντας κατὰ λογικὴ
σειρὰ τὶς προτάσεις, ἤδη στὴν πρώτη περίοδο τοῦ διηγήματος: παρεκκλί-
νοντας ἀπὸ τὸ «κείμενο πηγὴ» προτάσσει τὴν κυρία πρόταση καὶ τὸ ὑπο-
κειμενό της, τὴν ἡλικιωμένη Λούκαινα, τῶν λοιπῶν προσδιορισμῶν καὶ ὑπο-
ταγμένων προτάσεων73. Στὴν ἀφήγηση τῆς τραγικῆς κατακρήμνισης τῆς
ἐγγονῆς προσθέτει ἐπιρρήματα καὶ μόρια («vergeblich», «jedoch»), ποὺ
προσδίδουν στὴν εἰκόνα ἀκόμη πιὸ ἀνάγλυφα περιγράμματα74. Ἀντιθέτως,
στὸ μονόλογο τῆς Λούκαινας ποὺ δυσανασχετεῖ γιὰ τὴ φλογέρα τοῦ βοσκοῦ,
ἡ μεταφράστρια ἀποδίδει τὴν προφορικότητα τῶν λόγων χρησιμοποιώντας
γιὰ τὴν ἁπλοϊκὴ φράση της «Σημαδιακὸς κι ἀταίριαστος εἶναι» τοὺς γερ-
μανικοὺς ἰδιωματισμοὺς «Ein Spinner, immer tanzt er aus der Reihe» ποὺ δη-
μιουργοῦν σχέσεις συνδηλωτικῆς καὶ πραγματολογικῆς ἰσοδυναμίας, ὅπως
ἐξάλλου καὶ ἡ ἐπιτυχὴς μεταφορὰ τῶν στίχων τοῦ τραγουδιοῦ ποὺ περατώνει
τὸ διήγημα, ἔμμετρα καὶ μὲ λογοτεχνικὰ σχήματα75.

2.5.3. Ἀλλὰ καὶ στὴν αὐτοτελὴ ἔκδοση τοῦ διηγήματος «Στὸ Χριστὸ στὸ
Κάστρο» ἀπαντοῦμε τὴν ἴδια στρατηγικὴ συνδυασμοῦ τῆς κατὰ τὸ δυνατὸν
ἀκριβοῦς σημασιολογικῆς ἰσοδυναμίας, ὅταν στὸ παπαδιαμαντικὸ κεί-
μενο κυριαρχεῖ ἡ δηλωτικὴ καὶ ἀναφορικὴ λειτουργία τῆς γλώσσας
πηγῆς76, ἐνῶ κατὰ τὴ μετάφραση τῶν διαλόγων ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δίδε-
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73 Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Τὸ Μυρολόγι τῆς φώκιας», Ἅπαντα. Κριτικὴ ἔκδοση
N. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Ἀθήνα 1985, τόμ. 4., σσ. 297-300, Andrea Schellinger
(μεταφρ.), «Alexandros Papadiamantis. Das Klagelied der Robbe», στὸ Danae Coul-
mas (ἐπιμ.), Griechische Erzählungen des 20. Jahrhunderts, herausgegeben und mit
einem Nachwort versehen, Frankfurt a. M. und Leipzig 1991, 2001, σσ. 21-24, ἐδῶ
σ. 21. Πβλ. καὶ σ. 23, 5η σειρὰ καὶ ἑξῆς, ἀνάλογη τροποποίηση τῆς σειρᾶς τῶν προ-
τάσεων.

74 «Τὸ Μυρολόγι τῆς Φώκιας», ὅ.π., σσ. 297-300, ἐδῶ σ. 299.
75 «Τὸ Μυρολόγι τῆς Φώκιας», ὅ.π., σσ. 297-300, ἐδῶ σ. 300.
76 Στὸ ἴδιο, σημ. 3. Ἐπεξηγηματικὰ παρεμβαίνει ἡ Schellinger, π.χ. στὴ σ. 16, συμ-

πληρώνοντας τὴ φράση «νὰ λειτουργήσῃ τὸν Χριστόν» ὡς «in die Kapelle, die den
Namen des Heilands trug», ἐξορθολογικεύοντας τὴ «συγγνώμη» ὡς «Verständnis»,



ται προτεραιότητα στὴν πραγματολογικὴ καὶ μορφοαισθητικὴ ἰσοδυνα-
μία77.

2.6. Ἡ μεταφραστικὴ αὐτὴ στάση ἔναντι τοῦ παπαδιαμαντικοῦ λόγου φαί-
νεται νὰ καθιερώνεται ὡς ἐνδεδειγμένη, καθὼς χαρακτηρίζει καὶ τὶς με-
ταφράσεις νεωτέρων Γερμανῶν νεοελληνιστῶν, ποὺ κλιμακώθηκαν στὶς
ἀρχὲς τοῦ αἰῶνος. Ἐνδεικτικῶς, ἡ Isabella Schwaderer σπούδασε φιλολο-
γία καὶ φιλοσοφία στὰ Πανεπιστήμια τοῦ Würzburg, τῆς Θεσσαλονίκης καὶ
τῆς Πάδοβας (1994-2002), ἐργάσθηκε ὡς ἐπιστημονικὴ συνεργάτις στὸ
Τμῆμα Καυκασολογίας καὶ Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς
Ἰένας, δημοσίευσε συγκριτολογικὲς μελέτες, εἰδικότερα καὶ γιὰ τὸν Πα-
παδιαμάντη78, τοῦ ὁποίου μετέφρασε διηγήματα79 καθὼς καὶ τὸ δοκίμιο τοῦ
Ὀδυσσέα Ἐλύτη Ἡ μαγεία τοῦ Παπαδιαμάντη (1976)80. Ἐπὶ παραδείγ-
ματι, στὰ «Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια» ἡ μεταφράστρια ἀνασυνιστᾶ μὲ λιτότητα τὶς
περιγραφὲς τῶν χώρων καὶ τοπίων81, μὲ σαφήνεια τὰ λαογραφικὰ στοι-
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ἐξειδικεύοντας στὴ σ. 26 «τὰ ἱερά σου» ὡς «Geräte fur die Messe», πληροφορώντας
σχετικὰ μὲ τὴ σημασία τῆς χρονολογίας 1821 στὴ σ. 48: «nach der Befreiung vom
Türkenjoch», κ.ἄ.

77 Πραγματολογικὴ ἰσοδυναμία στὴ μεταφορὰ στερεοτύπων φράσεων μὲ ἀνάλογες
γερμανικές π.χ. στὴ σελ. 18 «νάχεις τὴν εὐχὴ» ὡς «sei so gut», σελ. 23 «νὰ ἄνθρω-
πος!» ὡς «das ist ein Kerl!», στὴ σελ. 24 «σιώπα ἐσὺ» ὡς «lass das,» στὴ σελ. 34 «καὶ
τί πάθαμε;» ὡς «was ist denn schon passiert?», στὴ σελ. 35 «πάλι τὸ κατάλαβε» ὡς
«den Nagel auf den Kopf getroffen», ἐνῶ στὴ σελ. 36 ἀφαιρεῖται ὁλόκληρη παρά-
γραφος τῆς σκωπτικῆς συνομιλίας τοῦ πάπα-Φραγκούλη μὲ τὸν ψάλτη Ἀλεξανδρή,
προφανῶς ἐξαιτίας τῶν πολλῶν λογοπαιγνίων, κ.ἄ.

78 Ἐνδεικτικὲς δημοσιεύσεις: Isabella Schwaderer, «Idylle und verlorene Unschuld. Ale-
xandros Papadiamantis und Giovanni Verga: Erzählen am Rande der Moderne», Phi-
lia II, 2000/2001, σσ. 29-34, τῆς ἰδίας, «Die Grenzen der Kommunikation. “Die Sy-
rische Braut” von Eran Riklis», στὸ U, Meurer, M. Oikonomou (ἐπιμ.), Fremdbilder.
Auswanderung und Exil im internationalen Kino, Bielefeld 2009, σσ. 187-201, τῆς
ἰδίας, «Bericht über die 43. Hochschulwoche der Südosteuropagesellschaft in Tutzing,
4.-8. Oktober 2004. Pro- und antiwestliche Diskurse in den Balkanländern / Südo-
steuropa», στὸ Zeitschrift für Balkanologie 41/1 (2005), σσ. 105-110, κ.ἄ.

79 Ὅ.π., σημ. 2.
80 Isabella Schwaderer (μεταφρ.), «Odysseas Elytis. Die Magie des Papadiamantis,» στὸ

M.-E. Mitsou καὶ M. Oikonomou (ἐπιμ.), Reflexionen. Essays neugriechischer Au-
toren, Neuried 2005, σσ. 249-292.

81 Π.χ., ὅ.π., σημ. 2, μεταφέρονται στὴ σ. 13 ἡ τοπογραφικὴ ἀναφορὰ «δίπλα εἰς τοῦ



χεῖα82, μὲ γλαφυρότητα τὰ διαλογικὰ μέρη83 καὶ ἀκόμη καὶ τὰ λυρικὰ μέρη
μὲ μορφοαισθητικὴ ἰσοδυναμία84, καταδεικνύοντας ὅτι οἱ μεταφράσεις τῶν
παπαδιαμαντικῶν κειμένων προάγονται μὲ τὴν αὐξανόμενη μελέτη καὶ
ἀγάπη γιὰ τὸ ἔργο του.

3. Σύντομα Συμπεράσματα

3. Μποροῦμε νὰ συναγάγουμε ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης κέρδισε ἐπιλεκτικά,
ἀλλὰ σταθερά, ἀναγνῶστες στὸν γερμανόφωνο χῶρο, ὅπως ἦταν ἐπιλε-
κτική, ἀλλὰ σταθερὴ ἡ ἰδιαίτερη συμπάθειά του γιὰ τὸν Βαυαρὸ ἰατρὸ Γου-
λιέλμο Βίλδ (ἀπεθ. 1899), ὁ ὁποῖος εἶχε ἔλθει στὴν Ἑλλάδα ἐπὶ Ὄθωνος,
ἐγκαταστάθηκε τὸ 1846 στὴ Σκιάθο, καί, κατὰ τὶς ἀνάγκες, ἐκαλεῖτο ἀπὸ
τὴν κυβέρνηση νὰ προσφέρει ὑπηρεσίες στὸ λοιμοκαθαρτήριο Δήλου85. Ὁ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟ ΧΩΡΟ 135

Μαθινοῦ» ὡς «neben der Behausung des Mathinos», στὴ σ. 18 «τὴν λευκὴν κορυφὴν
τῆς νήσου» ὡς «hinter der grauweißen Spitze», στὴ σ. 52 «ἐξοχικὴ τοποθεσία» ὡς
«fast schon außerhalb des Dorfes», στὴ σελ. 59 «κατάμερα τῆς νύφης» ὡς «auf der
Weide der Braut», καὶ «στὰ τόπια σας» ὡς «zu euch», στὴ σ. 80 τὸ «Ἅγιον Ὄρος»
ὡς «Berg Athos», κ.ἄ.

82 Π.χ., ὅ.π., σημ. 2, μεταφέρονται στὴ σ. 3 ὁ «μεζὲς» ὡς «Kleinigkeit», στὴ σ. 9 τὰ
«φιλεύματα καὶ κεράσματα» ὡς «Gebäck und Getränke», στὴ σ. 14 «ἐπέστρεψε τὸν
ἀρραβῶνα» ὡς «löste die Verlobung,» στὴ σ. 30 ἡ «τσιμπούκα» ὡς «türkische
Pfeife», στὴ σ. 35 τὰ «ἐγκόλπια» ὡς «Orden», κ.ἄ.

83 Π.χ., ὅ.π., σημ. 2, στὴ σ. 9, μὲ ἀναδιπλασιασμὸ πρὸς ἐπίτευξη συνδηλωτικῆς ἰσο-
δυναμίας ἡ ἐρώτηση «Ἀκούκατε;» μεταφέρεται ὡς «Akoukate? - Habt ihr gehört,
Leute?», ἡ ἐρώτηση « δύο μυζήθρες» ὡς «Oder ein bißchen Käse oder Myzithra?»,
πρὸς ἐπίτευξη πραγματολογικῆς ἰσοδυναμίας, στὴ σ. 27 ὁ χαιρετισμὸς «καλῶς νὰ
σ’ εὕρω» ὡς «auf Dein Wohl!», στὴ σ. 32 «χαρὰ στὶς ἀγάπες» ὡς «Verdammt, ich
pfeife auf die Liebe!», στὴ σ. 46 ἡ ἐρώτηση «πῶς περνᾶς;» ὡς «was treibst du?», στὴ
σ. 52 ὁ χαιρετισμὸς «καλῶς σᾶς ηὗρα» ὡς «Ich wünsche Euch alles Gute», στὴ σ.
65 ἡ φράση τῆς προφορικῆς καθομιλουμένης «καὶ τὸ στρίβει» ὡς «und gibt Fersen-
geld», στὴ σ. 68 ἡ ἐρώτηση «Καὶ τί δουλειὰ ἔχει ἀποδῶ;» ὡς «Was sucht er hier?»,
κ.ἄ.

84 Χαρακτηριστικὴ ἡ μεταφορὰ τῶν δίστιχων τραγουδιῶν μὲ ὁμοιοκαταληξία στὴ σ.
42 «Oh, welches Leid, oh welches Weh / ist’s, wenn der Seemann ist auf See!», σ. 77
ἑ. «Wenn ich sterbe, sollt ihr klagen, / “Armer Schäfer!” sollt ihr sagen», καὶ
«Schäfer einst ein Liedchen sang, / Königstochter hörte seinen Klang».

85 Γιὰ βιογραφικὰ στοιχεῖα βλ. νεκρολογία Παπαδιαμάντη, Ἅπαντα, τόμ. 5. (1988),
σ. 341.



Παπαδιαμάντης παρουσιάζει ἐπανειλημμένως στὰ ἔργα του μὲ θαυμασμὸ
τὸν «φιλάνθρωπο» Γερμανό86, ἐνῶ μᾶς γεννᾶ τὸ ἐρώτημα, μήπως ἡ μετά-
φραση εἶναι καὶ μιὰ σχέση ἀμφίδρομης ἀγάπης.
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86 Στὴ «Φόνισσα» τὸν παρουσιάζει ὡς μοναδικὸ ἰατρὸ τοῦ χωρίου, Ἅπαντα, 3.456, στὸν
«Πεντάρφανο» ὡς «ἀγαθό», 4.57 καὶ 63, στὸ «Θάνατος κόρης» ὡς φιλεύσπλαχνο,
θεοσεβούμενο καὶ σεμνὸ ἰατρό, 4.189, στοὺς «Κανταραίους» ὡς «καλό, ἀνοιχτό-
καρδο, εἴρωνα» καὶ «θαυμάσιο διὰ συναναστροφήν»,4.406, στὴν «Καλλικατζούνα»
ὡς ἀνιδιοτελή, 4.542.



ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΝΑ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΗ

Η HENRIETTE ΤΟΥ FRANçOIS COPPÉE
ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Ὁ Φραγκίσκος Κοπὲ1 γεννήθηκε τὸ 1842 στὸ Παρίσι, ὅπου καὶ πέθανε τὸ
1908. Ὁ Κοπὲ ξεκίνησε τὴν καριέρα του ὡς ὑπάλληλος τοῦ Ὑπουργείου πο-
λέμου μὰ γρήγορα καθιερώθηκε ὡς παρνασσιστὴς ποιητής2. Ἐξέδωσε τὴν
πρώτη του ποιητικὴ συλλογὴ τὸ 1864 καὶ πέντε χρόνια ἀργότερα ἔγραψε
τὸ πρῶτο του θεατρικὸ ἔργο. Πρὶν ἐκλεγεῖ μέλος τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας,
εἶχε διατελέσει ὑπάλληλος τῆς βιβλιοθήκης τῆς Συγκλήτου, τοῦ γαλλικοῦ
Sénat, καὶ ἀρχειοθέτης τῆς Comédie Française. Πρὸς τὸ μυθιστόρημα καὶ
τὶς νουβέλλες στρέφεται ἀργότερα, οὐσιαστικὰ μετὰ τὸ 1870, συνεχίζον-
τας παράλληλα καὶ τὴν ποιητικὴ καὶ θεατρικὴ παραγωγή. Μετὰ ἀπὸ μία
περιπέτεια μὲ τὴν ὑγίειά του ἐπέστρεψε στοὺς κόλπους τῆς Καθολικῆς
Ἐκκλησίας. Πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του ἀναμειγνύεται ἔντονα στὰ πο-
λιτικὰ γεγονότα ποὺ στιγμάτισαν τὴν περίοδο τῆς Τρίτης Γαλλικῆς Δη-
μοκρατίας καὶ τὸ ὄνομά του συνδέεται μὲ τὴν παράταξη τῶν ἀκραιφνῶν
ἐθνικιστῶν.

Ἡ Henriette δημοσιεύτηκε τὸ 1889 ἀπὸ τὸν οἶκο Alphonse Lemerre3.
Αὐτὴ ἡ «ἁπλὴ ἱστορία», «cette simple histoire», ὅπως τὴν χαρακτηρίζει ὁ
ἴδιος ὁ συγγραφέας, ἀφιερώνεται ἀπὸ τὸν Κοπὲ στὸν φίλο καὶ βιογράφο του

1 Σχετικὰ μὲ τὸν Φραγκίσκο Κοπέ, βλέπε: L. Le Meur, La vie et l’œuvre de François
Coppée, Paris 1932· M. Pakenham, «François Coppée hydresque», στὸ J.-J. Lefrère,
M. Pierssens (ἐκδ.), Les Têtes de Turc. Actes du septième colloque des Invalides, Le
Lérot, Tusson 2004, σσ. 9-13· D. Saint-Amand, «François Coppée ou les inimitiés
électives», ConTextes (Μάιος 2009) [διαδικτυακὸ περιοδικό].

2 Πρβλ. Ἑλ. Πολίτου-Μαρμαρινοῦ, Ὁ Κωστὴς Παλαμᾶς καὶ ὁ γαλλικὸς παρνασσι-
σμός. Συγκριτικὴ φιλολογικὴ μελέτη, Ἀθήνα 1976.

3 Ἀκολουθοῦμε τὴν ἔκδοση τοῦ οἴκου Alphonse Lemerre: François Coppée, Oeuvres
complètes. Prose, 1873-1890, Édition illustrée de trois cents dessins par F. de Myr-
bach, Paris, χ.χ., σσ. 341-381. Ἡ ἀφιέρωση βρίσκεται στὴ σ. 339 τῆς ἔκδοσης. Στὸ
τέλος τοῦ κειμένου, σ. 381, διαβάζουμε: Arcachon-Bordeaux, mars-avril 1889.



M. De Lescure. Πρόκειται πράγματι γιὰ μιὰ ἱστορία ἁπλή, ἂν καὶ τραγική,
μὲ κεντρικοὺς ἄξονες τὸν ἔρωτα καὶ τὴ ζήλια. Ὁ Armand, γόνος ἀστικῆς
οἰκογένειας τοῦ Παρισιοῦ καὶ μονάκριβος μοναχογιὸς τῆς χήρας de Vignes,
ἐρωτεύεται τὴν ταπεινῆς καταγωγῆς Henriette, ποὺ ἐργάζεται ὡς παρα-
δουλεύτρα στὸ σπίτι τῆς οἰκογενείας. Τὸ εἰδύλλιο αὐτὸ μόνο καλοδεχούμενο
δὲν εἶναι ἀπὸ τὴ μητέρα τοῦ Armand, ἡ ὁποία, καταδικασμένη σὲ ἕναν δυ-
στυχὴ γάμο, εἶχε ἐπικεντρώσει ὅλο της τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴ φροντίδα στὸν
γιό της, θυσιάζοντας τὴν προσωπική της εὐτυχία. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι
δὲν μαθαίνουμε ποτὲ τὸ ὄνομα τῆς ἀτυχοῦς γυναίκας, ἡ ὁποία προσδιορί-
ζεται μόνο ὡς χήρα ἢ μητέρα. Καὶ ἐνῶ οἱ σχέσεις μητέρας καὶ γιοῦ εἶναι
κλονισμένες, ὁ Armand χτυπημένος ἀπὸ βαριὰ ἀρρώστια πεθαίνει. Μητέρα
καὶ ἐρωμένη ἐπισκέπτονται ἐναλλὰξ τὸ μνῆμα ἀποθέτοντας λουλούδια.
Μέχρι ποὺ ἡ ἀπουσία προσφορῶν ἐκ μέρους τῆς Henriette πείθει τὴ χήρα
ὅτι ἡ παλαιὰ ἐρωμένη ξέχασε τὸν γιό της, καὶ ἀποφασίζει νὰ ξαναπαν-
τρευθεῖ καὶ νὰ ξαναφτιάξει τὴ ζωή της. Ἀλλὰ ἡ εἴδηση τῆς ἀρρώστιας καὶ
τοῦ θανάτου τῆς κοπέλας ἔρχεται νὰ φανερώσει τὶς ψευδαισθήσεις της καὶ
τὴν κάνει νὰ ἀναφωνήσει «Elle l’aimait mieux que moi!».

Ἡ Henriette μεταφράστηκε τὴν ἴδια χρονιὰ στὰ ἑλληνικὰ καὶ δημοσι-
εύθηκε σὲ συνέχειες στὴν Ἐφημερίδα ἀπὸ τὶς 5 μέχρι τὶς 19 Αὐγούστου
1889. Ἐνῶ οἱ ἐπιφυλλίδες ἔχουν τὸν τίτλο Ἁρριέτα, ἡ μετάφραση ἔχει τὸν
τύπο Ἁρριέττα. Οἱ 15 ἐπιφυλλίδες δημοσιεύονται στὴν τέταρτη καὶ τελευ-
ταία σελίδα κάθε φύλλου τῆς Ἐφημερίδος. Ἂς προσεχθεῖ ὅτι ἡ 15η ἐπι-
φυλλίδα φέρει ἐκ παραδρομῆς ἀριθμὸ 14. Πρωτοσέλιδη δημοσιεύεται ἡ
ἐπιφυλλίδα τοῦ ἔργου τοῦ Καμμίλλου Δεβὰν «Ὁ βασιλεὺς τῆς Πόλας».
Στὴν πρώτη σελίδα τοῦ φύλλου τῆς 3ης Αὐγούστου 1889, ὅπως καὶ στὸ
ἑπόμενο φύλλο, δημοσιεύεται ἡ ἀναγγελία:

Ἐν τῇ Β´ ἐπιφυλλίδι τῆς «Ἐφημερίδος» ἀπὸ τῆς αὔριον ἀρχίζομεν τὴν δη-
μοσίευσιν τοῦ συγκινητικωτάτου διηγήματος τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ποιητοῦ ΦΡΑΓ-
ΚΙΣΚΟΥ ΚΟΠΠΕ ΑΡΡΙΕΤΑ. Εἶνε μικρὸν ἀριστούργημα ποιητικῆς χάριτος καὶ
τρυφερᾶς συγκινήσεως, τὸ ὁποῖον θὰ κατακτήσῃ τὸν γυναικεῖον κόσμον τῆς
«Ἐφημερίδος», ὅπως κατέκτησε τὴν γυναικείαν πελατείαν τοῦ παρισιανοῦ «Φι-
γαρώ», ὅπου ἐδημοσιεύθη ἐσχάτως.

Στὶς 7 Αὐγούστου, στὴν πρώτη σελίδα, διαβάζουμε:

Ἐν τῇ ἐπιφυλλίδι τῆς Δ´ σελίδος εὑρίσκουσιν οἱ ἀναγνῶσται τὴν ΑΡΡΙΕ-
ΤΑΝ, τὸ συγκινητικὸν διήγημα τοῦ Φρανσουὰ Κοππέ.
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Ἑπομένως, ὅπως συνηθιζόταν, ἡ μετάφραση ἔγινε ἀπὸ τὴν α´ δημοσίευση
στὴ γαλλικὴ ἐφημερίδα Le Figaro, τὸ ἔτος 1889. Διεξήλθαμε τὴν ψηφιο-
ποιημένη Le Figaro καὶ διαπιστώσαμε ὅτι ἡ δημοσίευση ἔγινε ἀπὸ 29
Μαΐου ἕως καὶ 8 Ἰουνίου 1889, σὲ 11 ἐπιφυλλίδες, στὴ σελ. 3 κάθε φύλλου.

Ἡ ἀπόδοση τῆς μετάφρασης αὐτῆς στὸν Παπαδιαμάντη εἶχε ἤδη γί-
νει ἀπὸ τὸν Γ. Βαλέτα4 καὶ τοὺς Δημητρακόπουλο - Δαμβουνέλη5. Ὡστόσο,
οἱ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος καὶ ἡ Λ. Τριανταφυλλοπούλου στὰ Παπα-
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4 Γ. Βαλέτας, Παπαδιαμάντης. Ἡ ζωή - τὸ ἔργο - ἡ ἐποχή του, Μυτιλήνη 1940, σ.
20, ἀρ. 106.

5 Φ. Δημητρακόπουλος - Ἑλ. Δαμβουνέλη, «Τὸ roman-feuilleton (Μυθιστόρημα-ἐπι-
φυλλίδα), ὁ Παπαδιαμάντης καὶ ἡ Ἐφημερὶς 1883-1891», ΕΕΦΣΠΑ 29 (1992), σ.
448, ἀρ. 59.

Ἀπὸ τὴν ἔκδ. Lemerre: Ἀριστερὰ ἡ Ἁρριέττα, δεξιὰ ὁ Ἀρμάνδος καὶ ἡ Ἁρριέττα
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διαμαντικὰ Τετράδια6 ἀπέδειξαν μὲ λεξιλογικὰ τεκμήρια τὴν πατρότητα
τῆς μετάφρασης7.

Ἡ παρούσα ἀνακοίνωση ἀπορρέει ἀπὸ μία ἀντιβολή, μία παράλληλη
ἀνάγνωση τοῦ γαλλικοῦ πρωτοτύπου καὶ τῆς παπαδιαμαντικῆς μετά-
φρασης. Στόχος μας ἦταν νὰ προσδιορίσουμε ποιὰ εἶναι ἡ σχέση τοῦ Πα-
παδιαμάντη μὲ τὸ κείμενο ποὺ μεταφράζει, πῶς τὸ προσεγγίζει καὶ πῶς λει-
τουργεῖ ὡς μεταφραστής.

Ἡ Ἁρριέττα τοῦ Παπαδιαμάντη δὲν θὰ μποροῦσε σὲ καμία περίπτωση
νὰ θεωρηθεῖ ὡς κατὰ λέξη μετάφραση τῆς γαλλικῆς Henriette, μὲ τὴν τε-
χνικὴ σημασία τοῦ ὅρου. Περισσότερο ἀπὸ μία ἁπλὴ μετάφραση, θὰ μπο-
ρούσαμε ἴσως νὰ μιλήσουμε γιὰ ἕνα εἶδος ταυτόχρονης μετάφρασης καὶ
διασκευῆς. Καὶ αὐτὸ γιατὶ ὁ Παπαδιαμάντης σὲ πολλὲς περιπτώσεις δὲν
ἀρκεῖται σὲ μία ἁπλὴ ἀπόδοση τοῦ κειμένου στὴν ἑλληνική, ἀλλὰ τὸ προ-
σαρμόζει στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ ἑλληνόφωνου κοινοῦ στὸ ὁποῖο ἀπευθύνεται,
ἀλλὰ καὶ στὶς προσωπικές του γλωσσικὲς προτιμήσεις. Ἡ σχέση του μὲ
τὸ πρωτότυπο κείμενο δὲν εἶναι παθητική. Τὸ γαλλικὸ κείμενο δὲν τὸν δε-
σμεύει. Ἀντιθέτως, οἱ λέξεις τοῦ Κοπὲ μεταμορφώνονται σὲ ἕνα γόνιμο ἔδα-
φος, ποὺ τοῦ ἐπιτρέπει νὰ παίξει μὲ τὴν γλώσσα, νὰ δημιουργήσει καὶ νὰ
στήσει τὸ δικό του κείμενο.

Ξεκινώντας ἀπὸ τὸ περιεχόμενο, τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ παρατηρεῖ κα-
νεὶς διαβάζοντας παράλληλα τὸ γαλλικὸ καὶ τὸ ἑλληνικὸ κείμενο εἶναι ὅτι
ὁ Παπαδιαμάντης παραλείπει νὰ μεταφράσει πλῆθος πληροφοριῶν ποὺ θὰ
ἦταν ἄχρηστες στὸ ἑλληνικὸ κοινό, ἤ, ἐνίοτε, πιθανότατα ἄγνωστες καὶ
στὸν ἴδιο. Τὸ πιὸ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τέτοιου εἴδους παραλείψεων
εἶναι οἱ τοπογραφικὲς λεπτομέρειες. Ἡ Henriette λαμβάνει χώρα στὸ Πα-
ρίσι τοῦ 19ου αἰ., ποὺ ὁ Παπαδιαμάντης τὸ γνώριζε μόνο μέσα ἀπὸ τὰ δια-
βάσματά του, καὶ ποὺ ἦταν ἄγνωστο καὶ ἴσως καὶ ἀδιάφορο στοὺς ἀνθρώ-
πους γιὰ τοὺς ὁποίους ἔγραφε. Ἔτσι ὁ Παπαδιαμάντης παραλείπει νὰ
ἀναφέρει ὅτι ἡ φτωχὴ θεία τῆς Ἁρριέττας ζεσταίνεται στὸν ἥλιο καθισμένη
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6 Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος - Λ. Τριανταφυλλοπούλου, «Τεκμήρια γιὰ τὴν παπα-
διαμαντικὴ πατρότητα ἀνυπόγραφων μεταφράσεων», Παπαδιαμαντικὰ τετράδια 7
(Ἄνοιξη 2006), σσ. 72-158, στὶς σσ. 100-101.

7 Χαρακτηριστικὴ ἡ παπαδιαμαντικὴ λέξη «κυλινδηθμός», γιὰ τὴν ὁποία ἔγραψε ὁ
Τριανταφυλλόπουλος (Νέα Ἑστία, τόμ. 146, τχ. 1714, Ἰούλιος-Αὔγουστος 1999, σσ.
154-156). Τὸ πρωτότυπο ἔχει «le roulement de toutes les voitures en marche», ἔκδ.
Lemerre, σ. 357.



στὰ παγκάκια μπροστὰ ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο Salpêtrière, «sur les bancs de-
vant la Salpêtrière» (349)8, ἢ ὅτι τὸ «ἐν πρωτευούσῃ οἴκημα τῆς οἰκογε-
νείας» βρισκόταν στὴν «quai Malaquais» (368, 371), καθὼς μικρὴ σημα-
σία ἔχει αὐτὴ ἡ λεπτομέρεια γιὰ τὸν ἕλληνα ἀναγνώστη ποὺ ἀγνοεῖ ὅτι
πρόκειται γιὰ μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἀριστοκρατικὲς περιοχὲς τοῦ Παρισιοῦ. Πα-
ρομοίως, παραλείπει να προσδιορίσει ὅτι ἕνα ποίημα τοῦ Désaugiers γιὰ τὸ
ὁποῖο κάνει λόγο ὁ Κοπέ, τὸ τραγουδοῦσε μία «γριζέττα», ὅπως λέει ὁ Πα-
παδιαμάντης, στὸ περίφημο ἑστιατόριο τοῦ Παρισιοῦ «Le Rocher de Can-
cale» (378). Τὸ ἑστιατόριο αὐτό, ἄγνωστο στὸν ἕλληνα ἀναγνώστη τῆς
Ἐφημερίδος, ἴσως καὶ στὸν ἴδιο τὸν μεταφραστή, ἔχαιρε μεγάλης φήμης
κατὰ τὸν 19ο αἰ., ἦταν τόπος συνάθροισης καλλιτεχνῶν καὶ σκηνικὸ ὅπου
παρέλαυναν ἥρωες κλασικῶν γαλλικῶν μυθιστορημάτων, π.χ. τοῦ Balzac.

Ὡστόσο, ἡ τάση τοῦ Παπαδιαμάντη νὰ ἐξοβελίζει τοπογραφικὲς λε-
πτομέρειες τοῦ Παρισιοῦ δὲν σημαίνει πὼς τὸ κείμενό του στερεῖται ὁποιου-
δήποτε γεωγραφικοῦ προσδιορισμοῦ. Συχνὰ μάλιστα μεταφράζει τὰ το-
πωνύμια μὲ ἕνα δικό του πρωτότυπο τρόπο: ἔτσι, ἡ avenue de l’Opéra
(372) γίνεται «ἡ πάροδος τοῦ Μελοδράματος» καὶ ἡ κλειστὴ ἀγορὰ τοῦ
Bon Marché (353), « τὰ κεκλεισμένα μαγαζεῖα τῆς Εὐθηνίας», ἀπόδοση
ἡ ὁποία διασώζει ἐπιτυχῶς τὴν εἰρωνικὴ χροιὰ τῆς γαλλικῆς ὀνομασίας,
ἀφοῦ ἡ ἀγορὰ αὐτή, μία ἀπὸ τὶς ἀκριβότερες ἀγορὲς τοῦ Παρισιοῦ, μόνο
κατ’ εὐφημισμὸν θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ «bon marché», μὲ τὴν κυριολε-
κτικὴ σημασία τῆς ἔκφρασης. Ἄλλα παραδείγματα ἐκφράζουν τὸν δι-
σταγμὸ νὰ παραλείψει ἢ ὄχι κάποιες πληροφορίες, ἢ ἐνδεχομένως καὶ τὴν
ἀπουσία μιᾶς συνολικῆς ἐπιμέλειας τῆς μετάφρασης, π.χ. ἡ ἐκκλησία Saint
Thomas d’Aquin (341, 371, 374), μεταφράζεται ἄλλοτε ὡς «Ἅγιος Θωμᾶς
ὁ Ἀκουΐνος» καὶ συχνότερα ἁπλῶς ὡς «Ἅγιος Θωμᾶς».

Ἡ ἀφαιρετικὴ αὐτὴ τάση τοῦ Παπαδιαμάντη δὲν περιορίζεται σὲ το-
πογραφικὲς λεπτομέρειες ἀλλὰ περιλαμβάνει καὶ ἄλλου εἴδους στοιχεῖα ποὺ
ἅπτονται τῆς γαλλικῆς πραγματικότητας τῆς ἐποχῆς τοῦ Κοπέ. Ἔτσι,
«les premières pluies de la Toussaint» (368), γίνονται ἁπλῶς «τὰ πρωτο-
βρόχια», ἀφοῦ ἡ γιορτὴ αὐτὴ θὰ ἦταν ἄγνωστη στοὺς ὀρθοδόξους. Κατὰ
τὸν ἴδιο τρόπο, ἡ περιγραφὴ τῆς φτωχικῆς κάμαρας τῆς ἐπιστάτιδος τῆς
οἰκίας Δεβὶν γίνεται μὲ πολὺ πιὸ λιτὸ τρόπο. Γράφει ὁ Κοπέ, ἴσως λίγο εἰρω-
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8 Στὸ ἑξῆς ὁ ἀριθμὸς ἐντὸς παρενθέσεως παραπέμπει στὴ σελ. τῆς ἔκδ. Lemerre, βλ.
σημ. 3.



νικά, ὅτι στὴν κάμαρα αὐτὴ «triomphent le chêne sculpté du faubourg Saint-
Antoine et les turqueries au rabais du Bon Marché» (371) καὶ ὁ Παπαδια-
μάντης μεταφράζει ἁπλῶς «μὲ γλυπτὰ ἔπιπλα ἐκ δρυός».

Ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρουσες εἶναι οἱ περιπτώσεις στὶς ὁποῖες ὁ Παπαδια-
μάντης προσπαθεῖ νὰ διασκευάσει τὸ γαλλικὸ πρωτότυπο, ἀντικαθιστών-
τας γιὰ παράδειγμα ἕναν γαλλικὸ ἰδιωματισμὸ μὲ τὸν ἀντίστοιχο ἑλληνικὸ
ἢ κάνοντας μία πληροφορία κατανοητὴ στοὺς ἀναγνῶστες του, ἀκόμα καὶ
ὅταν αὐτὸ συνεπάγεται τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸ πρωτότυπο. Αὐτὸ ἄλλω-
στε ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ τοῦ διαλόγου ποὺ ὁ Ἕλ-
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ληνας συγγραφέας ἀνοίγει μὲ τὸ μεταφραζόμενο κείμενο: μεταφράζω δὲν
σημαίνει ὑποτάσσομαι στὸ πρωτότυπο ἀλλὰ τὸ φέρνω στὰ μέτρα τῆς συγ-
γραφικῆς μου ἰδιοσυγκρασίας καὶ τῶν προσδοκιῶν τοῦ κοινοῦ μου. Ἔτσι
ἡ ἔκφραση «il était traité selon ses mérites» (342), ἀναφερόμενη στὸν
ἔκλυτο βίο τοῦ ἀποθανόντος Βερνάρδου Δεβίν, μεταφράζεται ὡς «ἤκουεν,
ἂν μᾶς ἐπιτρέπεται ἡ κατάχρησις τῆς λέξεως, τὰ κακὰ τῆς μοίρας του»,
καὶ ἡ περιγραφὴ τῆς Ἁρριέττας ὡς «tranquille comme Baptiste, sans faire
plus de bruit qu’une souris. Ah! C’est mademoiselle silencieuse» (349)
ἀποδίδεται στὰ ἑλληνικὰ ὡς «ἥσυχη, ἥσυχη, στόμα ἔχει καὶ μιλιὰ δὲν ἔχει».
Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο, ὅταν ὁ Κοπὲ γράφει «C’est leur gagne pain» (350), ὁ
Παπαδιαμάντης μεταφράζει «Κυττάζουν πῶς νὰ βγάλουν τὸ ψωμί των»,
καὶ ὅταν τὸ γαλλικὸ κείμενο λέει περὶ τῆς Ἁρριέττας «elle n’était pas
élevée dans du coton» (355), στὸ ἑλληνικὸ διαβάζουμε ἁπλῶς «δὲν ἀνε-
τράφη μαλθακῶς». Ἡ γαλλικὴ ἔκφραση «elle pleure à chaudes larmes»
(364) ἀποδίδεται στὰ ἑλληνικὰ «κλαίει μὲ μαῦρα δάκρυα», ἡ φράση «elle
passe des journées de vingt-quatre heures» (370) γίνεται «διέρχεται ἡμε-
ρονύκτια», ἡ ἔκφραση «toute pâle» (372) «κίτρινη φλωρί». Καὶ σὲ αὐτὴ τὴν
περίπτωση, ὁ Παπαδιαμάντης δὲν ἀκολουθεῖ παντοῦ κοινὴ τακτική. Ἔτσι,
ἡ φράση «un bouquet de deux sous» (375, 384) μεταφράζεται ἄλλοτε ὡς
«ἀνθοδέσμη λίαν πενιχρὰ» καὶ ἄλλοτε ὡς «ἀνθοδέσμη δύο σολδίων».

Ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρουσες εἶναι οἱ ἀκόλουθες περιπτώσεις: στὸ γαλλικὸ
κείμενο διαβάζουμε ὅτι ἡ Ἁρριέττα ἄρχισε νὰ ἐργάζεται λίγο ἀφότου πῆρε
τὴν πρώτη της μετάληψη, «venait de prendre sa première communion»
(356), φράση τὴν ὁποία ὁ Παπαδιαμάντης μεταφράζει «μόλις δωδεκαέτις».
Ἡ ἀπόδοση τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι εὔστοχη: πράγματι, ἀπὸ τὸν 13ο αἰ.
μέχρι καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ, ἡ πρώτη μετάληψη λάμβανε χώρα στὴν ἡλι-
κία τῶν δώδεκα ἐτῶν γιὰ τὰ κορίτσια. Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο, ἡ λέξη «le
louis» (356) ποὺ ἀναφέρεται στὸ νόμισμα γνωστὸ ὡς «τὸ χρυσὸ λουδοβί-
κειο», μεταφράζεται ὡς «εἰκοσόφραγκο» ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντη, κάτι ποὺ
ἀποτελεῖ ἀκριβῆ πληροφορία γιὰ τὸν 19ο αἰ.

Ὑπάρχουν σαφῶς περιπτώσεις στὶς ὁποῖες ὁ Παπαδιαμάντης δὲν κα-
ταφέρνει νὰ ἀποδώσει μὲ ἀκρίβεια τὸ νόημα μιᾶς γαλλικῆς ἔκφρασης,
πράγμα ἀναμενόμενο ἴσως, δεδομένης τῆς δυσκολίας τῆς γλώσσας τοῦ
Κοπέ. Ἔτσι ἡ ἔκφραση «il avait joué les pères-nobles» (342) μεταφράζε-
ται ὡς «εἶχεν ἀνακρούσει ἄλλοτε τὰ ἐνθουσιαστικώτερα ἐμβατήρια», ἀπό-
δοση ἴσως ὄχι ἀπόλυτα ἀκριβὴς ἀφοῦ οἱ pères-nobles ἦταν οἱ ρόλοι γηραιῶν
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καὶ βαρυσήμαντων χαρακτήρων στὸ γαλλικὸ θέατρο. Παρομοίως, ἡ συν-
ταγή «la sole Joinville» (355), τὴν ὁποία ὁ Παπαδιαμάντης μεταφράζει ὡς
«ἀγγλικὸν μπιφτέκι», ἀναφέρεται σὲ πιάτο ψαριοῦ. Τέλος, ἡ ἔκφραση «les
feux follets» (357) μεταφράζεται ὡς «φωτεινὰ βέλη», ἐνῶ κατὰ τὰ λεξικὰ
σημαίνει «ἀτμῖδες τῶν τελμάτων», στοιχεῖο μὲ ἔντονη παρουσία στὶς γαλ-
λικὲς λαϊκὲς δοξασίες, καὶ στὸν πληθυντικὸ «feux follets» = σπινθῆρες.

Σὲ γλωσσικὸ ἐπίπεδο, εὔκολα θὰ παρέβλεπε κανεὶς τὶς ὅποιες ἀβλεψίες
γαλλικῶν τοῦ Παπαδιαμάντη, ὅπως τὴ μετάφραση τοῦ ρήματος «repren-
dre» (355), ποὺ μεταφράζεται ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντη ὡς «ἐπανελάμβα-
νεν», ἀλλὰ στὴ συγκεκριμένη περίπτωση σημαίνει περισσότερο «ξανάρχιζε,
συνέχιζε» τὸν λόγο του, καὶ τὴν περίπτωση τῆς πρότασης «je t’aurais cru
plus dégouté» (362) ποὺ μεταφράζεται ὡς «ἐνόμισα ὅτι θὰ ἤσουν ἱκανὸς
νὰ ἀηδιάσῃς», ἐνῶ σημαίνει «νόμιζα ὅτι θὰ εἶχες περισσότερο γοῦστο». Σὲ
ὁρισμένες πάλι περιπτώσεις, ἡ ἐπιθυμία του νὰ μείνει κοντὰ στὸ γαλλικὸ
κείμενο τὸν ὁδηγεῖ σὲ γλωσσικὲς ἐπιλογὲς ποὺ ἠχοῦν παράξενα στὰ ἑλλη-
νικά, γιὰ παράδειγμα ἡ ἔκφραση «la pente de cet espoir» (346) μεταφρά-
ζεται ὡς «ἡ κατωφέρεια τῆς ἐλπίδος ταύτης», «en deux temps trois mou-
vements» (360) «εἰς δύο χρόνους καὶ τρεῖς κινήσεις», «d’autrefois» (365)
«τοῦ ἄλλοτε χρόνου», «se pend aux sonnettes» (369) «κρεμᾶται εἰς τοὺς
κωδωνίσκους», «la lune de miel» (364) «ἡ σελήνη τοῦ μέλιτος».

Γενικότερα, ὁ Παπαδιαμάντης ἀποδεικνύει ὅτι εἶναι ἱκανὸς νὰ μετα-
φράσει κατὰ λέξη, ὅταν τὸ θέλει, καὶ μάλιστα χρησιμοποιώντας ἕνα γοη-
τευτικὸ γλωσσικὸ ἔνδυμα, καὶ ὅτι ἡ ὅποια ἀπόκλιση ἀπὸ τὴν πιστὴ ἀπό-
δοση τοῦ γαλλικοῦ ἀπορρέει ἀπὸ προσωπική του ἐπιλογή. Τὰ ἀκόλουθα
παραδείγματα μᾶς πείθουν γι᾽ αὐτή του τὴν ἱκανότητα. Ἡ γαλλικὴ φράση
«dans le crépuscule triste des longs jours» (362) ἀποδίδεται ὡς «ἐν τῇ με-
λαγχολικῇ ἀμφιλύκῃ τῶν μακρῶν ἡμερῶν», καὶ ἡ φράση «dans l’hospita-
lière bonté des nuits d’étoiles» (366) ὡς «ὑπὸ τὴν φιλόξενον σκέπην τῶν
ἀστροφεγγῶν νυκτῶν».

Ὡστόσο, ὁ Παπαδιαμάντης δείχνει νὰ προτιμάει πιὸ ἐλεύθερες μετα-
φράσεις ποὺ τοῦ ἐπιτρέπουν νὰ παίξει μὲ τὴ γλώσσα. Ἡ ἀγάπη του γιὰ τὰ
ἐπίθετα καὶ τὶς μετοχές δύσκολα θὰ μποροῦσε νὰ κρυφτεῖ: «la chaude pâleur
d’un beau marbre» (342) γίνεται «ἡ ὡραία μαρμαρόπλαστος ὠχρότης» –
«qui ne s’endort jamais» (364) γίνεται «ἀκοίμητος» – «brûlé de la canicule»
(366) γίνεται «πυρίκαυστος» – «à demi dépouillés» (367) γίνεται «φυλ-
λορροούσας» – «en détresse» (369) γίνεται «περιαλγής» – «qui défaille»
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(372) γίνεται «λιποψυχοῦσα» – «poudrées de neige» (377) γίνεται «χιο-
νοσκέπαστα» – «le marbre de son teint» (377) γίνεται «τὸ μαρμαρόστιλ-
πνον τοῦ χρωτός» – «la mère au cœur exigeant» (363) γίνεται «ἡ δύσερως
μήτηρ» – «piqué des mouches» (367) γίνεται «μυγόστικτος».

Ἡ δημιουργικότητά του ὅμως δὲν περιορίζεται ἐκεῖ, π.χ.: «le sombre azur
d’une nuit de septembre» (373) γίνεται «τὸ βαθυκύανον στερέωμα τοῦ φθι-
νοπώρου» – «elle s’épanouissait, rose victorieuse» (345) γίνεται «πλῆρες
ζωῆς καὶ σφρίγους ῥόδον διηνοίγετο» – «dans ses grands yeux passe un re-
gard d’inquiétude» (347) γίνεται «οἱ μεγάλοι μέλανες ὀφθαλμοί του ἀκον-
τίζουσιν ἀνησυχίας βλέμμα» – «dans les fétides marécages, lentement con-
sumé par la fièvre» (364) γίνεται «εἰς τὰ ἀνθρωποφόνα ἕλη, βραδὺ
παρανάλωμα τοῦ πυρετοῦ».

Ἀκόμη, στὶς παραλείψεις τῆς μετάφρασης σημειώνουμε τὴν πρόταση
«– Il y a eu de l’albuminurie dans son affaire, n’est-ce pas?» (341).

Ἂς προσθέσουμε, τέλος, ὅτι ἔχουμε ἤδη ξεκινήσει τὴν παράλληλη ἔκ-
δοση τοῦ γαλλικοῦ πρωτοτύπου καὶ τῆς παπαδιαμαντικῆς μετάφρασης, σὲ
βιβλίο.

Résumé

FOTIS DIMITRAKOPOULOS - ANNA LAMPADARIDI

L' HENRIETTE DE FRANçOIS COPPEE TRADUITE
PAR ALEXANDROS PAPADIAMANTIS

L’Henriette du poète et romancier François Coppée (1842-1908) fut pub-
liée pour la première fois sous la forme de « roman-feuilleton » dans le jour-
nal Le Figaro en 1889; c’est de cette publication qu’elle fut reprise, sans que
le nom du traducteur soit mentionné, dans le journal Ἐφημερίς, dans quinze
feuilletons, du 5 au 18 août de la même année. Nous savons désormais avec
sûreté, sur la base des critères intérieurs, qu’elle provient de la plume du
grand écrivain et traducteur grec Alexandros Papadiamantis (1851-1911).
Dans le présent travail, nous examinons à partir de quelques exemples
textuels la façon dont Papadiamantis a traduit le texte français. Nous pré-
parons un livre qui comprendra une publication parallèle du texte grec et du
texte français.
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ
ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΑ ΚΑΙ «ΤΑ ΡΟΔΙΝ᾽ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ»

Στὴ στροφὴ τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, τὰ πρωτοεμφανιζόμενα λογοτεχνικὰ πε-
ριοδικὰ (Τέχνη, Περιοδικόν μας, Διόνυσος, Παναθήναια, Νέα Ζωὴ κτλ.)
δίνουν στὸν Παπαδιαμάντη νέες εὐκαιρίες δημοσίευσης τῶν (ἐκτενέστε-
ρων ἐνίοτε) λογοτεχνημάτων του, πέραν τῶν ἐπετειακῶν φύλλων καὶ τῶν
κατὰ παραγγελία ἔργων. Παράλληλα ὁ Παπαδιαμάντης συνεχίζει τὴ
μεταφραστική του δραστηριότητα κυρίως στὸ Ἄστυ καὶ στὸ Νέον Ἄστυ καὶ
οἱ μεταφράσεις συχνὰ διαμορφώνουν οὐσιαστικὰ τὸ πρωτότυπο ἔργο. Ἐδῶ
θὰ ἑστιάσουμε σὲ μιὰ συγκεκριμένη περίπτωση τέτοιου διαλόγου, αὐτὴ τῆς
φανταστικῆς λογοτεχνίας.

Οἱ μεταφράσεις ξένης φανταστικῆς λογοτεχνίας πυκνώνουν στὴ στροφὴ
τοῦ αἰώνα, κυρίως στὰ πιὸ λογοτεχνικοκεντρικὰ καὶ λόγια ἔντυπα, ποὺ
συγκαταλέγουν στὶς ἐπιφυλλίδες τοὺς Wells, Stevenson, Poe, Maupassant.
Οἱ ἐργασίες τοῦ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου καὶ τῆς Λαμπρινῆς Τριαντα-
φυλλοπούλου ἀποκάλυψαν ὅτι ἕνας ἀόρατος μεταφορέας τοῦ φανταστικοῦ
εἶναι καὶ ὁ Παπαδιαμάντης, ἀνάμεσα στὶς ἀναγνωρισμένες μεταφράσεις
τοῦ ὁποίου συγκαταλέγονται κείμενα ποὺ κατατάσσονται εἰδολογικὰ στὴ
φανταστικὴ λογοτεχνία: «The Strange Ride of Morrowbie Jukes» τοῦ Ru-
dyard Kipling («Ἡ παράδοξος ἱππηλασία τοῦ Μόρρουβη Τζῶκες», Τὸ
Ἄστυ, 6-13/2/1901), The Invisible Man τοῦ Herbert George Wells (Ὁ
Ἀόρατος, Τὸ Ἄστυ, 14/7-25/8/1901)1, καὶ ὁ Dracula τοῦ Bram Stoker (Ὁ
Πύργος τοῦ Δράκουλα, Νέον Ἄστυ, 27/1-24/6/1903)2. Ἡ ταύτιση, ἄλλω-

1 Ἡ μετάφραση ἐπανεκδόθηκε μὲ φιλολογικὴ ἐπιμέλεια τοῦ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπου-
λου καὶ τῆς Λαμπρινῆς Τριανταφυλλοπούλου: Ε. Γ. Οὐέλλς, Ὁ Ἀόρατος, μτφρ. Ἀλέ-
ξανδρος Παπαδιαμάντης, Κίχλη, Ἀθήνα 2009.

2 Γιὰ τὴν πατρότητα τῶν παραπάνω μεταφράσεων, βλ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος
(ἐκδ.), Παπαδιαμαντικὰ Τετράδια, Ἀφιέρωμα στὸν μεταφραστὴ Παπαδιαμάντη, τχ.
7, 2006, σσ. 128-9, 134-6 καὶ 152-4 ἀντίστοιχα.



στε, κάποιων ἀκόμα μεταφράσεων τοῦ φανταστικοῦ, ποὺ παραμένει πρό-
κληση γιὰ τὶς παπαδιαμαντικὲς σπουδές, θὰ ἐνίσχυε τὸ ἐπιχείρημα τῆς
συμβολῆς τοῦ συγγραφέα-μεταφραστῆ στὴν ἐξοικείωση τοῦ ἀναγνωστι-
κοῦ κοινοῦ μὲ ἕνα πρωτότυπο τότε εἶδος.

Τὴν ἴδια στιγμὴ μὲ τὶς ἀναγνωρισμένες μεταφράσεις φανταστικῆς λο-
γοτεχνίας, οἱ τίτλοι τῶν πρωτότυπων ἔργων τοῦ Παπαδιαμάντη ὑπονοοῦν
ἕνα ἔντονο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ ὑπερφυσικὸ στοιχεῖο: «Ἁμαρτίας φάντασμα»
(Τὸ Ἄστυ, 1900), «Τὰ Δαιμόνια στὸ ρέμα» (Ἐθνικὴ Ἀγωγή, 1900), «Ἡ
Φαρμακολύτρια» (Παναθήναια, 1900), «Τὸ Θαῦμα τῆς Καισαριανῆς»
(Παναθήναια, 1901), «Ἡ Φόνισσα» (Παναθήναια, 1903), «Ἡ Στοιχειω-
μένη καμάρα» (Παναθήναια, 1904), «Ἡ Φωνὴ τοῦ δράκου» (Παναθήναια,
1904), «Οἱ Δύο δράκοι» (Νέον Ἄστυ, 1906), «Τ’ Ἀερικὸ στὸ δέντρο» (Νέα
Ζωή, 1907), «Φορτωμένα κόκκαλα» (Νέα Ζωή, 1907), «Τὰ Δύο τέρατα»
(Νέα Ζωή, 1909), «Νεκρὸς ταξιδιώτης» (Παναθήναια, 1910). Ἐνθαρρύ-
νεται ἑπομένως ἀρχικὰ ἡ ὑπόθεση ὅτι οἱ μεταφράσεις τοῦ φανταστικοῦ ὑπο-
δεικνύουν, γιὰ κάποια παπαδιαμαντικὰ κείμενα, μιὰ εἰδολογικὴ πλαι-
σίωση διαφορετικὴ ἀπὸ τὴ γνωστή τους ἀμφιρρέπεια μεταξὺ ἠθογραφίας
καὶ «ποιητικότητας»3. Ἡ ὑπόθεση ὡστόσο αὐτὴ γίνεται πιὸ σύνθετη ἂν
ἀναλογιστοῦμε πρῶτον ὅτι τὸ ὑπερφυσικὸ στοιχεῖο, παρὰ τὴν πύκνωσή του
στὸ γύρισμα τοῦ αἰώνα, δὲν εἶναι καινούργιο στὸν Παπαδιαμάντη, καί, δεύ-
τερον, ὅτι δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ τὸν χαρακτηρισμὸ ἑνὸς κειμένου ὡς φανταστι-
κοῦ – σύμφωνα τουλάχιστον μὲ τὴ βασικὴ προϋπόθεση τοῦ εἴδους ποὺ δια-
τυπώνει ὁ Tzvetan Todorov, δηλαδὴ τὴν ἀβεβαιότητα, τὸν δισταγμὸ τοῦ
(ὑπονοούμενου) ἀναγνώστη ἀνάμεσα στὴ φυσικὴ ἢ ὑπερφυσικὴ ἐξήγηση
τῶν ἀφηγούμενων στὸ ἔργο γεγονότων4.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, προτείνεται ἐδῶ ὅτι ἡ ξένη φανταστικὴ λογοτεχνία
συνεισφέρει στὸ πρωτότυπο ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη ὄχι τόσο τὴν ὑπερφυ-
σικὴ διάσταση, ὅσο μιὰ ψυχολογικὴ διάσταση, στὴν προοπτικὴ τῆς ὁποίας
κυρίως τὸ ὑπερφυσικὸ λειτουργεῖ ὡς φανταστικό5. Γιὰ τὴ στήριξη αὐτῆς τῆς
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3 Γιὰ τὴν «ποιητικότητα» τῶν κειμένων τοῦ Παπαδιαμάντη, βλ. Ἑλένη Πολίτου-
Μαρμαρινοῦ, «Ἡ ποιητικότητα τοῦ παπαδιαμαντικοῦ ἔργου», στὸ Γεωργία Φαρίνου-
Μαλαματάρη (ἐπιμ.), Εἰσαγωγὴ στὴν πεζογραφία τοῦ Παπαδιαμάντη, Πανεπι-
στημιακὲς ἐκδόσεις Κρήτης, Ἡράκλειο 2005, σσ. 287-307.

4 Tzvetan Todorov, Εἰσαγωγὴ στὴ φανταστικὴ λογοτεχνία, μτφρ. Ἀριστέα Παρίση,
Ὀδυσσέας, Ἀθήνα 1991, σσ. 32-33.

5 Γιὰ τὸ ὑπερφυσικὸ στοιχεῖο στὸν Παπαδιαμάντη σὲ συσχετισμὸ μὲ τὸ γαλλικὸ conte



ὑπόθεσης θὰ ἑστιάσουμε σὲ μιὰ συγκεκριμένη μετάφραση φανταστικοῦ ἀπὸ
τὸν Παπαδιαμάντη, τὸν Πύργο τοῦ Δράκουλα τοῦ Stoker. Τὸ ἔργο εἶναι χα-
ρακτηριστικὸ γιὰ τὴ λογοτεχνικὴ ἀξιοποίηση τῶν ἐξελίξεων στὴν ψυχολο-
γία στὸ γύρισμα τοῦ αἰώνα, τὶς ὁποῖες ὁ Παπαδιαμάντης θὰ πρέπει νὰ γνώ-
ριζε καὶ ἀπὸ ἄλλες πηγές, ὅπως θὰ ὑποστηριχθεῖ στὴ συνέχεια. Στὸν
Stoker τὸ ὑπερφυσικὸ στοιχεῖο παρεισφρέει μέσα ἀπὸ τὶς ρωγμὲς τοῦ νέου
ψυχολογικοῦ ἐπιστημολογικοῦ παραδείγματος, παράγοντας τὴν ἀναγνω-
στικὴ ἀβεβαιότητα ποὺ προσιδιάζει στὸ φανταστικὸ εἶδος. Ἀντίστοιχο ἀν-
τιπροσωπευτικὸ παράδειγμα ἀπὸ τὸ πρωτότυπο ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη θὰ
θεωρήσουμε παρακάτω τὰ «Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια», ποὺ πρωτοδημοσιεύονται
στὴ Νέα Ζωὴ σὲ συνέχειες (1907-1908), μὲ τὸν ὑπότιτλο «κοινωνικὸν μυ-
θιστόρημα»6. Ἡ συγκριτικὴ ἀνάγνωση τοῦ ἔργου αὐτοῦ μὲ τὸν Πύργο τοῦ
Δράκουλα, ὑποδεικνύει τὴ συγγένεια τοῦ πρωτότυπου ἔργου μὲ μιὰ συγ-
κεκριμένη ἐκδοχὴ τοῦ φανταστικοῦ πού, σύμφωνα μὲ τὴ μελέτη τοῦ Pierre-
Georges Castex, αὐτονομεῖται ἀπὸ τὸ ὑπερφυσικὸ στοιχεῖο καὶ ἀντλεῖ ἀπὸ
τὴν ψυχολογία καὶ ἀπὸ τὶς ψυχιατρικὲς ἔρευνες τοῦ δεύτερου μισοῦ τοῦ 19ου
αἰώνα, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ μαγεία, τὸν ὑπνωτισμό, τὸ μαγνητισμό7.

Τὶς τελευταῖες δεκαετίες τοῦ 19ου αἰώνα, ἡ ψυχιατρικὴ δραστηριότητα
τοῦ Jean-Martin Charcot στὸ νοσοκομεῖο τῆς Salpetriere καὶ οἱ ἔρευνες τῶν
Pierre Janet, Richard Krafft-Ebing καὶ Sigmund Freud γιὰ τὸ τραῦμα καὶ
τὴν ὑστερία, συγκροτοῦν ἕναν ψυχιατρικὸ λόγο πού, παρὰ τὶς ἐσωτερικές
του διαφοροποιήσεις, ἐπιμένει σὲ μιὰ ἐσωτερικὴ πραγματικότητα πέρα
ἀπὸ τὸ συνειδητό8. Ὁ ψυχιατρικὸς αὐτὸς καὶ πρώιμος φροϋδικὸς λόγος βρί-
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fantastique τοῦ 19ου αἰώνα, βλ. Ζαχαρίας Σιαφλέκης, «Τὸ ὑπερφυσικὸ στοιχεῖο στὸν
Παπαδιαμάντη», Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδια-
μάντη, Δόμος, Ἀθήνα 1996, σσ. 407-421.

6 Πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ φανταστικοῦ συγκλίνει ἡ σχέση τοῦ ὑπερφυσικοῦ μὲ τὴν
ψυχολογικὴ παρατήρηση καὶ στὸ κείμενο «Ἡ Φωνὴ τοῦ δράκου» (Παναθήναια,
1904), τοῦ ὁποίου ὁ τίτλος ἀνακαλεῖ τὴ μετάφραση τοῦ Πύργου τοῦ Δράκουλα τὸν
προηγούμενο χρόνο.

7 Pierre-Georges Castex, Le conte fantastique en France, de Nodier a Maupassant, Jose
Corti, Παρίσι 1987, σσ. 103-105.

8 Jenny Bourne Taylor, «Psychology at the fin de siecle», στὸ The Cambridge Com-
panion to the fin de siecle, ἔκδ. Gail Marshall, Cambridge University Press, Cambridge
2007, σ. 16. Παρὰ τὸ ἀμφισβητήσιμο ἐπιχείρημα τοῦ Whyte γιὰ τὴν ὑπερεκτίμηση
τῆς καινοτομίας τοῦ φροϋδικοῦ ἀσυνειδήτου στὴν ἱστορία τῶν ἰδεῶν, τὸ σίγουρο εἶναι
ὅτι «ὣς τὰ 1870-1880, ἡ εὐρύτερη ἀντίληψη τῆς ἀσυνείδητης νοητικῆς λειτουργίας



σκει πρόσφορο ἔδαφος στὴ σύγχρονη φανταστικὴ λογοτεχνία. Βέβαια,
πολλὲς ἐκφάνσεις τῆς ψυχολογίας στὸ γύρισμα τοῦ αἰώνα δὲν ἔχουν
ἀκόμα ξεχωρίσει ἀπὸ τὸν πνευματισμό, καὶ αὐτὸς ὁ συνδυασμὸς ἐπίσης
ἀπηχεῖται ἀπὸ τὸ φανταστικό9. Στὸ «The Strange Case of Dr Jekyll and Mr
Hyde» (1886), ὁ Robert Louis Stevenson δραματοποιεῖ τὰ ὑπνωτιστικὰ πει-
ράματα ἐπάνω στὴ «διπλὴ προσωπικότητα», στὰ «Sir Edmund Orme»
(1891), «The Turn of the Screw» (1898), «The Jolly Corner» (1908) ὁ
Henry James ἐκφράζει τὸ σύγχρονο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἐπικοινωνία τῶν
πνευμάτων ὡς τρόπο ἐξερεύνησης ἀθέατων ὄψεων τοῦ ἐγώ, καὶ στὸ «The
Picture of Dorian Gray» (1890) ὁ Oscar Wilde ἀφηγεῖται μιὰ ἱστορία με-
ταμόρφωσης ποὺ χωρίζει τὸ σῶμα ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ πραγματικότητα10.
Ἄλλοτε πάλι ἡ πνευματιστικὴ ὄψη τῆς ψυχολογίας ὑπερβαίνεται, καὶ τὸ
φανταστικὸ δίνει λογοτεχνικὴ ἔκφραση στὸ αἴνιγμα τοῦ ὑποκειμένου, μὲ
τρόπο παραπλήσιο μὲ τὴν ψυχανάλυση, ποὺ τότε ἀνατέλλει. Ἐντυπω-
σιακὴ περίπτωση εἶναι ἐδῶ τὸ Le Horla (1887) τοῦ Guy de Maupassant, ποὺ
γράφεται μετὰ ἀπὸ τὴ διετὴ παρακολούθηση ἀπὸ τὸν συγγραφέα τῶν μα-
θημάτων τοῦ Charcot στὴ Salpêtrière (1884-6). Ὅπως ἔχει ὑποστηριχθεῖ,
ἡ ἐπίδραση τοῦ Charcot στὸ συγγραφέα κατέληξε σὲ μιὰ ἀντι-ρεαλιστικὴ
γραφή, ἡ ὁποία τελικὰ ἀποτελεῖ προεικόνιση ἢ μεταφορὰ τοῦ φροϋδικοῦ ἀσυ-
νείδητου: στὸ Le Horla ὁ Ἄλλος εἶναι ταυτόχρονα μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὸ ἐγώ,
ταυτόχρονα μέσα στὸ ὑποκείμενο καὶ σὲ ἕνα ἄγνωστο ἀλλοῦ11.
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ἦταν κοινὸς τόπος γιὰ τὴν Εὐρώπη, καὶ ὅτι πολλὲς εἰδικὲς ἐφαρμογὲς αὐτῆς τῆς
ἀντίληψης εἶχαν συζητηθεῖ ζωηρά, ἐπὶ ἀρκετὲς δεκαετίες» (Lancelot Law Whyte, Τὸ
Ἀσυνείδητο πρὶν ἀπὸ τὸν Freud, μτφρ. Γιῶργος Μερτίκας, Ἐναλλακτικὲς Ἐκδόσεις,
Ἀθήνα 2009, σ. 217).

9 Γιὰ τὴ σύγχυση πνευματιστικῶν φαινομένων καὶ ψυχολογίας στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν
Ἑλλάδα αὐτὴ τὴν ἐποχή, βλ. Εὐγένιος Δ. Ματθιόπουλος, Ἡ τέχνη πτεροφυεῖ ἐν
ὀδύνῃ, Ποταμός, Ἀθήνα 2005, σ. 209, ὅπου παρατίθεται καὶ τὸ χαρακτηριστικὸ ἀπό-
σπασμα ἀπὸ τὸν Νικόλαο Ἐπισκοπόπουλο: «Ἀπὸ τῆς ὑπνωτικῆς ὑποβολῆς, τῆς
κοινῶς πλέον παραδεδεγμένης, τῆς ἐπιστημονικῆς, τὴν ὁποίαν ὑπέδειξεν ὁ Σαρκώ,
μέχρι τῆς νοομαντείας τῆς ἐν ὑπνωτιστικῇ καταστάσει ἀναγνώσεως τῶν σκέψεων,
τῆς ἀφώνου αὐτῆς ὑποβολῆς, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ ὑπνωτιζόμενος μαντεύει τὰς σκέ-
ψεις τοῦ ὑπνωτίζοντος, δὲν εἶνε νομίζομεν παρὰ question de degre, ὡς θὰ ἔλεγον οἱ
Γάλλοι» (Tὸ Ἄστυ, 9/3/1894).

10 Tayor, ὅ.π., σ. 28.
11 Elisabeth Roudinesco, Histoire de la Psychanalyse en France - Jacques Lacan, La Po-

choteque, Παρίσι 1994, σ. 99.



Ὁ Δράκουλας (1897) τοῦ Stoker ἀποτελεῖ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα
διαλόγου τῆς φανταστικῆς λογοτεχνίας μὲ τὴ σύγχρονη ψυχολογία. Ἡ
ἡμερολογιακὴ μορφὴ τοῦ μυθιστορήματος τὸ καθιστᾶ ἄλλωστε ἰδιαίτερα
πρόσφορο στὴν ἐπίδραση τῆς ψυχολογίας ποὺ γύρω στὰ 1880 ἐνισχύει οὕ-
τως ἢ ἄλλως τὴ στροφὴ τοῦ λογοτεχνικοῦ λόγου πρὸς τὴν ἐσωτερικότητα13.
Σὲ κομβικὸ σημεῖο τοῦ ἔργου ὁ Dr. Steward καταγράφει στὸ ἡμερολόγιό του
μιὰ συνομιλία μὲ τὸν γιατρὸ Van Hessling, ὅπου γίνεται ρητὴ ἀναφορὰ στὸν
Charcot. Προκύπτει ἔτσι ἡ δυνατότητα μιᾶς ψυχολογικῆς παράλληλα μὲ
τὴν ὑπερφυσικὴ ἑρμηνεία γιὰ τὰ συμβάντα τοῦ ἔργου:

I suppose now you do not believe in corporal transference. No? Nor in ma-
terialization. No? Nor in astral bodies. No? Nor in the reading of thought. No?
Nor in hypnotism– “. “Yes,” I said. “Charcot has proved that pretty well.” He
smiled as he went on: “Then you are satisfied as to it. Yes? And of course then
you understand how it act, and can follow the mind of the great Charcot – alas
that he is no more! – into the very soul of the patient that he influence14.

Τὸ συγκεκριμένο χωρίο δὲν ὑπάρχει στὴ μετάφραση τοῦ Παπαδια-
μάντη στὸ Νέον Ἄστυ, ἡ ὁποία ἄλλωστε βασίζεται στὴ συντομευμένη
ἔκδοση τοῦ ἔργου τοῦ Stoker (1901). Ἡ μεταφραστικὴ ἀναμέτρηση μὲ τὸν
Δράκουλα στὸ σύνολό του θὰ πρέπει ὡστόσο νὰ ἦταν σπουδὴ στὴ σύγχρονη
ψυχολογία. Ἡ κρυπτομνησιακὴ γνώση, μιὰ μνήμη ποὺ εἶναι πέρα ἀπὸ τὸν
ἔλεγχο τοῦ ὑποκειμένου καὶ ἐπανέρχεται τραυματικὰ καὶ ἀποσπασματικά,
διαδραματίζει κεντρικὸ ρόλο σὲ ὁλόκληρο τὸν Δράκουλα16 καὶ ἀποτελεῖ λο-
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12 Γιὰ τὴν ἐξοικείωση τοῦ Stoker μὲ τὴ σκέψη τοῦ Charcot καὶ τοῦ Freud, βλ. Stefa-
nie Moss, «The Psychiatrist’s Couch: Hypnosis, Hysteria and Proto-Freudian Per-
formance in Dracula», στὸ Carol M. Davison (ἐκδ.), Bram Stoker’s Dracula. Sucking
through the Century 1897-1997, Dundurn Press, Ὀξφόρδη 1997, σ. 124.

13 Ἀλεξάνδρα Σαμουήλ, Ὁ βυθὸς τοῦ καθρέφτη: Ὁ Andre Gide καὶ ἡ ἡμερολογιακὴ
μυθοπλασία στὴν Ἑλλάδα, Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης, Ἡράκλειο 1998,
σ. 129.

14 Bram Stoker, Dracula, Ὀξφόρδη 1983, σ. 191.
15 Λάμπρος Καμπερίδης, «…μὲ ἐντάφια κτερίσματα». Ὁ Πύργος τοῦ Δράκουλα καὶ

ὁ «μεταφραστὴς» Παπαδιαμάντης, Δόμος, Ἀθήνα 2005, σ. 30. Οἱ ἀναφορὲς στὸν
Charcot πράγματι λείπουν ἀπὸ τὴ συντομευμένη ἔκδοση τοῦ 1901 (Elisabeth Mil-
ler, «Shapeshifting Dracula: The Abridged Edition of 1901», στὸ The Fantastic
Vampire, ἐκδ. James Craig Holte, Greenwood Press, Λονδίνο 2002, σ. 8.

16 Elisabeth Bronfen, The Knotted Subject. Hysteria and its Discontents, Princeton Uni-
versity Press, Πρίνστον 1998, σ. 213.



γοτεχνικὸ ἀντίστοιχο τῆς θεωρίας τοῦ Charcot. Σύμφωνα μὲ τὴν τελευταία,
μὲ τὴ βοήθεια τοῦ ὑπνωτισμοῦ τὸ ὑποκείμενο ἀποκτᾶ πρόσβαση σὲ χαμέ-
νες μνῆμες καὶ ἡ ἐνσωμάτωση αὐτῶν τῶν ἀνακλήσεων στὴν κανονικὴ λει-
τουργία τῆς μνήμης συμβάλλει στὴ θεραπεία τῆς ὑστερίας17. Ἡ ὀνειρικὴ
βαμπιρικὴ κατάσταση ὅπου πέφτουν ὁ Jonathan, ἡ Mina καὶ ἡ Lucy στὸν
Δράκουλα ἀνακαλεῖ καταστάσεις ὕπνωσης καὶ ὑστερίας, τῆς ὁποίας ἡ
Lucy παρουσιάζει ἄλλωστε ὅλα τὰ συμπτώματα: ἀνησυχία, ἀπροσδιόριστο
ἄγχος, ἀλλαγὴ προσωπικότητας τὴ νύχτα, ὀπτικὲς καὶ ἀκουστικὲς πα-
ραισθήσεις, ἀναιμία, σωματικὴ ἐξάντληση, τάση γιὰ λήθαργο ἀπὸ τὸν ὁποῖο
ξυπνάει μὲ ἀμνησία18.

Χάρη στὴν ἀξιοποίηση τῆς σύγχρονης ψυχολογίας καὶ τὶς ἀναφορὲς
στὸν ὑπνωτισμό, ὁ Stoker ἐπιτυγχάνει μιὰ ἀβεβαιότητα ἀνάμεσα στὸν ἐξη-
γήσιμο ἢ μὴ χαρακτήρα τῶν ὑπερφυσικῶν ἐμφανίσεων τοῦ ἔργου, ἀβε-
βαιότητα ποὺ εἶναι ὅπως εἴδαμε τὸ στίγμα τῆς φανταστικῆς λογοτεχνίας.
Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι οἱ ἐμπειρίες τοῦ Jonathan Harker πρὸς
τὸν πύργο τοῦ Κόμη Δράκουλα μέσα ἀπὸ τὰ βουνὰ τῆς Τρανσυλβανίας,
ἀλλὰ καὶ οἱ περιπέτειές του κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐκεῖ διαμονῆς του. Καὶ
στὶς δύο περιπτώσεις τὰ ὁράματά του μποροῦν νὰ ἀποδοθοῦν εἴτε στὸ ὑπερ-
φυσικό, εἴτε στὸ ὄνειρο καὶ τὴν παραίσθηση. Στὴ μετάφραση τοῦ Παπα-
διαμάντη: «νομίζω ὅτι ἀπεκοιμήθην κι ἐξηκολούθησα ὀνειρευόμενος τὸ συμ-
βάν, διότι ἐφάνη τοῦτο νὰ ἐπαναλαμβάνεται ἀτελευτήτως»19· «ἤρχισα νὰ
τρίβω τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ νὰ ξύνομαι διὰ νὰ ἐννοήσω ἂν ἤμην ἔξυπνος»
(30/1/1903)· «ὑποθέτω ὅτι ἀπεκοιμήθην· ἐλπίζω τοῦτο πλὴν φοβοῦμαι διότι
πᾶν ὅ,τι ἐπηκολούθησεν ἦτον ἐκπάγλως πραγματικόν» (4/2/1903). Ὅπως
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17 Michael Roth, Memory, Trauma and History: Essays on Living with the Past, Co-
lumbia University Press, Νέα Ὑόρκη 2011, σ. 78. Γιὰ τὸν ὑπνωτισμὸ ὡς προνομιακὸ
μέσο γνώσης τῆς «ἄγνωστης» πλευρᾶς τοῦ μυαλοῦ στὴ θεωρία τοῦ Charcot, βλ. ἐπί-
σης Henri F. Ellenberger, The Discovery of the Unconscious. The History and Evo-
lution of Dynamic Psychiatry, Fontana, Νέα Ὑόρκη 1970, σσ. 112-120.

18 Bronfen, ὅ.π., σ. 210. Ὅπως παρατηρεῖ ὁ Καμπερίδης, ἡ ἀσθένεια τῆς Ἀφέντρας
στὸ «Ἡ τύχη ἀπὸ τὴν Ἀμέρικα» (Παναθήναια, 1901), ἡ ὁποία περιγράφεται ὡς
«κάτι σπασμῶδες καὶ νευροπαθές», ἀνακαλεῖ τὴν «ψυχοπαθολογικὴ» νόσο τῆς Λου-
κίας, προδίδοντας μιὰ πρώιμη ἐπίδραση τοῦ Δράκουλα στὸ πρωτότυπο ἔργο (ὅ.π., σ.
31).

19 Ὁ Πύργος τοῦ Δράκουλα, Νέον Ἄστυ, 28/1/1903. Στὸ ἑξῆς δίνεται σὲ παρένθεση
ἡ ἡμερομηνία τοῦ φύλλου τῆς ἐπιφυλλίδας.



θὰ φανεῖ στὴ συνέχεια, μὲ τρόπο ἐντελῶς ἀνάλογο στὰ «Ρόδιν᾽ ἀκρογιά-
λια» τὸ φανταστικὸ ἐπιτυγχάνεται ἀπὸ τὴ δυνατότητα τῆς ἀνάγνωσης τοῦ
κειμένου μέσα ἀπὸ τὸ διπλὸ φίλτρο τοῦ ψυχολογικοῦ καὶ τοῦ ὑπερφυσικοῦ.

Ὁ ψυχολογικὸς/ψυχιατρικὸς λόγος ποὺ ἐκφράζει ὁ Δράκουλας θὰ πρέ-
πει νὰ ἦταν ὣς ἕνα βαθμὸ οἰκεῖος στὸν Παπαδιαμάντη, καθὼς προσλαμ-
βάνεται στὴν Ἑλλάδα τὶς τελευταῖες δεκαετίες τοῦ 19ου αἰώνα. Στὸ
πλαίσιο τῆς παρούσας ἐργασίας θὰ περιοριστοῦμε σὲ ἐνδεικτικὲς ἀναφορὲς
στὸ θέμα αὐτό, ποὺ θὰ ἄξιζε νὰ ἐρευνηθεῖ περισσότερο. Γιατρὸς καὶ φίλος
τοῦ Παπαδιαμάντη, ὁ Πέτρος Κ. Ἀποστολίδης (Παῦλος Νιρβάνας) ἀπο-
τελεῖ ἐνδεικτικὴ περίπτωση γιὰ τὴν πρόσληψη τῶν ἐξελίξεων στὴν ψυχια-
τρικὴ καὶ τὴν ψυχολογία στὸ γύρισμα τοῦ αἰώνα. Σὲ διάλεξή του στὸν
«Παρνασσὸ» στὶς 15 Δεκεμβρίου τοῦ 1893, μὲ θέμα «Τὰ νοσήματα τῆς
προσωπικότητας»20, ὁ Νιρβάνας ἀναφέρεται στὶς ψυχιατρικὲς ἔρευνες τοῦ
Charcot γιὰ τὴν ὑστερία, τὸν ὑπνωτισμὸ καὶ τὴν ὑποβολή, στὰ ἰατρικὰ πει-
ράματα ἀνάκλησης λησμονημένων γεγονότων καὶ περιόδων τῆς ζωῆς, στὸ
φαινόμενο τῆς μεταβαλλόμενης προσωπικότητας στὴ ζωὴ καὶ τὴ λογο-
τεχνία. Γενικότερα ὅμως ὁ σύγχρονος λόγος τῆς ψυχιατρικῆς καὶ τῆς ψυ-
χολογίας, καθὼς καὶ ἡ πνευματιστικὴ ἄλλη ὄψη του, ἐμφανίζεται ἐκτενῶς
στὸν τύπο τῆς ἐποχῆς, καὶ μάλιστα σὲ ἔντυπα μὲ τὰ ὁποῖα ὁ Παπαδια-
μάντης συνεργαζόταν21.
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20 Παῦλος Νιρβάνας, Τὰ Ἅπαντα, ἐπιμ. Γιῶργος Βαλέτας, Ἀθήνα, τόμ. 4, σσ. 223-
231 (πρώτη δημοσίευση: Τὸ Νέον Πνεῦμα, ἔτος Β´ [1894], τόμ. Β´, σσ. 258-268 καὶ
354-364).

21 Τὸ θέμα θὰ μποροῦσε νὰ μελετηθεῖ συστηματικότερα. Βλ. πρόχειρα τὰ ἄρθρα στὸ
περιοδικὸ Τὸ Νέον Πνεῦμα, μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Παπαδιαμάντης συνεργαζόταν ὡς μετα-
φραστής: «Ἡ μαγεία εἰς τοὺς καθ’ ἡμᾶς χρόνους», ὑπὸ Ἐρνέστου Χάρτ (ἔτος Α´
[1893], τόμ. Α´, σσ. 201-224), «Τὰ θαυμάσια τοῦ πνευματισμοῦ. Φωτογραφία
ἀστερώδους σώματος. Ἡ ἔκθεσις τοῦ Κ. Βοδίσκο» (ἔτος Α´, τόμ. Α´, σσ. 356-358),
«Μελέτη περὶ ὀνείρων», ὑπὸ καθηγητοῦ Σούλλυ (ἔτος Α´, τόμ. Α´, σσ. 410-413), «Ὁ
νέος ὑπνωτισμός. Ἀπάντησις εἰς τὸ ἄρθρον ‘‘Ἡ μαγεία εἰς τοὺς καθ’ ἡμᾶς χρό-
νους’’», ὑπὸ Λόϋδ Τάκκεϋ (ἔτος Α´, τόμ. Α´, σσ. 423-432), «Πιστευτὰ πράγματα
περὶ πνευματισμοῦ» (ἔτος Α´, τόμ. Α´, σσ. 506-507), «Νέα Πειράματα ὑπνωτισμοῦ»
(ἔτος Α´, τόμ. Γ´, σ. 116), «Οἱ δύο ἐγκέφαλοι καὶ ἡ χρῆσις αὐτῶν» (ἔτοςΑ´, τόμ. Γ´,
σσ. 379-381), «Ἓν μυστηριῶδες ἔγκλημα. Ὁ ὑπνωτισμὸς καὶ ἡ δικαιοσύνη» (ἔτος
Β´ [1894], τόμ. Α´, σσ. 113-116), «Τὰ δι’ ὑποβολῆς πειράματα» (ἔτος Β´, τόμ. Α´,
σσ. 138), «Ἡ ψευδομνησία ἢ παράμνησις» (ἔτος Β´, τόμ. Γ´, σσ. 597-600), «Ὑπνω-
τισμός» (ἔτος Β´, τόμ. Γ´, σσ. 608-610), «Περὶ τῶν ἀλλοιώσεων τῆς προσωπικότητος



Ἕνας συνδυασμὸς ψυχολογίας καὶ πνευματισμοῦ ἐμφανίζεται μάλιστα
ὡς βασικὸ φίλτρο πρόσληψης τῆς φανταστικῆς λογοτεχνίας στὴ χώρα μας,
ἂν κρίνουμε ἀπὸ τὸ εἰσαγωγικὸ σημείωμα τοῦ Ν. Ἐπισκοπόπουλου στὴ με-
τάφραση τοῦ Ἀόρατου τοῦ H. G. Wells ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντη στὸ Ἄστυ:
σύμφωνα μὲ τὸν Ἐπισκοπόπουλο στὴν ἀνάπτυξη «τοῦ ὑπερφυσικοῦ, τοῦ
πνευματιστικοῦ, τοῦ φανταστικοῦ μυθιστορήματος» συμβάλλουν «ἀφ’ ἑνὸς
οἱ ἀνακαλύψεις τῆς ἐπιστήμης, πρὸ τῶν ἐρευνῶν τῆς ὁποίας τίποτε δὲν φαί-
νεται ἀδύνατον, καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἡ ἀνακίνησις τῶν παντοίων μυστηρίων τοῦ
πνευματισμοῦ, τοῦ ὑπνωτισμοῦ καὶ τῆς μαντείας, τὰ ὁποῖα εὑρίσκονται εἰς
τὴν ἡμερησίαν διάταξιν τὴν σήμερον» (Τὸ Ἄστυ, 14/7/1901).

Ἡ ἐπίδραση τῆς μετάφρασης τοῦ Δράκουλα στὸ πρωτότυπο ἔργο τοῦ
Παπαδιαμάντη θεωρεῖται ἐδῶ σ’ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, τῆς σχέσης τοῦ φαντα-
στικοῦ μὲ τὴν ψυχολογία, ὡς χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τῆς ὁποίας μπο-
ροῦν νὰ διαβαστοῦν τὰ «Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια». Τὸ ἔργο αὐτὸ ἀνοίγει μὲ ἕναν
«Πρόλογο», ὅπου ὁ πρωτοπρόσωπος ἀφηγητὴς περιγράφει τὴν ὀπτασία τῆς
ἀγαπημένης γυναίκας, νύχτα, στὸ παράθυρό της. Στὴ συνέχεια τὸ κείμενο
χωρίζεται σὲ τρία μέρη. Μέχρι τὸ κεφάλαιο Γ΄ τοῦ πρώτου μέρους παρα-
κολουθοῦμε τὴ μοναχικὴ θαλάσσια περιπλάνηση τοῦ ἀφηγητῆ μὲ τὴ φελ-
λούκα τοῦ Γιαννούλη, τὸν παραλίγο πνιγμό του καὶ τὴ διάσωσή του ἀπὸ τὸν
παλιό του φίλο, τὸν Σταμάτη τὸν Ἀταίριαστο. Ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ σημεῖο καὶ
ὕστερα, καὶ σὲ ὁλόκληρο τὸ δεύτερο καὶ τρίτο μέρος, ἐπικρατοῦν οἱ ἱστορίες
τῶν προσώπων ποὺ προστίθενται στὴν παρέα τοῦ ἀφηγητῆ καὶ τοῦ Ἀταί-
ριαστου: ὁ Ἀγάλλος ἐπιστρέφει μετὰ ἀπὸ χρόνια στὸν τόπο του καὶ βλέπει
τὴν παλιὰ ἀρραβωνιαστικιά του ὡς «φάντασμα λευκῆς γυναικός»22, λίγο
πρὶν μάθει ὅτι ἐκείνη ἦταν χρόνια νεκρή. Ὁ Στάθης, τρομοκρατημένος ἀπὸ
τὰ μάγια ποὺ τοῦ ἔχουν κάνει, ἀναβάλλει διαρκῶς ἕνα γάμο ποὺ δὲν κα-
ταφέρνει τελικὰ νὰ ἀποφύγει. Στὸ κλείσιμο τοῦ ἔργου ὁ ἀφηγητὴς καὶ ὁ
Σταμάτης συνομιλοῦν καὶ πάλι μόνοι καὶ εἰσάγεται ἀπροσδόκητα ἀπὸ τὸν
Σταμάτη τὸ ὄνομα τῆς «λατρευτῆς» του ἀφηγητῆ (Περμαχούλα), τὴν
ὁποία ὅμως ὁ ἀφηγητὴς ἀρνεῖται.
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καὶ τῶν δύο ὑπάρξεων αὐτῆς» (ἔτος Β´, τόμ. Γ´, σσ. 502-505), «Τὰ θαύματα καὶ ὁ
ὑπνωτισμός. Πῶς ἐξηγοῦνται τὰ θαύματα τῆς Εὐαγγελιστρίας» (ἔτος Β´, τόμ. Β´,
σσ. 202-206).

22 Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ἅπαντα, κριτικὴ ἔκδοση Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου,
τόμ. 4., Δόμος, Ἀθήνα 1998, σ. 254. Οἱ σελίδες ποὺ δίνονται σὲ παρένθεση δίπλα στὰ
παραθέματα ποὺ ἀκολουθοῦν παραπέμπουν στὴν ἔκδοση αὐτή.



Τὰ «Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια» ἔχουν σχολιαστεῖ συγκριτικὰ πολὺ λιγότερο ἀπὸ
ἄλλα κείμενα τοῦ παπαδιαμαντικοῦ κανόνα. Ἤδη ὁ Γρηγόριος Ξενόπου-
λος τὰ θεωροῦσε «ἀσυγκρίτως κατώτερον ἔργον [ἀπὸ τὴ «Φόνισσα»] καὶ
ἴσως μαρτύριον παρακμῆς»23, καὶ ἀργότερα ἡ κριτικὴ στάθηκε στὴν ἀπου-
σία αὐστηρῆς δομῆς καὶ συνοχῆς μεταξὺ τῶν ἐπεισοδίων τῆς ἀφήγησης:
«Ὁ πρόλογος τοῦ ἀφηγητῆ ἀποτελεῖ ξεχείλισμα μιᾶς ὑπερβολικῆς ρομαν-
τικῆς εὐαισθησίας καὶ παρουσιάζεται μὲ κάποια ἀσάφεια καὶ ἀσυναρτη-
σία: βλέπει ἢ περιμένει ὁ ἐρωτευμένος νὰ δεῖ τὴν ἀγαπημένη του στὸ πα-
ράθυρο»24. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὁ Λάκης Προγκίδης, ἀκολουθώντας τὸν
χαρακτηρισμὸ τοῦ ἔργου ὡς «κοινωνικὸ μυθιστόρημα», τὸ δικαιώνει στὴ
βάση τοῦ «ἔρωτα τοῦ Παπαδιαμάντη γιὰ τὸ παρόν», χάρη στὸν ὁποῖο δια-
γράφονται συγκεκριμένοι ἀνθρώπινοι χαρακτῆρες25. Ὅπως ὡστόσο θὰ
ὑποστηριχτεῖ παρακάτω, στὰ «Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια» τὸ «πραγματικὸ» περνᾶ
σὲ δεύτερο πλάνο σὲ σχέση μὲ τὸ ὀνειρικό, ἡ δὲ «ἀσυναρτησία» τοῦ κειμέ-
νου ἀντανακλᾶ ἀκριβῶς τὸ ἀβέβαιο πέρασμα ἀνάμεσα σὲ συνειδητὲς καὶ
μὴ καταστάσεις, πού, ὅπως καὶ στὸν Πύργο τοῦ Δράκουλα, ἐξασφαλίζει
τὴ χαρακτηριστικὴ γιὰ τὴ φανταστικὴ λογοτεχνία ἀσάφεια ἀνάμεσα στὸν
ὑπερφυσικὸ καὶ στὸν ψυχολογικὸ παράγοντα.

Ἡ συνεχὴς ἐναλλαγὴ ἀνάμεσα στὸ λήθαργο καὶ τὴν ἐγρήγορση κα-
θορίζει τὸν τόνο στὸ πρῶτο μέρος τοῦ ἔργου, μετὰ τὸν «Πρόλογο», στὸν
ὁποῖο θὰ ἐπιστρέψουμε στὴ συνέχεια: «Τέλος, δὲν ἐνθυμοῦμαι τίποτε. Φαί-
νεται ὅτι εἶχα κλείσει τὰ ὄμματα κ’ ἔπεσα εἰς βύθος, εἰς λήθαργον. Ἐκοι-
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23 Γρηγόριος Ξενόπουλος, «Τὸ ἔργον τοῦ Παπαδιαμάντη», στὸ Εἰσαγωγὴ στὴν πε-
ζογραφία τοῦ Παπαδιαμάντη, ὅ.π., σ. 89.

24 Ἐλισάβετ Κωσταντινίδου, «Ὁ Παπαδιαμάντης καὶ ἡ παράδοση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ
ρομαντισμοῦ», στὸ Εἰσαγωγὴ στὴν πεζογραφία τοῦ Παπαδιαμάντη, ὅ.π., σσ. 389-
407. Ἡ ἀπουσία συνοχῆς τοῦ ἔργου (ὅπως ἄλλωστε καὶ ὁ χαρακτηρισμός του ὡς
«κοινωνικὸ μυθιστόρημα») ὀφείλεται σίγουρα καὶ στὴ ζήτηση τῆς Νέας Ζωῆς γιὰ
ἕνα ἐκτενὲς ἀφήγημα σὲ σύντομο διάστημα. Ἀποτέλεσμα τῆς συμμόρφωσης τοῦ
Παπαδιαμάντη μὲ τὸ δεδομένο αὐτὸ ἦταν, ὅπως παρατηρεῖ ἡ Σοφία Μπόρα, ἡ ἀξιο-
ποίηση παλαιότερων σχεδιασμάτων (ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1890) μέσα
στὸ καινούργιο ἔργο, τὰ ὁποῖα εἶναι ἐμφανῆ κυρίως στὴν ἱστορία τοῦ Ἀγάλλου (Σο-
φία Μπόρα, Ὁ Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀναγνῶστες του. Ζητήματα πρόσληψης τοῦ
ἔργου του (1879-1961), ἀδημοσίευτη διδακτορικὴ διατριβή, Ἀθήνα 2008, σ. 341).

25 Λάκης Προγκίδης, Ἡ κατάκτηση τοῦ μυθιστορήματος. Ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντη
στὸν Βοκκάκιο, Ἑστία, Ἀθήνα 1998, σ. 265.



μώμην ἄρα; Ἦτο ἴσως τὸ πρῶτον στάδιον τοῦ θανάτου» (4.236)· «Ἀφοῦ
ἐπ’ ὀλίγον ἐκολύμβησα, ᾐσθάνθην τόσην νάρκην ὥστε δὲν εἶχα πλέον δύ-
ναμιν νὰ ἀνέλθω εἰς τὴν βάρκαν, νὰ ἐνδυθῶ, καὶ νὰ σωφρονήσω» […]
«Καθὼς ἤμην πλαγιασμένος, ἐλαφρὸς εἰς τὸ κῦμα, τί ἔπαθα; Ἀπεκοιμή-
θην τάχα;» (4.237). Ὅπως εἴδαμε παραπάνω, μὲ παρόμοιο τρόπο ἐπιτυγ-
χάνεται στὸν Πύργο τοῦ Δράκουλα ἡ ἀσάφεια ἀνάμεσα στὸν παραισθη-
σιακὸ ἢ ὑπερφυσικὸ χαρακτήρα τῶν ὁραμάτων τοῦ Ἰωνάθαν Ἄρκερ. Στὰ
«Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια» ἡ σύγχυση μεταξὺ πραγματικότητας καὶ ὀνείρου
εἶναι τὸ ψυχολογικὸ ἀντίστοιχο τῆς ὑπερφυσικῆς διάστασης τοῦ ἔργου, ποὺ
ἐντοπίζεται στὴ σύγχυση τοῦ ὁρίου μεταξὺ ζωῆς καὶ θανάτου. Καθὼς πα-
λεύει στὴ θάλασσα, ὁ ἀφηγητὴς σκέφτεται κάποια στιγμὴ τὸν Σταμάτη
τὸν Ἀταίριαστο, ὁ ὁποῖος «εἶχεν αὐτοκτονήσει, καθὼς εἶχον ἀκούσει, ἢ μοῦ
ἐφαίνετο νὰ εἶχον ἀκούσει, ὀλίγας ἡμέρας πρὶν» (4.237). Ἡ σκέψη τοῦ
Ἀταίριαστου ἀποδίδεται ἀρχικὰ μὲν σὲ μιὰ στιγμὴ νηφαλιότητας («ὡς νὰ
συνῆλθον πρὸς ὥραν», 4.236), ὕστερα δὲ σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ «ληρώδη ὄνειρα»
(4.238) τοῦ ἀφηγητῆ, ἐνῶ καὶ ἡ ἴδια ἡ αὐτοκτονία τοῦ Σταμάτη εἰσάγε-
ται μὲ μιὰ συχνὴ στὰ κείμενα τοῦ φανταστικοῦ τροποποιητικὴ ἔκφραση
(«μοῦ ἐφαίνετο»)26, ποὺ τὴν καθιστᾶ ἀβέβαιη. Ἔτσι, ὅταν ὁ ἀφηγητὴς βρί-
σκεται τελικὰ πλαγιασμένος πάνω σὲ χόρτα καὶ ἄχυρα, δίπλα στὸ θα-
λασσινὸ ἄντρον, καὶ ἀκούει τὴ φωνὴ τοῦ Ἀταίριαστου, δὲν εἶναι πλέον σαφὲς
ἂν πρόκειται γιὰ μιὰ μεταθανάτια συνάντηση: «– Καλησπερούδια, εἶπε μία
φωνή. Τί γίνεσαι, φίλε; Ἔρχεσαι ἀπὸ τὸν ἄλλον κόσμο;…» (4.238).

Ὅπως καὶ στὸ ἔργο τοῦ Stoker, λειτουργοῦν ἐδῶ παράλληλα ἡ ψυχο-
λογικὴ καὶ ἡ ὑπερφυσικὴ ἑρμηνεία. Ἡ πρώτη ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὸ ἀκα-
τάπαυστο παιχνίδι ἀνακλήσεων στὸ ὁποῖο ὁ Ἀταίριαστος ὑποβάλλει σὰν θε-
ραπευτὴς τὸν «ὑπνωτισμένο» ἀπὸ τὰ κύματα ἀφηγητή: «[…] Θυμᾶσαι τὸν
δάσκαλο, τὴν Σπαρτίνα; – Τὸν θυμοῦμαι. […] – Θυμᾶσαι καὶ τὸν δάσκαλο,
τὸ Συμβάν; – Τὸν θυμοῦμαι» (4.239) – ἐρωτήσεις ποὺ κορυφώνονται βέ-
βαια στὶς τελευταῖες γραμμὲς τοῦ ἔργου, μὲ τὴν ἀρνητικὴ πλέον ἀπάντηση
τοῦ ἀφηγητῆ σχετικὰ μὲ τὴν «ἄλλη» ἀγαπημένη καὶ τοὺς ρομαντικοὺς στί-
χους ποὺ ἔγραφε τὸν παλιὸ καιρό. Ἡ ἀστάθεια τῆς μνήμης ποὺ θεματο-
ποιεῖται στὸ ἔργο φέρνει στὸ νοῦ τόσο τὸ ἀντίστοιχο θέμα στὸν Πύργο τοῦ
Δράκουλα, ὅσο καὶ τὰ σύγχρονα ὑπνωτιστικὰ πειράματα27: πρόκειται γιὰ
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26 Todorov, ὅ.π., σ. 48.
27 Διαβάζουμε γιὰ παράδειγμα στὸ Νέον Πνεῦμα γιὰ τὰ ὑπνωτιστικὰ πειράματα τοῦ



μιὰ μνήμη στὴν ὁποία τὸ συνειδητὸ δὲν ἔχει πρόσβαση, καὶ ποὺ ἐπανέρχε-
ται ὅταν μὲ κατάλληλη καθοδήγηση τὸ ὑποκείμενο μεταφέρεται σὲ περα-
σμένες ἐποχὲς τῆς ζωῆς του, ἀνακαλώντας ἐμπειρίες καὶ συμβάντα. Ἂν
δεχτοῦμε αὐτὸ τὸν διάλογο τῶν λογοτεχνικῶν ἔργων στὸ γύρισμα τοῦ
αἰώνα μὲ τὸν σύγχρονο λόγο τῆς ψυχολογίας, μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε
τὸν Ἀταίριαστο νὰ ἐπιβλέπει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὸ «ληρῶδες ὄνειρο» τοῦ ἀφη-
γητῆ, ὑποβάλλοντάς του ἐπιθυμίες καὶ σκέψεις. Σ’ αὐτὲς θὰ μποροῦσε νὰ
ἀνήκει καὶ ὁ πειρασμὸς τῆς «ἀκούσιας αὐτοκτονίας» (4.235) τοῦ ἀφηγητῆ,
ἢ ἀκόμα καὶ ἡ «κατάρα» στὴ «λατρευτή» του στὸ τέλος τοῦ ἔργου (4.288):
ἡ σύνδεση τοῦ ἐγκλήματος μὲ τὸν ὑπνωτισμὸ καὶ τὴν ὑποβολὴ ἦταν κοινὸς
τόπος στὰ κείμενα τῆς σύγχρονης ψυχολογίας28. Σ’ αὐτὴ τὴ λογικὴ μπο-
ροῦμε νὰ ὑποθέσουμε ὅτι καὶ τὸ ἴδιο τὸ ὅραμα τοῦ Προλόγου, ποὺ εἰσάγε-
ται ὡς μνήμη («ναί, ἐνθυμοῦμαι καλά»), ἀναδύεται κατὰ τὴν καθοδη-
γούμενη ἀπὸ τὸν Ἀταίριαστο ἀνακλητικὴ διαδικασία. Ἡ φυσικὴ θέση του
θὰ ἦταν τότε στὸ τέλος τοῦ κεφαλαίου Β΄ τοῦ πρώτου μέρους, στὴν ὁριακὴ
στιγμὴ πρὶν τὴν ἀφύπνιση τοῦ ἀφηγητῆ πλάι στὸν φίλο του29. Τὸ λεξιλόγιο
ὑποβάλλει ἄλλωστε ἔντονα αὐτὴ τὴ σκέψη: ἡ ἀπόλαυση τοῦ ἀφηγητῆ στὸ
τέλος τοῦ κεφαλαίου Β΄ («Ἐξαπλωμένος εἰς τὰ μαλακά, […] ᾐσθανόμην
ἀπόλαυσιν καὶ τρυφὴν Συβαρίτου. […] Ὅλη ἡ αἴσθησις, ἡ συνείδησις κ’ ἡ
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«καθηγητοῦ βαρώνου Κρὰφτ Ἔβιγγ», ποὺ θέλουν ν’ ἀποδείξουν ὅτι «εἶνε δυνατὸν
δι’ ὑπνωτικῆς ὑποβολῆς νὰ μεταφερθῶσι πρόσωπα εἰς προγενεστέραν περίοδον τῆς
ζωῆς των, ἐνῷ ἡ διανοητικὴ κατάστασίς των ὑφίσταται συγχρόνως ἀντίστοιχον με-
ταβολήν, καὶ τοῦτο, ἐνῷ ἐν τῇ καταστάσει ταύτῃ οὐδόλως ἀποβάλλουσιν ἐκ τῆς μνή-
μης τίποτε τὸ ὁποῖον νὰ μὴ δύναται διὰ καταλλήλου ἐπιδράσεως ν’ ἀνακληθῇ» («Νέα
πειράματα ὑπνωτισμοῦ», Τὸ Νέον Πνεῦμα, ἔτος Α´, τόμ. Γ´, σ. 116).

28 Βλ. γιὰ παράδειγμα «Ἓν μυστηριῶδες ἔγκλημα. Ὁ ὑπνωτισμὸς καὶ ἡ δικαιοσύνη»:
«…διὰ τῆς κατὰ τὸν ὑπνωτισμὸν τελουμένης ὑποβολῆς ἐμπορεῖ νὰ ἐντυπώσῃ τις εἰς
τὴν διάνοιαν τοῦ ὑπνωτισθέντος ἐγκληματικὸν σχέδιον» (Τὸ Νέον Πνεῦμα, ἔτος Β´,
τόμ. Α´, σ. 114). Καὶ σὲ μιὰ κριτικὴ ἐναντίον τῶν ὑπνωτιστικῶν πειραμάτων στὴ
Σαλπετριέρη: «Ἐνίοτε τὸ ὑποκείμενον δύναται νὰ ἐκτεθῇ εἰς τὴν ἐπήρειαν ποικιλω-
τάτων ὑποβολῶν ἐκ μέρους τοῦ διευθύνοντος τὰς πράξεις τοῦ προσώπου. Δυνατὸν
νὰ παραπεισθῇ ὅπως γείνῃ ἀνθρωποκτόνος, ἐμπρηστὴς ἢ αὐτόχειρ…» («Ἡ μαγεία
εἰς τοὺς καθ’ ἡμᾶς χρόνους», Ἐρνέστου Χάρτ, Τὸ Νέον Πνεῦμα, ἔτος Α´, τόμ. Α´,
σ. 222).

29 Σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο τοῦ χρόνου τῆς ἱστορίας τοποθετεῖ τὸν Πρόλογο καὶ ὁ Λουκᾶς
Κούσουλας: «Ὁ Πρόλογος στὰ “Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια”», Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συ-
νεδρίου γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ὅ.π., σ. 60.



ὕπαρξίς μου εἶχον μεταβληθῆ εἰς μίαν ἀπόλαυσιν ἀπείρου εὐωδίας», 4.237)
ἀνακαλεῖ τὴν ἀπόλαυση ποὺ ἐπιβεβαιώνεται ἐμφαντικὰ στὴν ἀρχὴ τοῦ
Προλόγου: «Ὢ ναί, ἀπήλαυσα…» (4.223).

Ἡ ψυχολογικὴ αὐτὴ ἀνάγνωση ἐξισορροπεῖται ἀπὸ τὴν «ὑπερφυσικὴ»
ἐντύπωση ὅτι ἡ βάρκα ποὺ ὑπνωτίζει τὸν ἀφηγητὴ στὸ λίκνισμά της εἶναι
ταυτόχρονα καὶ ἡ βάρκα τοῦ Χάροντα πρὸς τὴν ἄλλη ὄχθη τοῦ Ἀχέροντα.
Πολλὲς λεπτομέρειες τοῦ κειμένου ἀποκτοῦν ἕνα διφορούμενο, καὶ κάποτε
ὁριακὰ κωμικό, χαρακτήρα, καθὼς ὑπονοεῖται ἔντονα ἡ φασματικὴ πα-
ρουσία τοῦ ἀφηγητῆ ἀνάμεσα στοὺς συνανθρώπους του. Γιὰ πολλὴ ὥρα
ὁποιαδήποτε συνομιλία μὲ ἀνθρώπινο πλάσμα ἀκυρώνεται, ἀφοῦ τὸ λυ-
καυγές, ἡ ὥρα ποὺ στὸν Πύργο τοῦ Δράκουλα ἀποθνήσκουν «ὅσοι εἶνε
ἐγγὺς τοῦ θανάτου» (1/2/1903), «δὲν ἦτο ἡ ὥρα […] δι’ ὁμιλίαν» (4.225).
Ἀκόμη, πρὶν τὴν ἐπιβίβασή του στὴ βάρκα τοῦ Γιαννούλη ὁ ἀφηγητὴς ἀνα-
ρωτιέται: «Νὰ ὑπάγω μαζί; Τί νὰ κάμω; […] Θὰ εἶμαι μαζὶ μὲ ἄλλους.
Αὐτοὶ δὲν θὰ ἠξεύρουν τίποτε κι ἐγὼ ἀνέτως θὰ διαλογίζωμαι. Θὰ ἐντρυφῶ
εἰς τὴν λύπην μου. Δὲν ἐννόησα πῶς εὑρέθην μέσα στὴν βάρκαν» (4.227).
Τὰ λόγια του ἠχοῦν ἀμφίσημα, καθὼς ταυτόχρονα ἀναφέρονται στὸ κρυφὸ
μυστικὸ τῆς ψυχῆς του καὶ σὲ μιὰ ἀορατότητα, οἰκεία στὸν συγγραφέα-
μεταφραστὴ καὶ τὸ κοινό του ἀπὸ τὸν Ἀόρατο τοῦ Wells.

Καὶ πάλι ὅμως, οἱ ὑπερφυσικὲς ὑπόνοιες τοῦ περιστατικοῦ ἐπενδύονται
ἀπὸ ἕνα παιχνίδι συνειδητότητας-ἀσυνειδήτου, δίπολο ποὺ στὸ γύρισμα τοῦ
αἰώνα ἀπασχολεῖ ἐξίσου τὴν ψυχολογία καὶ τὰ κείμενα τοῦ φανταστικοῦ.
Ἡ ἐπιβίβαση στὴ βάρκα παρουσιάζεται ὡς μιὰ ἐντύπωση ποὺ ὁ ἀφηγητὴς
«δὲν ἐννόησε» τὴ στιγμὴ ποὺ συνέβη, καὶ ἐπαναφέρει μόνο ἀργότερα στὴ
συνείδηση30. Ἡ διαδικασία τῆς ἐκ τῶν ὑστέρων ἀναπλήρωσης μιᾶς χαμέ-
νης ἐντύπωσης ἐπαναλαμβάνεται τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ Γιαννούλης ἀπευθύνε-
ται ἐπιτέλους στὸν ἀφηγητή: «Αὐτὸ σοῦ εἶπα τὴν ὥρα ποὺ ἦρθες, νὰ σὲ πά-
ρουμε μαζὶ καὶ δὲν ἐκατάλαβες» (4.230), πράγμα ποὺ ὁ ἀφηγητὴς
παραδέχεται ἀμέσως. Ὁ χαρακτήρας τῆς ἀναδρομικότητας θὰ μποροῦσε
μάλιστα νὰ ὑποστηριχθεῖ γιὰ ὁλόκληρο τὸ ἔργο: ὅταν ὁ Ἀταίριαστος στὸ κε-
φάλαιο Γ´ ἀρχίζει νὰ τοποθετεῖ μιὰ ἱστορία πάνω σ’ αὐτὸ ποὺ χάθηκε γιὰ
τὸν ἀφηγητὴ καὶ γιὰ τὸν ἀναγνώστη («Σ᾽ ἔσυρα, φίλε, ἔξω στὴν ἄμμο…»,

158 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ

30 Πρβλ. τὶς περιπτώσεις «τυχαίας ἀ-συνειδητότητας» τοῦ φροϋδικοῦ ἀσυνείδητου (Se-
bastian Gardner, «The Unconscious», στὸ The Cambridge Companion to Freud, ἐκδ.
Jerome Neu, Cambridge University Press, Κέιμπριτζ, σ. 144).



4.239), καὶ νὰ βάζει ἔτσι τὰ πρῶτα σκηνικὰ τῶν ἐγκιβωτισμένων ἠθο-
γραφικῶν ἀφηγήσεων ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν (Ἀγάλλος, Στάθης), καλύ-
πτει ἐκ τῶν ὑστέρων τὰ χάσματα στὴ μνήμη καὶ τὴν ἀφήγηση μὲ μιὰ ρε-
αλιστική, ἀλλὰ καὶ ἀμφίβολη, ἐξήγηση: «τώρα θὰ ἔλθῃ ὁ Διαμαντὴς ὁ
Ἀγάλλος, νὰ τὸν ἰδῇς, νὰ πιστεύσῃς» (4.239).

Ἡ συμπλοκὴ ὑπερφυσικῆς καὶ ψυχολογικῆς ἀνάγνωσης, γιὰ τὴν ὁποία
ὁ Πύργος τοῦ Δράκουλα μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ πρότυπο, ὑποστηρίζεται ἐδῶ
γιὰ τὰ «Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια» γενικά, ἀλλὰ ἰσχύει γιὰ τὸν Πρόλογο τοῦ ἔργου
εἰδικότερα. Ἐκεῖ μάλιστα εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνιχνεύσουμε καὶ μιὰ πιὸ συγ-
κεκριμένη διακειμενικὴ παρουσία τοῦ Stoker μέσα ἀπὸ τὴν καλυμμένη πα-
ρουσία τοῦ μύθου τοῦ ζώνεκρου, χάρη στὴν ὁποία ἐξασφαλίζεται, τελικά,
στὰ «Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια», μιὰ ἀποκαλυπτικὴ στιγμή, ποὺ ὑπερβαίνει τόσο
τὸ ψυχολογικὸ ὅσο καὶ τὸ ὑπερφυσικό.

Ὁ Πρόλογος ἀνοίγει μὲ μιὰ ὁμολογία: «Ὢ ναί, ἀπήλαυσα… Τί ἄλλο θὰ
ὠνειροπολοῦσα τάχα εἰς τὸν κόσμον; Τί ἄλλο, παρὰ μίαν στιγμὴν νὰ τὴν
ἴδω;… Καὶ τώρα τὴν ἔβλεπα ἐπὶ πολλὰ λεπτά, τὰ ὁποῖα ἐφαίνοντο νὰ ἦσαν
σταγόνες πεσοῦσαι ἀπὸ τὸ κέρασμα τῆς θείας ἀμβροσίας εἰς τὴν τρυφὴν
τοῦ παραδείσου» (4.223). Ἀπὸ τὶς πρῶτες αὐτὲς γραμμὲς τοῦ ἔργου δια-
τυπώνεται μιὰ ὑπέρμετρη καὶ ἀποκλειστικὴ ἐπιθυμία, ποὺ ἀντικείμενό
της εἶναι ἡ ὅραση («νὰ τὴν ἴδω») καὶ ἡ ἐκπλήρωσή της ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν
ἑρμηνεία τῆς μνήμης («Ναί, ἐνθυμοῦμαι καλά»). Πρόκειται γιὰ μιὰ ἀνά-
κληση φευγαλέα, ποὺ ἐξαφανίζεται στὴ συνέχεια τοῦ κειμένου, ποὺ ἀνα-
δύεται στὴν ἀρχή του καὶ φαίνεται νὰ ἔχει χαθεῖ ἐντελῶς στὸ τέλος του.
Ὅπως μὲ διαφορετικοὺς τρόπους στὸν Δράκουλα τοῦ Stoker καὶ στὸ Le
Horla τοῦ Maupassant κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τῆς σύγχρονης ψυχολογίας,
ἔτσι κι ἐδῶ, αὐτὴ ἡ διαρκὴς κίνηση ἀνάδυσης καὶ ἀπώλειας ἔχει μιὰ πολὺ
εἰδικὴ μορφή, ποὺ μποροῦμε νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι δὲν ἀναφέρεται ἁπλῶς
στὸ σύγχρονο θέμα τῆς «διπλῆς συνείδησης», ἀλλὰ γίνεται σχεδὸν μιὰ πε-
ριγραφὴ τοῦ ἀσυνειδήτου31.
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31 Οἱ παρατηρήσεις τοῦ Charcot γιὰ τὴν ὑστερία, ὅπου ἀπωθημένες μνῆμες ἀνακα-
λοῦνται κάτω ἀπὸ εἰδικὲς συνθῆκες στὸ πλαίσιο τῆς κλινικῆς ψυχοπαθολογίας, μπο-
ροῦν νὰ θεωρηθοῦν προδρομικὲς τῆς θεωρίας τῆς ψυχανάλυσης ποὺ διατύπωσε ὁ
Freud (Edith Kurzweil, The Freudians. A Comparative perspective, Yale University
Press, Νιοὺ Τζέρσεϊ 1998, σ. 28). Στὴ φροϋδικὴ θεωρία τὸ ἀσυνείδητο διακρίνεται ἀπὸ
κάθε προηγούμενη σύλληψή του ἀπὸ τὸν μικρὸ βαθμὸ ἀπόκλισης ποὺ τὸ χαρακτη-
ρίζει σὲ σχέση μὲ τὴ συνειδητότητα (Gardner, ὅ.π., σ. 152). Ὁ διχασμὸς τοῦ ὑπο-



Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ὁράματος, ἡ σκηνοθεσία τῆς ὅρασης ἐπαναλαμβά-
νει τὸ σενάριο μιᾶς διαρκῶς ἐνδεχόμενης ἀπώλειας ποὺ σχετίζεται πλέον
μὲ τὸ ἴδιο τὸ ἀνθρώπινο ὑποκείμενο.

Ἰδού, στρέφει τὸ ἀγλαὸν πρόσωπον πρὸς τὰ ἔξω. Βλέπει πρὸς τὸ μέρος μου.
Καὶ τί βλέπει; Θάλασσαν, σκότος, ἄβυσσον. Ὤ, νὰ ἦτο δυνατὸν νὰ ὑποπτεύσῃ
ὅτι ὑπάρχει ἓν μαῦρον σημάδι ἐδῶ· μία βαρκούλα, καὶ στὴν βαρκούλα μέσα,
τί; Ἓν σπάραγμα τοῦ πόνου, ράκος ἀνθρώπινον (4.223).

Καὶ παρακάτω

Ἐδῶ ἀντικρύζει ἀκριβῶς. Βλέπω –φεῦ, εἶναι ὡραῖον νὰ ἔχῃ τις ὄμματα διὰ
νὰ βλέπῃ τοῦτο– βλέπω τὸ παράθυρον φωτισμένον. Ἡ καρδία πάλλει, τὸ πᾶν
ἠρεμεῖ» (4.224).

Στὸ δεύτερο παράθεμα ἡ τριπλὴ ἔμφαση στὴν ὅραση ἐκφράζει μιὰ ἡδο-
νοβλεπτικὴ ἐπιδίωξη, ποὺ συνδέεται ἄμεσα μὲ τὸν κίνδυνο τῆς ἀπώλειας
τοῦ ὑποκειμένου. Στὸν προ-φροϋδικὸ ψυχιατρικὸ λόγο ἡ ἐπιθυμία τῆς ὅρα-
σης (σκοποφιλία) ἐπιφέρει ἕνα θάμπωμα τῶν ματιῶν, σὰν νεφελῶδες φῶς
στὸ σκοτάδι (scotome scintillant), ποὺ ὁ Charcot ὀνομάζει «σκότωμα» καὶ
θεωρεῖ σύμπτωμα τῆς ἀπαρχῆς τῆς ὑστερίας32. Στὸ πλαίσιο τῆς πρόσλη-
ψης τοῦ Charcot ἀπὸ τὴ μεταγενέστερη γαλλικὴ ψυχανάλυση, τὸ «σκό-
τωμα» συνδέθηκε μὲ τὴν ἀπώθηση καὶ τὴν «ἀφάνιση»: τὸ «σκότωμα» εἶναι
τὸ σημεῖο ὅπου τὸ μάτι «βλέπει τὸν ἑαυτό του νὰ βλέπεται» (ἀπὸ τὸν Ἄλλο)
– μὲ ἄλλα λόγια, τὸ σημεῖο ὅπου τὸ ὑποκείμενο συναντᾶ τὸν ἑαυτό του ὡς
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κειμένου στὸ κείμενο τοῦ Stoker, τοῦ Maupassant καὶ τοῦ Παπαδιαμάντη διαφέρει
ἀπὸ προηγούμενες ἀναπαραστάσεις τῆς τρέλας στὴ λογοτεχνία, ἐπειδὴ περιγράφε-
ται περισσότερο μὲ ὅρους πολλαπλῶν κι ἐναλλασσόμενων ἐκφάνσεων τῆς ἴδιας συ-
νείδησης, παρὰ μὲ ὅρους «διπλῆς προσωπικότητας». Εἰδικότερα γιὰ τὴν κίνηση ἀνά-
δυσης καὶ ἀπώλειας ποὺ περιγράφεται στὰ «Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια», εἶναι διαφωτιστικὴ
ἡ περιγραφὴ τοῦ φροϋδικοῦ ἀσυνείδητου ἀπὸ τὸν Lacan, ὡς μιὰ λειτουργία «παλμική»,
ὡς «ἀφάνιση», «ρῆγμα» «τομή» (Jacques Lacan, Tὸ Σεμινάριο, Βιβλίο ΧΙ. Οἱ Τέσ-
σερις θεμελιακὲς ἔννοιες τῆς ψυχανάλυσης, μτφρ. Α. Σκαρπαλέζου, Κέδρος, Ἀθήνα
1982, σ. 62).

32 Emily Apter, «The Garden of Scopic Perversion from Monet to Mirbeau», October,
τχ. 47, 1988, σ. 91. Ἡ σύνδεση τῆς ἡδονοβλεψίας μὲ τὴν αἱμομιξία καὶ τὴν τιμω-
ρία τῆς τελευταίας μὲ τύφλωση εἶναι ἄλλωστε κεντρικὴ στὸν μύθο τοῦ Οἰδίποδα καὶ
τὶς ψυχαναλυτικές του ἐφαρμογές (Guy Saunier, Ἑωσφόρος καὶ Ἄβυσσος. Ὁ προ-
σωπικὸς μύθος τοῦ Παπαδιαμάντη, Ἄγρα, Ἀθήνα 2005, σ. 120).



βλέμμα33. Μὲ ὅρους τῆς λακανικῆς θεωρίας, τὸ βλέμμα (σὲ ἀντίθεση μὲ
τὸ μάτι τοῦ ὑποκειμένου) εἶναι ἡ μορφὴ ποὺ παίρνει τὸ ἀντικείμενο α, αὐτὸ
τὸ ἐλλεῖπον ἀντικείμενο-αἰτία τῆς ἐπιθυμίας34, στὸ σκοπικὸ πεδίο. Ὅταν τὸ
ὑποκείμενο συναντᾶ τὸν ἑαυτό του ὡς βλέμμα, τὸν συναντᾶ ὡς ἀντικείμενο
α, ὡς ἔλλειψη35. Στὰ «Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια», τὸ κοίταγμα τοῦ ἀφηγητῆ δὲν
ἀνταποδίδεται –ἐκεῖνος βλέπει, ἡ ἀγαπημένη ὄχι, παρὰ ποὺ στρέφει «πρὸς
τὸ μέρος [του]»– κι αὐτὴ ἡ ἀστοχία στὴ συνάντηση τῶν ματιῶν εἰσάγει
στὴν ἐρωτικὴ σκηνὴ τοῦ Προλόγου τὸ βλέμμα36, ποὺ ἐκθλίβει τὸν ἀφηγητή,
τὸν μετατρέπει σὲ ἕνα «μαῦρο σημάδι, σπάραγμα τοῦ πόνου, ράκος ἀνθρώ-
πινον»37. Καθὼς παρεμβάλλεται, ἀνάμεσα στὸν ἀφηγητὴ καὶ τὴν ἀγα-
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33 Γιὰ τὴ σχέση ἀνάμεσα στὸ «σκότωμα» τοῦ Charcot καὶ τὸ λακανικὸ βλέμμα, βλ.
Αpter, ὅ.π., σ. 93.

34 Ἀπὸ τὶς θεμελιώδεις ἔννοιες στὴ θεωρία τοῦ Lacan, τὸ ἀντικείμενο μικρὸ α ―ob-
jet (petit) a– δηλώνει τὸ ἀντικείμενο ποὺ λειτουργεῖ ὡς αἰτία παρὰ ὡς στόχος τῆς
ἐπιθυμίας, τὸ ἀδύνατο, ἤδη πάντα χαμένο ἀντικείμενο, ποὺ ἡ παρόρμηση δὲν μπο-
ρεῖ νὰ φτάσει καὶ γι’ αὐτὸ πάντα «κάνει τὸ γύρω» του (Lacan, ὅ.π., σ. 216). Τὸ ἀντι-
κείμενο α τῆς σκοπικῆς παρόρμησης εἶναι τὸ βλέμμα (Lacan, ὅ.π., σσ. 91-156).

35 Βλ. Lacan, στὸ ἴδιο, σ. 118: «[Τὸ βλέμμα] μᾶς κάνει ὁρατὸ κάτι ποὺ δὲν εἶναι τίποτε
ἄλλο ἀπὸ τὸ ὑποκείμενο ὡς ἀνυπαρκτοποιημένο ― ἀνυπαρκτοποιημένο κάτω ἀπὸ
μιὰ μορφὴ ποὺ εἶναι, γιὰ νὰ ἀκριβολογήσουμε, ἡ παραστατικὴ ἐνσάρκωση τοῦ
μεῖον-φὶ (-φ) τοῦ εὐνουχισμοῦ, ποὺ κεντροθετεῖ γιὰ μᾶς ὁλόκληρη τὴν ὀργάνωση τῶν
ἐπιθυμιῶν διαμέσου τοῦ πλαισίου τῶν θεμελιακῶν παρορμήσεων».

36 Γι’ αὐτὴ τὴ λειτουργία τοῦ βλέμματος στὸν ἔρωτα, βλ. Lacan, στὸ ἴδιο, σ. 135: «ὅταν,
μέσα στὴν ἀγάπη, ζητῶ ἕνα βλέμμα, ἐκεῖνο ποὺ ὑπάρχει τὸ βαθιὰ ἀνικανοποιητικὸ
καὶ τὸ πάντοτε ἀστοχημένο, εἶναι ὅτι: Ποτὲ δὲν μὲ κοιτᾶς ἐκεῖ ὅπου σὲ βλέπω».

37 Ἀνάλογη αἴσθηση ἀφανισμοῦ τοῦ ὑποκειμένου ἐκφράζεται στὸν Πύργο τοῦ Δρά-
κουλα, ὅπου τὸ μοτίβο τοῦ κενοῦ καθρέφτη ἀπογυμνώνει τὸν Ἰωνάθαν ἀπὸ τὴν ἀσφά-
λεια τῆς ναρκισσιστικῆς ταύτισης μὲ τὸν Ἄλλο, πρὸς ὄφελος ἑνὸς ἀνοίκειου, βαμ-
πιρικοῦ ἐρωτισμοῦ. Καθὼς ὁ Ἰωνάθαν ξυρίζεται στὸ μικρὸ καθρεφτάκι ποὺ ἔχει μαζί
του, ξαφνιάζεται ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Κόμη στὸν ὦμο του: «Ἀνεσκίρτησα διότι ἐξεπλά-
γην πῶς δὲν τὸν εἶδα, ἀφοῦ εἰς τὸν μικρὸν καθρέπτην ἀντανακλᾶτο ὅλον δωμάτιον
ὄπισθέν μου. […] Ὅλον τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ δωματίου τὸ ὄπισθέν μου ἀναπαρίστατο·
πλὴν οὐδὲν σημεῖον ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ, ἐκτὸς ἐμοῦ. Τοῦτο ἦτον ἐκπληκτικὸν καὶ
ἤρχιζε νὰ αὐξάνῃ τὸ ἀόριστον ἐκεῖνο αἴσθημα τῆς ἀνησυχίας, τὸ ὁποῖον πάντοτε ἔχω
ὅταν ὁ Κόμης εἶναι παρών» (2/2/1903). Ἡ «ἀνησυχία» ποὺ ὁμολογεῖ ὁ Ἰωνάθαν
ὀφείλεται στὸ ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Κόμη στερεῖ καὶ τὸν ἴδιο ἀπὸ τὴ φαντασιακὴ ἀνα-
γνώριση τοῦ ἑαυτοῦ, τὴν ἀντανάκλασή του στὸν καθρέφτη, ἀφοῦ καὶ ὁ ἴδιος μένει,
ὅπως ἀκριβῶς ὁ ἀφηγητὴς στὰ «Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια», «σημεῖον ἀνθρώπου». Γιὰ τὴ



πημένη, τὸ «φωτισμένο παράθυρο» ποὺ τοῦ κρύβει τελικὰ τὴ θέα της, φέρ-
νει στὸ νοῦ μας τὸ θάμπωμα τῶν ματιῶν ποὺ γιὰ τὸν Charcot ἀντιστοιχεῖ
σὲ μιὰ «τιμωρία» γιὰ τὴν ἡδονοβλεπτικὴ ἐνόρμηση, ἐνῶ παράλληλα ἡ λαμ-
περή του ἀδιαφάνεια ἀποτελεῖ ἕναν προνομιακὸ τρόπο ἀναπαράστασης τοῦ
βλέμματος38.

Μὲ τὸ νὰ μὴν «ὑποπτεύει» κἂν τὴν ὕπαρξη τοῦ ἀφηγητῆ, μετατρέπον-
τάς τον σὲ ἕνα «μαῦρο σημάδι», ἡ ἀγαπημένη γίνεται ἕνας ἀδιάφορος
Ἄλλος, τοῦ ὁποίου τὴ λογοτεχνικὴ ἀναπαράσταση μποροῦμε νὰ διαβάσουμε
μέσα ἀπὸ τὸ πρίσμα τῆς διακειμενικῆς συγγένειας τοῦ κειμένου μὲ τὸν
Πύργο τοῦ Δράκουλα. Πιὸ συγκεκριμένα, ἡ ὀμορφιά της («ὢ κάλλος, ὢ
μορφή, ὢ ὀπτασία!», 4.223) ἀποκτᾶ ἕνα χαρακτήρα ἀποτρόπαιο καὶ σα-
διστικό, ποὺ θυμίζει τὴν ἀπάνθρωπη καὶ ἀκαταμάχητη γοητεία τοῦ γυ-
ναικείου βρυκόλακα:

Ἐφόρει λευκά· μόνον αἱ πλατεῖαι χειρῖδες τοῦ ὑποκαμίσου της εἶχον ἐρυθρὸν
κέντημα. Ἔφερε τὸ ἐργόχειρον κρεμαστὸν περὶ τὸν θεῖον λαιμόν της, κ’ ἔκυ-
πτεν αὐτὴ ἐπὶ τῆς θεσπεσίας τραχηλιᾶς της, τῆς κολπουμένης μὲ πτυχὰς καὶ
σχῆμα ἀνέφικτον εἰς τὴν πλέον ἰδεώδη πλαστικήν. Ἔκυπτε, καὶ τί ἔκαμεν;
Ἴσως ἠρίθμει τὰς θηλειὰς τοῦ πλεξίματός της. Ἔπαλλε γοργὰ τὰς μικρὰς βε-
λόνας της. Ὤ, μὲ αὐτὰς μοῦ εἶχε περονήσει τὴν καρδίαν· ἀλλ’ εἶναι λίαν προ-
σφιλὴς ἡ καίουσα πληγή… […] Ἰδού, μειδιᾷ· […] Εἶδα τὰ δοντάκια της νὰ
λάμπουν, τὰ χείλη της νὰ λουλουδίζουν, τὰ μάγουλά της νὰ μηλολονθοῦν…Καὶ
τώρα, γελᾷ, μόνη της· ὢ μέλος, ὢ ἄνθος, ὢ ἄστρον ἐπίγειον!… (4.223).

Τὸ λευκὸ φόρεμα, ἀλλὰ καὶ τὸ κόκκινο στὸ κέντημα, τὸ αἷμα στὰ χείλη
καὶ τὰ μάγουλα, τὰ δόντια ποὺ λάμπουν καὶ τὸ ἀναίτιο γέλιο, ἀνακαλοῦν
ἔντονα τὴν ἐμφάνιση τῶν βρυκολακιασμένων γυναικῶν στὸ ἔργο τοῦ Sto-
ker. Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ παράδειγμα τῶν τριῶν μορφῶν ποὺ ἐπισκέ-
πτονται σὰν σὲ ὄνειρο τὸν Ἰωνάθαν στὸν πύργο τοῦ Κόμη: «Καὶ αἱ τρεῖς
εἶχον στιλπνοὺς λευκοὺς ὀδόντας, οἵτινες ἔφεγγον ὡς μαργαρῖται ἐπάνω
εἰς τὸ ρουβίνιον τῶν ἡδυπαθῶν χειλέων των» (4/2/1903). Ὅπως καὶ ἡ
ἀγαπημένη στὸν Πρόλογο, οἱ τρεῖς γυναῖκες γελοῦν ἕνα σαδιστικὸ γέλιο:
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σύνδεση τοῦ κενοῦ καθρέφτη μὲ τὴ λακανικὴ ἔννοια τοῦ πραγματικοῦ (σὲ ἀντίθεση
μὲ τὸ συμβολικὸ καὶ τὸ φαντασιακό), βλ. Raul Moncayo, Evolving Lacanian Per-
spectives for Clinical Psychoanalysis, Carnac Books, Λονδίνο 2008, σ. 40.

38 Γιὰ τὴν ἀναπαράσταση τοῦ βλέμματος ὡς φωτεινοῦ σημείου, βλ. Lacan, ὅ.π., σσ.
127-8 : «Μέσα σ’ αὐτὸ ποὺ παρουσιάζεται σὲ μένα σὰν χῶρος τοῦ φωτός, αὐτὸ ποὺ
εἶναι βλέμμα, ἀποτελεῖ πάντα κάποιο παιχνίδι τοῦ φωτὸς καὶ τῆς ἀδιαφάνειας».



«Ἐψιθύρισαν ὁμοῦ, εἶτα καὶ αἱ τρεῖς ἐγέλασαν – τόσον ἀργυρόηχον, μου-
σικὸν γέλωτα, ἀλλὰ καὶ τόσον σκληρόν, ὡς ἐὰν ὁ ἦχος οὐδέποτε ἠδύνατο
νὰ προέλθῃ ἐκ τῆς μαλακότητος ἀνθρωπίνων χειλέων» (4/2/1903). Τὸ
ὅραμα τῆς ἔκπαγλης ὀμορφιᾶς τους ὡστόσο προκαλεῖ στὸν Ἰωνάθαν ὄχι
μόνο «θανάσιμον φόβον» ἀλλὰ καὶ «πόθον»: «ᾘσθάνθην ἐν τῇ καρδίᾳ μου
πονηράν, καίουσαν ἐπιθυμίαν ὅπως μὲ φιλήσουσιν μ’ ἐκεῖνα τὰ κόκκινα
χείλη» (4/2/1903). Ἡ ἐπιθυμία σχεδὸν ἐκπληρώνεται: «ἡ ξανθιὰ κόρη ἐγο-
νάτισε καὶ ἔκυψεν ἐπ’ ἐμοῦ […] εἶδα τὰς ξανθὰς παρειὰς νὰ φλέγουσι ἐρυ-
θραὶ ἐκ πάθους». Ἀκολουθεῖ τὸ ἡδονικὸ ἄγγιγμα ἀπὸ τὰ δόντια στὸ λαιμό,
πρὶν ἡ σκηνὴ διακοπεῖ ἀπότομα ἀπὸ τὴν ἔλευση τοῦ Κόμη.

Ὁ αἰσθησιασμὸς ποὺ ὑπάρχει στὸν Stoker καὶ ποὺ ἡ μετάφραση τοῦ Πα-
παδιαμάντη ἀποδίδει, εἶναι λιγότερο ἔντονος στὰ «Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια».
Καὶ στὸν Πρόλογο ὅμως ἡ γυναικεία μορφὴ παρουσιάζεται νὰ «κύπτει»
πάνω ἀπὸ τὶς βελόνες μὲ τὶς ὁποῖες εἶχε «περονίσει τὴν καρδίαν» τοῦ ἀφη-
γητῆ, ἀφήνοντας μιὰ πληγὴ «προσφιλῆ» καὶ «καίουσα», ὅπως «καίουσα»
περιγράφεται ἡ ἐπιθυμία τοῦ Ἰωνάθαν γιὰ τὸ δάγκωμα ἀπὸ τὴ ζώνεκρη
ἐρωμένη. Ἡ ἀναφορὰ στὴν καρδιὰ παραπέμπει ἄλλωστε στὸ θέμα τοῦ βά-
ναυσου ὅσο καὶ λυτρωτικοῦ δεύτερου θανάτου ποὺ δίνει στὴ βρυκολακια-
σμένη Λουκία ὁ ἀγαπημένος της, ὁ Ἀρθοῦρος, μετὰ τὴν ὑπόδειξη τοῦ για-
τροῦ Βὰν Ἔλσιγγ: «–Λάβε αὐτὸ τὸ παλούκι εἰς τὴν ἀριστεράν σου χεῖρα,
ἕτοιμος νὰ βάλῃς τὴν αἰχμὴν ἐπάνω τῆς καρδίας καὶ τὴν σφῦραν εἰς τὴν
δεξιάν. […] Ὁ Ἀρθοῦρος ἔθεσε τὴν ἀκωκὴν ἐπὶ τῆς καρδίας, καὶ καθὼς
ἐκύτταζα εἶδα τὸ ἔγκαυμά της ἐπὶ τῆς λευκῆς σαρκός. Εἶτα ἐκτύπησε μὲ
ὅλην τὴν δύναμίν του» (15/4/1903).

Ἡ ἀπειλὴ ποὺ ἀντιπροσωπεύει ὁ σαδιστικὸς ἐρωτισμὸς γιὰ τὴν ὕπαρξη
τοῦ ὑποκειμένου ἀντιστρέφεται μέσα ἀπὸ μιὰ φαντασίωση: «Περιμένω
τὴν τρισολβίαν στιγμήν… Ὤ, ἂς ἔλθῃ ἡ στιγμὴ ἐκείνη· εἶναι ἀνταξία τῶν
αἰώνων· καὶ εἶτα ἂς ἔλθῃ τὸ μηδέν, πλὴν ὅταν ἐκείνη ἐπὶ στιγμὴν ἀνατείλῃ,
εἰς τὸ μηδὲν θὰ μείνῃ ἓν μόριον ὑπάρξεως, καὶ εἰς τὸ χάος μία ἀκτὶς ἀνα-
μνήσεως» (4.224). Ἂν ἡ θέα τῆς ἀγαπημένης ἀντιστοιχεῖ στὴν ἀρχικὴ ἐπι-
θυμία τοῦ ἀφηγητῆ («τί ἄλλο θὰ ὠνειροπολοῦσα τάχα εἰς τὸν κόσμον;»),
ἡ «τρισόλβια στιγμὴ» θὰ ἦταν τώρα νὰ τὸν δεῖ ἐκείνη, νὰ «ὑποπτεύσῃ» ἐπι-
τέλους τὴν ὕπαρξή του ἐπιστρέφοντας τὸ βλέμμα του39. Ἡ ἀναγνώριση τῆς
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39 Πρβλ. τὸ δοκίμιο τοῦ Slavoj Žižek γιὰ τὴ λακανικὴ σκοπιὰ στὸ θέμα τοῦ ἔρωτα τῶν
τροβαδούρων, ὅπου ἡ γυναίκα, αἰωνίως ἀπρόσιτη, λειτουργεῖ ὡς τὸ Πράγμα (Chose),



ὕπαρξης τοῦ ἐρωτευμένου παίρνει ἔτσι τὴν παράδοξη μορφὴ τῆς μετατροπῆς
του ἀπὸ ὑποκείμενο τῆς ἐπιθυμίας σὲ ἀντικείμενο γιὰ νὰ τὸν δεῖ ὁ Ἄλλος.
Μ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια, ἡ «τρισόλβια στιγμὴ» στὸν ἔρωτα ἰσοδυναμεῖ μὲ μιὰ
φαντασίωση θανάτου40, ποὺ μυθοπλασιακὰ μετασχηματίζεται σὲ μιὰ φαν-
τασίωση ζώνεκρου ἔρωτα, ὡς μεταφορὰ γιὰ μιὰ ἀγάπη ἕως θανάτου καὶ
μέσα στὸ θάνατο41. Σταματημένος κάτω ἀπὸ τὸ παράθυρο τῆς βαμπιρικῆς
του ἀγαπημένης, ὁ ἀφηγητὴς κάνει μιὰ ὕστατη προσπάθεια νὰ μὴν τὸν πα-
ρασύρουν τὰ ρεύματα, ὥστε, καθ᾽ ὁδὸν ἤδη γιὰ τὰ «Μνημούρια» (4.224),
γιὰ μιὰ φορὰ νὰ δεῖ καὶ νὰ τὸν δοῦν. Στιγμὴ ποὺ θὰ διαρκοῦσε –«ἀκτῖνα
ἀναμνήσεως»– μέσα στὸ «μηδὲν» καὶ τὸ «χάος». Ἡ φαντασίωση ἑνὸς ἔρω-
τα ποὺ θὰ θυμόταν κανεὶς ἀκόμα καὶ νεκρὸς συνιστᾶ τὴν οὐτοπικὴ στιγμὴ
τοῦ κειμένου, ποὺ στὸ τέλος διαψεύδεται, ὅταν ὁ Ἀταίριαστος μνημονεύει
ἐντελῶς ἀπροσδόκητα τὴ «λατρευτὴ» τοῦ ἀφηγητῆ, τὴν Περμαχούλα.

–… Καὶ ποῦ νὰ σ’ ἔβλεπε τώρα ἀπὸ πουθενὰ ἡ Περμαχούλα!
– Ποιὰ Περμαχούλα; εἶπα ἐξαφνισθεὶς ἐγώ.
–Ἐκείνη ποὺ ξεύρεις… Ἡ λατρευτή σου!
– Δὲν εἶναι καμμία… λατρευτή μου! εἶπα μετὰ δυσφορίας.
–Ἄ! τὴν ἀρνεῖσαι; Ἀπὸ τώρα! εἶπε μὲ ἀλλόκοτον ἦθος ὁ Σταμάτης.
– Μὴν ἐτρελάθης, φίλε μου;
–Ἐγώ; Καὶ τί σου φταίω; Ἐσὺ γνωρίζεις τὸν τρόπον… Ἠμπορεῖς νὰ τὴν

καταρασθῇς ν’ ἀσχημίσῃ κι αὐτή, ὅπως ἡ ἄλλη (4.288).
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τοῦ ὁποίου τὸ βλέμμα, καὶ ὄχι τὴν κατοχή, ἐπιζητᾶ ὁ ἐρωτευμένος: The Metastases
of Enjoyment: Six Essays on Women and Causality, Verso, Λονδίνο 1994, σ. 104.

40 Γιὰ τὸν παραλληλισμὸ αὐτὸ σὲ ἄλλο πλαίσιο, βλ. Simon Gaunt, «A Martyr to Love:
Sacrificial Desire in the Poetry of Bernart de Ventadorn», Journal of Medieval and
Early Modern Studies, τχ. 31/3, σ. 494.

41 Ἡ μετάφραση τοῦ Πύργου τοῦ Δράκουλα ἀποδίδει ἄλλωστε στὸ ζώνεκρο ἔρωτα (ὁ
«ἁγιώτερος ἔρως», 26/3/1903) συνδηλώσεις τοῦ ἱεροῦ. Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ ση-
μεῖο ὅπου ὁ Κόμης ἐξομολογεῖται στὴ Μίνα τὴν ἰδιότυπη ἀγάπη του: «Κι ἐσύ, ἡ πλέον
ἀγαπητή των, ἀνήκεις τώρα εἰς ἐμέ, ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου, σὰρξ ἐκ τῆς σαρ-
κός μου, αἷμα ἐκ τοῦ αἵματός μου· σύ, ἡ ληνὸς τοῦ οἴνου μου, δι’ ὀλίγον καιρόν, καὶ
ἀργότερα ἡ μέλλουσα σύντροφος καὶ βοηθός μου». Ὅπως παρατηρεῖ ὁ Καμπερίδης
ἀπὸ ἄλλη ἑρμηνευτικὴ σκοπιά, τὸ «ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου» δὲν ὑπάρχει στὸν Sto-
ker, καὶ ὁ μεταφραστὴς ἀντλεῖ ἐδῶ ἀπὸ τὴ Γένεση «καὶ εἶπεν Ἀδάμ· τοῦτο νῦν ὀστοῦν
ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου» (Γέν. 2,23) (Καμπερίδης, ὅ.π., σ.
87).



Ἡ ταύτιση τῆς Περμαχούλας μὲ τὴν ἀγαπημένη τοῦ ὁράματος στὸν
Πρόλογο ἐνθαρρύνεται ἀπὸ τὸ θέμα τοῦ βλέμματος, ποὺ παρουσιάζεται κι
ἐδῶ ὡς ἀδύνατο («νὰ σ’ ἔβλεπε τώρα ἀπὸ κάπου»), ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν
πράξη σκληρότητας, ποὺ ὁ ἀφηγητὴς «ξέρει» τὸν «τρόπο» της καὶ ποὺ φέρ-
νει στὸ νοῦ τὶς βελόνες μὲ τὶς ὁποῖες ἡ ἀγαπημένη εἶχε «περονίσει» τὴν
καρδιά του. Ἡ ἀντιστροφὴ τοῦ ρόλου τοῦ ἀφηγητῆ ἀπὸ θύμα σὲ θύτη, καὶ
οἱ μητρικοὶ συνειρμοὶ τοῦ ὀνόματος Περμαχούλα42 ρίχνουν νέο φῶς στὸ ὅρα-
μα τῆς «τρισόλβιας» ἕνωσης τοῦ Προλόγου: ἡ (ἀδύνατη) ἐπανάκτηση τῆς
ἐρωμένης/μητέρας ἔχει πράγματι τὰ τρομακτικὰ χαρακτηριστικὰ μιᾶς
ἀπόλαυσης ποὺ συνορεύει περισσότερο μὲ τὸν θάνατο παρὰ μὲ τὴν ἐπιθυ-
μία43. Ἡ ἀνάγνωση ὡστόσο ποὺ ἐδῶ προτείνεται διαφοροποιεῖται ἀπὸ τὴν
κυρίαρχη ἑρμηνεία τοῦ ἔργου ὡς κύκλου ἀνάμεσα στὸν Πρόλογο καὶ τὸν
ἐπίλογο44 καὶ ἐπιμένει στὴ μεταξύ τους ἔνταση. Τὸ ἀναπάντεχο ἄκουσμα
τοῦ ὀνόματος τῆς ἀγαπημένης διαλύει τὴν ὀνειρικὴ ἀτμόσφαιρα ποὺ ἐπι-
κρατεῖ στὴν ἀρχὴ τοῦ κειμένου, ἐπανεισάγοντας τὴν πραγματικότητα, ποὺ
ἄλλωστε ἔχει ἤδη ἀρχίσει νὰ χαράζει μέσα ἀπὸ τὶς μακροσκελεῖς ἀφηγή-
σεις τῆς ζωῆς τοῦ Ἀγάλλου καὶ τοῦ Στάθη. Ἂν ὁ Πρόλογος εἶναι ἡ οὐτο-
πία τῆς ἀπόλυτης ἀγάπης μὲ ἕνα πλάσμα λατρεμένο, κοντινό, θανάσιμο
καὶ αἰνιγματικό, τὸ κλείσιμο σχετίζεται ἁπλῶς μὲ τὴν ψυχικὴ πραγματι-
κότητα τῶν ἐνορμήσεων45. Ἡ ἀντικλίμακα συνεχίζεται μὲ τὴν ἀναφορὰ τοῦ
Σταμάτη στὴν «ἄλλη» γυναίκα, ποὺ ἔρχεται νὰ διαλύσει τὴ μοναδικότητα
τῆς «λατρευτῆς» στὸν Πρόλογο, ὑπαινισσόμενη τὴ χωρὶς τέλος ἁλυσίδα
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42 Ὁ ἀμφίσημος ἐρωτικὸς καὶ μητρικὸς ρόλος τῶν γυναικὼν μὲ συναφῆ ὀνόματα στὰ
«Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια», στὴ «Φαρμακολύτρια» καὶ στὸ «Ἁμαρτίας φάντασμα» σχο-
λιάζεται ἀπὸ τὸν Saunier, ὅ.π., σ. 48.

43 Γιὰ τὴ μητέρα-Πράγμα, βλ. Slavoj Žižek, The Sublime object of Ideology, Verso,
Λονδίνο 1989, σ. 119.

44 Βλ. Μπόρα, ὅ.π., σ. 245, καὶ Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη, Ἀφηγηματικὲς τε-
χνικὲς στὸν Παπαδιαμάντη 1887-1910, Κέδρος, Ἀθήνα 1987, σ. 33: «ἡ ἀποποίηση
τοῦ ρομαντικοῦ παρελθόντος, ποὺ συμβάλλει στὴν ἀπότομη διακοπὴ τῆς ἀφήγησης,
εἶναι τελείως εἰρωνικὴ γιὰ τὸν ἀναγνώστη, ἐπειδὴ αὐτὸ ποὺ ἀρνεῖται ἡ ἱστορία τὸ κα-
τοχυρώνει κυκλοτερῶς ἡ ἀφήγησή της».

45 Τὴ στενὴ σχέση μαζοχισμοῦ καὶ σαδισμοῦ (ποὺ χρησιμοποιήθηκαν ὡς κλινικοὶ ὅροι
ἀπὸ τὸν Krafft-Ebing τὸ 1863) ἔδειξε ὁ Freud, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἀποτελοῦν τὴν
ἐνεργητικὴ καὶ παθητικὴ πλευρὰ τῆς ἴδιας διαστροφῆς (Sigmund Freud, Τρεῖς
Πραγματεῖες γιὰ τὴ θεωρία τῆς σεξουαλικότητας, μτφρ. Βασιλικὴ Σ. Νικολούδη,
Printa, Ἀθήνα 2008, σ. 37).



τῆς ἐπιθυμίας. Κυρίως, διαψεύδεται στὸ τέλος τῆς ἀφήγησης ἡ οὐτοπικὴ
εὐχὴ τῆς μεταθανάτιας μνήμης. Ὄχι μόνο οἱ στίχοι ποὺ ἔγραφε ὁ ἀφηγητὴς
τὴν ἐποχὴ τῆς «ἄλλης» του ἀγάπης («Εἰς ἕνα μνῆμ’ ἀγνώριστον, μικροῦ
κοιμητηρίου…», 4.289) σχετίζονται μὲ τὴ χωρὶς ἴχνος ἐκμηδένιση στὸν θά-
νατο («κι ἂς σβήσῃ μὲ τὸ δάκρυ σου καὶ τ’ ὄνομά μου ἀκόμα»)46, ἀλλὰ καὶ
ὁ ἀφηγητής, ἐντελῶς ξύπνιος πλέον ἢ ἐντελῶς νεκρός, τερματίζει ἀρνητικὰ
καὶ ἀπόλυτα τὸ ἀνακλητικὸ παιχνίδι τοῦ Σταμάτη:

[…] Ἐνθυμεῖσαι;
–Ὄχι (4.289).

Τὸ θέμα τῆς ἀμνησίας φέρνει καὶ πάλι ἔντονα στὸ νοῦ τὸν Πύργο τοῦ
Δράκουλα, ὅπου ἐμφανίζεται ὡς λειτουργία τῆς ὑστερικῆς συνείδησης47. Ἡ
συγκριτικὴ ἀνάγνωση τοῦ μεταφρασμένου καὶ τοῦ πρωτότυπου ἔργου στὴ
βάση τῆς προβληματικῆς γιὰ τὸ ἀνθρώπινο ὑποκείμενο μᾶς προσανατολί-
ζει στὸ νὰ μὴ δοῦμε, στὸ πλαίσιο τῆς παρούσας προσέγγισης, τὸ τελικὸ ὄχι
τοῦ ἀφηγητῆ ὡς μία «παγίδα ἀντιρομαντικῆς προσποίησης»48 γιὰ τὸν
ἀναγνώστη, ἐπειδὴ αὐτὸ θὰ ὑπονοοῦσε μιὰ σταθερὴ συνείδηση, ἀσύμβατη
μὲ τὰ ἀπρόοπτα καὶ τὶς ἀθέατες πλευρὲς τῆς μνήμης ποὺ παρακολουθή-
σαμε. Παράλληλα, παρὰ τὴν ὅποια ἀμφισημία της, ἡ ἄρνηση ποὺ κλείνει
ἀπότομα τὸ ἔργο τὸ ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὸ νὰ εἶναι μιὰ ἀσφαλὴς ἀφήγηση
ἑνὸς –ἔστω ἀνεκπλήρωτου– ἔρωτα καὶ τὸ ἐκθέτει σὲ μιὰ ἀπαισιοδοξία ποὺ
ὑπερβαίνει τελικὰ κατὰ πολὺ τὴν ἐμβέλεια ἑνὸς ψυχολογικοῦ φαινομένου,
ἐπειδὴ θίγει τὸ βασικὸ διακύβευμα τοῦ Προλόγου, τὴν ἐλπίδα γιὰ μιὰ
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46 Saunier, ὅ.π., σ. 268.
47 Ἡ Λουκία ὁμολογεῖ ὅτι βλέπει ὄνειρα «ὁλοσκότεινα καὶ φρικώδη δι’ ἐμέ, διότι δὲν

δύναμαι νὰ ἐνθυμηθῶ τίποτε. […] ἤθελα νὰ μποροῦσα νὰ τὰ ἐνθυμηθῶ»
(25/2/1903). Καὶ ὁ γιατρὸς Σόϋαρδ σὲ ἐπιστολὴ στὸν Ἀρθοῦρο γιὰ τὴν κατάσταση
τῆς μνηστῆς του ἀναφέρει ἀνάμεσα στὰ συμπτώματα: «παραπονεῖται […] ἐπὶ βα-
ρεῖ, ληθαργικῷ ὕπνῳ μετ’ ὀνείρων, τὰ ὁποῖα τὴν τρομάζουν, ἀλλὰ περὶ τῶν ὁποίων
δὲν δύναται νὰ ἐνθυμηθῇ τίποτε» (26/2/1903). Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Ἰωνάθαν ὅταν ἡ «ἀσθέ-
νειά» του ὑποτροπιάζει μετὰ τὴ συνάντηση μὲ τὸν «μαῦρο ξένο» στοὺς δρόμους τοῦ
Λονδίνου, τὸν ὁποῖο συγχέει μὲ τὸν Κόμη, κοιμᾶται στὸν ὦμο τῆς Μίνας καὶ ὅταν
ξυπνάει ἐκείνη παρατηρεῖ ὅτι ὁ τρόμος του ἔχει χαθεῖ μαζὶ μὲ τὴν ἐνθύμηση: «Προ-
φανῶς εἶχε λησμονήσει ἐντελῶς τὴν συνάντησιν μὲ τὸν μαῦρον ξένον, ὅπως εἰς τὴν
ἀσθένειάν του εἶχε ξεχάσει ὅλα ὅσα τὸ ἐπεισόδιον ἐκεῖνο τοῦ ἐνθύμιζε. Δὲν μοῦ ἀρέ-
σει ἡ ὑποτροπὴ αὕτη εἰς τὴν λησμοσύνην» (24/3/1903).

48 Μπόρα, ὅ.π., σ. 245.



«ἀκτῖνα ἀναμνήσεως» μέσα στὸ μηδὲν καὶ στὸ χάος. Ἐλπίδα ποὺ πάντως
δὲν χάνεται, ἀφοῦ ἡ τοποθέτηση τοῦ Προλόγου στὴν ἀρχὴ τοῦ χρόνου τῆς
ἀφήγησης καὶ ἡ φαινομενική του ἀσυνέχεια μὲ τὰ ἑπόμενα, ἐξυπηρετεῖ τὴν
αὐτονόμηση τῆς οὐτοπικῆς ἐπιθυμίας ποὺ ἐκεῖ διατυπώνεται ἀπὸ τὴν τε-
λικὴ «ἀμνησία» τοῦ ἀφηγητῆ49. Ἡ δυναμικὴ τοῦ κειμένου ὀφείλεται στὴν
ἔνταση ἀνάμεσα σ’ αὐτὲς τὶς δύο στιγμές, τὴν «ἀποκαλυπτικὴ» στιγμὴ
ὑπερνίκησης τῆς θνητότητας μέσῳ τῆς μνήμης, καὶ τὴ «δαιμονιακὴ» τε-
λική της διάψευση50, ἔνταση χάρη στὴν ὁποία τὸ φανταστικὸ διατηρεῖ τὴν
παράδοξη ἐρωτικὴ συνάντηση τόσο περισσότερο πιθανὴ ὅσο λιγότερο ἐμφα-
νίζεται πραγματοποιημένη.
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49 Ἡ ἀμφισημία ποὺ ἔτσι προκύπτει συνδέεται μὲ τὴν «ἀντιπαλότητα καὶ παράλληλη
ὑπονόμευση τόσο τῆς ρομαντικῆς ὅσο καὶ τῆς ρεαλιστικῆς ἀπεικόνισης» τοῦ ἔρωτα
στὸν Παπαδιαμάντη, τὴν ὁποία ἡ Πέγκυ Καρπούζου ἀναλύει ὡς μία περίπτωση «ρο-
μαντικῆς εἰρωνείας» (Πέγκυ Καρπούζου, «Ἡ εἰρωνεία στὰ ἐρωτικὰ διηγήματα τοῦ
Παπαδιαμάντη», Πρακτικὰ Β´ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδια-
μάντη, Δόμος, Ἀθήνα 2002, σ. 219).

50 Γιὰ τὴ χρήση τῶν ὅρων «ἀποκαλυπτικὸ» καὶ «δαιμονιακό», βλ. Michel Guiomar,
Principes d’une esthetique de la mort, Librairie Jose Corti, Paris, σ. 450.
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Τὸ «ἄλγος τοῦ νόστου» τῆς νεοελληνικῆς διηγηματογραφίας, ἡ λεπτεπί-
λεπτη ἡρωίδα τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ἡ γήινη καὶ αἰθέρια Λαλιὼ
ἢ Νοσταλγός, συνδιαλέγεται ἐδῶ μὲ τὴν ἰσπανικὴ γλώσσα. Ἡ μετάφρα-
ση ποὺ προέκυψε ἀπ’ αὐτὴν τὴ μοναδικὴ ἐπαφὴ ὑπῆρξε ἀφορμὴ γιὰ ἑρμη-
νευτικές, ὑφολογικὲς καὶ μεταφρασεολογικὲς παρατηρήσεις, οἱ ὁποῖες, μὲ
τὴ σειρά τους, σκιαγραφοῦν, στὴν οὐσία, μιὰ πρόταση ἀνάλυσης, μιὰ θε-
ωρία ποὺ προσπαθεῖ νὰ διαπερνάει ὅλες τὶς πτυχὲς τοῦ παπαδιαμαντικοῦ
λόγου. Τὸ παπαδιαμαντικὸ κείμενο δὲν εἶναι ἀντιγραφή, ἀναπαραγωγὴ ἢ
ἀναβίωση μιᾶς ἐποχῆς τῆς Ἑλλάδας – κάθε ἄλλο: τὸ παπαδιαμαντικὸ διή-
γημα ἀποτελεῖ κατὰ κάποιον τρόπο γλωσσικὸ ἀναστοχασμὸ τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ.

Ἐρωτήματα

Πίσω ἀπὸ τὴν ποικίλη θεματολογία ποὺ προέκυψε ὡς ἔκβαση μιᾶς ἑρμη-
νευτικῆς προσέγγισης τῆς «Νοσταλγοῦ», ἀναπόφευκτα ἀνασύρονται τὰ
ἑξῆς ἐρωτήματα:

1) Μεταφράζεται ἡ γλωσσικὴ ἐμβρίθεια τοῦ παπαδιαμαντικοῦ ὕφους;
Σὲ τί συνίσταται τὸ παπαδιαμαντικὸ ὕφος;

2) Ποιὰ εἶναι ἡ στάση τοῦ Παπαδιαμάντη ἀπέναντι στὴν ἑλληνικὴ
γλώσσα; Πῶς ἀναπλάθεται ἡ πραγματικότητα στὸ παπαδιαμαντικὸ καλ-
λιτέχνημα;

3) Πῶς στέκεται ἡ ἰσπανικὴ γλώσσα ἀπέναντι στὸ παπαδιαμαντικὸ
ὕφος, ἤ, μᾶλλον, πῶς στέκεται ἀπέναντι στὴ διαχρονικότητα καὶ τὴ δια-
στρωματικὴ ὑπόσταση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας;

4) Ποιὲς εἶναι οἱ δυνατότητες καὶ οἱ περιορισμοὶ τῆς ἰσπανικῆς γλώσ-
σας στὴ μεταφραστικὴ διεργασία τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου; Ἄρα, πῶς κα-
τανοεῖται καὶ ἀναλύεται ἡ ἐπαφὴ μεταξὺ τῶν δύο γλωσσῶν;



5) Πῶς ὁρίζεται τὸ ἐφικτὸ καὶ τὸ ἀνέφικτο αὐτοῦ τοῦ κειμένου στὸ πλαί-
σιο τῆς μεταφρασεολογίας;

Ὁ τίτλος τοῦ διηγήματος

Ἂς ξεκινήσουμε ἀπ’ τὸν ἴδιο τὸν τίτλο τοῦ διηγήματος. «Ἡ Νοσταλγὸς»
εἶναι, θὰ λέγαμε, τὸ ὄνομα τῆς ἡρωίδας μόνο στὰ μάτια τοῦ ἀφηγητῆ, ὁ
ὁποῖος τὴν ἀποκαλεῖ μέχρι ἑνὸς σημείου «Λαλιώ», μετὰ «Νοσταλγὸ»
(τρεῖς φορὲς μόνο μέσα στὸ κείμενο) καὶ στὸ τέλος πάλι «Λαλιώ». Μόνο
στὰ μάτια τῶν ἄλλων προσώπων τοῦ διηγήματος ἡ ἡρωίδα εἶναι ἁπλῶς
«Λαλιώ». Ἡ διττὴ λογοτεχνικὴ ὑπόσταση προφανῶς δὲν εἶναι διόλου τυ-
χαία. Ὁ ἀφηγητής, μὲ τὴν ἰδιαίτερη προσέγγισή του ὡς πρὸς τὴν ἡρωίδα,
κάνει μιὰ νύξη στὸν ἀναγνώστη, καθὼς εἰσέρχεται στὸν ψυχικὸ κόσμο της
ἀποκαλώντας την «Νοσταλγό». Ὁ ἀναγνώστης καὶ ὁ ἀφηγητὴς εἶναι οἱ
μόνοι ποὺ γνωρίζουν τὸ ἄλλο ὄνομα τῆς ἡρωίδας, τῆς ἄλλης της ταυτό-
τητας.

Στέκομαι λοιπὸν σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο ὡς μεταφράστρια καὶ ὀφείλω νὰ πῶ
ὅτι ἡ δυσκολία τῆς ἀπόδοσης τοῦ τίτλου στὰ ἰσπανικὰ μοῦ ἀποκάλυψε τὴν
ἐνδόμυχη διάσταση τῆς Λαλιῶς. Ὅσο προχωροῦσα στὴν ἀνάγνωση, ἡ λέξη
αὐτή, «Νοσταλγός», ἄνοιξε μέσα στὸν ἀφηγηματικὸ λόγο ἕνα δεύτερο ἐπί-
πεδο ἀνάγνωσης.

Ἡ εἰσαγωγὴ αὐτοῦ τοῦ ὀνόματος ἀπὸ τὴν ἀρχή, συγκεκριμένα ἀπ’ τὸν
τίτλο, σχίζει στὰ δύο τὴν ἀφήγηση, ὅπως τὸ αὐλάκι ποὺ ἀφήνει πίσω του
ἕνα καράβι μέσα στὴ θάλασσα, καί, κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, ὁ ρεαλισμὸς τοῦ
κειμένου κινεῖται πάνω σ’ ἕνα ὑπόβαθρο ἑρμηνευτικῆς καὶ φιλοσοφικῆς
ὑφῆς.

Ἡ διπλὴ ὑπόσταση τῆς ἡρωίδας ἀνοίγει ἀνεπαίσθητα μιὰ ρωγμὴ στὸ
διήγημα, ἡ ὁποία ρωγμὴ διαβάζεται ἢ νοεῖται ὡς διπολικὴ πλοκή.

Τὸ οὐσιαστικὸ νοσταλγός, ἐὰν ληφθεῖ ὑπόψιν ἡ κυριολεκτική του με-
ταφράση, ἀντιστοιχεῖ στὰ ἰσπανικὰ μὲ τὸ ἐπίθετο «nostálgica»1. Ἑπο-
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1 «La Nostalgique», μτφρ. O. Merlier, Skiathos, île grecque, σσ. 247-276, Société
d’édition «Les Belles Lettres», Paris 1934. ― «La Nostalgique», μτφρ. R. Bouchet,
L’ amour dans la neige, σσ. 165-195, Editions Hatier, Paris 1992. ― «Τhe Homesick
Wife», μτφρ. E. Constantinides, Tales from a Greek Island, The Johns Hopkins Uni-
versity Press, Baltimore and London 1987. ― She that was Homesick, μτφρ. Deme-
tra Vaka and Aristides Phoutrides, σσ. 236-270, AMS Press, Νew York 1971. ― «Ho-
mesick», περ. Dialogos, Hellenic Studies Rewiew, Journal of the Centre for Hellenic



μένως, ἡ πιὸ εὔκολη λύση θὰ ἦταν νὰ ἀποδίδουμε τὸν τίτλο ὡς «La nostal-
gica», ὅπως ἔχει ἤδη μεταφραστεῖ στὰ ἀγγλικά, στὰ γαλλικὰ καὶ στὰ γερ-
μανικά. Ὡστόσο, ἂς σταθοῦμε λίγο σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο. Ἡ ἰσπανικὴ γλώσσα,
γιὰ τὸ νοηματικὸ καὶ λεκτικὸ πεδίο αὐτῆς τῆς λέξης, διαθέτει τὸ οὐσιαστικὸ
«nostalgia» (οὐσιαστικὸ θηλυκοῦ γένους ποὺ ἀντιστοιχεῖ μὲ τὸ ἑλληνικὸ
«νοσταλγία»), καὶ τὸ ἐπίθετο «nostálgica/o» (ἐπίθετο ἀρσενικοῦ γένους
ὅταν καταλήγει σὲ «o» καὶ θηλυκοῦ γένους ὅταν καταλήγει σὲ «a» ποὺ
ἀντιστοιχεῖ μὲ τὸ ἐπίθετο «νοσταλγικὸς/ή»).

Σαφῶς ἀσπαζόμαστε τὴν ἑρμηνευτικὴ κατεύθυνση θυσιάζοντας (ἂν
μποροῦμε νὰ τὸ ποῦμε ἔτσι) τὴν κυριολεκτικὴ μετάφραση. Ἀντὶ νὰ ἐπι-
λεχθεῖ τὸ ἐπίθετο «nostalgica» γιὰ τὴν ἀπόδοση τοῦ οὐσιαστικοῦ «νοσταλ-
γός», ἐπιλέγεται τὸ οὐσιαστικὸ «nostalgia» καί, ἐπιπλέον, γιὰ μιὰ καλύτερη
ἀπόδοση τοῦ νοήματος, διατυπώνεται μὲ κεφαλαῖο, δηλαδὴ «Nostalgia».

Ἡ «Nostalgia» ἀναδύεται τότε στὰ μάτια τοῦ ἰσπανόφωνου ἀναγνώστη
ὡς προσωποποίηση τῆς νοσταλγίας. Ἡ ἐπιλογὴ ἀποβλέπει στὸ νὰ ἀγγί-
ξει τὸ μεδούλι τοῦ κειμένου ἀπὸ τὴν ἀρχή, στὸ νὰ μυήσει τὸν ξένο ἀνα-
γνώστη στὸν ἰδιαίτερο καὶ ἰδιόλεκτο κόσμο ἑνὸς συγγραφέα ποὺ δὲν συ-
σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο. Θὰ ἤθελα νὰ τονίσω ὅτι
μολονότι δὲν ὑπάρχει ἄμεση συσχέτιση μεταξὺ τοῦ ἰσπανόφωνου ἀναγνώ-
στη καὶ τοῦ παπαδιαμαντικοῦ λόγου, μπορεῖ νὰ δημιουργηθεῖ σταδιακὰ
ἕνας σύνδεσμος μέσῳ μιᾶς ἑρμηνευτικῆς μετάφρασης ποὺ λειτουργεῖ ὡς
ἔμμεσος διάλογος μεταξὺ δύο ἄγνωστων φωνῶν.

Ὁ τίτλος καὶ ἡ γλωσσοπλασία

Ἡ παρουσία τοῦ ἰδιόλεκτου κόσμου τοῦ Παπαδιαμάντη ἤδη φανερώνεται
ἀπ’ τὸν τίτλο τοῦ διηγήματος. Ἐὰν ἀνατρέξει κανεὶς στὸ λεξικό, μπορεῖ νὰ
παρατηρήσει ὅτι ἡ λέξη «νοσταλγὸς» δὲν ὑπάρχει στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ
γλώσσα καὶ μαρτυρεῖται τὸ 18942. Ταυτόχρονα τὸ διήγημα τοῦ Παπα-
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Studies, King’s College, London, issue no 3 (1996). ― «Das Heimweh der Ljaljó»,
Antigone lebt. Neugriechische Erzählungen herausgegeben von Melpo Axioti und Di-
mitrios Hadzis, Verlag Volk und Welt, Berlin 1961, σσ. 55-80 [uebers. Von Helga
Köpstein].

2 Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικὸ τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας
Ε.Π.Ε., Ἀθήνα 1998. ― Τεγόπουλος- Φυτράκης, Ἑλληνικὸ Λεξικό, Ἐκδόσεις
Ἁρμονία, Ἀθήνα 1993, σ.387. ― Λεξικὸ τῆς Κοινῆς Νεοελληνικῆς, Ἰνστιτοῦτο Νε-
οελληνικῶν Σπουδῶν. Ἵδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 2007.



διαμάντη «Ἡ Νοσταλγός», δημοσιεύεται γιὰ πρώτη φορὰ τὸ Μάη 1894 στὸ
περιοδικὸ Ἑστία σὲ τρεῖς συνέχειες3.

Αὐτὸ τὸ στοιχεῖο ἀποτελεῖ θεμελιώδη παράγοντα γιὰ τὸν μεταφραστή,
τὴ στιγμὴ ποὺ πρέπει νὰ ἀποφασίσει γιὰ τὰ μεταφρασεολογικὰ κριτήρια ποὺ
θὰ ἀκολουθήσει. Πιθανὸν ἡ λέξη κλειδὶ τοῦ διηγήματος νὰ παραπέμπει σὲ
περίπτωση γλωσσοπλασίας4, γεγονὸς ποὺ πρέπει νὰ ληφθεῖ ὑπόψιν ἀπὸ
κάθε μεταφραστὴ τὴν ὥρα τῆς μεταφραστικῆς διεργασίας.

Δεδομένου ὅτι ἔχει σωθεῖ τὸ χειρόγραφο τοῦ διηγήματος, εἶναι πολὺ ἐν-
διαφέρον νὰ παρατηρήσει κανεὶς ὅτι τὸ οὐσιαστικὸ «νοσταλγὸς» εἶναι γραμ-
μένο μὲ κεφαλαῖο, δηλαδή, ὁ τίτλος ἐμφανίζεται ὡς ἑξῆς: «Ἡ Νοσταλγός».
Ἀπὸ γραμματικῆς ἢ συντακτικῆς ἄποψης ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα δὲν ἀπαι-
τεῖ τὸ κεφαλαῖο σὲ οὐσιαστικὸ ποὺ δὲν βρίσκεται στὴν ἀρχὴ μιᾶς πρότασης.
Ἄρα, τὸ κεφαλαῖο γράμμα προσδίδει νόημα στὸ οὐσιαστικό, ἐπειδὴ τὸ με-
τατρέπει σὲ κύριο ὄνομα. Εἶναι τὸ ἄλλο ὄνομα τῆς Λαλιῶς, ἴσως τὸ πιὸ ἀλη-
θινὸ γιὰ μιὰ ψυχὴ ποὺ φλέγεται ἀπὸ τὸν πόθο τῆς ἐπιστροφῆς.

Σύμφωνα μὲ τὶς παραπάνω παρατηρήσεις, συμπεραίνω ὅτι ἡ πιὸ ση-
μασιολογικὰ πιστὴ μετάφραση τῆς λέξης «Νοσταλγὸς» εἶναι «Nostalgia».
Ἡ Νοσταλγός, la Nostalgia, εἶναι ἡ ἴδια ἡ νοσταλγία, ὡς ἀναπάντεχη δύ-
ναμη καὶ ἀνυπέρβλητο συναίσθημα, καθὼς καὶ ὁ Παπαδιαμάντης εἶναι
ὑμνητὴς μιᾶς ψυχῆς ποὺ ἔχει παρθεῖ ἀπὸ τὸν ρεμβασμὸ καὶ τὸν ἵμερο τοῦ
νόστου.

Παπαδιαμαντικὴ ἀντίληψη τοῦ φωτός

Ἡ σελήνη

Ἂς ξεκινήσουμε λοιπὸν ἀπὸ μιὰ πτυχὴ τῆς φύσης, ἀπὸ τὴν παπαδιαμαν-
τικὴ ἀντίληψη τοῦ φωτός. Στὸ κείμενο σκιαγραφεῖται ἕνα πολὺ οὐσιῶδες
καὶ ἰδιαίτερο λεξιλόγιο τοῦ φωτός, τὸ ὁποῖο ἀνοίγει μιὰ διαγλωσσικὴ συν-
διαλλαγὴ ἀνάμεσα στὰ ἑλληνικὰ καὶ τὰ ἰσπανικά.

Ἡ πρώτη παρουσία στὸ διήγημα δὲν εἶναι μιὰ ἀνθρώπινη μορφή. Ἡ
«αὐλαία» τοῦ λόγου ἀνοίγει μὲ μιὰ σεληνιακὴ ἀτμόσφαιρα. Ἡ σελήνη εἶναι
κυριολεκτικὰ τὸ πρῶτο οὐσιαστικὸ τοῦ διηγήματος. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι
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3 Α. Παπαδιαμάντη, «Ἡ Νοσταλγός», περ. Ἑστία, 1894, τχ.10, 11 καὶ 12, σελ. 149
β - 153 β, 161 β - 164 β, 172 β - 183 β.

4 Κουμανούδης Στ., Συναγωγὴ νέων λέξεων ὑπὸ τῶν λογίων πλασθεισῶν ἀπὸ τῆς
Ἁλώσεως μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς χρόνων, ἐκδ. Πελεκάνος, Ἀθήνα 2006.



ὁ ἀφηγητὴς ἐπιλέγει ἕνα οὐσιαστικὸ θηλυκοῦ γένους. Ἄλλο ἡ σελήνη κι
ἄλλο τὸ φεγγάρι. Τὸ πρῶτο οὐσιαστικὸ μᾶς παραπέμπει ἄμεσα στὴ μυ-
στηριώδη ὄψη τοῦ θηλυκοῦ φέγγους τῆς νύχτας. Ἐὰν ἀνατρέξουμε στὴν
ἐτυμολογία της, βλέπουμε ὅτι ἡ λέξη «σελήνη» ἀντικατέστησε ἕνα ἀρχαι-
ότερο οὐσιαστικό, «μήνη»5, διότι ἡ σελήνη συνδέεται μὲ ὑπερφυσικὰ φαι-
νόμενα θρησκευτικοῦ χαρακτήρα, δηλαδή, ἡ σελήνη ὡς προσωποποίηση τοῦ
φεγγαριοῦ ἔχει θεϊκὴ ὑπόσταση καὶ λειτουργεῖ ὡς θηλυκὸ θέλγητρο στὸ
συλλογικὸ ὑποσυνείδητο τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ6.

Ἡ θεϊκὴ προέκταση τῆς φύσης ἐμφανίζεται σὲ διάφορα χωρία τοῦ κει-
μένου καί, γι’ αὐτὸν τὸ λόγο, νομίζω ὅτι τὸ νὰ προτιμάει ὁ ἀφηγητὴς τὸ
οὐσιαστικὸ «σελήνη» ἀντὶ «φεγγάρι» ἀντικαθρεφτίζει τὴ συμβολικὴ χρήση
τῆς λέξης: ἡ μὲν σελήνη ὡς προσωποποίηση τῆς θηλυκῆς πλευρᾶς τῆς φύ-
σης, ἡ δὲ Νοσταλγὸς ὡς προσωποποίηση μιᾶς νοσταλγίας ποὺ συνδέεται
βαθιὰ μὲ τὴ γυναικεία φύση. Σημειωτέον, τὸ δεύτερο οὐσιαστικὸ ἐμφανί-
ζεται μετὰ στὴν πλοκή, γεγονὸς ποὺ ἀποκλείει, κατὰ τὴ γνώμη μου, τὴν
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5 Η. G. Liddell - R.Scott, Greek- English Lexicon, ed. Clarendon Press, Oxford 1996:
μήνη, ἡ, moon, Il. 19.374, Emp. 42.3, A.Pr. 797, E.Fr. 1009: rare in Prose, Pythag.
ap. Iamb.Protr.21.ιζ´; as a goddess, h. Hom. 32.1,Pi.O. 3.20. ― II f.l. in Ar.Av. 1115;
cf. μείς 1.3 b. ― III Alch., silver, Ps.-Democr. p. 48 B. • σελήν-η, ἡ, Dor. σελάνα
[λᾱ] Pi.O. 10.75, Aeol. σελάννα Sapph. 3,53; cf. also σεληναίη: the moon, σ. πλή-
θουσα the full-moon, Il. 18.484; σ. ἀεξομένη, ὀλίγη κεράεσσι, Arat.780,733; a mo-
on’s breadth, measure used by early astronomers, Ptol.Alm. 9.10; νουμηνία κατὰ σε-
λήνην, i.e. by the lunar month, Th.2.28, cf. SIG 683.44 (ii B.C.); τὰς ἡμέρας κατὰ
σ. ἄγειν D.L. 1.59, cf. PHib. 1.27.42 (iii B.C.); πρὸς τὴν σ. ὁρᾶν by moonlight,
And.1.38, cf. X.HG 5.1.9; ἐν σελήνῃ Ach.Tat. 3.2; ἡ ἐκ τῆς σ. νόσος, = σεληνιασμός,
Ael.NA 14.27; τὴν σ. καθελεῖν, of Thessalian witches, Ar.Nu. 750, cf. Pl.Grg. 513a,
Sosiph. 1. b. month, δεκάτῃ σελήνῃ in the tenth moon, E.El. 1126, cf. Alc. 431, Tr.
1075 (lyr.); πολλὰς σ. Id.Hel. 114; τὰς ἡμέρας τῆς σ. Astramps.Orac. p. 3 H.; ὁρῶν
ἄγουσαν τὴν σ. εἰκάδας Ar.Nu. 17. ― 2 a moon-shaped wheaten cake, E.Fr. 350, cf.
Alciphr.2.4, Poll. 6.76. ― 3 a round table, or tripod, Ath. 11.489d. ― 4 name of a
plant, Ps.-Plu.Fluv. 18.5; cf. σελήνιον 11. ― ΙI as fem. pr. n., Selene, the goddess of
the moon (never in Hom.), Hes.Th. 371, h.Merc. 100, etc. (σελήνη (σελάνα, σελάννα)
fr. σελάσ-νᾱ, cf. σέλας).

6 Mircea Eliade, Traité d᾽histoire des réligions, ed. Payot, Paris 1964. ― Karl. Kere-
nyi, Goddesses of sun and moon, ed. Routledge and K. Paul, London 1967. ― J. Ba-
chofen, El matriarcado, trad. al castellano de Begοña Ariño, ed. Anthropos, Madrid
1988.



ἐπιλογὴ τοῦ πρώτου οὐσιαστικοῦ γιὰ λόγους καθαρὰ γλωσσικούς, ἤτοι,
λόγῳ τῆς ἰδιάζουσας γλώσσας τοῦ Παπαδιαμάντη.

Ἂς δοῦμε λοιπὸν τί συμβαίνει μὲ τὴ μετάφραση τῆς λέξης «σελήνη» στὰ
ἰσπανικά. Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα διαθέτει, ὅπως εἴδαμε, δύο λέξεις γιὰ τὴν
ἴδια εἰκόνα. Φαίνεται λοιπὸν ἡ λεπτὴ χροιὰ ἀνάμεσα σὲ δύο φαινομενικὰ συ-
νώνυμα πού, ἐτυμολογικά, δὲν καλύπτουν ἀκριβῶς τὸ ἴδιο ἐννοιολογικὸ πε-
δίο. Στὴν περίπτωση τῆς ἰσπανικῆς γλώσσας ὑπάρχει μόνο ἕνα οὐσιαστικό,
«luna», γιὰ νὰ ὁρίσουμε τὸ ἄστρο ὡς μέρος τοῦ σύμπαντος, χωρὶς ὅμως θρη-
σκευτικὴ προέκταση.

Οἱ δύο γλῶσσες τότε συναντιοῦνται κατὰ προσέγγιση στὴ μετάφραση:
οἱ δύο λέξεις διασταυρώνονται, χωρὶς νὰ ἀλληλοαναιροῦνται καθὼς καὶ
χωρὶς νὰ ἀντιστοιχοῦν ἀπόλυτα μεταξύ τους.

Γεννιοῦνται ἴδιες εἰκόνες στὴν πρόσληψη αὐτῶν τῶν δύο οὐσιαστικῶν,
«σελήνη» καὶ «luna»; Ὑπάρχει μιὰ ἀπὸ κοινοῦ εἰκονοπλαστικὴ δύναμη;
Εἰκάζουμε πὼς ὄχι. Ἡ γλώσσα εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ ἕνα γλωσσικὸ
σύστημα ποὺ ἀπαρτίζεται ἀπὸ λεκτικὲς μονάδες.

Ὁ Ἐλύτης7 λέει ὅτι ἕνα τοπίο δὲν εἶναι, ὅπως τὸ ἀντιλαμβάνονται με-
ρικοί, κάποιο, ἁπλῶς, σύνολο γῆς, φυτῶν καὶ ὑδάτων· εἶναι ἡ προβολὴ τῆς
ψυχῆς ἑνὸς λαοῦ ἐπάνω στὴν ὕλη. Ἀντιστοίχως, ἡ γλώσσα νοεῖται κι αὐτὴ
ὡς ἀντανάκλαση διαχρονικῆς ἀναζήτησης γιὰ τὴν ἔκφραση τῆς πνευμα-
τικῆς παρακαταθήκης ἑνὸς λαοῦ.

Ὁ ἰσπανικὸς πολιτισμὸς δὲν γνώρισε ποτὲ θεούς. Ὁ ἀρχαῖος ἑλληνικὸς
κόσμος συμβίωνε μὲ μύριες θεότητες ποὺ λάμβαναν μέρος τόσο στὴν κα-
θημερινὴ ὅσο καὶ στὴ θρησκευτικὴ ζωὴ κάθε Ἕλληνα. Αὐτὴ ἡ μεταφυσικὴ
διάσταση τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ χρωμάτισε τὴ γλώσσα μὲ διά-
φορες συμβολικὲς λέξεις. Ὁ ἀρχαῖος κόσμος δὲν συνυπάρχει πιὰ μὲ τὸν Νε-
οέλληνα. Ἡ γλώσσα ὅμως ἔχει τὴ χάρη νὰ εἶναι ἡ γραπτὴ καὶ ἀειθαλὴς
μαρτυρία ἑνὸς πολιτισμοῦ ἀπὸ τὶς ἀπαρχές του ἕως σήμερα, καὶ ἀποτελεῖ
αἰώνιο κειμήλιο ποὺ δὲν ἔπαψε ποτὲ νὰ γράφεται καὶ νὰ ὁμιλεῖται, ποὺ δὲν
ἔπαψε ποτὲ νὰ ὑπάρχει8.
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7 Ὀδ. Ἐλύτης, Ἐν λευκῷ, ἐκδ. Ἴκαρος, Ἀθήνα 1999, σ. 365. ― Γιῶργος Σεφέρης,
Δοκιμές, τόμ. 2, ἐκδ. Ἴκαρος, Ἀθήνα 2003, σσ. 162-181. ― Γιῶργος Σεφέρης, Δο-
κιμές, τόμ. 1, ἐκδ. Ἴκαρος, Ἀθήνα 2003, σσ. 64-76. ― Ὀδυσσέας Ἐλύτης, Ἐν
λευκῷ, ἐκδ. Ἴκαρος, Ἀθήνα 1999, σσ. 351-353, 366.

8 Ὀδυσσέας Ἐλύτης, Ἀνοιχτὰ χαρτιά, ἐκδ. Ἴκαρος, Ἀθήνα 2000, σσ. 29-30,
328―330.



Ἡ λέξη «luna» μεταφράζει λοιπὸν τὴν ἀντίστοιχή της «σελήνη» ὡς λε-
κτικὴ ἀναφορὰ στὸ συγκεκριμένο ἄστρο διότι ἀδυνατεῖ, ὅπως εἴδαμε, νὰ
ἀναπαράγει ἢ ἀναπλάθει τὸ μυθολογικὸ βάρος τῆς ἑλληνικῆς λέξης.

Ὁ Παπαδιαμάντης χειρίζεται μιὰ γλώσσα ποὺ ἀβίαστα συμπεριλαμ-
βάνει τοὺς θεοὺς καὶ τὸν Χριστό. Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα ἰσοδυναμεῖ μὲ ἕνα
γλωσσικὸ μωσαϊκὸ ποὺ ἀποκαλύπτεται σύμφωνα μὲ τὸ ποιητικὸ αἰσθη-
τήριο κάθε Ἕλληνα λογοτέχνη. Στὴ «Νοσταλγὸ» διαφαίνεται μιὰ μετα-
φυσικὴ πλευρὰ τῆς φύσης, μιὰ λατρεία γιὰ τὰ φυσικὰ στοιχεῖα, ὡς θεῖα
δῶρα. Ἡ φύση ἔχει δικούς της νόμους ποὺ τῆς χαρίζουν μιὰ αὔρα μυστη-
ρίου. Τὸ διήγημα ὁλόκληρο διαδραματίζεται σὲ μιὰ καὶ μοναδικὴ νύχτα,
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ ἔρωτας, ἁγνὸς καὶ ντροπαλός, τελεῖται ὑπὸ
τὸ φῶς τῆς σελήνης. Ἡ ἀθωότητα ἐπιπλέει πάνω σὲ ἀργυρὴ θάλασσα.

Ἂς συνεχίσουμε λοιπὸν νὰ βαδίζουμε μέσα στὴν πλοκὴ τοῦ κειμένου καὶ
νὰ ἀνιχνεύουμε αὐτὴν τὴν ἰδιάζουσα γλώσσα τοῦ Παπδιαμάντη ποὺ ἐνέ-
χει μιὰ ἐπίσης ἰδιάζουσα ἀντίληψη τῆς φύσης.

Τὸ «στίλβον»

Ἡ δύναμη τῆς φύσης στὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη, ἡ ὁποία πολλὲς φορὲς
μεταδίδει ἕνα εἶδος ἐρωτισμοῦ, προσδιορίζει, κατὰ τὴ γνώμη μου, τὴ με-
τάφραση διαφόρων λέξεων ποὺ ἀνήκουν στὴν ἀνθρώπινη διάσταση τοῦ
κειμένου. Σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο εἶναι σημαντικὸ νὰ ἀναφερθοῦμε σ’ ἕνα ἐπί-
θετο κλειδί. Ὁ ἀφηγητὴς λέει ὅτι τὸ κολόβιο ἔλαμπε κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τῆς
σελήνης καὶ χρησιμοποιεῖ τὴ μετοχὴ οὐδετέρου γένους «στίλβον».

Ἐτυμολογικὰ καταλήγουμε στὸ ρῆμα «στίλβω»9 ποὺ μαρτυρεῖται στὴν
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9 Σύμφωνα μὲ τὸ Liddell-Scott: στίλβ-ω, λάμπω, ἀκτινοβολῶ, ἀστράπτω, γυαλίζω,
chiefly pres. and impf.: aor. ἔστιλψα Charito 2.2, Aristaenet.1.25: – glitter, gleam, of
polished or bright surfaces, χιτῶνας…ἦκα στίλβοντας ἐλαίῳ Il. 18.596; κάλλεΐ τε
στίλβων καὶ εἵμασιν 3.392; κάλλεϊ καὶ χάρισι στίλβων Od. 6.237; λαμπραὶ δ’
ἀκτῖνες ἀπ’ αὐτοῦ αἰγλῆεν στίλβουσι beam from him, h.Hom. 31.11; ὀμμάτων στίλ-
βειν ἄπο … φλόγα B.17.55; σ. ὅπλοις E.Andr. 1146; ἰδὼν στίλβοντα τὰ λάβδα, i.e.
the λ upon the Spartan shields, Eup. 359; σ. νῶτον πτερύγοιν χρυσαῖν Ar.Av. 697;
σ. ἄνθει … ἐπωμίδας Achae. 4.3; σ. ἐν χρωμάτων ποικιλίᾳ Pl.Phd. 110d, cf. Th-
phr. Sens. 77; ἱμάτια στίλβοντα Ev.Marc. 9.3: abs., of gold, Pl.Ti. 59b; of sleek hor-
ses, σ. ὥστε κύκνου πτερόν E.Rh. 618; of brilliant complexion, Theoc.2.79, etc.; of
water in motion, Arist.Mete. 370a18; of the white gleam on the eye, Id.HA 561a32, Gal.
16.610; ὁρᾶν τῷ στίλβοντι Thphr. Sens. 26; of fixed stars, opp. planets (exc. Mer-



ἀρχαία ἑλληνικὴ γλώσσα. Τὸ λεξικὸ ἀρχαίων ἑλληνικῶν λέει ὅτι σημαίνει
«λάμπω», «ἀκτινοβολῶ», «ἀστράπτω», «σπινθηροβολῶ». Στὰ ἰσπανικὰ
ἀποδίδεται μὲ τὰ ἑξῆς ρήματα: «brillar», «relucir». Παρομοίως στὸ ἰσπα-
νικὸ λεξικὸ συνανατᾶμε τὰ ἴδια ρήματα γιὰ τὸ ἑλληνικὸ ρῆμα «λάμπω»10.
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cury, v. στίλβων), twinkle, Arist.APo. 78a30, Cael.290a18: c. acc. cogn., σ. ἀστρα-
πάς flash lightning, E.Or. 480: metaph., σ. ὁμηλικίην ἐρατεινήν Orph.A.1115. 2 me-
taph., shine, be bright, E.Hipp. 194 (anap.).
Σύμφωνα μὲ τὸ λεξικὸ ἑλληνο-λατινικὸν τοῦ Ε. Τσακαλώτου: στίλβω: niteo, splen-
deo.
Σύμφωνα μὲ τὸ ἑλληνο-ισπανικὸ λεξικό, τῶν Α. Μαγκρίδη καὶ Pedro Olalla, ἐκδ.
Texto, 2006: στίλβω: brillar, relucir. – γυαλίζω: brillar, refulgir, relucir.

10 Σύμφωνα μὲ τὸ Liddell Scott: λάμπω, α) παρέχω φῶς, ἀκτινοβολῶ, εἶμαι λαμπρός,
φωτόβολος. β) φωτίζω. Il.13.474, etc.; Ion.Iterat. λάμπεσκεν Emp. 84.6, Theoc. (v.
infr.): fut. -ψω S.El. 66, AP 6.249 (Antip.): aor. ἔλαμψα Hdt. 6.82 (v.l.), S.OT 473
(lyr.), Ar.V. 62, Pl.Ep. 335d: pf. λέλαμπα (in pres. sense) E.Andr. 1025, Tr.1295
(both lyr.): – Med., h.Hom. 31.13, etc.: impf. ἐλαμπόμην, Ep. λαμπ-, Il. 6.319,
E.Med. 1194: fut. λάμψομαι (ἐλλ-) Hdt. 1.80: – Pass., fut. λαμφθήσομαι (ἐλλ-) Plot.
2.9.3: aor. ἐλάμφθην J.BJ4.10.1 (περι-): from these late forms of Pass. must be distd.
the similar Ion. forms of λαμβάνω: – give light, shine, of the gleam of arms, τῆλε δὲ
χαλκὸς λάμφ’ ὥς τε στεροπή Il. 10.154, cf. 11.66; λάμπε δὲ χαλκῷ, of Hector,
12.463; φῶς λάμπεσκεν Emp. l.c.; ἀπ’ ὀφθαλμῶν δὲ κακὸν πῦρ … λάμπεσκε Th-
eoc. 24.19; of the eyes, ὀφθαλμῶ δ’ ἄρα οἱ πυρὶ λάμπετον Il. 13.474; of the sun, Sol.
13.23, etc.; of fire, S.Ant. 1007; ἄλσος λάμπεν ὑπὸ δεινοῖο θεοῦ Hes.Sc. 71: – Med.,
κόρυθος -ομένης Il. 16.71; λάμπετο δουρὸς αἰχμή 6.319; δαΐδων ὕπο -ομενάων
18.492, Od. (only in this phrase) 19.48, 23.290; χαλκὸς ἐλάμπετο Il. 22.134; of a
person, -όμενος πυρί 15.623; τεύχεσι λ. 20.46, Hes.Sc. 60; ὄσσε -έσθην Il.15.608;
πεδίον … λάμπετο χαλκῷ 20.156, etc. 2. of sound, ring loud and clear, παιὰν δὲ
λάμπει S.OT 186 (lyr.), cf. 473 (lyr.); cf. λαμπρός 1.4. 3. metaph., shine forth,
be famous or conspicuous, λάμπει κλέος Pi.O. 1.23; ἀρετά Id.I. 1.22, E.Andr. 776
(lyr.); δίκα δὲ λάμπει μὲν ἐν δυσκάπνοις δώμασιν A.Ag. 773 (lyr.); τέκνων οἶς ἂν
λάμπωσιν νεάνιδες ἦβαι E.Ion 476 (lyr.); κάλλος Pl.Phdr. 250d. b. Astrol., of a
planet, occupy a favourable position, Ptol.Tetr. 51. 4. of persons, φαιδρὸς λάμποντι
μετώπῳ with beaming face, Ar.Eq. 550 (anap.); shine, gain glory, οὐδ’ εἰ Κλέων γ’
ἔλαμψε Id.V.l.c.; ἐν ἄλλοις βουσὶν ἰὼν λάμπεσκεν Theoc.25.141. ΙΙ. trans., ca-
use to shine, illumine, δόλιον ἀκταῖς ἀστέρα λάμψας E.Hel. 1131 (lyr.), cf. Ion 83
(anap.), Ph. 226, APl.c., Trag.Adesp. 33, etc. – Found chiefly in poetry and Com.,
though the pres. and. impf. occur in X.An. 3.1.11 (Med.), Mem. 4.7.7, Pl.Phdr. 250d,
Arist.de An. 419a4, and late Prose, and the aor. in Hdt. 6.82 (v.l.), Arist.Mu 395a15,
Plu.Tim. 3, etc.



Ἄρα στὰ ἰσπανικὰ τὰ ρήματα «στίλβω» καὶ «λάμπω» εἶναι συνώνυμα καὶ
μεταφράζονται γενικῶς μὲ τὸ ρῆμα «brillar».

Στὰ ἑλληνικὰ ὅμως δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιο καί, γι’ αὐτὸ τὸ λόγο, ὑπάρ-
χουν ἀποχρώσεις ποὺ χάνονται στὴν ἰσπανικὴ μετάφραση. Ἀνάμεσα στὶς
δύο γλῶσσες ὑπάρχει μιὰ σιωπηλὴ ἀποδοχὴ ἑνὸς χάσματος. Ἡ ὕπαρξη ἑνὸς
πιὸ σύνθετου λεξιλογίου τοῦ φωτὸς στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ
τὰ στοιχεῖα αὐτοῦ τοῦ χάσματος.

Μάλιστα, ἀνάμεσα στὶς χρήσεις τοῦ ρήματος «στίλβω» ὑπάρχει μιὰ ποὺ
καταγράφεται στὴν Ἰλιάδα, ἡ ὁποία συσχετίζεται μὲ τὴν ἰδιαίτερη λάμψη
τοῦ λαδιοῦ πάνω σὲ ἀρχαία ἐνδυμασία, συγκεκριμένα, στὸ Σ 59611. Στὴν
ἰσπανικὴ μετάφραση τῆς Ἰλιάδος ἐπιλέχθηκε τὸ ρῆμα «brillar»12. Τὸ ἴδιο
ρῆμα ἐπιλέγεται γιὰ τὸ συγκεκριμένο χωρίο τῆς «Νοσταλγοῦ». Τὸ ἐρώ-
τημα ποὺ τίθεται λοιπὸν εἶναι ἐὰν αὐτὰ τὰ δύο ρήματα, «στίλβω» καὶ «bril-
lar», σημαίνουν τὸ ἴδιο. Σὲ γενικὲς γραμμὲς θὰ μπορούσαμε νὰ σκεφτοῦμε
πὼς ναί, ἀλλά, ἐὰν ἐμβαθύνουμε στὴ γλώσσα, βλέπουμε ὅτι ἡ μετοχὴ
«στίλβον» ἀποτελεῖ γλωσσικὸ καὶ αἰσθητικὸ γεγονὸς διότι ὑποδεικνύει ἕνα
ἰδιαίτερο φῶς ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὸ ἀσημένιο φέγγος πάνω σὲ μιὰ λευκὴ
ἐπιφάνεια ποὺ τυχαίνει νὰ εἶναι ἐδῶ ἕνα πάλλευκο κολόβιο. Τὸ κολόβιο τῆς
πρωταγωνίστριας ἀπορροφάει καὶ ἐκπέμπει μιὰ ἀσημένια καὶ λευκὴ λάμψη.

Συνεπῶς, ἡ λέξη «κολόβιο» εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μὲ τὸ φῶς τῆς
σελήνης καὶ μᾶς παρουσιάζει τὴ Νοσταλγὸ σὰν φεγγαροντυμένη. Ἡ φύση
συμμετέχει στὰ ἀνθρώπινα χάρη σ’ αὐτὴν τὴν ποιητικὴ εἰκόνα, ἡ ὁποία μᾶς
ὑποβάλλει τὴν ἰδέα μιᾶς μέθεξης ἀνάμεσα στὸ φυσικὸ καὶ τὸ ἀνθρώπινο
στοιχεῖο.

«Σεληνοφεγγής»

Συνεχίζοντας νὰ ἀνιχνεύουμε τὴ λειτουργία τῆς φύσης στὸ ἔργο τοῦ Πα-
παδιαμάντη, ἰδιαιτέρως τὴ σημασία τοῦ φωτὸς στὴν ἐξέλιξη τῆς πλοκῆς,
παρουσιάζεται ἄλλη περίπτωση μεταφρασεολογικοῦ ἐνδιαφέροντος. Ὁ
ἀφηγητὴς λέει ὅτι «Μυστηριῶδες θέλγητρον ἀπέπνεεν ὅλη ἡ σεληνο-
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Σύμφωνα μὲ τὸ λεξικὸ ἑλληνο-λατινικὸν τοῦ Ε. Τσακαλώτου: λάμπω: luceo, splen-
deo, fulgeo, niteo.
Σύμφωνα μὲ τὸ ἑλληνο-ισπανικὸ λεξικό, ἐκδ. Texto, 2006: λάμπω: brillar, lucir, re-
splandecer.

11 ἦκα στίλβοντας ἐλαίῳ Il. 18.596
12 Homero, Iliada, ed. Cátedra, Madrid 1997.



φεγγὴς νύξ» (3.51). Πρέπει νὰ σημειωθεῖ πρῶτα ἀπ’ ὅλα ὅτι τὸ σύνθετο
ἐπίθετο «σεληνοφεγγὴς» δὲν ὑπάρχει στὰ ἰσπανικά. Ἡ ἰσπανικὴ γλώσσα
δὲν διαθέτει σύνθετα οὐσιαστικὰ ἢ ἐπίθετα καί, γι’ αὐτὸ τὸν λόγο, ἡ με-
τάφραση μιᾶς ἑλληνικῆς λέξης τέτοιου εἴδους ἀποδίδεται μὲ δύο ἢ περισ-
σότερες λέξεις οὕτως ὥστε νὰ μεταφράζεται ἡ ἰδέα, ἡ εἰκόνα. Βεβαίως, ἡ
συμπυκνωμένη εἰκονοπλαστικὴ δύναμη ἑνὸς οὐσιαστικοῦ ἢ ἐπιθέτου ποὺ
συμπεριλαμβάνει δύο ἢ τρία νοήματα ταυτοχρόνως δὲν παραμένει ἀκέραια
ὅταν μεταφράζεται σὲ μιὰ γλώσσα ποὺ δὲν ἔχει τέτοιες δυνατότητες. Ἐπι-
πλέον, ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἀειθαλὴ δημιουργία λέ-
ξεων ἐκ μέρους τῶν ποιητῶν ὅλων τῶν ἐποχῶν, δηλαδὴ ἀπὸ μιὰ ἀκούρα-
στη γλωσσοπλασία.

Ὁ ἀναγνώστης παρατηρεῖ ὅτι ἡ λέξη «σεληνοφεγγὴς» δὲν καταγρά-
φεται σὲ κάνενα λεξικό, καί, μᾶλλον, πρόκειται γιὰ περίπτωση γλωσσο-
πλασίας, γεγονὸς ποὺ καθιστᾶ ἀκόμα πιὸ προσεκτικὴ τὴ μετάφραση τῆς
λέξης. Γιὰ τὸν Ἕλληνα ἀναγνώστη ἡ λέξη «σεληνοφεγγὴς» ἀποκλίνει ἀπὸ
τὸ καθιερωμένο λεξιλόγιο, ἀπὸ τὴ νόρμα. Ἔτσι λοιπὸν τὸ γλωσσικό του
αἰσθητήριο «ἐνεργοποιεῖται» λόγῳ τῆς παρουσίας ἀνεξοικείωτου ἐπιθέτου.
Ἡ λέξη αὐτὴ ἀποτελεῖ αἰσθητικὸ φαινόμενο χάρη στὴν ἀπόκλισή της ἀπὸ
τὸ γλωσσικὰ ἀναμενόμενο. Ἀντὶ νὰ πεῖ ὁ ποιητὴς ὅτι ἡ νύχτα φωτίζεται
μὲ τὸ φέγγος τῆς σελήνης, προτιμάει νὰ παραθέσει στὸ οὐσιαστικὸ ἕνα δικό
του ἐπίθετο, γεγονὸς ποὺ δημιουργεῖ ἄλλη εἰκόνα, ἄλλη ποιητικὴ χροιὰ τῆς
σχέσης μεταξὺ νύχτας καὶ σελήνης. Τὸ ἐπίθετο «σεληνοφεγγὴς» προσ-
διορίζει τὴν ἴδια τὴν ἰδιότητα τῆς νύχτας, δηλαδή, ἡ νύχτα μετατρέπεται
σὲ σεληνόφως καὶ δὲν ὑπάρχει διαχωρισμὸς ἀνάμεσα στὴ σελήνη καὶ τὴ
νύχτα· ἀναδύεται μιὰ πλήρης ἀφηγηματικὰ ταύτιση μεταξύ τους. Τὸ θέλ-
γητρο τὸ μυστηριῶδες ποὺ ἀποπνέει ἡ νύχτα ἀντανακλᾶ, εἰς βάθος, αὐτὴ
τὴν ταύτιση.

Συνεπῶς, ἡ τοποθέτηση τοῦ ἐπιθέτου αὐτοῦ δὲν εἶναι καθόλου τυχαία.
Ἀντιθέτως, θεωρῶ ὅτι εἶναι σημασιολογικὰ ἡ λέξη κλειδὶ τῆς συγκεκρι-
μένης περιγραφῆς.

Στὴν ἰσπανικὴ μετάφραση, λόγῳ του ὅτι δὲν ὑπάρχουν σύνθετα σημα-
σιολογικὰ ἐπίθετα, ἀναγκαζόμαστε νὰ μεταφράσουμε αὐτὴν τὴν εἰκόνα ὡς
ἑξῆς: «La noche poseia un misterioso encanto otorgado por el resplandor de
la luna». Ἐδῶ προτιμᾶται τὸ οὐσιατικὸ «resplandor»13 ἀντὶ «luz» μὲ στόχο
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νὰ διατηρεῖται στὸ μετάφρασμα ἡ εἰκόνα τοῦ σεληνιακοῦ φέγγους, καθὼς
θεωρήθηκε εὔλογο νὰ προστίθεται ἡ μετοχὴ παθητικῆς φωνῆς «otorgado»
γιὰ νὰ δοθεῖ ἔμφαση στὴν προέλευση τοῦ «misterioso encanto», γεγονὸς ποὺ
εἶναι καθοριστικῆς σημασίας γιὰ νὰ γεφυρωθεῖ τὸ γλωσσολογικὸ χάσμα
ἀνάμεσα στὴ γλώσσα ἀφετηρίας καὶ τὴ γλώσσα ὑποδοχῆς.

Τὸ γλωσσολογικὸ στοιχεῖο τοῦ παπαδιαντικοῦ ὕφους

Ἡ ἐναλλαγὴ ἀνάμεσα στὸν ἀφηγηματικὸ λόγο, ὅπου ἐπικρατεῖ μιὰ λογο-
τεχνικὴ καθαρεύουσα, καὶ τὴν ντόπια λαλιὰ τῆς Σκιάθου, ἀποτελεῖ ἕνα
πρόσφορο πεδίο γιὰ μεταφρασεολογικὲς ἀναζητήσεις.

Στὴ «Νοσταλγὸ» παρατηρεῖται τὸ φαινόμενο τῆς διγλωσσίας. Οἱ με-
γάλοι ἄνθρωποι, δηλαδὴ οἱ πρωταγωνιστές, ὁ Μοναχάκης, ὁ καπετάνιος
καὶ οἱ ναῦτες, μιλᾶνε τὴν κοινὴ καθομιλουμένη γλώσσα. Ἀντίθετα, τὰ παι-
διὰ μιλᾶνε τὸ τοπικὸ ἰδίωμα. Γιατί ὅμως μόνο τὰ παιδιὰ ἐκφράζονται μ’
αὐτὸν τὸν τρόπο;

Μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἡ ντόπια λαλιὰ λειτουργεῖ νοηματικὰ καὶ
συμβάλλει στὴ διαμόρφωση τοῦ ὑφολογικοῦ χαρακτήρα τοῦ κειμένου. Ὁ
λόγος τοῦ παπαδιαμαντικοῦ διηγήματος δὲν δηλώνει ἁπλὰ τὴν πραγμα-
τικότητα –κάθε ἄλλο– σημαίνει καὶ δημιουργεῖ ἔννοιες καὶ ἀποχρώσεις ποὺ
ὑπερβαίνουν τὴν πραγματικότητα καὶ τὸ ρεαλιστικὸ-ἠθογραφικὸ λογοτέ-
χνημα. Ὁ λόγος τοῦ Παπαδιαμάντη ἀναπλάθει τὴ θέαση τοῦ κόσμου
μέσα ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ γλώσσα14. Ἡ πραγματικότητα περνάει ἀπὸ μιὰ
γλωσσικὴ χοάνη, ἀπὸ τὴν παπαδιαμαντικὴ πέννα, καὶ μπαίνει μέσα στὸ
κείμενο πιὸ οὐσιαστική, σὰν πολύπλευρο φωτεινὸ πρίσμα ποὺ δὲν νοεῖται νὰ
ἐξαντληθεῖ ποτέ.
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primera edición, Madrid 1992: resplandor: (lat. resplendor). Luz muy clara que ar-
roja o despide el Sol u otro cuerpo luminoso.2. fig. brillo de algunas cosas.
Σύμφωνα μὲ τὸν Ε. Δ. Τσακαλῶτο, Λεξικὸ λατινο-ελληνικόν, ἐκδ. Ἐπικαιρότητα,
Ἀθήνα 1921: resplendor: παράγωγο τοῦ ρήματος resplendeo. resplendeo: ἀντι-
λάμπω.
Σύμφωνα μὲ τὸν Τεγόπουλο-Φυτράκη, Ἑλληνικὸ λεξικό, ἐκδ. Ἁρμονία, Ἀθήνα
1993): ἀντιλάμπω: ἀντανακλῶ λάμψη, ἀκτινοβολῶ. Συνών. ἀντιφέγγω.

14 J. Rest, El laberinto del Universo: Borges y el pensamiento nominalista, Ed. Eterna
Cadencia, Buenos Aires 2009, σσ. 59-69, 101-109,132-140. J. L. Borges, Obras Com-
pletas, t. 3, ed. Emecé, Barcelona 1996, σσ. 255-6.



Ὅπως λέει ὁ R. M. Rilke, «Τὸ πράγμα εἶναι καθορισμένο, τὸ πράγμα
τέχνης πρέπει νὰ εἶναι πολὺ περισσότερο. Ἀποκομμένο ἀπὸ κάθε εἴδους
σύμπτωση, ἀπὸ κάθε ἀσάφεια, βγαλμένο ἀπὸ τὸ χρόνο καὶ δοσμένο στὸ
χῶρο, ἔχει γίνει διαρκές, ἱκανὸ γιὰ αἰωνιότητα»15.

Ἂς δοῦμε ἀπὸ κοντὰ τὸν πρῶτο διάλογο τοῦ κειμένου ὅπου πρωταγω-
νίστρια εἶναι ἡ ἴδια ἡ ντόπια λαλιὰ ποὺ ἐνέχει τὴ δροσιὰ τῆς παιδικότητας
καὶ τῆς ἀμεσότητας. Ὁ διάλογος αὐτὸς λαμβάνει χώρα στὸ καφενεῖο ὅπου
βρίσκεται ὁ Μοναχάκης, καὶ οὐσιαστικὰ μπαίνουν στὴ σκηνὴ δύο παιδιὰ
γιὰ νὰ τοῦ διηγηθοῦν τὴ φυγὴ τῆς Λαλιῶς. Ὁ διάλογος αὐτὸς εἶναι πραγ-
ματικὰ ἀπολαυστικότατος στὴν ὁλότητά του. Ὡς πρὸς τὴ μετάφραση
ὅμως, θὰ ξεχωρίσουμε ἕνα ἀπόσπασμα πού, κατὰ τὴ γνώμη μου, δείχνει
ἀρκετὰ καλὰ τὰ προβλήματα ὑφολοφικῆς ὑφῆς ποὺ παρουσιάζει ἡ ντόπια
λαλιὰ ὑπὸ παπαδιαμαντικὸ πρίσμα.

Συναντᾶμε λοιπὸν τὴν ἑξῆς περιγραφὴ τῆς φυγῆς ἀπὸ ἕνα παιδί: «[…]
οὑ Βασίλ’ς εἶδιε τ’ βάρκα, ἀπ’ μπῆκεν ἡ γ’ναίκα σ’ μαζὶ μὶ τ’ Καληὼρ’ τού
γυιό, κὶ κάμανε τοὺ Δασκαλειὸ νὰ σουργιανίσ’νε. […] Λέγαμι πὼς θελὰ γυ-
ρίσ’νε γλήουρα πίσου· […] Καρτιροῦμι νὰ γυρίσ’νε πίσου, δὲ γυρίσανε»
(3.62-63). Στὰ ἰσπανικὰ ἀποδίδεται ὡς ἑξῆς: «Vasilis vio la barca a la que
subieron tu mujer y el hijo de Kalirroina. Se dirigian hacia el Daskalio para
dar una vuelta. Pensabamos que iban a regresar rápido […] Esperábamos a
que regresaran, pero no regresaron».

Πρὶν ὁλοκληρωθεῖ ἡ μετάφραση τῆς ἄνω περιγραφῆς, τέθηκαν διάφορα
ζητήματα ὡς πρὸς τὶς διάφορες πτυχὲς τῆς ἀφήγησης. Πρῶτα ἀπ’ ὅλα ὁ
ἀφηγηματικὸς λόγος ἀποτελεῖται ἀπὸ διακεκομμένες λέξεις. Δεύτερον, ὁ
λόγος ἀρθρώνεται βάσει μιᾶς ἰδιαίτερης σύνταξης καὶ σημείων στίξεως.
Ἐπιπλέον, ἡ ἔντονη παρουσία τῆς ντόπιας λαλιᾶς χαρίζει αὐτόνομη ὑπό-
σταση στὸ λόγο ποὺ διαφοροποιεῖται καὶ σχεδὸν ἀντιπαρατίθεται μὲ τὸν
ὑψηλὸ λυρισμὸ τοῦ ἀφηγητῆ. Ἡ παράθεση τῆς ντόπιας λαλιᾶς μὲ τὴν ποι-
ητικὴ καθαρεύουσα δημιουργεῖ ἀρχικὰ μιὰ ἀντίθεση ποὺ στὸ τέλος συνα-
ποτελοῦν μιὰ ὑφολογικὴ σύνθεση ποὺ ὑπερβαίνει τὶς διαφορὲς μεταξύ τους.
Ὁ λόγος τοῦ πρωτοτύπου κυλάει ρυθμικὰ πάνω στὸν παλμὸ τοῦ σκιαθίτι-
κου ἰδιώματος.

Ἐν συνέχειᾳ ἐξετάζονται οἱ δυνατότητες ποὺ ὑπάρχουν στὴν ἰσπανικὴ
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15 Ἐπιστολὴ στὴ Λοὺ Ἀντρέας-Σαλομέ, στὶς 25.3.1904, R. M. Rilke - Lou Andreas-
Salomé, Briefwechsel, Φρανκφούρτη 1989, σ. 142.



γλώσσα ἔτσι ὥστε νὰ βρεθεῖ μιὰ διαγλωσσικὴ ἰσορροπία ἢ μεταφραστικὴ
ἰσοδυναμία ἀνάμεσα στὴ γλώσσα ἀφετηρίας καὶ τὴ γλώσσα ὑποδοχῆς.

Ὀφείλω νὰ πῶ ὅτι ἡ μετάφραση αὐτοῦ τοῦ ἀποσπάσματος ὑπῆρξε ἀρ-
κετὰ δύσκολη. Δὲν δύναται νὰ γίνει συγκοπὴ φωνηέντων ἢ συμφώνων σὲ
μιὰ γλώσσα ποὺ δὲν ἔχει ἀντίστοιχο ἰδίωμα γιὰ χάρη τῆς φυσικότητας ἢ
αὐθορμητισμοῦ στὸ λόγο. Ἀντιθέτως, ἐὰν γίνει κάτι τέτοιο, τὸ ἀποτέλεσμα
θὰ εἶναι ἕνα ὕφος τεχνητὸ καὶ ἀσαφὲς ποὺ ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὸν ἁπλὸ καὶ
φυσικὸ τόνο τοῦ πρωτοτύπου. Ὁ ἰσπανικὸς λόγος θὰ ἀπομακρυνότανε πά-
ρα πολὺ ἀπὸ τὰ συμφραζόμενα τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου. Νομίζω ὅτι ὁ βα-
θύτερος λόγος αὐτοῦ τοῦ προβληματισμοῦ ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ με-
τάφραση νοεῖται πρῶτα ἀπ’ ὅλα ὡς ἑρμηνευτικὴ διεργασία τόσο τῆς
γλώσσας ἀφετηρίας ὅσο τῆς γλώσσας ὑποδοχῆς.

Ἔχοντας ἀποκλείσει τὴ λεκτικὴ ὑφολογικὴ ἀντιγραφὴ ποὺ ἀποτελεῖ,
ὅπως εἴδαμε, σημασιολογικὸ πυρήνα τοῦ κειμένου, δὲν μένει παρὰ νὰ γί-
νει μιὰ πιστὴ μετάφραση ὡς πρὸς τὶς ἔννοιες καὶ τὶς ἰδέες ποὺ ἐκφράζον-
ται στὴν ντόπια λαλιά. Ἔτσι μπορεῖ νὰ παρατηρήσει κανεὶς τὴ διαφορὰ με-
ταξὺ πρωτοτύπου καὶ μεταφράσματος ὅσον ἀφορᾶ κυρίως τὴ ροὴ καὶ τὴ
δομὴ τοῦ λόγου. Τὸ πρωτότυπο διέπεται ἀπὸ μιὰ γλωσσικὴ ἀποσπασμα-
τικότητα ἐνῶ τὸ μετάφρασμα ἔχει μιὰ λεκτικὴ συνοχὴ ποὺ τοῦ δίνει μιὰ πιὸ
συμπαγὴ δομή. Ἡ μετάφραση λοιπὸν στέκει ἀδύναμη νὰ ἀναπαράξει τὴν
ἀποσπασματικότητα ἑνὸς ἰδιώματος.

Ἑπομένως ἡ γλωσσικὴ ἀπόκλιση τῆς σκιαθίτικης διαλέκτου ἀπὸ τὴ
νόρμα16, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν καθομιλουμένη καὶ ἀπὸ τὴν καθαρεύουσα, δὲν εἶ-
ναι δυνατὸν νὰ μεταφραστεῖ. Βρισκόμαστε πάλι στὸν τομέα τῆς μεταφρα-
σεολογίας ποὺ ἀφορᾶ τὸ «μεταφραστικὸ ἀνέφικτο», ἤτοι μιὰ διάσταση τῆς
γλώσσας ποὺ εἶναι αὐτοδύναμη καὶ δύσβατη κατ’ ἀρχὰς μέσα στὴν ἴδια
τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα καί, συνεπῶς, γιὰ τὴ μεταφορά της σὲ ἄλλο γλωσ-
σικὸ σύστημα.

Οἱ διαλέκτοι τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας λειτουργοῦν λογοτεχνικὰ καὶ ὑφο-
λογικὰ μὲ μοναδικὸ τρόπο χάρη στὴ σχέση ποὺ μεσολαβεῖ μεταξὺ διαλέ-
κτου καὶ νόρμας.

Ἡ μετάφραση λοιπὸν ἀποσκοπεῖ ἁπλὰ στὸ νὰ ἀποδώσει λογοτεχνικὰ
τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν ἀμεσότητα τοῦ λόγου, ταυτόχρονα δέ, παραδέχεται
τὴν παρουσία ἑνὸς μεταφραστικοῦ ἀνέφικτου ποὺ ἀποτελεῖ συνάμα τὴ
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γοητεία τοῦ λόγου καὶ τῆς διαφορετικότητας ποὺ ἐνέχει ἀπὸ τὴ φύση της
κάθε γλώσσα.

Ὕστερα ἀπὸ τὶς ἄνω παρατηρήσεις δὲν μένει παρὰ νὰ τεθοῦν κάποια
συμπεράσματα πού, ἐν μέρει, ἐνδέχεται νὰ διαφωτίσουν τὴ διαγλωσσικὴ
σχέση μεταξὺ ἑλληνικῆς καὶ ἰσπανικῆς γλώσσας μὲ συνδετικὸ κρίκο τὴν
εὐρεία εὐκαμψία τῆς μεταφραστικῆς διαδικασίας.

Μεταφρασεολογικὲς παρατηρήσεις

Πίσω ἀπὸ τὴν ποικίλη θεματολογία ποὺ προέκυψε ὡς ἔκβαση μιᾶς ἑρμη-
νευτικῆς προσέγγισης τῆς «Νοσταλγοῦ», ἀναπόφευκτα ἀνασύρεται τὸ
ἑξῆς ἐρώτημα: Μεταφράζεται ἡ γλωσσικὴ ἐμβρίθεια τοῦ παπαδιαμαντικοῦ
ὕφους; Καί, ἐν συνέχειᾳ, συνεπάγονται ἀπ’ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα ἄλλα ἐξίσου
σημαντικά: Σὲ τί συνίσταται τὸ παπαδιαμαντικὸ ὕφος; Ποιὰ εἶναι ἡ στάση
τοῦ Παπαδιαμάντη ἀπέναντι στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα; Πῶς ἀναπλάθεται
ἡ πραγματικότητα στὸ παπαδιαμαντικὸ καλλιτέχνημα; Πῶς στέκεται ἡ
ἰσπανικὴ γλώσσα ἀπέναντι στὸ παπαδιαμαντικὸ ὕφος ἤ, μᾶλλον, πῶς
στέκει ἀπέναντι στὴ διαχρονικότητα καὶ τὴ διαστρωματικὴ ὑπόσταση τῆς
ἑλληνικῆς γλώσσας; Ποιὲς εἶναι οἱ δυνατότητες καὶ οἱ περιορισμοὶ τῆς
ἰσπανικῆς γλώσσας στὴ μεταφραστικὴ διεργασία τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου;
Ἄρα, πῶς κατανοεῖται καὶ ἀναλύεται ἡ ἐπαφὴ μεταξὺ τῶν δύο γλωσσῶν;
Καί, τέλος, πῶς ὁρίζεται τὸ ἐφικτὸ καὶ τὸ ἀνέφικτο αὐτοῦ τοῦ κειμένου στὸ
πλαίσιο τῆς μεταφρασεολογίας;

Ἡ γλωσσικὴ δαψίλεια τοῦ παπαδιαμαντικοῦ λόγου, τῆς ὁποίας ἡ ὑφο-
λογικὴ ἰδιαιτερότητα βασίζεται σὲ μιὰ ὀξύηχη ποιητικὴ τῶν διαφόρων
πτυχῶν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, καθιστᾶ ἰσχυρὴ τὴ λέξη μέσα σὲ μιὰ ἐπα-
ναστατικὴ ποίηση ποὺ αὐτονομεῖται δικαίως στὸν χῶρο τῶν ἑλληνικῶν
γραμμάτων. Ἡ ἐπανάσταση τοῦ λόγου ποὺ ἀναγγέλλει ὁ Παπαδιαμάντης
ἀντικατοπτρίζει ὄχι μόνο μιὰ ἀπύθμενη γνώση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας17,
ἀλλὰ μιὰ εὐσυνείδητη φιλοκαλία τοῦ λόγου. Ἡ ἀξία τοῦ Παπαδιαμάντη,
κατὰ τὴ γνώμη μου, δὲν ἔγκειται στὴν εὐρυμάθειά του, ἔγκειται στὴ λο-
γοτεχνικὴ εὐκαμψία μὲ τὴν ὁποία κάνει αἰσθητὴ τὴν παρουσία τῆς ἑλλη-
νικῆς γλώσσας σὲ κάθε ἔκφανσή της.
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17 Τὸ ὕφος τοῦ Παπαδιαμάντη, ὡς γνωστόν, τὸ ὁποῖο ἔχει γίνει πολλὲς φορὲς ἀντι-
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ρεύουσα, δημοτικὴ καὶ τὸ ἰδίωμα τῆς Σκιάθου.



Ἔτσι, τὸ σκιαθίτικο ἰδίωμα καὶ ἡ καθομιλουμένη ἢ δημοτικὴ συνυπάρ-
χουν ἁρμονικὰ καὶ αἰσθητικὰ μὲ τὴν καθαρεύουσα ἀντὶ νὰ ὑποταχθοῦν
στὴν τελευταία. Τὸ παπαδιαμαντικὸ ὕφος μεταβάλλει τὴν κάθε πτυχὴ τῆς
ἑλληνικῆς γλώσσας σὲ ζωντανὴ ἔκφρασή της. Τὸ γλωσσικὸ φάσμα ποὺ
διαπερνάει τὸ κείμενο, τουτέστιν τὴν πλοκή, συναρθρώνει τὴν ἀφήγηση βά-
σει τῆς ἴδιας τῆς γλώσσας.

Θέλω νὰ πῶ ὅτι, ὅπως εἴδαμε συγκεκριμένα στὸ διήγημα ποὺ ἔχει τε-
θεῖ πρὸς ἀνάλυση, στὴ «Νοσταλγό», ἡ κάθε ἔκφραση πλέον τῆς ἑλληνικῆς
γλώσσας βρίσκεται θὰ λέγαμε σὲ αἰσθητικὴ νοηματικὴ ἀλληλουχία μὲ τὸ
σημαινόμενο. Στὸ παπαδιαμαντικὸ κείμενο τὸ σημαινόμενο, κατὰ κά-
ποιον τρόπο, ὑποτάσσεται στὴ μαγεία τοῦ σημαίνοντος. Τὸ σημαῖνον «αὐ-
λακώνει» ἰδεατὲς νησίδες ποὺ κατοικοῦνται ἀπὸ νοήματα. Παράδειγμα
αὐτοῦ του λογοτεχνικοῦ φαινομένου εἶναι ἡ ἀφήγηση τῶν παιδιῶν στὴ ντό-
πια λαλιὰ καθὼς καὶ οἱ λυρικοῦ τόνου περιγραφὲς σὲ ἰδιάζουσα καθα-
ρεύουσα. Τόσο ἡ ἀφήγηση τῶν παιδιῶν ὅσο ἡ περιγραφὴ τῆς φύσης καὶ τῶν
προσώπων βρίσκουν τὴ γοητεία τους στὴ γλωσσικὴ μορφὴ διὰ μέσου τῆς
ὁποίας ἐκφράζεται ἡ καθεμία.

Ἑπομένως, ἡ μορφή, θὰ ἔλεγε κανείς, κατευθύνει τὸ περιεχόμενο. Ὅ-
πως λέει ὁ μέγας Ἕλληνας ποιητής, «Τὸ θέμα εἶναι ὅτι ἡ ἀνταπόκριση ποὺ
παρουσιάζει ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα μ’ ἕνα μέρος τουλάχιστον ἀπ’ αὐτὸ ποὺ
θὰ ὀνομάζαμε “πρῶτες ἔννοιες” εἶναι καταπληκτική […] αὐτὸ τὸ ὄργανο
κατευθύνει πολλὲς φορὲς τὶς ἔννοιες ποὺ ἐκφράζει περισσότερο παρὰ ποὺ
κατευθύνεται ἀπ’ αὐτές»18. Βέβαια, στὴν περίπτωση τοῦ Παπαδιαμάντη,
ἡ διατύπωση τοῦ Ἐλύτη γίνεται ἀκόμα πιὸ σύνθετη διότι πρόκειται, ὅπως
ἀναφέρθηκε προηγουμένως, γιὰ ἰδιόρυθμη χρήση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας,
πρόκειται μὲ λίγα λόγια γιὰ ἀποκάλυψη τῆς ἑλληνικῆς λαλιᾶς, γιὰ ἕνα λο-
γοτεχνικὸ ξετίναγμα τῶν δυνατοτήτων τῆς γλώσσας αὐτῆς.

Ἡ πραγματικότητα λοιπὸν ἀναπλάθεται μέσα στὴν ἴδια τὴν κοιτίδα τῆς
ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ ζωογονεῖται μὲ τὰ σκιρτήματα τοῦ παπαδιαμαν-
τικοῦ λόγου. Τὸ κείμενο δὲν εἶναι ἀντιγραφή, ἀναπαραγωγὴ ἢ ἀναβίωση
μιὰς ἐποχῆς τῆς Ἑλλάδας – κάθε ἄλλο· τὸ παπαδιαμαντικὸ διήγημα
ἀποτελεῖ κατὰ κάποιον τρόπο γλωσσικὸ ἀναστοχασμὸ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ὅσο ἀφορᾶ τώρα τὰ ζητήματα τῆς ἰσπανικῆς γλώσσας, μπορεῖ κανεὶς
νὰ παρατηρήσει τὰ παρακάτω γλωσσικὰ φαινόμενα.
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Ἡ ἰσπανικὴ γλώσσα, ἐπειδὴ εἶναι λατινογενὴς γλώσσα, δὲν ἀποτελεῖ
περίπτωση παρθενογένεσης. Ἡ σχέση μεταξὺ ἰσπανικῆς καὶ ἑλληνικῆς
γλώσσας συμπεριλαμβάνει ἀναγκαστικὰ τὰ λατινικά. Ἄρα, ἡ σχέση αὐτὴ
ἐμπεριέχει τὴ μεσολάβηση ἄλλης γλώσσας. Παράλληλα δέ, ἡ ἰσπανικὴ
γλώσσα ἔχει μιὰ ταυτότητα ποὺ ἐνέχει ἀλλὰ καὶ ὑπερβαίνει συνάμα τὴ λα-
τινική19. Ἑπομένως οἱ δυνατότητες καὶ οἱ περιορισμοὶ τῶν ἰσπανικῶν ἀπέ-
ναντι στὸ παπαδιαμαντικὸ ὕφος ἰδιαίτερα, καὶ στὰ ἑλληνικὰ γενικότερα, συ-
σχετίζονται μὲ τὴν γλωσσική της ταυτότητα, γεγονὸς ποὺ ἐγκαθιστᾶ ἕνα
συνεχὴ διάλογο μὲ τὰ λατινικὰ καθὼς καὶ μὲ τὴν μετέπειτά της ἐξέλιξη20.

Ἡ μετάφραση, σ’ αὐτὴν τὴν περίπτωση, ἔγινε ἀφορμὴ γιὰ μιὰ ἐμβά-
θυνση τῶν ἰδιαιτεροτήτων τῆς ἰσπανικῆς γλώσσας, γιὰ μιὰ ἀναθεώρηση
τῆς ὑπόστασής της. Τὸ μεταφράζειν μπορεῖ νὰ εἶναι, ὅπως ἀποδείχθηκε
στὴν παρούσα ἐργασία, ἡ ἀναζήτηση τοῦ «γλωσσικοῦ εἶναι» μιᾶς γλώσ-
σας. Ἔτσι λοιπόν, ἡ στάση τῆς ἰσπανικῆς γλώσσας ἀπέναντι στὴν ἑλλη-
νικὴ καθορίζεται σὲ πρῶτο στάδιο ἀπὸ τὴν προέλευσή της. Οἱ διαφορὲς ἀνά-
μεσα στὰ ἑλληνικὰ καὶ τὰ λατινικὰ πρέπει νὰ ληφθοῦν ὑπ’ ὄψιν σὲ κάθε
μεταφραστικὸ ζήτημα.

Κατόπιν μελέτης τοῦ λεξιλογίου τοῦ Παπαδιαμάντη γιὰ τὴ μετάφρα-
σή του στὰ ἰσπανικά, ὁ μεταφαστὴς ξεκινάει ἀναπόφευκτα μιὰ ἀναδρομὴ
στὶς ἀπαρχὲς τῆς γλώσσας, στὴν πηγὴ τῆς κατανόησης, ἤτοι στὴν ἐτυ-
μολογία τῶν ἰσπανικῶν λημμάτων. Σ’ ἐκεῖνο τὸ ἐπίπεδο λοιπὸν διευρύνε-
ται ἀποκαλυπτικὰ ἡ γνώση τῆς ἴδιας τῆς ἰσπανικῆς γλώσσας ἐπίσης καὶ
διαφωτίζεται ἡ γλωσσικὴ συγγένεια τῆς λατινικῆς γλώσσας μὲ τὰ ἀρχαῖα
ἑλληνικά.

Πέρα ἀπὸ τὶς ἀναμενόμενες διαφορὲς μεταξὺ δύο γλωσσῶν, ὑπάρχουν
κάποια σημεῖα ποὺ ἀξίζει νὰ σημειωθοῦν, διότι ἐξηγοῦν ἐν μέρει τοὺς περιο-
ρισμοὺς τῆς ἰσπανικῆς γλώσσας ἀπέναντι στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα καί, συ-
νεπῶς, ἀπέναντι στὴ μεταφραστικὴ διαδικασία. Αὐτὸ ποὺ μπορεῖ νὰ παρα-
τηρήσει κανεὶς σὲ πρώτη ἀνάλυση εἶναι ὅτι ἡ εὐρεία χρήση τῆς πρόθεσης στὴ
διαμόρφωση ἑνὸς πολύχρωμου λεξιλογίου δὲν ὑπάρχει στὰ λατινικά.
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19 Rafael Lapesa, Historia de la lengua española, ed. Gredos, Madrid 1991. Rafael Cano
Aguilar, El español a través de los tiempos, ed. Arco-Libros, Madrid 1992. Rebecca
Posner, The Romance languages, Cambridge University Press, 1996.

20 Διονύσης Γοῦτσος, Ὁ λόγος τῆς μετάφρασης (Ἀνθολόγιο Σύγχρονων Μεταφρα-
στικῶν Θεωριῶν), ἐκδ. Ἑλληνικὰ Γράμματα, Ἀθήνα 2005, σσ. 81-95 (Werner Kol-
ler, «Ἡ ἔννοια τῆς ἰσοδυναμίας καὶ τὸ ἀντικείμενο τῶν Μεταφραστικῶν Σπουδῶν»).



Ἐπίσης, ἡ λατινικὴ γλώσσα δὲν διαθέτει τὴ «γλωσσικὴ εὐστροφία» τῆς
ἑλληνικῆς γλώσσας, δηλαδὴ τὴ γλωσσοπλαστικὴ ἱκανότητα ποὺ χαρα-
κτηρίζει τὸ ἀπύθμενο φάσμα σύνθετων λέξεων ἀπὸ τὶς ἀπαρχὲς τῆς γλώσ-
σας ἕως τώρα. Τέτοιας λογῆς φαινόμενο ἀντικατοπτρίζεται αἰσθητὰ στὴ
μετάφραση ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ στὰ λατινικά, ὅπου κάθε σύνθετη λέξη
μεταφράζεται μὲ δύο ἢ περισσότερες λέξεις.

Συνοψίζοντας, γιὰ νὰ κατανοηθεῖ ἐκ βαθέων ἡ «γλωσσικὴ συμπερι-
φορὰ» τῆς ἰσπανικῆς γλώσσας στὸ πλαίσιο τῆς μεταφρασεολογίας, πρέ-
πει νὰ ἐξεταστεῖ ἡ «γενεαλογία» αὐτῆς τῆς γλώσσας. Ἔτσι σκιαγραφεῖται
ἕνα γλωσσικὸ τρίγωνο στὸ ὁποῖο διαφαίνεται ἡ ἀλληλένδετη σχέση ἀνά-
μεσα στὶς τρεῖς γλῶσσες. Βάσει τῆς συγκεκριμένης ἀλληλένδετης σχέσης
ἡ μετάφραση τοῦ ἰδιότυπου παπαδιαμαντικοῦ ὕφους εὐνοεῖ ἕνα διαγλωσ-
σικὸ διάλογο ποὺ δὲν εἶναι παρὰ ἄνοιγμα συζήτησης καὶ ἀναθεώρησης τῆς
ταυτότητας τῆς ἰσπανικῆς γλώσσας. Αὐτὴ ἡ ἐμβάθυνση ἀνταποκρίνεται
μάλιστα στὴν πολυπλοκότητα τῆς μετάφρασης καὶ τῆς πολυσχιδοῦς διά-
στασής της.

Ἕνα παράδειγμα τῆς λειτουργίας αὐτοῦ τοῦ τριγώνου εἶναι ἡ ἄνευ πλή-
ρους ἀνταποκρίσεως μετάφραση ἑνὸς ὑπάρχοντος λεξιλογίου τοῦ φωτὸς στὴ
«Νοσταλγό».

Ὅπως εἴδαμε, στὸ κείμενο ἐμφανίζονται τρεῖς λέξεις ἀναφερόμενες
στὸ φῶς: «στίλβον», «φέγγος», «σεληνοφεγγής». Ἔχουμε μιὰ μετοχή, ἕνα
οὐσιαστικὸ καὶ ἕνα ἐπίθετο ποὺ συναρθρίζουν ἕνα ποιητικὰ παραστατικὸ
ἀφηγηματικὸ λεξιλόγιο μιὰς ἀπόχρωσης τοῦ φωτός. Ἡ ἐπενέργεια τῆς σε-
λήνης, αἰσθητικὴ καὶ ψυχικὴ συνάμα, περιγράφεται στὸ παπαδιαμαντικὸ
κείμενο μὲ ἕνα λεξιλόγιο τοῦ φωτὸς πού, ὅπως ἀναλύθηκε στὸ ἀντίστοιχο
σημεῖο τῆς μελέτης21, δὲν βρίσκει ἀντίκτυπο οὔτε στὰ λατινικὰ οὔτε στὰ
ἰσπανικά.

Ὑπάρχει μιὰ διαφορὰ ὡς πρὸς τὴν ἀντίληψη τοῦ φωτὸς καὶ τὶς ἀπο-
κλίνουσές του ἀποχρώσεις μεταξὺ λατινικῶν καὶ ἑλληνικῶν, μεταξὺ Ἑλ-
λάδας καὶ Ρώμης, μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ Δύσης. Τὸ ζήτημα λοιπὸν παύει
νὰ εἶναι ἀποκλειστικὰ γλωσσολογικό, διότι ἀντικαθρεφτίζει δύο κοσμοθε-
ωρίες ὡς πρὸς τὸ βίωμα τοῦ φωτὸς καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ ἕνα παράδειγμα τοῦ
«μεταφραστικοῦ ἀνέφικτου».

Οἱ περιορισμοὶ μὲν τῆς ἰσπανικῆς γλώσσας ἀνάγονται στὸ «ἱστορικὸ
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πνεῦμα» ποὺ τὴν γέννησε. Οἱ δὲ δυνατότητες τῆς ἰσπανικῆς γλώσσας ἀν-
τανακλοῦν τὴ σχετικὴ ἀποδέσμευση ἀπὸ τὴν πηγή της χάρη στὴ σύμφυτη
ποιητικότητα κάθε γλώσσας μέσα στὴ διαχρονικότητα ποὺ τὴν διέπει.

Ἡ ποιητικότητα τοῦ ὕφους τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη καὶ ἡ ποι-
ητικότητα τῆς ἰσπανικῆς γλώσσας συνομιλοῦν σ’ ἕνα κείμενο ποὺ δὲν ἀπο-
βλέπει στὸ νὰ ἀντιγράφει τὸ πρωτότυπο ἀλλά, τουναντίον, στὸ νὰ ἀκουστεῖ
ἕνας καινούργιος ἦχος ποὺ ἀπηχεῖ μὲ ἄλλες νότες τὴν ἴδια μουσικότητα
τοῦ παπαδιαμαντικοῦ διηγήματος22.

Ὁ Παπαδιαμάντης, ὡς γνήσιος ποιητής, μᾶς μεταδίδει κάτι παρόμοιο
μ’ ἐκεῖνο ποὺ ἐκφράζει ἕνας ἄλλος Ἕλληνας δημιουργός, ὁ Νίκος Κα-
ροῦζος: «[…] ὁ ἄνθρωπος ὑπάρχει ἀνιδεολόγητος στὴν ἐκθαμβωτική του
σημασία, στὸ πραγματικὸ μέγεθος τῆς αὐταξίας του, ποὺ ἐπεκτείνεται σ’
ὁλάκερο τὸν οὐρανὸ γιὰ νὰ φανερώσει τὸ μεγαλόπρεπο διανόημα τοῦ σώ-
ματος καὶ τοῦ θανάτου, τὴν αἰνιγματικὴ καὶ ἄχρονη ὥρα ποὺ ἡ θεοπρεπὴς
χειρονομία τῆς ψυχῆς βυθίζεται ὁλοφάνερη στὶς φλόγες ὅπου καίγεται ἡ
ματαιότητα καὶ ἀνασύρει τὴν καρδιὰ τοῦ σύμπαντος»23.
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22 J. L. Borges, Obras Completas, t. 4, ed. Emece, Barcelona 1996, σ. 171.
23 Νίκος Καροῦζος, Πεζὰ κείμενα, ἐκδ. Ἴκαρος, Ἀθήνα 1998, σ. 130.



ANNA ZIMBONE

ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ
«ΤΟ ΜΥΡΟΛΟΓΙ ΤΗΣ ΦΩΚΙΑΣ»

Γιὰ τὸ «Μυρολόγι τῆς φώκιας»1, ἕνα ἀπὸ τὰ τελευταῖα2 καὶ πιὸ πετυχη-
μένα3 διηγήματα τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ἔχουν γράψει πολλοί4,
κάνοντας λόγο πότε γιὰ τὴ συμπαγὴ δομὴ τοῦ πεζοῦ, πότε γιὰ τὴ ρυθμικὴ
ἀνάπτυξή του, πότε γιὰ τὴν προσωπικὴ κοσμοθεωρία τοῦ συγγραφέα ποὺ

1 Γιὰ τὶς παραπομπὲς χρησιμοποιῶ τὴν ἔκδοση: Ἀ. Παπαδιαμάντη, Ἅπαντα, κριτικὴ
ἔκδοση Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου, τόμ. 1.-5., Ἀθήνα 1981-1988, σσ. 4.297-300.

2 Πρωτοεμφανίστηκε στὴν ἐφημερίδα Πατρίς, τῆς 13 Μαρτίου 1908.
3 Ἀριστούργημα χαρακτηρίστηκε, μεταξὺ ἄλλων, ἀπὸ τὸν Jean Moreas (Νέα Ἑστία.

Ἀφιέρωμα στὸν Παπαδιαμάντη. Χριστούγεννα 1941, σ. 24) καὶ ἀπὸ τὸν Ὀδυσσέα
Ἐλύτη (Ἡ μαγεία τοῦ Παπαδιαμάντη, Ἀθήνα 1976, σ. 47).

4 Χ. Μηλιώνης, «Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, Τὸ μοιρολόγι τῆς φώκιας», στὸν τόμο
Λ. Κούσουλας - Χ. Μηλιώνης - Γ. Παγανός - Ν. Τριανταφυλλόπουλος, Νεοελλη-
νικὰ διδακτικὰ δοκίμια γιὰ τὸ Λύκειο, Ἀθήνα 1980, σσ. 311-320 (=Ὑποθέσεις. Δο-
κίμια, Ἀθήνα 1983, σσ. 75-83). Γ. Παγανός, «Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, Τὸ μοι-
ρολόγι τῆς φώκιας», στὸ ἴδιο, σσ. 321-326. Ν. Δ. Τριανταφυλλὀπουλος, «Ἀλεξάνδρου
Παπαδιαμάντη, Τὸ μοιρολόγι τῆς φώκιας», στὸ ἴδιο, σσ. 327-335. Θ. Μπεχλιβάνης,
«Τὸ Μοιρολόγι τῆς φώκιας τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη καὶ ὁ Πόρφυρας τοῦ Δ.
Σολωμοῦ. Παράλληλη ἀνάγνωση», Ὁ Φιλόλογος 61, 1990, σσ. 172-189. Γεωργία
Φαρίνου-Μαλαματάρη, «Ἡ εἰδυλλιακὴ διάσταση τῆς διηγηματογραφίας τοῦ Πα-
παδιαμάντη», Ἡ ἀδιάπτωτη μαγεία. Παπαδιαμάντης, 1991 - Ἕνα ἀφιέρωμα,
Ἵδρυμα Γουλανδρῆ Χόρν, Ἀθήνα 1992, σσ. 69-71. Κ. Στεργιόπουλος, «Ἡ τελευταία
φάση τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ τὸ μοιρολόγι τῆς φώκιας», Θαλλὼ 4, 1992, σσ. 39-50.
Γ. Παγανός, «Τὸ μοιρολόγι τῆς φώκιας», στὸν τόμο Ἡ νεοελληνικὴ πεζογραφία, Β´,
Ἀθήνα 1993, σσ. 123-131. Χ. Μηλιώνης, Σημαδιακὸς καὶ ἀταίριαστος, Ἀθήνα
1994, σσ. 23-41. Ἄγγ. Καλογερόπουλος, «Ἡ μουσικὴ στὸν Παπαδιαμάντη. Τὸ μυ-
ρολόγι τῆς φώκιας ὡς μάθημα ἀργό», Φιλολογική 75, 2001. Ἀφιέρωμα Ἀλεξάνδρος
Παπαδιαμάντης, σσ. 15-16. Ν. Παρίσης, Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Τρία Διη-
γήματα Τὸ μυρολόγι τῆς φώκιας - Ὄνειρο στὸ κῦμα - Πατέρα στὸ σπίτι! Ἀναζή-
τηση τῆς ἀφηγηματικῆς λογικῆς, Ἀθήνα 2001, σσ. 33-81.



ὅμως, παραμένει ἐπιμελῶς κρυμμένη καὶ σὰν ὑπονοούμενη στὶς ἐσωστρε-
φεῖς σελίδες του. Πρόκειται γιὰ ἕνα σύντομο πεζογράφημα ποὺ τὸ χαρα-
κτηρίζουν ἀπὸ τὴ μιὰ ἕνας θλιβερὸς λυρισμὸς καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη διαύγεια
σκέψης καὶ νηφάλιο ὕφος. Ἡ ἀφήγηση ρέει συμπαγὴς καὶ ἀπρόσκοπτη ἀπὸ
τὴν ἀρχὴ ἕως τὸ τέλος. Σκέψεις καὶ αἰσθήματα βρίσκουν στὴ λέξη τὸν κα-
θρέφτη ποὺ δὲν παραμορφώνει, οἱ εἰκόνες κινοῦνται ὑπακούοντας καθεμιὰ
στὸ δικό της ἔνστικτο. Τίποτα δὲν πλεονάζει ἢ δὲν ἔχει λόγο ὕπαρξης. Τὸ
νὰ μεταφράσει, λοιπόν, κανεὶς ἕνα παρόμοιο κείμενο, νὰ μεταφέρει δηλαδὴ
σὲ ἄλλη γλώσσα τὸ σπάνιο προϊὸν τῆς φαντασίας ἑνὸς δημιουργοῦ, ὅπως
εἶναι ὁ Σκιαθίτης συγγραφέας, μὲ τὶς αἰσθήσεις του λανθάνουσες μέσα σὲ
λεκτικὲς κατασκευὲς ποὺ ἀνιχνεύουν τὰ πιὸ παράταιρα σημασιολογικὰ πε-
ριβάλλοντα5, συνεπάγεται ὅτι πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσει ἴσως τὴν πιὸ ἔντονη
καὶ ὁπωσδήποτε τὴν πιὸ ἐπικίνδυνη πρόκληση.

Εἶναι ὄντως ἡ μετάφραση μιὰ πρόκληση, μιὰ περιπέτεια μὲ ἀβέβαιο
ἀποτέλεσμα, διάστικτη ἀπὸ βασανιστικὲς ὑπαναχωρήσεις καὶ ἀναθεωρή-
σεις ὄχι πάντοτε ἱκανοποιητικές (σὲ αὐτὲς τὶς ἀναθεωρήσεις ἀκριβῶς
ἀναφέρεται ἡ ἀνακοίνωσή μου). Τὸ νὰ ἀδράξεις τὸ ποιητικὸ φάντασμα, τὴν
ἀνάσα ποὺ πνέει ἀπὸ τὸ στῆθος κάποιων προνομιούχων ὄντων τὴ στιγμὴ
τῆς δημιουργικότητάς τους, στὴν περίπτωσή μας νὰ ξαναζωντανέψεις τὸ
κλίμα βαθιᾶς συγκίνησης, μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀναδύεται ἡ φυσιογνωμία κά-
ποιων κατατρεγμένων παπαδιαμαντικῶν μορφῶν, ἀποτελοῦσε γιὰ μένα τὸν
ἀπόκρημνο σκόπελο ποὺ εἶχα ἀπέναντί μου. Ἡ πενία ἢ ὁ πλοῦτος τοῦ ἐπο-
νομαζόμενου λεξιλογίου λίγο ἐνδιαφέρει, καθότι τὰ διακριτικὰ σημάδια, ἡ
φρασεολογία καὶ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς στίξης,
βρίσκουν αὐθόρμητα καὶ αὐτόματα τὴ θέση τους στὴ λευκὴ σελίδα.

Βέβαια, ὁ Παπαδιαμάντης εἶναι ἕνας ρωμαλέος συγγραφέας, καὶ αὐ-
τὸ ἀντιπροσωπεύει ἀναμφίβολα τὴν τύχη του τὴ στιγμὴ ποὺ μεταφράζε-
ται. Διότι ἡ ρώμη ἑνὸς πραγματικοῦ καλλιτέχνη, ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἐμπλέ-
κει ἐπιθυμίες καὶ συναισθήματα γνωστὰ σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, μπορεῖ
κατὰ ἕνα μεγάλο μέρος νὰ διατηρηθεῖ στὴ μετάφραση6. Θυμίζω τὰ λόγια
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5 A. Pioletti, «La tensione della traduzione», στὸ Del tradurre, ἐπιμ. Anna Zimbone,
Rubbetino, 2003, I.

6 «[…] σχεδὸν σὰν μία μουσικὴ μεταφορὰ ἀπὸ ἕνα ὄργανο σὲ ἄλλο»: F. Flora, «Del tra-
durre», στὸ Id., Preludio alla poesia, Nuova Accademia editrice, Μιλάνο 1959, σ. 36.



τοῦ Walter Benjamin: «Ὅσο ὑψηλότερη εἶναι ἡ ποιότητα ἑνὸς ἔργου, ἄλλο
τόσο εὔκολα αὐτὴ ἀποδεικνύεται (καθρεφτίζεται) στὴ μετάφραση»7.

Πάντως, ἡ μετάφραση ἐπιφέρει μιὰν ἀδιάκοπη ἐγρήγορση ὄχι μόνον
ἀνάμεσα σὲ διαφορετικὰ σημασιολογικὰ πεδία, ἀλλ’ ἀκόμη καὶ ἀνάμεσα
σὲ πολιτισμοὺς καὶ κόσμους διαφορετικούς. Νὰ τοὺς διασχίσεις μὲ σκοπὸ
νὰ τοὺς γνωρίσεις προϋποθέτει σημαντικὴ καὶ πολυσύνθετη ἐμπειρία δια-
λόγου, ποὺ ἀπαιτεῖ νὰ εἶσαι διατεθειμένος νὰ ἐγκαταλείψεις –ὑποστηρίζει
ὁ Bachtin8– «τὴν πολὺ περιορισμένη σὲ χῶρο καὶ χρόνο νησίδα ἑνὸς πολι-
τισμοῦ μονοτονικοῦ καὶ ὁμόφωνου».

Ἕνας μεταφραστής, λοιπόν, δὲν πρέπει νὰ λαβαίνει ὑπόψη του μόνον
τοὺς γλωσσικοὺς κανόνες, ἀλλὰ καὶ τὰ πολιτισμικὰ στοιχεῖα, ὑπὸ τὴν εὐρύ-
τερη ἔννοια τοῦ ὅρου. Ἑπομένως, ἡ μεταφραστικὴ πράξη σημαίνει τὴ θε-
σμοθέτηση μιᾶς σχέσης ἀνάμεσα σὲ δύο κείμενα καὶ ὄχι σὲ δύο γλῶσσες9.
Ὅπως παρατήρησε πάλι ὁ Bachtin10, κάθε σύστημα σημείων –τουτέστιν
κάθε γλῶσσα– θεωρητικὰ μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ μέχρι τὸ βάθος σὲ ἄλλα συ-
στήματα σημείων· ἀντίθετα, τὸ κείμενο δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ μέχρι τὸ βά-
θος: τὸ ἰδανικὸ τῆς πιστῆς ἢ τῆς ὁλοκληρωμένης ἀπόδοσης τοῦ νοήματος
ἑνὸς κειμένου ἀποτελεῖ πιθανὸν σκέτη αὐταπάτη11.

Αὐτὴ εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ Παπαδιαμάντη, τὰ διηγήματα τοῦ ὁποίου
ἐντάσσονται συμβατικὰ στὸ ἠθογραφικὸ ρεῦμα. Ἐντούτοις, τὸ ἔργο του,
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7 W. Benjamin, «Il compito del traduttore» (1923), στὸ Angelus Novus, Einaudi, Το-
ρίνο 1962.

8 M. Bachtin, «La parola nel romanzo», στὸ Id., Estetica e romanzo, Einaudi, Τορίνο,
σσ. 67-230: 182.

9 B. Gentili, Tradurre poesia, στὸ La traduzione dei testi classici. Teoria Prassi Storia
(Πρακτικὰ Συνεδρίου, Παλέρμο, 6-9 Ἀπριλίου1988), ἐπιμ. Salvatore Nicosia, M.
D’Auria Editore, Νάπολη 1991, σ. 31: «Ἑπομένως αὐτὸ ποὺ δύσκολα προτείνεται
σὲ μιὰ μετάφραση εἶναι τὸ κοινωνικὸ καὶ τὸ ἱστορικό, καὶ ἡ μεταφραστικὴ πράξη εἶναι
ἡ θεσμοθέτηση μιᾶς σχέσης ἀνάμεσα σὲ δύο κείμενα καὶ ὄχι σὲ δύο γλῶσσες». Ἂς
δεῖ κανεὶς σχετικὰ καὶ τὴν πυκνὴ μελέτη τοῦ B. Terracini, «Il problema della tra-
duzione» (1959), στὸ Conflitti di lingue e di cultura. Εἰσαγωγὴ Maria Corti, Eina-
udi, Τορίνο 1996, σ. 37 κ.ἑ.

10 M. Bachtin, L’autore e l’eroe, ἐπιμ. Clara Strada Janovic, Τορίνο 1988, σ. 295.
«Κάθε μετάφραση ὑπόκειται στοὺς ὅρους τῆς “ἀνεξάντλητης λήψης”, δηλαδὴ στὴν
προοδευτικὴ συγκεκριμενοποίηση τῶν νέων νοημάτων…».

11 H. R. Jauss, Alterità e modernità nella letteratura medievale, Τορίνο 1989, σ. 325 ἄρθ.
11.



ὄντας ἐν μέρει ποιητικό –θυμίζω ὅτι ὁ Παλαμᾶς χαρακτηρίζει τὸν Παπα-
διαμάντη «ποιητὴ μὲ τὸν πεζὸ λόγο»12– δὲν ἐπιδέχεται δεσμὰ ποὺ νὰ μὴν
εἶναι τελείως δικά του: δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τυποποιηθεῖ οὔτε νὰ βρεῖ θέση
σὲ κάποια ταξινομικὴ σειρὰ ἐξαιτίας τῶν ἐκφραστικῶν μορφῶν, στὶς ὁποῖες
ἀναμειγνύονται ἁρμονικὰ πολλαπλὰ στοιχεῖα τῆς πραγματικότητας ποὺ
βιώνουμε. Ἀνακαλύπτουμε ἔτσι στὸ συγκεκριμένο διήγημα, καὶ γενικὰ σὲ
ὅλο τὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη, μιὰ πιστὴ ἀπεικόνιση τῆς ἑλληνικῆς, οἰκο-
γενειακῆς καὶ κοινωνικῆς, πραγματικότητας τοῦ δεύτερου μισοῦ τοῦ 19ου
αἰ. καί, εἰδικότερα, τὴ ρεαλιστικὴ ἀπεικόνιση τῆς ὑλικῆς καὶ ἠθικῆς κα-
τάστασης τῆς γυναίκας στὴν ἑλληνικὴ ἐπαρχία τῆς ἴδιας ἐποχῆς. Ἀρκεῖ
νὰ θυμίσω τὰ ἐπίθετα, μὲ τὰ ὁποῖα ἡ Φραγκογιαννοὺ στὴν ἀρχὴ τῆς Φό-
νισσας, προσδιορίζει τὴν ὕπαρξή της:

… Εἰς εἰκόνας, εἰς σκηνὰς καὶ εἰς ὁράματα, τῆς εἶχεν ἐπανέλθει εἰς τὸν νοῦν
ὅλος ὁ βίος της, ὁ ἀνωφελὴς καὶ μάταιος καὶ βαρύς (3.418).

Πρόκειται γιὰ ἕναν ἀπὸ τοὺς κεντρικοὺς μύθους τοῦ συγγραφέα, ποὺ
ἀνέπτυξε σὲ πολλὰ διηγήματα καί, κυρίως, στὴ Φόνισσα, ποὺ (κάνω χρή-
ση μιᾶς ἔκφρασης τοῦ Michel Saunier13) βασίζεται ἀκριβῶς σὲ μιὰν «ἁλυ-
σίδα μητρότητας»· ὁ μύθος αὐτὸς ξεπροβάλλει μὲ ἐκπληκτικὴ δύναμη καὶ
στὸ διήγημά μας. Μὲ αὐτὴ τὴν ἀφορμὴ θὰ κάνω σύντομη νύξη σὲ μερικὰ
«ἐμπόδια» ποὺ παρουσιάστηκαν στὴν προσπάθειά μου νὰ ἀποδώσω στὰ ἰτα-
λικὰ τὸ διήγημα:

1. Τὸ ρῆμα «θητεύω»

Γράφει ὁ Παπαδιαμάντης μιλώντας γιὰ τὴ γρια-Λούκαινα:

… Τῆς εἶχε μείνει καὶ μία κόρη, ὑπανδρευμένη τώρα, μὲ μισὴν δωδεκάδα παι-
διά. Πλησίον αὐτῆς, ἡ γρια-Λούκαινα ἐθήτευε τώρα, εἰς τὸ γῆράς της (4.298).

Τὰ τρία λεξικὰ ποὺ συμβουλεύτηκα, δηλ. τοῦ Μπαμπινιώτη, τοῦ Ἱδρύ-
ματος Τριανταφυλλίδη καὶ τοῦ Δημητράκου, ἑρμηνεύουν ὡς ἑξῆς τὸ ρῆμα
θητεύω:
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12 Κ. Παλαμᾶς, «Ἡ μοῦσα τοῦ Παπαδιαμάντη», Χαραυγὴ 8 (1911), 124 (= Ἅπαντα
10, σσ. 310-323).

13 M. Saunier, La condizione della donna nell’opera di Papadiamantis fra realtà e mito
(ἀνέκδοτη ὁμιλία, Κατάνια, Δεκέμβρης 2001).



Μπαμπινιώτης: «ἀσχολοῦμαι συστηματικὰ καὶ μὲ ἀφοσίωση (μὲ συγ-
κεκριμένη δραστηριότητα)».

Τριανταφυλλίδης: «περνῶ ἕνα χρονικὸ διάστημα κοντὰ σὲ ἕνα πνευμα-
τικὸ ἢ καλλιτεχνικὸ δημιουργὸ καὶ ἀσχολοῦμαι μὲ τὸ σχετικὸ το-
μέα».

Δημητράκος: ΑΝ «ἐργάζομαι ἐπὶ μισθῷ», γεν. «ὑπηρετῶ» (ποὺ εἶναι
καὶ ἡ ἀρχαιοελληνικὴ σημασία του): «δουλεύω μὲ μισθὸ ὡς ἐργά-
της».

Τὸ ρῆμα, πού, κατὰ τὴ γνώμη μου, σκόπιμα ὀ συγγραφέας χρησιμο-
ποίησε, πέρα ἀπὸ τὴ σημασία τοῦ «ἀφιερώνομαι, ἀφοσιώνομαι», σημαίνει
ἐδῶ «ὑπηρετῶ» [στὰ ἰταλικὰ «prestare, essere (essere a) servizio»], μιὰ ση-
μασία πού, δυστυχῶς, χάνεται στὴν ἰταλικὴ ἀπόδοση («a lei si dedicava
nella vecchiaia», ὅπως στὴ γαλλικὴ μετάφραση: lui consacrait sa vieil-
lesse14). Λέω δυστυχῶς, γιατὶ πίσω ἀπὸ τὸν ὅρον αὐτὸ λανθάνει σὲ ὅλη της
τὴ δραματικότητα ἡ ἐπαχθὴς πραγματικότητα ποὺ βίωναν οἱ γυναῖκες τῆς
ἐποχῆς ἐκείνης, ἀφιερωμένες πάντα στὴν ὑποταγὴ καὶ στὴ θυσία. Κάτι
παρόμοιο ἐκφράζεται σαφῶς καὶ στὴ Φόνισσα:

Εἰς τοὺς λογισμούς της, συγκεφαλαιοῦσα ὅλην τὴν ζωήν της, ἔβλεπεν ὅτι ποτὲ
δὲν εἶχε κάμει ἄλλο τίποτε εἰμὴ νὰ ὑπηρετῇ τοὺς ἄλλους. Ὅταν ἦτο παιδίσκη,
ὑπηρέτει τοὺς γονεῖς της. Ὅταν ὑπανδρεύθη, ἔγινε σκλάβα τοῦ συζύγου της
[…] ὅταν ἀπέκτησε τέκνα, ἔγινε δοῦλα τῶν τέκνων της, ὅταν τὰ τέκνα της
ἀπέκτησαν τέκνα, ἔγινε πάλιν δουλεύτρια τῶν ἐγγόνων της (3.417).

Καὶ ὁ Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος σχολιάζει: «Ἡ γρια-Λούκαινα λοιπὸν
βγαίνει ἀπὸ τὴ θεια-Ἀχτίτσα τὴ Σταχομαζώχτρα […] καὶ ἀπὸ τὴ γρια-
Χαρμολίνα τῆς Θητείας τῆς πενθερᾶς. Καὶ δὲν εἶναι καθόλου συμπτω-
ματικὸ πὼς Ἡ θητεία τῆς πενθερᾶς ἔχει στὸν τίτλο μιὰ χαρακτηριστικὴ
λέξη τοῦ Μοιρολογιοῦ […] Τὴν ἴδια θητεία θητεύει ἡ πεθερὰ τοῦ Λυρίγγου
στὴ Φόνισσα, ἡ Χριστίνα στὸ Χωρὶς στεφάνι, ἡ Κουμπίνα στὸ Γάμο τοῦ
Καραχμέτη, ἡ Τσολοβίκαινα στὴ Συντέκνισσα. Ἡ βίβλος γενέσεως τῆς
γρια-Λούκαινας εἶναι χωρὶς ἀρχὴ καὶ τέλος»15.
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14 «Alexandre Papadiamantis, Le chant funèbre de la phoque», στὸ L’amour dans la
neige. Nouvelles traduites du grec par René Bouchet, Editions Hatier, Παρίσι 1993,
σ. 150.

15 Ν. Τριανταφυλλόπουλος, Νεοελληνικά. Διδακτικὰ δοκίμια γιὰ τὸ Λύκειο, Παπα-
ζήσης, σσ. 331-332.



Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση, λοιπόν, ἡ ἰταλικὴ ἀπόδοση (ὅπως καὶ ἡ γαλ-
λική) μεταφράζει «ἀφαιρετικά», πράγμα ποὺ ἀποτελεῖ τὴν πιὸ κοινὴ ἀνι-
σορροπία. Ἡ μετάφραση δηλαδὴ ἀποβαίνει ἀνεύθυνη –ἡ ἔκφραση ἀνήκει
στὸν George Steiner16– ἀπέναντι στὸ πρωτότυπο. Θὰ ἦταν ἀλήθεια πιὸ συ-
νεπὲς ὄχι πρὸς τὴν πρόθεση τοῦ συγγραφέα, ἀλλὰ πρὸς τὴν πρόθεση τοῦ
κειμένου, πρὸς αὐτὸ ποὺ τὸ κείμενο λέει ἢ ὑποβάλλει σὲ σχέση μὲ τὴ
γλώσσα, στὴν ὁποία ἐκφράζεται, καὶ μὲ τὸ πολιτιστικὸ πλαίσιο, στὸ ὁποῖο
γεννήθηκε17, νὰ χρησιμοποιήσει κανεὶς τὴ ρηματικὴ ἔκφραση «prestare ser-
vizio», ποὺ ἀνταποκρίνεται ἐπακριβῶς στὸ «ὑπηρετῶ». Ἀναντίρρητα, ὁ με-
ταφραστής, προκειμένου νὰ ὁρίσει τὴ σημασία ἑνὸς ὅρου, πρέπει πρῶτα νὰ
γνωρίσει τὸν ἀνθρωπολογικὸ-πολιτισμικὸ ὁρίζοντα τοῦ συγγραφέα καὶ
τοῦ ἔργου.

Γράφει ἐπίσης ὁ Παπαδιαμάντης:

[…] κατέβαινε τὸ βράδυ βράδυ ἡ γρια-Λούκαινα […] διὰ νὰ πλύνῃ τὰ μάλλινα
σινδόνιά της εἰς τὸ κῦμα τὸ ἁλμυρόν, εἶτα νὰ τὰ ξεγλυκάνῃ εἰς τὴν μικρὰν βρύ-
σιν, τὸ Γλυφονέρι, ὁποὺ δακρύζει εἰς τὸν βράχον τοῦ σχιστολίθου, καὶ χύνεται
ἤρεμα εἰς τὰ κύματα. Κατέβαινε σιγὰ τὸν κατήφορον, τὸ μονοπάτι, καὶ μὲ ψί-
θυρον φωνὴν ἔμελπεν ἓν πένθιμον βαθὺ μυρολόγι […] (4.297).

Καὶ ἐδῶ τρεῖς προβληματικοὶ ὅροι:

2. «ὁποὺ δακρύζει»18

Στὰ ἰταλικὰ τὸ ρῆμα «δακρύζω» στὴ σημασία τοῦ «στάζω» δὲ χρησιμο-
ποιεῖται, ἀνήκει στὰ παλαιοτέρα ἰταλικά, καὶ πιθανὸν νὰ φαινόταν δυσνόητο
στὸ σημερινὸ ἀναγνώστη. Ἔτσι, τὸ νὰ γράψω «che lacrima» μοῦ φάνηκε
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16 G. Steiner, Dopo Babele, Sansoni, Firenze 1984 (α´ ἔκδ. After Babel, Oxford Uni-
versity Press, New Jork - London 1975), σ. 387: «Μία κακὴ μετάφραση εἶναι μία
ἀκατάλληλη μετάφραση στὸ πρωτότυπο κείμενο γιὰ λόγους ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι ἀτέ-
λειωτοι καὶ σαφεῖς […] ἡ μετάφραση ἀποτυγχάνει ὅπου δὲν ἀντισταθμίζει, ὅπου δὲν
ἀποκαθίσταται μία οὐσιαστικὴ ἰσότητα. Ὁ μεταφραστὴς ἀντιλήφθηκε καὶ/ἢ ἰδιο-
ποιήθηκε λιγότερα ἀπὸ ὅσα ὑπῆρχαν. Μεταφράζει ἀφαιρετικά […] Ἡ πιὸ κοινὴ ἀνι-
σορροπία εἶναι φυσικὰ ἡ ἀφαιρετική. Ἡ μετάφραση εἶναι ἀνεύθυνη ἀπέναντι στὸ πρω-
τότυπο, γιατὶ ἀποδίδει λιγότερα ἀπὸ ὅσα περιέχει τὸ πρωτότυπο».

17 U. Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Bompiani, Μιλάνο 2003,
σ. 16.

18 Κυριολεκτικά: «che lacrima», ἰταλ. μτφρ. «che gocciola, che zampilla».



παρακινδυνευμένο, φοβήθηκα ὅτι ὁ Ἰταλὸς ἀναγνώστης δὲν θὰ τὸ ἀντι-
λαμβανόταν· γι’ αὐτὸ «ἰταλικοποίησα» ἢ μᾶλλον ἐκλαΐκευσα τὸ ἑλληνικὸ
ρῆμα πού, ἐὰν μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ ἕνα βράχο, γιὰ ἕναν τοῖχο, γιὰ
ἕνα φυτὸ ποὺ στάζει, ἢ ἀκόμη καὶ γιὰ μιὰν εἰκόνα, ὅμως δὲν εἶναι κοινο-
λεκτούμενο καὶ ὁπωσδήποτε ἀποτελεῖ ἐνσυνείδητη ἐπιλογὴ τοῦ συγγραφέα.
Πράγματι, τὸ ρῆμα αὐτὸ σὲ συνδυασμὸ μὲ ἄλλους ὅρους τῆς ἀρχικῆς πα-
ραγράφου («τὰ Μνημούρια», «μία χαροκαμένη πτωχὴ γραῖα», «ἓν πένθι-
μον βαθὺ μυρολόγι») δίνει τὸ βασικὸ τόνο στὸ διήγημα, καὶ ἕνα σύννεφο
θλίψης, ξεκινώντας ἀπὸ τὸν πρόλογο, καλύπτει καὶ ἐπισκιάζει ὅλη τὴν ἀφή-
γηση μέχρι τὰ τελευταῖα λόγια τῆς φώκιας μὲ τὸ βαθὺ μήνυμα, τὸ ὁποῖο
παραχωρεῖ τὰ πρωτεῖα σὲ ἐκεῖνο τὸ αἴσθημα καρτερικότητας καὶ ἀναπό-
δραστου, ποὺ ἀποτελεῖ τὸν διακριτικὸ κώδικα τοῦ σύντομου κειμένου μας.
«Ἡ ἔννοια τῆς πιστότητας σχετίζεται μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ μετάφραση
εἶναι μιὰ μορφὴ ἑρμηνείας» καὶ ὅτι πάντα πρέπει νὰ στοχεύει, ἔστω καὶ ἂν
ἔχει ὡς ἀφετηρία τὴν εὐαισθησία καὶ τὴν κουλτούρα τοῦ ἀναγνώστη,
στὴν ἐπανασύνδεσή της, ὅπως στὴν περίπτωση τοῦ ρήματος «θητεύω», μὲ
τὴν πρόθεση τοῦ κειμένου. Εἶμαι πράγματι πεπεισμένη ὅτι ὁ μεταφραστὴς
πρέπει, κατὰ τὸ δυνατόν, νὰ ὁδηγήσει τὸν ἀναγνώστη στὸ ἑλληνικὸ κείμενο
διατηρώντας τὶς εἰκόνες τοῦ πρωτοτύπου.

Ὁπωσδήποτε θὰ ὑπάρξουν ἀπώλειες, ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ ὁρίσουμε
ἀπόλυτες19. Εἶναι οἱ περιπτώσεις, ὅπου ἡ μετάφραση εἶναι ἀνέφικτη: μόνη
λύση ἡ ὑποσελίδια σημείωση, πού, ἂν καὶ «ἐπικυρώνει τὴν ἥττα τοῦ μετα-
φραστῆ»20, ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως τὸν λυτρώνει ἀπὸ δασκαλίστικες ἔγνοιες.
Γιὰ παράδειγμα, θέλοντας νὰ μεταφράσουμε τὴ φράση «ἔπεα πτερόεντα»,
ὁ ἰταλὸς ὁμηριστὴς θὰ γράψει δίχως δισταγμὸ «alate parole», χωρὶς νὰ
νοιαστεῖ νὰ γίνει κατανοητὸ ἂν τὰ λόγια εἶναι «πτερόεντα», ἐπειδὴ πετοῦν
ψηλὰ σὰν πουλιά (μεταφορὰ γιὰ τὸ ὑψηλὸ ὕφος), ἢ ἐπειδὴ διαδίδονται μὲ
τὸν ἀέρα ἢ ἐπειδὴ πετοῦν κατευθείαν σὰν φτερωτὰ βέλη (μεταφορὰ γιὰ τὴν
τέλεια ἐκφραστικότητα καὶ τὴν ἄμεση κατανόηση). Ἡ ἀπουσία, ἀντίθετα,
τῆς ἐπεξηγηματικῆς σημείωσης θὰ ὠθοῦσε τὸν μεταφραστὴ νὰ ἀποδώσει
–δασκαλίστικα– «alettate parole», διακόπτοντας μιὰ παράδοση καὶ δια-
λύοντας μιὰ ποιητικότατη πολυσημία21.
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19 U. Eco, ὅ.π., σ. 95 κ.ἑ.
20 Στὸ ἴδιο.
21 G. A. Privitera, «La traduzione di Omero», στὸ La traduzione dei testi classici, ὅ.π.,

σ. 42.



3. «ἓν πένθιμον βαθὺ μυρολόγι»22

Στὰ ἰταλικά, τὸ «profondo lamento» (βαθὺ μυρολόγι) δὲν ἔχει νόημα καί,
γιὰ νὰ μὴν ἀλλάξω τὴν τόσο σύνθετη συντακτικὴ δομή, προτίμησα νὰ ἀπα-
λείψω (ἔτσι καὶ στὴ γαλλικὴ μετάφραση) τὸ ἐπίθετο «βαθὺ» καὶ νὰ τὸ
ἀντικαταστήσω μὲ τὸ ἐπίθετο «triste» (θλιμμένο), ἀλλὰ τὸ «βαθὺ» γιὰ μιὰ
φορὰ ἀκόμη παίζει τὸ ρόλο του, καθότι καθιστᾶ πιὸ ἁπτὸ τὸ ὀδυνηρὸ βά-
σανο τῆς γριᾶς. Ἴσως ἦταν πιὸ σωστὸ νὰ μεταφράσω: «[…] un lamento fu-
nebre che le saliva dal profondo dell’anima», δηλαδὴ «[…] ἓν πένθιμον μυ-
ρολόγι ποὺ ἀνέβαινε ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς της». Εἶναι ἀλήθεια ὅτι θὰ
χανόταν κάτι ἀπὸ τὴν πυκνότητα καὶ τὴ συγκρότηση τῶν ἀφηγουμένων
–θὰ χρειάζονταν περισσότερες λέξεις ἀντὶ γιὰ μιὰ καὶ θὰ παρεμβαλλόταν
μιὰ ἀναφορικὴ πρόταση– ἀλλὰ πολλὲς ἔννοιες σχετικὲς μὲ τὴ «μεταφρα-
σιολογία» (ἰσοδυναμία, προσκόλληση στὸν στόχο, πίστη ἢ πρωτοβουλία τοῦ
μεταφραστῆ) τὶς ἀναπροσαρμόζει ἡ διαπραγμάτευση. Στὴν περίπτωση
αὐτὴ ἀντικείμενο διαπραγμάτευσης θὰ ἦταν ἐκείνη ἡ ἰδιότητα ποὺ σχετί-
ζεται μὲ τὸ συγκείμενο καὶ μὲ τοὺς στόχους ποὺ τὸ κείμενο θέτει23.

Ἕνα τελευταῖο παράδειγμα:

4. «νὰ τὰ ξεγλυκάνῃ»

Κυριολεκτικὰ «ad addolcirli», δηλαδὴ νὰ τὰ ξεπλύνει στὸ γλυκὸ νερὸ τοῦ
Γλυφονεριοῦ, ὅπου τὸ νερὸ εἶναι γλυφό, δηλ. χωρὶς ἁλάτι. Στὰ ἰταλικὰ κάτι
τέτοιο δὲν λέγεται, καὶ ἡ ἰταλικὴ ἀπόδοση («a risciacquarli» = νὰ τὰ ξε-
πλύνει, γαλλ. μετάφραση: «et les rincer»), καὶ ἐδῶ εἶναι ἄστοχη καὶ ἐκλαϊ-
κευτική. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτά, τὸ «ξεγλυκαίνω» εἶναι ὅρος ποὺ δημιούργησε
ὁ Παπαδιαμάντης καὶ ποὺ ἀσφαλῶς θέλει νὰ πεῖ «νὰ τὰ ξαρμυρίσῃ», δη-
λαδὴ νὰ τὰ καθαρίσει ἀπὸ τὸ θαλασσινὸ νερό· προτιμᾶ ὅμως νὰ πλάσει μιὰ
λέξη ὁλότελα δική του, ἀμάρτυρη στὰ λεξικά. Ἴσως καὶ ἐδῶ θὰ ἦταν προ-
τιμότερο νὰ διατηρήσω τὸν παπαδιαμαντικὸ ὅρο μὲ τὴν ἀναγκαία ἐπεξη-
γηματικὴ σημείωση, ἢ νὰ προσθέσω: «[νὰ τὰ ξεπλύνει] στὸ γλυκὸ νερό»
(«nell’acqua dolce»)24.
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22 Ἰταλ. μτφρ.: «un triste lamento funebre» (γαλλ. μτφρ., ὅ.π.: «un triste chant funèbre»,
σ. 149).

23 U. Eco, ὅ.π., 85 κἑ.
24 Τέλος, δυσκολία συνάντησα καὶ στὶς πρῶτες ἀράδες μὲ τὸν μακροπερίοδο λόγο διά-

στικτο ἀπὸ τὸ ἀναφορικὸ ἐπίρρημα ὅπου-ὁπού (ἐπαναλαμβάνεται τέσσερις φορές),



Κατὰ τὰ ἄλλα, φρόντισα νὰ σεβαστῶ πάντα τὴ συντακτικὴ πλοκὴ τοῦ
διηγήματος, καθότι θεμελιακὴ δομὴ τοῦ κειμένου, μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι «τὸ
πῶς θὰ μεταφραστεῖ μιὰ λέξη εἶναι λιγότερο σπουδαῖο ἀπὸ τὸ πῶς θὰ με-
ταφραστεῖ ἡ φράση καὶ ὁ ρυθμός της»25. Πρόθεσή μου, λοιπόν, ὑπῆρξε νὰ
παραμείνω ὅσο γινόταν πιὸ πιστὴ στὸ γράμμα τοῦ πρωτοτύπου. «Κάθε φορὰ
ποὺ μεταφράζω, αἰσθάνομαι πάντα τὴν ἐπιθυμία νὰ μεταφράσω κατὰ
γράμμα», δήλωνε σὲ μιὰ συζήτηση ὁ ποιητὴς Vittorio Sereni26, ἄποψη ποὺ
νιώθω πὼς συμμερίζομαι, παρ’ ὅλη τὴ συναίσθηση τοῦ πόσο δύσκολο εἶναι
νὰ ἀποδώσει κανεὶς τὴν ἔκτακτη γλωσσικὴ πολυπλοκότητα τοῦ παπα-
διαμαντικοῦ κειμένου.

Συνήθως τὸ πρόβλημα μετατίθεται στὴ νεοελληνικὴ διγλωσσία καὶ στὴ
δυνατότητα ποὺ ἔχει ὁ Ἕλληνας συγγραφέας νὰ ἐντάξει στὸ κείμενό του
λέξεις ἀρχαιοελληνικὲς ἢ βυζαντινές. Τὸ ζήτημα ὅμως μὲ τὸν συγγραφέα
μας εἶναι πιὸ σύνθετο. Στὰ κείμενά του βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ

α) Ἕνα λογοτεχνικὸ ἐπίπεδο, ποὺ δεσπόζει στὸν ἔμμεσο λόγο καὶ στὰ
περιγραφικὰ μέρη. Εἶναι ἡ γλώσσα τοῦ ἀφηγητῆ, γλώσσα μικτή, ποὺ
ἐνσωματώνει πολλοὺς ὅρους καὶ ἐκφραστικοὺς τρόπους τῆς κοινῆς γλώσ-
σας, ἀκόμη καὶ λαϊκοὺς καὶ ἰδιωματικούς, ἀλλὰ μὲ βάση λόγια, συχνὰ
συγγενική, ὅπως ἐπεσήμανε καὶ ὁ Παλαμᾶς, στὴ γλώσσα τῆς ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας.

β) Ἕνα λαϊκὸ ἐπίπεδο, κυρίως λεξιλογικὸ καὶ φρασεολογικό, ποὺ χρη-
σιμοποιεῖται κατὰ κανόνα στὸν εὐθὺ λόγο: τὰ λίγα λόγια τῆς γρια-Λού-
καινας, ποὺ ἐκφράζεται σὲ δημοτικὴ ἔντονα χρωματισμένη, ἀλλὰ καὶ τὸ
τραγούδι τῆς φώκιας μὲ ἰδιωματικὰ καὶ αὐτὸ στοιχεῖα.

γ) Τὸ ἰδιόλεκτο ἐπίπεδο ποὺ ἀφορᾶ στὸ ὑψηλὸ καὶ μὴ ὕφος, καὶ ἀντα-
νακλᾶ τὴ δημιουργικότητα τοῦ συγγραφέα.

ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 195

ποὺ ὑποχρεώθηκα νὰ συρρικνώσω σὲ δύο στὴν ἰταλικὴ ἀπόδοση γιὰ λόγους σαφή-
νειας. Εἶπα «ὑποχρεώθηκα», γιατὶ ὁ κανόνας, ἐνώπιον μιᾶς γλώσσας λεξιλογικὰ
φτωχῆς, μὲ ὅρους ποὺ ἐπαναλαμβάνονται περισσότερες φορές, θὰ ἔπρεπε νὰ προ-
βλέπει τὸν μὴ ἐμπλουτισμὸ τοῦ λεξιλογίου (ἐπιβάλλεται νὰ συλλογιστοῦμε πάνω στὸ
παιχνίδι τῶν ἀντιστοιχιῶν), ἐπειδὴ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ προδοθεῖ τὸ ὕφος τοῦ συγ-
γραφέα, ποὺ τεκμηριώνεται καὶ μὲ τὶς ἐπαναλήψεις.

25 Γιὰ τὸ θέμα αὐτό, βλ. Gian Luigi Beccaria, L’autonomia del significante. Figure del
ritmo e della sintassi. Dante, Pascoli, D’Annunzio, Einaudi, Τορίνο 1975.

26 Βλ. F. Bandini, «La voglia di tradurre alla lettera», στὸ Omaggio a Gianfranco Fo-
lena, I, 1.



Μιλώντας χοντρικά, τὰ ἰταλικὰ δὲν διαχωρίζονται σὲ λόγια καὶ λαϊκὴ
γλώσσα, ἀλλ’ αὐτὸ δὲν συνιστᾶ τὸ σοβαρότερο πρόβλημα. Τὰ γραφόμενα
ἰταλικὰ εἶναι κατὰ μεγάλο μέρος ἕνα εἶδος λόγιας γλώσσας. Ἑπομένως,
ὁ Ἰταλὸς μεταφραστὴς μπορεῖ νὰ παίξει μὲ τὴ διαφορὰ ἀνάμεσα σὲ γραπτὴ
καὶ προφορικὴ γλώσσα, παρ᾽ ὅλο ποὺ ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ στὰ ἰταλικὰ συμ-
βαίνουν σχεδὸν ἀναπόφευκτα συμπιέσεις καὶ ὑποχωρήσεις τῶν γλωσσικῶν
ἐπιπέδων.

Στὴ δική μου μετάφραση προσπάθησα νὰ δώσω ἕνα γλαφυρὸ ὕφος ποὺ
νὰ ἀνταποκρίνεται, κατὰ τὴ γνώμη μου, μὲ μεγαλύτερη ἀκρίβεια στὸ ὕφος
ἑνὸς τόσο ποιητικοῦ καὶ τραγικοῦ κειμένου, ὅπως εἶναι τὸ «Μυρολόγι τῆς
φώκιας».

Ἕνας τελευταῖος συλλογισμὸς μὲ γενικὴ ἰσχύ: τὸ νὰ καλλιεργεῖ κα-
νεὶς τὶς γλῶσσες καὶ νὰ ἀσχολεῖται μεταφραστικὰ μὲ κείμενα λίγο ἕως
πολὺ ἀπομακρυσμένα ἀπὸ ἐμᾶς στὸ χρόνο καὶ στὸ χῶρο εἶναι καρπὸς
αὐθεντικοῦ πάθους. Τὸ πάθος ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν ἀξία τῆς ἀλληλεγ-
γύης ἀνάμεσα στοὺς λαοὺς καὶ ἀπὸ τὴν ἀνεξάντλητη ἀναζήτηση τοῦ
διαλόγου ἀνάμεσα στοὺς ἀνόμοιους. Στὴ Μεσόγειο, ποὺ ἄλλοι βλέπουν ὡς
θάλασσα πολέμου, «ἐμεῖς προσπαθοῦμε νὰ χτίζουμε τὶς ἀξίες τῆς διαπο-
λιτισμικότητας καὶ τῆς εἰρήνης»27.
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27 A. Pioletti, «La tensione della traduzione», ὅ.π., II.
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ΓΕΩΡΓΙΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Βλέποντας ἕνα ξένο ἔργο τέχνης, ἀκούγοντας μιὰ ξένη μελωδία, παρα-
κολουθώντας ἕναν ξενότροπο χορό, δὲν νιώθουμε τὴν ἀνάγκη τῆς μετά-
φρασης. Τὰ ἔργα τέχνης ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν προέλευσή τους ὁμιλοῦν τὴν
ἴδια γλώσσα. Ἡ γλώσσα τοῦ λογοτεχνικοῦ κειμένου ὅμως δὲν εἶναι πάντα
διεθνής. Ὁ ζωγράφος ποὺ ἀντιγράφει ἕνα περίφημο σχέδιο τοῦ Ραφαὴλ δὲν
εἶναι δημιουργὸς μὰ τεχνίτης. Αὐτὸς ποὺ μεταφράζει ὅμως καλὰ τὸν Πα-
παδιαμάντη δὲν μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι δημιουργός.

Ὁ πολιτισμὸς ἑνὸς λαοῦ πρῶτ’ ἀπ᾽ ὅλα ἐκφράζεται στὴ λογοτεχνία του.
Ὡς λογοτεχνία ἐννοοῦμε τὰ ἔργα ντόπιων συγγραφέων, καθὼς καὶ μετα-
φράσεις ξένων λογίων, ποὺ πολλὲς φορὲς ἀφομοιώνονται στὸν ντόπιο πο-
λιτισμὸ μὲ τέτοιο τρόπο ὥστε γίνονται πιὰ ἀκέραιο μέρος του καὶ θεω-
ροῦνται πιὰ ἀριστουργήματα ντόπιας λογοτεχνίας.

Στὴν ἱστορία τῆς γεωργιανῆς λογοτεχνίας οἱ μεταφράσεις ταίριαζαν
τόσο πολὺ στὰ λογοτεχνικὰ πρόσωπα τῆς γεωργιανῆς πραγματικότητας,
ὥστε ἔγιναν συζητήσεις γιὰ τὴ γεωργιανὴ προέλευση αὐτῶν τῶν ξένων
ἔργων, ἰδιαίτερα στὶς περιπτώσεις ὅταν τὰ πρωτότυπά τους ἔχουν χαθεῖ καὶ
σώθηκαν μόνο οἱ γεωργιανὲς μεταφράσεις. Ἡ λογοτεχνικὴ μετάφραση ξε-
περνᾶ τὰ ὅρια τῆς γλωσσολογίας καί, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀνταλλαγὲς πολιτι-
στικῶν ἀξιῶν, βοηθάει στὸν ἐμπλουτισμὸ τῆς γλώσσας καὶ τῆς συνείδη-
σης ἑνὸς λαοῦ. Ἀντίστοιχα ἡ ἀνάπτυξη τῆς μεταφραστικῆς δραστηριότη-
τας σὲ μιὰ χώρα ὑποδεικνύει τὴν ἀνάπτυξη τοῦ πολιτισμοῦ της.

Στὴ Γεωργία ἡ παράδοση τῆς μετάφρασης ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα
στὴ γεωργιανὴ ὑπάρχει ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ ἐποχή. Δυστυχῶς τὰ ἔργα νε-
οελληνικῆς λογοτεχνίας τὰ ὁποῖα ἔχουν μεταφραστεῖ σὲ πολλὲς γλῶσσες
τοῦ κόσμου καὶ ἔχουν παγκόσμια ἀναγνώριση στὰ γεωργιανὰ μεταφρά-
ζονται μόλις σήμερα. Ὁ κατάλογος τῶν μεταφράσεων εἶναι περιορισμένος
καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ ἑξῆς ἔργα:



Τρελὴ Ροδιά (μεταφράσεις μερικῶν ἑλλήνων ποιητῶν)
«Τὰ τείχη» τοῦ Κωνσταντίνου Καβάφη
Ἑλληνικὰ δημοτικὰ τραγούδια
Ποιήματα τοῦ Ὀδυσσέα Ἐλύτη
Ποιήματα τοῦ Κώστα Μόντη
Στὸ σπίτι τῆς ψυχῆς – Κωνσταντίνος Καβάφης
Ἀσκητικὴ καὶ Ἀναφορὰ στὸν Γκρέκο τοῦ Νίκου Καζαντζάκη
Ἀνθολογία τοῦ σύγχρονου ἑλληνικοῦ διηγήματος (ὅπου ὑπάρχουν καὶ τρία
διηγήματα τοῦ Ἀλ. Παπαδιαμάντη)
Ἀνθολογία τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς ποίησης
«Ἡ Φόνισσα» τοῦ Ἀλ. Παπαδιαμάντη

Παίρνοντας ὑπόψη ὅτι στὴ Γεωργία οἱ ἑλληνικὲς σπουδὲς στὸ πανεπι-
στημιακὸ ἐπίπεδο μετρᾶνε περίπου εἴκοσι χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ πρωτοπα-
ρουσιάστηκαν, αὐτὸς ὁ κατάλογος μπορεῖ νὰ φανεῖ πολὺ ἐντυπωσιακός.

Σήμερα θὰ μιλήσουμε γιὰ τὶς μεταφράσεις τῶν ἔργων τοῦ Ἀλ. Παπα-
διαμάντη.

Μεταφραστικὴ διαδικασία δὲν εἶναι ἡ ἁπλὴ μεταφορὰ ἑνὸς νοήματος
ἀπὸ ἕνα γλωσσικὸ κώδικα σὲ ἄλλο, οὔτε ἡ συστηματοποιημένη ἀπόδοση
ἑνὸς κειμένου, ἀλλὰ ἡ ἐξάσκηση, ἡ ἐμβάθυνση, ἡ μελέτη τῆς διακινήσεως
ἰδεῶν, εἰκόνων, συμπεριφορῶν, ὕφους, ρυθμοῦ κλπ. Στὴν οὐσία ὁ μετα-
φραστὴς ξαναγράφει τὸ ἔργο καὶ ξαναχτίζει ὅλο τὸ λογοτεχνικὸ οἰκοδόμημα
ποιητικά, ὅμως μαζὶ μὲ τὴ λογοτεχνικὴ ἐλευθερία πρέπει νὰ ἔχει φιλολο-
γικὴ πειθαρχία γιὰ νὰ μὴν πάει πολὺ μακριὰ καὶ νὰ μὴν φανεῖ ἡ ἀπόσταση
μεταξὺ τοῦ πρωτότυπου καὶ μεταφρασμένου ἔργου ἀγεφύρωτη.

Ὅσο σημαντικὸς εἶναι ὁ συγγραφέας καὶ τὸ ἔργο του, τόσο δύσκολη
εἶναι ἡ μετάφρασή του, καὶ ὅσο καλύτερα γνωρίζει ἕνας μεταφραστὴς τὴ
γλώσσα τοῦ πρωτοτύπου, τόσο δυσκολεύεται νὰ κάνει μετάφραση, ἐπειδὴ
φοβᾶται νὰ μὴ χάσει τὸ μεγαλεῖο καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια τῆς γλώσσας καὶ
τοῦ ἔργου.

Τέτοια ἀκριβῶς εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ Παπαδιαμάντη, μιὰ καὶ πρό-
κειται γιὰ ἕναν ἐντελῶς ξεχωριστὸ καὶ πολύπλευρο λογοτέχνη στὰ ἑλλη-
νικὰ γράμματα. Ὅταν μεταφράζεις τὸν Παπαδιαμάντη μόνο ἡ γνώση τῆς
νεοελληνικῆς γλώσσας δὲν εἶναι ἀρκετή, χρειάζεσαι νὰ γνωρίζεις καλὰ ὅλη
τὴ νεοελληνικὴ λογοτεχνία, στὶς βαθιὲς ρίζες τῆς ὁποίας στηρίζεται ὁ Πα-
παδιαμάντης, καθὼς καὶ ὅλης τῆς δραστηριότητας τοῦ συγγραφέα, γιὰ νὰ
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κάνεις τὸν ἀναγνώστη μὲ τὴ μετάφραση νὰ αἰσθανθεῖ τὴν ἰδιότητα καὶ
πρωτοτυπία του, νὰ καταλάβει τὴ συμβολὴ τοῦ Παπαδιαμάντη στὴν ἑλ-
ληνικὴ λογοτεχνία. Ἀσφαλῶς εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ μεταφράσεις τὸν λο-
γοτέχνη, ποὺ συνάμα εἶναι ποιητής, μεταφραστὴς καὶ ὑμνογράφος, ζεῖ σὰν
μοναχὸς στὸν κόσμο καὶ ἡ δράση του στὴ λογοτεχνία εἶναι σχεδὸν ἀσκη-
τική. Εἶναι δύσκολο ἡ μετάφραση νὰ ἀντικατοπτρίζει τὴν ἰδιοσυγκρασία καὶ
τὴν ἰδιαίτερη φύση τοῦ συγγραφέα ἂν πάρουμε ὑπόψη τὴ δύσκολη γλώσσα
του.

Ποιὰ ἦταν τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετώπισε ἡ μεταφράστρια στὴν πο-
ρεία τῆς μετάφρασης τοῦ Παπαδιαμάντη; Πρῶτ’ ἀπ᾽ ὅλα ἡ γλώσσα τοῦ
συγγραφέα. Ἡ γλώσσα τοῦ Παπαδιαμάντη δὲν εἶναι ἐπίπεδη.

Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ Παπαδιαμάντης γράφει στὴν καθαρεύουσα, ἀλ-
λὰ ἡ γλώσσα του διαφέρει ἀπὸ τὴν καθαρεύουσα ἄλλων συγγραφέων.
Στὴ γλώσσα του συνδυάζεται ἡ καθαρεύουσα, ἡ εὐλυγισία τῆς δημοτικῆς
καὶ ἡ διάλεκτος τῆς Σκιάθου. Γιὰ τὸν μεταφραστὴ εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ
καταλάβει ποῦ τελειώνει ἡ αὐστηρὴ καθαρεύουσα καὶ ποῦ ἀρχίζει ἡ ἐλα-
φριὰ δημοτική, μιὰ καὶ πρέπει νὰ δείξει τὴ δύναμη καὶ δυσκολία τῆς κα-
θαρεύουσας, τὴν ἁπλότητα καὶ φρεσκάδα τῆς δημοτικῆς καὶ τὴ χαρα-
κτηριστικὴ γλώσσα τῆς Σκιάθου. Μ’ αὐτὸ δὲ ὁλοκληρώνεται ἡ ἰδιαιτερό
τητα τῆς γλώσσας καὶ τοῦ λεκτικοῦ κόσμου τοῦ Παπαδιαμάντη, ὁ συγ-
γραφέας ταιριάζει τὴ γλώσσα μὲ τὴν προέλευση, τὸν χαρακτήρα, τὸ ἐπάγ-
γελμα καὶ τὸν τρόπο ζωῆς κάθε ἥρωα.

Δὲν ἦταν στὴν ἀρχὴ πρόθεση τῆς μεταφράστριας τοῦ Παπαδιαμάντη
νὰ κάνει ἀκριβὴ μετάφραση τοῦ κειμένου. Ὅπως εἶναι γνωστό, κάνοντας
ἀκριβὴ μετάφραση πολλὲς φορὲς ἡ πρόταση χάνει τὸ νόημά της καὶ ἕνα
ρητὸ ἢ γνωστὴ φράση στὰ ἑλληνικὰ ἢ σὲ μιὰ ἄλλη γλώσσα στὴν ἀκριβή
της μετάφραση χάνει τὸ νόημα καὶ χάνει τὴν ποιητική της γοητεία. Αὐτὸ
ποὺ εἶναι πολὺ φυσικὸ καὶ κατανοητὸ γιὰ τὸν ἕλληνα ἀναγνώστη θὰ φα-
νεῖ στὸν γεωργιανὸ κάτι ἀκατανόητο σὰν ἀποτυχημένη μετάφραση. Ἀλλὰ
μερικὲς φορὲς τὸ λογοτεχνικὸ κείμενο ἔχει τόσο φανερὴ προβολὴ σκέ-
ψεων, ἰδεῶν, συναισθημάτων, ποὺ δὲν χάνει τὸ χρῶμα του σὲ καμιὰ μετά-
φραση. Σὲ περιπτώσεις «πολὺ ἐθνικῶν» συγγραφέων ὑπάρχουν περισσό-
τερες δυσκολίες, γιατὶ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ βρεθοῦν ἀνάλογα λογοτεχνικὰ
καὶ πολιτισμικὰ συμφραζόμενα καὶ παράλληλα νὰ διατηρηθεῖ τὸ λεπτὸ
ἠχητικὸ χρῶμα τοῦ πρωτοτύπου. Γι’ αὐτὸ ἡ μεταφράστρια κάθε φορὰ
προσπαθοῦσε νὰ βρίσκει λογοτεχνικὸ ἀντίστοιχο καὶ δὲν χρησιμοποιοῦσε τὶς
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γλωσσικὲς ἀντιστοιχίες, μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο ἀπόφευγε τεχνητὲς φράσεις καὶ
ὁλόκληρη ἡ μετάφραση ἀποκτοῦσε φυσικότητα. Γιὰ παράδειγμα, ὁ Πα-
παδιαμάντης χρησιμοποιεῖ τὸ ἐπίθετο «μαρμάρα» γιὰ τὴν ἄτεκνη γυναί-
κα, ἐνῶ ἡ γεωργιανὴ μεταφράστρια χρησιμοποίησε τὸ ἐπίθετο «κουφάλα»,
καὶ καταφεύγοντας σ’ αὐτὴ τὴν ἀπόδοση ἀπέφυγε τὴν παρεξήγηση ποὺ
μποροῦσε νὰ δημιουργηθεῖ στὸν γεωργιανὸ ἀναγνώστη. Τὸ ἐπίθετο «μαρ-
μάρα» στὴ γεωργιανὴ γλώσσα προκαλεῖ διαφορετικοὺς συνειρμούς, ἐνῶ ἡ
λέξη «κουφάλα» στὴ γεωργιανὴ παράδοση ἐκφράζει ἀκριβῶς στειρότητα
μὲ τὴν προσβλητικὴ ἔννοια:

… Καὶ δὲν ἔλεγε μόνα τὰ ἐλαττώματά της, ἀλλὰ τὰ αὐγάτιζε· δὲν ἦτο μόνον
«μαρμάρα», τουτέστι στεῖρα, ἡ νύμφη της, τοῦτο δὲν ἤρκει, ἀλλ’ ἦτο ἄπαστρη,
ἀπασσάλωτη, ξετσίπωτη, κτλ. (2.78)1.

არ სჯერდებოდა მხოლოდ «ფუტურო ხედ» ანუ უნაყოფოდ მოეხსე-
ნებინა რძალი, არამედ ბინძურს, ურცხვს, გომბიოს და ამის მსგავსს
უწოდებდა (Ar sjerdeboda mkholod « put’uro khed » anu unaq’opod moekh-
senebina rdzali, aramed bindzurs, urtskhvs, gombios da amis msgavss uts’ode-
bda)2.

Ἡ μεταφράστρια ἔκανε προσπάθειες νὰ ἀντιπαραθέσει τὴ γλώσσα τοῦ
Παπαδιαμάντη μὲ τὴ γλώσσα τῶν γεωργιανῶν συγγραφέων τῆς ἴδιας
ἐποχῆς καὶ παρόμοιου γλωσσικοῦ ὕφους, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρὰ εἶναι
γνωστοὶ γιὰ τὸν ἀρχαϊσμὸ τῆς γλώσσας τους καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ γιὰ
τὴ χρήση τῶν τοπικῶν διαλέκτων. Διαβάζοντας τὶς μεταφράσεις τοῦ Πα-
παδιαμάντη ἡ ἐντύπωση ποὺ δημιουργεῖται στὸν γεωργιανὸ ἀναγνώστη
εἶναι ὅτι διαβάζει ἕνα ἔργο γεωργιανῆς λογοτεχνίας καὶ τὸν συγκρίνει μὲ
τὸν διάσημο γεωργιανὸ συγγραφέα Βαζὰ Πσαβέλα.

Ἡ μεταφράστρια θεώρησε ἀπαραίτητο νὰ μιμηθεῖ τοὺς ἐκφραστικοὺς
τρόπους τοῦ Παπαδιαμάντη, ὅμως δὲν ἔμεινε πάντα πιστὴ στὴ γλωσσικὴ
δομὴ τοῦ κειμένου. Οἱ προτάσεις τοῦ κειμένου ἀπὸ τὸν Ἕλληνα ἀναγνώ-
στη διαβάζονται φυσικά, ἐνῶ γιὰ τὸν ξένο ἀναγνώστη καὶ μεταφραστὴ δη-
μιουργοῦν πρόβλημα ἐξαιτίας τοῦ μεγέθους τους. Μιὰ πρόταση μπορεῖ νὰ
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ἀποτελεῖ μὰ ὁλόκληρη παράγραφο τοῦ κειμένου. Ἡ λύση σ’ αὐτὸ τὸ πρό-
βλημα ἦταν ἡ σμίκρυνση τῶν προτάσεων. Γιὰ παράδειγμα:

Ὁ καπετὰν Καντάκης, σφλωμομένος, θαλασσοπνιγμένος, τὰ ἤκουεν ὅλα
αὐτά, ἡ φαντασία του ἐφούσκωνεν, ἐξερχόμενος εἶτα συνῆντα τοὺς συναδέλ-
φους του ναυτικούς, ἤρχιζαν τὰ καλῶς ὥρισες, καλῶς σᾶς ηὗρα, ἔπινεν ἑπτὰ
ἢ ὀκτὼ ρώμια, καὶ μὲ τριπλῆν σκοτοδίνην, τὴν ἐκ τῆς θαλάσσης, τὴν ἐκ τῆς
γυναικείας διαβολῆς καὶ τὴν ἐκ τῶν ποτῶν, εἰσήρχετο οἴκαδε καὶ βάρβαροι
σκηναὶ συνέβαινον τότε μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τῆς συζύγου του (2.78).

ყოველივეს ყურს რომ უდგებდა, თავბრუდასხმულ, ზღვაგამოვლილ
კაპიტან კანდაკისს ფანტაზია უღიზიანდებოდა. გარეთ გამოსული
გადააწყდებოდა ხოლმე ნაცნობ მეზღვაურებს და იწყებოდა სად-
ღეგრძელოები: მშვიდობით დაბრუნებისა, კეთილად დასასრულისა.
იცლებოდა შვიდი-რვა სასმისი რომით და ზღვის, დედის ქოთქოთისა
და სასმელისაგან სამკეც დაბორიალებული კაპიტანი გვიანღა აღწევდა
სახლამდე. მაშინ ვანდალური სცენები იმართებოდა მასსა და ცოლს
შორის (… q’ovelives q’urs rom ugdebda, tavbrudaskhmul, zghvagamovlil
k’apit’an k’andak’iss pant’azia ughiziandeboda. Garet gamosuli gadaats’q’deboda
kholme natsnob mezghvaurebs da its’q’eboda kholme sadghegrdzeloebi : msh-
vidobit dabrunebisa, k’etilad dasasrulisa. Itsleboda shvidi-rva sasmisi romit da
zghvis, dedis kotkotisa da sasmelisagan samk’ets daborialebuli k’apit’ani gvian-
gha aghts’evda sakhlamde. Mashin vandaluri stsenebi imarteboda massa da tsols
shoris)3.

Σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση, ἀντὶ μιᾶς ὁλόκληρης πρότασης τοῦ πρωτοτύ-
που ἔχουμε τρεῖς προτάσεις στὴ μετάφραση. Θὰ μπορούσαμε νὰ ἀναφέ-
ρουμε πολλὰ παραδείγματα παρόμοιου χαρακτήρα.

Ὅμως εἶναι δύσκολο πάντα νὰ ἀποφεύγεις τὴν ἐπίδραση τῆς ἑλληνικῆς
γλώσσας γενικῶς καὶ τοῦ Παπαδιαμάντη. Ἡ ἑλληνικὴ σύνταξη διαφέρει
ἀπὸ τὴ γεωργιανή, γι’ αὐτὸ μερικὲς φορὲς οἱ προτάσεις στὴ γεωργιανὴ με-
τάφραση ἔχουν ἑλληνικὴ δομή. Ἀφοῦ θεωροῦν πὼς ἡ μετάφραση εἶναι τὸ
διαβατήριο γιὰ τὸ ταξίδι τοῦ λογοτεχνικοῦ κειμένου στὸν χῶρο καὶ στὸν
χρόνο, χρειάζεται καιρὸς γιὰ νὰ φανεῖ ἡ προσέγγιση τοῦ εὐρύτερου κοινοῦ
γεωργιανῶν ἀναγνωστῶν.

Τὰ ἀριστουργήματα δὲν μεταφράζονται μόνο μιὰ φορά, ἀλλὰ διάφορες
γενιὲς πάλι καὶ πάλι μεταφράζουν τὸν Ὅμηρο, τὸν Σαίξπηρ, τὸν Βύρωνα
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κλπ. Εἴμαστε σίγουροι ὅτι θὰ παρουσιαστοῦν οἱ καινούργιες μεταφράσεις
ἀπὸ τοὺς φοιτητὲς ποὺ σήμερα σπουδάζουν στὸ τμῆμα Νεοελληνικῶν
Σπουδῶν τοῦ Ἰνστιτούτου Κλασικῶν, Βυζαντινῶν καὶ Νεοελληνικῶν
Σπουδῶν τοῦ Κρατικοῦ Πανεπιστημίου Τιφλίδας καὶ εἶναι σὲ θέση νὰ κρί-
νουν τὰ ἔργα τοῦ Ἀλ. Παπαδιαμάντη καθὼς καὶ τὶς μεταφράσεις τους.

Ἀγγίζοντας τὸ θέμα τῆς διδασκαλίας τῶν ἔργων τοῦ Παπαδιαμάντη,
δὲν μποροῦμε νὰ μὴν ἀναφέρουμε τὸ γεγονὸς ὅτι πρὶν μερικὰ χρόνια ἡ δι-
δασκαλία τοῦ Παπαδιαμάντη στοὺς γεωργιανοὺς φοιτητὲς ἦταν σχεδὸν
ἀδύνατη λόγῳ τῆς ἔλλειψης μεταφράσεων. Σὲ ἕνα ἑξάμηνο ἐκπαιδευτικοῦ
ἔτους οἱ φοιτητὲς κατάφερναν νὰ καταλαβαίνουν μόνο τὴν ὑπόθεση τῶν
ἔργων καὶ δὲν προλαβαίναμε νὰ κάνουμε γλωσσολογική, λογοτεχνικὴ
καὶ στιλιστικὴ ἀνάλυση κειμένων. Ὅμως ἡ ἐμφάνιση γεωργιανῶν μετα-
φράσεων τῶν διηγημάτων τοῦ Παπαδιαμάντη καθὼς καὶ τοῦ μυθιστορή-
ματος «Φόνισσα» διευκόλυνε τὴν κατάσταση.

Γενικῶς τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουμε τώρα στὴν πορεία τῆς
διδασκαλίας τῶν ἔργων τοῦ Παπαδιαμάντη στοὺς γεωργιανοὺς φοιτητὲς
συμπίπτουν μὲ τὰ προβλήματα τῆς μεταφραστικῆς διαδικασίας. Ὅπως
ἀναφέραμε προηγουμένως, ἡ γλώσσα τοῦ συγγραφέα παραμένει ἡ ση-
μαντικότερη δυσκολία ποὺ συναντιέται.

Οἱ φοιτητὲς βεβαίως δυσκολεύονται νὰ καταλάβουν τὴ γλώσσα τοῦ
Παπαδιαμάντη. Γιὰ ἕνα ἄτομο ποὺ μαθαίνει τὰ ἑλληνικὰ 3-4 χρόνια εἶναι
σχεδὸν ἀδύνατο νὰ καταλάβει τὸν συνδυασμὸ τῆς καθαρεύουσας μὲ τὴ
σκιαθίτικη διάλεκτο. Ἂν πιάσει κανεὶς μόνο τὸ νόημα τοῦ ἔργου, θὰ μείνει
στὴν ἀνάμνησή του ὡς ἀστυνομικοῦ δελτίου καὶ ὄχι ὡς λογοτεχνικοῦ κει-
μένου. Ἔτσι ἡ καλύτερη λύση εἶναι νὰ διαβαστεῖ καὶ τὸ πρωτότυπο καὶ ἡ
μετάφραση.

Μερικὲς φορὲς ἕνας φοιτητὴς καταλαβαίνει τὸ περιεχόμενο τοῦ ἠθο-
γραφικοῦ διηγήματος, ἀλλὰ χρειάζονται καὶ ἄλλες γνώσεις, γιὰ παρά-
δειγμα εἶναι ἀπαραίτητο νὰ γνωρίζει τὴ νεοελληνικὴ ἱστορία, λαογραφία,
ἢ τουλάχιστον τὸ ἠθογραφικὸ περιβάλλον τῆς ἐποχῆς γιὰ νὰ καταλάβει τὸν
χαρακτήρα τῶν ἡρώων τοῦ ἔργου καὶ τὴν ψυχολογία τῶν πράξεών τους.
Στὴ λύση αὐτοῦ τοῦ προβλήματος μᾶς βοηθᾶνε οἱ σειρὲς μαθημάτων γιὰ
ἠθογραφικὰ διηγήματα καὶ ἑλληνικὴ λαογραφία, ποὺ διδάσκονται στὸ
προαναφερόμενο Τμῆμα.

Μιὰ ἄλλη δυσκολία στὴ διδασκαλία τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι ἡ μονα-
δικότητά του. Συνήθως δὲν εἶναι εὔκολο νὰ καταλαβαίνεις τοὺς ξένους
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καλλιτέχνες καὶ συγγραφεῖς οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν οὔτε προγόνους καὶ οὔτε
ἀπογόνους στὴν τέχνη τους, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀνήκουν σὲ κανένα ρεῦμα – καὶ
ὁ Παπαδιαμάντης εἶναι ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ παραμένουν μόνοι, μοναχοί, ξε-
χωριστοί, ἀνεξάρτητοι καὶ στὴ ζωὴ καὶ στὸ ἔργο.

Οἱ ὑπάρχουσες μεταφράσεις βοηθᾶνε σημαντικὰ στὴ διδασκαλία μὲ τὶς
παρατηρήσεις ποὺ συνοδεύουν τὸ γεωργιανὸ κείμενο. Στὶς περιπτώσεις το-
πωνυμίων καὶ ἱστορικῶν προσώπων καὶ γεγονότων, ποὺ γιὰ τοὺς Ἕλλη-
νες ἀναγνῶστες δὲν χρειάζονται ἐξηγήσεις, ἡ μεταφράστρια προσφέρει σχό-
λια ὅπου δίνει πληροφορίες γιὰ τὸ συγκεκριμένο τοπίο, τὸ πρόσωπο καὶ τὸ
γεγονός, ποὺ εἶναι ἄγνωστα γιὰ τὸν γεωργιανὸ ἀναγνώστη. Γιὰ παρά-
δειγμα, στὴν περίπτωση τοῦ Καποδίστρια ὁ ὁποῖος γιὰ κάθε Ἕλληνα εἶ-
ναι πολὺ γνωστὸ πρόσωπο τῆς ἱστορίας του, ἕνας γεωργιανὸς ἀναγνώστης
ἢ φοιτητὴς ποὺ δὲν ἔχει σπουδάσει ἀκόμα τὴν ἱστορία τῆς Ἑλλάδας, μπο-
ρεῖ νὰ μὴν κατέχει πληροφορίες γι’ αὐτὴ τὴν προσωπικότητα, γι` αὐτὸ ἡ με-
ταφράστρια δίνει σχόλιο, ὅπου ἐξηγεῖ ποιὸς ἦταν ὁ Καποδίστριας4.

Βασιζόμενοι στὴν ἐμπειρία μας ποὺ μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι καὶ τόσο μα-
κρόχρονη, μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι οἱ μεταφράσεις τῶν ἔργων τοῦ Παπα-
διαμάντη παίζουν οὐσιώδη ρόλο στὴν πορεία τῆς διδασκαλίας καὶ βοηθᾶνε
γενικῶς στὸ νὰ γίνουν οἱ φοιτητές μας καλοὶ εἰδικοὶ στὸν τομέα τῆς Νε-
οελληνικῆς Φιλολογίας.

Πιστεύουμε –καὶ ἐπιδιώκουμε– οἱ ἀπόφοιτοί μας νὰ ἀποκτήσουν ἀρκετὸ
ταλέντο, γνώσεις, γοῦστο καὶ εὐαισθησία, ἀλλὰ καὶ μεγάλη ἀρετὴ καὶ με-
γαλύτερη τόλμη γιὰ νὰ μεταφράσουν στὸ μέλλον τὸν Ἀλ. Παπαδιαμάντη.

Τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ γεωργιανὲς μεταφράσεις τῶν διηγημάτων τοῦ Ἀλ.
Παπαδιαμάντη βρίσκονται στὸ μουσεῖο τοῦ συγγραφέα, στὸ πατρικό του
νησὶ τὴ Σκιάθο, μᾶς τιμᾶ ἰδιαιτέρως καὶ δίνει ὤθηση στοὺς νέους μετα-
φραστές.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΔΟΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΣ,

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΑΙ ΜΩΡΑϊΤΙΔΗ

Μιὰ ὄχι ἰδιαίτερα γνωστὴ πτυχὴ τῆς πνευματικῆς δράσης τῶν «Διόσκου-
ρων» τῆς Λογοτεχνίας μας ἀποτέλεσε ἡ προσπάθειά τους γιὰ ἐνδογλωσικὴ
μετάφραση καὶ σύνταξη ἱερῶν ἀκολουθιῶν. Καθὼς οἱ δύο Ἀλέξανδροι ὡρι-
μάζουν θὰ παρατηρήσουμε νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὴ μετάφραση καὶ ἑρμηνεία
κειμένων καὶ μὲ τὴν ὑμνογραφικὴ παραγωγή. Οἱ προσπάθειες αὐτὲς θὰ
καταστήσουν προσιτὰ στὸ εὐρὺ κοινὸ θεολογικὰ κείμενα ὄχι εὔληπτα
λόγῳ γλώσσας καὶ θὰ τύχουν λαμπρῆς ὑποδοχῆς ἀπὸ τοὺς «φιλόμουσους
καὶ θεοφιλεῖς» ἀναγνῶστες. Παράλληλα ἐπιτυχημένο θεωρεῖται τὸ ἐγχεί-
ρημά τους γιὰ σύνταξη, συμπλήρωση καὶ διόρθωση ἱερῶν ἀκολουθιῶν, πα-
ρακλητικῶν Κανόνων καὶ τροπαρίων πρὸς τιμὴν τῆς Παναγίας καὶ τῶν
Ἁγίων.

Ἡ θρησκεία ἦταν γι’ αὐτοὺς ὄχι ἁπλὰ ἕνα σύστημα ἀρχῶν καὶ κανό-
νων ἀλλὰ βίωμα, τὸ ὁποῖο εἶχε καλλιεργηθεῖ ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία, κα-
θώς, ὅπως ἀναφέρει ὁ Μωραϊτίδης «…Ὅταν εἴμεθα παιδιά, συνοδεύαμε (μὲ
τὸν Παπαδιαμάντη) τὴ νύχτα τὸν παπὰ ποὺ ἐπήγαινε στὰ ἐξωκκλήσια νὰ
λειτουργήσῃ. Ὢ ἤτανε ὡραῖα παιδί μου ἐκεῖνα τὰ χρόνια. Ἐπηγαίναμε
στοὺς μακρινοὺς δρόμους, μᾶς ἐφώτιζε τὸ φεγγάρι καὶ ἐψέλναμεν καὶ οἱ
τρεῖς μὲ γοργὸν ἦχο…»1, ἢ «… παιδίον τοῦ Ἑλληνικοῦ σχολείου μὲ εἶχε πά-
ρει μαζί του ὁ γέρο-Παπα Νικόλας, νὰ τὸν συλλειτουργήσω»2. Χαρακτη-
ριστικό τους ἐπίσης ἦταν ἡ φιλαναγνωσία καὶ οἱ πνευματικὲς ἐνασχολή-
σεις ἀπ’ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς τους. Πρόκειται γιὰ κάτι σχετικὰ
ἀσυνήθιστο γιὰ τὰ ἐπαρχιακὰ δεδομένα τῆς Σκιάθου: «… ἐνθυμοῦμαι τὰ

1 Στέφ. Δάφνη, «Ὁ Ἐρημίτης τῶν Ἀθηνῶν, Πῶς ζῇ ὁ Ἀλεξ. Μωραϊτίδης. Αἱ τελευ-
ταῖαι ἡμέραι τοῦ Παπαδιαμάντη», ἐφημ. Ἀθῆναι, 2 Μαρτίου 1919.

2 Ἀλεξ. Μωραϊτίδου, Μὲ τοῦ Βορηᾶ τὰ Κύματα, Ταξείδια - Περιγραφαί - Ἐντυπώ-
σεις, Σειρὰ Δ΄ (1925), ἐκδ. Ι. Ν. Σιδέρη, σ. 113.



παιδικὰ μὲ τὸν Παπαδιαμάντη παιγνίδια μας ὅτε ἀντὶ νὰ διασκεδάζωμεν
μὲ τὴν ἄγραν ἰχθύων ἢ κυνηγοῦντες εἰς τὰς ὑφάλους τοὺς καρκίνους, μα-
θηταὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου, ἐγυμναζόμεθα, τὰς ὥρας τῆς σχολῆς, συν-
θέτοντες στίχους ἢ γράφοντες λόγους!»3.

Ὁ Παπαδιαμάντης καὶ ὁ Μωραϊτίδης ὡς μεταφραστὲς ἐκκλησιαστικῶν
κειμένων

Ὁ Παπαδιαμάντης ἤδη ἀπὸ τὴ νεαρή του ἡλικία προβληματίζεται ὡς πρὸς
τὸ θέμα τῆς μεταγραφῆς ἐκκλησιαστικῶν κειμένων. Παρότι ὁ ἴδιος εἶναι
ἀντίθετος στὴν ἀπόδοση σὲ δημοτικὴ γλώσσα τῶν λειτουργικῶν κειμένων
τῆς Ἐκκλησίας μας, σὲ ἔργα του εἶναι συχνὴ ἡ μεταφορὰ στίχων τῆς
ὑμνογραφικῆς μας παράδοσης, σὲ μιὰ λιγότερο λόγια γλώσσα. Ἤδη ἀπὸ
τὴν ἡλικία τῶν 30 ἐτῶν ἔχουμε μιὰ ἔμμεση μεταγραφὴ ψαλμῶν καὶ
ὕμνων, μέσα ἀπὸ κείμενα ποὺ χαρακτηρίζονται ἀπὸ λογοτεχνικὴ μορφὴ καὶ
ἀποτελοῦν τὰ θρησκευτικά του ποιήματα. Ἀλλὰ καὶ τὰ ποιήματα τῆς
ὕστατης περιόδου του (1909-1910), τὰ ἀφιερωμένα στὴν Παναγία κατὰ
βάση ἀλλὰ καὶ στὸν Χριστὸ καὶ στὸν Πρόδρομο, παρατηροῦμε ἀνάλογα
ἐγχειρήματα. Βέβαια σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν θὰ πρέπει νὰ λησμονοῦμε
τὸ πλῆθος τῶν στίχων τῆς ὑμνογραφίας μας ποὺ συναντᾶμε διάσπαρτους
στὰ διάφορα διηγήματά του4.

Ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ Γέροντος Δανιήλ, ὁ Μωραϊτίδης,
στὴ γεροντική του πλέον ἡλικία, ἀσχολεῖται μὲ τὴ μετάφραση (μεταγραφὴ
ὅπως ἀναφέρει) ἔργων ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστική μας παράδοση. Ἡ συμ-
βουλὴ τοῦ Πνευματικοῦ του γιὰ ἀπομάκρυνση ἀπὸ καθετὶ κοσμικό, ἀλλὰ
καὶ ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴ λογοτεχνία, τὸν ὠθοῦν πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή.
Ἡ μετάφραση καὶ ἑρμηνεία κειμένων μαζὶ μὲ τὴν ὑμνογραφικὴ παραγωγή,
θὰ εἶναι οἱ μόνες του πνευματικὲς ἐνασχολήσεις στὰ τελευταῖα χρόνια τῆς
ζωῆς του. Σημειώνει χαρακτηριστικά: «Καὶ ἐξηκολούθησα πάλιν τὴν προ-
σφιλῆ μου λογοτεχνικὴν ἐργασίαν, ἀλλ’ εἰς κύκλον ἄλλον πλέον, κύκλον
ἱερόν, ὅστις ἀπὸ μικρὸν μὲ κατέθελγεν. Ἤρχισα ἀπὸ τοῦ ἔτους 1911
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3 Ἀλεξ. Μωραϊτίδου, Μὲ τοῦ Βορηᾶ τὰ Κύματα, τόμ. Α΄ (1922), ὅ.π., σ. 4.
4 Γιὰ ἀναλυτικότερη παρουσίαση τοῦ θέματος βλ. τὴν ὁμιλία τοῦ Δημ. Κοσμόπουλου

στὸ ἴδιο συνέδριο: «Ὁ Παπαδιαμάντης ὡς μεταφραστὴς τῶν Ψαλμῶν καὶ τῶν
ἐκκλησιαστικῶν κειμένων. Οἱ ἀπόψεις του γιὰ τὴ γλώσσα τῆς ὑμνογραφίας καὶ τῆς
λατρείας», http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=184.



μακρὰν μεταφραστικὴν ἐργασίαν ἐπὶ τῶν ἔργων τῶν ἁγίων Πατέρων, καὶ
ἰδίως τῶν τριῶν Μεγάλων Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀπομα-
κρυνθεὶς τελείως ἀπὸ τῆς δημοσίου ὑπηρεσίας καὶ ἀπὸ πάσης δημοσιο-
γραφικῆς ἐργασίας, καὶ ἐν γένει λογοτεχνικῆς ἄλλης, καὶ περιορισθεὶς εἰς
τὸ νὰ δημοσιεύω ἐν βιβλίοις τὴν νέαν ἐργασίαν μου αὐτήν, ἂν ἠδυνάμην»5.
Ἡ μεταφορὰ τῶν κειμένων αὐτῶν στὴν καθομιλουμένη δὲν ἦταν κάτι τὸ
πρωτόγνωρο γιὰ τὸν Μωραϊτίδη. Ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ὅπου ἔψαλλε στὸν
Ἅγιο Ἐλισσαῖο, ἑρμήνευε πρὸς ὠφέλεια τοῦ ἐκκλησιάσματος θεολογικὰ
κείμενα6.

Ἔτσι τὸ 1914 δημοσίευσε τὴ μετάφραση στὶς «Ὁμιλίες στοὺς Ψαλ-
μούς, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου» μὲ ἀρκετὰ προλεγόμενα καὶ πολλὲς κρι-
τικὲς καὶ ἑρμηνευτικὲς σημειώσεις. Γιὰ τὸν Ἅγιο αὐτὸν ὁ Μωραϊτίδης νιώ-
θει βαθὺ σεβασμὸ καὶ ἰδιαίτερη ἀγάπη, καθὼς τὰ ἔργα του διακρίνονται
«διὰ τὸ ἀνθηρὸν καὶ ἐπίχαρι τῆς Ἀττικῆς διαλέκτου ἣν μετὰ περισσῆς κομ-
ψότητας καὶ εὐστροφίας μεταχειρίζεται»7, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ ὑπῆρξε ἐκεῖνος
ποὺ καθόρισε τοὺς κανόνες οἱ ὁποῖοι διέπουν κάθε Μοναστικὴ κοινότητα.
Θεωρεῖ τὴν ἐργασία τοῦ αὐτὴ ὡς μία ἀπὸ τὶς καλύτερες, ἀφοῦ προσπάθησε
νὰ διατηρήσει τὴ χάρη τῶν Πατερικῶν κειμένων, μένοντας ὅσο πιὸ κοντὰ
μποροῦσε στὸ πρωτότυπο. Οἱ Ὁμιλίες τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἶναι γι’
αὐτὸν ἡ «ποιητικότερη ἔκφραση τῶν ἀνθρωπίνων αἰσθημάτων»8.

Ὁ Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνὸς εἶναι ὁ δεύτερος ἀπὸ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες
ποὺ γοητεύει τὸν Μωραϊτίδη. Τὸ 1922 ἐκδίδει τὸ «Παρθενίας Ἐγκώμιον»
τὸ ὁποῖο περιέχει δύο μεγάλα ποιήματα (3.500 στίχοι) τοῦ Γρηγορίου, σὲ
ἔμμετρη μετάφραση μὲ πρόλογο καὶ διαφωτιστικὲς σημειώσεις. Τὰ κείμενα
αὐτὰ τὰ μετέφρασε ἀρχικὰ σὲ πεζὸ λόγο, ἀλλὰ ὅταν μελέτησε τὴν ἀντί-
στοιχη Λατινικὴ μετάφραση ποὺ ἦταν ἔμμετρη, ἀποφάσισε νὰ κάνει κάτι
ἀνάλογο, καθὼς θεωροῦσε ὅτι «τὸ ποίημα ἵνα ἔχῃ ζωήν, πρέπει διὰ ποι-
ήματος πάλιν νὰ μεταφράζεται». Κατόπιν συμβουλῆς καὶ παρότρυνσης τοῦ
Δροσίνη, δὲν κάνει χρήση ὁμοιοκαταληξίας, ἐφόσον πρόκειται γιὰ ἐπίπονη
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5 Ἀλεξ. Μωραϊτίδου, Μὲ τοῦ Βορηᾶ τὰ Κύματα, τόμ. Γ΄ (1924), ὅ.π., σ. 7.
6 Ἀρχιμ. Φιλοθέου Ζερβάκου, «Ἀναμνήσεις μου ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντην καὶ τὸν Μω-

ραϊτίδη», περ. Κιβωτός, ἔτος β΄, Φεβρουάριος 1953, ἀρ. φύλλ. 14 , ἐκδ. Ἀστήρ, σ. 46.
7 Ἀλεξ. Μωραϊτίδου, «Τὰ κάλανδά μας», ἐφημ. Πρωτοχρονιάτικη Ἀκρόπολις, 1

Ἰανουαρίου 1896.
8 Ἀλεξ. Μωραϊτίδου, Μὲ τοῦ Βορηᾶ τὰ Κύματα, τόμ. Στ΄ (1927), ὅ.π., σ. 9.



καὶ χρονοβόρo διαδικασία9. Ὁ στίχος ποὺ τελικὰ χρησιμοποιεῖται εἶναι ὁ
ἰαμβικὸς δεκαπεντασύλλαβος σὲ καθαρεύουσα10. Τὸ ἔργο αὐτὸ τὸ ἀφιε-
ρώνει στὴ Μονὴ Κεχροβουνίου, ὅπου βρίσκονται τὰ ὀστὰ τῆς συζύγου του.
Τὸ 1925 δημοσιεύει σὲ ἔμμετρη μετάφραση τὰ «Ποιήματα», τμῆμα ἀπὸ τὰ
«Ἔπη» τοῦ σεπτοῦ ἱεράρχη. Ἐδῶ περιέχονται καὶ τρεῖς ἐπιστολὲς τοῦ Γρη-
γορίου πρὸς τὸν Μέγα Βασίλειο. Θεωρεῖ ἀναγκαῖο νὰ εἰσαχθεῖ τὸ ἔργο στὰ
σχολεῖα, καθὼς συμβάλλει ἀποφασιστικὰ στὴ διαμόρφωση τοῦ χαρα-
κτήρα τῶν νέων, στὴν ἠθικὴ διαπαιδαγώγηση καὶ στὴν πνευματική τους
ἐξύψωση.

Οἱ προσπάθειές του αὐτές, νὰ καταστήσει προσιτὰ στὸ εὐρὺ κοινὸ κεί-
μενα ὄχι εὔληπτα λόγῳ γλώσσας, τυγχάνουν λαμπρῆς ὑποδοχῆς ἀπὸ
τοὺς «φιλόμουσους καὶ θεοφιλεῖς»11 ἀναγνῶστες του. Τὸ ἐπιστέγασμά
τους εἶναι οἱ ἔπαινοι καὶ οἱ εὐλογίες τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσο-
στόμου, ὁ ὁποῖος ἐπαινεῖ «… ἀπὸ μέσης ψυχῆς τὸν μετὰ τοσαύτης χάρι-
τος ἅμα δὲ καὶ εὐσεβείας τέρποντα καὶ διδάσκοντα τὸν ἑλληνικὸν λαὸν καὶ
ποδηγετοῦντα αὐτὸν διὰ τῆς λογοτεχνίας εἰς τὴν ἀρετήν»12.

Τὸ κύκνειο ἄσμα τοῦ Μωραϊτίδη ἐκδοτικά, εἶναι τὰ «Δύο ὑπομνήματα
τοῦ ἱεροῦ Θεοφυλάκτου εἰς τὴν πρὸς Τιμόθεον Α΄ καὶ Β΄ ἐπιστολὴν τοῦ ἀπο-
στόλου Παύλου». Ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο τμήματα καὶ εἶναι ἀφιερωμένο στὸν
Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Ἰωακεὶμ τὸν Γ΄, τοῦ ὁποίου περιέχεται καὶ εὐχα-
ριστήρια ἐπιστολή. Τὸ πρῶτο μέρος, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ μετάφραση καὶ τὶς πα-
ρατηρήσεις, περιέχει τὴν ὑπόθεση τῆς ἐπιστολῆς καὶ τὴ βιογραφία τοῦ ἱεροῦ
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9 «Ἀπ’ αὐτὴν τὴν φιλοτιμίαν κατεχόμενοι, ἀλλὰ διστάζοντες διὰ τὸν ἀπαιτούμενον κό-
πον, καὶ ἰδίως διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ὁμοιοκαταληξίας, ἡμέραν τινὰ συναντήσαντες
τὸν πολυαγάπητον φίλον ἡμῶν κ. Γ. Δροσίνην τοῦ ἀφηγήθημεν τὸν πόθον μας, ἀλλὰ
καὶ τοὺς δισταγμούς μας διὰ τὴν ἐπίπονον ὁμοιοκαταληξίαν. – Κάμε τοὺς στίχους
χωρὶς ὁμοιοκαταληξίαν, λέγει ἀμέσως. Δὲν εἶναι ἀνάγκη. Ἐγὼ ἔχω πλείστας ὄσας
μεταφράσεις δημοσιεύσει χωρὶς ὁμοιοκαταληξίαν». Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν
Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ τοῦ Θεολόγου. Παρθενίας ἐγκώμιον. Δύο μακρὰ ποιήματα
ἐκ τῶν Ἐπῶν μεταγραφέντα ἐμμέτρως εἰς τὴν νεοελληνικὴν διάλεκτον μετὰ προ-
λεγομένων καὶ διαφωτιστικῶν σημειώσεων ὑπὸ Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδου, ἐκδ. Ι. Ν.
Σιδέρη, Ἀθήνα 1922, σ. 14.

10 Π. Β. Πάσχου, «Ὁ μεταφραστὴς καὶ φίλος τῶν Ἁγίων Πατέρων», πρόλογος στὸν
τόμο: Ἀλεξ. Μωραϊτίδου, Χριστουγεννιάτικα καὶ ἄλλα διηγήματα, τόμ. Β΄, ἐκδ.
Ἀστήρ, Ἀθήνα 1976, σ. ιθ΄.

11 Ἀλεξ. Μωραϊτίδου, Μὲ τοῦ Βορηᾶ τὰ Κύματα, τόμ. Στ΄ (1927), ὅ.π., σ. 10.
12 Ἀλεξ. Μωραϊτίδου, Μὲ τοῦ Βορηᾶ τὰ Κύματα, τόμ. Ε´ (1926), ὅ.π., σ. 5.



Θεοφύλακτου. Στὸ τέλος παρατίθενται πληροφορίες γιὰ τὶς αἱρέσεις καὶ τὰ
σχίσματα, καθὼς καὶ τὴ θεία λατρεία κατὰ τοὺς ἀποστολικοὺς χρόνους.
Στὸ δεύτερο μέρος, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ μετάφραση καὶ τὰ σχόλια τοῦ Μωραϊτίδη,
συναντᾶμε τὴν ὑπόθεση τῆς ἐπιστολῆς καὶ τὴν περιγραφὴ τοῦ μαρτυρικοῦ
θανάτου τοῦ Τιμόθεου13. Ὅλες τὶς παραπάνω ἐκδόσεις ἐπιμελήθηκε ὁ
ἐκδοτικὸς οἶκος Ι. Ν. Σιδέρη.

Στὴν τελευταία περίοδο τῆς ζωῆς του, τὴν «ἀθόρυβο καὶ ἡσυχαστική»14,
ἐκτὸς ἀπὸ τὰ κείμενά του τὰ ὁποῖα περιέχονται σὲ αὐτοτελεῖς τόμους, ὁ
Μωραϊτίδης μετέφρασε καὶ ἀρκετὰ ἄλλα ἀποσπάσματα τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου καὶ τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Μάλιστα ὁ στόχος του, ἂν
ζοῦσε, ἦταν νὰ μεταφράσει τὰ Ἅπαντά τους, ὅπως γράφει στὸν ἀρχιμαν-
δρίτη Φιλόθεο Ζερβάκο15. Ἰδιαίτερη προτίμηση ἐκφράζει πρὸς τὰ δίστιχα καὶ
τὰ τετράστιχα τοῦ Γρηγορίου. Σ’ αὐτὰ ἄλλωστε ἀφιερώνει τὸ χρονογρά-
φημά του «Ἡ Βασίλισσα τῶν Ὡρῶν», καθὼς μέσα τους «διαλάμπει ἁγνῆς
ἀττικῆς μούσης χάρις, βαπτισμένη καὶ μυρωμένη μέσα εἰς τὸ ὑψηλὸν τῆς
Ἁγίας Τριάδος μυστήριον […] παρ’ ἧς ἀκενώτως καὶ χρυσορεύστως ρε-
ούσης ἤντλησαν μετὰ τέσσαρας αἰῶνας τοὺς γλυκυτέρους ὕμνους τῶν ἐν
τῇ ἱερᾷ ἀκολουθίᾳ, οἱ δύο ἱεροψάλται τῆς Ἐκκλησίας μας Κοσμᾶς καὶ Δα-
μασκηνός»16. Κάποια ἀπὸ αὐτὰ τὰ δίστιχα καὶ τετράστιχά του, ἀλλὰ καὶ
ἐπιγράμματα, τὰ δημοσιεύει στὰ θρησκευτικὰ περιοδικὰ Τρεῖς Ἱεράρχαι καὶ
Καινὴ Κτίσις. Ἐπίσης ὁρισμένες ἄλλες μεταφραστικές του ἀπόπειρες
ἀποστέλλει σὲ Μονὲς τῶν Κυκλάδων πρὸς μοναχὲς μὲ τὶς ὁποῖες διατη-
ρεῖ στενὴ ἐπικοινωνία, ὡς ἐλάχιστο δεῖγμα σεβασμοῦ καὶ ἐκτίμησης17. Τέ-
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13 Βλ. σχετ.: Δύο ὑπομνήματα τοῦ ἱεροῦ Θεοφυλάκτου εἰς τὴν πρὸς Τιμόθεον Α΄ καὶ
Β΄ ἐπιστολὴν τοῦ ἀποστόλου Παύλου, Μεταγραφέντα εἰς τὸ σύνηθες ἰδίωμα τῆς κα-
θωμιλημένης χάρις τῶν πολλῶν ὑπὸ τοῦ λογογράφου Α. Μωραϊτίδου, Βιβλίον
Πρῶτον περιέχον τὸ ὑπόμνημα τῆς πρὸς Τιμόθεον Α΄ ἐπιστολῆς, Βιβλίον Δεύτερον
περιέχον τὸ ὑπόμνημα τῆς πρὸς Τιμόθεον Β΄ ἐπιστολῆς, ἐκδ. Ι. Ν. Σιδέρης, Ἀθήνα
1929.

14 Νικ. Ι. Ζαγανιάρη, «Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης. Μία πεντηκονταετία», περ. Σκιάθος
5 (1980), τχ. 17, σ. 45.

15 Ἀρχιμ. Φιλοθέου Ζερβάκου, «Ἀναμνήσεις μου ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντην καὶ τὸν Μω-
ραϊτίδην», ὅ.π., σ. 51.

16 «Ὁ Ταξειδιώτης (Ἀλεξ. Μωραϊτίδης), Χρονογράφημα. Ἡ βασίλισσα τῶν Ὡρῶν»,
ἐφημ. Ἀκρόπολις, 4 Μαΐου 1901.

17 «Μεταξὺ ἄλλων μετέφρασα καὶ τὸν “Διάλογον Παρθενίας καὶ Γάμου” τοῦ Γρη-



λος οἱ στενοί του φίλοι γίνονται ἀποδέκτες ἀνάλογων προσπαθειῶν, ποὺ
βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας μετὰ τὸν θάνατό του18.

Ὁ ἀπώτερος στόχος τοῦ Μωραϊτίδη ἦταν ἡ δημοσίευση σὲ τόμους τοῦ
συνολικοῦ μεταφραστικοῦ του ἔργου. Ἡ προσδοκία αὐτὴ τοῦ ἔδινε ἐλπίδα
γιὰ ζωὴ καὶ μετατρεπόταν σὲ παράκληση πρὸς τὸν Θεὸ στὴν καθημερινή
του προσευχή19. Τὰ ὕστατα χρόνια του ἀναζητοῦσε ἕναν Μαικήνα20, ὁ
ὁποῖος θὰ ἀναλάμβανε τὴ χρηματοδότηση τῆς ἔκδοσης τῶν ἀνέκδοτων κει-
μένων του21, κάτι ὅμως ποὺ δυστυχῶς δὲν κατόρθωσε τελικὰ νὰ ἐπιτύχει.

Οἱ δύο Ἀλέξανδροι ὡς ὑμνογράφοι

Ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1880 καὶ ὣς τὸ τέλος τῆς ζωῆς τους ἐκτὸς τῶν
ἄλλων δραστηριοτήτων τους ὁ Μωραϊτίδης καὶ ὁ Παπαδιαμάντης ἀσχο-
λοῦνται καὶ μὲ τὴν ὑμνογραφία, μὲ τὸν πρῶτο νὰ ἔχει σαφῶς μεγαλύτερη
παραγωγή. Πρόκειται γιὰ σύνταξη, συμπλήρωση καὶ διόρθωση ἱερῶν ἀκο-
λουθιῶν, παρακλητικῶν Κανόνων καὶ τροπαρίων πρὸς τιμὴν τῆς Παναγίας
καὶ τῶν Ἁγίων. Ὁρισμένα ἀπ’ αὐτὰ τὰ συνέθεσαν κατόπιν παρακλήσεων
ἀπὸ προσφιλῆ τους πρόσωπα, ἐνῶ ἄλλα μὲ σκοπὸ τὴν ἀτομική τους κά-
θαρση.

Τὰ παιδικὰ βιώματα σημαδεύουν ἀνεξίτηλα τὴν εὐαίσθητη ψυχή τους
καὶ διαμορφώνουν ἕναν θρησκεύοντα ἐσωτερικὸ κόσμο. Μέσα τους ἀρχί-
ζει νὰ ζεῖ ἡ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση μὲ τὸν λαϊκὸ μοναστικό της χαρα-
κτήρα. Ὁ Βαγγέλης Σκουβαρᾶς, στὸν ὁποῖο ἀνήκει καὶ ἡ πιὸ ὁλοκληρω-
μένη καὶ ἐκτενὴς μελέτη, σημειώνει σχετικά: «Γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη καὶ
τὸν Μωραϊτίδη […] ἡ ἐπιστημονικὴ θεώρηση τῆς ὑμνολογίας, ποὺ βάθαινε
καὶ πλάταινε ὅσο ὡρίμαζαν, ἦταν ἕνα ἁπλὸ ἐπιστέγασμα μιᾶς βαθύρριζης
μουσικῆς καὶ καλολογικῆς πίστης. Στὸ μουσικοφιλολογικὸ αὐτὸ εἶδος δὲν
προβληματίστηκαν ποτὲ τους σὰν κατηχούμενοι καὶ δόκιμοι μύστες.
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γορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ εἰς δακτυλικοὺς στίχους […] καὶ τὸν ἔστειλα εἰς μίαν
ἀδελφὴν τῆς Μονῆς Πάρου», Στεφ. Δάφνη, «Ὁ Ἀλεξ. Μωραϊτίδης ὑμνογράφος. Ἡ
κυρία τῶν Ἀγγέλων», ἐφημ. Ἀθῆναι, 10 Μαρτίου 1919.

18 «Ὁ Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης μεταφραστὴς τοῦ Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ» (ἀνυ-
πόγραφο), περ. Ἑλληνικὰ Γράμματα, ἔτος Γ΄ (1929), τόμ. Ε΄, ἀρ. φύλλ. 75, σ. 711.

19 Ἀλεξ. Μωραϊτίδου, Μὲ τοῦ Βορηᾶ τὰ Κύματα, τόμ. Στ΄ (1927), ὅ.π., σ. 10.
20 Ἀλεξ. Μωραϊτίδου, Μὲ τοῦ Βορηᾶ τὰ Κύματα, τόμ. Γ΄ (1924), ὅ.π., σ. 7.
21 Βλ. σχετ. Ἰω. Ν. Φραγκούλα, Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης (1850-1929), ὅ.π., σ. 79.



Ἦσαν φτασμένοι καὶ δεχτικοὶ τῆς ὀμορφιᾶς του μιᾶς ἐξ ἀρχῆς»22. Ἄλλω-
στε καὶ οἱ δύο διακρίνονταν γιὰ τὴν ψαλτική τους δεινότητα. Ὁ πατὴρ Φι-
λόθεος Ζερβάκος παρατηρεῖ πὼς «ἔψαλλον […] ὄχι μὲ φωνὰς θυμελικὰς
καὶ βοὰς ἀτάκτους καὶ ἀναρμόστους, ἀλλά, ὡς λέγει ὁ Δαβίδ, μὲ σύνεσιν,
μὲ συναίσθησιν, μὲ φόβον καὶ τρόμον. […] Ὅταν ἔψαλλον οἱ δύο Ἀλέξαν-
δροι […] ἔψαλλον μὲ τόσην προσοχήν, ταπείνωσιν, κατάνυξιν καὶ συντριβὴν
καρδίας, ποὺ ἐνόμιζες ὅτι προσηύχοντο, ὅτι ἵσταντο ἐνώπιον τοῦ ἀοράτως
παρισταμένου καὶ πανταχοῦ παρόντος Παντοδυνάμου καὶ Παντοκράτορος
Θεοῦ».

Γενικὰ τὰ ὑμνογραφήματα ἀποτελοῦν ἀβίαστη προβολὴ τοῦ προσωπι-
κοῦ τους βιώματος σύμφωνα μὲ τὴ μεγάλη βυζαντινὴ παράδοση. Χρησι-
μοποιοῦν ἐξωτερικὰ ἕνα καλούπι, ἕναν εἱρμό, τὸν ὁποῖον ἀκολουθοῦν πιστά,
τονικὰ καὶ μετρικά. «Ἡ πρωτοτυπία τους ἔγκειται στὴν ἔμπνευση καὶ στὸν
μέσα κόσμο τοῦ ποιήματος ποὺ χρειάζεται ὄχι συνηθισμένην ποιητικὴν ἱκα-
νότητα γιὰ νὰ μπορέσει νὰ συλληφθεῖ καὶ νὰ σωματωθεῖ σὰν λόγος μέσα
στὴν καρδιὰ τοῦ πιστοῦ δημιουργοῦ»23.

Τὰ ἔργα τῶν μεγάλων ὑμνογράφων τῆς Ἐκκλησίας μας Κοσμᾶ, Δα-
μασκηνοῦ, Γερμανοῦ, τοὺς ἐνθουσίαζαν καὶ τοὺς ἐπηρέαζαν. Κατὰ τὴ σύν-
θεση τῶν ἀκολουθιῶν ἐπικαλοῦνται τὴ θεία Χάρη, ὥστε νὰ τοὺς ἐμπνεύ-
σει καὶ νὰ τοὺς καθοδηγήσει στὸ ἔργο τους, καθὼς θεωροῦν τὴν ὁλο-
κλήρωσή του ὡς ἐκδήλωση τῆς θείας Βουλῆς. Ἐντύπωση προκαλεῖ τὸ γε-
γονὸς πὼς οὔτε ὁ Μωραϊτίδης οὔτε ὁ Παπαδιαμάντης γνώριζαν νὰ γρά-
φουν καὶ νὰ διαβάζουν τὴν «παρασημαντική», τὴ γραφὴ τῆς βυζαντινῆς
μουσικῆς24. Παρόλο ποὺ θὰ ἀναμενόταν τὸ γεγονὸς αὐτὸ νὰ δυσκολεύει στὴ
σύνθεση καὶ τὴν ἀπόδοση τῶν Ἀκολουθιῶν, ἐκεῖνοι κατάφερναν νὰ συν-
τάσσουν καὶ νὰ ἐκτελοῦν ἀλάνθαστα τοὺς ὕμνους. Τοῦτο συνέβαινε ἐπειδὴ
αἰσθάνονταν βαθιὰ τὴν ἔννοια τοῦ κειμένου καὶ τὴν ἔκφραση τῆς μελωδίας.
Διέθεταν ἐπίσης «μουσικὸ αὐτὶ» καὶ μεγάλη μνήμη, ποὺ μαζὶ μὲ τὴ θεο-
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22 Βαγγέλη Σκουβαρᾶ, Τὸ ὑμνογραφικὸ ἔργο τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη καὶ τοῦ
Ἀλέξανδρου Μωραϊτίδη, μὲ ἀνέκδοτα φιλολογικὰ καὶ μουσικὰ κείμενα, Ἀθήνα
1960, σ. 35.

23 Π. Β. Πάσχου, «Μωραϊτίδης ὁ ποιητικός», πρόλογος στὸν τόμο: Ἀλεξάνδρου Μω-
ραϊτίδου, Χριστουγεννιάτικα καὶ ἄλλα διηγήματα, τόμ. Β΄, ἐκδ. Ἀστήρ, Ἀθήνα 1976,
σ. κβ΄.

24 Ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ τῆς 15-1-1960 τοῦ ἱερέα τῆς Σκιάθου Γεωργίου Α. Ρήγα.
Βαγγ. Σκουβαρᾶ, ὅ.π., σελ. 40-41.



λογικὴ ἀνατροφή τους καθιστοῦσαν ἐφικτὴ τὴ σύνθεση, σύμφωνα μὲ τοὺς
ρυθμοὺς καὶ τὰ μέτρα τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς. Γι’ αὐτοὺς ἡ βυζαντινὴ
μουσικὴ ἦταν ἀναπαραγωγὴ στηριγμένη στὰ παιδικὰ μουσικὰ βιώματά
τους, καθὼς «ἀπομιμεῖται τὸν θροῦν τῶν φυλλωμάτων, τὴν πνοὴν τοῦ ἀνέ-
μου, τοῦ ποταμοῦ τὸν ροῦν, ὅλας τὰς μυστικὰς φωνὰς μὲ τὰς ὁποίας ἡ φύ-
σις ἀνυμνεῖ τὴν δόξαν τοῦ Δημιουργοῦ»25. Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τὸ γε-
γονὸς πὼς ὅταν συνθέτουν προτιμοῦν κατὰ βάση τὸν τέταρτο ἦχο καὶ τὸν
πρῶτο ἦχο δευτερευόντως, θέλοντας νὰ δώσουν στὰ ἔργα τους ἐντονότερη
μελωδικότητα καὶ νὰ τὰ καταστήσουν πιὸ περίτεχνα.

Ὁ Μωραϊτίδης θεωροῦσε τοὺς ἐκκλησιαστικούς του ὕμνους ὡς τὸ ἐπι-
στέγασμα τῆς παρουσίας του στὸ χῶρο τῶν γραμμάτων, πιὸ σπουδαίους
ἀκόμη κι ἀπ’ τὰ διηγήματά του26. Ὁ ἴδιος μάλιστα φρόντιζε μὲ κάθε λε-
πτομέρεια καὶ τὴν ἐμφάνιση τῶν χειρογράφων του ἀκολουθιῶν: «Καλλι-
γραφία. Θὰ ἔλεγε κανεὶς ὅτι εἶνε τοῦ τύπου. Γράμματα στρογγυλά, μὲ
μαύρη Σινικὴ μελάνη. Τὸ ἀρχικὸν κεφαλαῖον ἑκάστης παραγράφου εἶνε
πολὺ μεγάλον καὶ κόκκινον. Ἀπαράλλακτα ὅπως εἰς τὰ βιβλία τῶν ἱερο-
ψαλτῶν»27.

Μιὰ ἀτμόσφαιρα ἔντονης θρησκευτικότητας περιρρέει τοὺς στίχους
καὶ τὶς στροφὲς τοῦ ἔργου του. Ἀντικείμενό του τὸ ὑπερβατικό, ποὺ ἐπιχειρεῖ
νὰ τὸ προσεγγίσει καὶ νὰ τὸ προβάλει στὸ εὐσεβὲς κοινό. Στὶς πρῶτες του
δημιουργίες κυριαρχεῖ τὸ φυσιολατρικὸ στοιχεῖο, μὲ χαρμόσυνες, ἀναστά-
σιμες νότες. Στὸν χαρούμενο αὐτὸ τόνο συμμετέχει ὅλος ὁ περιβάλλων
χῶρος28. Ἡ φύση εἶναι ὑπηρετικὴ δύναμη τῆς ἔκφρασης τοῦ θεϊκοῦ μεγα-
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25 Στέφ. Δάφνη, «Αἱ τελευταῖαι ἡμέραι τοῦ Παπαδιαμάντη. Μία ἀκολουθία του. Τί λέ-
γει ὁ κ. Ἀλ. Μωραϊτίδης», ἐφημ. Ἀθῆναι, 10 Μαρτίου 1919.

26. «Ὥστε δὲν γράφετε πειὰ (sic) διηγήματα κ. Μωραϊτίδη; – Ὄχι. Πᾶνε ἐκεῖνα πειά
(sic). Τώρα ἔχουμε ἄλλα, ἀνώτερα. Ὕμνους εἰς τὸν Θεόν…», Στέφ. Δάφνη, «Ὁ
Ἀλέξ. Μωραϊτίδης ὑμνογράφος. Ἡ Κυρία τῶν Ἀγγέλων. Μία ὥρα στὸ κελλί του»,
ἐφημ. Ἀθῆναι, 3 Μαρτίου 1919.

27 Στὸ ἴδιο.
28 Ἐνδεικτικά: «Σταλάξατε τὰ ὄρη τῆς Σκιάθου γλυκασμὸν καὶ ὁ βουνὸς τῆς Κου-

νιστρίας σκίρτα καὶ χόρευε» (Ἰδιόμελο τῆς Θεοτόκου στὴ Λιτή), Ἀκολουθία εἰς τὴν
ἑορτὴν τῆς εὑρέσεως τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος Παναγίας τῆς Εἰκονιστρίας, Ἐπι-
μέλεια Πρωτ. Γεωρ. Σταματᾶ, Ἀθήνα 51988, σ. 40. Ἐπίσης, «Συγκλονεῖται ὁ δρυ-
μός […] εὐώδης ὁ ἀήρ, ἐξηγιάσθη φαιδρῶς, γαλήνην ἱερὰν πάντες εἰσπνέουσι»
(Κάθισμα τῆς ἑορτῆς), ὅ.π., σ. 45, «Σήμερον τὰ ὄρη τῆς Σκιάθου χαρὰ συσσείον-
ται, σήμερον ἀγαλλίασιν οἱ βουνοὶ περιζώννυνται» (ἰδιόμελον Ὄρθρου), ὅ.π., σ. 44.



λείου, ἀπόλυτα σύμφωνη μὲ τὴ βυζαντινὴ ὑμνογραφία. «Ὁ κόσμος, τὰ
φυτά, τὰ ζῶα, ὁ ἄνθρωπος ὁ ἴδιος, ὑπάρχουν μόνον ἐφ’ ὅσον σχετίζονται
πρὸς τὸ πνεῦμα, ἐφ’ ὅσον συμβολίζουν τὸ ἄυλον, ἐφ’ ὅσον τείνουν πρὸς τε-
λείωσιν»29. Στὶς Ἀκολουθίες ποὺ συνέθεσε σὲ μεγάλη ἡλικία δὲν ἀπαντᾶται
αὐτὸς ὁ θριαμβευτικὸς τόνος, ἀλλὰ ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὴν κατάνυξη,
τὴν ταπεινότητα καὶ τὴ μετάνοια30.

Μὲ δογματικὰ θέματα σπάνια καταπιάνονται καὶ οἱ δύο (ὁ Παπαδια-
μάντης σχεδὸν καθόλου καὶ τὸ μόνο ποὺ θίγει εἶναι τὸ Χριστολογικὸ
θέμα). Ὁ τελευταῖος συνθέτοντας ὕμνους μικρούς, κομψοὺς καὶ μετρικὰ
ἄρτιους, ἀρέσκεται στὸ νὰ ἐγκωμιάζει τὸν ἀσκητισμὸ καὶ νὰ ἀφιερώνει σὲ
αὐτὸν ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ ἔργου του. Ὁ Παπαδιαμάντης χρησιμοποιεῖ
στὰ ὑμνογραφήματά του δάνεια ἀπὸ κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ κά-
νει ἀναφορὲς στὸν φυτικὸ κόσμο καὶ ἰδίως στὰ ἄνθη, ὡς δηλωτικὰ ἁγνό-
τητας.

Ὁ Μωραϊτίδης τιμᾶ ἰδιαιτέρως τὴ Θεοτόκο καὶ ἀσχολεῖται μὲ τὴν οὐ-
σία δογματικῶν θεμάτων. Τὸ γεγονὸς ποὺ κάθε φορὰ ἑορτάζεται καὶ τὸ συ-
ναξάρι τοῦ ἁγίου, ἀναπτύσσεται ποιητικά, ὥστε νὰ ὑπενθυμίζεται συχνὰ
στὸν Ἑσπερινὸ καὶ στὸν Ὄρθρο κάθε Ἀκολουθίας. Στὰ ὑμνογραφήματά
του, ἂν καὶ νιώθει βαθιὰ λαχτάρα γιὰ τὴ λήψη τοῦ Ἀγγελικοῦ Σχήματος,
δὲν γίνεται κανένας ὑπαινιγμὸς γιὰ τὴν προσωπική του ζωὴ ἐκτὸς ἀπὸ μιὰ
περίπτωση31, ὅπως καὶ στὸν Παπαδιαμάντη. Σ’ ὅλα σχεδὸν ἐξαίρεται ἡ
ἀσκητικὴ διάθεση καὶ ἡ προσήλωσή του στὸ μοναχικὸ ἰδεῶδες.

Ἔντονη εἶναι ἡ ἐπίδραση παλαιότερων ὕμνων στὰ κείμενα καὶ τῶν δύο,
μὲ τὴν αὐτούσια χρήση λέξεων ἢ φράσεων, χωρὶς νὰ σημαίνει ὅτι ἀπουσιάζει
ἡ ἔμπνευση. Τὰ ὑμνογραφήματά τους εἶναι ἀποκλειστικὰ σχεδὸν προσό-
μοια, ἀκολουθοῦν δηλαδὴ τὸ μέλος καὶ τὸ μέτρο παλιότερων προτύπων.

Αὐτό, σύμφωνα μὲ κάποιους μελετητές, ἀποτελεῖ αἰσθητικὸ μειονέ-
κτημα καὶ ἔλλειψη ἔμπνευσης, καθὼς δὲν διαθέτουν «πρωτοτυπία καὶ
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29 Νικ. Β. Τωμαδάκη, Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Βυζαντινὴν Φιλολογίαν, τόμ. Α΄, Ἀθῆναι
21958, σ. 331.

30 Καλλ. Α. Σφαέλλου, «Ὁ Μωραϊτίδης ὡς ὑμνογράφος», περ. Σκιάθος, 4 (1979),
τχ.12, σσ. 63-64.

31 «Πότε ἀκούσω σου κἀγώ, ὦ Γοργοϋπήκοε Κόρη, Ὦ μοναχὲ ἀμόναχε, πῶς τὸ
Σχῆμα μιαίνεις τὸ ἄχραντον; οὕτω γὰρ ὁ ἀσύνετος, τῶν κακῶν μου εἰς αἴσθησιν
ἔλθω» (ἀπὸ τὴ Ζ΄ ὠδὴ τοῦ Ὄρθρου τῆς ἀκολουθίας τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπή-
κου, βλ. Βαγγ. Σκουβαρᾶ, ὅ.π., σ. 108).



ἔξαρση πνοῆς»32. Μάλιστα ὁ Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος πιστεύει πὼς «Δὲν
εἶναι τίποτα σπουδαῖο οἱ ὕμνοι τους. Ξαναμασήματα, μίμηση δουλικὴ τῶν
ἀρχαίων προτύπων χωρὶς τὴν ἔμπνευση καὶ τὴ δύναμη καὶ τὴ φαντασία
τῶν φημισμένων ὑμνωδῶν. Ἡ μεγάλη παράδοση ἔχει πεθάνει. Καὶ κεῖνοι
ζήτησαν νὰ τὴν ἀναστήσουν καὶ φυσικὰ δὲν τὸ πέτυχαν»33.

Ὡστόσο οἱ αἰτιάσεις αὐτὲς δὲν εἶναι βάσιμες, καθὼς οἱ προσόμοιοι κα-
νόνες ἐμφανίστηκαν ἤδη ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τῶν μεγάλων ὑμνογράφων, γεγονὸς
ποὺ ἀποδεικνύει ὅτι δὲν ἀποτελοῦσε μομφὴ τὸ νὰ στηριχτεῖ κάποιος σὲ ἤδη
δοκιμασμένες καὶ ἐπιτυχημένες μορφές. Ὅπως σημειώνει ὁ Κ. Μητσάκης,
«Οἱ ἰδιόμελοι κανόνες εἶχαν βέβαια τὸ πλεονέκτημα τῆς πρωτότυπης μου-
σικῆς σύνθεσης καὶ τῆς καινούριας μετρικῆς συγκρότησης ἀλλὰ πολὺ
συχνὰ ὑστεροῦσαν ἀπὸ ποιητικὴ ἄποψη. […] Χαρακτηριστικὴ ἀπὸ τὴν
ἄποψη αὐτὴ εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ Ἰωάννου Μαυρόποδος, Μητροπολίτη
Εὐχαΐτων (ΙΑ΄ αἰώνας), ὁ ὁποῖος ἔγραψε ἀποκλειστικὰ προσόμοιους κα-
νόνες ἀκολουθώντας γνωστοὺς εἱρμοὺς τοῦ Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ καὶ τὸ
ἔργο του θεωρεῖται ἀπὸ τὶς πιὸ εὐτυχισμένες στιγμὲς τῆς βυζαντινῆς
ὑμνογραφίας»34. Ἀνάλογες ἀπόψεις ἐκφράζει καὶ ὁ Β. Σκουβαρᾶς, ποὺ πι-
στεύει πὼς «ἡ ἐπανάληψη γνωστῶν στίχων ἢ ἡ ἐπένθεση γνώριμων βι-
βλικῶν χωρίων δὲν ζημιώνει τὸ ἔργο. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα· ἀποτελεῖ μιὰ
φωναχτὴ ὑπόμνηση γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸν συντηρητισμό της»35.

Ἀκολουθώντας τὴν εὐαγγελικὴ ρήση «Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς, ἡ ἀλήθεια καὶ
ἡ ζωή», δὲν χάνουν εὐκαιρία ὥστε νὰ καταυγάσουν μὲ φῶς τὶς συνθέσεις
τους. Κοινὸς τόπος στὶς Ἀκολουθίες τους εἶναι οἱ ἀναφορὲς στὴ Σκιάθο,
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32 Ἰω. Ν. Φραγκούλα, ὅ.π.
33 Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, «Ὁ δεύτερος παράλληλος», περ. Νέα Ἑστία, τόμ. 48, 15

Ὀκτωβρίου 1950, τχ. 559, σ. 1339. Σὲ μεταγενέστερο βέβαια δημοσίευμά του εἶναι
πολὺ πιὸ ἥπιος καθὼς ἀντιλαμβάνεται πὼς «σὲ τέτοιους χώρους (τῆς βυζαντινῆς
ὑμνογραφίας) ἡ πρωτοτυπία εἶναι ἀναγκαστικὰ περιορισμένη. […] Ἀλλὰ καὶ τὸ νὰ
συνεχίζεις τὴν παράδοση τῆς βυζαντινῆς ὑμνολογίας δὲν εἶναι μικρὴ ὑπόθεση. Καὶ
ὁ Μωραϊτίδης τὸ κατορθώνει». Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, «Ὁ Ἀλέξανδρος καὶ ὁ
Ἀνδρόνικος», πρόλογος στὸ τόμο: Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδου, Μὲ τὰ πανιά, καὶ ἄλλα
διηγήματα, τόμ. Α΄, ἐκδ. Ἀστήρ, Ἀθήνα 1976, σ. ιγ΄.

34 Κ. Μητσάκη, Θεσσαλονίκην τε. Δεκατέσσερις μελέτες νεοελληνικῆς φιλολογίας,
ἐκδ. Καστανιώτη, Ἀθήνα 1997.

35 Β. Σκουβαρᾶ, ὅ.π., σ. 52.



στὴ θάλασσα καὶ στὴν τρικυμία ποὺ τοὺς τέρπει ἰδιαίτερα36. Οἱ χοροὶ τῶν
μαρτύρων ποὺ ἑορτάζουν συμπαρασύρουν σὲ ψυχικὴ μέθη καὶ ἱερὸ ἐνθου-
σιασμὸ καὶ τοὺς συνεορτάζοντες πιστούς37. Ὅλα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα δίνον-
ται μὲ ποικίλα ἐκφραστικὰ σχήματα, ὥστε νὰ ἐνισχύεται ἡ μουσικότητα
τῶν στίχων, ὅπως ὁμοιοτέλευτα, ὑπερβατὰ ἢ καὶ λογοπαίγνια, στὴν προ-
σπάθεια τοῦ συντάκτη νὰ ἐντυπωσιάσει. Συναντῶνται ἐπίσης ἀντιθετικὰ
ζεύγη, παρομοιώσεις, μεταφορὲς καὶ πλειάδα ἐπιθέτων ποὺ κυρίως ἀνα-
φέρονται στὴ Θεοτόκο. Ἡ γλώσσα ποὺ χρησιμοποιεῖται εἶναι αὐτὴ τῆς ἐκ-
κλησιαστικῆς ποίησης, ὅπως ἔχει διαμορφωθεῖ ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ρω-
μανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, μὲ λαϊκές, ποιητικὲς38 καὶ σπάνιες λέξεις, ἀπόρροια
τῆς κλασικῆς παιδείας τῶν συγγραφέων. Ἰδιαίτερα συχνὴ εἶναι τέλος ἡ
χρήση σπάνιων μεσαιωνικῶν λέξεων, ποὺ φανερώνει τὴν ἐξοικείωσή τους
μὲ τὰ βυζαντινὰ κείμενα, ὅπως συμβαίνει ἄλλωστε καὶ μὲ ἀνάλογους νε-
ότερους ὑμνογράφους39.

Ὁ Μωραϊτίδης ἐνασχολούμενος μὲ τὴν ὑμνογραφία βρίσκει τὴν προ-
σωπική του πλήρωση. Ἰδιαίτερα τὸν συγκινεῖ ἡ ἔγκριση ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύ-
νοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς συμπλήρωσης τῆς Ἀκολουθίας τοῦ
προφήτη Ἐλισσαίου. Μάλιστα τὴν θεωρεῖ «λίαν τιμητικὴ» γιὰ τὸ πρόσωπό
του καὶ ὡς τὴν ὕψιστη βράβευση ποὺ εἶχε λάβει ὣς τότε (1924)40.

Σὲ μιὰ γενικὴ ἀποτίμηση θὰ μπορούσαμε νὰ παρατηρήσουμε πὼς τὰ
ἔργα τῶν «Διόσκουρων» τῆς Λογοτεχνίας μας κατὰ τὸν Βουτιερίδη ἀπο-
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36 Ν. Β. Σφυρόερα. «Ἀνέκδοτα γράμματα τοῦ Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδη», περ. Ἑλλη-
νικὴ Δημιουργία, 6 (1950), τχ. 64, σ. 512.

37 «Διὸ χορεύει ἐπὶ τῇ μνήμῃ σου Αἴγυπτός τε καὶ Λιβύη καὶ ἡ ἔρημος τοῦ Ἰορδάνου,
καὶ συγκαλοῦσαι ἡμᾶς εἰς πνευματικὴν εὐωχίαν…» (στιχηρὰ προσόμοια τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ), «Ἀκολουθία Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλα», Βαγγ. Σκουβαρᾶ, ὅ.π., σ. 86.

38 Κ. Μητσάκη, Θεσσαλονίκην τε…, ὅ.π., σ. 14.
39 Βλ. σχετ. «Ἕνας πατριωτικὸς ἀσματικὸς Κανόνας τοῦ ΙΗ΄ αἰώνα. Ὁ παρακλητικὸς

Κανόνας στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Προυσιώτισσας, τοῦ ἱερομονάχου Διονυ-
σίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ Εὐρυτανίας», Κ. Μητσάκη, ὅ.π., σ. 9-37.

40 «Οἱ ἀπὸ μέρους τῆς Ἐπισήμου Διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔπαινοι
μὲ συνεκίνησαν εἰς ἄκρον, μέχρι δακρύων· εἶμαι δὲ εὐτυχὴς ἀναφέρων ἐνταῦθα περὶ
τούτου, ὅπερ ἀποτελεῖ μίαν ἐπιβράβευσιν τοῦ ὅλου ἔργου μου ἐκ τῶν σπανιωτάτων,
πολὺ ἐκλαμπροτέραν τῶν ἄλλων βραβείων μου, καὶ ἕνα πολύτιμον ἐπισφράγισμα τῆς
μακρᾶς Λογοτεχνικῆς ἐργασίας μου». Μὲ τοῦ Βορηᾶ τὰ Κύματα, τόμ. Γ΄ (1924),
ὅ.π., σσ. 9-10.



τελοῦν καλὰ δείγματα τῆς μεταβυζαντινῆς ὑμνογραφίας, ἐπηρεασμένα
ἀπὸ τὴν τεχνικὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποίησης, καὶ ἀποτυπώνουν τὴ βα-
θιὰ θρησκευτικότητα τῶν συγγραφέων καὶ τὴν ἐσωτερική τους ἐνατένιση
πρὸς τὰ θεῖα καὶ ὑπερκόσμια41. Τὰ ὑμνογραφήματά τους ἀποτελοῦν ἀβία-
στη προβολὴ τοῦ προσωπικοῦ τους βιώματος ἀκολουθώντας τὴ μεγάλη βυ-
ζαντινὴ παράδοση.
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ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΜΕΝΟΣ

Ἡ εἰσήγηση θὰ ἀσχοληθεῖ κατὰ πρῶτον μὲ τὴ συχνὴ καὶ ἰδιάζουσα στὴν
παπαδιαμαντικὴ διηγηματογραφία χρήση τοῦ ἐπεξηγηματικοῦ ἤτοι, ἡ
ὁποία παρουσιάζει μίαν ἐπεξηγηματικὴ «ἀντιστροφὴ» καθὼς ἀποκαλύπτει
πὼς ὁ Παπαδιαμάντης ἀναλαμβάνει συχνὰ νὰ «μεταφράσει» τὴ λαϊκὴ καὶ
ἰδιωματική του γλώσσα χάριν τῶν ἀναγνωστῶν του πού, καθὼς φαίνεται,
εἶναι στὴ συνείδησή του ἐξοικειωμένοι σχεδὸν ἀποκλειστικὰ μὲ τοὺς λόγι-
ους γλωσσικοὺς τύπους. Ἔτσι ἀντὶ νὰ ἐπεξηγήσει τὸν λόγιο τύπο μὲ ἕνα
τῆς κοινῆς λαϊκῆς γλώσσας, κατὰ κανόνα «μεταφράζει» τὸν λαϊκὸ ἢ
ἰδιωματικὸ γλωσσικὸ τύπο μὲ μία λόγια λέξη. Παραθέτουμε ἐνδεικτικὰ με-
ρικὰ μόνον χαρακτηριστικὰ παραδείγματα, στὰ ὁποῖα καταφαίνεται ὅτι μὲ
ἀνάλογο τρόπο συχνὰ χρησιμοποιεῖ καὶ τὸν ἐπίσης ἐπεξηγηματικὸ σύνδε-
σμο δηλαδή:

Εἶχα ἐγὼ σουραύλι (ἤτοι φλογέραν), ἀλλὰ δὲν εἶχα ἀρκετὸν θράσος…1

… τεμάχια σαπρῶν ξύλων ἀπὸ ξεχώματα, ἤτοι ἀνακομιδὰς ἀνθρωπίνων σκε-
λετῶν…2

… νὰ προσλάβῃ ἕνα βαρδιάνον, ἤτοι φύλακα3.
… τὴν «ἀσήμωσεν», ἤτοι τῆς ἔδωκεν ἀργυροῦν νόμισμα4.
… ὅστις ἦτο ἀδραγάτης, ἤτοι ἀγροφύλαξ…5

… εἰς ἓν κάθισμα, ἤτοι μέγα κελλίον…6

… Ἐκεῖ ἐβίγλιζα, ἤτοι ἤμην καραούλι· εἶχα δηλ. σκοπιάν…7

1 «Ὄνειρο στὸ κῦμα», 3.265. Οἱ παραπομπὲς στὴν ἔκδοση: Ἀλέξανδρος Παπαδια-
μάντης, Ἅπαντα, τό. 1.-5., κριτικὴ ἔκδοση Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Ἀθήνα, Δό-
μος, 1981-1988.

2 «Τὸ Μυρολόγι τῆς φώκιας», 4.298.
3 «Βαρδιάνος στὰ σπόρκα», 2.574.
4 «Τὰ Συχαρίκια», 3.37.
5 «Ἔρμη στὰ ξένα», 3.80.
6 «Ὁ Ἀειπλάνητος», 3.576.
7 «Τὰ Βενέτικα», 4.440.



… τὸν εἶχε κάμει χαραμάδον, ἤτοι ἀποσυνάγωγον, μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων ἐμπο-
ροπλοιάρχων8.

Ἀνάλογο σχῆμα διαπιστώνουμε καὶ κατὰ τὴ χρήση τοῦ ἐπεξηγηματι-
κοῦ δηλαδή:

… νὰ συλλέγῃ ἐλαίας, κατ’ ἐποχάς, καὶ νὰ τρέφῃ «καματερό», δηλ. μεταξο-
σκώληκας…9

… «νὰ τὸ γεμίζῃ ὁ νοῦς των» – νὰ συνηθίζουν, δηλαδή, εἰς τὴν ἰδέαν…10

Ἐν συνόλῳ ἐχρειάζετο ἑβδομήκοντα καὶ πλέον κοκκῶνες, δηλ. παιδικὰς
κουλούρας…11

… Τὴν εἶχαν «μόσιμο», ὤμνυον δηλ. εἰς τ᾽ ὄνομά της12.
Νὰ πετάξῃ ὁ γαμβρὸς τὰ «σημάδια», δηλ. τοὺς ἀρραβῶνας!13

Ὁ Παπαδιαμάντης προσέρχεται στὸν χῶρο τῆς γραφῆς μὲ πολυποίκιλα
ἀκούσματα τῆς λαϊκῆς λαλιᾶς στὴ γλωσσικὴ σκευή του, αὐτὰ ποὺ χωρὶς
τὴ θαυματουργὸ παρέμβασή του θὰ τὰ ἐξανέμιζε ὁ χρόνος καὶ ἡ ἀστικο-
ποίηση μετατρέποντάς τα σὲ κατὰ κυριολεξίαν πτερόεντα ἔπη. Παγιδευ-
μένα πλέον στὸ ἔργο του τὸ ἐμπλουτίζουν χαρίζοντάς του τὸ εὖρος τῆς προ-
φορικότητας καὶ συνιστοῦν ἔτσι τὴ μιὰ ἀπὸ τὶς δύο συντεταγμένες τῆς
γραφῆς του· ἡ ἄλλη ἀφορᾶ τὸ χρονικὸ βάθος τῆς ἱστορικῆς γλώσσας. Ἔτσι
στὴν ἀκίνητη γλώσσα τῆς γραπτῆς παράδοσης φυσάει συνεχῶς ἡ πνοὴ τοῦ
προφορικοῦ λαϊκοῦ λόγου μὲ ὅλη τὴ δραματική της ἔνταση.

Στὴν εἰσαγωγικὴ παράγραφο τοῦ διηγήματος «Ἡ Συντέκνισσα», ὑπερα-
σπιζόμενος τὸν ἄδολο κόσμο, ποὺ ἀντιπροσωπεύει ἡ συμπαθὴς ἡρωίδα, δί-
νει παράλληλα τὸ στίγμα καὶ τῆς δικῆς του γλωσσικῆς ὀπτικῆς:

Ἦτον γυνὴ ἀπ᾿ τὰ βουνά, σύζυγος ποιμένος, τοῦ Θοδωρῆ τοῦ Τσολοβίκου,
ἀπὸ ἐκείνας τὰς ἀρχαϊκάς – τὶς πρωτινὲς ἢ παλαιινές, καθὼς τὰς ἔλεγαν. Εἶχε
ζήσει εἰς τὰ ἥμερα βουνὰ τὰ ἐγγύς τῆς πολίχνης, ὅπου ὁ παρείσακτος νεωτε-
ρισμὸς ἀκόμη δὲν εἶχε ποδάρια διὰ ν᾿ ἀναρριχηθῇ, ὠνόμαζε τὸ πιᾶτο πινάκι, τὴν
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8 «Ὁ Χαραμάδος», 3.658.
9 «Ἡ Στοιχειωμένη καμάρα», 3.638.
10 «Τὰ Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια», 4.235.
11 «Ἡ Τελευταία βαπτιστική», 2.90.
12 «Τὸ Χατζόπουλο», 4.413.
13 «Ἡ Τύχη ἀπ᾽ τὴν Ἀμέρικα», 3.337.



σουπιέρα λοπάδα, τὸ μπαρμπούνι τριγλί, τὸ τσεκούρι ἀξινάρι, τὴν πουλάδα νοσ-
σίδα, καὶ τὴν κουμπάρα, εἰς τὴν ὁποία ὡμίλει, τὴν προσηγόρευε «συντέκνισ-
σα». Πλὴν τούτων, εἶχεν ἄλλας τινάς ἀφελεῖς λεπτότητας καὶ εὐφημισμοὺς
εἰς τὴν γλῶσσαν, καὶ τὸν τοκετὸν τὸν απεκάλει «σπαργάνισμα»14.

Παραθέτοντας τὰ ἑρμηνεύματα τῶν παλαιϊκῶν λέξεων, μεταφράζει γιὰ
τοὺς πεπαιδευμένους τὶς λέξεις τῶν ἀπαιδεύτων, ἐνῶ ἐμμέσως ἀποδίδει νο-
σταλγικὴ τιμὴ στὴν αὐθεντικὴ λαϊκότητα ποὺ ἀποστρέφεται τὸν παρεί-
σακτο νεωτερισμό. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὅλες οἱ παρατιθέμενες στὴ
«Συντέκνισσα», ἀρχαϊκές, ὅπως τὶς ὀνομάζει, λέξεις, συναντῶνται καὶ σὲ
ἄλλα παπαδιαμαντικὰ διηγήματα, τεκμήριον ὅτι ἐνεργεῖ μὲ τὴ στοργὴ ἱστο-
ρικοῦ γλωσσολόγου ποὺ ἀγωνιᾶ γιὰ τὴν ἐπιβίωση μέσῳ τῶν λέξεων ψηγ-
μάτων ἔστω μιᾶς ἀπειλούμενης ἀπ᾽ τὴν ἀστικοποίηση παραδοσιακῆς
ζωῆς. Στὴ «Γλυκοφιλοῦσα» μάλιστα τὰ ἀρχαϊκὰ πινάκια καὶ τὰ νεοελ-
ληνικὰ πιατάκια συνυπάρχουν σὲ μιὰν ἁρμονικὴ γλωσσικὴ συμβίωση,
πολυφωνικὴ καὶ πολύχρωμη:

… Ὁλόγυρα εἰς τοὺς τοίχους, ὑψηλά, ἄνω τῶν ὑπερθύρων καὶ ὑπὸ τὰ γεῖσα τῆς
στέγης, ὡραία μικρὰ πινάκια παλαιῶν χρόνων ἦσαν ἐγκολλημένα, σχηματί-
ζοντα μέγαν σταυρὸν ἐπὶ τῆς χιβάδος τοῦ ἱεροῦ Βήματος πρὸς ἀνατολάς, μετὰ
ὑποποδίου εἰς σχῆμα ἀνεστραμμένου Τ ἐκ πέντε ἄλλων πινακίων, καὶ ἄλλους
δύο σταυροὺς δεξιόθεν καὶ ἀριστερόθεν, ὕπερθεν τῶν δύο παραθύρων τοῦ χοροῦ,
καὶ τέταρτον σταυρὸν ἄνωθεν τῆς φλιᾶς τῆς εἰσόδου, δυσμόθεν. Καὶ τὰ ὡραῖα
παλαιὰ πιατάκια ἦσαν ὅλα χρωματιστά, γαλάζια καὶ ὑποπράσινα καὶ κιτρι-
νωπὰ καὶ λευκά, μὲ κλαδάκια καὶ μὲ λούλουδα καὶ μὲ ἀνθρωπάκια καὶ μὲ που-
λιά, φιλοκάλως καὶ κομψῶς διατεθειμένα, στίλβοντα εἰς τὸν ἥλιον, χάρμα τῶν
ὀφθαλμῶν, κειμήλια ὑψηλὰ κείμενα, στερεὰ βαλμένα εἰς τὰς κόγχας των,
ἀφελῆ ἀναθήματα, λείψανα παλαιῶν χρόνων, περισώσματα ἁρπαγῶν καὶ δῃ-
ώσεων παντοίων, ὀλιγώτερον φεῦ! ἀσφαλῆ ἀπὸ τῆς νεωτέρας ἀρχαιολογικῆς
καὶ ἀρχαιοκαπηλικῆς μανίας15.

Ἔτσι καὶ τὰ δελεαστικὰ ἐδέσματα μὲ τὰ ὁποῖα «ἐφορολόγει τὰς γραίας,
τὰς οἰκοκυρὰς καὶ τὰς πτωχὰς χήρας» ὁ φοβερὸς Τσηλότατος στὸ διήγημα
«Γουτοῦ γουπατοῦ», παρατιθέμενα μὲ τὶς ἰδιωματικὲς ὀνομασίες τους
καὶ συνοδευόμενα ἀπὸ τὶς ἀντίστοιχες ἐπεξηγήσεις, προκαλοῦν τὸ εὐπρόσ-
δεκτο αἴσθημα μιᾶς φαντασιακῆς γευσιγνωσίας:
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14 «Ἡ Συντέκνισσα», 3.583.
15 «Ἡ Γλυκοφιλοῦσα», 3.74.



… Ἀπὸ τὴν μίαν γειτόνισσαν ἀπῄτει νὰ τοῦ φέρῃ τυρόπιτταν ποὺ νὰ πλέῃ στὸ
βούτυρο διὰ νὰ φάγῃ, ἀπὸ τὴν ἄλλην λαδόπιτταν μὲ λάδι πολύ, ἢ καμμίαν γριά
(μεγάλην τηγανίταν, ἴσην μὲ τὸ τηγάνι), ἀπὸ τὴν ἄλλην τυλιχτὸ (εἶδος κολο-
κυθόπιττας) ἢ μπομπότα μὲ πολὺ πολὺ μέλι16.

Αὐτὴ ἡ ἄνεση μὲ τὴν ὁποία οἰκειώνεται τὴ λαϊκὴ γλώσσα πηγάζει ἀπὸ
τὴ βαθύτερη ψυχική του ταύτιση μὲ τοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώπους τῶν ὁποίων
τὴ χυμώδη, εἰκονιστική, ζεστὴ καὶ πάλλουσα λαλιὰ παγίδευσε στοὺς ἀξι-
οθαύμαστης παραστατικότητας διαλόγους του καὶ τὴν ἐνστερνίστηκε
στὴν καθημερινή του ἐπικοινωνία. Στὸ δημοσιευμένο μεταθανάτια (1925)
«Ἐπιμηθεῖς εἰς τὸν βράχον» ἀνιχνεύεται, διὰ στόματος τοῦ φίλου του Νι-
κολάκη τοῦ Κόκκινου, μιὰ ἔμμεση αὐτοβιογραφικοῦ χαρακτήρα μαρτυρία
γιὰ τὴν ἁπλότητα τοῦ ἤθους ποὺ χαρακτήριζε τὴν καθημερινὴ ὁμιλία τοῦ
Παπαδιαμάντη:

… Τόσοι ψευτοφυλλάδες μὲ κάτι κολλυβογράμματα, τόσοι ψευτοδικολάβοι μὲ
τὶς ἑλληνικοῦρές τους, καὶ κάνουν φιγούρα… καὶ σὺ κάθεσαι στὴν ἄκρη, βρὲ
ἄνθρωπε, καὶ δὲν ἀνοίγεις τὸ στόμα σου νὰ μιλήσῃς… Δὲ σ᾽ ἄκουσα ποτέ μου
νὰ μιλῇς περὶ γραμμάτου καὶ σύ, μόνε τὰ λίγα λόγια ποὺ βγάζεις μὲ τὴν τσιμ-
πίδα ἀπ᾽ τὸ στόμα σου, τὰ λὲς χωριάτικα, τὸ ἴδιο σὰν ἐμένα… Κρῖμα στὰ γράμ-
ματα! Κρῖμας!17

Πόσο ἀλήθεια ἀπατῶνται ὅσοι διατυπώνουν τὶς πρόχειρες καὶ ἐπιπό-
λαιες ἐνστάσεις γιὰ τὸ ἐμπόδιο, ὅπως ἰσχυρίζονται, τῆς καθαρεύουσας ποὺ
καθιστᾶ δυσερμήνευτο καὶ μὴ διδάξιμο τὸν Παπαδιαμάντη, καὶ πόσο τὸν
ἀδικοῦν οἱ ἀφελεῖς ταυτίζοντάς τον μὲ τὴ σχολαστικὴ λογιοσύνη, αὐτὸν ποὺ
τόσο πολὺ ἀποστρέφεται τοὺς ἐμπορευομένους καὶ «κομψευομένους, μ᾽
“ἑλληνικοῦρες” πολλὲς εἰς τὴν γλῶσσαν…».

Καὶ πόση εὐφρόσυνη αἴσθηση στεροῦνται ὅσοι δὲν προσέρχονται στὸν
γλωσσικό του κόσμο μὲ γρηγορούσα ψυχή, πρόθυμη νὰ δεχθεῖ τὸ θαῦμα
μιᾶς γλώσσας ποὺ ἑρμηνεύει ἑαυτὴν καθὼς στεγάζει ὅλο σχεδὸν τὸν πο-
λυποίκιλο καὶ πολύμορφο γλωσσικό μας πλοῦτο τὸν γραμματειακὰ ἢ διὰ
τῆς προφορικῆς παράδοσης κληρονομημένο. Λέξεις ὁμηρικές, τῶν λυ-
ρικῶν, ἢ τῆς δραματικῆς ποίησης, λέξεις τῆς ἀττικῆς πεζογραφίας, τῆς
Ἁγίας Γραφῆς, τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑμνωδῶν, λέξεις τοῦ σκιαθίτικου ἰδιώ-
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16 «Γουτοὺ γουπατού», 3.187.
17 «Ἐπιμηθεῖς εἰς τὸν βράχον», 4.589.



ματος, ἄλλες προερχόμενες ἀπὸ τὴν παράδοση τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ,
ψηφίδες μιᾶς μοναδικῆς πολυμορφίας καὶ πολυτυπίας, συνυπάρχουν ἁρμο-
νικὰ ἐπεξηγώντας συχνὰ ἄλληλες, καὶ ὅλες μαζὶ συναποτελοῦν γλωσσικὴ
κιβωτὸ ποὺ δωρίζει στὸν ἀναγνώστη τὴν ὕψιστη παραμυθία τοῦ θαύματος.

Παράλληλα μὲ τὶς λαϊκὲς καὶ οἱ λόγιες λέξεις οἱ προερχόμενες ἀπὸ τὶς
ἀλλεπάλληλες διαστρωματώσεις τῆς μακραίωνης γλωσσικῆς ἱστορίας μας
συχνότατα μὲ ἔμμεσο ἢ καὶ μὲ ἄμεσο τρόπο ἐπεξηγοῦνται ἢ ἑρμηνεύονται,
κι ἔτσι ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὸ παπαδιαμαντικὸ ἔργο βαθμιαῖα μετατρέπεται
σὲ μιὰν ἀνεκτίμητη μαθητεία στὴ γλώσσα, στὴν οἰκείωση ἑνὸς τεράστιου
λεκτικοῦ πλούτου ποὺ προσφέρεται ἀφειδώλευτα.

Θὰ ἀναφερθοῦμε σὲ τρεῖς μόνον χαρακτηριστικὲς περιπτώσεις. Στὴν
πρώτη ἀνήκουν λέξεις μὲ ματαιωμένη τὴν προτέρα λάμψη τους, λέξεις λη-
σμονημένες μέσα στὴν ἀκινησία τῆς γραμματειακῆς τους ἔνταξης. Ὁ Πα-
παδιαμάντης ἐμφυσᾶ σ᾽ αὐτὲς τὴν κινητήριο ζώσα πνοὴ γιὰ ν᾽ ἀνταπο-
κριθοῦν στὶς μετ᾽ ἔρωτος περιγραφὲς τῆς φύσης. Ἐνταγμένες πλέον μέσα
στὸ παπαδιαμαντικὸ οἰκοσύστημα, καθόλου δὲν μοιάζουν ἄξενες ἢ δυσερ-
μήνευτες παρὰ τὴ σπανιότητά τους. Ἐξ ἄλλου, ἄλλοτε συνώνυμα ἐπι-
στρατεύονται καὶ ἄλλοτε συμφραζόμενα ἀξιοποιοῦνται γιὰ τὴ «μετάφρα-
ση» ἢ τὴν ἐκ νέου νοηματοδότησή τους.

Ἂς παρακολουθήσουμε π.χ. τὴν τύχη τῶν πτίλων, δηλαδὴ τῶν φτερῶν:

Ἓν λεπτὸν πτερόν, ἓν πτίλον, εἶναι ἴχνος εἰς τὸν ἄνεμον18 [Τί ἔξοχος στί-
χος!]

… εἶχε συνείδησιν ὀνείρου μελῳδικοῦ, οὕτως εἰπεῖν, ἐφέρετο ἐπὶ πτερύγων
μουσικῶν φθόγγων, ἐπὶ πτίλων αὔρας ἐναρμονίου, λιγυρᾶς19.

Κατὰ παρόμοιο τρόπο ἀνασύρονται οἱ ἔξοχες λέξεις μινύρισμα καὶ μι-
νυρισμὸς ἀπὸ τὴν ἀφάνεια μιᾶς ἁπλῆς λεξικογραφικῆς ἀναφορᾶς (ὅπως
εἶναι τὰ σχόλια στοὺς ἀριστοφανικοὺς Ὄρνιθες καὶ στὸν Θεοκριτο), γιὰ νὰ
προσδιορίσουν μιὰν ἐλλείπουσα στὴ νέα ἑλληνικὴ ἔννοια: ἐκείνη ποὺ ἀφορᾶ
τὸ σιγαλό, θρηνῶδες κάποτε, κελάδημα τῶν πτηνῶν. Καὶ οἱ δύο μέσα στὰ
παπαδιαμαντικὰ συμφραζόμενα ἐπεξηγοῦνται κι ἑρμηνεύονται –κατὰ κυ-
ριολεξίαν ζωντανεύουν–, ἐνῶ παράλληλα ἀναβαθμίζονται καθὼς ἀπο-
κτοῦν πλέον ὑπόσταση ποιητική, γίνονται στοιχεῖα τῆς λυρικῆς μαγείας
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18 «Κλεφτοπαρέα», 4.600.
19 «Ἔρως -Ἥρως», 3.173.



τοῦ Παπαδιαμάντη, μεταφορὲς ἐξαίσιες ποὺ προσδιορίζουν πλέον ὄχι τὰ
πτηνὰ ἄλλα τὸν ἦχο ἀπ’ τὶς φωνὲς τῶν κοριτσιῶν καὶ τῶν μικρῶν παιδιῶν:

… μινύρισμα μυρίων φωνῶν, φωνῶν γυναικείων, φωνῶν παιδικῶν, μὲ ἦχον με-
λῳδικόν, ρεμβώδη, μυστηριώδη20.
… ἀμέσως ἐχαιρέτισε διὰ τοῦ μινυρισμοῦ της τὴν ἀνατολὴν τοῦ ἡλίου ἡ γλυ-
κεῖα χελιδών, ἡ ἐπανευροῦσα κ᾽ ἐφέτος τὴν φωλεάν της…21

… δειλοὶ μινυρισμοὶ ἠκούσθησαν τῶν μικρῶν στρουθίων…22

… καὶ τὸ γλυκὺ κελάρυσμα τοῦ νεροῦ ἀναμειγνύεται μὲ τὸ λάλον μινύρισμα
τῶν κοσσύφων23.
… ὁ ψίθυρος ἀπετέλει ἐλαφρὸν μινύρισμα ᾄσματος, μὲ ἀσθενῆ φωνήν…24

… ἤκουε φωνὴν βρέφους, κλαῦμα, μινυρισμὸν θρηνώδη…25

… καὶ ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ὁ μονότονος μινυρισμὸς τοῦ γκιώνη, θρηνοῦντος
τὸν ἀδελφόν του κατὰ τὸν δημώδη μύθον26.
… Καὶ ἠκούετο ἐκεῖ ἐπάνω φαιδρὸν λάλημα καὶ εὔθυμος μινυρισμὸς παρθέ-
νων, καὶ κελαδήματα ἀνθρωπίνων χελιδόνων…27

Ἡ δεύτερη περίπτωση σχετίζεται μὲ τὴ χρήση, κατὰ τὰ ὁμηρικὰ πρό-
τυπα ἢ καὶ ἐκεῖνα τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ, παραλλήλων στερεοτύπων
ἐκφράσεων, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία ἑρμηνεύει τὴν ἄλλη καὶ ὅλες ἐπεξηγοῦνται
πληρέστατα ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ κειμενικό τους περιβάλλον.

Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἀποτελοῦν τὰ ἐπίθετα ποὺ συνοδεύουν
τοὺς βράχους τῶν παπαδιαμαντικῶν περιγραφῶν, αὐτὰ τὰ ἀγέρωχα σύμ-
βολα τῆς πείσμονος ἀντίστασης στὴ διαβρωτικὴ ἐπενέργεια τῶν κυμάτων.
Δυὸ παράλληλες λεκτικὲς συζεύξεις, ὁ «θαλασσόπληκτος βράχος» καὶ ὁ
«ἁλίκτυπος βράχος» συνυπάρχουν στὴ «Φόνισσα»: ἡ πρώτη, οἰκειότερη
πρὸς τὸ σύγχρονο γλωσσικὸ αἰσθητήριο, ἂν καὶ καταγόμενη ἀπὸ τοὺς Πέρ-
σες τοῦ Αἰσχύλου (θαλασσόπληκτον νῆσον Αἴαντος πολεῖ. Αἰσχ. Πέρσες,
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20 «Ἅγια καὶ πεθαμένα», 3.117.
21 «Στὴν Ἁγι-Ἀναστασά», 2.358.
22 Στὸ ἴδιο, 2.358.
23 «Ὁ Ἀλιβάνιστος», 3.521.
24 «Ὁ Ἀμερικάνος», 2.267.
25 «Ἡ Φόνισσα», 3.483.
26 «Χρῆστος Μηλιώνης», 2.55.
27 «Ὤχ! βασανάκια», 3.13.



στ. 307) ἐπεξηγεῖ τὴ μᾶλλον δυσεξήγητη δεύτερη, τὴν προερχόμενη ἐπί-
σης ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο δράμα καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸν Ἱππόλυτο τοῦ Εὐρι-
πίδη (ὦ λευκόπτερε Κρησία πορθμίς· ἃ διὰ πόντιον κῦμ᾽ ἁλίκτυπον
ἅλμας ἐπόρευσας ἐμὰν ἄνασσαν ὀλβίων ἀπ᾽ οἴκων κακονυμφοτάταν ὄνα-
σιν. Εὐριπ. Ἱππόλυτος, στ. 752-756).

… εἰς τὸ παλαιὸν Κάστρον, τὸ κτισμένον ἐπὶ γιγαντιαίου θαλασσοπλήκτου
βράχου, ἐκεῖ εἶχε γεννηθῆ ἡ Χαδούλα…28

… Ἀντικρυσε τὸν ἁλίκτυπον βράχον, ἐπάνω εἰς τὸν ὁποῖον ἐφαίνετο ὁ παλαιὸς
ναΐσκος τοῦ Ἁγίου Σώζοντος29.
… εἰς τὸν Ἅγιον Σώστην, παλαιὸν ἀναχωρητήριον μετὰ ἐρήμου ναΐσκου, τὸ
ὁποῖον ἔκειτο ἐπὶ μικροῦ θαλασσοπλήκτου βράχου, ὅστις ἀπετέλει σκόπελον ἢ
μικρὸν νησίδιον…30

Μερικὰ μόνον παραδείγματα σχετιζόμενα μὲ τὴν εὐρεία χρήση τοῦ στε-
ρεοτυπικοῦ λεκτικοῦ ζεύγους «θαλασσόπληκτος βράχος» καταδεικνύουν
πὼς ὁ Παπαδιαμάντης ἐγκαθιδρύει τὴ χρήση ἑνὸς ἀρχαιοελληνικοῦ ἐπι-
θέτου στὸ νεοελληνικὸ γλωσσικὸ σύμπαν, συνεισφέροντας ἔτσι στὴν πλή-
ρωση ἑνὸς ἐννοιολογικοῦ κενοῦ, τὸ ὁποῖο θὰ ἀδυνατοῦσε νὰ καλύψει π.χ. τὸ
ἐπίθετο θαλασσοδαρμένος, τόσο ἀταίριαστο μὲ τὴν περηφάνια τῶν βράχων:

… ἐκεῖθεν φαίνεται τὸ ἔρημον χωρίον, τὸ κτισμένον ποτὲ ἐπὶ θαλασσοπλήκτου
βράχου ὑψηλοῦ…31

… κάτω εἰς τὸν μέγαν ἁπλωτὸν αἰγιαλόν, ἀνάμεσα εἰς ἀγρίους θαλασσοπλή-
κτους βράχους…32

… εἰς τὸ σπιτάκι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἦτο ὡς φωλεὰ γλάρου κτισμένον ἐπάνω εἰς
θαλασσόπληκτον βράχον…33

… καὶ ἔφθανεν εἰς τὴν κρημνώδη θαλασσόπληκτον ἀκτήν, κ᾽ ἐπήγαινε ν᾽ ἀνά-
ψῃ τὰ κανδήλια τῆς Παναγίας τῆς Γλυκοφιλούσης34.
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28 «Ἡ Φόνισσα», 3.485.
29 Στὸ ἴδιο, 3.519.
30 Στὸ ἴδιο, 3.515.
31 «Ὁ Ἀβασκαμὸς τοῦ Ἀγᾶ», 3.139.
32 «Τ᾽ Ἀγνάντεμα», 3.199.
33 «Βαρδιάνος στὰ σπόρκα», 2.621.
34 «Ἡ Γλυκοφιλοῦσα», 3.79.



… Τὸ παλαιὸν θαλασσόπληκτον σπιτάκι εἶχε δοθῆ ἕνα καιρὸν ὡς προὶξ εἰς τὴν
Μορφούλαιναν…35

… ἀνάμεσα εἰς δύο βραχώδεις λόφους, καὶ δίπλα εἰς θαλασσοπλήκτους κρη-
μνούς…36

…Ὅλος ὁ περίβολος τῶν νεκρῶν ἔκειτο ἐπὶ λόφου θαλασσοπλήκτου, κωνοει-
δοῦς…37

… ὁ πελώριος βράχος ὁ βορεινός, ὁ θαλασσόπληκτος…38

… κάτω ἀπὸ τὰ ἐρημικὰ καὶ ἀνεμοδαρμένα Μνημούρια τοῦ χωρίου, εἰς τὸ ρί-
ζωμα τοῦ βράχου τοῦ θαλασσοπλήκτου39.
… ἐκεῖ ἐπάνω εἰς τὸν θαλασσόπληκτον βράχον, ὅπου τὰ κύματα φαίνονται νὰ
τραγουδούν μυστηριωδες νανούρισμα εἰς τοὺς νεκρούς…40

Ὁ γερο-Μορφούλης, οἰκοκύρης τῆς πρώτης ἐπὶ τοῦ θαλασσοπλήκτου βρά-
χου οἰκίας…41

Στὴν τρίτη περίπτωση ἀνήκουν λέξεις ἢ φράσεις ποὺ ἑρμηνεύονται διὰ
τῆς αἰσθητικῆς ἐμπειρίας τὴν ὁποία μεταδίδει τὸ ἄκουσμά τους.

Λέξεις σπανιώτατες, ὅπως τὸ οὐσιαστικὸ «ρόχθος» καὶ τὸ ὁμηρικὸ
ρῆμα «ροχθῶ», ἐνταγμένες στὶς ἐξαίσιες περιγραφὲς τοῦ σκιαθίτικου το-
πίου, ἀναπαράγουν μέσῳ τῆς ἠχομιμητικῆς λειτουργίας τῶν φθόγγων τους
τὸν ἦχο τῶν ὁρμητικῶν ὑδάτων καὶ ἀποκαλύπτουν ἀβίαστα καὶ στὸν
πλέον ἀμύητο γλωσσικὰ τὴ σημασία τους.

Στὸ ἀκόλουθο ἀπόσπασμα ἀπὸ «Τὰ Δαιμόνια στὸ ρέμα» τὸ ρῆμα «ροχ-
θέω», παρὰ τὴν ἀρχαία του, ὁμηρικὴ μάλιστα, καταγωγή, καθίσταται
πλήρως ἑρμηνεύσιμο, καθὼς βρίσκεται μέσα σὲ ἕνα κειμενικὸ περιβάλλον
ποὺ ἐπιτρέπει στὸν ἀναγνώστη ὄχι ἁπλῶς νὰ κατανοεῖ ἀλλὰ νὰ ζεῖ πα-
ράλληλα ἕνα πρωτογενὲς αἰσθητικὸ βίωμα, νὰ ἐνωτίζεται δηλαδὴ τὸν ἦχο
τοῦ καταρράκτη. Ἂς προσεχθεῖ ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἡ ἀριστοτεχνικὴ παρή-
χηση τοῦ ρ ποὺ κυριαρχεῖ στὸ ἀπόσπασμα:
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35 «Τὸ Ἐνιαύσιον θύμα», 3.215.
36 «Τὸ Καμίνι», 4.205.
37 «Μάννα καὶ κόρη», 4.517.
38 «Τὰ κρούσματα», 3.543.
39 «Οἱ λίρες τοῦ Ζάχου», 4.292.
40 «Νεκρὸς ταξιδιώτης», 4.341.
41 «Τὰ Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια», 4.228.



… Εἰς τὸ μέσον δύο βράχων, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ εἷς ἵσταται ὑπερήφανος, ὁ ἄλλος
κυρτός, γονυπετής, ὡς ἐν σχήματι μετανοίας, ἀρχίζει νὰ κροτῇ καὶ νὰ ροχθῇ
καὶ νὰ πλαταγῇ ὁ καταρράκτης, ραγδαῖος πίπτων κάτω εἰς τὴν λεκάνην, ὅπου
φαίνεται τὸ νερὸν νὰ καταπίνεται. Ὀλίγας σπιθαμὰς παρακάτω ἀναθρῴσκει
πάλιν. Πόθεν ἀναβρύει, ἄδηλον42.

Μέσῳ παρόμοιων ἀκουσμάτων διδάσκει γλώσσα καὶ στὸ παρακάτω
ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ δημοσιευμένο τὸ 1914 διήγημα «Τὸ Χριστὸς Ἀνέστη
τοῦ Γιάννη»:

… Εἰς τὴν Παναγίαν τὴν Ντομάν, ὅπου ἔτρεχε μὲ μόρμυρον καὶ ρόχθον τὸ
ρεῦμα τῆς Ζωοδόχου, κάτω εἰς τοὺς μυστηριώδεις καταρράκτας μὲ τὰ κρε-
μάμενα πολυτρίχια καὶ τοὺς ἀνέρποντας κισσοὺς ἀνὰ τοὺς ὑγροὺς βράχους
εἰς τὰ κυρτὰ ὑλομανοῦντα δένδρα43.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὸ Μέγα Ἐτυμολογικὸ Λεξικὸ τὸ ἑρμήνευμα
τοῦ ρ. «ροχθῶ» συνοδεύεται ἀπὸ τὸ σχόλιο: «῾Ροχθεῖ δὲ κῦμα […] Τὸ γὰρ
ὕδωρ εἰς τὰ κοιλώματα τῶν πετρῶν εἰσιὸν δοκεῖ τινὰ ποιεῖν ἦχον· ῥόχθ,
ῥόχθ» (705.30-705.36).

Οἱ παραπάνω τρεῖς περιπτώσεις, ἐλάχιστα ἐπιχειρήματα ποὺ καταδει-
κνύουν πὼς ὁ Παπαδιαμάντης αὐτο-μεταφραζόμενος προηγεῖται τῶν ἐν-
δογλωσσικῶν μεταφραστῶν του ἀκυρώνοντας ὡς ἀμήχανες καὶ μάταιες
τὶς σύγχρονες ἀπόπειρες ἐνδογλωσσικῆς του μετάφρασης, δὲν εἶναι οἱ μό-
νες ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπισημανθοῦν. Εἶναι ἁπλῶς χαρακτηριστικές. Ἐξ
ἄλλου καὶ οἱ τρεῖς συχνότατα συνυπάρχουν καὶ συνείρονται στὴ συσσώ-
ρευση οὐσιαστικῶν, ρημάτων, ἢ καὶ στερεοτυπικῶν ἐκφράσεων ποὺ κυ-
ριαρχεῖ στὶς ἔξοχες λυρικὲς περιγραφές, ἐκεῖ ὅπου θριαμβεύει ἡ παπαδια-
μαντικὴ ποίηση ὡς φθεγγομένη ζωγραφική. Παραθέτουμε ἕνα ἀπόσπασμα
ἀπὸ τὸ ἀριστουργηματικὸ «Ἔρημο μνῆμα»:

Ἦτο ὡραία, σεμνὴ καὶ περιπαθὴς ἡ ἐξοχικὴ κηδεία. Ἄνθη καὶ κηρία, στε-
ναγμοὶ καὶ μοσχολίβανον, τροπάρια καὶ μοιρολόγια, τοῦ ἀνέμου τὸ φύσημα εἰς
τοὺς πελωρίους κλῶνας τῶν πλατάνων, τῶν ἀναδενδράδων τὸ σείσιμον, καὶ τῆς
μεγάλης κρήνης ὁ ρόχθος μὲ τῶν ρυάκων τὸ κελάρυσμα, καὶ τὸ ἀμυδρόν, με-
μακρυσμένον μινύρισμα τῶν ἀηδόνων, ὅλα συναπετέλεσαν ἕνα «θρῆνον, καὶ μέ-
λος, καὶ οὐαί», διὰ νὰ κλαύσουν ἕνα ἄμοιρον νέον, ὅστις εἶχε διέλθει τὸν κόσμον
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42 «Τὰ δαιμόνια στὸ ρέμα», 3.241.
43 «Τὸ Χριστὸς Ἀνέστη τοῦ Γιάννη», 4.528.



ὡς καπνοῦ σκιά, καὶ ὡς ἐνύπνιον ἐγειρομένου, κι ὡς πέταλον ρόδου ὁποὺ τὸ
ἐπῆρε στ’ ἀόρατα πτερά της, καὶ τὸ ἐπῆγε μακράν, μία ἀελλώδης ριπὴ ἀνέ-
μου44.

Καὶ οἱ τρεῖς προαναφερθεῖσες περιπτώσεις συνυπάρχουν: α) οἱ σημαί-
νουσες λέξεις (μινύρισμα, ἀελλώδης)· β) οἱ στερεότυπες συζεύξεις (ὡς κα-
πνοῦ σκιὰ καὶ ὡς ἐνύπνιον ἐγειρομένου)· γ) οἱ ἠχομιμητικὲς ἐκφράσεις (ὁ
ρόχθος μὲ τῶν ρυάκων τὸ κελάρυσμα, τὸ σείσιμον).

Γιὰ τὴν καθεμιὰ ξεχωριστὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ ἐντοπίσει μέσα στὸ κεί-
μενο ἕνα μετάφρασμα. Κι ὅλο μαζὶ τὸ ἀπόσπασμα «μεταφράζει» τὸ ἠδύ-
πικρο κλίμα τοῦ πένθους σὲ προσμονὴ ἀναστάσιμη.

Στὸ ἑπόμενο παράθεμα συναντᾶται ἴσως τὸ μέγιστο ποὺ δύναται ποι-
ητὴς νὰ πετύχει: νὰ μιμηθεῖ ἡ γλώσσα τῆς γραφῆς τὸν ἦχο μουσικοῦ ὀργά-
νου, νὰ γίνει διὰ τῶν λέξεων (στερεοτύπων, συνωνύμων, ἀντωνύμων καὶ
ἠχομιμητικῶν) μελωδία ἐξαίσια, ἱκανὴ νὰ μεταδώσει καὶ στὸν πλέον ἀμύ-
ητο τὸ ρίγος ποὺ προκαλεῖ ἡ περιπαθὴς καὶ πονεμένη μουσικὴ καθὼς βγαί-
νει ἀπὸ τὸ νάι τοῦ «Ξεπεσμένου Δερβίση», τοῦ ἀνέστιου καὶ πλάνητος ἥρωα
στὸ ὁμώνυμο παπαδιαμαντικὸ διήγημα:

Κάτω εἰς τὸ βάθος, εἰς τὸν λάκκον, εἰς τὸ βάραθρον, ὡς κελάρυσμα ρύα-
κος εἰς τὸ ρεῦμα, φωνὴ ἐκ βαθέων ἀναβαίνουσα, ὡς μύρον, ὡς ἄχνη, ὡς ἀτμός,
θρῆνος, πάθος, μελῳδία, ἀνερχομένη ἐπὶ πτίλων αὔρας νυκτερινῆς, αἰρομένη
μετάρσιος, πραεῖα, μειλιχία, ἄδολος, ψίθυρος, λιγεῖα, ἀναρριχωμένη εἰς τὰς ρι-
πάς, χορδίζουσα τοὺς ἀέρας, χαιρετίζουσα τὸ ἀχανές, ἱκετεύουσα τὸ ἄπειρον,
παιδική, ἄκακος, ἑλισσομένη, φωνὴ παρθένου μοιρολογούσης, μινύρισμα πτη-
νοῦ χειμαζομένου, λαχταροῦντος τὴν ἐπάνοδον τοῦ ἔαρος45.

Ὁ Παπαδιαμάντης στὸ παραπάνω παράθεμα ὁδηγεῖ τὴν ποιητικὴ
γλώσσα στὸ ἀπώτατο ὅριο τῶν δυνατοτήτων της, καθὼς τὴν μεταμορφώνει
σὲ περιπαθὲς μουσικὸ ἄκουσμα ποὺ «ἱκετεύει τὸ ἄπειρον» καὶ παράλληλα
τὴν ἐμπλουτίζει μὲ συσσωρευτικὴ παράθεση συνωνύμων τὰ ὁποῖα, ἐνῶ ἐπε-
ξηγοῦν ἄλληλα, δὲν εἶναι καθόλου περιττά, ἀντιθέτως, γίνονται οἱ μουσι-
κοὶ φθόγγοι μιᾶς ἰδιότυπης μελωδικῆς κλίμακας.

Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε κλείνοντας νὰ παραθέσω ἕνα τελευταῖο ἀπόσπασμα στὸ
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44 «Ἔρημο μνῆμα», 4.365.
45 «Ὁ Ξεπεσμένος δερβίσης», 3.111-116.



ὁποῖο ἐπίσης μέσῳ τῆς σωρευτικῆς παράθεσης συνωνύμων, ἠχομιμητικῶν
καὶ ἀντιθέτων ὁ Παπαδιαμάντης μεταφράζει ἑαυτόν:

… Κάτω ἐχαράττετο βαθὺ τὸ ποτάμιον, τ᾿ Ἀχειλᾶ τὸ ρέμα, καὶ ὅλην τὴν βα-
θεῖαν κοιλάδα μετὰ ἠρέμου μορμυρισμοῦ διέτρεχε τὸ ρεῦμα, κατὰ τὸ φαινόμε-
νον ἀκινητοῦν, λιμνάζον, ἀλλὰ πράγματι ἀενάως κινούμενον ὑπὸ τὰς μακρὰς
βαθυκόμους πλατάνους· ἀνάμεσα εἰς βρύα καὶ θάμνους καὶ πτέριδας, ἐφλοί-
σβιζε μυστικά, ἐφίλει τοὺς κορμοὺς τῶν δένδρων, ἕρπον ὀφιοειδῶς κατὰ μῆκος
τῆς κοιλάδος, πρασινωπὸν ἀπὸ τὰς ἀνταυγείας τὰς χλοεράς, φιλοῦν καὶ ἅμα
δάκνον τοὺς βράχους καὶ τὰς ρίζας, νᾶμα μορμύρον, ἀθόλωτον, βρῖθον ἀπὸ
μικρὰ καβουράκια…46

Τὸ ἐπιλέγω ὄχι μόνον γιὰ νὰ ἐνισχύσω τὸ θέμα τῆς παρούσης εἰσήγη-
σης, ἀλλὰ κυρίως γιὰ νὰ κλείσω τὴν ὁμιλία μου μὲ τὴν ἐλπίδα ποὺ γεννᾶ
τὸ ρεῦμα, «κατὰ τὸ φαινόμενον ἀκινητοῦν, λιμνάζον, ἀλλὰ πράγματι ἀε-
νάως κινούμενον».
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46 «Ἡ Φόνισσα», 3.458.





ΧΡΥΣΗ ΚΑΡΑΤΣΙΝΙΔΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΗ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

«“Ἦτο καιρός”, καθὼς λέγουν οἱ φράγκοι μυθιστοριογράφοι». Μὲ τὴ
φράση αὐτή, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπὸ τὸ διήγημα «Θέρος-ἔρος»1, ὁ Ἀλέ-
ξανδρος Παπαδιαμάντης φανερώνει ἐμμέσως τὴν οἰκείωσή του μὲ τὴ γαλ-
λικὴ μυθιστοριογραφία. Ὑποδηλώνει ἐπίσης καὶ τὶς πιθανὲς ὑπόγειες δια-
συνδέσεις τῆς διηγηματογραφίας του μὲ Γάλλους λογοτέχνες, ἔργα τῶν
ὁποίων μετέφρασε. Βεβαίως, ἡ οἰκείωση αὐτὴ ἐπεκτείνεται καὶ σὲ ἔργα κο-
ρυφαίων Εὐρωπαίων συγγραφέων, τοὺς ὁποίους μελέτησε χωρὶς νὰ τοὺς
ἔχει μεταφράσει, ὅπως γιὰ παράδειγμα ὁ Σαίξπηρ2 καὶ ὁ Ραμπελαί3.

Ἕνα ἀπὸ τὰ καίρια ἐρωτήματα ποὺ θέτει ἡ μελέτη τῶν παπαδιαμαν-
τικῶν μεταφράσεων εἶναι ἡ διερεύνηση τῶν σχέσεων ἀνάμεσα στὴ διηγη-
ματογραφία τοῦ Σκιαθίτη συγγραφέα καὶ τὸ μεταφραστικό του ἔργο. Τὸ
ζήτημα τῶν ἐπιδράσεων ποὺ δέχτηκε ὁ Παπαδιαμάντης στὴ διαμόρφωση

1 Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ἅπαντα, κριτικὴ ἔκδοση Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος,
τόμ. 2, Ἀθήνα, Δόμος, 1989, σ. 207.

2 Ἰδιαίτερη θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηριστεῖ ἡ σχέση τοῦ Παπαδιαμάντη μὲ τὸν Σαίξ-
πηρ, ἂν κρίνουμε τουλάχιστον ἀπὸ τὶς δύο ἐνδιαφέρουσες ἀναφορές του· ἡ πρώτη στὸ
διήγημα «Ὁ Φτωχὸς ἅγιος» («τ ρ ο μ ε ρ ὸ ν ἐ π ά γ γ ε λ μ α ὡς λέγει ὁ Ἄγγλος τρα-
γικός»: Ἅπαντα, τόμ. 2, ὅ.π., σ. 212. Ὁ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος ὑπομνηματίζει
τὸ ἐδάφιο, καὶ παραπέμπει μὲ τὴν ἔνδειξη: Shakespeare, King Lear IV, 6, 15), καὶ ἡ
δεύτερη στὸ θρησκευτικὸ ἄρθρο «Ἡ Δίψα τοῦ Δαυΐδ» («Τίς οἶδεν ἂν ὁ μέγιστος
Ἄγγλος ποιητὴς δὲν ὠφελήθη ἀπὸ τὸ ὑπόδειγμα τοῦτο τῆς προσποιητῆς τρέλας ἑνὸς
ἐπιδόξου βασιλέως, διὰ νὰ πλάσῃ τὸν τύπον τοῦ ἰδικοῦ του Δανοῦ βασιλόπαιδος;»,
Ἅπαντα, τόμ. 5, ὅ.π., 1998, σ. 205).

3 Ἄμεση ἀναφορὰ ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντη στὴ Γυφτοπούλα: «ἦτο, καθὼς λέγει ὁ Ρα-
βελαί, “Λαμπρὸς ξεχαλινωτὴς τῶν λειτουργιῶν καὶ ξελασπωτὴς τῶν παννυχί-
δων”, ἀλλὰ τόσον μόνον καὶ οὐδὲν πλέον». Ἅπαντα, ὅ.π., τόμ. 1, σ. 617. Ὁ Ν. Δ.
Τριανταφυλλόπουλος ὑποσημειώνει τὴν πηγή: Gargantua XXVII, σ. 97, στ. 12, ἔκδ.
Les Belles Lettres, 1955.



τοῦ δικοῦ του λογοτεχνικοῦ σύμπαντος ἀνοίγει ἕνα εὐρὺ πεδίο ἔρευνας, μέ-
ρος τοῦ ὁποίου καλύπτει ἡ μεταφραστικὴ δραστηριότητα τοῦ Παπαδια-
μάντη ποὺ ἀφορᾶ διηγήματα καὶ μυθιστορήματα ἐκ τοῦ γαλλικοῦ.

Ἐπικεντρώνουμε τὴ μελέτη μας στὶς μεταφράσεις Γάλλων συγγρα-
φέων, δηλαδὴ λογοτεχνικῶν ἔργων ποὺ γράφτηκαν πρωτογενῶς στὰ γαλ-
λικά, ἀποκλείοντας μεταφράσεις ὅπου τὰ γαλλικὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς
ἐνδιάμεση γλώσσα εἴτε ἀπὸ τὰ ρωσικά (π.χ. τὰ ἔργα τῶν Ντοστογιέφσκι
καὶ Τσέχωφ), εἴτε ἀπὸ τὰ πολωνικά (π.χ. τὰ μυθιστορήματα τοῦ Σιένκιε-
βιτς), διότι τίθενται θέματα ἀμεσότητας τῆς μετάφρασης, μεταφραστικῆς
στρατηγικῆς καὶ περιπλέκουν τὸ ζήτημα τῶν ἐπιδράσεων.

Θὰ μᾶς ἀπασχολήσουν οἱ πρώιμες μεταφράσεις τῆς περιόδου 1886-1890
ποὺ δημοσιεύτηκαν στὴν ἐφημερίδα Ἐφημερίς, περίοδος ἡ ὁποία χαρακτη-
ρίζεται ὡς γαλλικὴ καὶ περιλαμβάνει μεταφράσεις τῶν Γάλλων συγγρα-
φέων Jules Gastyne, Gustave Aimard, Arthur Arnould, Guy de Maupassant,
François Coppée, Georges Ohnet, Jules Claretie. Πρόκειται γιὰ μεταφρά-
σεις ἀνυπόγραφες στὴν πλειοψηφία τους, τῶν ὁποίων ἡ πατρότητα ἔχει
ἀναγνωριστεῖ μὲ τεκμήρια κυρίως λεξιλογικὰ καὶ κειμενικὰ ἀπὸ τὸν Ν. Δ.
Τριανταφυλλόπουλο καὶ τὴ Λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπούλου, στὴν ὁποία
ὀφείλω τὸ ὑλικὸ τῶν ἐπιφυλλίδων πάνω στὸ ὁποῖο στηρίχθηκε ἡ ἔρευνά μου.

Νὰ σημειώσω ἐδῶ ὅτι κανένα διήγημα τοῦ Παπαδιαμάντη δὲν προ-
ηγεῖται, ἐκδοτικὰ τουλάχιστον, τῶν γαλλικῶν μεταφράσεων. Τὸ πρῶτο του
διήγημα, «Τὸ Χριστόψωμο», δημοσιεύεται τὸ 1887. Καθὼς λοιπὸν ἡ συγ-
γραφική του δραστηριότητα, ὅσον ἀφορᾶ τὰ διηγήματα, ἐξελίσσεται πα-
ράλληλα μὲ τὴ μεταφραστικὴ καὶ συχνὰ ἀκολουθεῖ χρονολογικὰ εἶναι
εὔλογο νὰ ἀναζητήσουμε ἐπιδράσεις καὶ ἐπιρροὲς στὴ διαμόρφωση τοῦ προ-
σωπικοῦ του ὕφους καὶ τῆς συγγραφικῆς τεχνικῆς.

Ἡ συστηματικὴ ἀντιβολὴ τῶν πρωτότυπων γαλλικῶν κειμένων καὶ
τῶν μεταφράσεων μαρτυρεῖ τὴ στάση ἑνὸς μεγάλου δημιουργοῦ ποὺ ἀντι-
μετωπίζει μὲ σεβασμὸ τὰ κείμενα τῶν ὁμοτέχνων του, ἂν καὶ στὶς περισ-
σότερες περιπτώσεις οἱ συγγραφεῖς τῶν ὁποίων τὰ ἔργα καλεῖται νὰ με-
ταφράσει εἶναι ἐλάσσονες. Ὁ Παπαδιαμάντης παρακολουθεῖ μὲ θαυμαστὴ
συνέπεια τὶς ἰδιαιτερότητες τῆς γραφῆς τοῦ Ἄλλου καὶ μεταφέρει στὸν Ἕλ-
ληνα ἀναγνώστη ἀκέραιο τὸ νόημα καὶ τὸ πολιτισμικὸ φορτίο τοῦ ἀφηγή-
ματος. Πρόκειται γιὰ μιὰ δημιουργικὴ μετάφραση μὲ ὑφολογικὲς καὶ ση-
μασιολογικὲς προσαρμογὲς ποὺ διευκολύνουν τὴν πρόσληψη τοῦ ἔργου
ἀπὸ τὸν ἀναγνώστη. Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ Παπαδιαμάντης «ὑπηρετεῖ» τὸ
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πρωτότυπο, χωρὶς ὡστόσο νὰ ὑποδουλώνει τὴ μετάφρασή του σὲ κανονι-
στικὲς μεθόδους.

Χωρὶς νὰ διαχωρίζουμε αὐστηρὰ τὴ μορφὴ ἀπὸ τὸ περιεχόμενο καὶ τὶς
τεχνικὲς τῆς σύνθεσης ἀπὸ τὰ κυρίως ὑφολογικὰ στοιχεῖα, θὰ λέγαμε ὅτι
οἱ ἐπιδράσεις στὸ ἐπίπεδο τῆς δομῆς καὶ τῶν ἀφηγηματικῶν τρόπων εἶναι
ἐλάχιστα ἐμφανεῖς· σχεδὸν δὲν ἀνιχνεύονται. Ἐξάλλου ἡ ποικιλομορφία ὡς
πρὸς τὴν τεχνοτροπία τῶν συγγραφέων τοὺς ὁποίους μεταφράζει δὲν προ-
σφέρει ἕνα σταθερὸ μοντέλο συγγραφικῆς τακτικῆς. Ἀπὸ τὸν δεξιοτέχνη
τῆς φόρμας Georges Ohnet, καὶ τὸν δημιουργό τῆς ἀπόλυτα πειθαρχημέ-
νης δομικὰ νουβέλας Guy de Maupassant, μέχρι τὴν ἀποσπασματικὴ καὶ
σχεδὸν χαοτικὴ ἀφήγηση τοῦ Gustave Aimard, οἱ διακυμάνσεις εἶναι πολ-
λές. Ποιὸ μοντέλο λοιπὸν υἱοθέτησε ὁ Παπαδιαμάντης; Οἱ πολυσύνθετες
ἀφηγηματικὲς δομὲς στὸ ἔργο του φανερώνουν ὅτι ἀκολούθησε τὸν δικό του
δρόμο, χωρὶς φυσικὰ νὰ ἀποκλείουμε τὶς ἀσυνείδητες ἐγγραφές.

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ ἴδια ἐλευθερία ποὺ χαρακτηρίζει τὴ σκέψη καὶ τὴ
δράση τῶν ἡρώων τοῦ Παπαδιαμάντη χαρακτηρίζει καὶ τὴ δομὴ τῶν διη-
γημάτων του. Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἀρχίζουν ἢ τελειώνουν τὰ διηγήματά
του, γιὰ παράδειγμα, ποικίλλει. Ἀναλόγως ποικίλλει καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν
ὁποῖο διαχειρίζεται ἀφηγηματικὰ τὴν ὑπόθεση τῶν ἔργων του. Συνεπῶς,
ὁ λογοτεχνικὸς κανόνας τοῦ Σκιαθίτη συγγραφέα συνίσταται μᾶλλον
στὴν ἀπουσία κανόνων. Γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι ἀνώφελο νὰ ἐπιχειρήσουμε τὴν
ἔνταξη τοῦ ἔργου τοῦ Παπαδιαμάντη σὲ συγκεκριμένα αἰσθητικὰ ρεύματα,
μὲ βάση τὶς ἐπιδράσεις ποὺ δέχτηκε ἀπὸ τὴ μακρόχρονη καὶ συστηματικὴ
ἐνασχόλησή του μὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ λογοτεχνία.

Ἐξάλλου, ἡ μεταφραστικὴ (καὶ ἀναγνωστικὴ) ἐνασχόληση τοῦ Πα-
παδιαμάντη μὲ Εὐρωπαίους λογοτέχνες ποὺ καλύπτουν ὅλο τὸ φάσμα τῶν
αἰσθητικῶν Σχολῶν καὶ ρευμάτων, ἀποθαρρύνει μᾶλλον τὴν ἀποκλειστι-
κὴ ἔνταξή του σὲ συγκεκριμένο αἰσθητικὸ χῶρο. Τὸ ἴδιο, ἀναλόγως, πα-
ρατηρεῖται καὶ στοὺς μεταφραζόμενους συγγραφεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐπίσης δὲν
ἐντάσσονται ἀπολύτως σὲ συγκεκριμένο γραμματολογικὸ πλαίσιο, καθό-
σον ἀποκλίνουν ἐνίοτε ἀπὸ τὴν ὑποτιθέμενη προκαθορισμένη γραμμή τους.
Ἑπομένως, εἶναι μάταιο (ἀκόμη καὶ μεθοδολογικά) νὰ ἐπιδιώκουμε χα-
ρακτηρισμοὺς γραμματολογικοῦ τύπου γιὰ τὶς «ἀλλόκοτες» –κατὰ τὸν
Γρηγόριο Ξενόπουλο– «συνθέσεις» τοῦ Σκιαθίτη λογοτέχνη.

ΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ 233



Ὅσον ἀφορᾶ τὴ σχέση τοῦ Παπαδιαμάντη μὲ τὰ κείμενα ποὺ μεταφράζει,
αὐτὴ εἶναι μιὰ σχέση συνεχοῦς ἀνατροφοδότησης. Διαφορετικὰ δὲν ἐξη-
γοῦνται ἡ ποσότητα καὶ ἡ ποιότητα τοῦ μεταφραστικοῦ του ἔργου. Τὸ πρω-
τότυπο κείμενο τροφοδοτεῖ τὸν μεταφραστὴ μὲ εἰκόνες καὶ λεκτικὰ σχή-
ματα, μὲ πρόσωπα καὶ συμβάντα. Ἡ πλοκὴ τῆς ἑκάστοτε μεταφραζόμενης
ἱστορίας, ἐκτὸς τοῦ ὅτι μετατρέπεται σὲ καθημερινὴ ἐπιφυλλίδα πρὸς τέρ-
ψιν τῶν ἀναγνωστῶν, ἐπιτελεῖ καὶ ἕναν μακροπρόθεσμο σκοπό: ἐξάπτει τὴ
φαντασία τοῦ συγγραφέα, ἐσωτερικεύεται καὶ «ἀποθηκεύεται», γιὰ νὰ χρη-
σιμοποιηθεῖ ἀργότερα μετασχηματισμένη στὴ δική του διηγηματογραφία.
Ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτὴ ὁ Παπαδιαμάντης ἐξοφλεῖ διπλὰ τὴν ὀφειλή του πρὸς
τὸν Γάλλο συγγραφέα. Πρῶτον διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ἀναγνω-
στῶν τοῦ ἔργου του καί, δεύτερον, διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ἰδεῶν καὶ
τῶν εἰκόνων, μέσῳ τῆς μελλοντικῆς τους διακειμενικῆς ἀξιοποίησης.

Οἱ μεταφράσεις λειτουργοῦν γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη ὡς ἐργαστήρι
γραφῆς, ἀποτελοῦν ἕνα πεδίο συγγραφικῆς δοκιμῆς καί, σύμφωνα μὲ ἔκ-
φραση τοῦ Ἠλία Παπαδημητρακόπουλου, «πραγματικὸ ὀρυχεῖο τῶν γλωσ-
σοπλαστικῶν ἱκανοτήτων του»4. Τὰ περιγραφικὰ σημεῖα, ἰδιαίτερα, σφρα-
γίζονται ἀπὸ τὸ παπαδιαμαντικὸ ὕφος καὶ σὲ πολλὲς περιπτώσεις
ἀνακαλοῦμε λογοτεχνικὰ ἀντίστοιχα στὴν πρωτογενὴ παραγωγή του.
Εἰκόνες καὶ μοτίβα μεταποιοῦνται, ἀναζωοποιοῦνται, ὥστε νὰ διατηροῦν
τὴν αὐθεντικότητα καὶ αὐτοτέλειά τους μέσα σὲ καινούργια συμφραζόμενα.
Θαλασσοπορίες, ναυάγια, φυσικὰ τοπία, περιγραφὲς νεανίδων εἶναι ἀπει-
κάσματα τῶν πρωτότυπων εἰκόνων.

Ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὶς λιγότερο γνωστὲς μεταφράσεις τοῦ Παπα-
διαμάντη, τὸν Ὀλωναῖο, τοῦ Gustave Aimard5, δίνει τὸ μέτρο τῆς μετα-
φραστικῆς του δεινότητας καὶ μᾶς προϊδεάζει γιὰ ὅσα παρεμφερῆ θὰ συ-
ναντήσουμε χρόνια ἀργότερα στὴ δική του διηγηματογραφία:

«La nuit était splendide ; la lune presque dans son plein, nageait dans l’éther ;
le ciel d’un bleu sombre était semé à profusion d’innombrables étoiles scintil-
lantes ; c’était une de ces nuits américaines, douces et tièdes, pendant lesquel-

234 ΧΡΥΣΗ ΚΑΡΑΤΣΙΝΙΔΟΥ

4 Ἠλίας Χ. Παπαδημητρακόπουλος (ἐπίμετρο μὲ τίτλο «Ὑδατογράφημα»), στὸ
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ἅπαντα, τόμ. 15, ΤΟ ΒΗΜΑ, 2011, σ. 245.

5 Τίτλος πρωτοτύπου: Gustave Aimard, Les rois de l’océan, I. L’Olonnais, Paris,
E. Dentu (χ.χ.). Στὴ μετάφραση τοῦ Παπαδιαμάντη: Γουσταύου Αἰμάρ, Ὀλων-
(ν)αῖος ἢ ὁ υἱὸς τῆς τρικυμίας, Ἐφημερίς (11.3-20.6.1886).



les on voit presque comme en plein jour ; où les objets aux rayons blanchâtres
de la lune, prennent des formes presque fantastiques ; où l’atmosphère est d’une
si incomparable pureté, que les regards peuvent s’étendre à une distance con-
sidérable ; […] La brise nocturne faisait parfois doucement vibrer les larges feuil-
les des liquidembars, des fromagers, des sabliers, et de tous ces géants de la
création, qui s’épanouissent au désert dans toute leur majesté ; à de courts in-
tervalles, l’oiseau diable, caché dans quelque excavation, au plus haut des mor-
nes, lançait sa note stridente à travers l’espace, comme un coup de sifflet, au-
quel répondait sur les plages lointaines, le cri mélancolique presque humain du
lamentin, couché sur la grève.

Tous ces bruits réunis, dont beaucoup n’avaient pas de cause appréciable ou
connue, se réunissaient pour former une basse continue, semblant être la respi-
ration de la nature endormie».

= «Ὡραία ἦτο ἡ νύξ. Ἡ σελήνη πλησιφαὴς σχεδὸν ἔπλεεν εἰς τὸν αἰθέρα. Σπά-
νιά τινα ἄστρα ἐτόλμων νὰ σπινθηροβολῶσιν ἐπὶ τοῦ κυανοῦ στερεώματος.
Ἦτο μία τῶν περικαλλῶν ἐκείνων νυκτῶν τοῦ νέου κόσμου, καθ’ ἃς τὰ ἀντι-
κείμενα λαμβάνουσιν εἰς τὰς ὑπολεύκους ἀκτῖνας τῆς σελήνης φανταστικὰ
σχεδὸν σχήματα. Ἡ νυκτερινὴ αὔρα ἐκίνει ἠρέμα τὰ φύλλα τῶν δένδρων, τῶν
γιγάντων ἐκείνων τῆς δημιουργίας, οἵτινες θάλλουσιν ἐν ὅλῳ τῷ μεγαλείῳ
αὐτῶν εἰς τὰς ἐρήμους καὶ ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ἠκούετο τὸ ὀξὺ κελάδημα μο-
νήρους πτηνοῦ κεκρυμμένου εἴς τινα συστάδα.

Ὅλοι συλλήβδην οἱ κρότοι, ὧν πολλοὶ δὲν εἶχον γνωστὴν ἢ ὡρισμένην
αἰτίαν, ἑνούμενοι ἐπετέλουν συνεχῆ τινα ἦχον, ὅστις ἐφαίνετο ἡ ἀναπνοὴ τῆς
ὑπνωττούσης φύσεως» (331-32/85α).

Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἀποδίδει ὁ Παπαδιαμάντης τὴν περιγραφὴ τῆς
φύσης ὑπερβαίνει τὴν ἀναπαραστατικὴ δύναμη τοῦ πρωτοτύπου. Εἶναι δὲ
γνωστὴ στοὺς μεταφραστὲς ἡ δυσκολία στὴν ἀπόδοση τῶν εἰκόνων. Ἤδη
ἀπὸ τὸν 16ο αἰώνα ὁ Du Bellay «ἀντιλήφθηκε τὶς κυριότερες δυσκολίες στὴ
μετάφραση τοῦ ὕφους: τὴ μετάφραση τῶν εἰκόνων»6. Ὁ Παπαδιαμάντης
ἀπελευθερώνει τὴ μετάφρασή του καὶ δημιουργεῖ εἰκόνες λεπταίσθητες, ποὺ
συμβαδίζουν μὲ τὶς νυκτερινὲς περιγραφὲς καὶ περιπλανήσεις στὰ σκιαθί-
τικα διηγήματά του.
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6 Georges Mounin, Οἱ ὡραῖες ἄπιστες, μτφρ. Διαπανεπιστημιακὸ Διατμηματικὸ Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Μετάφραση - Μεταφρασεολογία, Ἀθήνα, Με-
ταίχμιο, 2002, σ. 56. (Τίτλος πρωτοτύπου: Les Belles infidèles, Presses Universitai-
res de Lille, 1994).



Στὸ παράθεμα ποὺ προηγήθηκε, ἡ μυστικὴ ἀτμόσφαιρα μὲ τοὺς ἀπροσ-
διόριστους ἤχους καὶ τὶς σκιάσεις τῆς σελήνης συναντᾶται στὰ διηγήματα
«Νοσταλγός», «Σταγόνα νεροῦ», «Λαμπριάτικος ψάλτης», «Στὴν Ἁγι-
Ἀναστασά». «Ἡ σεληνοφεγγὴς νὺξ» καὶ «ἡ νυκτερινὴ αὔρα» τῆς «Νο-
σταλγοῦ», «τὰ φρίσσοντα φύλλα» τῶν «γιγαντιαίων δρυῶν» στὴν «Ἁγι-
Ἀναστασά», «τὰ φανταστικὰ σχήματα καὶ τὰ φάσματα» ποὺ βλέπει ὁ
κυρ-Κωσταντὸς στὴ νυκτερινὴ ὁδοιπορία του στὸ «Λαμπριάτικο ψάλτη»,
ἀλλὰ καὶ ἡ ἀπόλαυση τοῦ ἀφηγητῆ στὴ θέα τῆς σελήνης «εἰς τὰς ὥρας τὰς
βαθείας τοῦ μυστηρίου» μὲ «τοὺς μορμύρους τῆς κοιμωμένης φύσεως» στὸ
διήγημα «Σταγόνα νεροῦ», ἀποτελοῦν ἔκτυπα τῆς μετάφρασης, ἐπιβε-
βαιώνοντας τὴ στενὴ καὶ δυναμικὴ σχέση ἀνάμεσα στὶς μεταφράσεις καὶ
τὸ πρωτογενὲς ἔργο τοῦ Σκιαθίτη συγγραφέα.

Ὡστόσο ἡ συνάφεια δὲν περιορίζεται στὸ ἐπίπεδο τῶν εἰκόνων. Ἂν μία
μετάφραση λειτουργεῖ ὡς μήτρα παραγωγῆς γιὰ συγκεκριμένο διήγημα
τοῦ Παπαδιαμάντη, εἶναι σχεδὸν βέβαιο ὅτι πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε πα-
ράλληλα καὶ ἕνα κοινὸ λεξιλογικὸ πλέγμα. Ἔτσι στὸν Ὀλωναῖο βρίσκουμε
σὲ τριπλὴ διατύπωση τὴ χαρακτηριστικὴ φράση τῆς Λιαλιῶς: «κάνουμε
πανιά;». Ἡ ἔκφραση στὸ γαλλικὸ κείμενο εἶναι συνυφασμένη μὲ τὶς δρα-
στηριότητες τῶν χρυσοθήρων τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς:

«quand appareillez-vous?» = «πότε κάμνετε πανιά;» (111/25α).

«vous viriez de bord et vous vous dirigiez grand largue vers Léogane?» =
«… ἀλλ’ ἀφοῦ ἐσαλπάρατε καὶ ἠτοιμάζεσθε νὰ κάμητε πανιά» (210/53γ).

«… le lougre inconnu largua son amarre, remit sous voiles» = «… ἡ ἄγνωστος
λιβυρνὶς ἔλυσε τὰ πρυμνήσια, ἔκαμε πανιά» (297/76γ).

Ἡ διακειμενικὴ σύνδεση ἐνισχύεται καὶ ἀπὸ τὴν παρουσία τῶν λέξεων
«κολόβιον», «περισκελίδα», «ἐθαλάσσωσεν», ποὺ ἀπαντῶνται καὶ στὰ δύο
κείμενα.

Νὰ προσθέσουμε ἐδῶ καὶ τὴ σπάνια στὴ χρήση της λέξη «ὠκύπλοος»
ποὺ συναντᾶται στὸν Λαπάντα7 ἀλλὰ καὶ στὸ διήγημα «Σταγόνα νεροῦ».

Ἀνάλογο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει στὸν Ὀλωναῖο καὶ ἡ σκηνὴ τῆς προ-
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7 Τίτλος πρωτοτύπου: Gustave Aimard, Les rois de l’océan, II. Vent-en-Panne, Paris,
E. Dentu (χ.χ.). Στὴ μετάφραση τοῦ Παπαδιαμάντη: Γουσταύου Αἰμάρ, Ὁ πλοί-
αρχος Λαπάντας, Ἐφημερὶς (24.6-31.8.1886). Συντομογραφεῖται στὴν ἐργασία μας
ὡς Λαπάντας.



σάραξης τοῦ πλοιαρίου ποὺ μεταφέρει τὰ μεσάνυχτα, ἐν μέσῳ μεγάλης θα-
λασσοταραχῆς, τὴν ὄμορφη Σάντσια γιὰ νὰ γεννήσει κρυφὰ τὸ νόθο παιδί
της σὲ ἐρημικὴ οἰκία:

«… une embarcation de vingt-cinq à trente tonneaux, pontée et gréée en lougre,
sans tenir compte de l’état de la mer, de l’obscurité et de la force du vent qui la
faisait se balancer comme une plume au sommet de vagues monstrueuses, dou-
blait résolûment la pointe de la petite baie au fond de laquelle la ville s’abrite ;
et mettait le cap sur la plage, au risque de se briser contre les rochers, que la mer
balayait sans cesse avec furie».

= «… πλοιάριον εἰκοσιπέντε ἕως τριάντα τόννων, λιβυρνὶς τὸ σχῆμα καὶ τὸν
ἐξαρτισμόν, ἀψηφοῦν τὴν τρικυμίαν, τὸ σκότος καὶ τὸν ἄνεμον, ὑφ’ οὗ ἐκινεῖτο
ὡς πτερὸν ταλαντευόμενον ἐπὶ τῆς κορυφῆς πελωρίων κυμάτων, ἔκαμπτε μετ’
ἀποφάσεως τὸ ἀκρωτήριον τοῦ μικροῦ κόλπου, εἰς οὗ τὸν μυχὸν ἡ πόλις στε-
γάζεται, καὶ ἔστρεφε τὴν πρῷραν πρὸς τὰ ἀβαθῆ τῆς παραλίας, κινδυνεῦον νὰ
συντριβῇ κατὰ τῶν σκοπέλων, οὓς τὰ κύματα μανιωδῶς ἔπληττον» (2/1β).

Ἂν καὶ τὰ δεδομένα τῆς πλοκῆς εἶναι τελείως διαφορετικά, δὲν δυσκο-
λευόμαστε νὰ βροῦμε ὁμοιότητες μὲ τὴν περιπετειώδη θαλασσοπορία καὶ
τὴν προσάραξη τῆς βάρκας τοῦ μπαρμπα-Στεφανῆ ποὺ μεταφέρει τοὺς
προσκυνητές, γιὰ νὰ λειτουργήσουν τὸν Χριστὸ στὸ Κάστρο. Ὄχι μόνο οἱ
σκηνοθετικὲς λύσεις, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπιλογὴ λέξεων φανερώνουν ὅτι ὁ Πα-
παδιαμάντης ἐπεξεργάζεται διαχρονικὰ τὰ ὑλικὰ τῆς δημιουργίας του καὶ
τὰ χρησιμοποιεῖ ἀδιακρίτως στὶς μεταφράσεις καὶ τὰ διηγήματά του. Στὸν
Ὀλωναῖο, οἱ ἀκόλουθες ἐκφράσεις ἐπιβεβαιώνουν τὶς ἀντιστοιχίες:

«Cet homme portait un réchaud» = «Ὁ ἄνθρωπος οὗτος ἔφερε π ύ ρ α υ ν ο ν»
(39/7β).

ποὺ θυμίζει «τὸ μέγα πύραυνον, τὸ σωζόμενον ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ βήματος»
(«Στὸ Χριστὸ στὸ Κάστρο»).

«Un coup de vent […] nous a fait dévier de notre route» = «Ἀλλ’ ὁ ἄνεμος μᾶς
ἐ ξ ο ύ ρ ι α σ ε ν» (84/19β).

«… le capitaine afin de rendre l’équipage plus dispos, donna l’ordre au commis
du munitionnaire de délivrer les vivres du déjeuner, et de donner à chaque
homme une chopine de vin sans eau, et dix-huit onces de biscuit».

= «… νὰ δώσῃ εἰς τοὺς ἄνδρας τὸ ἄριστον, μετὰ ποτηρίου ἀκράτου οἴνου καὶ δ ι -
π ύ ρ ο υ ἐκλεκτοῦ» (90/21β).
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ποὺ βρίσκεται σὲ ἀπόλυτη ἀναλογία μὲ τὸ λιτὸ γεῦμα στὸ Χριστὸ στὸ Κά-
στρο: «ἐδείπνησαν ὅλοι ἐπὶ ποδὸς μὲ δίπυρα καὶ μὲ ἐλαίας καὶ ἔπιον ὀλίγον
οἶνον ἢ ρακήν». Ἀλλὰ καὶ ἡ ἔκφραση:

«… répondit effrontément le bandit» = «… ἀπήντησεν αὐθαδῶς ὁ ἀλήτης» (Λα-
πάντας) (326/68γ).

παραπέμπει στὴν ὁμότυπή της: «εἶπεν αὐθαδῶς ὁ μαστρο-Πανάγος».
Καὶ στὸν Λαπάντα, μυθιστόρημα ποὺ ἀποτελεῖ συνέχεια τοῦ Ὀλωναίου,

τὰ χωροχρονικὰ δεδομένα ἑνὸς ἀγνώστου βράχου τοῦ Ἀτλαντικοῦ, στὸν
Ἅγιο Δομίνικο, μποροῦν νὰ ἀντιμετατεθοῦν, παίρνοντας τὴ θέση τῶν ἁλι-
κτύπων βράχων τοῦ Κάστρου:

«… il prolongea ainsi sa promenade jusqu’à un bloc de rochers déchiquetés par
la mer, et qui aux rayons de la lune prenait des proportions presque fantastiques».

= «Ἐμάκρυνεν οὕτω τὸν περίπατόν του μέχρις ἀ π ο ρ ρ ῶ γ ό ς τ ι ν ο ς β ρ ά -
χ ο υ τῆς παραλίας φανταστικὰς λαμβάνοντος διαστάσεις ὑπὸ τὸ φέγγος τῆς
σελήνης» (16/4γ).

Πιστεύω ὅτι «ἡ ἀπορρὼξ βραχώδης ἀκτὴ» τοῦ Κουρούπη, ὅπου «ἐκιν-
δύνευσαν νὰ κατασυντριβῶσιν» οἱ «ἀγωνιῶντες ναυβάται» τοῦ διηγήμα-
τος «Στὸ Χριστὸ στὸ Κάστρο» ἀποτελεῖ τὸ ἀνθρωπογεωγραφικὸ ἀντίστοιχο
τοῦ Παπαδιαμάντη.

Τὶς ἀναρίθμητες σελίδες τῶν παπαδιαμαντικῶν μεταφράσεων κοσμοῦν, με-
ταξὺ ἄλλων, οἱ μορφὲς τῶν νεανίδων, ὅμοιες μὲ «τερπνὴ ὀπτασία» καὶ «φά-
σμα[τα] τοῦ πάθους». Ὁ Παπαδιαμάντης, μὲ τὴν «φαντασίαν γρηγοροῦ-
σαν»8, πλάθει ὀπτικὰ ἰνδάλματα, κατοπτρισμοὺς τῆς πραγματικότητας,
«φάσμα[τα] τῆς νεότητος καὶ τῆς καλλονῆς».

Ἡ Σάντσια, ἡ ὄμορφη παιδίσκη στὸν Ὀλωναῖο, εἶναι προτύπωση τῆς πε-
ρικαλλοῦς Ματῆς9. Ὁ ἀφηγητὴς περιγράφει τὴν κόρη μὲ σημεῖο ἀναφορᾶς
τὴ μητέρα της:
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8 Βλ. «Θέρος-ἔρος» στὸ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ἅπαντα, ὅ.π., τόμ. 2, σ. 205.
9 Ἡ διαπίστωση τοῦ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου δὲν ἀφήνει περιθώρια ἀμφισβήτησης

γιὰ τὰ παπαδιαμαντικὰ δάνεια: «Ἐξίσου ἀκατακρίτως κλέβει γιὰ λογιαριασμὸ τοῦ
πεζογράφου Παπαδιαμάντη τὰ λαλαρίδια τῶν μεταφραζομένων, ποὺ τὰ βλέπεις ξαφ-
νικὰ νὰ γίνονται ζαφείρια στὰ δικά του διηγήματα». Βλ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπου-
λος - Λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπούλου, Ὁ Παρδαλὸς Συρικτὴς τῆς Ἑμλίνης, Νεφέλη,
Ἀθήνα 2007, σ. 20.



«Sa fille était une enfant de seize ans à peine. Que dire d’elle, sinon qu’elle
était belle comme sa mère l’avait été à son âge ! Blonde avec des yeux noirs ; elle
avait un teint nuancé de rose et d’opale, des lèvres rosées, des dents admirables,
de longs cheveux bouclés tombant sur ses épaules, une taille svelte, élancée ; en
un mot cette jeune fille avait toutes les grâces de l’enfance qui s’ignore encore,
avec la délicieuse langueur de la femme ; elle était belle sans le savoir».

= «Ἡ κόρη της ἦτο μόλις ἑκκαιδεκαετὴς παιδίσκη. Ἀρκεῖ νὰ εἴπωμεν περὶ
αὐτῆς ὅτι ἦτο τόσον περικαλλής, ὅσον ἡ μήτηρ της τὸ πάλαι ὑπῆρξε. Ξανθὴ
ἀλλὰ μελανόφθαλμος, εἶχε τὴν μορφὴν ἀνάμικτον οἱονεὶ ἐκ ρόδου καὶ κρίνου,
ροδόχροα χείλη, θαυμασίους ὀδόντας, μακροὺς βοστρύχους ἐπὶ τῶν ὤμων πί-
πτοντας, εὔκαμπτον τὸ ἀνάστημα. Ἑνὶ λόγῳ, ἡ νεᾶνις αὕτη εἶχεν ὅλας τὰς
χάριτας τῆς ἐν ἀγνοίᾳ ἑαυτῆς διατελούσης παιδικῆς ἡλικίας, ἦτο ὡραία χωρὶς
νὰ τὸ εἰξεύρῃ» (113/25γ).

Στὴ συνέχεια πληροφορούμαστε ὅτι «ἡ βασίλισσα καὶ ὁ καρδινάλιος
ἔτρεφον συμπάθειαν πρὸς τὴν νέαν Σάντσιαν, περικαλλῆ καὶ ἀγαθὴν ὡς
ἄγγελον» (195/48γ). Τὴν ἴδια συμπάθεια, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν ποιητικὴ
ἀπόδοση μιᾶς ἄνευρης περιγραφῆς στὸ γαλλικό κείμενο, τρέφει καὶ ὁ με-
ταφραστὴς γιὰ τὴ νεαρὴ κόρη ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ταπεινὴ Ἁριέττα τοῦ ὁμό-
τιτλου διηγήματος τοῦ François Coppée10, μὲ τὴν εὔθραυστη ὀμορφιὰ καὶ
τὰ λεπτὰ αἰσθήματα. Καὶ ἐδῶ, οἱ ὁμοιότητες μὲ τὴ Ματὴ εἶναι προφανεῖς:

«Ce fut au milieu de ce rassemblement que, tout à coup, Armand aperçut
Henriette à quelques pas devant lui.

Elle était vêtue d’une robe de rien du tout, bleue à pois blancs, mais qui mou-
lait sa souple et svelte taille. […] Elle était charmante ainsi, la Parisienne, et
c’était la jeunesse même».

= «Ἐν μέσῳ τῆς συναθροίσεως ταύτης, αἴφνης ὁ Ἀρμάνδος βλέπει τὴν
Ἁρριέτταν ὀλίγα πρὸ αὐτοῦ βήματα.

Ἐφόρει εὐθηνοτάτην ἐσθῆτα, κυανῆν μὲ λευκὰ στίγματα, ἀλλ’ ἀναδει-
κνύουσαν τὸ εὐκίνητον καὶ λιγυρὸν ἀνάστημά της. […] Ἦτο δὲ χαριεστάτη,
ἦτο ἡ νεότης αὐτή» (57-58/4ε).

Οἱ μεταφραστικοὶ ἰσομορφισμοί, ὡστόσο, ἐκτείνονται καὶ πέραν τῶν το-
πογραφικῶν ἀπεικονίσεων καὶ περιγραφῶν. Ἀνιχνεύονται στὸ ἐπίπεδο τῆς
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10 François Coppée, Henriette, Paris, Alphonse Lemerre, 1889. Ἡ παπαδιαμαντικὴ με-
τάφραση: Φραγκίσκου Κοππέ, Ἁριέττα (5-19.8.1889).



σύλληψης τῶν ἰδεῶν. Στὴν Ἔρημο οἰκία τοῦ Jules Claretie11, ἡ ἐντύπωση
ποὺ δημιουργεῖται στὸν ἀναγνώστη εἶναι ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης βιώνει μὲ
φανερὴ ἔνταση τὸ πρωτότυπο· συμπαρασύρεται ἀπὸ τὸ μένος τοῦ γερο-Γω-
τιέ (πρώην ναυτικοῦ καὶ οἰκονόμου τῆς ἐρήμου οἰκίας) γιὰ τὶς γυναῖκες οἱ
ὁποῖες προκαλοῦν, μὲ τοὺς ἔρωτες καὶ τὶς ἀπιστίες τους, πάθη καὶ δράματα.
Στὸν ἐκρηκτικὸ μονόλογο τοῦ γερο-ναύτη ποὺ ἀκολουθεῖ βρίσκουμε σπερ-
ματικὰ τὴν ἰδέα τῆς «Φόνισσας»:

«Ah ! mille millions de tonnerre de chien ! ajoutait le marin en se promenant
dans les allées solitaires du jardin, quand je pense que c’est des femelles qui vous
tordent comme un bout de fil un être trempé comme ça, c’est à se demander si
on ne devrait pas les étouffer toutes petites».

= «Ἆ! χίλια ἑκατομμύρια σκυλοβρονταίς! προσέθετεν ὁ ναύτης περιπατῶν
εἰς τὰς ἐρημικὰς δενδροστοιχίας τοῦ κήπου, ὅταν συλλογίζωμαι ὅτι αὐταὶς ᾑ
παλῃογυναῖκες εἶνε ἱκαναὶς νὰ κλώσουν καὶ νὰ γνέσουν ἔτση, σὰν βαμβακερὴ
κλωστή, ἕνα τέτοιον ἄνθρωπον, ἀπορῶ πῶς δὲν ταὶς πνίγουν μικραὶς-μι-
κραίς» (83/19δ).

Βρίσκει ἄραγε ὁ Παπαδιαμάντης στὸ κείμενο τοῦ Claretie καὶ στὸ
πρόσωπο τοῦ γερο-Γωτιὲ τὴν τραγικὴ μορφὴ τῆς γραίας Χαδούλας; Τὴν
ἀρχική μας ὑπόθεση ἦρθαν νὰ ἐνισχύσουν δύο λέξεις ποὺ συναντήσαμε σὲ
ἑπόμενες ἐπιφυλλίδες. Πρόκειται γιὰ τὶς λέξεις «κομψεύτριαι» καὶ «ἀγκι-
στροειδεῖς μύστακας»12, οἱ ὁποῖες ὑπάρχουν καὶ στὴ «Φόνισσα», καὶ μά-
λιστα μαζὶ στὴν ἴδια πρόταση. Στὸ Λεξικὸ Δημητράκου, καὶ στὸ λῆμμα
«κομψευτής», δίνεται ὡς χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τὸ παράθεμα ἀπὸ
τὴ «Φόνισσα»: «ἕνας ἐνωματάρχης κομψευτὴς μὲ λιγνὴν μέσην καὶ ἀγκι-
στροειδῆ μύστακα».

Διαπιστώνουμε ὅτι εἰδικὰ στὸ γλωσσικὸ ἐπίπεδο, ὅπου ἡ γλώσσα τοῦ διη-
γηματογράφου δὲν ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὴ γλώσσα τοῦ μεταφραστῆ, ὑπάρχουν
στὶς μεταφράσεις χαρακτηριστικὲς ἐκφράσεις, λέξεις-σημαντῆρες, λαϊκὰ
ἰδιώματα ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν ἑνότητα τῆς γλώσσας καὶ τοῦ ὕφους.
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11 Jules Claretie, La maison vide, Fayard Frères Éditeurs, Paris (χ.χ.). Ἡ μετάφραση
τοῦ Παπαδιαμάντη: Jules Claretie, Ἡ ἔρημος οἰκία (17.12.1889 - 26.3.1890).

12 «Avec le sourire voulu qui relevait ses moustaches en croc» = «Μὲ τὸ μεμετρημέ-
νον μειδίαμα, τὸ ἐξαῖρον τοὺς ἀ γ κ ι σ τ ρ ο ε ι δ ε ῖ ς μ ύ σ τ α κ ά ς τ ο υ » (244/61γ)
– «pour ces élégances à peine entrevues» = «διὰ τὰς μόλις διορωμένας ταύτας κ ο μ -
ψ ε υ τ ρ ί α ς» (88/20ε).



Ὅταν ὁ Παπαδιαμάντης μεταφράζει τὸ κοινότατο ρῆμα «traversa» ὡς
«διώδευσε»13 μὲ σαφὴ ἀναφορὰ στὴν ὑμνογραφία καὶ στὴν ὡδή: «ὑγρὰν διο-
δεύσας ὡσεὶ ξηράν», καὶ ὅταν ἡ ἔκφραση τοῦ Coppée «du fond de son
délire» ἀποδίδεται μὲ τὸ ἐξαίσιο σχῆμα: «ἐκ τοῦ βάθους τῆς ληρώδους φρε-
ναπάτης του» (338/84ε Ἔρ. Οἰκ.), θυμίζοντας τὸν στίχο τῆς Β΄ στάσης
τῶν Χαιρετισμῶν: «ἀφέντες τὸν Ἡρώδη ὡς ληρώδη», οἱ λέξεις προφανῶς
δὲν εἶναι ἰσοβαρεῖς. Ἔχει διατυπωθεῖ ἡ ἄποψη, καὶ εἶναι ἀκριβής, ὅτι ὁ Πα-
παδιαμάντης καταυγάζει τὰ κείμενα. Πράγματι, ἡ μεταφραστικὴ χάρη τοῦ
Παπαδιαμάντη λειτουργεῖ, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, ὅπως ἡ θεία Χά-
ρις, «ἡ τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα».

Ὡστόσο, οἱ ἀναπόφευκτες συγκρίσεις ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν ἀντιβολὴ
τῶν κειμένων δὲν πρέπει νὰ ἐξεταστοῦν μὲ ὅρους ποιοτικῆς ἰσοτιμίας, ἀλ-
λὰ ὡς προϊὸν διαλογικῆς σχέσης καὶ ἀμοιβαίου ἐμπλουτισμοῦ. Κάτω ἀπὸ
τὸ πρίσμα τῆς ἀλληλοτροφοδότησης κατανοοῦμε πῶς ὁ Παπαδιαμάντης
καθιστᾶ ἐμφανέστερες τὶς ἀρετὲς τοῦ πρωτοτύπου καί, ταυτόχρονα, μετέ-
χει ὁ ἴδιος δημιουργικὰ στὴ διαπολιτισμικὴ συνομιλία.

Ὁ Derrida στὸ δοκίμιό του Des Tours de Babel (1985)14 προτείνει μιὰ
ριζοσπαστικὴ ἐπίθεση στὴν πρωταρχικότητα τοῦ πρωτοτύπου καὶ ἀναιρεῖ
τὴ διχοτόμηση ἀνάμεσα στὸ ἀρχικὸ καὶ τὸ παραγόμενο κείμενο ποὺ ὑπο-
βαθμίζει τὴ μετάφραση. «Ἡ μετάφραση, ἑπομένως, εἶναι μιὰ ξεχωριστή,
εἰδικὴ δραστηριότητα, ἐφόσον διευκολύνει ἕνα κείμενο νὰ συνεχίσει τὴ ζωή
του σ’ ἕνα ἄλλο πλαίσιο, καὶ τὸ μεταφρασμένο κείμενο γίνεται πρωτότυπο
δυνάμει τῆς συνεχιζόμενης ὕπαρξής του στὸ νέο πλαίσιο». Οἱ μεταφράσεις
τοῦ Παπαδιαμάντη αὐτὸ ἀκριβῶς ἀποδεικνύουν: ὅτι δηλαδὴ ὁ μεταφραστὴς
εἶναι συγγραφέας μιᾶς παράξενης πρωτοτυπίας, κάτι τὸ ὁποῖο ἐπεσήμανε,
σὲ θεωρητικὸ ἐπίπεδο, καὶ ὁ Maurice Blanchot15 ἕνα περίπου αἰώνα ἀργό-
τερα. Πρόκειται λοιπὸν γιὰ μιὰ ὑπεύθυνη στάση μπροστὰ στὸ ξένο κείμενο
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13 Πρβλ. ἐπίσης τὸ τροπάριο τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τὴν Ὑπερα-
γίαν Θεοτόκον: «Χαῖρε, πύλη μόνη, ἣν ὁ Λόγος διώδευσε μόνος».

14 Βλ. Susan Bassnett, Συγκριτικὴ Γραμματολογία. Κριτικὴ εἰσαγωγή, πρόλ., μτφρ.
ἐπιμέλεια καὶ ἐπίμετρο Δημήτρης Τζιόβας, Πατάκης, Ἀθήνα 2000, σ. 239. (Τίτ-
λος πρωτοτύπου: Susan Bassnett, Comparative literature: a critical introduction,
Blackwell, 1993).

15 Maurice Blanchot, «Τὸ ἐγχείρημα τῆς μετάφρασης», Μετάφραση ’98, τχ. 4 (Σε-
πτέμβριος 1998), σ. 116.



τὸ ὁποῖο ἐνσωματώνει δυναμικὰ στὸ δικό του πρωτογενὲς κείμενο «μὲ σύμ-
μαχο τὴ δύναμη τῆς λέξης»16.

Εἶναι συνεπῶς εὔλογο καί, ἴσως, ἐπιβεβλημένο νὰ δοῦμε τὶς μεταφρά-
σεις καὶ τὴν πρωτογενὴ δημιουργία τοῦ Παπαδιαμάντη ὡς μία ἑ ν ό τ η τ α
ἔ ρ γ ο υ μὲ κοινὸ χαρακτηριστικὸ τὴν «π ο ι η τ ι κ ὴ ὁ μ ο ι ο γ έ ν ε ι α»17,
ἔκφραση τὴν ὁποία δανείζομαι ἀπὸ τὸν Leconte de Lisle, ὁ ὁποῖος μετέφρασε
ἀριστοτεχνικὰ τὴν Ἰλιάδα.

Θὰ κλείσω μὲ τὴ διαπίστωση τοῦ Boileau ὅτι «ἀπὸ τὸν 17ο αἰώνα καὶ
μετὰ “τὰ λατινικά (ἀλλὰ καὶ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά) ἀψηφοῦν τὴν ε ὐ π ρ έ -
π ε ι α”»18. Ὁ Παπαδιαμάντης βρίσκεται στοὺς ἀντίποδες. Τὸ συνολικό του
ἔργο βεβαιώνει ὅτι τόσο ὡς λογοτέχνης ὅσο καὶ ὡς μεταφραστὴς «εὐπρέ-
πειαν ἐνεδύσατο»19.
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1 Ὁ Στάινερ στὴ φιλοσοφικὴ θεώρηση τῆς μετάφρασης ἑστιάζεται στὴ λέξη: «μόνον
ἡ λέξη μπορεῖ νὰ ὁριοθετεῖ καὶ νὰ παραβιαστεῖ προκειμένου νὰ ἀποκαλύψει τὴν ὀργα-
νική της μοναδικότητα». Βλ. Jeremy Munday, Μεταφραστικὲς σπουδές. Θεωρίες καὶ
ἐφαρμογές, μτφρ. Ἄγγελος Φιλιππάτος, Μεταίχμιο, Ἀθήνα 2002, σσ. 264-65. (Τίτ-
λος πρωτοτύπου: Jeremy Munday, Introducing Translation Studies: Theories and ap-
plications, Routledge, 2001).

17 Βλ. Georges Mounin, ὅ.π., σ. 117.
18 Στὸ ἴδιο, σ. 70.
19 Ψαλμοί, 92,1 («Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο»).



ΦΙΛΟΘΕΗ ΚΟΛΙΤΣΗ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΝΕΟΝ ΠΝΕΥΜΑ (1893-1894),
ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΑΡΒΙΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ Ο ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μὲ τὴν ἀνακοίνωση αὐτὴ ἐπιχειρεῖται μιὰ πρώτη καταγραφὴ τῶν ἀνώνυ-
μων μεταφράσεων τῶν ἑπτὰ τόμων τοῦ περιοδικοῦ Νέον Πνεῦμα (1893-
1894) καὶ ἡ κατάταξή τους σὲ θεματικὲς ἑνότητες, ποὺ συμπεριλαμβά-
νουν: κείμενα λογοτεχνικά, εὐθυμογραφικά, ἐπιστημονικά (μεταξὺ τῶν
ὁποίων κάποια ἰατρικά), κοινωνικά (μεταξὺ τῶν ὁποίων κάποια φεμινι-
στικά), ψυχολογικά, ἀνθρωπολογικά, παιδαγωγικά, κλπ.

Στὴ συνέχεια ἡ ἔρευνα θὰ ἐπικεντρωθεῖ σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς παραπάνω
ὁμάδες καὶ εἰδικότερα σὲ κείμενα ποὺ σχετίζονται μὲ τὶς ἰδέες τοῦ Κοινω-
νικοῦ Δαρβινισμοῦ καὶ τὴ θεωρία τοῦ Δαρβίνου, ὅπως γιὰ παράδειγμα:
«Νέαι ἰδέαι περὶ Δικαιοσύνης» τοῦ Ἐρβέρτου Σπένσερ (Νέον Πνεῦμα, ἔτος
Α΄, τ. Α΄, Ἰανουάριος-Ἀπρίλιος 1893, σσ. 39-72 καὶ 175-194· «Αἱ βάσεις
τῆς Ἠθικῆς. Ἡ Ἀρχὴ τῆς δικαιοσύνης καὶ τὸ δικαίωμα τῆς ἰδιοκτησίας»
τοῦ Ἐρβέρτου Σπένσερ (Νέον Πνεῦμα, ἔτος Α΄, τ. Β΄, Μάιος-Αὔγουστος
1893, σσ. 489-496)· «Ἡ ἠθικὴ καὶ ὁ περὶ τῆς ὑπάρξεως ἀγὼν» τοῦ Λέσλη
Στῆβεν (Νέον Πνεῦμα, ἔτος Α΄, τ. Γ΄, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1893, σσ.
129-147). Τὴ μεταφραστικὴ πατρότητα τοῦ δεύτερου ἀπὸ τὰ προαναφερ-
θέντα κείμενα ὁ Γ. Βαλέτας ἀποδίδει στὸν Παπαδιαμάντη.

Ἀφοῦ λάβουμε ὑπόψη: α) τὰ πρωτότυπα κείμενα (π.χ. τοῦ Herbert
Spencer καὶ τοῦ Leslie Stephen) στὰ ἀγγλικά, β) τὰ γλωσσικὰ καὶ ὑφο-
λογικὰ κριτήρια ταυτοποίησης μιᾶς παπαδιαμαντικῆς μετάφρασης, ὅπως
αὐτὰ ἀναγράφονται στὶς μελέτες τῶν Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου, Λαμ-
πρινῆς Τριανταφυλλοπούλου καὶ ἄλλων ἐρευνητῶν τοῦ Παπαδιαμάντη, γ)
τὸ ἄρθρο τῆς Τζίνας Πολίτη «Δαρβινικὸ κείμενο καὶ ἡ “Φόνισσα” τοῦ Πα-
παδιαμάντη», καὶ τέλος δ) τὸ «καταχθόνιο μυστικὸ» τοῦ κὺρ Ἀλέξανδρου,
κατὰ μαρτυρία Παύλου Νιρβάνα διὰ τοῦ Βαλέτα, θὰ ἐπιχειρηθεῖ μιὰ πι-
θανολόγηση τῆς μεταφραστικῆς πατρότητας ὁρισμένων ἀπὸ τὰ κείμενα
αὐτά.





ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΦΑΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΙΜΗΝ

Ἂν δὲν δώσεις αἷμα, δὲν λαβαίνεις πνεῦμα – αὐτὸ μαρτυρεῖται ἀπὸ τὴν
ἀσκητικὴ παράδοση τῆς ὀρθόδοξης πίστης. Ὁ Παπαδιαμάντης ἔγραψε μὲ
τὸ αἷμα του, μὲ τὸ αἷμα του –κυριολεκτικά– πότισε τοὺς ἀμάραντους
λειμῶνες τῶν χλοαζόντων θαυμάτων. Τὶς σελίδες του. Ξετυλίγοντας τὸ
εἰλητάριο μιᾶς ἀέναης προσευχῆς. Ἐκεῖνος μὲ βλέμμα «τεθαμβωμένον»
ἔβλεπε τὸν ἄνθρωπο ὡς μυστήριο καὶ τὴν κτίση ὡς ἀποκάλυψη θεϊκῆς
ἀγάπης. Κι οἱ ἄλλοι, οἱ πάσχοντες ἀπὸ «γραμματανθρωπισμὸν ποὺ φονεύει
τὰ ἀσθενῆ τάλαντα» καὶ ἀπὸ «τὸν διλεταντισμὸν ποὺ χαρακτηρίζει τὸ με-
γαλύτερον μέρος τῆς τέχνης τῶν ἡμερῶν μας» (Βλ. Π. Νιρβάνας, «Ἀλέ-
ξανδρος Παπαδιαμάντης», περ. Παναθήναια, τόμ. IΓ', 15 Ὀκτ. 1906) –
οἱ ἄλλοι, λοιπόν, ἔβλεπαν ἕναν κουρελή. Περπάτησε σ᾽ αὐτὸν τὸν βίο προ-
σευχόμενος, δηλαδὴ ἀδιάπτωτα καὶ ἀκαταμάχητα ἐρωτευμένος. Ἡ γραφή
του εἶναι καρπὸς προσευχῆς, ὅπως τὸ σταφύλι στὴν ἄμπελο. Προσευχό-
μενος καί, κατὰ κόσμον, διαρκῶς ἡττημένος. «Μὲ 6 χιλ. δραχμὰς διετη-
ρήθην ἐγὼ εἰς τὰς Ἀθήνας ἐπὶ 10 ἔτη, πότε νηστικὸς καὶ πότε χορτάτος.
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια», γράφει στὸν ἀνησυχοῦντα πατέρα του, στὶς 15 Ὀ-
κτωβρίου 1881. Ἐγκάθειρκτος στὴν σπατάλη γιὰ τὸν ἐπιούσιο, ἄχρι πέ-
ρατος κελεύθους. Ξενιτεμένος, ἀνέστιος, φερέοικος καὶ πλάνητας, ὅπως ὁ
ξεπεσμένος του Δερβίσης. Ξεπεσμένος καὶ ἀποτυχημένος γιὰ τὰ μέτρα καὶ
τὰ σταθμὰ τῆς ἀθηναϊκῆς θορυβοποιΐας. Ἐξόριστος καὶ λαμπερὸς μέσα
στὴν «ἔντιμον πενίαν» καὶ στὴ συνειδητὴ ἀκτημοσύνη. Μηδὲν ἔχων καὶ τὰ
πάντα κατέχων. Μ᾽ ἀρέσει πολύ, παιδιόθεν, ποὺ ὁ Φώτης Κόντογλου ὀνο-
ματίζει τὸν Παπαδιαμάντη «Χριστιανὸ Δερβίση». Ἐξόριστος, ὁ ἱερατικὸς
διάκονος τοῦ κάλλους «μὲς στῆς Ἀθήνας τὶς ἐμορφιές». «[…] εἰς τὸν τό-
πον τῆς καταδίκης –ὅπου ἀπὸ πολλοῦ σύρω τὸν σταυρόν μου, μὴ ἔχων
πλέον δυνάμεις νὰ τὸν βαστάζω– εἰς τὴν πόλιν τῆς δουλοπαροικίας καὶ τῶν
πλουτοκρατῶν» (βλ. τὸ διήγημα «Νεκράνθεμα», δημοσιευμένο στὸ Ἐλεύ-
θερον Βῆμα, τὴν 6η Ἰουνίου 1925). Μιλῶ γιὰ τὸ αἷμα τῆς ψυχῆς του (αὐτὸ
ποὺ ὁ Ἐγγονόπουλος ἔλεγε «τὸ αἷμα τσῆ καρδίας μου»). Γιατὶ τὸ αἷμα τοῦ



κορμιοῦ του τό ᾽σπειρε στὰ γραφεῖα τῶν ἐφημερίδων, ἀόκνως ἐργαζόμενος,
μεταφράζων εἰδήσεις, ρεπορτάζ, μυθιστορήματα. Μὲ πλήρη ἐποπτεία τῆς
λογοτεχνίας καὶ τῆς σκέψης τοῦ καιροῦ του.

Τώρα ποὺ ἔρχονται σιγὰ σιγὰ στὸ φῶς οἱ θαμμένοι μέσα στὴν κίτρινη
σκόνη τῶν σελίδων, ἀπὸ τὶς φυλλάδες ἐκείνου τοῦ καιροῦ, οἱ πολύτιμοι μαρ-
γαρίτες τῶν λέξεών του, χάρις στὴν κραταιὰ ἀγάπη, τὴν φιλολογικὴ ἐμ-
βρίθεια καὶ τὸ ἀσίγαστο μεράκι ἀφοσιωμένων ἀνθρώπων, τώρα βλέπουμε
τὸ ξόδεμά του καὶ εἰσερχόμαστε στὸν κόπο του. Ὁ κόπος ἐτοῦτος κράτησε
μέχρι τὰ τελευταῖα τῆς ἐπίγειας ζωῆς του ἔτη. Στὶς 2 Ἰανουαρίου τοῦ 1904,
γράφει στὸν Βλαχογιάννη, ποὺ τὸν πιέζει νὰ κάνει πιὸ γρήγορα, στὴ με-
τάφραση τῆς Ἱστορίας τοῦ Γόρδωνος, ἀνάμεσα σ᾽ ἄλλα: «Πέντε ἡμέρας
ἐδοκίμασα τὸ σύστημα τῆς ὀκταώρου ἐργασίας, μὲ σκοπὸν νὰ τελειώσω
γρήγορα, ὅπως ζητεῖς. (Εἰσῆλθα τώρα εἰς τὸν Β´ τόμον.) Ὁ λιχανὸς τῆς
δεξιᾶς μου ἔχει δαρμοὺς καὶ πόνους, καὶ τὰ δύο ἄλλα δάκτυλα πάσχουσι
σκλήρυνσιν τοῦ δέρματος. Ἡ μέση μου πονεῖ. Ὥστε ξανακύλισα πίσω εἰς
τὴν πεντάωρον. Ἐδῶ, καὶ νὰ θέλω, σχεδὸν ἀδύνατον μοῦ εἶνε νὰ ἐργαζω-
μαι τὰς Κυριακὰς καὶ ἑορτάς…». «Ἀδερφὲ Ἀλέξανδρε», ἐπιμένει ὁ Βλα-
χογιάννης, «Φίλτατε ἀδερφὲ Ἰωάννη…» ἀπαντᾶ ὁ μάρτυρας Ἀλέξανδρος,
εὑρισκόμενος στὴ Σκιάθο, ὅπου ἔχει ἐπιστρέψει «εἰς τὸν τόπον τῆς μικρᾶς
ἀναψυχῆς», μὲ τὸν ἀδελφό του Γιώργη νὰ «ἔχῃ πάθει τὰς φρένας». Ὁ Γε-
ώργιος, «Δημογραμματεὺς ἐν Πορταριᾷ»· κι ἔπρεπε νὰ ἐργάζεται ἐπιπρο-
σθέτως ὁ Ἀλέξανδρος, ὥστε νὰ συνδράμει τὶς ἀδελφές του, ἀλλὰ καὶ τὴν
οἰκογένεια τοῦ Γεωργίου. Ἀλλά, γιατί τέτοια ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ ἀθώου
ἀμνοῦ στὸν Βλαχογιάννη; Γιατί ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη του στὸν Μα-
λακάση, ὁ ὁποῖος μὲ σθεναρὴ φωνὴ τὸν χαρακτήρισε ὡς τὸν «μεγαλύτερο
νεοέλληνα ποιητή»; Γιατί οἱ συνομιλίες του μὲ τὸν Δαμβέργη, τὸν Χα-
τζόπουλο, τὸν Κονδυλάκη, τὸν Καρκαβίτσα; «Μὲς στῆς Ἀθήνας τὶς ἐμορ-
φιὲς» (ρεμπέτικο) ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης μὲ δύο «σειριὲς» ἀνθρώ-
πων ἔκανε παρέα. Μὲ τοὺς ἀληθινοὺς δημιουργούς, ποὺ ἔνιωθε ὅτι κατα-
λάβαιναν. Καταλάβαιναν πὼς οἱ λέξεις του τοὺς ἀνοίγουν τὸ μυστικὸ μο-
νοπάτι γιὰ νὰ βγοῦν στὸ ξέφωτο τῆς χαμένης ἑνότητας τῶν προσώπων καὶ
τῶν πραγμάτων – ἐκεῖ ὅπου παρέμενε ἄτρωτος καὶ ὁλότμητος ὁ τρόπος ὁ
ὁποῖος κάνει τὸ πένθος χαρὰ καὶ τὴ χαρὰ δακρυόεσσα ἀγάπη. Ὁ τρόπος
τῆς συγχωρήσεως. Οἱ ἀληθινοὶ δημιουργοί –κι ὄχι ὁ πολτὸς τῶν γραμμα-
τανθρώπων– εὕρισκαν στὶς παραγράφους του τὴν πνοὴ τῆς λεπτότατης
αὔρας, ἡ ὁποία σμιλεύει τὸν καημὸ καὶ τὰ βάσανα σὲ ἐλεύθερη ὕπαρξη.
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Αὐτὸ τὸ κάτι ἀπὸ τὴν ἀπωλεσμένη αἴγλη τῆς κοινότητας καὶ τοῦ μοιρά-
σματος. Τοῦ δοσίματος μέσα ἀπ᾽ ὅπου ὁ βίος ἀπὸ παραίσθηση γίνεται ζωὴ
παλλόμενη. Αὐτοὶ οἱ συγγραφεῖς τὸν νοιαζόντουσαν, μὲ βαθὺ σεβασμὸ καὶ
ὅσο μποροῦσαν. Ὅταν πρόκειται νὰ φύγει γιὰ τὴ Σκιάθο, δίνει τὸ ἀποχαι-
ρετιστήριο γεῦμα στοῦ Μπαρμπαγιάννη, στὴ Δεξαμενή. Ὁ Μαλακάσης
τὸν ρωτάει μὲ ἐταστικὴ τρυφερότητα: «–Ἀγόρασες ροῦχα καὶ παπούτσια;
–Ἀγόρασα Μιλτιάδη μου. Δὲν ψεύδομαι ἐγώ. Ἀλλὰ τὰ πῆρα παληά. Θέ-
λεις νὰ ἁμαρτήσω τώρα στὰ γεροντάματα;». Αὐτοί, κι ἀκόμα ὁ Γεράσι-
μος Βῶκος, ὁ Κ. Α. Ψάχος, ὁ Νίκος Βέης, εἶναι ποὺ καταγράφουν τὶς σχέ-
σεις τοῦ Παπαδιαμάντη μὲ τὴν ἄλλη «σειριά» – μὲ τοὺς ἁπλοὺς μανάβη-
δες, κηροπλάστες, οἰνοπαντοπῶλες, καραγωγεῖς. Μὲ ἀγαθοὺς λευΐτες,
ὅπως ὁ ἅγιος παπα-Νικόλας Πλανᾶς, στὶς ἀγρυπνίες τοῦ μικροῦ ἐκκλη-
σιδίου, τοῦ Προφήτου Ἐλισαίου, στὴν ὁδὸ Ἄρεως στὸ Μοναστηράκι. Ἐκεῖ
ὁ Παπαδιαμάντης συνέψαλλε μὲ τὸν Μωραϊτίδη, ἐνόσῳ ὁ ἱερουργὸς παπα-
Νικόλας Πλανᾶς, στὰ μάτια τῶν καθαρῶν τῇ καρδίᾳ, ἴπτατο τοῦ ἐδάφους.
«… αἴγλη ἀπολύτου εὐτυχίας ἐφώτιζε τὴν δασύτριχα μορφή του μὲ τὴν
σγουρὰν μαύρην γενειάδα καὶ τὴν ὁμόχρωμον πλουσίαν κόμην. Ἦτο ἀγνώ-
ριστος καὶ ἡ μορφὴ ἐκείνη ἡ τόσῳ σκυθρωπὴ κατὰ τὰς ὥρας τῆς ἐργασίας
ἐδῶ εἰς τὸ γραφεῖον, ἐφαιδρύνετο ὑπεράνω τοῦ ἱεροψαλτικοῦ ἀναλο-
γίου.Ἔψαλλε δὲ ὁ συγγραφεὺς τῆς “Νοσταλγοῦ” μετὰ ζέσεως καὶ πάθους
ἀληθινοῦ…» (βλ. Γεράσιμος Βῶκος, «Ἀγρυπνία εἰς τὸν Ἅγιον Ἐλισαῖον»,
ἐφ. Ἀκρόπολις, 28 Μαρτίου 1894). Ὅμως οἱ «ἐπίσημοι ἐκπρόσωποι» τοῦ
Χριστιανισμοῦ ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, «οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες», κατὰ τὸν
λόγο τοῦ Εὐαγγελίου, τί ἔκαναν; Ὅπως καὶ τώρα, ὅπως καὶ πάντα, δὲν
ἔπαιρναν χαμπάρι. Μετὰ τὴν κοίμησή του, βεβαίως, καὶ κατὰ συρροήν,
προσπαθοῦν ἀνυποψίαστοι καὶ «οὐκ ἀναγνώσαντες» νὰ ἀνεμίζουν τὸ ὄνομά
του, ὡς σημαία τῆς ἑκάστοτε μορφῆς ποὺ λαβαίνει ἡ «χριστιανικὴ ἰδεολο-
γία». Ἤ, ἀπὸ κοινοῦ μὲ τοὺς θεωρητικὰ βαρυφορτωμένους, γυρεύουν νὰ τὸν
τακτοποιήσουν ὡς ὑποσημείωση σὲ βαθυστόχαστες ἑρμηνευτικὲς ἐργα-
σίες, ποὺ θεμελιώνουν θανατερὲς καρριέρες. Ἀλλὰ πῶς μπορεῖ νὰ γίνει ὁ πό-
νος ὑπόθεση λογοτεχνικῆς, θρησκευτικῆς, ἢ ἰδεολογικῆς βεγγέρας; Τὰ ἰψε-
νικὰ τρίγωνα καὶ τὰ φροϋδικὰ τετράγωνα συμπλεγμένα μὲ τὴ διαστροφὴ
τῆς πίστης σὲ θεωρία δὲν ἐξαρκοῦν. Ὁ Τσαρούχης ἄλλωστε εἶχε προειδο-
ποιήσει ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης «μὲ δύο ἢ τρία “θρησκόληπτα” καὶ ἀγράμ-
ματα γραΐδια τοῦ νησιοῦ του, ἀχρηστεύει τὸν Φρόιντ». Ἐπειδὴ δὲ στὸν κό-
σμο αὐτὸ «Τὸ πνεῦμα δὲν τὸ ἔχεις, τὸ καταχτᾶς ἢ βιάζεις τὴ βασιλεία του»,
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ὅπως ἔγραφε ὁ Ζήσιμος Λορεντζάτος στὸ ἐμβληματικὸ γιὰ τὸν Παπαδια-
μάντη κείμενό του (περ. Ὁ Ταχυδρόμος, 7 Ἰανουαρίου 1961), καὶ μὲ τὸ
αἷμα τῆς ψυχῆς του ἀντίτιμο, ὁ Παπαδιαμάντης παρέμεινε διακαῶς ἐρω-
τευμένος μὲ τὴν ἀληθινὴ ζωή. «Κράτησε τὸν πόνο στὸ σωστό του τὸ
ὕψος», λέει ὁ Καροῦζος. Κατὰ τοῦτο πραγμάτωσε τὴν προτροπὴ τοῦ
Ἀββᾶ Λογγίνου: «δὸς αἷμα καὶ λάβε πνεῦμα» (βλ. Γεροντικόν, Ἀββᾶς
Λογγίνος, ἀπόφθεγμα Ε´).

Στὸ γνωστὸ αὐτοβιογραφικό του σημείωμα, ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάν-
της ἀναφέρει καὶ τὰ ἑξῆς: «Τῷ 1881 (ἐδημοσιευθη) ἓν θρησκεντικὸν ποι-
ημάτιον εἰς τὸ περιοδικὸν “Σωτῆρα”». Πρόκειται γιὰ τὸ ποίημα «Δέησις»
μὲ ὑπότιτλο «(Ἐράνισμα ἐκ τῶν Ψαλμῶν)». Ἤδη ἀπὸ τὸν ὑπότιτλο τοῦ
ποιήματος, τὸ ὁποῖο ἐκτείνεται σὲ ἕνδεκα τετράστιχες στροφὲς ὁμοιοκα-
τάληκτες, σὲ ἀμιγῆ 15σύλλαβο δοσμένες, καταλαβαίνουμε προϊδεασμέ-
νοι, ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης δὲν συνομιλεῖ ἁπλῶς μὲ τὸν Προφητάνακτα ποι-
ητὴ τοῦ Ψαλτηρίου, ἀλλὰ συναρμόζει τὴν προσευχητική του ἱκεσία μὲ
στίχους ἀπὸ ποιήματα τῶν Ψαλμῶν, τοὺς ὁποίους «γυρίζει» στὴ νεοελ-
ληνικὴ καθαρεύουσα. Ἡ ἁπλούστερη, σύγχρονή του γλωσσικὴ μορφή,
στὴν ὁποία μεταγράφονται (κατὰ τὴ σεφερικὴ χρήση τοῦ ὅρου) οἱ ψαλμι-
κοὶ στίχοι, μᾶς δείχνει –πέρα ἀπὸ τὴν ἀνάγκη δεητικῆς ἔκφρασης τοῦ
30χρονου, ὅταν δημοσιεύεται τὸ ποίημα, Παπαδιαμάντη– καὶ τὴν πρόθεσή
του συνάμα: Ὅτι, δηλαδή, εἶναι ἀνάγκη ἡ ἱερὴ παρακαταθήκη τῶν
Ψαλμῶν καὶ τῶν Ὕμνων νὰ ἐνσωματώνεται μεταγραμμένη σὲ σύγχρο-
νες λογοτεχνικὲς μορφές, ὥστε νὰ μὴν χάνεται, ὅσο γίνεται, ἡ ὑψηλὴ
αἰσθητική τους αἴγλη – ἀξεδιάλυτα ἑνωμένη μὲ τὴν πνευματική τους
λάμψη. Παραθέτω ἐνδεικτικὰ ἀπὸ τὴν «Δέησιν»:

Ἡ ὕπαρξίς μου εἰς φθορὰν καὶ σκοτασμὸν κατέβη·
κατέστην τῶν μισούντων με καὶ τῶν ἐχθρῶν μου χλεύη·
οἱ συγγενεῖς μου μ᾽ ὕβριζον, μ᾽ ἐνέπαιζον οἱ φίλοι,
τὰς κεφαλάς των σείοντες, λαλοῦντες μὲ τὰ χείλη.
Καὶ πάντες οἱ θεώμενοι σκληρῶς μὲ κατηρῶντο.
[…]
καὶ τόσα βέλη κατ᾽ ἐμοῦ καὶ ξίφη ἡμιλλῶντο·
ὤ, πότε, πότε, Κύριε, θὰ παύσῃς τὴν ὀργήν σου;
πᾶσαν αὐγὴν τὸ στόμα μου λαλεῖ τὴν αἴνεσίν σου.
[…]
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ἐτάκη ἡ καρδία μου ὡσεὶ κηρὸς ἐντὸς μου·
ἐλέησόν με, ὁ Θεός, σπλαγχνίσου ὁ Θεός μου…

Μετὰ τὰ 1908, ἡ διηγηματογραφία τοῦ Παπαδιαμάντη βρίσκεται στὴν κο-
ρύφωσή της, κι ἂν τὰ ποιήματά του εἶναι μέρος μιᾶς θαυμαστῆς ἑνότητας
ἔργου καὶ βίου, τότε σ᾽ ἐκεῖνα τῆς περιόδου ἀπὸ τὸ 1908 μέχρι καὶ τὴν ἐκδη-
μία του, γεννιέται ἕνας τόνος προσωπικοῦ ποιητικοῦ ὕφους πού, συνεκδο-
χικά, περιλαμβάνει τὶς αὐθεντικότερες στιγμὲς τῶν προγενέστερων ποι-
ημάτων του καὶ ἐκβάλλει σὲ μιὰν ἀνεπανάληπτη μορφικὴν ἁπλότητα,
στερεωμένη καὶ ἀρδευομένη ἀπὸ τὴ βιωματικὴ γνώση τῆς ὑμνογραφίας.
Μιλοῦμε γιὰ τὰ ποιήματά του τῆς περιόδου 1909-1910, τὰ κατὰ κύριο λόγο
Θεομητορικά. Ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἀναφερόμενα στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἢ στὸν Τίμιο Πρόδρομο. Καθημαγμένος ἀπὸ τὶς καταδρομές, εἶναι
ὁ Παπαδιαμάντης ἐκεῖνα τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς ἐπίγειας ζωῆς του.
Ἐκεῖ, στὸ τέρμα τοῦ ἐπίγειου βίου του, στὴ Σκιάθο, δὲν μᾶς χαρίζει κάποια
ἀπὸ τὰ πλέον θεσπέσια διηγήματά του μόνον, ἀλλὰ καὶ «τὸν θαυμάσιο
ἀστερισμὸ τῶν Θεομητορικῶν ποὺ φωτοβόλησε τὰ τελευταῖα χρόνια του
στὴν Σκιάθο», κατὰ τὸν Γ. Βαλέτα. Δίπλα στὴν ἀπαστράπτουσα στίλβη
κάποιων στίχων ἐγκατεσπαρμένων στὰ διηγήματα, κι ἴσως πολὺ πάνω ἀπ᾽
αὐτήν, στέκονται τὰ τραγούδια του δίχως ὁμοιοκαταληξία, ἀλλὰ μὲ τὴν
ἐσώτερη ρυθμικὴ ἁρμονία, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστική του ὑπό-
σταση καὶ ἀπὸ τὴν ὑμνογραφική του παιδεία. Καὶ γράφει τὰ ἀσημένια τά-
ματά του, στὴν Παναγία τὴν Κεχριά, στὴν Παναγία τὴν Κουνίστρα, στὴν
Παναγία τοῦ Ντομάν, στὴν Παναγίτσα στὸ Πυργί, στὸν Πρόδρομο στὸν
Ἀσέληνο, στὴν Παναγία τὴν Σαλονικιά, στὸν Πρόδρομο τοῦ Κάστρου, στὸν
Χριστὸ τοῦ Κάστρου. Μὲ ἄλλον τρόπο ἀσκώντας τὴν ψαλτική του τέχνη
παρακαλεῖ:

Ἀπὸ τὴν ἐρημία σου Ἅι μου Γιάννη
ποὺ ἤχησε τὸ πάλαι ἡ φωνή σου
θυμήσου μας κ᾽ ἐμᾶς κ᾽ ἐμᾶς λυπήσου
ποὺ λυώνομε μέσα σὲ μιὰ ἐρημία
γεμάτη ἀπὸ πληθυσμὸν ἀνθρώπινον.

Ὁ Παπαδιαμάντης, εἰδικῶς στὰ θεομητορικά του ποιήματα, ἐνσωμα-
τώνει μεταγραμμένα σὲ γλώσσα δημοτική, ἀποσπάσματα ἢ καὶ αὐτούσι-
ους στίχους ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς ὑμνωδούς, ἀπὸ τοὺς μεγάλους ποιητὲς τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ὑμνογραφίας. Στὸ ποίημα, λ.χ., «Στὴν Παναγία τὴν Κε-
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χριὰ» ποὺ ξεκινᾶ μὲ τὸν στίχο «Γλυκειὰ Παρθέν᾽, ἀξίωσέ με», στὴν ἕβδομη
στροφή, ἀποτελούμενη ἀπὸ τρεῖς στίχους, διαβάζουμε:

Κι ὁ ἕνας γράφει: «θνητὴ γυναίκα τοῦ Θεοῦ Μητέρα»
κι ὁ ἄλλος: «τ᾽ οὐρανοῦ εἶσαι πλατυτέρα
ὡς ἔμψυχος ναὸς καὶ Θρόνος τοῦ Θεοῦ…».

Μεταγραφὲς ἐνδογλωσσικὲς ἀπὸ τὴν γ´ ὠδὴ τοῦ Κανόνος εἰς τὴν Κοίμη-
σιν τῆς Θεοτόκου, τοῦ σπουδαίου ἀνάμεσα στοὺς ὑμνογράφους ἁγίου
Κοσμᾶ ἐπισκόπου Μαϊουμᾶ (τροπάριο β´): «Γυναῖκά σε θνητήν, ἀλλ᾽
ὑπερφυῶς καὶ μητέρα Θεοῦ, εἰδότες σε πανάμωμε». Οἱ δύο ἑπόμενοι στί-
χοι εἶναι σχεδὸν αὐτούσια μεταγραφὴ σὲ γλώσσα δημοτικὴ τοῦ Κανόνος
εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου τοῦ ὑπερφυοῦς ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμα-
σκηνοῦ (ἀπὸ τὴν α´ ὠδή, τροπάριο γ´): «Ἀξίως ὡς ἔμψυχον, σὲ οὐρανὸν ὑπε-
δέξαντο, οὐράνια Πάναγνε θεῖα σκηνώματα». Στὸ ποίημα, ἐξ ἄλλου,
«Στὴν Παναγία τοῦ Ντομάν», ἐκτεινόμενο σὲ τέσσερις ἐλευθερόστιχες
στροφές, ὁ τελευταῖος στίχος (24ος) «Καὶ πύλαι ᾍδου οὐ κατισχύσουσιν
αὐτῆς» ἀντλεῖται ἀπὸ τὸ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιο (Ματθ. 16,18). Ὁ Πα-
παδιαμάντης, λοιπόν, σ᾽ αὐτὰ τὰ τελευταῖα χρόνια, προσεύχεται ποιητικῷ
τῷ τρόπῳ –καὶ πότε ἄλλωστε δὲν τὸ ἔκανε;– «ἵνα ἀναψύξῃ, πρὸ τοῦ αὐτὸν
ἀπελθεῖν» – κατὰ τὸ ὑπότιτλο παράθεμα ἀπὸ τὸν 38ο Ψαλμ: «Ἄνες μοι ἵνα
ἀναψύξω πρὸ τοῦ με ἀπελθεῖν», στὸ ποίημα «Στὴν Παναγίτσα στὸ Πυργί».
Ὁ ποιητικός του τρόπος γυρίζει στὴ νέα γλώσσα μέρη ἢ θραύσματα τῆς
ὑμνογραφικῆς ποιητικῆς παράδοσης. Καὶ θά ᾽πρεπε νὰ θυμόμαστε καὶ νὰ
συνυπολογίζουμε, ὅτι στὸ διήγημα τοῦ 1909 «Ἡ Πεποικιλμένη», ὁ Πα-
παδιαμάντης καταθέτει: «Εἶχα τάξιμον νὰ ὑπάγω στὴν Κεχριάν, νὰ ψάλω
τὸ “Πεποικιλμένη”, εἰς τὰ Ἐννιάμερα, τὴν 23 Αὐγουστου. [...] Δέκα χρό-
νια εἶχα ν᾽ ἀσπασθῶ τὴν σεβασμίαν παλαιὰν Εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως, ὁποὺ
εἶναι ζωγραφισμένοι, ἐπάνω εἰς τὰ δύο ὑπερῷα, ἔνθεν καὶ ἔνθεν, ὁ ἱερὸς
Κοσμᾶς (αὐτὸς ὁ θεσπέσιος ποιητὴς τῆς Πεποικιλμένης) καὶ ὁ θεῖος Δα-
μασκηνός, τείνοντες δύο τόμους κάτω πρὸς τὴν σύνθεσιν τῆς εἰκόνος, ἐφ᾽
ὧν εἶναι γεγραμμένα δύο τροπάρια, τὸ “Γυναῖκά σε θνητήν, ἀλλ᾽ ὑπερφνῶς
καὶ Μητέρα Θεοῦ”, καὶ τὸ “Ἀξίως ὡς ἔμψυχόν σε οὐρανὸν ὑπεδέξαντο…”».
Κι ἀφοῦ πλανιέται καὶ περνάει ἀπὸ τόπους ὅπου κροτίζουν, «τέλος, ἠξιώ-
θην», λέει, «νὰ ψάλω τὸ “Πεποικιλμένη”, καὶ τοῦτο ἀρκεῖ». Ἂς συνυπο-
λογίσουμε ἐπίσης, ὅτι στὸ διήγημα «Ρεμβασμὸς τοῦ Δεκαπενταυγού-
στου» (1906), ὁ Παπαδιαμάντης «καταγράφει ὅλη τὴν δομὴ τῆς ὀκτάωρης
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ἀγρυπνίας» κι ὅτι στὸ τυπικό της περιλαμβάνει τὴν ἀκολουθία τῆς Μετα-
λήψεως καὶ τὶς ἀναγινωσκόμενες Ὧρες, παρ᾽ ὅτι ὁ λειτουργὸς ἱερέας δὲν
εἶναι «μορφωμένος» καὶ τὸ πλήρωμα, τὰ μέλη τῆς Συνάξεως, εἶναι χωρι-
κοὶ «πανηγυρισταί». Τὸ ἴδιο καὶ στὸ διήγημα «Στὸ Χριστό, στὸ Κάστρο».

Ὁ Παπαδιαμάντης, λοιπόν –μεγαλωμένος, γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε,
στὴ Σκιάθο τῆς κολλυβαδικῆς παράδοσης μὲ πατέρα ἱερέα καὶ οἰκονόμο
τῆς νήσου, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν ἀναφορὰ τοῦ ἴδιου, «ὑπῆρξε ὁδηγὸς ἀγαθὸς
εἰς πάσας τὰς ἐκκλησιαστικὰς περιστάσεις καὶ κόσμημα περικαλλὲς τῶν
ἐκκλησιαστικῶν πανηγύρεων»– μεταγράφει καὶ ἐνσωματώνει στὸ ἔργο του
ὑμνογραφικὰ χωρία. Μένει νὰ διερευνήσουμε τὶς ἀπόψεις του γιὰ τὴν
ἐκκλησιαστικὴ γλώσσα καὶ γιὰ τὴ λατρεία καὶ τὸ τυπικό της. Ἀφοῦ λά-
βουμε ὑπ᾽ ὄψιν μας, ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης, ὁ μεγαλωμένος ὅπως μεγά-
λωσε, ἔγραψε κι ὁ ἴδιος τὰ ὑμνογραφήματα ποὺ ὅλοι γνωρίζουμε. Γιὰ τὸν
ἄνθρωπο, ποὺ ἀβίαστα καὶ φυσικῷ τῷ τρόπῳ, ὅταν ὑποφέρει ἀπὸ φριχτὸ πο-
νόδοντο γράφει τὴν ἀσματικὴ ἀκολουθια τοῦ ἁγίου Ἀντίπα, ἐπισκόπου Περ-
γάμου, ἡ ὑμνογραφία δὲν εἶναι μιὰ ξηρὴ μιμητικὴ διαδικασία, ἀλλὰ πρω-
τογενὴς δημιουργία. «Ὅλα τὰ ὑμνογραφήματα τὰ ἐκκλησιαστικὰ τοῦ
Παπαδιαμάντη [...] μυρίζουν ἀρχαιότητα καὶ εἶναι ἐφάμιλλα τῶν καλῶν
ὑμνογραφημάτων τῆς παλαιᾶς βυζαντινῆς ἐποχῆς, ἂν καὶ μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ
ἔχουν κάποια πρωτοτυπία δηλωτικὴ τοῦ χαρακτήρα τοῦ Παπαδιαμάντη
(ὅπως τὰ τρία τροπάρια τῶν Αἴνων, στὴν Ἀκολουθια τοῦ Ἁγἰου Ἀντίπα).
Ἕνας ποὺ δὲν ξέρει τίνος ποιήματα εἶναι, δὲν μπορεῖ νὰ διακρίνει, ἂν τὰ ποι-
ήματα αὐτὰ τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι νέοι ἢ παλαιοὶ ἐκκλησιαστικοὶ ὕμνοι
ἀπ᾽ τοὺς δοκιμοτέρους», γράφει ὁ Οἰκονόμος καὶ ὑμνογράφος καὶ ὁ ἴδιος π.
Γ. Δ. Ρήγας (Ν. Ἑστία, 1941). Στὸ ἴδιο περιοδικὸ ὁ ἀκαδημαϊκὸς Νίκος
Α. Βέης, τόνιζε ὅτι ἐπὶ τοῦ ἀθηναϊκοῦ λόφου τῆς Δεξαμενῆς, οἱ νεοσσοὶ φοι-
τητὲς καὶ συγγραφεῖς ἔβλεπαν τὸν Ἀλέξανδρο, «μόνον, πολλάκις, κατὰ τὰς
μεσημβρινὰς ὥρας, καὶ μακρὰν τῶν λοιπῶν θαμώνων τῆς Δεξαμενῆς ψι-
θυρίζοντα ἐπὶ μακρόν, συνεχῶς… Τί ἦσαν τὰ ψιθυρίσματα ἐκεῖνα τοῦ Βυ-
ζαντινοῦ Σκιαθίτου καὶ Ἀθηναίου Ἁγιορείτου; Ἦσαν συνήθως κοντάκια
τοῦ Ρωμανοῦ, τὰ ὁποῖα ἐκεῖνος ἐγνώριζε κατὰ μέγα μέρος ἀπὸ στήθους καὶ
ἠδύνατο νὰ ψάλλῃ “ἐπ᾽ ἐκκλησίας” μετ᾽ ἀπαραμίλλου ζήλου καὶ τέχνης
ἐνθέου […] τὰ τραγούδια τοῦ Θεοῦ». Κατὰ τὴ ρητὴ ὁμολογία τῶν συγ-
καιρινῶν του Σκιαθιτῶν, ἀλλὰ καὶ λογίων, ὁ Παπαδιαμάντης ὑπῆρξε
ἄτεγκτος καὶ ξεροκέφαλα ἀνυποχώρητος ὡς πρὸς τὴν προσήλωσή του στὰ
τῆς λειτουργικῆς τάξεως. Παραθέτω χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα τοῦ
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Γεράσιμου Βώκου ἀπὸ τὸ κείμενό του «Ἀγρυπνία εἰς τὸν Ἅγιον Ἐλι-
σαῖον» (ἐφ. Ἀκρόπολις 28.3.1894, ἀναδημοσιευμένο στὴ Ν. Ἑστία, Χρι-
στούγεννα 1934):

Ἀλλ᾽ ἤδη εἶχε τελειώσει ὁ ὄρθρος καὶ μετὰ τὴν εὐλογίαν τῶν ἄρτων, ἐμπῆ-
καν εἰς τὴν λειτουργίαν. Πάραυτα δὲ ὁ λαμπαδάριος Χριστοφίλης, κόψας τὸν
ἄρτον εἰς μικρὰ τεμάχια, ἤρχισε νὰ διανέμῃ αὐτὸν εἰς τοὺς πιστούς, ἀλλὰ τοῦτο
ἦτο προφανὴς παρατυπία καὶ ὁ Παπαδιαμάντης, ὅταν τὰ πλήθη μετὰ βουλι-
μίας ἐξέτεινον τὰς χεῖρας πρὸς τὸ κοφίνιον, ἀνεκραύγασε κατηγανακτημένος:

–Σκάνδαλον! Σκάνδαλον! Ἔπρεπε νὰ τὸν μοιράσῃς μετὰ τὸ ἀντίδωρον,
ἀδελφέ!

Κατὰ σύμπτωσιν, τὴν στιγμὴν ἐκείνην νεανίας τις ἐπακουμβήσας εἰς τὸ
ἀριστερὸν μανουάλι, ἠπείλει νὰ τὸ καταρρίψῃ. Καὶ ὁ συγγραφεὺς τῆς “Νο-
σταλγοῦ” ἐκτελῶν χρέη εὐταξίου, ἀνέκραξεν δυνατά, ὀργισθείς.

–Μὴν ἀκουμβᾷς τὸ μανουάλι! Φύγ᾽ ἀπ᾽ ἐκεῖ! […]
Μεθ᾽ ὃ ὁ παπα-Χρύσανθος ἔκραξεν:
–Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας…
Ἀλλ᾽ ἰδὠν, ὅτι κάποιος ἐκεῖ κοντὰ ἐγελοῦσε, τοῦ ἐφώναξεν αὐστηρότατα:
–Ἔχουμ᾽ αὐλὴ κι ὅποιος θέλει νὰ γελάῃ πάει ἔξω!
Συγχρόνως δὲ ὁ Παπαδιαμάντης ἔστρεψε τὴν κεφαλὴν καὶ βλοσυρώτατα

ἠτένισε τὸν παρεκτραπέντα».

Τὰ στιγμιότυπα αὐτὰ μᾶς δίνουν ὁλοζώντανη τὴν εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου
Παπαδιαμάντη στὴν προσωπικὴ λειτουργικὴ συμπεριφορά. Κι αὐτὴ ἡ
εἰκόνα εἶναι εὐθέως ἀνάλογη μὲ τὰ περὶ λατρείας, λειτουργικῆς τάξεως καὶ
γλώσσας τῆς ὑμνογραφίας κείμενά του πέραν, βεβαίως, τῶν πολλαπλῶν
λειτουργικῶν ἀναφορῶν ἀπὸ τὶς ὁποῖες βρίθουν τὰ διηγήματά του. Γιὰ τὸν
Σκιαθίτη, εἶναι ἄλλο πράγμα ἡ λογοτεχνικὴ ἐνδογλωσσικὴ μετάφραση τῶν
ἐκκλησιαστικῶν κειμένων, κι ἄλλο, τελείως ἄλλο πράγμα ἡ γλώσσα τῆς
λατρείας. Μπορεῖ οἱ ἐνδογλωσσικές του μεταπλάσεις νὰ λειτουργοῦν –
εἰδικῶς στὰ ψαλμικὰ χωρία– μὲ πνευματικὴ πληρότητα καὶ αἰσθητικὴ
ἐπάρκεια ποὺ μεταφέρει τὸ ἄρωμα τοῦ πρωτοτύπου, ὅπως ἔγινε ἀργότερα
καὶ μὲ τὶς ἐνδογλωσσικὲς μεταφράσεις Ψαλμῶν καὶ κειμένων τῆς ἀσκη-
τικῆς γραμματείας ἀπὸ τὸν Κόντογλου. Ὡστόσο, προκειμένου γιὰ τὴν
γλώσσα τῆς λατρείας, ὁ Παπαδιαμάντης εἶναι μᾶλλον κατηγορηματικός.
Ζώντας ἀφ᾽ ἑνὸς τὴ λειτουργικὴ παράδοση καὶ κατέχοντάς την καὶ βλέ-
ποντας τὸν γλωσσικὸ διχασμὸ ὡς ὑπόθεση κατασκευασμένη καὶ στὶς δύο
ἐκδοχές της –μαλλιαρὴ καὶ καθαρολογική– στὰ ἐργαστήρια καὶ στὰ γρα-
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φεῖα –τῆς ὁδοῦ Κλωδίου τῶν Παρισίων κ.λπ.– τὴν συνδυάζει μὲ τὴν ἐν γέ-
νει ἐκκλησιαστικὴ ἀλλοτρίωση, γιὰ τὴν ὁποία νοιάζεται καὶ πονᾶ. Ὁ Πα-
παδιαμάντης δὲν διστάζει νὰ χαρακτηρίσει: «… οἱ δὲ ἀγαθοὶ ἱεράρχαι μας
νευρόσπαστα εὐχείρωτα καὶ εὐπειθῆ…» (βλ. τὸ ἄρθρο του «Γλώσσα καὶ
Κοινωνία»), ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ διακονοῦν εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ, συγ-
κεφαλαιώνοντας τὴν ἑνότητα τοῦ Κυριακοῦ σώματος τῆς Εὐχαριστίας.
Βλέπει τὴ λαίλαπα τοῦ ξενισμοῦ νὰ εἰσβάλλει στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο,
ὅπως καὶ στὴν κοινωνία: «… Τὸ ζήτημα δὲν εἶναι πῶς νὰ ἐμφορηθῶμεν
κατὰ κόρον ἀπὸ ξενισμούς, ἀλλὰ πῶς νὰ φέρωμεν ἀντίδρασιν, πῶς νὰ με-
τριάσωμεν τὴν ἀνάγκην τοῦ ξενισμοῦ. Χαλινοῦ καὶ ὄχι πτερνιστῆρος ἡ
ὀργῶσα φύσις ἔχει ἀνάγκην», ἐπισημαίνει στὸ ἴδιο κείμενο (ἐφ. Ἀλήθεια
4,11,18.2.1907).

Γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη, ἡ κατ᾽ ἄνθρωπον Ἐκκλησία, κατὰ τὴν ἐποχή
του, ἔχει γεμίσει ἀπὸ ἐπισκόπους ποὺ ἀκκίζονται μέσα στὰ ψευδόχρυσα «ὡς
μιτροφοροῦντες Μῆδοι σατράπαι» (βλ. τὸ διήγημα «Τὰ πτερόεντα δῶρα»,
1901) καὶ ἀπὸ ἀνθρώπους τῶν περιβαλλόντων, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὰ διεκτρα-
γωδούμενα στὸ διήγημα «Ὁ Κοσμολαΐτης» (1903) «… ἐχώνοντο ὅλοι μέ-
χρις ἀγκώνων καὶ γονάτων», ὅπως ὁ ἥρωας τοῦ διηγήματος, ὁ ὁποῖος
«ἠγωνίσθη τὸν ἀγῶνα τὸν ὁποῖον εἰς τοὺς λόγους του ὠνόμαζεν, ὅπως καὶ
αἱ ἐφημερίδες τοῦ κόμματος, “τὸν εὐγενέστατον τῶν ἀγώνων” […] Δεινὸς
ἦτο καὶ εἰς τὰς ἐκλογὰς τῶν ἡγουμένων […] διέπρεπε καὶ εἰς τὸ νὰ
ἐκφωνῇ λόγους ἐπικηδείους εἰς τοὺς νεκρούς». Εἶναι χαρακτηριστικὰ
ἄκρως, τὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ διηγήματα «Τ᾽ Ἀστεράκι» (1908) καὶ «Ὁ
Ἀνάκατος» (1910): «Εἶχεν ἔλθει τότε, πρὸ ὀλίγου καιροῦ, διὰ πρώτην φορὰν
εἰς τὸν τόπον περιοδεύων, ὁ νεοχειροτόνητος Δεσπότης, ὅστις, καθὼς ἐκα-
κογλωσσοῦσαν πολλοί, εἶχε καταρτίσει τιμολόγιον, πρὶ φίξ, διὰ τὰς χειρο-
τονίας τῶν κληρικῶν. Εἶχε δὲ ἐκφρασθῆ ὁ ἴδιος, ὡς ἔλεγαν, ὅτι εἶχεν
ἀνάγκην νὰ πληρώσῃ “τὰ κουφέτα”, ὅσα εἶχεν ἐξοδεύσει διὰ τὰ συγχαρη-
τήρια τῆς ἀρχιερωσύνης του» («Τ᾽ Ἀστεράκι»). Καὶ ἀπὸ τὸν «Ἀνάκατο»:
«Μὲ δύο ἀστακοουρὰς καὶ μὲ μίαν δαμετζάναν μοσχάτου, τὸ ζήτημα θὰ
ἠδύνατο νὰ λυθῇ εὐνοϊκῶς εἰς τὴν ἕδραν τῆς ἐπισκοπῆς (ἐπειδὴ τότε δὲν
εἶχεν ἀκριβήνει, πρὸς τοῖς ἄλλοις, καὶ ἡ σιμωνία, καὶ δὲν εἶχον διορίσει οἱ
“δεσποτάδες” ἀνὰ τὸ θεόσωστον βασίλειον, πρωτοσυγκέλλους ἐργολάβους,
οἵτινες ν᾽ ἀπαιτοῦν ἑκατοστάρικα εἰς πᾶσαν τοιαύτην περίπτωσιν…».
Μέσα σ᾽ αὐτὸ τὸ κλίμα –ὄχι μόνον στὴν πλανεύτρα Ἀθήνα ἀλλὰ καὶ στὴν
ἐπαρχία– ὁ Παπαδιαμάντης προκρίνει –πάντα «τέκνον γνήσιον τῆς Ὀρθο-
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δόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, ἐκπροσωπουμένης ὑπὸ τῶν ἐπισκόπων
της»– τοὺς ἀληθινοὺς λευΐτες, ὅπου τοὺς συναντᾶ, καὶ ἀνθρώπους σὰν τὸν
ἅγιο Νικόλαο τὸν Πλανᾶ. Καταγγέλλει στὰ ἄρθρα του τὸν ἀναισθητικὸ
σφιχταγκαλισμὸ τοῦ Κράτους, τῆς «Νόμ[ω Κρατούσης Πολιτείας», καὶ
ὑπομιμνήσκει: «… ἕκαστος πράττει κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτῷ, εἰσάγων εἰς τοὺς
ἱεροὺς ναοὺς καινὰ καὶ ξενότροπα, νόθα καὶ ἀπηγορευμένα, καὶ δὲν εἶναι
παράδοξον οἱ οὕτω πράττοντες νὰ νομίζωσιν ὅτι ὑπηρετοῦσι δῆθεν τὴν
Ἐκκλησίαν, καὶ ὅτι εἶναι ἄξιοι ἐπαίνων καὶ στεφάνων διὰ τὸν ζῆλόν των.
Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἕνα παραδεδεγμένον τύπον, ὃν οὐδεὶς δύναται ἀποινεὶ νὰ
παραβῇ, καὶ ρητῶς ἀπαγορεύεται πᾶσα καινοτομία εἴτε εἰς τὴν ἀρχιτε-
κτονικὴν καὶ γραφικὴν καὶ τὴν λοιπὴν τῶν ναῶν διακόσμησιν, εἴτε εἰς τὴν
μουσικὴν καὶ τὴν ἄλλην λατρείαν» («Ὁ Ἐπιτάφιος καὶ ἡ Ἀνάστασις εἰς
τὰ χωρία», ἐφ. Ἐφημερίς, 7,10/4/1887).

Στὸ προαναφερθέν, καταστατικὸ γιὰ τὶς γλωσσικές του ἀντιλήψεις,
ἐκτενὲς ἄρθρο ὑπὸ τὸν τίτλο «Γλώσσα καὶ Κοινωνία», ὁ Παπαδιαμάντης
τολμᾶ μιὰ καίρια μεταφορά: ἡ γλῶσσα, λέει, εἶναι ὁ φάρος καὶ «ὁ φάρος
ὁδηγεῖ εἰς τὸν λιμένα, δὲν εἶναι αὐτὸς λιμήν». Ὑπὸ αὐτὴν τὴν προοπτική,
βλέπει καὶ τὸ ζήτημα τῆς γλώσσας στὴ λατρεία. Στὸ κείμενό του ὑπὸ τὸν
τίτλο «Ἡ Μουσικὴ καὶ τὰ ἱερὰ Εὐαγγέλια» (περ. Φόρμιγξ, 15 Ὀκτωβρίου
1902, ὑπὸ τὸν γενικότερο τίτλο «Ἀποσπάσματα σκέψεων») διαβάζουμε:

… Διὰ τῆς πατροπαραδότου Ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ὄχι μόνον τὰ ἱερὰ
ᾄσματα ἔγιναν προσφιλῆ καὶ οἰκεῖα εἰς τὴν ἀκοήν, καὶ ἡ γλῶσσα εἰς ἣν ταῦτα
εἶναι γεγραμμένα καταληπτή, ὡς ἔγγιστα, καὶ εἰς τοὺς ἀγραμμάτους, ἀλλὰ
καὶ αὐτὰ τῶν θείων Εὐαγγελίων τὰ ρήματα διὰ τῆς αὐτῆς μουσικῆς καὶ τοῦ
λογαοιδικοῦ αὐτῆς τρόπου κατέστησαν οἰκειότερα εἰς τὴν ἀκοήν, καὶ βαθύτε-
ρον πάντοτε εἰσδύουσιν εἰς τῶν ἀκροατῶν τὰς καρδίας.

Ὅθεν ἡ γλῶσσα αὕτη, εἰς ἣν εἶναι γεγραμμένα τό τε Εὐαγγέλιον καὶ τὰ
ἱερὰ ᾄσματα, ἔχει τὸ μοναδικὸν εἰς τὸν κόσμον προνόμιον νὰ ἐξακολουθῇ καὶ
μετὰ εἴκοσιν αἰῶνας νὰ εἶναι ζωντανή, εἰς τὴν ἀκοὴν τοὐλάχιστον. Ἂς δοκι-
μάσῃ τις νὰ μεταφράσῃ ἓν τροπάριον εἰς τὴν δημώδη, καὶ τότε θὰ ἴδῃ ὅτι ἡ
γλῶσσα ἥτις εἶναι ζωντανὴ εἰς τὰ ἡρωικὰ καὶ ἐρωτικὰ ᾄσματα τοῦ λαοῦ, εἶναι
ψυχρὰ μέχρι νεκροφανείας διὰ τὰ τροπάρια. Π.χ. «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου, καὶ
πληρωθήσεται πνεύματος…». Θ᾽ ἀνοιξω τὸ στόμα μου, καὶ θὰ γεμίσῃ πνέμμα
(ἢ πλέμμα ἢ καὶ πλέγμα)· καὶ λόγο θὰ βγάλω (διότι πῶς ἄλλως θ᾽ ἀποδοθῇ
ἡ μεταφορὰ ἢ ἡ μετωνυμία τοῦ ἐρεύξομαι;). «Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακα-
ρίζειν σε τὴν Θεοτόκον…». Ἀξίζει ἀληθινὰ νὰ σὲ καλοτυχίζουμε σένα τὴ Θε-
οτόκο, ποὺ εἶσαι πάντα καλότυχη, καὶ καθαρώτατη, καὶ μάννα τοῦ Θεοῦ μας…
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Πλὴν θὰ εἴπῃ τις, ἀντὶ νὰ μεταφρασθῶσι τὰ ὑπάρχοντα, ἂς ποιηθῶσι νέα
ἐκκλησιαστικὰ ᾄσματα ὑπὸ τῶν δοκίμων ποιητῶν μας.

–Ναί, βέβαια, λέγομεν ἡμεῖς, καὶ εἶναι τόσον εὔκολον τὸ πρᾶγμα!… νὰ
ἐμφυσηθῇ ζωὴ χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ, νὰ δοθῇ ἔμπνευσις ἐκεῖ ὅπου λείπει ἡ ψυχή!…
Καὶ ποῦ εἶναι οἱ δόκιμοι ποιηταί μας;… Καὶ ἂν τοιοῦτοι ὑπάρχουν, αὐτοὶ
ἐνδιαφέρονται περισσότερον διὰ τὸν Νὶτς καὶ τὸν Ἴψεν παρὰ διὰ τὰ κατ᾽ αὐ-
τοὺς σκουριασμένα ᾽ντόπια πράγματα!…

Ἄλλως, διὰ νὰ γίνουν νέα θρησκεντικὰ ᾄσματα, πρέπει νὰ γίνῃ πρῶτα καὶ
νέα θρησκεία… Ἂς δοκιμάσουν λοιπὸν ἐκεῖνοι ποὺ τὰ ὀνειροπολοῦν αὐτὰ νὰ κά-
μουν θρησκείαν χειροποίητον, θρησκείαν γιὰ τὰ κέφια τους, καὶ τότε θὰ κα-
ταλάβουν καὶ οἱ ἴδιοι πόσον εἶναι μωροὶ καὶ τυφλοί.

Εἴπομεν ὅτι διὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς καὶ τοῦ λογαοιδικοῦ αὐτῆς
τρόπου κατέστησαν γνωριμώτερα εἰς τὰς ἀκοὰς καὶ τὰ λόγια τῶν θείων
Εὐαγγελίων, ὡς καὶ τοῦ Ἀποστόλου. Ὁ λογαοιδικὸς οὗτος τρόπος τῆς ἀπαγ-
γελίας, εἶναι ἀρχαιότατος ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, καὶ εἶναι γνησίως Ἑλληνικός,
ὅπως φαίνεται καὶ εἰς τὰ παλαιὰ δράματα. Ἐκ τούτου παρὲλαβον καὶ οἱ Δυ-
τικοι τὸ παρ᾽ αὐτοῖς plain-chant.

Ὁ τρόπος οὗτος τῆς ἀπαγγελίας, διὰ τῆς παρατάσεως ὅλων μὲν τῶν συ-
λαβῶν, ἀλλὰ μάλιστα τῆς καταλήξεως ἑκάστης περιόδου ἢ ἑκάστου κώλου,
σημαίνει καὶ μιμεῖται τὸ κήρυγμα, ἤτοι τὴν φωνὴν τοῦ κήρυκος, καὶ ἀνταπο-
κρίνεται εἰς τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, «κηρύξατε τὸ
Εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει».

Εἶναι ἄρα τὸ λογαοιδικὸν τοῦτο μέλος κανονικώτατον ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, καὶ
ἀνήκει εἰς τὸν πλ. δ´ ἢ τὸν βαρὺν ἦχον. Ἐθίζεται δὲ ν᾽ ἀπαγγέλληται ὁ μὲν
Ἀπόστολος μετά τινος ποικιλίας τόνων καὶ φθόγγων, τὸ δὲ Εὐαγγέλιον
ἁπλούστερον καὶ ὅλως ἀπερίττως.

Οἳ περὶ πάντα ἐπιπόλαιοι καὶ ἀταλαίπωροι νεωτερισταὶ κατέκριναν καὶ τὸ
λογαοιδικὸν τοῦτο μέλος καὶ εἶπαν ὅτι τοῦτο εἶναι «ἐπίρρινον» δῆθεν καὶ κα-
κόζηλον. Εὗρον δὲ καί τινας καινοτόμους ἱερεῖς, οἵτινες πεισθέντες εἰς τὰς εἰση-
γήσεις τῶν ξενοφρόνων ἐκείνων, κατήργησαν αὐθαιρέτως τὸν λογαοιδικὸν τρό-
πον καὶ ἀπαγγέλλουσι τὰς περικοπὰς τῶν θείων ρημάτων δ᾽ ἁπλῆς
ἀναγνώσεως. Εἰς τους τοιούτους ἱερεῖς πρέπει ν᾽ ἀπαγορευθῇ ἁρμοδίως ἡ και-
νοτομία αὕτη».

Ὅπως, εὔστοχα, ἐπισημαίνει ὁ Δημήτρης Μαυρόπουλος, στὸν πρόλογό
του στὸν 15ο καὶ τελευταῖο τόμο τῆς σειρᾶς τῶν Ἁπάντων Παπαδιαμάντη,
στὴν ἔκδοση τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ «Βήματος», στὰ περὶ τὴν Ἐκκλησία, τὴν
Λατρεία καὶ τὴν Γλώσσα της κείμενα ὁ Παπαδιαμάντης δὲν γράφει γιὰ
θρησκευτικὰ πράγματα, ἀλλὰ τοποθετεῖται ἐκκλησιαστικά. Δὲν θρη-
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σκεύει, ἀλλὰ ἐκκλησιάζεται. Διαβλέπει, καὶ ὑφίσταται τὶς πληγὲς ποὺ χα-
ράζει ἡ ἐκκοσμίκευση καὶ ἡ ἔκπτωση στὴ θρησκευτικότητα, πάνω στὸ
σῶμα τῆς κοινότητας ποὺ ἀνήκει. Τῆς πιστεύουσας εὐχαριστιακῆς κοι-
νότητας. Οἱ νεωτερικὲς παρεμβάσεις στὴν ἀλλοίωση τοῦ λειτουργικοῦ
ἤθους, εἶναι γι᾽ αὐτὸν ἀπαράδεκτες. Στὰ κείμενά του, δημοσιευμένα στὴν
Ἐφημερίδα (6-12 Ἀπριλίου 1881), ὑπὸ τὸν γενικὸ τίτλο «Ἡ Μεγάλη
Ἑβδομὰς ἐν Ἀθήναις», γράφει:

… Τῷ ὄντι δὲ ἂν ὑπάρχῃ τι λυπηρότερον, τολμῶ εἰπεῖν, τῆς ἄκρας περὶ τὰ
θρησκευτικὰ πράγματα ψυχρότητος, ἥτις ἐπικρατεῖ ἐν Ἀθήναις, τοῦτο εἶναι
ἡ ἐπίπλαστος καὶ τυπικὴ εὐλάβεια, ἡ ἄνευ τάξεως καὶ κόσμου συρροὴ πολλοῦ
πλήθους εἰς τοὺς ἱεροὺς ναούς, κατὰ τὴν ἑβδομάδα ταύτην καὶ μόνην, ἥτις
ἔμεινεν ὡς μόνη ὀρθὴ διαμαρτύρησις καὶ ἀντίφασις ἅμα τῆς διαγωγῆς ἡμῶν
τῶν Όρθοδόξων χριστιανῶν λεγομένων. Τὸ κατ᾽ ἐμέ, λογικωτέρους θεωρῶ τοὺς
libres penseurs ἐν τῇ Ἑσπερίᾳ, τοὺς διαρρήξαντας ἁπλῶς καὶ καθαρῶς πᾶσαν
μετὰ τῆς Ἐκκλησίας σχέσιν καὶ συνάφειαν, ἢ ἡμᾶς αὐτούς, οἵτινες ἐξακο-
λουθοῦμεν νὰ πιθηκίζωμεν τὰ τῆς χριστιανικῆς λατρείας ἄνευ πίστεως καὶ
χρηστοῦ συνειδότος.

Κατὰ τὴν εὐθύβολη ἐπισήμανση τοῦ Στέλιου Παπαθανασίου, στὸ βι-
βλίο του Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ ἡ γραμμὴ τοῦ ὁρίζοντος
(2007): «… ὁ Παπαδιαμάντης εἶναι ὁ φορέας τοῦ τραγικοῦ τῶν νεοελλή-
νων». «Πρέπει ν᾽ ἀποφασίσουμε, λοιπόν, ἂν θὰ μάθουμε κάτι ἀπὸ τὸν
ἄνθρωπο καὶ τὸν συγγραφέα μας», ἔγραφε τὸ 1991 ὁ Χρῆστος Βακαλό-
πουλος. Πῶς μπορεῖ νὰ γίνει αὐτό; Ὅπως ἐκεῖνος, μὲ τὴ δωρεὰ ποὺ τοῦ δό-
θηκε, ἔτεινεν οὖς εὐήκοον στὰ θροΐσματα τοῦ ἀρρήτου καὶ τὰ ἔκανε τρα-
γούδια τοῦ Θεοῦ, «πρέπει νὰ τὸν πλησιάζουμε κι ὄχι νὰ προσπαθήσουμε νὰ
τὸν φέρουμε στὰ νερά μας», πάλι κατὰ Βακαλόπουλο. Τί μπορεῖ νὰ σημαίνει
ἡ ὑμνογραφία γιὰ ἕνα δημιουργὸ ἢ γιὰ ἕναν πιστό, μᾶς τὸ ἔδειξε τὸ ἔργο του.
Κατὰ τὸν Γέροντα Ἀνανία τῶν Ἑξαρχείων: «Τὰ λέει ὅλα ὁ κὺρ Ἀλέξαν-
δρος. Ἐμπνέεται ἀκριβῶς ἀπὸ τὰ τραγούδια τοῦ Θεοῦ. Καὶ κάνει ἄλλα τρα-
γούδια. Κάνει ποιητικοὺς μεταπλασμούς, ὅπως θὰ λέγαμε στὴ λογοτεχνία.
Καὶ φτιάχνει καὶ ἄλλα ἀριστουργήματα, πού ᾽ναι προέκταση, ποὺ πηγά-
ζουν ἀπ᾽ τὰ τραγούδια τοῦ Θεοῦ καὶ πάλι καταλήγουν σ᾽ αὐτά. Εἶναι πολὺ
φοβερὸ αὐτό».
Ἡ γλώσσα τοῦ Παπαδιαμάντη βγαίνει ἀπὸ μιὰ θάλασσα βιωμένης
σιωπῆς. Μιλῶ γιὰ τὴ σιωπὴ τῆς λειτουργικῆς καὶ λατρευτικῆς ἐμπειρίας.
Αὐτὴ ἡ εὔλαλη σιωπὴ εἶναι τὸ πέλαγος τοῦ νοήματος ποὺ δὲν ἐξαντλεῖται
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μὲ ὁποιαδήποτε διατύπωση. `Ὅταν ὁ Παπαδιαμάντης στὸ κείμενο
«Γλώσσα καὶ κοινωνία» παρομοιάζει τὴ γλώσσα μὲ φάρο, θέλει νὰ μᾶς το-
νίσει ὅτι πρὶν ἀπ᾽ τὴ γλώσσα, ταυτόχρονα μὲ τὴ γλώσσα, ἀλλὰ καὶ πέρα
ἀπὸ τὴ γλώσσα, ὑπάρχει πάντα ὁ λιμήν, ποὺ εἶναι ἡ εὔδιος περιοχὴ τῆς δια-
φάνειας τοῦ νοήματος. Ἡ Ὑμνογραφία καὶ ἡ λειτουργικὴ γλώσσα εἶναι ἡ
ρίζα ἀπὸ τὴν ὁποία ἐκβλαστάνει τὸ παπαδιαμαντικὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα. Ὁ
Παπαδιαμάντης καταφέρνει καὶ στὴ δική του γλώσσα νὰ φανερώσει τὴν
ἀόρατη ἀλλὰ συνάμα καὶ ψηλαφητὴ παρασημαντικὴ τοῦ νοήματος, τὴν
ὁποία ἀποκαλύπτει μὲ τὶς λάμψεις του, ὅπως ὁ φάρος, σὲ μιὰ συναίρεση
ὑπέρτατης δυνατῆς ἐγγύτητας, ὁ ποιητικὸς λόγος τῆς Ὕμνογραφίας καὶ
τῶν λειτουργικῶν κειμένων. Γι᾽ αὐτὸν τὸν λόγο, ἐνῶ ἐνσωματώνει ὑμνο-
γραφικὰ καὶ λειτουργικὰ κείμενα στὸν δικό του λόγο, μεταγράφοντάς τα
στὸ προσωπικό του γλωσσικὸ ἰδίωμα, εἶναι ἄτεγκτος, ὅπως εἴδαμε, ὡς πρὸς
τὴ χρήση τῆς μετάφρασης στὴ λατρεία. Ὁ Παπαδιαμάντης στὸ προανα-
φερθὲν κείμενο θεωρεῖ ὅτι οἱ λαοί, δίχως καθοδηγήσεις ἀπὸ γραφεῖα καὶ
ἐργαστήρια, μόνοι τους σὲ διάλογο μὲ τὴν πνευματική τους παράδοση, δια-
μορφώνουν τὴ γλώσσα τους. Ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα, συναισθάνεται, ὄντας
δεινὸς γνώστης καὶ μέτοχος τῆς λειτουργικῆς γλώσσας, ὅτι ἡ εἰσαγωγὴ
στὴ λατρεία ὁποιασδήποτε μεταγραμμένης γλωσσικῆς ἐκδοχῆς, θὰ σή-
μαινε ταυτόχρονα τὴν ὑποβάθμιση τῆς θάλασσας τοῦ νοήματος, ἡ ὁποία
σημαίνεται ἀπὸ τὴ γλώσσα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποίησης. Ὅπως εὔστοχα
ἐπισημαίνει ὁ Κωστὴς Παπαγιώργης (βλ. Κωστῆ Παπαγιώργη, Ἀλέ-
ξανδρος Ἀδαμαντίου Ἐμμανουήλ, ἐκδ. Καστανιώτη, 1997, σσ. 64-65):
«Οὐσιαστικὰ ἡ μεταγλώττιση ἀδυνατεῖ νὰ γυρίσει στὴν ἄλλη γλώσσα –κυ-
ρίως στὴ δημοτική– τὴν ἰθαγένεια τοῦ κειμένου, τὴν ψυχικὴ βαθύτητα ποὺ
καθιστὰ τὴ γλώσσα, ἐκτὸς ἀπὸ λογοτεχνικὸ μέσο, πατρίδα καὶ κατα-
γωγή». Ὁ Παπαδιαμάντης μετέπλασε ὅπου χρειάστηκε –ἐκτὸς ἀπὸ τὰ
ποιήματά του ὑπάρχει μιὰ ἀδιάκοπη ἐνσωμάτωση ψαλμικῶν καὶ ὑμνο-
γραφικῶν χωρίων στὴ γραφή του, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι θέμα ἄλλης ἐργασίας–
κείμενα τῆς Ὑμνογραφίας. Ὄχι ὅμως γιὰ νὰ ὑποκατασταθοῦν στὴ λατρεία
τὰ λειτουργικὰ κείμενα. Αὐτὴ ἦταν ἡ ἐκπεφρασμένη καὶ ἀπὸ τὰ παραθέ-
ματα ποὺ καταθέσαμε πεποίθησή του, σχετικὰ μὲ τὸ πρόβλημα τῆς κα-
τανόησης στὴν ἐκκλησιαστικὴ γλώσσα. Ἐπειδὴ δὲ τὸν ἐνδιέφερε ὁ λιμένας,
ἤθελε νὰ μποροῦμε νὰ διακρίνουμε ὅτι τὸ φῶς τοῦ φάρου λάμπει ἀενάως.
Τὸ φῶς τοῦ φάρου εἶναι ἡ γλώσσα τῆς Ὑμνογραφίας, στὴν ὁποία μποροῦμε
νὰ φθάνουμε, μέσα ἀπὸ τὶς δόκιμες μεταγραφές – ὅπως αὐτὲς ποὺ ἔκανε
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ὁ ἴδιος. Οἱ ἀπόψεις του μποροῦν νὰ συμβάλουν στὸ διάλογο γιὰ τὸ πρόβλημα
τῆς γλώσσας στὴ λατρεία σήμερα. (Ὅταν εἶναι διάλογος καὶ ὄχι λυσσα-
λέος ἰδεολογικὸς καυγὰς ἀμυνομένων.) Μὲ θαυμαστὴ ἑνότητα βίου καὶ
ἔργου, ὁ Παπαδιαμάντης κλείνει τὰ μάτια καὶ φεύγει ψάλλοντας τὸ τρο-
πάριο ἀπὸ τὶς Ὧρες τῆς παραμονῆς τῶν Φώτων, τὶς ἐπονομαζόμενες καὶ
Βασιλικές: «Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην…». Φεύγει γιὰ τὸν λιμένα μὲ
ὁδηγὸ τὴ φεγγοβολὴ τοῦ φάρου.
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ΚΑΙ Η «ΦΟΝΙΣΣΑ» ΤΟΥ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπὸς τῆς ἀνακοίνωσης εἶναι νὰ ἀνιχνεύσει πιθανὲς κειμενικὲς συμ-
πτώσεις στὰ ἔργα «Ἡ Φόνισσα» (1903) τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη
καὶ Ὁ Ἀόρατος τοῦ H. G. Wells, ἑστιάζοντας στὴ μετάφραση τοῦ Παπα-
διαμάντη (1901) καὶ ἀντλώντας ἀπὸ τὴ σύγχρονη θεωρία τῆς μετάφρα-
σης.





ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΜΑΞΙΩΤΗΣ ΤΟΥ HALL CAINE ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Μὲ τὴν ἀνακοίνωση αὐτὴ ἐπιθυμῶ νὰ ἀναφερθῶ σὲ ἕνα παράξενο νησί, μὲ
κατοίκους ψαράδες ποὺ ἐμφοροῦνται ἀπὸ ἐλεύθερο πνεῦμα, νησὶ τόσο ἰδιόρ-
ρυθμο ποὺ ὁ ὅρκος τῶν δικαστῶν του ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ὁρκίζομαι νὰ εἶμαι
ὅπως τὸ κόκκαλον τῆς ρέγκας, τὸ ὁποῖον δὲν κλίνει οὔτε πρὸς τὴν μίαν
οὔτε πρὸς τὴν ἑτέραν πλευρὰν τοῦ μικροῦ ὀψαρίου, ἀλλὰ ἵσταται ἀκριβῶς
ἐν τῷ μέσῳ· τόσον νὰ εἶμαι δίκαιος καὶ εὐθὺς καὶ ἀμερόληπτος…»1. Πρό-
κειται γιὰ τὴ νῆσο τοῦ Μάν, ποὺ βρίσκεται στὴν Ἰρλανδικὴ Θάλασσα καὶ
πῆρε τὸ ὄνομά της ἀπὸ τὴν κελτικὴ φυλὴ τῶν Μάνξ, οἱ ἀπόγονοι τῶν
ὁποίων κατοικοῦν ἐκεῖ ἕως σήμερα. Θὰ ἀποπειραθῶ νὰ ἱστορήσω πῶς μιὰ
πένα μοναδικὴ καταφέρνει νὰ ἐκμηδενίσει τὴν ἀπόσταση ἀνάμεσα σὲ αὐτὸ
τὸ νησὶ καὶ σὲ ἕνα ἄλλο, πολὺ οἰκεῖο σὲ ἐμᾶς.

Ὁ Ἄγγλος συγγραφέας Sir Thomas Henry Hall Caine2 (1853-1931)
δημοσίευσε στὸ Λονδίνο στὶς 3 Αὐγούστου 1894 τὸ πολυσέλιδο μυθιστόρη-
μα The Manxman, δηλαδὴ ὁ κάτοικος τῆς νήσου τοῦ Μάν. Τὸ ἔργο γνώ-

1 [Ἀνωνύμως], «Ἡ “Αἰωνία Πόλις”», ἐφημ. Τὸ Ἄστυ, 17 Νοεμβρίου 1901, σ. 3. Με-
γάλο τμῆμα τοῦ ἄρθρου [τὸ ὁποῖο ἀνήγγελλε τὴ δημοσίευση τοῦ μυθιστορήματος τοῦ
Hall Caine Ἡ Αἰωνία Πόλις (The Eternal City) σὲ ἐπιφυλλίδες (18.11 ἕως
9.12.1901)] ἀναδημοσιεύεται στὸ ὀπισθόφυλλο τῆς αὐτοτελοῦς ἔκδοσης τῆς παπα-
διαμαντικῆς μετάφρασης τοῦ ἔργου ποὺ ἐξετάζεται στὴν παρούσα εἰσήγηση: Χὼλλ
Κέϊν, Ὁ Μαξιώτης, μετάφραση Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, φιλολογικὴ ἐπιμέ-
λεια Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος - Λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπούλου, ἐκδόσεις Ἴνδι-
κτος, Ἀθῆναι 2003, σελ. 637. Οἱ παραπομπὲς στὴ μετάφραση τοῦ Παπαδιαμάντη
θὰ γίνονται σὲ αὐτὴ τὴν ἔκδοση, ἐφεξῆς συντομογραφικὰ Μαξ. Τὸ προλογικὸ ση-
μείωμα τοῦ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου, μὲ τίτλο «Ἕνα νησί [Σχόλιο στὸν Μα-
ξιώτη]», σσ. 7-19, ἀναδημοσιεύθηκε στὸ τομίδιο Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Ἕνα
νησί. Τέσσερα κείμενα γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη, ἐκδόσεις Ἴκαρος, Ἀθήνα 2011, σσ.
9-24.

2 Πλήρως διαφωτιστικὴ γιὰ τὸν βίο καὶ τὸ ἔργο τοῦ Caine εἶναι ἡ ἐκτενὴς βιογραφία
τῆς Vivien Allen, Hall Caine. Portrait of a Victorian Romancer, Sheffield Academic
Press, Sheffield 1997, σελ. 449.



ρισε μεγάλη ἐπιτυχία, πούλησε πάνω ἀπὸ μισὸ ἑκατομμύριο ἀντίτυπα καὶ
μεταφράστηκε σὲ δώδεκα γλῶσσες. Ἡ ἰδία δὲν δυσκολεύτηκα νὰ βρῶ, ἐν
ἔτει 2011, στὴν ἠλεκτρονικὴ δημοπρασία τοῦ e-bay ἕνα αντίτυπο τοῦ Σε-
πτεμβρίου-Ὀκτωβρίου 1894 (δεύτερη ἀνατύπωση, τεσσαρακοστὴ πέμπτη
χιλιάδα)3.

Ὁ ἱστὸς τῆς ὑπόθεσης αὐτοῦ τοῦ δράματος μὲ διδακτικὸ χαρακτήρα
ἐξυφαίνεται γύρω ἀπὸ τὸν ἔρωτα δύο ἀδελφικῶν φίλων γιὰ τὴν ἴδια γυναί-
κα. Τὸ σχῆμα τοῦ ἐρωτικοῦ τριγώνου εἶναι κοινὸ καὶ σὲ ἄλλα μυθιστορή-
ματα τοῦ Caine. Στὸ προσκήνιο βρίσκεται μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ παλιὲς καὶ
ἰσχυρὲς οἰκογένειες τῆς νήσου, ἡ οἰκογένεια τοῦ Deemster, «τοῦ Δήμστο-
ρος, ὡς ὀνομάζεται ἐκεῖ, δηλαδὴ τοῦ δικαστοῦ τῆς νήσου», ὅπως φροντί-
ζει νὰ προσθέσει ἐπεξηγηματικὰ ὁ Παπαδιαμάντης στὴν πρώτη κιόλας
σελίδα τῆς μετάφρασής του (Μαξ., σ. 25). Οἱ ἄνδρες τῆς οἰκογενείας Χρι-
στιάνου (Christian) κατεῖχαν τὸ ἀξίωμα ἐπὶ ἕξι γενεές, ὥσπου ὁ Θωμᾶς
Οὐΐλσων Χριστιᾶνος (Thomas Wilson Christian) ἀποκληρώθηκε ἀπὸ τὸν
πατέρα του, ἔχασε τὰ προνόμια καὶ τὴ θέση τοῦ Δικαστοῦ καὶ πέθανε δυ-
στυχὴς ἐπειδὴ ἐπέλεξε νὰ νυμφευθεῖ μιὰ γυναίκα προερχομένη ἀπὸ κατώ-
τερη κοινωνικὴ τάξη. Ὁ γιός του Φίλιππος (Philip Christian) μεγαλώνει
μὲ τὸ ὄνειρο νὰ κερδίσει κάποια μέρα ὅσα ἔχασε ὁ πατέρας του, ἀλλὰ κιν-
δυνεύει νὰ ἐπαναλάβει τὸ ἀτόπημα ἐκείνου ὅταν ἐρωτεύεται τὴν Καίτη,
κόρη πανδοχέως καὶ ἀρραβωνιαστικιὰ τοῦ παιδικοῦ του φίλου Πήτου (Pete
Quilliam). Ὁ Πῆτος τοῦ τὴν ἐμπιστεύεται καὶ φεύγει γιὰ τὰ ἀδαμαντω-
ρυχεῖα τοῦ Κίμπερλι τῆς Νότιας Ἀφρικῆς, προκειμένου νὰ μαζέψει χρή-
ματα γιὰ νὰ τὸν ἀποδεχθεῖ ὁ πατέρας της. Μετὰ ἀπὸ τέσσερα ἔτη φέρεται
ὡς ἀγνοούμενος καὶ θεωρεῖται νεκρός, ὡστόσο ἐπιστρέφει, μὴ γνωρίζον-
τας τίποτε γιὰ τὸν ἔρωτα ποὺ ἀναπτύχθηκε στὸ μεταξὺ ἀνάμεσα στὸν
φίλο του καὶ στὴν Καίτη. Ὁ Φίλιππος τότε θὰ βρεθεῖ μπροστὰ στὸ φοβερὸ
δίλημμα: Θὰ προδώσει τὸν Πῆτο καὶ θὰ ἐγκαταλείψει τὶς ἐπαγγελματικὲς
καὶ πολιτικὲς φιλοδοξίες του γιὰ νὰ νυμφευθεῖ τὴν Καίτη; Ἢ θὰ τὴν θυ-
σιάσει, αὐτὴν καὶ τὸ κλεψίγαμο τέκνο τους, στὶς φιλοδοξίες του; Ἡ ἱστο-
ρία ἔχει τραγικὴ κατάληξη καὶ ἡ πτώση τοῦ Φιλίππου συντελεῖται τὴ
στιγμὴ ἀκριβῶς ποὺ διορίζεται διοικητὴς ὁλόκληρης τῆς νήσου.
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3 The Manxman, by Hall Caine, Author of “The Bondman”, “The Scapegoat”, etc.,
Forty-fifth Thousand, London, William Heinemann, 1894, σελ. 439. Οἱ παραπομπὲς
στὸ ἀγγλικὸ πρωτότυπο θὰ γίνονται σὲ αὐτὴ τὴν ἔκδοση, ἐφεξῆς συντομογραφικὰ
Manx.



Τὴ μεγάλη δημοτικότητα τοῦ μυθιστορήματος ἐπιμαρτυρεῖ τὸ γεγονὸς
ὅτι στὴν ὑπόθεσή του βασίστηκε ἡ βωβὴ ταινία παραγωγῆς τῆς London
Film Company τὸ 1917, σὲ σκηνοθεσία τοῦ George Loane Tucker, ἐνῶ
ἀργότερα, τὸ 1929, ὁ Alfred Hitchcock γύρισε βασισμένος στὸν Μanxman
τὴν τελευταία του βωβὴ ταινία. Ὁ Hitchcock ἔφτασε στὴ νῆσο τοῦ Μάν,
ἀλλὰ λόγῳ διαφωνιῶν μὲ τὸν ἴδιο τὸν Caine ἡ ταινία του, ὁμώνυμη μὲ τὸ
μυθιστόρημα, γυρίστηκε τελικὰ σχεδὸν ἐξ ὁλοκλήρου στὸ ψαροχώρι τοῦ
Polperro στὴν Κορνουάλη4. Τὸ σενάριο αὐτῆς τῆς ταινίας, ποὺ θεωρήθηκε
ἀξιόλογη ἀλλὰ δὲν εὐχαρίστησε τὸν Caine, παρουσιάζει κάποιες διαφορὲς
ἀπὸ τὴν ὑπόθεση τοῦ μυθιστορήματος, χωρὶς ὡστόσο νὰ προδίδει τὸ πνεῦμα
τοῦ ἔργου5.

Ὁ Μanxman εἶχε πολὺ ἐνδιαφέρουσα τύχη στὴν Ἑλλάδα. Λίγους μόνο
μῆνες μετὰ τὴν πρώτη του δημοσίευση στὴν Ἀγγλία ξεκίνησε ἡ μετάφρα-
ση τοῦ μυθιστορήματος ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντη στὴν ἐφημερίδα Ἀκρόπο-
λις (ἀπὸ τὶς 15.1.1895 ἕως τὶς 8.5.1895), μὲ τὸν ἑλληνικὸ τίτλο Ὁ

Ο ΜΑΞΙΩΤΗΣ ΤΟΥ HALL CAINE 263

4 Βλ. Allen, ὅ.π., σ. 416.
5 Στὴν ταινία, διάρκειας 129 λεπτῶν, ἡ πλοκὴ τοῦ μυθιστορήματος ἀποδίδεται σὲ

ἁδρὲς γραμμές, ἰδιαίτερα συμπυκνωμένη. Ἐπὶ παραδείγματι, ἡ πρωταγωνίστρια
ξεφυλλίζει τὸ ἡμερολόγιό της καὶ ἔτσι ὁ θεατὴς παρακολουθεῖ τὴν ἐξέλιξη τῆς σχέ-
σης της μὲ τὸν Φίλιππο, ἕνα εὕρημα τοῦ Hitchcock γιὰ νὰ μᾶς παρουσιάσει ἐν συν-
τομίᾳ ὅσα διὰ μακρῶν περιγράφονται στὸ μυθιστόρημα. Ὁ προσεκτικὸς θεατὴς
μπορεῖ ἀκόμη νὰ ἐντοπίσει διαφορὲς ποὺ σὲ κάποια σημεῖα ἀλλοιώνουν τὴν ὀπτικὴ
τοῦ Caine. Ἔτσι, ὑπάρχει σαφὴς ἀναφορὰ-θέση τῆς θείας Νάνας γιὰ τὸν κοινω-
νικὰ ἀνάρμοστο σύνδεσμο τοῦ Φιλίππου μὲ τὴν Καίτη, ἐνῶ στὸ ἔργο τοῦ Caine ὁ
λόγος της παραμένει ὑπαινικτικὸς ὣς τὸ τέλος. Ὁ Hitchcock δὲν δίνει ἰδιαίτερη
ἔμφαση στὴν ὀδυνηρὴ ἀμφιταλάντευση τοῦ Φιλίππου ἀνάμεσα στὴ δεσπόζουσα
αἴσθηση χρέους πρὸς τὸν νεκρὸ πατέρα, τὸ ἀνεκπλήρωτο ὄνειρο τοῦ ὁποίου καλεῖται
αὐτὸς νὰ ζωντανέψει (πρόσφορο πεδίο γιὰ ψυχαναλυτικὲς προσεγγίσεις!), καὶ στὰ
αἰσθήματά του γιὰ τὴν Καίτη, οὔτε ἐπιμένει στὴν καταγραφὴ τοῦ προβληματισμοῦ
τοῦ ἥρωά του γιὰ τὶς διαφορὲς τῶν κοινωνικῶν τάξεων καὶ τὴ θέση τῆς γυναίκας.
Στὴν ταινία ἐπιπροσθέτως παραλείπεται τὸ ψέμα τοῦ Φιλίππου πρὸς τὸν Πῆτο ὅτι
ἡ σύζυγός του Καίτη εἶναι νεκρὴ καὶ συνακολούθως τὰ γεγονότα ποὺ ἀρθρώνονται
γύρω ἀπὸ αὐτό. Τέλος, ἀπουσιάζει ἡ αὐθόρμητη ὁμολογία τῆς ἐνοχῆς τοῦ Φιλίππου,
ἀποτέλεσμα δραματικῆς ἐσωτερικῆς πάλης, ποὺ φωτίζει τὸν θρίαμβο τῆς ἀρετῆς
τοῦ ἰδίου, ἀλλὰ καὶ τὴ μεγαλοψυχία τοῦ Πήτου, ὁ ὁποῖος στὸ μυθιστόρημα ἤδη
γ ν ω ρ ί ζ ε ι. Ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ εὐχαριστῶ θερμὰ τὸν κ. Δ. Ἀλικανιώτη γιὰ τὸ σπά-
νιο ἀντίγραφο τῆς ταινίας ποὺ μοῦ προσέφερε.



Μαξιώτης6. Ὁ Γ. Κ. Κατσίμπαλης στὴ βιβλιογραφία του σημειώνει ὅτι ὁ
Μαξιώτης ἄρχισε νὰ δημοσιεύεται στὶς 14 Ἰανουαρίου 18957, ὡστόσο ὁ Γ.
Βαλέτας στὴ δική του σχετικὴ ἀναγραφὴ παρουσιάζει ὡς ἡμερομηνία
ἔναρξης τῆς δημοσίευσης τὴ 15η Ἰανουαρίου8, ποὺ εἶναι καὶ ἡ ὀρθή9. Κυ-
κλοφόρησε αὐτοτελῶς τὴν ἴδια χρονιά, σὲ 888 σελίδες μικροῦ σχήματος,
ἀπὸ τὰ ἐκδοτικὰ καταστήματα τοῦ Βλάση Γαβριηλίδη10. Τὸ 2003 παρα-
δίδεται ἡ ἄρτια τυποτεχνικὰ κριτικὴ πλέον ἔκδοση τῆς «Ἰνδίκτου», μὲ τὴ
φιλολογικὴ ἐπιμέλεια τοῦ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου καὶ τῆς Λαμπρινῆς
Τριανταφυλλοπούλου11.

Στὴ δημοσίευση τῆς ἑλληνικῆς μετάφρασης τοῦ ἔργου στὴν Ἀκρόπο-
λιν, ὅπως καὶ στὴν ἔκδοση τοῦ Γαβριηλίδη, δὲν ἀναφέρεται τὸ ὄνομα τοῦ
μεταφραστῆ, ὡστόσο, ὅπως τονίζει ὁ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος στὰ «Ἐ-
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6 Δημοσιευόταν καθημερινὰ σὲ τετράστηλη διπλὴ ἐπιφυλλίδα σὲ σχῆμα βιβλίου, μὲ
συνεχὴ σελιδαρίθμηση, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ κοπεῖ καὶ νὰ δεθεῖ σὲ βιβλίο, βλ. [Ἀνω-
νύμως], «Ὁ Μαξιώτης», ἐφημ. Ἀκρόπολις, 15 Ἰανουαρίου 1895, σ. 1, ὅπου καὶ ἀπο-
σπάσματα κρίσεων ποὺ δημοσιεύθηκαν σὲ ἀγγλικὲς ἐφημερίδες καὶ περιοδικά.

7 Γ. Κ. Κατσίμπαλης, Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Πρῶτες κρίσεις καὶ πληροφο-
ρίες. Βιβλιογραφία, Τυπογραφεῖο «Ἑστία», Ἀθήνα 1934. [Ἀνατύπωση μὲ εἰσαγω-
γικὰ σημειώματα Δημήτρη Δασκαλόπουλου - Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου, Ε.Λ.Ι.Α.,
Ἀθήνα 1991], σ. 86, ἀρ. 246. Πρὶν ἀπὸ αὐτὸν ὁ Ἠλίας Π. Βουτιερίδης στὸ σύντομο
βιβλιογραφικό του σημείωμα γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη καὶ στὴν ἑνότητα «Μετάφρα-
σες», ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπὸ τέσσερις μόνον ἀναγραφές, περιλαμβάνει τὰ ἑξῆς:
«Χὼλλ Κέϋν [sic]: Ὁ Μαξιώτης, δημοσιεύτηκε σὲ ἐπιφυλίδες [sic] τῆς Ἐφημερί-
δας “Ἀκρόπολις” στὰ 1899 [sic]» (Ἠλίας Π. Βουτιερίδης, Ἀλ. Παπαδιαμάντης -
Ἀλ. Μωραϊτίδης. Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τους, ἐκδοτικὸς οἶκος Μιχαὴλ Σ. Ζηκάκη, ἐν
Ἀθήναις 1931, σ. 90).

8 Γ. Βαλέτας, Παπαδιαμάντης. Ἡ ζωή - Τὸ ἔργο - Ἡ ἐποχή του. Φιλολογικὴ με-
λέτη βραβευμένη ἀπὸ τὴν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν, Τυπογραφεῖα «Πρωϊνῆς», Μυτι-
λήνη 1940, σ. 22, ἀρ. 190.

9 Ἡ παραδρομὴ τοῦ Κατσίμπαλη, ποὺ ἀναπαρήχθη καὶ ἀπὸ μεταγενέστερους, ὀφεί-
λεται σὲ τυπογραφικὸ λάθος τῆς Ἀκροπόλεως. Συγκεκριμένα, στὴ σ. 3 τοῦ φύλλου
τῆς 15ης Ἰανουαρίου 1895, ποὺ εἶναι ἡ σελίδα στὴν ὁποία δημοσιεύεται ἡ ἀρχὴ τοῦ
Μαξιώτη, καὶ μόνον στὴ συγκεκριμένη σελίδα, σημειώνεται στὴν κορυφή της
ἐσφαλμένα ἡ ἡμερομηνία «14 Ἰανουαρίου 1895» καὶ αὐτὴν ἀντιγράφει ὁ Κατσίμ-
παλης.

10 Χὼλλ Κέϊν, Ὁ Μαξιώτης. Μετάφραση ἐκ τοῦ Ἀγγλικοῦ, ἐν Ἀθήναις, Καταστή-
ματα «Ἀκροπόλεως» Β. Γαβριηλίδου, 1895.

11 Βλ. παραπάνω, ὑποσημείωση ὑπ’ ἀριθ. 1.



πιλεγόμενα» τῆς κριτικῆς ἔκδοσης, «ὁ Μαξιώτης εἶναι ἡ βεβαιότερη ἀνυ-
πόγραφη μετάφραση τοῦ Παπαδιαμάντη. Θεμελιῶδες βοήθημα γιὰ τὴν
ἀνίχνευση καὶ τὸν ἔλεγχο καὶ ἄλλων ἀνυπόγραφων μεταφράσεων»12. Στὸ
φύλλο τῆς Ἀκροπόλεως τῆς 9ης Μαΐου 1895, σὲ ἀρθρίδιο μὲ τίτλο «Σπου-
δαιοτάτη συνέντευξις», σημειώνεται:

–Ἀλήθεια, δέν μου εἶπές ποτε, ποῖος μετέφρασε τὸν Μ α ξ ι ώ τ η ν;
– Αὐτός, ὁ ὁποῖος θὰ μεταφράσῃ καὶ τοὺς Δ ι δ ύ μ ο υ ς, ποῖος ἄλλος ἀπὸ

τὸν Ἀλέξανδρον Παπαδιαμάντην, ὄχι μόνον ἔξοχον μεταφραστήν, ἀλλὰ καὶ
συγγραφέα ἐκ τῶν ἐξοχωτέρων13.

Ὁ Νικόλαος Ποριώτης σὲ ἐπιστολὴ τῆς 23ης Ἰουλίου 1932 πρὸς τὸν
Octave Merlier ἀναφέρεται ἐκτενῶς στὸ ζήτημα τῆς πατρότητας τῆς με-
τάφρασης14. Ὁ Γ. Κ. Κατσίμπαλης συγκαταριθμεῖ τὸν Μαξιώτη στὶς
λίγες ἀναγραφόμενες μεταφράσεις τοῦ Παπαδιαμάντη στὸ σχετικὸ τμῆμα
τῆς βιβλιογραφίας του15. Δὲν κάνει ὡστόσο ἀναφορὰ στὴν αὐτοτελὴ ἔκ-
δοση τοῦ Γαβριηλίδη. Ὁ Γ. Βαλέτας στὴ βιβλιογραφία του σημειώνει:
«Κατὰ τὸ ἄρθρο (Ἀκρόπολις 16.1.1895, 2στ΄) τὸ ἔργο βγῆκε καὶ σὲ βιβλίο,
σχ. 16ο, ἀνατυπωμένο ἀπ’ τὰ καταστήματα τῆς Ἀκρόπολης»16. Ὁ Γ. Ι.
Φουσάρας περιλαμβάνει στὴ δική του βιβλιογραφικὴ ἐργασία τὴν ἀνα-
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12 Μαξ., σ. 617.
13 Ὁ ἐπὶ τῶν συνεντεύξεων, «Σπουδαιοτάτη συνέντευξις», ἐφημ. Ἀκρόπολις, 9 Μαΐου

1895, σ. 2. Ἀναδημοσιεύθηκε ἀπὸ τὸν Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλο, μὲ τὴ διευκρίνιση
ὅτι ὁ ἀρθρογράφος εἶναι μᾶλλον ὁ Γεράσιμος Βῶκος, βλ. Παπαδιαμαντικὰ Τετρά-
δια, τεῦχ. 7 (Ἄνοιξη 2006), σ. 177.

14 Βλ. Φ. Α. Δημητρακόπουλος καὶ Γ. Α. Χριστοδούλου, «Φύλλα Ἐσκορπισμένα».
Τὰ παπαδιαμαντικὰ αὐτόγραφα. Γνωστὰ καὶ ἄγνωστα κείμενα, ἐκδόσεις Καστα-
νιώτη, Ἀθήνα 1994, σ. 129.

15 Ὄχι τυχαῖα ἡ μετάφραση αὐτή, μαζὶ μὲ τὴ μετάφραση τοῦ ἔργου Τὸ Ἔγκλημα
καὶ ἡ Τιμωρία, εἶναι οἱ μόνες ἀνυπόγραφες ποὺ περιλαμβάνονται στήν, οὔτως ἢ
ἄλλως περιορισμένη, καταγραφὴ τῶν παπαδιαμαντικῶν μεταφράσεων ἀπὸ τὸν προ-
σεκτικὸ Γ. Κ. Κατσίμπαλη, μὲ τὴν ἔνδειξη βέβαια «χωρὶς ὄνομα μεταφραστῆ» (βλ.
Γ. Κ. Κατσίμπαλης, ὅ.π., σ. 85, ἀρ. 240 καὶ σ. 86, ἀρ. 246).

16 Γ. Βαλέτας, ὅ.π., σ. 22, ἀρ. 190. Τὸ ἄρθρο γιὰ τὸ ὁποῖο κάνει λόγο ὁ Βαλέτας, ποὺ
δημοσιεύεται στὴ στήλη «Λαϊκαὶς ἰντερβιού», μὲ τίτλο «Πάλιν ὁ Μαξιώτης», δὲν
ἀναφέρεται στὴν αὐτοτελὴ ἔκδοση, ἀλλὰ μᾶλλον στὰ φύλλα τῆς ἐφημερίδας ποὺ
περιλαμβάνουν τὶς δύο πρῶτες συνέχειες: «Τρέχω στὴν “Ἀκρόπολι” ν’ ἀγοράσω
δυὸ-τρία φύλλα γιὰ νὰ τὰ στείλω σὲ κάτι συγγενεῖς μου στὸν Πύργο». Ἄλλωστε τὸ
μυθιστόρημα ἔχει ἀρχίσει νὰ δημοσιεύεται μόλις μιὰ ἡμέρα πρίν.



γραφὴ τῆς αὐτοτελοῦς αὐτῆς ἔκδοσης17. Δὲν προκύπτει ἐντούτοις μὲ σα-
φήνεια ἂν θεωρεῖ τὴ μετάφραση ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη, ὅπως ἐπιση-
μαίνει ὁ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος στὸ «Προλογικὸ σημείωμα γιὰ τὴ β΄
ἐπανέκδοση»18.

Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Βλάση Γαβριηλίδη νὰ στραφεῖ ἀπὸ τὰ γαλλικὰ στὰ
ἀγγλικὰ μυθιστορήματα διαφημίστηκε ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολιν καὶ χαιρετί-
στηκε μὲ ἐνθουσιασμὸ ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες της19. Ἡ ὑποδοχὴ τοῦ Μα-
ξιώτη εἶναι ἐν γένει πολὺ θετική20.

266 ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

17 Γ. Ι. Φουσάρας, Βιβλιογραφικὰ στὸν Παπαδιαμάντη, Ἀθήνα 1940. [Ἀνατύπωση μὲ
ἐπιμέλεια Χ. Δ. Φαράντου καὶ εἰσαγωγικὰ σημειώματα Ν. Δ. Τριανταφυλλόπου-
λου, Ε.Λ.Ι.Α., Ἀθήνα 1991], σ. 13, ἀρ. 12 [ἀρ. 11 στὴν α´ ἔκδ. τοῦ 1940, πρὶν τὴ διόρ-
θωση τῆς ἀρίθμησης ἀπὸ τὸν ἐπιμελητὴ Χ. Δ. Φαράντο]. Ἐκ παραδρομῆς κατα-
γράφει τὸ ἐξελληνισμένο ὄνομα τοῦ συγγραφέως τοῦ Μαξιώτη μὲ ἕνα λ (Χώλ). Θὰ
ἤθελα νὰ ἐκφράσω τὶς εὐχαριστίες μου στὴ Σοφία Μπόρα γιὰ τὴν προθυμία μὲ τὴν
ὁποία ἔθεσε στὴ διάθεσή μου στοιχεῖα γιὰ τὶς σπάνιες ἐκδόσεις ποὺ ἀπόκεινται στὸ
Ε.Λ.Ι.Α.

18 Γ. Ι. Φουσάρας, ὅ.π., σσ. 1-2.
19 Βλ. [Ἀνωνύμως], «Ὁ Μαξιώτης», ἐφημ. Ἀκρόπολις, 15 Ἰανουαρίου 1895, σ. 1:

«Εἶνε ἐγγλέζικο, δὲν εἶνε γαλλικόν. Ὅ,τι βγῆκε εἰς τὴν Ἀγγλίαν καὶ ἐτρέλλανε κό-
σμον. Δὲν ἔμεινε Ἐγγλέζος, δὲν ἔμεινε Ἐγγλέζα ποὺ νὰ μὴν τὸ διάβασε, νὰ μὴν τὸ
ξαναδιάβασε». Ἀνάμεσα στὶς ἐπιστολὲς ἀναγνωστῶν ποὺ δημοσιεύθηκαν δύο ἡμέ-
ρες μετὰ τὴν ἔναρξη τοῦ μυθιστορήματος («Ἡ κοινὴ γνώμη περὶ τοῦ Μαξιώτη»,
ἐφημ. Ἀκρόπολις, 17 Ἰανουαρίου 1895, σ. 2):

«Φίλε κ. Διευθυντὰ τῆς “Ἀκροπόλεως”.
Εὖγε! Εὖγε!
Ἂν ὄχι ἄλλο μᾶς ἀπηλλάξατε ἀπὸ τὰ γαλλικὰ μυθιστορήματα!
Ἀθῆναι.

Ἀγγλόφιλος»
20 Βλ. τὴν ἐπιστολὴ ποὺ ὁ Γιάννης Βλαχογιάννης ὑπογράφει ὡς «Ἕνας ποῦ δὲν ξέρει,

ἀλλὰ καταλαβαίνει ἀπὸ τέχνη» (γιὰ τὴν πατρότητά της βλ. Μαξ., σ. 17 καὶ ὑπο-
σημ. ὑπ’ ἀριθ. 15), μὲ τίτλο «Μιὰ ἐπιστολὴ ἀξία νὰ δημοσιευθῇ», ἐφημ. Ἀκρόπολις,
20 Μαΐου 1895, σ. 2. (Γιὰ τὴν παραπάνω ἐπιστολὴ βλ. καὶ «“Μιὰ ἐπιστολὴ ἀξία νὰ
δημοσιευθῇ”. Ἕνα βραχὺ σχόλιο καὶ μιὰ ἐκτενὴς παρέκβαση στὶς μεταφραστικὲς
σχέσεις τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ τοῦ Βλαχογιάννη», στὸ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος,
Ἀποσπινθηρίζοντας. Σπουδάματα στὸν Παπαδιαμάντη, ἐκδόσεις Ἴνδικτος, Ἀθήνα
2008, σσ. 77-89). Ἀκόμη καὶ σὲ ἐπιστολὲς ἁπλῶν πολιτῶν ποὺ σχολιάζουν θέματα
τῆς ἐπικαιρότητας περιλαμβάνονται σχόλια γιὰ τὸν Μαξιώτη, βλ. τὴν ἐπιστολὴ ποὺ
ὑπογράφει «Εἷς ἀρτοποιός», μὲ τίτλο «Ἡ τιμὴ τοῦ ψωμιοῦ καὶ… ὁ Μαξιώτης», ἐφημ.
Ἀκρόπολις, 21 Ἰανουαρίου 1895, σ. 3: «Ἐλησμόνησα, ὁ “Μαξιώτης” σου παίρνει



Ὁ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος δηλώνει ρητὰ στὸ προλογικὸ σημείωμα
τῆς ἔκδοσής του ὅτι «ἂν Τὸ Ἔγκλημα καὶ ἡ Τιμωρία εἶναι τὸ σημαντικό-
τερο ἔργο ποὺ ἔτυχε νὰ μεταφράσει ὁ Παπαδιαμάντης, ἡ ὡραιότερη μετά-
φρασή του εἶναι ὁ Μαξιώτης»21. Ὁ Μαξιώτης θεωρεῖται ἡ κατεξοχὴν
ἐκπαπαδιαμαντισμένη μετάφραση. Πλῆθος εἶναι οἱ ἀναλογίες στοὺς ἐκ-
φραστικοὺς τρόπους τῶν παπαδιαμαντικῶν διηγημάτων καὶ τῆς μετά-
φρασης αὐτῆς. Ὁ ἀναγνώστης ἔχει τὴν ἔντονη αἴσθηση ὅτι ἕνα ταξίδι στὸν
κόσμο τοῦ Μαξιώτη εἶναι ἐκ παραλλήλου ἕνα ταξίδι στὸ παπαδιαμαντικὸ
ἔργο.

Ὅσοι ἔχουν διαβάσει τοὺς «Ἐξορίστους τοῦ Πόκερ Φλὰτ» τοῦ Μπρὲτ
Χὰρτ σὲ μετάφραση Παπαδιαμάντη γνωρίζουν καλὰ ὅτι εἶναι ἕνα ἐξαίσιο
ποιητικὸ δίδυμο τοῦ «Ἔρωτα στὰ χιόνια»:

Πτιλώδεις τολύπαι χιόνος τινασσόμεναι ἀπὸ τοὺς μακροὺς κλῶνας τῶν πευ-
κοδένδρων, ἐπέτων ὡς λευκόπτερα στρουθία, καὶ κατεκάθιζον γύρω τῶν κοι-
μωμένων. […] Ἀλλὰ πᾶσα ἀνθρωπίνη κηλίς, πᾶν ἴχνος γηΐνης ἐργασίας,
ἐκρύπτετο κάτωθεν τῆς ἀσπίλου χλαμύδος, τῆς ἐφαπλουμένης ἀνηλεῶς ἐκ
τῶν ἄνω. […] Καὶ ὅταν εὐσπλαγχνικοὶ δάκτυλοι ἐσκούπισαν τὴν χιόνα ἀπὸ
τὰς ἀδρανεῖς μορφάς των, δυσκόλως ἠδύνασο νὰ εἴπῃς ἀπὸ τὴν ἴσην εἰρήνην
τὴν ἐπικαθημένην ἐπ’ αὐτῶν, ποία ἐκ τῶν δύο ἦτο ἡ ἁμαρτωλή. Ἀκόμη καὶ ὁ
νόμος τοῦ Πόκερ Φλὰτ ἀνεγνώρισε τοῦτο καὶ ἀντιπαρῆλθεν ἀφήσας αὐτὰς
ἀκόμη κρατουμένας εἰς τὰς ἀγκάλας ἀλλήλων22.

Ὅμως ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς μεταφέρω στὸν Μαξιώτη. Μετὰ τὴν πάλη
σῶμα μὲ σῶμα τοῦ Φιλίππου μὲ τὸν Ρόσση Χριστιᾶνο (Ross Christian),
ἐπειδὴ ὁ δεύτερος προσέβαλε τὴν τιμὴ τῆς Καίτης, ἡ κοπέλα κρατᾶ στὰ
χέρια της τὸν χτυπημένο Φίλιππο, ἐνῶ ὁ κακεντρεχὴς Ρόσσης ἔχει ἐκτο-
ξεύσει ἐναντίον τους ὡς ὕβρη καὶ λοιδορία τὸ μυστικὸ τοῦ ἀναμολόγητου
ἔρωτα τῶν δύο παιδιῶν. Ὁ Caine γράφει καὶ ὁ Παπαδιαμάντης μεταφρά-
ζει:

They were like other children of the Ἦσαν οἱονεὶ ὡς ἄλλα τέκνα τοῦ κήπου
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καὶ δίδει. Ὅλη ἡ γειτονιά μου μετ’ ἀγαλλιάσεως τὸν χαιρετᾶ. Τὰ συγχαρητήριά
μου».

21 Μαξ., σ. 9.
22 «Οἱ ἐξόριστοι τοῦ Πόκερ Φλάτ», στὴ συλλογὴ Μπρὲτ Χάρτ, Ἀργοναυτικαὶ διηγή-

σεις, φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος - Λ. Τριανταφυλλοπούλου,
ἐκδόσεις Λήθη, Ἀθήνα 1993, σ. 49.



garden of Eden, driven out and strip- τῆς Ἐδέμ, ἀποδιωχθέντα, γ υ μ ν ὰ κ α ὶ
ped naked (Manx., σσ. 72-73). τ ε τ ρ α χ η λ ι σ μ έ ν α23 (Μαξ., σ. 124).

Μᾶς θυμίζει ἀσφαλῶς κάτι! Πρὸς τὸ τέλος τοῦ μυθιστορήματος ὁ Φίλιπ-
πος ἀποκαλύπτει στὸν Καίσαρα, τὸν πατέρα τῆς Καίτης, τὴ φοβερὴ ἀλή-
θεια ὅτι ὁ ἴδιος εἶναι τὸ πρόσωπο ποὺ συνῆψε παράνομη σχέση μὲ τὴν κόρη
του.

Ὁ Μαξιώτης μεταφράζεται στὴν Ἀκρόπολιν τὸ 1895. «Ὁ Ἔρωτας στὰ
χιόνια» δημοσιεύεται, πάλι στὴν Ἀκρόπολιν, τὴν 1η Ἰανουαρίου 1896. Ὅ-
πως ὅλοι καλῶς γνωρίζουμε, ἡ φράση ἀπαντᾶ ἐκεῖ δίς (3.108.20 καὶ 3.
110.1524) καὶ τὸ πιὸ ποιητικὸ ἴσως διήγημα τοῦ Σκιαθίτη κλείνει ὡς ἑξῆς:

Καὶ ὁ μπαρμπα-Γιαννιὸς ἄσπρισεν ὅλος, κ’ ἐκοιμήθη ὑπὸ τὴν χιόνα, διὰ νὰ
μὴ παρασταθῇ γυμνὸς καὶ τετραχηλισμένος, αὐτὸς καὶ ἡ ζωή του καὶ αἱ πρά-
ξεις του, ἐνώπιον τοῦ Κριτοῦ, τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερῶν, τοῦ Τρισαγίου (3.110.
15).

Ὁ Δ. Δημητράκος25 δίδει τετραχηλισμένα = ἀνεῳγμένα καὶ ὁ Ἡσύ-
χιος, T 640 (ed. M. Schmidt) = πεφανερωμένα. Στὴν Πρὸς Ἑβραίους Ἐπι-
στολή, κεφ. δ΄, στ. 13, διαβάζουμε: «καὶ οὐκ ἔστι κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον
αὐτοῦ, πάντα δὲ γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, πρὸς ὃν
ἡμῖν ὁ λόγος». Ὁ Παπαδιαμάντης ἀρύεται ἀπὸ τὴν ἀνεξάντλητη πηγὴ
τῶν ἐκκλησιαστικῶν κειμένων, διαμορφώνοντας τὸ προσωπικό του ὕφος
γραφῆς, τελικῶς κοινὸ στὶς μεταφράσεις καὶ στὸ πρωτότυπο ἔργο του. Ὁ
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23 Ἡ ἀραιογράφηση λέξεων στὰ μεταφρασμένα χωρία γίνεται ἀπὸ τὴ γράφουσα χάριν
ἐμφάσεως.

24 Οἱ παραπομπὲς στὰ ἔργα τοῦ Παπαδιαμάντη γίνονται στὴν ἔκδοση Ἀλέξανδρος
Παπαδιαμάντης, Ἅπαντα, κριτικὴ ἔκδοση Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, τόμοι 1.-5.,
ἐκδόσεις Δόμος, Ἀθήνα 1981-1988, μὲ τὴν παράθεση ἀριθμοῦ τόμου, σελίδας καὶ
στίχου.

25 Μέγα Λεξικὸν ὅλης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, Ἐκδοτικὸς Ὀργανισμὸς Ἑλληνικὴ
Παιδεία, Ἀθῆναι 1964, τόμ. ΙΔ΄, σ. 7259, στήλ. Β´.

The vengeance that he had built up day
by day had fallen in a moment into ruins.
His hypocricy was stripped naked
(Manx., σ. 407).

Ἡ ἐκδίκησις, τὴν ὁποίαν εἶχεν
οἰκοδομήσει ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ, ἔπιπτεν
εἰς μίαν στιγμὴν καταθρυμματισμένη.
Ἡ ὑποκρισία του ἔμενε γ υ μ ν ὴ κ α ὶ
τ ε τ ρ α χ η λ ι σ μ έ ν η (Μαξ., σ. 571).



Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος26 παρατηρεῖ ἐπίσης μιὰ ἀναλογία στὸ πέσιμο
τοῦ Φιλίππου Χριστιάνου –τὴν τρομερὴ νύχτα πού, ἐνῶ λίγες ὧρες πρὶν
ὁρίστηκε Δικαστής, ἔρχεται ἀντιμέτωπος μὲ τὶς τύψεις του– καὶ στὴν
πτώση τοῦ μπαρμπα-Γιαννιοῦ:

[Ὁ Φίλιππος] ποτὲ δὲν εἶχε δοκιμάσει πνευματώδη ποτά, καὶ τὸ μπράντι τὸν
ἐζάλισεν ἀμέσως. Αἰσθανόμενος ἴλιγγον, κατέβαλε προσπάθειαν νὰ ἐκδυθῇ
καὶ ἐξαπλωθῇ ἐπὶ τῆς κλίνης. Ἔβγαλε τὸ ἔνδυμα καὶ τὸ γιλέκον του καὶ
ἔρριψε τοὺς ἱμάντας ἄνω τῶν ὤμων του. Τότε ἐπαραπάτησε, κ’ ἐκρατήθη ἀπὸ
τὴν κλίνην. Ἡ χείρ του ἔγινε ψυχρὰ κ’ ἐξεπιάσθη. Θάμβος καὶ νάρκη τὸν κα-
τέλαβεν. Ἐγλίστρησεν, ἐκυλίσθη, ἔπεσε, καὶ κατέκειτο μὲ τεταμένους βρα-
χίονας ἐπὶ τοῦ δαπέδου (Μαξ., σ. 400).

Μιὰ προσεκτικὴ ἀνάγνωση τοῦ Μαξιώτη θὰ μᾶς ἀποκαλύψει πολλὲς
ἀναλογίες μὲ παπαδιαμαντικὰ ἔργα27. Κοινὰ σημεῖα βρίσκουμε ἀνάμεσα
στὴν περιγραφὴ τῆς τρομερῆς καταιγίδας στὸ «Σπιτάκι στὸ Λιβάδι»
(1896), ὅπου κινδυνεύουν ἀλλὰ τελικὰ σώζονται ἡ Μαριὼ ἡ Λιβαδάκαινα
καὶ ἡ κόρη της ἡ Ματώ, καὶ στὴν καταιγίδα ποὺ ξεσπᾶ τὴν ἡμέρα ποὺ
ἐπιστρέφει ὁ Πῆτος στὸ νησὶ καὶ καταφέρνει νὰ σώσει τὴν Καίτη, ἀλλὰ
καὶ τὴν πτωχὴ Τζώνη μὲ τὸν διανοητικὰ ἀνάπηρο γιό της. Οἱ χιμαιρικοὶ
ἐφιάλτες τῆς φυγῆς ποὺ στοιχειώνουν τὴ σκέψη τοῦ Φιλίππου εἶναι παρό-
μοιοι μὲ τοὺς ἐφιάλτες τοῦ Γιωργῆ τῆς Μπούρμπαινας στὸ διήγημα «Ἔ-
ρως-ἥρως» (1897).

Ὁ Πῆτος ὑποφέρει λόγῳ τῆς ἐγκατάλειψής του ἀπὸ τὴ σύζυγό του
Καίτη, ὡστόσο, τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ διοικητὴς τῆς νήσου ἀναγκάστηκε νὰ
λάβει ἐνώπιον τοῦ πλήθους τῶν ψαράδων εὐνοϊκὴ γι’ αὐτοὺς ἀπόφαση,
αὐτὸς μίσθωσε τρεῖς μουσικούς, «πολὺ οἰνοβαρεῖς ἤδη» (Μαξ., σ. 456) καὶ
«περιήρχετο διὰ τῆς ἀγορᾶς γελῶν, θορυβῶν, προσποιούμενος ὅτι εἶνε πολὺ
μεθυσμένος, προσπαθῶν νὰ δείξῃ ὅτι ἦτο ἄφροντις, ὅτι δὲν εἶχε δευτέραν
σκέψιν» (Μαξ., σ. 456). Τὸ φέρσιμο τῆς εὔθυμης συντροφιᾶς θυμίζει τὴν
τετραμελὴ κομπανία τῆς «Τρελῆς βραδιᾶς» (1901) τοῦ Παπαδιαμάντη,
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26 Μαξ., σ. 13.
27 Ἡ ἀναζήτηση τῶν κοινῶν τόπων ἀνάμεσα στὸ μεταφρασμένο καὶ στὸ πρωτότυπο

ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη ὁδηγεῖ στὴν ἀνακάλυψη μιᾶς «ζωντανῆς σχέσης φιλαλ-
ληλίας», ὅπως χαρακτηριστικὰ ἐπισημαίνει ὁ Λάμπρος Καμπερίδης στὸ βιβλίο του
«…μὲ ἐντάφια κτερίσματα». Ὁ Πύργος τοῦ Δράκουλα καὶ ὁ «μεταφραστὴς» Πα-
παδιαμάντης, ἐκδόσεις Δόμος, Ἀθήνα 2010, σ. 80.



ἐνῶ ἡ σύγκλιση κορυφώνεται καθὼς ἡ τραγικὴ μοναξιὰ τοῦ Πήτου συ-
ναντᾶ τὴν ὑποδόρια ὀδύνη τῆς μοναξιᾶς τῶν παπαδιαμαντικῶν κωμαστῶν
«τὴν νύκτα αὐτήν, τὴν θλιβερὰν μᾶλλον ἢ φαιδράν» (3.324.2).

Ἡ ταλαιπωρία ποὺ ὑφίσταται ὁ Πῆτος ἀπὸ τὸν Καίσαρα λόγῳ τῆς
ἀγάπης του γιὰ τὴ μουσικὴ καὶ τὸ βιολί του θυμίζει τὶς περιπέτειες τοῦ
Ζάχου μὲ τὸ μπουζούκι του στὴ «Στρίγλα μάννα» (1902). Καθὼς κλι-
μακώνεται ἡ ἔνταση καὶ τὸ δράμα βαίνει στὴν τελική του λύση, ὁ Caine
βυθίζει στὴν παράνοια τὸν πατέρα τῆς Καίτης, τὸν προαναφερθέντα Καί-
σαρα, ἕναν ἀπὸ τοὺς χαρακτῆρες ποὺ ἀφήνουν ἔντονο τὸ ἀχνάρι τους στὸν
Μαξιώτη. Ὅταν σαλπίζει καὶ κραυγάζει ἀλλόφρων, μόνον ἡ προσηνὴς σύ-
ζυγός του μπορεῖ νὰ τὸν κατευνάσει. Ἀπαντώντας στὰ καθησυχαστικά
της λόγια αὐτὸς «ἤρχισε νὰ μορμυρίζῃ ρητὰ τῆς Γραφῆς» (Μαξ., σ. 583),
θυμίζοντάς μας ἔντονα τὸν τρόπο ποὺ ὁ πατὴρ Ἰωάσαφ, ὁ γέροντας μο-
ναχὸς τοῦ μοναστηρίου τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἀπαντᾶ μὲ στίχους τῶν Ψαλ-
μῶν στὰ λόγια τῆς διωκομένης Φραγκογιαννοῦς στὴ Φόνισσα (1903),
ὅταν τὴν συναντᾶ δίπλα στὴ βρύση στῆς Ἀγαλλιανοῦς τὸ ρέμα (3.503.29-
504.21)28.

Στὰ «Ρόδιν’ ἀκρογιάλια» (1908) ὁ ἀφηγητὴς καὶ ἥρωας πλέει μὲ μιὰ
ξένη βάρκα μόνος του στὴ θάλασσα, μὲ τὴ βαθιά, κρυφὴ πληγὴ τοῦ ἔρωτά
του. Στὸν Μαξιώτη ὁ Φίλιππος, ἀφοῦ ἐξαπάτησε τὸν Πῆτο λέγοντάς του
ὅτι ἡ Καίτη εἶναι νεκρὴ καὶ ὑποδεικνύοντας τὸν τάφο ἑνὸς φτωχοῦ ἀστέ-
γου ὡς δικό της τάφο, πλήρης τύψεων καὶ ἀπελπισίας ναυλώνει μιὰ βάρκα
καὶ περιπλανιέται στὸ πέλαγος. Οἱ ἥρωες καὶ τῶν δύο ἔργων ἀποζητοῦν
τὴν τερπνὴ λύτρωση τοῦ θανάτου, ἡ ἰδέα τῆς αὐτοκτονίας ἔρχεται ὡς ὁμι-
χλώδης παρόρμηση. Ὁ ἀφηγητὴς στὰ «Ρόδιν’ ἀκρογιάλια» ἀφήνεται σὲ
παραληρηματικοὺς στοχασμούς:

Ἂς γίνῃ ὅ,τι γίνῃ. Πιθανὸν νὰ βουλιάξῃ ἡ βάρκα, κ’ ἐγὼ μαζί. Ἐὰν δὲν ἠμπο-
ρέσω νὰ σωθῶ κολυμβῶν, θ’ αὐτοκτονήσω ἀκουσίως. Καὶ θὰ εἶναι εὐκταία
ἀπαλλαγή, χωρὶς εὐθύνην καὶ χωρὶς κόλασιν. Ἂς ταχύνω τὴν κωπηλασίαν,
διὰ νὰ μὴ μοῦ μείνῃ ἀμφιβολία περὶ τοῦ ἀκουσίου τῆς αὐτοκτονίας […].

Ἐνθυμοῦμαι ὅτι εἶχα ἀρρωστήσει βαριά, τὸν παλαιὸν καιρόν, ὅταν ἤμην
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28 Ὁ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος ἀνιχνεύοντας ὁμοιότητες στοὺς δύο συγγραφεῖς ὑπο-
γραμμίζει ἐπίσης τὴν ἀναγωγὴ στὴ θεία βούληση ποὺ κάνουν τόσο ὁ Φίλιππος τοῦ
Caine ὅσο καὶ ἡ παπαδιαμαντικὴ Φραγκογιαννού, προκειμένου νὰ δικαιολογήσουν
τὴ σκοτεινὴ ἐπιθυμία τους νὰ δοῦν νεκρὰ τὸ νόθο τέκνο του ὁ πρῶτος καὶ τὰ μικρὰ
κορίτσια ἡ δεύτερη (Μαξ., σ. 14).



πολὺ νέος, καὶ τέλος εἶχεν ἀρχίσει ἡ ἀνάρρωσις. Ὡς ἐν ὀνείρῳ καὶ ἐν ἐγρη-
γόρσει, ἔλεγα μέσα μου: «Νὰ κάμῃ τις τὸν μισὸν δρόμον καὶ νὰ γυρίσῃ πίσω,
εἰς μίαν πορείαν ἄφευκτον; Δὲν θὰ εἶναι κόπος διπλάσιος, ἀφοῦ μέλλει ἐξ ἅπαν-
τος νὰ τὸν ξανακάμῃ;…» (4.235.4-8, 10-14).

Ὁ Φίλιππος στὸν Μαξιώτη νιώθει τὸ ἴδιο ἀκριβῶς:
Ἔλαυνε, ἔλαυνε! Ἡ θάλασσα τὸν ἐκάλει τῷ ὄντι. Τὸν ἐκάλει εἰς τὸν βαθὺν
πυθμένα ὅστις εἶνε θάνατος, καὶ ὄχι ζωή (Μαξ., σ. 500).

Ἡ Λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπούλου29 μοῦ ὑπέδειξε μάλιστα ὅτι ὁ Πα-
παδιαμάντης χρησιμοποιεῖ τὴν ἴδια ἀκριβῶς φράση καὶ στὴ μετάφρασή
του καὶ στὰ «Ρόδιν’ ἀκρογιάλια», κατὰ τὴν κορύφωση τῆς ἀπελπισμένης
φυγῆς: «ἄλα, ἄλα τὸ κουπί!» (4.237.14), πιὸ κάτω «Ἄλα!» (4.287.19, 23).
Στὸν Μαξιώτη ἐπανέρχεται ἀρκετὲς φορὲς ὡς ἐπωδός, γιὰ νὰ ἀποδώσει
τὴν ἔκφραση “Pull, pull!” τοῦ Caine (Μαξ., σσ. 498-499).

Κι ὅλα αὐτὰ δὲν ἔχουν τελειωμό. Ὣς τὸ 1895 ποὺ μετέφρασε τὸν
Manxman ὁ Παπαδιαμάντης μᾶς ἔχει ἤδη δώσει σημαντικὰ διηγήματα
καὶ ἔχει σαφῶς διαμορφώσει τὸ προσωπικό του ὕφος. Παρὰ ταῦτα ἡ γνω-
ριμία μὲ τὸ ἔργο τοῦ Hall Caine ἐπέδρασε δημιουργικὰ στὴ γραφὴ τοῦ
Σκιαθίτη. Στὸν Μαξιώτη ὑπάρχουν χαρακτῆρες καὶ τρόποι ποὺ ἀργότερα
ἀποτυπώθηκαν στὰ διηγήματα τοῦ Παπαδιαμάντη, χωρὶς ὡστόσο νὰ
ἀλλοιωθοῦν οἱ χαρακτῆρες τῶν Σκιαθιτῶν. Ὁ Νικόλαος Ποριώτης στὴν
ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Octave Merlier ποὺ ἀναφέρθηκε παραπάνω30 σημειώνει:
«Λοιπόν, αὐτὸς ὁ “Μanxman” ὅπου περιγράφονται οἱ νησιῶτες τῆς Isle of
Man καὶ ἡ ζωή τους ἡ ἰδιόρρυθμος, ἔχει κατὰ τὴν ἰδέα μου, γίνει ὁδηγὸς τοῦ
Παπαδιαμάντη στὸ λογοτεχνικὸ εἶδος, ἀκόμα καὶ στὸ ὕφος, ποὺ καλλιέρ-
γησε ὣς τὰ στερνά του χρόνια, μὲ βάση τὴ Σκιάθο καὶ τοὺς Σκιαθῖτες»31.
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29 Θὰ ἐπιθυμοῦσα νὰ ἐκφράσω θερμὲς εὐχαριστίες στὴ Λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπού-
λου γιὰ τὶς καίριες παρατηρήσεις της καὶ τὴν ἀρωγὴ ποὺ ἀφειδῶς μοῦ παρέσχε.

30 Βλ. ὑποσημείωση ὑπ’ ἀριθ. 14.
31 Πολὺ ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ σχετικὴ παρατήρηση τῶν Γ. Γκότση καὶ Γ. Φαρίνου-

Μαλαματάρη, στὴν εἰσήγησή τους μὲ τίτλο «Παπαδιαμάντης καὶ New Woman fi-
ction. Σάρας Γράντ, Οἱ Δίδυμοι τοῦ Οὐρανοῦ», ποὺ δημοσιεύεται στὸν παρόντα τόμο.
Μᾶς γνωστοποιοῦν ὅτι καίτοι ὁ Νικόλαος Ποριώτης προσεγγίζει τὸ μυθιστόρημα
τοῦ Caine ὡς ἀμιγῶς ἠθογραφικό, ἡ ἀγγλικὴ κριτικὴ τῆς ἐποχῆς τὸ συνέδεσε μὲ τὴν
Tess of the D’Urbervilles (1891) τοῦ Thomas Hardy, ποὺ πραγματεύεται τὸ κεφα-
λαιώδους σημασίας ζήτημα τῆς σχέσης τῶν δύο φύλων. Εἶναι γεγονὸς ὅτι τὸ ἴδιο
ζήτημα, μὲ ποικίλες προεκτάσεις, δονεῖ ὑποδορίως καὶ τὸν Μαξιώτη.



Ἕνα ἀπὸ τὰ κεντρικὰ θέματα, τοὺς θεμελιώδεις ἄξονες ποὺ διατρέ-
χουν τὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι τὸ θέμα τῆς μετανάστευσης. Στὰ
διηγήματα γίνεται συχνὰ λόγος γιὰ ξενιτεμένους ποὺ λείπουν χρόνια, σπά-
νια ἐπιστρέφουν, κάποτε στέλνουν γράμματα στοὺς δικούς τους, μὰ πιὸ
συχνὰ ξεχνοῦν. Ὑπάρχει ὁ πληθυσμὸς τῆς ξενιτείας ἢ τῆς περιπλάνησης,
ἀλλὰ καὶ ὅσοι παραμένουν στὴν κλειστὴ κοινωνία τοῦ νησιοῦ, οἱ ὁποῖοι τε-
λοῦν εἴτε σὲ μιὰ κατάσταση ἀναμονῆς καὶ προσδοκίας τῆς ἐπιστροφῆς
τῶν ἐξορίστων εἴτε σὲ κατάσταση λήθης καὶ ἀπελπισίας. «Μὰ ὣς πόσος
κόσμος χάνεται, ὣς τόσο, καὶ στὴν Ἀμέρικα!» (2.270.27-28), θὰ ἀναφω-
νήσει ὁ ἀχθοφόρος ποὺ μᾶς διηγεῖται στὸν «Ἀμερικάνο» τὴν ἱστορία τοῦ
πρωταγωνιστῆ, ἐνῶ στὸν Μαξιώτη, στὸν ἴδιο τόνο, ὁ Πῆτος μόλις ἐπι-
στρέφει στὴ νῆσο τοῦ Μὰν ἀναρωτιέται:

–Ἀλλὰ τὰ παιδιά, ποῦ εἶνε τὰ παιδιὰ τὰ Μαξιωτόπουλα; […] Φεύγουν σὰν κο-
πάδι πουλιὰ στὴν Ἀουστράλια, καὶ στὴν Ἀμέρικα, καὶ στὸ Κάπο, καὶ δὲν ξέρω
ποῦ. Δὲν εἶνε μαξιώτικο σπίτι ποῦ νὰ μὴν ἔχῃ ἕνα παιδὶ ξενιτεμμένο (Μαξ., σ.
255).

Κι ἐδῶ τὸ θέμα τῆς μετανάστευσης εἶναι κυρίαρχο. Ἡ διαπίστωση εἶναι
θλιβερή:

Καμπόσοι Μαξιῶτες φεύγουν γιὰ τὸ Κίμπερλυ αὔριο τὸ πρωΐ, μὲ τὸ ταχύ-
πλουν (Μαξ., σ. 65). […] Τὰ καλλίτερα παιδιὰ τὰ Μαξιωτόπουλα φεύγουν
στὰ ξένα, καθὼς αὐτὰ ποῦ λέγαμε (Μαξ., σ. 66).

Ὅταν ἀποχαιρετοῦσε τὸ νησί του, ὁ Πῆτος ψιθύριζε γεμάτος συγκίνηση:
–Ἔχει γειά, νησάκι μου, ἔχε γειά. Δὲν θὰ σὲ ξεχάσω. Φεύγω διωχμένος

ἀπὸ σέ, ἀλλὰ σὺ ὑπῆρξες καλὴ γραῖα μανούλα δι’ ἐμέ, καὶ ἂν βοηθήσῃ ὁ Θεός,
θὰ γυρίσω πάλι πίσω σ’ ἐσένα. Ἔχει γειά, μικρό μου νησάκι, ἔχε γειά! Σὲ
ἀφήνω, ἀλλ’ εἶμαι ἀκόμα Μαξιώτης! (Μαξ., σ. 91).

Σὰν νὰ ἀκοῦμε ἕναν ἥρωα παπαδιαμαντικοῦ διηγήματος νὰ ἀναφωνεῖ: «Σὲ
ἀφήνω, ἀλλ’ εἶμαι ἀκόμα Σκιαθίτης!».

Ὁ Παπαδιαμάντης ἔχει ἤδη μιλήσει στὸν «Λαμπριάτικο Ψάλτη»
(1893) γιὰ τὸν Γραικύλο ποὺ παριστάνει τὸν κοσμοπολίτη, ἀλλὰ τελικὰ

[…] ὁμοιάζει μὲ νᾶνον ἀνορθούμενον ἐπ’ ἄκρων ὀνύχων καὶ τανυόμενον νὰ
φθάσῃ εἰς ὕψος καὶ φανῇ καὶ αὐτὸς γίγας (2.516.31-33).

Μὲ τὴν ἄποψη αὐτὴ συντάσσεται καὶ ὁ Hall Caine ὅταν γράφει γιὰ τὸν
νεαρὸ Ρόσση Χριστιᾶνο ὅτι εἶναι
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[…] a Manxman disguised out of all recognition of race, and apeing the fa-
shionable follies of the hour in London (Manx., σ. 53).

Ὁ Παπαδιαμάντης ἀποδίδει τὸ παραπάνω μὲ ὕφος ἀνάλογο μὲ αὐτὸ
στὸν «Λαμπριάτικο Ψάλτη»:

[…] Μαξιώτης μετημφιεσμένος ἀπὸ πᾶν γνώρισμα καταγωγῆς, καὶ πιθη-
κίζων ὅλας τὰς μωρίας τοῦ συρμοῦ, τὰς κρατούσας πρὸς ὥραν ἐν Λονδίνῳ
(Μαξ., σ. 98).

Μιὰ ἀριστοτεχνικὴ μετάφραση σὰν τὸν Μαξιώτη, χωρὶς νὰ προδίδει τὸ
πρωτότυπο, βρίθει ἰδιοφυῶν προσθετικῶν ἐπεμβάσεων, ποὺ καθιστοῦν τὸ
ἀποτύπωμα τοῦ μεταφραστῆ πλέον ἢ εὐδιάκριτο. Μόνο μερικὰ μικρὰ πα-
ραδείγματα ἐδῶ:

Τὸ πλῆγμα ἀπὸ τὴν πιὸ φαρμακερὴ προσβολὴ τοῦ Ρόσση, ποὺ τὴν ἐκτο-
ξεύει φεύγοντας, μοιάζει πραγματικὰ μὲ τὰ βέλη ποὺ κατὰ τὴν πάγια τα-
κτική τους ἐκτόξευαν ἀπροσδόκητα οἱ Πάρθοι ἱππεῖς ὅταν προσποιοῦνταν
ὑποχώρηση καὶ ἡ προσθήκη προσδίδει δραματικὴ ἔνταση.

Ἐντοπίζουμε ἀκόμη προσθῆκες ποὺ δίδουν στὸ κείμενο χιουμοριστικὸ τόνο:
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It was almost as if Ross’s parting taunt
had uncovered their hearts to each other
(Manx., σ. 72).

Ἦτο σχεδὸν ὡς ἐὰν ἡ τελευταία
ὑβριστικὴ ἀποστροφὴ τοῦ Ρόσση, τ ὸ
π ά ρθ ι ο ν ἐ κ ε ῖ ν ο β έ λ ο ς, εἶχεν
ἀποκαλύψει τὰς καρδίας των πρὸς
ἀλλήλους (Μαξ., σ. 124).

What for should you bother a poor girl
to know if sugar’s sweet, and if she’s
willing to change a sweetheart for a hus-
band? (Manx., σ. 175).

And now, Capt’n Quilliam, we’ll go and
wet the youngster’s head (Manx., σ.
226).

Γιατί νὰ φορτώνεσαι ἕνα φτωχὸ κορίτσι
νὰ σοῦ πῇ ἂν ἡ ζάχαρη εἶνε γλυκειά,
κ ι’ ἂ ν θ έ λ ῃ ἀ π ὸ ἀ γ ο υ ρ ί δ α ν ὰ
γ ί ν ῃ μ έ λ ι κι’ ἀπὸ κορίτσι τοῦ σπιτιοῦ
νὰ γίνῃ νύφη; (Μαξ., σ. 263).

Καὶ τώρα, καπετὰν Κίλλιαμ, νὰ πᾶμε
νὰ βρέξουμε τοῦ μικροῦ τὸ κεφάλι,
ν ἆ ν ε σ ι δ ε ρ ο κ έ φ α λ ο (Μαξ., σ.
333).

“And have you been living with me bet-
ter than sixty years,” said he, “and never
telling me that before?”

― Κ’ ἔζησες τώρα μαζύ μου παραπάν’
ἀπὸ ἑξῆντα χρόνια π α λ ῃ ό γ ρ ῃ α, εἶπε,
καὶ ποτὲ δὲν μοῦ τὸ εἶπες πρωτήτερα;
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Κάνοντας λόγο γιὰ προσθετικὲς ἐπεμβάσεις, εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ὁ
Παπαδιαμάντης νιώθει τόσο κοντά του τὸν Πῆτο ὡς μυθιστορηματικὸ
ἥρωα, ὥστε μετριάζει τὴ βλασφημία του μὲ μιὰ δική του προσθήκη στὴ
μετάφραση32. Ὁ Φίλιππος ἔχει ἀναγγείλει στὸν Πῆτο τὴν ψευδὴ εἴδηση
τοῦ θανάτου τῆς Καίτης. Τὸ ἴδιο βράδυ ὁ Πῆτος φέρνει τὴν εἴδηση στὸν
πατέρα της, τὸν Καίσαρα:

Τὸ ρῆμα “said” ἀποδίδεται μὲ ὁλόκληρη τὴ φράση «εἶπεν ἀκουσίως βλα-
σφημῶν ἐν τῇ ἀγανακτήσει του».

Ἀνάλογη εὐαισθησία δείχνει ὁ Παπαδιαμάντης ὅταν θίγονται, ἔστω
καὶ μὲ ἔμμεσο τρόπο, θρησκευτικὰ ζητήματα ἢ γίνεται κάπως ἄκομψη
ἀναφορὰ στὸ θεῖο. Παραλλάσσεται ἔτσι ἐλαφρῶς τὸ κείμενο στὴ μετά-
φραση καὶ ἡ ἔνταση κάποιων ἐκφράσεων μετριάζεται:

Τὸ παρακάτω γιὰ τὸ μωρὸ τῆς Καίτης ποὺ κοιμᾶται εἰρηνικά:

Στὸ ἑπόμενο παράδειγμα παραλείπονται ἐντελῶς τὰ περὶ βλαστήμιας
(oath):
32 Βλ. καὶ Μαξ., σ. 18.

“Mair yee shoh – it’s the hand of God,”
said Cæsar.
“A middling bad hand then,” said Pete;
“I’ve seen better, anyway” (Manx., σ.
343).

— Μ έ ϊ ρ γ ι ῆ σ ι ῶ! Εἶνε τὸ χέρι τοῦ
Θεοῦ, εἶπεν ὁ Καίσαρας.
— Κακὸ χέρι, εἶπεν ἀ κ ο υ σ ί ω ς
β λ α σ φ η μ ῶ ν ἐ ν τ ῇ ἀ γ αν α κ τ ή -
σ ε ι τ ο υ ὁ Πῆτος· εἶδα καλλίτερα
χέρια (Μαξ., σ. 486).

[…] where no bird ever sang and no man
ever lived, and God Himself was not
(Manx., σ. 91).

[…] ὅπου πουλὶ ποτὲ δὲν ἐκελάδησε καὶ
ἄνθρωπος δὲν ἔζησε ποτέ, κ α ὶ α ὐ τ ὸ ς
ὁ Θ ε ὸ ς ἦ τ ο ν ἄ γ ν ω σ τ ο ς (Μαξ.,
σ. 148).

Do you really think, now, the angels in
heaven are as sweet and innocent, Kirry?
I don’t (Manx., σ. 253).

Σοῦ φαίνεται οἱ ἀγγέλοι στὸν οὐρανὸ νὰ
εἶνε τόσο ἀγαπημένοι κι’ ἀθῶοι, Κίρρη;
Π ο ι ὸ ς ξ έ ρ ε ι; (Μαξ., σ. 367).

[…] “And I sent out two pound five to
put a stone on the man’s grave!” (Manx.,
σ. 185).

[…] Κ’ ἐξώδεψα δύο λίρες καὶ πέντε
σελλίνια γιὰ νὰ τοῦ βάλω πλάκα στὸν
τάφο, τ ο ῦ ἀ σ χ ώ ρ ε τ ο υ (Μαξ., σ.
277).



Ἐνῶ παρακάτω δὲν ἀναφέρεται καθόλου ὁ ἄγγελος καὶ ἡ παρομοίωση τοῦ
πρωτοτύπου ἀντικαθίσταται ἀπὸ μιὰν ἄλλη, ἐξ ἴσου ἂν ὄχι περισσότερο
παραστατική:

Ἀξιοπρόσεκτη εἶναι ἡ ἀντίδραση τοῦ Σκιαθίτη ὅταν στὸ κείμενο τοῦ
Caine ἐμφανίζεται μιὰ ἀναφορὰ στὴν ἡμέρα ποὺ ἑορτάζεται ἡ μνήμη τῆς
Ἁγίας Βριγίδης καὶ στὰ σχετικὰ ἔθιμα. Ἡ Ἁγία Βριγίδη (†525 μ.Χ.)33

ἀναφέρεται σὲ ὅλα τὰ μαρτυρολόγια τῆς ἐποχῆς της καὶ θεωρεῖται τὸ
πλέον ἰσχυρὸ θηλυκὸ σύμβολο τοῦ πνεύματος τῆς Κελτικῆς Ἐκκλησίας
κατὰ τὸν πέμπτο καὶ ἕκτο αἰώνα. Μαζὶ μὲ τὸν Ἅγιο Πατρίκιο εἶναι οἱ πιὸ
σημαντικοὶ ἅγιοι-προστάτες τῶν Ἰρλανδῶν. Ἡ ἰδιαιτερότητά της ὅμως
εἶναι ὅτι τὸ ὄνομά της συνδέθηκε μὲ παγανιστικὴ θεότητα τῆς φωτιᾶς καὶ
εἰδωλολατρικὰ ἔθιμα34, ἡ δὲ ἑορτή της τὴν 1η Φεβρουαρίου χαιρέτιζε τὸ
πρῶτο φανέρωμα τῆς ἄνοιξης. Διαφωτιστικὸ τὸ ἀκόλουθο ἀπόσπασμα:
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33 Βλ. ἱερομ. Μακάριος Σιμωνοπετρίτης, Νέος Συναξαριστὴς τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλη-
σίας. Τόμος ἕκτος: Φεβρουάριος, ἐκδόσεις Ἴνδικτος, Ἀθήνα 2006, σσ. 18-19, λ.
«Ἁγία Βριγίδη τοῦ Κιλνταίρ». Ἐπίσης [Ἀνωνύμως], Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ
Ἐγκυκλοπαίδεια, Ἀθῆναι 1963, τόμ. 3, σ. 1043, στήλ. Α´, λ. «Βριγίδη». Γιὰ τὴν
ἀρχαία κελτικὴ χριστιανικὴ παράδοση καὶ τὴ συγγένειά της μὲ τὸν μοναστικὸ
κόσμο τῆς Ἀνατολῆς βλ. ἱερομ. Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ,,  Ὁ Θεὸς τῶν
Μυστηρίων. Ἡ θεολογία τῶν Κελτῶν στὸ φῶς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνατολῆς. Συγ-
κριτικὴ σπουδή, Ἱερὰ Μονὴ Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος 2008 καὶ τοῦ ἰδίου, Οἱ
Ἐραστὲς τῆς Βασιλείας. Συνάντηση Κελτικοῦ καὶ Βυζαντινοῦ μοναχισμοῦ, Ἱερὰ
Μονὴ Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος 2009.

34 Βλ. Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, Gra -
mercy Books, New York 1996, σ. 185, λ. “Brigid”, n.: “1. Saint. Also, Bride. A.D.
453-523, Irish abbess: a patron saint of Ireland”. Βλ. ὡστόσο πιὸ κάτω, λ. “Brigit”,
n.: “1. Irish Myth. a goddess of fire, fertility, agriculture, household arts, and wisdom,

[…] every man on his knee with his face
in his cap, and then leapt up with a shout
(perhaps an oath), swung to the wind,
hoisted the square sails, and made for
home (Manx., σ. 287).

[…] ἕκαστος τούτων ἐγονάτισε μὲ τὸ
πρόσωπον εἰς τὴν κατσούλαν του, καὶ
ἠγέρθησαν μετὰ κραυγῆς, ἐξετέλεσαν
χειρισμοὺς πρὸς τὸν ἄνεμον, ὕψωσαν τὰ
ἱστία, καὶ ἐστράφησαν νὰ ἐπιστρέψωσιν
οἴκαδε (Μαξ., σ. 413).

That little cloud on the glass seemed
more bright than the shining tread of an
angel on the sea (Manx., σ. 388).

Τὸ μικρὸν ἐκεῖνο νέφος ἐπὶ τοῦ κατό -
πτρου ἐφάνη λαμπρότερον φάρου εἰς
ναυαγούς (Μαξ., σ. 545).
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Τέσσερις μεγάλες ἐποχιακὲς θρησκευτικὲς γιορτὲς ἀναφέρονται στὴν ἰρλαν-
δικὴ μυθικὴ παράδοση, καὶ ὅλες τους συνδέονται μὲ τὸ γεωργικὸ ἔτος. Τὸ
Ἴμπολκ εἶχε σχέση μὲ τὴ γαλακτοπαραγωγὴ τῶν προβάτων καὶ γιορταζό-
ταν στὶς 1-2 Φεβρουαρίου. Ἡ γιορτὴ αὐτὴ συνδεόταν μὲ τὴ λατρεία τῆς Μπρί -
γκιτ, θεᾶς πολλαπλῶν λειτουργιῶν, ποὺ προστάτευε τὶς γυναῖκες κατὰ τὸν
τοκετό, ἡγεῖτο τοῦ θερισμοῦ τῆς κριθῆς καὶ σχετιζόταν ἐπίσης μὲ τὴν ποίηση
καὶ τὶς προφητεῖες. Εἶναι ἐνδιαφέρον τὸ ὅτι ἡ Μπρίγκιτ διατήρησε πολλοὺς
ἀπὸ τοὺς εἰδωλολατρικοὺς ρόλους της ἀκόμη καὶ ὅταν τὴν υἱοθέτησε ὡς ἁγία
ἡ πρώιμη χριστιανικὴ Κελτικὴ Ἐκκλησία35.

Πῶς χειρίζεται ὁ Παπαδιαμάντης τὸ κάπως ὀχληρὸ θέμα, τόσο ἀνοί-
κειο ἄλλωστε γιὰ τὸν Ἕλληνα ἀναγνώστη; Ἁπλῶς παρακάμπτει ἐντελῶς
τὴν ἀναφορὰ στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ ὅλους τοὺς εἰδωλολατρικοὺς συ-
νειρμοὺς ποὺ προκαλεῖ τὸ σχετικὸ ἔθιμο ποὺ περιγράφεται παρακάτω. Ἡ
φράση “On St. Bridget’s Day” (Manx., σ. 367) μεταφράζεται «Τὴν ἡμέραν
τῆς Ἁγίας Δυνάμεως»36 (Μαξ., σ. 518) καὶ τὸ δίστιχο τραγουδάκι τοῦ
ἐθίμου ἀποδίδεται ὡς ἑξῆς:

Ὁ Παπαδιαμάντης ἀντιπαρέρχεται ἐπίσης μὲ δημιουργικὸ τρόπο τὴ
δυσκολία τῆς ἀπόδοσης τῶν ἀδιαλείπτως παρόντων λεπτομερειῶν ποὺ

later associated with St. Brigid. 2. Saint. See Brigid, Saint” (ὅ.π., σ. 186). Ἀκόμη βλ.
The Oxford Dictionary of the Christian Church, Second Edition edited by F. L. Cross
and E. A. Livingstone, Oxford University Press, London 1974, σσ. 199-200, λ.
“Bride”: “Abbess of Kildare, ‘the Mary of the Gael’. Though she is always regarded
with great veneration in Ireland, the traditions about her are conflicting and little can
be said with certainty”. Γιὰ τὰ ἔθιμα ποὺ συνδέονται μὲ τὸ ὄνομά της βλ. Mona Mis-
cellany. A selection of proverbs, sayings, ballads, customs, superstitions and legends,
peculiar to the Isle of Man, Collected and edited by William Harrison, Printed for
the Manx Society, Douglas, Isle of Man 1869, σ. 137. Ἐπίσης Kevin Danaher, The
Year in Ireland: Irish Calendar Customs, Mercier, Dublin 1972 καὶ Saint Bride, edi-
ted and presented by Iain MacDonald, Floris Books, Edinburgh, Scotland 1992.

35 Miranda Jane Green, Μύθοι τῶν Κελτῶν, μετάφραση Α. Σακελλαρίου, ἐκδόσεις
Δημ. Ν. Παπαδήμα, Ἀθήνα 1996, σ. 70.

36 Βλ. Κ. Χαραλαμπίδης, Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Ἀθῆναι 1963,
τόμ. 5, σ. 232, στήλ. Β´, λ. «Δυνάμεως Ἁγίας, Ναός».

“Come, Bridget, Saint Bridget, come in
at my door,
The crock’s on the bink, and the rush is
on the floor” (Manx., σ. 367).

«Ἔλ’ Ἁγία Δύναμι, ἔλα, δύναμί μου·
Νά, τὰ σπάρτα στρωμένα, νά καὶ τὸ

σταμνί μου…» (Μαξ., σ. 519).



ἀφοροῦν τὴν τοπικὴ ἱστορία. Τὴν ἡμέρα ποὺ προσέρχεται στὸ Διοικητήριο
γιὰ νὰ λάβει ἐπισήμως τὸν τίτλο τοῦ Δικαστῆ, ὁ Φίλιππος Χριστιᾶνος βρί-
σκεται σὲ οἰκτρὴ ψυχολογικὴ κατάσταση, λόγῳ τῆς ἀποκάλυψης τοῦ φρι-
κτοῦ μυστικοῦ τῆς Καίτης, ποὺ ἔχει προηγηθεῖ. Ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ
δι καστικοῦ κλάδου τῆς νήσου (Clerk of the Rolls), θεωρώντας ὅτι ἡ τα-
ραχή του ὀφείλεται στὴ διαδικασία ποὺ θὰ ἀκολουθήσει, προσπαθεῖ νὰ τὸν
ἐμψυχώσει μὲ τὰ παρακάτω λόγια: 

“Come along – nothing to be nervous about – we’re not going to give you the
dose of Illiam Dhone – don’t martyr the Christians these days, you know”
(Manx., σ. 250). 

Ὁ Παπαδιαμάντης τὰ ἀποδίδει ὡς ἑξῆς: 

«Πᾶμε μέσα… δὲν εἶνε λόγος γιὰ νὰ συγκινῆσαι ὑπερβολικά… δὲν ἔχομεν νὰ
σὲ βασανίσωμεν τίποτε… δὲν κάμνομεν πλέον τοὺς χριστιανοὺς μάρτυρας εἰς
τὰς ἡμέρας αὐτάς» (Μαξ., σ. 364).

Τὰ λόγια τοῦ γέρου Δικαστῆ εἶναι μιὰ ἀναφορὰ σὲ παλιὰ πραγ ματικὴ
ἱστορία. Ὁ William Christian, γνωστὸς ὡς Illiam Dhone (= Brown-haired
William) (1608-1663), γιὸς τοῦ Δικαστῆ Ewan Christian, ἦταν περιώνυ-
μος Μαξιώτης πολιτικὸς καὶ Κυβερνήτης τῆς νήσου, ὁ ὁποῖος ἐκτελέστη -
κε δώδεκα χρόνια μετὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1651, στὶς 2 Ἰανουαρίου 1663
στὸν λόφο Hango37. Ὁ Caine κάνει ἄλλη μιὰ ἀναφορὰ στὸν Illiam Dhone
ὅταν περιγράφει τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Φιλίππου ὡς νέου διοικητοῦ τῆς νήσου
(Manx., σ. 431).

Ὁ μεταφραστὴς Παπαδιαμάντης δὲν ἔχει βέβαια τὸν χρόνο νὰ ἐντρυ-
φήσει στὴν πολιτικὴ ἱστορία τῆς νήσου Μάν (καὶ προφανῶς οὔτε τὴν ἀπα-
ραίτητη βιβλιογραφία στὴ διάθεσή του). Μὲ εὐφυὴ τρόπο ἐπιλέγει λοιπὸν
νὰ κάνει λογοπαίγνιο μὲ τὸ ἐπώνυμο τοῦ Φιλίππου (Christian) καὶ νὰ ἀνα-
φερθεῖ στὰ μαρτύρια τῶν πρώτων χριστιανῶν, ἀποσιωπώντας τὴ μὴ προ-
σιτὴ (καὶ ἄλλωστε ἄγνωστη καὶ καθόλου οἰκεία στὸν ἀναγνώστη του)
ἱστορικὴ διάσταση τῆς παρατήρησης.
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37 Βλ. σχετικὰ William Harrison (ἐπιμ.), Illiam Dhône and the Manx rebellion, 1651:
Records and proceedings relating to the case of William Christian of Ronaldsway,
Receiver-general of the Isle of Man, who was shot for treason at Hango Hill, 2d Ja -
nuary 1662-3, with copies of the various depositions preserved in the Rolls Office,
Castletown, and other documents connected therewith, Publications of the Manx So-
ciety (Vol. XXVI), Douglas, Isle of Man 1877.



278 ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ὁ Caine δὲν παραλείπει νὰ ἀναφερθεῖ ἀκόμη στὴν περίφημη γάτα χωρὶς
οὐρὰ τῆς νήσου τοῦ Μὰν καὶ μάλιστα στὴν ποικιλία rumpy (στὴν ὁποία ἡ
οὐρὰ ἀπουσιάζει τελείως)38. Ὁ Παπαδιαμάντης μὲ εὐελιξία ἁπλῶς βα φτί-
ζει τὸν γάτο «Μπαμπάκο»39 (μιᾶς καὶ εἶναι λευκός) καὶ παραβλέπει ἐν -
τελῶς τὸν ἄγνωστο ὅρο:

Μπορεῖ κανεὶς εὔκολα νὰ ἀνιχνεύσει τὴ διακριτικὴ τάση τοῦ Πα παδια-
μάντη νὰ προσδίδει κοσμιότητα στὸ κείμενο, ὅπου αὐτὸ δὲν ἀπο βαίνει σὲ
βάρος τῆς πλοκῆς40. Δὲν διστάζει, γιὰ παράδειγμα, νὰ παραλείψει κάθε
ἀναφορὰ περὶ καταφυγῆς τῆς γηραιᾶς δέσποινας Γράννης (τῆς θλιμ μένης
μητέρας τῆς ἀγνοουμένης Καίτης) στὸ κάπνισμα. Μιὰ τέτοια γυναικεία
ἕξη εἶναι ἐντελῶς ξένη πρὸς τὰ ἑλληνικὰ ἤθη τῆς ἐποχῆς. Ἔτσι τὰ ἀκό-
λουθα χωρία δὲν μεταφράζονται καθόλου:

Cruddled over the fire, she was smoking, a long clay in little puffs of blue smoke

38 Ἡ ἐξαφάνιση τῆς οὐρᾶς τῆς γάτας τῆς νήσου τοῦ Μὰν ὀφείλεται σὲ γενετικὴ με-
τάλλαξη. Σύμφωνα μὲ τὸν θρύλο, ἡ ἄτυχη γάτα ἔχασε τὴν οὐρά της ὅταν ὁ Νῶε
ἔκλεισε τὴν πόρτα τῆς Κιβωτοῦ βιαστικά. Μιὰ θεωρία λέει ὅτι οἱ γάτες χωρὶς οὐρὰ
κολύμπησαν μέχρι τὴ νῆσο τοῦ Μὰν ἀπὸ τὴ δυτικὴ ἀκτὴ τῆς Ἀγγλίας τὸ 1588 ἀπὸ
τὰ γαλιόνια τῆς κατεστραμμένης Ἰσπανικῆς Ἀρμάδας, ἐνῶ μιὰ ἄλλη ὅτι ἦρθαν μὲ
τὰ ἐμπορικὰ πλοῖα ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολή. Ἡ ἀπομόνωση τοῦ νησιοῦ ἐπέτρεψε στὴ
γάτα μὲ τὸ χαρακτηριστικὸ αὐτὸ νὰ ἐπικρατήσει. Βλ. σχετικὰ P. M. C. Kermode,
“Some remarks on the Mammals of the Isle of Mann”, The Manx Note Book, vol. 1,
Douglas 1885, σσ. 119-129 καὶ τὸ ἄρθρο [Ἀνωνύμως], “A tale about tails”, Chicago
Daily News (Field Enterprises), 25 January 1965.

39 Στὸ παπαδιαμαντικὸ ἔργο συναντᾶμε δύο φορὲς τὴ χρήση τοῦ δημώδους τύπου
«μπαμπάκι» (ἀντὶ «βαμβάκι»), βλ. «Θέρος - Ἔρος», 2.193.7 καὶ «Ὁ Καλόγερος»,
2.322.19.

40 Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν τάση τοῦ Παπαδιαμάντη ἀποδίδει εὔστοχα ὁ Λάμπρος Καμ-
 περίδης ὅταν κάνει λόγο γιὰ «τὴν ἀμηχανία ἢ τὸν δισταγμό του σὲ ξένες μορφὲς
ζωῆς ποὺ δὲν ἔχουν ἀντίστοιχες καταστάσεις στὰ ἑλληνικά, παραλείψεις ἢ ἀκόμα
καὶ προσθῆκες ποὺ μεταλλάζουν τὸ νόημα τοῦ προτύπου γιὰ νὰ τὸ προσαρμόσουν εἰς
τὰ ἴδια» (Λάμπρος Καμπερίδης, Ἀπὸ τὸν Μπρὲτ Χὰρτ στὸν Παπαδιαμάντη, ἐκδό-
σεις Δόμος, Ἀθήνα 1992, σ. 15).

“And the white rumpy” (the cat had
leapt on to the dresser […]) (Manx., σ.
156).

— Κι’ ὁ ἄσπρος ὁ Μπαμπάκος (ὁ γάτ -
τος εἶχεν ἀναβῆ ἐπάνω εἰς τὸ ἑρμάρι
[…]) (Μαξ., σ. 238).
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that could barely be seen. The sweet old soul in her troubles had taken to the pipe
as a comforter (Manx., σ. 325).
[…] the tone in which she had spoken between the puffs of her pipe (Manx., σ.
334).

Ἄλλοτε παραλείπονται μικρὲς φράσεις, ὅπως:

Στὸν Μαξιώτη ἐντοπίζουμε πράγματι ἀρκετὰ δείγματα μεταφραστι -
κῶν ἐλευθεριῶν. Κάποτε ὁ Παπαδιαμάντης προβαίνει ἀνεπιφυλάκτως σὲ
ἕναν ποιητικὸ μεταπλασμὸ τοῦ κειμένου (μιλᾶ γιὰ τὰ δυὸ ἐρωτευμένα παι-
διά, τὸν Φίλιππο καὶ τὴν Καίτη): 

Κάποτε αὐτοσχεδιάζει, μὲ τρόπο ἀπολαυστικό:

The farmer, a  f o u l - m o u t h e d fel-
low with a long staff […] (Manx., σ.
345).

Ὁ ἀγρονόμος, ἄνθρωπος μὲ μακρὰν
ράβδον […] (Μαξ., σ. 489).

Thus for three years these two were like
two prisoners in neighbouring cells, very
close and yet very far apart, able to hear
each other’s voices, yet never to see each
other’s faces, yearning to come together
and to touch, but unable to do so because
of the wall that stood between (Manx., σ.
74).

Οὕτω ἐπὶ τρία ἔτη οἱ δύο τους ἦσαν ὡς
δύο πουλιὰ φυλακωμένα εἰς γειτονικὰ
δώματα καὶ εἰς γειτονικὰ κλουβιά, πο -
λὺ σιμὰ καὶ ὅμως πολὺ μακρὰν ἀπ’ ἀλ -
λήλων, τὰ ὁποῖα ἀκούουν τὸ ἓν τοῦ
ἄλ λου τὸ κελάδημα ἀλλὰ δὲν βλέπουν
τὸ ἓν τοῦ ἄλλου τὸ πτέρωμα καὶ τὸ
ράμ φος, λαχταροῦντα νὰ ἐνταμωθοῦν
καὶ νὰ φιληθοῦν, ἀλλὰ μὴ δυνάμενα νὰ
τὸ κάμουν ἕνεκα τοῦ τοίχου ὁποῦ στέ -
κει ἀναμέσον τους (Μαξ., σ. 126).  

“Sakes alive! you’re no better than a
lot of Cottonies.” – “Deed, but they’re
worse than any Cottonies, ma’am. Some
excuse for the like of them. In their cot-
ton-mills all the year, and nothing at
home but a piece of grass the size of
your hand in the backyard, and going
hopping on it like a lark in a cage”
(Manx., σ. 325).

–Χαρὰ σ’ ἐσᾶς! εἶστε σωστὰ κρα -
σοβάρελα.

–Τί καϋμὸς κι’ ἀντάρα!
–Λαχτάρα σας! Δὲν τὸ χορταίνε τε,

τὸ ἔρμο;
–Τὸ πιοτὸ κι’ ὁ ἔρωτας, κυρά, ποτὲ

δὲν ἔχει χόρτασι (Μαξ., σ. 462).



Σημαντικὴ εἶναι ἡ εὐελιξία μὲ τὴν ὁποία χειρίζεται τὸ ζήτημα τῶν ἰδιω-
ματικῶν φράσεων. Κι ἂν ὁ Caine γράφει ἀποτυπώνοντας τὸν ἰδιω ματικὸ
προφορικὸ λόγο τῶν Μαξιωτῶν, ὁ Παπαδιαμάντης ἀνταποκρίνεται ἀπο-
δίδοντας μὲ ἀληθινὴ μαεστρία τὸ κείμενο, χωρὶς νὰ τοῦ λείπει ἡ τόλμη καὶ
–γιατί ὄχι;– ἀκόμη καὶ τὸ κέφι. Ἔτσι, διαβάζουμε ἀποσπάσματα σὰν τὰ
ἀκόλουθα:

Στὸν λόγο τὸ λαϊκὸ χρῶμα δίδεται καὶ μὲ τὴ χρήση φωνητικὰ παρεφθαρ-
μένων λέξεων: «ἀδεμὴ» ἀντὶ εἰδεμή (Μαξ., σ. 417), «ἀνθοβολία» ἀντὶ
ἀμφιβολία (Μαξ., σ. 388), «ἐπιστηρίζω» ἀντὶ ὑποστηρίζω (Μαξ., σσ. 343,
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Α happy sinner (Manx., σ. 152). Κακοκέφαλη καὶ σιδεροκέφαλη (Μαξ.,
σ. 233).

[…] every word had wit in it (Manx., σ.
199).

[…] ὅλα εἶχον κεντρίδα καὶ μέλι μέσα
των (Μαξ., σ. 295).

[…] and don’t think because you’re
praiching a bit that religion is going to
die with you (Manx., σ. 88).

[…] καὶ μὴ θαρρῇς τάχατε, ἐπειδὴς καὶ
βάζεις κάτι λόγους, ὅτι κρατεῖς τὸν
Πάπα ἀπ’ τὰ γένεια (Μαξ., σ. 145).  

–A whitewashed Methodist with a soul
the size of a dried pea (Manx., σ. 97).

—Ἕνας ξουραφισμένος ἀνθρωπάκος,
χαραμοφάγης, ποῦ τραβᾷ τὸ μισθό του,
τόσες λίρες τὸ χρόνο, καὶ δὲν ἔχει ψυχὴ
νὰ μιλήσῃ ἲ τ ς γιὰ τὸ λαό (Μαξ., σ.
157).

I’m busy as Trap’s wife (Manx., σ. 112). —  Δὲν ἀδειάζω τώρα, σὰν τὴ Μάρθα,
μαθές, ποῦ λέει τὸ Βαγγέλιο (Μαξ., σ.
178).  

“Out of the way,” cried Nancy, as if
pushing past somebody to whip the ket-
tle on to the fire. “These men creatures
have no more rising in their hearts than
bread without balm.”
“You’re balm enough yourself, Nancy,
for a quiet husband. But lend me a hould
of the bellows there – I’ll blow up like
blazes” (Manx., σ. 166).

—  Στὴ μπάντα! ἔκραξεν ἡ Νάνση, ὡς
ἐὰν ἔσπρωχνε κάποιον νὰ παραμερίσῃ,
διὰ νὰ βάλῃ τὸ ἰμβρίκι εἰς τὴν φωτιάν.
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔχουν τσαγανὸ
μέσα τους, ξέρω ᾿γώ.
—  Εἶσαι τσαγανὸς καὶ σαγανίδι μο -
ναχή σου, Νάνση. Δῶσέ μου τὸ φυση -
τῆρι, θὰ φουσκώσω τὰ μάγουλά μου
σὰν γύφτικα πουχάνια (Μαξ., σ. 251).



427), «φιλόσαργος» ἀντὶ φιλόστοργος (Μαξ., σ. 421), «φυσικὴ» ἀντὶ φθι-
σική (Μαξ., σ. 141).

Βέβαια ὑπάρχουν μικρὰ λάθη καὶ παραδρομές, κάποτε δὲ παραλείπον-
ται ὀλίγες λέξεις ἢ καὶ ὁλόκληρες φράσεις. Στὸν Μαξιώτη ὅμως δὲν πρό-
κειται πάντοτε γιὰ ἁπλὴ μεταφραστικὴ ἀμηχανία. Ἐδῶ ὑπάρχει μιὰ ἄλλη
σημαντικὴ αἰτία ποὺ αὐξάνει ἰδιαίτερα τὸν βαθμὸ δυσκολίας τῆς ἀπόδοσης
τοῦ κειμένου στὴν ἑλληνικὴ καὶ τελικὰ μᾶς κάνει νὰ θαυμάσουμε τὴ με-
ταφραστικὴ δεινότητα καὶ εὐστροφία τοῦ Παπαδιαμάντη. 

Ἕνα διαφωτιστικὸ παράδειγμα: Ἡ Καίτη προχωρεῖ “driving two
heifers with a cushag for switch” (Manx., σ. 81). Ἡ παπαδιαμαντικὴ με-
τάφραση γράφει: «ἄγουσα[ν] δύο δαμάλεις». Ἡ ὑπόλοιπη φράση εἶναι
ἄφαντη. Τὸ πρόβλημα εἶναι προφανῶς ἡ λέξη “cushag”. Ὁ Παπαδιαμάν-
της δὲν τὴν βρῆκε στὰ βοηθήματα τῆς ἐποχῆς ποὺ εἶχε στὴ διάθεσή του
(ἂν καὶ ὅσο χρησιμοποιοῦσε βοηθήματα), ὅπως δὲν θὰ τὴν βροῦμε κι ἐμεῖς
σήμερα σὲ κανένα ἀγγλικὸ λεξικό. Διότι, ἁπλούστατα, ἡ λέξη πρέπει νὰ
ἀναζητηθεῖ σὲ λεξικὸ τῆς κελτικῆς γλώσσας Μάνξ41. Γιὰ τὴ μανξικὴ λέξη
“cushag” (ποὺ εἶναι τὸ ἀνεπίσημο ἔμβλημα τῆς χλωρίδας γιὰ τὴ νῆσο) ἡ
ἀντίστοιχη ἀγγλικὴ λέξη εἶναι “ragwort”, δηλαδὴ τὸ φυτό, ἡ διετὴς πόα,
Jacobaea vulgaris, στὰ ἑλληνικὰ «σηνέκιον ἡ ἰακωβαία», κοινῶς μαρτιά-
τικο, τὸ ὁποῖο φύεται ἐν ἀφθονίᾳ στὴ νῆσο τοῦ Μάν (ἐξ οὗ καὶ ἡ παροιμία
ποὺ λέγεται εἰρωνικὰ γιὰ κάποιον ποὺ μιλᾶ ὑποτιμητικὰ γιὰ τὸ νησὶ καὶ
ἐπαινετικὰ γιὰ ἄλλον τόπο: “Ta airh er cushagyn ayns shen”, ἀγγλ. “There
is gold on cushags there” – τὴν ἀναφέρει καὶ ὁ Caine, Manx., σ. 31)42. Ἡ
Καίτη, λοιπόν, χρησιμοποιεῖ μιὰ βέργα ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἀγριόχορτο γιὰ νὰ ὁδη-
γήσει τὰ ζῶα. Τὰ συμφραζόμενα δὲν παρέχουν ἀρκετὲς πληροφορίες, ὁ
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41 Ἡ γλώσσα Μὰνξ Γιέιλγ (μάνξ: Gaelg ἢ Gailck) εἶναι μιὰ Γοϊδελικὴ γλώσσα ποὺ
ὁμιλεῖται στὴ νῆσο τοῦ Μάν. Ἡ μανξικὴ ἔχει γλωσσικὰ ἀντιδάνεια ἀπὸ τὴν ἀρχαία
σκανδιναβική, τὴν ἀγγλικὴ καὶ τὴ γαλλικὴ γλώσσα. Διαχωρίστηκε ἀπὸ τὴν Ἰρ λαν-
δικὴ καὶ τὴ Σκωτικὴ Γαελικὴ κατὰ τὸν 13ο καὶ 15ο αἰώνα ἀντίστοιχα. Ἐξαφανί-
στηκε τὸ 1974 μὲ τὸν θάνατο τοῦ τελευταίου ὁμιλητῆ τῆς Μάνξ, τοῦ ψαρᾶ Ned
Maddrell, ὡστόσο τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ γλώσσα ἀναβίωσε. Σήμερα διδάσκεται
στὰ σχολεῖα στὴ νῆσο τοῦ Μάν. Βλ. σχετικὰ George Broderick, “Manx”, στὸ M. J.
Ball καὶ J. Fife (ἐπιμ.), The Celtic Languages, Routledge, London 1993, σσ. 228-285.

42 Βλ. Arthur William Moore, The folk-lore of the Isle of Man. Being an account of its
myths, legends, superstitions, customs and proverbs, Brown and Son, Douglas 11891,
σ. 275.



Παπαδιαμάντης λοιπὸν δὲν ἐπιχειρεῖ τὴν ἀπόδοση, ποὺ οὕτως ἢ ἄλλως ἐν
προκειμένῳ δὲν εἶναι βαρύνουσας σημασίας, γιὰ νὰ μὴν κακοποιήσει, γιὰ
νὰ μὴν προδώσει τὸ κείμενό του. Τὸ ἴδιο πράττει ὅταν ξανασυναντᾶ τὴ λέξη
χωρὶς καμιὰ ἐπεξήγηση (Manx., σσ. 31 καὶ 117). Ὅταν ὅμως ὁ Caine δίδει
ἐντὸς παρενθέσεως τὴν ἀγγλικὴ ἑρμηνεία, ὁ Παπαδιαμάντης τὴν ἀποδί-
δει “cushag” = «ὀλίγα ξηρὰ χόρτα» (Manx., σ. 115), «οἱ κλῶνες τῶν θαλ-
λόντων δένδρων» (Manx., σ. 193), ἐδῶ προφανῶς βοηθούμενος καὶ ἀπὸ τὰ
συμφραζόμενα. 

Ὡστόσο τὸ παράδειγμα τῆς λέξης “cushag” δὲν εἶναι τὸ μοναδικό. Ἐδῶ
βρίσκεται ἡ ἰδιομορφία τοῦ Μαξιώτη ποὺ ἀναδεικνύει τὴν παπαδιαμαντικὴ
ἰδιοφυΐα: Ὁ Manxman τοῦ Caine βρίθει κελτικῶν λέξεων, ποὺ εἶναι συμπε-
πλεγμένες ἄρρηκτα μὲ τὸ ἀγγλικὸ κείμενο. Στὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία
τῶν περιπτώσεων ὁ Παπαδιαμάντης δὲν ἀποφεύγει τὶς λέξεις αὐτές, ἀλλὰ
ἀντιπαρέρχεται μὲ ἀξιοθαύμαστη ἐπιτυχία τὸ πρόβλημα μὲ τὴ βοήθεια
τῶν συμφραζομένων. Ὅπως εἴδαμε, κάποτε ἐντὸς παρενθέσεως ἐξηγοῦν -
ται ἀπὸ τὸν Caine οἱ μαξιώτικες λέξεις στὰ ἀγγλικὰ καὶ αὐτὸ βοηθᾶ τὸν
μεταφραστή, ὅταν ὅμως τὶς ξανασυναντᾶ παρακάτω δὲν ἔχει τὴν πολυτέ-
λεια τοῦ χρόνου νὰ ἀναζητήσει τὸ σχετικὸ χωρίο στὸ ἤδη μεταφρασμένο
κείμενο, νὰ ἀναθεωρήσει ἢ νὰ ἀντιβάλει γραφές. Τεκμήριο τῆς ἔλλειψης
χρόνου ποὺ δὲν ἐπέτρεπε καὶ τὴ συνολικὴ θεώρηση τῆς μετάφρασης εἶναι
ἐπίσης ἡ πολυτυπία τῶν ὀνομάτων.

Ὁ Παπαδιαμάντης ἔχει ἕναν ἰδιαίτερο, δικό του τρόπο νὰ ἐκσκιαθίζει τὸ
κείμενο. Ἔτσι ἔχουμε: local preacher = διδάχος, nests = πρόσφωλα, chair-
man = ἱεροκῆρυξ, cakes = τηγανόπηττες, oatcake = πλακόπηττα, old crones
= λαδικά, old woman = γρῄτσα, gorse = ζοχάρια, with a vixenish temper =
ἀναφάνταλη. Ἡ λέξη “bonnag” (καὶ πάλι μανξική) ἀπαντᾶ δυὸ φορές
(Manx., σσ. 11, 63). Εἶναι παραδοσιακὸ γλυκὸ καρβέλι ἀπὸ ἀλεύρι κριθῆς
γιὰ τὸ πρωινὸ ἢ τὸ τσάι, ποὺ παρασκευάζεται μόνο στὴ νῆσο τοῦ Μάν. Ὁ
ἴδιος ὁ Hall Caine ἀναθυμεῖται τὴ Μαξιώτισσα γιαγιά του νὰ ἀκουμπᾶ
μπροστά του στὸ τραπέζι τῆς κουζίνας γάλα καὶ ἕνα πιάτο μὲ bonnag ὅταν
αὐτὸς ἦταν παιδί, τὴ δεκαετία τοῦ 1860. Πῶς τὸ ἀποδίδει ὁ Παπαδιαμάν-
της; «Κριθαρένια μπομπότα» καὶ «κριθαρόψωμο» (κι ἐδῶ διπλοτυπία).
Ἀφήνω ἄλλα παραδείγματα.

Τὸ γλωσσάρι τῆς κριτικῆς ἔκδοσης (Μαξ., σσ. 621-636) περιλαμβά-
νει ἀρκετὲς ἀθησαύριστες λέξεις, ἴσως λέξεις τοῦ Παπαδιαμάντη: ἀνεμη -
δόν, ἄντλητρον, αὐτοερημία, βρυοσκέπαστος, ἑρπηδόν, καλαμοστέγη,
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κλω πηδόν, κυανόφωτος, κυλινδηθμός43, ὀξύβραχνος, ὀπισθοβατεί (ἐ -
πίρρ.)44, πτιλόστρωτος, ρεγγότοπος, σεισουρίς, ὑγροαπαλός. Μὲ τὴν ἐπιρ-
 ρηματικὴ χρήση ὅμως τῆς λέξης διασφάξ45, χρήση ποὺ ἐπιβάλλει ὁ
Παπαδιαμάντης καὶ τὴ συναντᾶμε στὸ διήγημα «Ἀγάπη στὸν κρεμνό»
(4.481.23), ἀκόμη κι ἂν ἔλειπαν ὅλες οἱ ἄλλες μαρτυρίες γιὰ τὴν πατρό-
τητα τῆς μετάφρασης, ἔχουμε θέσει πλέον τὸν δάκτυλον εἰς τὸν τύπον τῶν
ἥλων. 

Ὁ Παπαδιαμάντης προσθέτει σὲ ἀρκετὰ σημεῖα ὑποσελίδιες διευκρινι-
στικὲς σημειώσεις, θεολογικὲς ἢ ποὺ γενικότερα ἐπεξηγοῦν θρησκευτικὰ
ζητήματα (Μαξ., σσ. 75, 84, 486, 512) –μὲ τὴν τελευταία ἀπὸ αὐτὲς ὑπε-
ρασπίζεται καὶ πάλι τὸν ἐκλεκτό του ἥρωα Πῆτο–, σημειώσεις ποὺ μᾶς
πληροφοροῦν γιὰ πολιτικὰ πρόσωπα (Μαξ., σ. 175) ἢ Ἄγγλους λογοτέχνες
(Μαξ., σ. 176). Ἄξιο ἰδιαίτερης μνείας εἶναι ὅμως τὸ ὑποσελίδιο σχόλιο μὲ
ἀφορμὴ τὶς ἑπόμενες ἀράδες:

Συγχρόνως δέ, θάλασσα ἔπληξε τὴν ὑπερήνεμον πλευρὰν τοῦ πλοίου μὲ δύνα-
μιν βαρείας σφύρας, καὶ ἡ τροχαλία τοῦ ἄκρου ἱστοῦ ἤρχισε νὰ ἠχῇ (Μαξ., σ.
414). 

Ὁ Παπαδιαμάντης ὑποσημειώνει: 

Ἤ, ἂν προτιμᾶτε, ὁ μακαρᾶς τοῦ τσιμπουκιοῦ ἀπ’ τὸ ἄλμπουρο ἄρχισε νὰ
τσαμπουνᾷ (ὥστε, βλέπετε, πάντοτε νεκρὰ εἶνε ἡ γλῶσσα δι’ ὅσους δὲν εἶνε
τοῦ εἴδους των νὰ τὴν ἐννοήσουν).
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43 Βλ. σχετικὰ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος - Λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπούλου, «Τεκ-
μή ρια γιὰ τὴν παπαδιαμαντικὴ πατρότητα ἀνυπόγραφων μεταφράσεων», Παπα-
διαμαντικὰ Τετράδια, τεῦχ. 7 (Ἄνοιξη 2006), σ. 76 καὶ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος
- Λαμ πρινὴ Τριανταφυλλοπούλου, «Ὁ Παρδαλὸς Συρικτὴς τῆς Ἑμλίνης». Γιὰ τὸν
μεταφραστὴ Παπαδιαμάντη, ἐκδόσεις Νεφέλη, Ἀθήνα 2007, σσ. 25-29.

44 Βλ. σχετικὰ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος - Λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπούλου, «Ὁ εὐκί-
νητος μεταφραστὴς Παπαδιαμάντης ἢ μὲ σκὸρ 5-1» καὶ «Ὀπισθοφανῶς ἢ τὰ ἔκτα-
κτα σημάδια τοῦ μεταφραστῆ Παπαδιαμάντη», στὸ Ν. Δ. Τριανταφυλ λόπουλος -
Λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπούλου, «Ὁ Παρδαλὸς Συρικτὴς τῆς Ἑμλίνης». Γιὰ τὸν
μεταφραστὴ Παπαδιαμάντη, ἐκδόσεις Νεφέλη, Ἀθήνα 2007, σσ. 53-58 καὶ 91-94.

45 Βλ. σχετικὰ «Διασφάξ. Ἕνα παπαδιαμαντικὸ ἐπίρρημα», στὸ Ν. Δ. Τριανταφυλ -
λόπουλος, Εἰκοσιπεντάχρονος πλοῦς. Φιλολογικὰ στὸν Παπαδιαμάντη Β΄, ἐκδόσεις
ΣΔΩΒ, Ἀθῆναι 2004, σσ. 101-102.



Μέσῳ μιᾶς ταπεινῆς σημείωσης ὁ Σκιαθίτης κάνει τὴν πλέον ἐπι-
γραμματικὴ καὶ περιεκτικὴ ἐπισήμανση γιὰ τὸ μεγαλεῖο τῆς γλώσσας.
Ὁ Χριστόφορος Μηλιώνης, ὑπογραμμίζοντας παράλληλα τὸν εἰρωνικὸ
τόνο τοῦ πυκνοῦ σχολίου, συνδέει τὴν κατανόηση (καὶ τὴ διδασκαλία) τῆς
λογοτεχνίας μὲ τὴν ἄσκηση τῆς γλωσσικῆς εὐαισθησίας: 

Νὰ συλλαμβάνω μὲ ὅλες τὶς αἰσθήσεις μου αὐτὰ ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴ
φράση σὰν νόημα, σὰν ἦχος, σὰν εἰκόνα, σὰν συναίσθημα καὶ σὰν κατάσταση,
συνολικὰ καὶ ἀδιαίρετα. Αὐτὰ ποὺ λέγονται κι αὐτὰ ποὺ δὲν λέγονται, ἀλλὰ
σαλεύουν κάτω ἀπὸ τὶς λέξεις. Ὅπως κι ἂν λέγονται, ὁμηριστί, ἢ λατινιστί,
στὴ λόγια γλώσσα ἢ στὴ δημοτική (σ. 44)46.

Ἀναγιγνώσκοντας τὸν Μαξιώτη, συχνὰ ξεχνᾶμε ὅτι μιλᾶ γιὰ ἕναν μα-
κρινὸ τόπο, μὲ τόσο διαφορετικὴ κουλτούρα καὶ παραδόσεις. Εἶναι ὅμως
λογικὸ νὰ ἀναρωτηθοῦμε πῶς ἀποδίδει ὁ Παπαδιαμάντης τὶς δοξασίες καὶ
τὰ ἔθιμα ποὺ ἐπιχωριάζουν στὴ νῆσο τοῦ Μάν. Ὁ Caine περνοῦσε τὰ κα-
λοκαίρια τῶν παιδικῶν του χρόνων κοντὰ σὲ συγγενεῖς του ἐκεῖ, θέτον-
τας τὰ θεμέλια τοῦ ἰσχυροῦ δεσμοῦ του μὲ τὴ γλώσσα, τοὺς μύθους καὶ τὶς
παραδόσεις τοῦ τόπου47. Τόσο οἱ Κέλτες ὅσο καὶ οἱ Νορμανδοί, πρὶν τὴν
ἔλευση τοῦ Χριστιανισμοῦ, διοργάνωναν παγανιστικὲς τελετὲς στὸ μέσο
τοῦ χειμώνα καὶ τοῦ θέρους, τελετὲς μὲ σκανδιναβικὴ προέλευση. Οἱ χρι-
 στιανοί, μὴ μπορώντας νὰ ἐκριζώσουν αὐτὸν τὸν γοητευτικὸ παγανισμό,
ἀφομοίωσαν ὅλες τὶς ἑορτές, τοὺς θρύλους καὶ τὶς παραδόσεις, ποὺ κρατοῦν
ὣς τὶς ἡμέρες μας. Ἡ ἐνασχόληση τοῦ Caine μὲ τὴ μαξιώτικη λαϊκὴ πα-
ράδοση ἄρχισε ἐπισήμως τὸ 1891, ὁπότε ἐξέδωσε αὐτοτελῶς τρεῖς διαλέ-
ξεις του σχετικὰ μὲ τὴν ἱστορία τῆς νήσου48. Πολλὲς δοξασίες, σύμβολα
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46 Βλ. τὸ κεφάλαιο «Πάντοτε νεκρὰ εἶναι ἡ γλῶσσα…», στὸ Χριστόφορος Μηλιώνης,
Σημαδιακὸς κι ἀταίριαστος, ἐκδόσεις Νεφέλη, Ἀθήνα 1994, σσ. 43-46. Βλ. ἐπίσης
Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «“Καθὼς ὁ Ἀδὰμ τοῦ Μίλτωνος…”. Μεταφραστικὰ
στὸν Παπαδιαμάντη», περ. Παπαδιαμαντικὰ Τετράδια, τεῦχ. 1 (Πρωτοχρονιὰ
1992), σ. 58 καὶ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «Οὕτως εἶναι τὸ ὀρθόν. Σημειώσεις
τοῦ Παπαδιαμάντη στὸ περιθώριο τῶν μεταφράσεων», Πρακτικὰ Α´ Διεθνοῦς Συ-
νεδρίου γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Σκιάθος 20-24 Σεπτεμβρίου 1991, ἐκδό-
σεις Δόμος, Ἀθήνα 1996, σ. 95.

47 Βλ. Allen, ὅ.π., σ. 16.
48 The Little Manx Nation, by Hall Caine, London, William Heinemann, 1891, σελ. 159.

Διαλέξεις ποὺ δόθηκαν στὸ Royal Institution στὶς 22, 29 Ἰανουαρίου καὶ 5 Φεβρου -
αρίου 1891. Τὸ ἔργο χωρίζεται σὲ τρεῖς μεγάλες ἑνότητες (The Story of the Manx
Kings, The Story of the Manx Bishops, The Story of the Manx People). Στὴν τε-



καὶ ἔθιμα ἔχουν περάσει στὸν Μαξιώτη. Ἀξιοσημείωτος εἶναι ὁ τρόπος ποὺ
τὰ ἀποδίδει ὁ Παπαδιαμάντης.

Ὁ Πῆτος γυρνᾶ στὸ σπίτι μετὰ ἀπὸ μιὰ νύχτα ποὺ ἔλειπε γιὰ ψάρεμα
μὲ τοὺς συντρόφους του, γιὰ νὰ διαπιστώσει ὅτι ἡ Καίτη μόλις ἔχει γεν-
 νήσει τὸ παιδὶ ποὺ θεωρεῖ δικό του, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα εἶναι παιδὶ
τοῦ Φιλίππου. Τῆς μιλᾶ γιὰ τὰ προαισθήματα ποὺ εἶχε τὴν ὥρα ποὺ γεν-
νιόταν τὸ μωρὸ καὶ γιὰ μιὰ παράδοξη ἐμπειρία του:

Τὰ παραπάνω λόγια τοῦ Πήτου ζωντανεύουν μιὰ παλιὰ παράδοση τῆς
νήσου τοῦ Μάν, ποὺ συνδέεται μὲ τὶς λαϊκὲς δοξασίες γιὰ τὰ μωρὰ ποὺ
πεθαίνουν ἀβάπτιστα (καὶ θεωροῦνται ψυχὲς παγιδευμένες στὸν κόσμο
τῶν ἀνθρώπων). Ἡ κληρονόμος τῆς Eary Cushlin Farm σύμφωνα μὲ τὸν
μύθο ἀπέκτησε ἕνα τέκνο ἐκτὸς γάμου ποὺ πέθανε χωρὶς νὰ βαπτιστεῖ.
Ἐτάφη πρόχειρα στὴν ἀπόκρημνη πλαγιὰ τοῦ λόφου καὶ οἱ ναυτικοὶ ἀκοῦνε
γιὰ αἰῶνες τὸ κλάμα του καὶ τὸ παράπονό του πὼς δὲν ἔχει ὄνομα. Ὁ θρύ-
λος λέει ὅτι τὸ μωρὸ-φάντασμα σταμάτησε τελικὰ νὰ κλαίει ὅταν ἕνας
εὐσπλαχνικὸς ναυτικὸς τοῦ ἔδωσε ὄνομα49. Ὁ Caine βάζει ἐντέχνως στὸ
στόμα τοῦ Πήτου τὴ συγκεκριμένη ἱστορία, γιατὶ ἀποτελεῖ μιὰ ἀκούσια
ἔμμεση νύξη στὸ ἔνοχο μυστικὸ τῆς Καίτης καὶ ἐπιτείνει τὴν ὀδύνη της. 

Στὴ λαϊκὴ παράδοση τῆς νήσου τοῦ Μὰν ἀφθονοῦν οἱ ἱστορίες γιὰ γορ-
 γόνες50, ὅπως ἄλλωστε καὶ στὴν ἑλληνικὴ παράδοση, ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα
ὣς τὶς ἡμέρες τοῦ Παπαδιαμάντη. Ἔτσι φαίνεται ταιριαστὴ (καὶ ἀπολύ-
τως κατανοητὴ στοὺς Ἕλληνες) ἡ ἐπιλογὴ τοῦ μεταφραστῆ Παπαδια-
μάντη νὰ ἀναφερθεῖ σὲ γοργόνα καὶ ὄχι σὲ μιὰ ἄγνωστη σκοτεινὴ ἱστορία51.
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λευταία ἑνότητα ἀνθολογοῦνται μπαλάντες, κάλαντα, ὀνόματα, παροιμίες, παρα-
δόσεις, προλήψεις καὶ δεισιδαιμονίες.

49 Βλ. William Cashen, Manx Folk-Lore, edited by Stephen Miller, Onchan, Isle of Man
1993 (α´ ἔκδ. 1912), σ. 7 καὶ τὸ κεφάλαιο “The child without a name”, στὸ Sophia
Morrison, Manx Fairy Tales, David Nutt, Long Acre, London 1911, σσ. 34-37.

50 Arthur William Moore, ὅ.π., σσ. 100-103.
51 Παρότι ξεφεύγει ἀπὸ τὸ στενὸ πλαίσιο τῆς παρούσας εἰσήγησης, θὰ εἶχε ἐπίσης

ἐνδιαφέρον νὰ μελετηθεῖ ὁ τρόπος ποὺ ὁ Παπαδιαμάντης μετατρέπει τὸ ἀρσενικὸ

“All at once I heard a baby’s cry on the
waters. ‘It’s the nameless child of Earey
Cushin,’ sings out one of the boys”
(Manx., σ. 228).

«Ἔξαφνα ἀκούω ἕνα κλάψιμο μικροῦ
παιδιοῦ ἀπάνω στὰ νερά. Εἶνε τὸ ἀνο -
μάτιστο παιδὶ τῆς θαλασσινῆς Γορ -
γόνας, λέει ἕνας ἀπ’ τοὺς νομάτους»
(Μαξ., σσ. 335-336).  



Ὁ ἀναγνώστης τοῦ Μαξιώτη εἶναι ἐπίσης ἀδύνατον νὰ μὴ σταθεῖ στὸ
ἀκόλουθο χωρίο: 

– Τί εἶν’ αὐτό; Ἡ ἐλῄτσα ἀκόμα στὸ δάχτυλό σου, Πῆτε; Μὲ εἶπες μά-
γισσα, τώρα νὰ τὸ μαγεύσω. Ἄκουσε!

Ἀγάλια-γάλια, νάνι-νάνι,
κηραλοιφίτσα νὰ τὸ γιάνῃ.

Ἀπήγγειλε μὲ σοβαροκωμικὸν τόνον τὴν ἐπῳδήν, μὲ φωνὴν μητρικὴν καὶ ψί-
θυρον […] (Μαξ., σ. 86).

Ὁ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, παραθέτοντας τὸ χωρίο στὸ ἄρθρο «“Κα θὼς
ὁ Ἀδὰμ τοῦ Μίλτωνος…”. Μεταφραστικὰ στὸν Παπαδιαμάν τη»52, σχεδὸν
ἀναφωνεῖ: «Κρίμα ποὺ δὲν ἔχω τὸ πρωτότυπο, γιὰ νὰ φανεῖ καλύτερα πῶς
ὁ μεταφραστὴς οἰκειοποιεῖται τὸν Χὼλλ Κέιν καὶ τοὺς ἥρωές του». Καὶ
ἀκολούθως παραπέμπει στὸν Γεώργιο Ρήγα (Σκιάθου Λαϊκὸς Πολιτισμός,
«Ἑλληνικά», περιοδικὸν σύγγραμμα Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν,
Παράρτημα, τόμ. Δ´, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 473), ὅπου καταγράφεται
αὐτολεξεὶ ἡ παραπάνω σκιαθίτικη ἐπῳδή. Ἡ λ. «κηραλοι φὴ» (ἀλοιφὴ ἀπὸ
κερὶ καὶ λάδι μὲ θεραπευτικὲς ἰδιότητες) ἀπαντᾶ στὸ πρωτότυπο ἔργο τοῦ
Παπαδιαμάντη τρεῖς φορές, στὰ διηγήματα «Ἡ Χτυπημένη» (2.141.13),
«Ὁ Πανδρολόγος» (3.377. 21), ἐπίσης δὲ στὴ Φόνισσα (3.432.5). Μάλιστα
στὴ «Χτυπημένη» συναντᾶμε αὐτούσια τὴν ἐπῳδή, «Κηραλοιφίτσα νὰ τὸ
γιάνῃ!». Ἂς δοῦμε ὅμως τί γράφει τὸ πρωτότυπο:

“What’s this? The mole on your finger still, Pete? You called me a witch –
now see me charm it away. Listen!–

‘Ping, ping, prash,
Cur yn cadley-jiargan ass my chass.’53

She was uttering the Manx charm in a mock-solemn ululation” (Manx., σ. 47).
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ξωτικὸ «Phonodoree» τῆς σκωτσέζικης καὶ μανξικῆς λαϊκῆς παράδοσης (κάτι με-
ταξὺ ἀνθρώπου καὶ κτήνους) στὴ θηλυκὴ νεράιδα «Φωνοδώρα» (μὲ φωνητικὴ ἀπό-
δοση), συνδέοντάς το συνειρμικὰ μὲ τὶς νεράιδες τῶν (ἑλληνικῶν) ποταμῶν καὶ
λιμνῶν (Μαξ., σσ. 187 καὶ 188). Γιὰ τὸν Phonodoree βλ. Edward Callow, The Phy -
nodderre and other legends of the Isle of Man. With sixty illustrations drawn ex-
pressly for this work and engraved on wood by W. J. Watson, Originally published by
J. Dean & Son, London 1882. Ἐπίσης Arthur William Moore, ὅ.π., σ. 80.

52 Περ. Παπαδιαμαντικὰ Τετράδια, τεῦχ. 1 (Πρωτοχρονιὰ 1992), σ. 57.
53 Ἡ παρήχηση τοῦ σίγμα ἐπιτείνει τὴ μαγικὴ δύναμη.



Ὅπως διαβάζουμε, δὲν ὑπάρχει «φωνὴ μητρική», ποὺ ἀπὸ τὴ μακρινὴ καὶ
τρυφερὴ παιδικὴ ἡλικία ἀνακαλεῖ ἐδῶ ὁ Παπαδιαμάντης καί, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ
τὴν ἐπῳδή, ὅπως ἀντιλαμβανόμαστε, ἡ ὑπόθεση Τριανταφυλλόπου λου
ἀποδεικνύεται περίτρανα: Στὸ πρωτότυπο βρισκόμαστε στὴν ἀπέραντη ἐπι-
κράτεια τῶν λαϊκῶν παραδόσεων τῆς νήσου τοῦ Μάν. 

Παραπέμπω σχετικὰ καὶ πάλι στὸν Arthur William Moore (1853-
1909), Μαξιώτη καὶ σύγχρονο τοῦ Caine καὶ τοῦ Παπαδιαμάντη, ὁ ὁποῖος
γράφει γιὰ τὸ συγκεκριμένο ξόρκι: “Charm to remove the numbness or ‘sleep’
in the feet. (This is called in Manx, Cadley-Jiargan)”. Ἀκολουθεῖ ἡ παρά-
θεση τῆς δίστιχης ἐπῳδῆς ἀκριβῶς ὅπως τὴν παραδίδει ὁ Hall Caine, καὶ ὁ
συγγραφέας καταλήγει: “A translation of this would spoil the effect”54.

Ἡ συγκεκριμένη ἐπῳδή, λοιπόν, ποὺ ὀνομάζεται στὴ γλώσσα τοῦ Μὰνξ
“cadley-jiargan”, «τυπικὰ» πιστευόταν ὅτι ἔδιωχνε τὸ μούδιασμα τῶν πο-
διῶν καὶ ὑπῆρχε ἡ προειδοποίηση ὅτι τὸ ἐπακόλουθο τῆς ἐπεξήγησής της
θὰ ἦταν νὰ χαθεῖ ἡ ἀποτελεσματικότητά της γιὰ πάντα. Ἡ Καίτη τὴν
χρησιμοποιεῖ ἁπλῶς γιὰ νὰ παίξει. Μιὰ δοκιμὴ ἀπόδοσης στὴν ἀγγλικὴ
εἶναι ἡ ἑξῆς: “Penny, penny brass – put the sleep-pricks out of my foot”.
Τόσο μακριὰ ἀπὸ τὴ σκιαθίτικη «κηραλοιφίτσα»! Δὲν ὑπάρχει, βέβαια,
ἐπίσημη ἀπόδοση τῆς ἐπῳδῆς στὰ ἀγγλικά. Ἄλλω στε, ὅπως εἴπαμε, ἂν
μεταφραστεῖ σὲ ἄλλη γλώσσα, ἡ μαγική της δύναμη ἀπόλλυται.

Μελετώντας αὐτὸ τὸ ἁπλὸ παράδειγμα μυούμεθα χάρη στὸν Πα παδια-
μάντη στὸν ὅρο τῆς δυναμικῆς μετάφρασης. Ἀπὸ τὸν Kικέρωνα55, ὁ ὁποῖος
ἀντιπαραθέτει δύο τρόπους μετάφρασης, νὰ μεταφράζεις εἴτε ὡς ρήτορας
ποὺ προσπαθεῖ νὰ πείσει τὸ ἀκροατήριό του (ut orator) εἴτε ὡς μεταφρα-
στής (ut interpres), μέχρι τὸν σύγχρονο γλωσσολόγο E. A. Nida, ὁ ὁποῖος
ἀντιπαραθέτει τὴ δυναμικὴ καὶ τὴ μορφικὴ ἰσοδυναμία56, ὑπάρχει ἡ διά-
κριση ἀνάμεσα στὴν προσήλωση τοῦ μεταφραστῆ στὸ νόημα ἢ στὴν πιστὴ
ἀπὸ γλωσσολογικὴ ἄποψη ἀπόδοση τῆς σημασίας τῶν λέξεων. Ἀντιπα-
ρατίθενται σχηματικὰ οἱ μεταφράσεις ποὺ μοιάζουν μὲ «διάφανο γυαλὶ»
καὶ οἱ με τα φρά σεις ποὺ μοιάζουν μὲ «χρωματιστὸ γυαλί»57. Ὁ Πα παδια-
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54 Arthur William Moore, ὅ.π., σ. 145.
55 De optimo genere oratorum 5.
56 Eugene A. Nida, Toward a Science of Translating with special reference to principles

and procedures involved in Bible translating, Brill, Leyde 1964, σ. 159 κ.ἑ.
57 Georges Mounin, Les Belles infidèles. Essai sur la traduction, Cahiers du Sud, Paris

1955, σ. 109 κ.ἑ.



μάντης μένει πιστὸς ὅπως εἶναι φανερὸ στὴν πληρέστερη ἔκφραση τοῦ νοή-
ματος, ὄχι στὴν κατὰ λέξη ἀπόδοση. Ὅταν τίθεται ζήτημα, ἐπιλέγει λοιπὸν
τὴν κρυστάλλινη διαφά νεια τοῦ γυαλιοῦ.

Ἡ Virginia Woolf ἀποφθέγγεται ὅτι τὸ χιοῦμορ εἶναι τὸ πρῶτο θεῖο
δῶρο ποὺ χάνεται μέσα σὲ μιὰ ξένη γλώσσα58. Στὴν περίπτωση τοῦ Μα-
 ξιώτη συμβαίνει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο. Ἡ ἔλλειψη χιοῦμορ καταμαρτυ-
ρεῖται στὸν Caine ὡς βασικὸ μειονέκτημα τῶν μυθιστορημάτων του. Ἡ
προσθήκη τοῦ ἐλλείποντος κωμικοῦ στοιχείου εἶναι τὸ δῶρο τοῦ Παπα-
διαμάντη πρὸς τὸν Caine, μιὰ σημαντικὴ συμβολὴ στὸ κείμενο τοῦ Manx-
man, τὴν ὁποία εὐστόχως ἐπισημαίνει ἡ Μάρη Θεοδοσοπούλου στὴ βι -
 βλιοκρισία τῆς ἑλληνικῆς ἔκδοσης τοῦ Μαξιώτη («Ἴνδικτος», 2003), ποὺ
δημοσιεύθηκε στὴ Νέα Ἑστία59. Ἡ μετάφραση τοῦ Μαξιώτη, παρότι εἶναι
ἡ κατεξοχὴν ἐκπαπαδιαμαντισμένη μετάφραση, τελικῶς ἀνατρέπει τὸ
γνωστὸ ἀξίωμα ποὺ παραβάλλει τὶς με ταφράσεις μὲ τὶς γυναῖκες, κατορ-
θώνοντας νὰ εἶναι ταυτοχρόνως καὶ πιστὴ καὶ ὡραία!

Ὅπως βλέπετε, ἀγαπητοί μου, ἡ φιλολογικὴ ἔρευνα δυστυχῶς ἀνατέ-
μνει καὶ διϋλίζει τὸ κείμενο, σὲ μιὰ ἀπέλπιδα καὶ ἐκ προοιμίου καταδικα-
σμένη προσπάθεια νὰ αἰχμαλωτίσει αὐτὴ τὴν ἄυλη μαγεία τοῦ ἔργου τοῦ
Caine καὶ ἐν τέλει τοῦ παπαδιαμαντικοῦ λόγου, ποὺ τὸ οἰκειοποιεῖται πλή-
ρως. Μόνον ἡ ἄνευ ὅρων παράδοση στὴν ἀνάγνωση, ποὺ εἶναι ἀπαλλαγ-
μένη ἀπὸ τὴν ἀρματωσιὰ μιᾶς κριτικῆς ἔκδοσης, ὑπομνημάτων κριτικῶν
καὶ βιβλιογραφικῶν, μπορεῖ νὰ ἐπιτρέψει στὸν ἀναγνώστη νὰ προσεγγίσει
καὶ νὰ νιώσει αὐτὴ τὴν ἀνεκλάλητη μαγεία. Νὰ χαθεῖ μέσα στὰ «θαμνώδη
ρήματα καὶ φύλλα καταπράσινα τῆς γλώσσας»60 τοῦ ἀκέραιου κυρ Ἀλέ-
ξανδρου καὶ τοῦ Μαξιώτη του, τοῦ δικοῦ του Μαξιώτη, ποὺ εἶναι καὶ λίγο
Σκιαθίτης.
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58 Βλ. Virginia Woolf, The Common Reader. First series, edited and introduced by An-
drew McNeillie, The Hogarth Press, London 1984, σ. 36: “Thus humour is the first
of the gifts to perish in a foreign tongue”.

59 Βλ. Μάρη Θεοδοσοπούλου, «Ὁ Χὼλλ Κέιν, ἡ παρέα του καὶ ὁ Παπαδιαμάντης»,
περ. Νέα Ἑστία, τόμ. 155, τεῦχ. 1766 (Ἀπρίλιος 2004), σσ. 625-629.

60 Βλ. τὸ ποίημα τοῦ Νίκου Καρούζου «Ὁ ἀκέραιος κυρ Ἀλέξανδρος», στ. 1.
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Ἡ λογοτεχνικὴ μετάφραση σήμερα ἐμφανίζεται ὅλο καὶ περισσότερο ὡς
στοιχεῖο ποὺ πυροδοτεῖ μιὰ σύγκριση μεταξὺ πολιτισμῶν, μεταξὺ λογοτε-
χνιῶν, χωρὶς νὰ ἐπισκιάζονται οἱ ἀρχὲς τῆς πιστότητας καὶ τῆς ἀκρίβειας
ἑνὸς κειμένου, ἀρχὲς ποὺ ὅποιος μεταφράζει δεσμεύεται πάντα καὶ νὰ σε-
βαστεῖ. Ὁ μεταφραστὴς πλέον ἀναλαμβάνει τὸν ρόλο τοῦ πολιτισμικοῦ δια-
μεσολαβητῆ, ἀνάμεσα στὸν πολιτισμὸ πηγὴ καὶ τὸν πολιτισμὸ στόχο.

Ὁ θεωρητικὸς τῆς μετάφρασης Λόρενς Βενούτι ὑποστηρίζει ὅτι ἡ με-
ταφραστικὴ πράξη ὀφείλει νὰ σεβαστεῖ τὴν αἴσθηση τῆς ἑτερότητας τοῦ με-
ταφρασμένου κειμένου, ἐνῶ ἡ ἐπιχώρια μεταφραστικὴ μέθοδος, ποὺ ἐπι-
κράτησε μέχρι σήμερα, ἐνέχει ἀναπόφευκτα καὶ μιὰ δόση οἰκειοποίησης:
«Ἡ οἰκειοποιητικὴ βία τῆς μετάφρασης εἶναι ἀναπότρεπτη: κατὰ τὴ με-
ταφραστικὴ διαδικασία, οἱ γλῶσσες, τὰ κείμενα καὶ οἱ ξένοι πολιτισμοὶ θὰ
ὑπόκεινται πάντα σὲ κάποιο βαθμὸ καὶ μορφὴ περικοπῆς, ἀποκλεισμοῦ,
ἐγγραφῆς»1.

Στὴν Ἰταλία δὲν ὑπάρχουν πολλὲς μεταφράσεις τῶν ἔργων τοῦ Ἀλέξαν-
δρου Παπαδιαμάντη, πιθανότατα λόγῳ τῶν δυσκολιῶν ποὺ συναντᾶ ἕνας
μεταφραστὴς στὴν ἀπόδοση στὰ ἰταλικὰ κάποιων ἰδιωματισμῶν ποὺ χρη-
σιμοποιεῖ ὁ συγγραφέας. Οἱ ὑπὸ ἐξέταση μεταφράσεις ἀφοροῦν τὴ νουβέλα
«Ἡ Φόνισσα» καὶ τὸ διήγημα «Ἡ Τύχη ἀπ᾽ τὴν Ἀμέρικα», μεταφρασμένα
ἀμφότερα ἀπὸ τὸν Francesco Maspero, καθηγητὴ Νεοελληνικῆς Γλώσσας
καὶ Φιλολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μιλάνου (σὲ σύνταξη ἐδῶ καὶ πολ -
λὰ χρόνια). «Ἡ Φόνισσα» μεταφράστηκε τὸ 1989 καὶ δημοσιεύτηκε ἀπὸ
τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Feltrinelli, τὸ δὲ διήγημα «Ἡ τύχη ἀπ᾽ τὴν Ἀμέρικα»
ἀνήκει στὴ συλλογὴ Διηγήματα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα (Racconti dalla Grecia)
ποὺ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸν οἶκο Mondadori τὸ 19912. Δὲν θὰ ἀναφερθῶ στὶς με-

1 L. Venuti, L’invisibilità del traduttore, Armando, Roma, 1999, p. 390.
2 Racconti dalla Grecia, a cura di Francesco Maspero, Milano, Mondadori 1991. Στὸ



ταφράσεις σὲ περιοδικά, ὅπως καὶ σὲ μιὰ πρώτη μετάφραση τῆς «Φόνισ-
σας», δημοσιευμένη στὸ Τράπανι, στὴ Σικελία, τὸ 1988: πρόκειται γιὰ μιὰ
ἰδιωτικὴ ἔκδοση, ἡ ὁποία δὲν κυκλοφορεῖ στὰ βιβλιοπωλεῖα3. Ἀντίγραφό της
εἶναι διαθέσιμο τόσο στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ρώμης ὅσο καὶ τῆς
Φλωρεντίας, πιθανὸν καὶ σὲ κάποια πανεπιστημιακὴ βιβλιοθήκη. Ὁ λόγος
γιὰ τὸν ὁποῖο περιορίζομαι στὶς δημοσιεύσεις τῶν ἐκδόσεων ἐθνικῆς κυ-
κλοφορίας εἶναι πὼς θεωρῶ ὅτι αὐτὲς δίνουν ὑπόληψη καὶ ἀξία σὲ μιὰ ξένη
λογοτεχνία, χάρη στὴν πώληση τῶν βιβλίων τους σὲ ὅλη τὴ χώρα.

«Ἡ Φόνισσα»

Τὸ 1989, λοιπόν, ὁ ἐκδότης Feltrinelli δημοσίευσε τὴ «Φόνισσα». Ἡ μετά-
φραση στὰ ἰταλικὰ εἶχε τὸν τίτλο L’Assassina 4, ἐνῶ παραλήφθηκε ὁ ὑπό-
τιτλος «Κοιvωνικὸ Μυθιστόρημα». Ἡ ἀνάγνωση τοῦ μυθιστορήματος
στὴν ἰταλικὴ μετάφραση ρέει εὐχάριστα, ὁ μεταφραστὴς καταφέρνει νὰ
ἑλκύσει τὴν προσοχὴ τοῦ ἀναγνώστη, νὰ ἀποδώσει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν
ἀτμόσφαιρα τοῦ πρωτοτύπου, τὸ πλαίσιο τοῦ περιβάλλοντος, τῆς νοοτρο-
πίας καὶ τῆς ζωῆς σὲ ἕνα μικρὸ νησιωτικὸ ἑλληνικὸ χωριὸ στὸ μεταίχμιο
τῶν δύο αιώνων, σέβεται τὸν πολιτισμὸ τοῦ συγγραφέα, ὅπως καὶ τὸ μή-
νυμα ποὺ μεταδίδει στὸν ἀναγνώστη μέσα ἀπὸ τὸ ἔργο του. Πρόκειται σα-
φέστατα γιὰ μιὰ ἐπιχώρια μετάφραση, προσανατολισμένη στὸν ἀναγνώ-
στη καί, ἂν δὲν ὑπῆρχαν ἀναφορὲς σὲ ἑλληνικὰ τρόφιμα ἢ παραδόσεις, θὰ
μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ σὰν ἕνα μυθιστόρημα γραμμένο ἀπὸ Ἰταλὸ συγ-
γραφέα. Τὸ μυθιστόρημα ἐπικεντρώνεται σὲ ἕνα γεγονὸς ποὺ διαδραματί-
ζεται σὲ ἑλληνικὸ χωριὸ στὸ τέλος τοῦ 19ου αἰώνα καὶ ἡ ἀνάγνωση εἶναι
εὐχάριστη καὶ ἀρκετὰ ἐνδιαφέρουσα γιὰ τὸ ἰταλικὸ κοινό. Σὲ μιὰ σύγκριση
ὅμως μὲ τὸ πρωτότυπο κείμενο, ἡ μετάφραση παρουσιάζει πολλὲς ἀτέλειες,
μεταφραστικὰ λάθη, παράλειψη φράσεων ἢ ἐκφράσεων, ἐπιμήκυνση προ-
τάσεων, καθὼς καὶ ἀλλοιώσεις σὲ κύρια ὀνόματα. Μὲ λίγα λόγια, μετα-
βάλλει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὸ ὕφος τοῦ Παπαδιαμάντη. 
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ἑξῆς θὰ ἀναφέρομαι μόνο σὲ αὐτὴ τὴν ἔκδοση, καὶ θὰ γράφονται σὲ παρενθέσεις οἱ
σελίδες ἀναφορᾶς τοῦ χωρίου.

3 A. Papadiamantis, L’Assassina: romanzo sociale, trad. Vincenzo Mannone, Trapani,
Arti Grafiche Corrao, 1988.

4 Alexandros Papadiamantis, L’Assassina, trad. Vincenzo Maspero, Feltrinelli, Milano,
1989. Στὸ ἑξῆς θὰ ἀναφέρομαι μόνο σὲ αὐτὴ τὴν ἔκδοση, καὶ θὰ γράφονται σὲ πα-
ρενθέσεις οἱ σελίδες ἀναφορᾶς τοῦ χωρίου.



Τὸ τέταρτο κεφάλαιο τοῦ μυθιστορήματος, γιὰ παράδειγμα, εἶναι γε-
μάτο στιγμὲς ἔντασης, πρόσωπα, περιγραφὲς ψυχικῆς διάθεσης τόσο τῆς
πρωταγωνίστριας Χαδούλας ὅσο καὶ ἄλλων προσώπων τοῦ μυθιστορήμα-
τος. Σὲ μιὰ σύγκριση ἀνάμεσα στὸ ἑλληνικὸ καὶ τὸ ἰταλικὸ κείμενο πα-
ρατηρεῖται ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μιὰ μὴ δικαιολογημένη ἀλλοίωση τοῦ ὕφους τοῦ
Παπαδιαμάντη. Ἡ χρήση σύντομων προτάσεων ἀπὸ τὸν Ἕλληνα συγ-
γραφέα ἔχει λειτουργικὸ χαρακτήρα γιὰ τὴν ἀπόδοση τῆς ραγδαίας δια-
δοχῆς τῶν σκηνῶν, οἱ ὁποῖες σχεδὸν φωτογραφίζονται. Ἐπιπλέον, οἱ σύν-
τομες προτάσεις δίνουν στὴ σκηνὴ ἕνα ἰδιαίτερο χρῶμα καὶ προσθέτουν
κάθε φορὰ καὶ κάτι στὴν περιγραφή της, δημιουργώντας μιὰ αἴσθηση
προσδοκίας στὸν ἀναγνώστη, ὁ ὁποῖος ἐμπλουτίζει συνεχῶς μὲ μιὰ και-
νούρια λεπτομέρεια τὸ περιστατικὸ ποὺ παίρνει μορφὴ μπροστὰ στὰ μάτια
του. Ἐξάλλου, οἱ σύντομες φράσεις πλησιάζουν ἀκόμα πιὸ πολὺ τὴν προ-
φορικὴ γλώσσα. 

Ὁ Maspero, μὲ τὴ μεταφραστικὴ στρατηγικὴ τὴν ὁποία υἱοθέτησε,
ἐξαλείφει αὐτὴ τὴν ἰδιαίτερη ἀτμόσφαιρα ἑνώνοντας τὶς φράσεις, χωρίζον-
τάς τες μόνο μὲ κόμματα ἢ ἑνώνοντάς τες μὲ ἕνα σύνδεσμο ἢ ἐπίρρημα (e,
mentre - καί, ἐνῶ):

Εἶχε κλέψει μὲ τὸ μάτι, ἀπὸ ἕνα διαβατικὸν μαχαιροποιόν, τὴν τέχνην του.
Ἐπροσπάθει ἀτελῶς νὰ κατασκευάζῃ μαχαίρια (3.436)5. 

Aveva carpito a un coltellinaio di passaggio la sua arte, osservando come
quello lavorava e aveva cominciato a fabbricare rozzi coltelli (σ. 31).

Σ’ αὐτὸ τὸ ἀπόσπασμα τὸ ἀποτέλεσμα τῆς σύμπτυξης τῶν δύο ἀρχικῶν
προτάσεων τῆς παραγράφου ἐπιμηκύνεται στὰ ἰταλικὰ μὲ τὴν προσθήκη
τῆς φράσης «παρατηρώντας πῶς δούλευε» («osservando come quello la-
vorava»), δηλαδὴ εἰσάγεται μιὰ πρόταση ποὺ ἀναπόφευκτα πρέπει νὰ λει-
τουργήσει ὡς συνδετικὸς κρίκος ἀνάμεσα στὶς δύο προτάσεις ποὺ ἔχει ἑνώ-
σει ὁ μεταφραστής. Στὴν ίδια παράγραφο συνοψίζει μιὰ φράση λειτουργικὴ
γιὰ τὴν ἀφήγηση:

Τὰς ἡμέρας τοῦ Πάσχα, καὶ δύο ἑβδομάδας ἀκόμη ὀψιμώτερα… (3.437).

Durante i giorni di Pasqua, prima e dopo (σ. 31).
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5 Ἀλ. Παπαδιαμάντης, «Ἡ Φόνισσα», στὸ Ἅπαντα, τόμ. 3., Δόμος, Ἀθήνα 1984. Στὸ
ἑξῆς θὰ ἀναφέρομαι μόνο σὲ αὐτὴ τὴν ἔκδοση, καὶ θὰ γράφονται σὲ παρενθέσεις οἱ
σελίδες ἀναφορᾶς τοῦ χωρίου.



Τὸ «καὶ δύο ἑβδομάδας ἀκόμη ὀψιμώτερα» μεταφράζεται στὰ ἰταλικὰ
ὡς ἕνα ἁπλὸ «πρὶν καὶ μετά» («prima e dopo»), ποὺ ἐπιπλέον ἀποκλίνει ἀπὸ
τὸ νόημα τῆς ἑλληνικῆς πρότασης κάνοντάς την νὰ ἀποκτᾶ διαφορετικὸ
νόημα.

Σὲ ἄλλες περιπτώσεις, ἀντίθετα, χωρίζει μιὰ μακροσκελὴ πρόταση σὲ
δύο μικρότερες. Ἐκεῖ ὅπου ὁ Παπαδιαμάντης ἀλλάζει παράγραφο, ὁ Ma-
spero ἑνώνει συχνὰ τὶς δύο παραγράφους δημιουργώντας μιὰ πιὸ μακρο-
σκελή. Δὲν εἶναι πολὺ σαφὴς ὁ λόγος αὐτῶν τῶν στρατηγικῶν ἐπιλογῶν,
ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ μεταφραστὴς θὰ μποροῦσε ἀπρόσκοπτα νὰ διατηρή-
σει στὴν ἰταλικὴ γλώσσα τὶς ἐπιλογὲς τοῦ Ἕλληνα συγγραφέα, σεβόμε-
νος ἐκείνη τὴ «θεωρία τῆς ξενικότητας» ποὺ θὰ ἐπέτρεπε νὰ γίνουν διακριτὰ
τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ὕφους του. Ἡ μεγαλύτερη ἀλλοίωση τοῦ κειμένου
ἐντοπίζεται στὸ τέλος τοῦ κεφαλαίου, τὸ ὁποῖο περικόπτεται κατὰ πολύ:

[…] Ἡ λέξις τὴν ὁποίαν εἶχε προσφέρει ἀρτίως ἡ μήτηρ της, τῆς ἐπανῆλθε
πράγματι εἰς τὸν νοῦν, τὴν ὥραν καθ’ ἥν, μὲ τὸ τρίτον λάλημα τοῦ πετεινοῦ,
ἐπέστρεψεν εἰς τὴν οἰκίαν, πλησίον τῆς κοιμωμένης μικρᾶς ἀδελφῆς της.
Ἀλλ’ ἦτο ἄρα αὐτὴ πράγματι «ἀλαφροΐσκιωτη»; Αὐτὴ τῆς ὁποίας τὰ ὄνειρα,
αἱ πλάναι καὶ αἱ παρακρούσεις πολλάκις συνέβη νὰ σημαίνωσιν, ἢ νὰ δηλῶσί
τι ἢ ν’ ἀφήνωσι παράδοξον ἐντύπωσιν (3.444).
[…] Era proprio una visionaria! Le tornò in mente la parola di sua madre, quando
udì il gallo cantare per la terza volta. Visionaria? Ma lo era davvero? Come po-
teva sua madre giudicarla tale, dal momento che spesse volte i suoi sogni, le sue
visioni, le allucinazioni le avevano indicato o rivelato qualche cosa di vero op-
pure avevano lasciato nel suo animo sensazioni strane (σ. 38).

Σ’ αὐτὴν τὴν περίπτωση δὲν μεταφράζεται ἡ πρόταση «ἐπέστρεψεν εἰς
τὴν οἰκίαν, πλησίον τῆς κοιμωμένης μικρᾶς ἀδελφῆς της», ποὺ ἔχει
ἐμφανῶς τὴ σημασία της στὸ κείμενο καὶ ἐπιπλέον σημασιολογικὰ συν-
δέει αὐτὴ τὴν περίοδο μὲ τὴν ἑπόμενη. Ἡ ἑπόμενη πρόταση καὶ ἡ ἀμέσως
ἀκόλουθη χωρίζονται μὲ τὴν τελεία: ὁ μεταφραστὴς μεταβάλλει τὴν πρώτη
καὶ κατὰ συνέπεια, γιὰ νὰ δώσει νόημα στὸ κείμενο καὶ νὰ καταστήσει τὸ
ὕφος πιὸ αἰχμηρὸ προσθέτει μιὰ πρόταση – τὸ ἑλληνικὸ κείμενο δὲν τὴν χρει-
άζεται, ἐφόσον τὸ ὕφος τοῦ Παπαδιαμάντη δημιουργεῖ τὴν ἀπαραίτητη
ἔνταση στὴν ἀνάγνωση. Στὸ τέλος τῆς ἴδιας παραγράφου μετατρέπει σὲ
πλάγιο λόγο τὴ σύντομη πρόταση «Εἶχα πόνο καὶ ζάλη!», ἡ ὁποία στὰ ἰτα-
λικὰ γίνεται «ἔλεγε ὅτι […] λίγο ἤθελε νὰ λιποθυμήσει» («aveva detto di
[…] essere stata lì lì per svenire»).
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Ἄλλη μεταφραστικὴ στρατηγικὴ ἀφορᾶ τὴν ἀπόδοση τῶν κύριων ὀνο-
μάτων, μὲ πρῶτο τὸ ὄνομα τοῦ Μήτρου, ποὺ ἀλλοῦ ἐμφανίζεται ὡς Μοῦρος,
Μοῦτρος, Μῶρος ἢ Μοῦρτος. Ἡ πληθώρα τῶν παρωνυμίων, τὸ καθένα μὲ
τὴ σημασία του, προσδιορίζει αὐτὸ τὸ πρόσωπο, ἕναν ἀλήτη τοῦ δρόμου καὶ
κακοποιό, γιὸ τῆς πρωταγωνίστριας. Ὁ Παπαδιαμάντης, ἀνάλογα μὲ τὴ
δράση, ἀρέσκεται νὰ ἐναλλάσσει τὰ παρωνύμια τοῦ Μήτρου, τὰ ὁποῖα ἀνα-
φέρει ὅταν τὸν πρωτοπαρουσιάζει. Ὁ Maspero, ἀντίθετα, διαλέγει νὰ τὸν
ἐμφανίζει πάντα μὲ ἕνα, ἴσως τὸ πιὸ εὔπεπτο γιὰ τὸν Ἰταλὸ ἀναγνώστη,
τὸ Μῆτρος (Mitros): δίνει δηλαδὴ μιὰ ὁμοιογένεια στὴ γραφὴ ποὺ δὲν
ὑπάρχει στὸ πρωτότυπο, πολὺ πιὸ ποικιλόμορφο καὶ ἀεικίνητο στὸν προσ-
διορισμὸ τοῦ προσώπου. Τὸ «ξένο» στοιχεῖο ἐξαλείφεται καὶ τὸ μυθιστόρημα,
γιὰ ἀκόμη μιὰ φορά, ὑπακούει στὰ ἰταλικὰ ὑφολογικὰ καὶ λογοτεχνικὰ πρό-
τυπα, ποὺ ὥστόσο δὲν θέτουν αὐστηροὺς κανόνες ἐπὶ τοῦ ζητήματος. Οὔτε
ἡ ποικιλία τῶν ὀνομάτων θὰ προκαλοῦσε σύγχυση στὸν ἀναγνώστη, ἀφοῦ
τὰ διάφορα παρατσούκλια τοῦ Μήτρου ἔχουν ἀναφερθεῖ λίγο πρωτύτερα. 

Γιὰ τὴν ἀπόδοση τῶν ὀνομάτων τῶν άλλων προσώπων ὁ Maspero δὲν
ἀκολουθεῖ κάποιο συγκεκριμένο κανόνα, ἀλλὰ χρησιμοποιεῖ καὶ πάλι τὴν
πλησιέστερη μεταγραφή τους στὰ ἰταλικά, δεδομένου ὅτι πρόκειται καὶ γιὰ
κύρια ὀνόματα ποὺ δύσκολα ἀποδίδονται σὲ μιὰ ξένη γλώσσα. Στὸ Δεύτερο
κεφάλαιο, γιὰ παράδειγμα, τὸ ὄνομα «Ἰωάννην Φράγκον» (3.425) μετα-
γράφεται στὰ ἰταλικὰ ὡς Joannis Frangos (σ. 17), γραφὴ ποὺ υἱοθέτησε ὁ
Μάσπερο καὶ γιὰ τὴν ἰταλικὴ ἀπόδοση τοῦ παρωνυμίου τῆς Χαδούλας
(Φραγκογιαννοὺ → Francojannù). Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι τὸ ἴδιο ὄνομα, τοῦ
συζύγου τῆς Χαδούλας, ὅταν ἀναφέρεται μερικὲς σελίδες πρωτύτερα στὸ
πρωτότυπο κείμενο μὲ πιὸ ἀνεπίσημο ὕφος («τὸν Γιάννην τὸν Φράγκον»,
3.420), δὲν μεταγράφεται, ἀλλὰ μεταφράζεται στὰ ἰταλικὰ ὡς «Gianni il
Franco» (σ. 11). Ἐπίσης, δὲν εἶναι ἀπόλυτα σαφὴς ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο
τὸ παρωνύμιο τοῦ προαναφερθέντος προσώπου («ὁ Λογαριασμός», 4.421)
ἀποδίδεται στὰ ἰταλικὰ ὡς «l’Addizione» (σ. 11), δηλαδὴ «ἡ Πρόσθεση»
στὰ ἑλληνικά, καὶ ὄχι «il Conto», ποὺ ἴσως θὰ ἔδινε μιὰ πιὸ ξεκάθαρη εἰκόνα
τοῦ ἐλαττώματος τοῦ χαρακτήρα του, ἀπ’ ὅπου πηγάζει καὶ τὸ παρωνύ-
μιο αὐτό. 

Στὸ Κεφάλαιο 9 τὸ ὄνομα ἑνὸς νέου προσώπου, ὁ Γιάννης ὁ Περιβολᾶς,
μετατρέπεται γιὰ ἀκόμη μιὰ φορὰ «Gianni», μὲ μεταγραμματισμὸ φυσικὰ
τοῦ ἐπιθέτου (Γιάννης Περιβολᾶς → Gianni Perivolàs). Στὸ Κεφάλαιο 11
μεταφράζεται, ἐπίσης, τὸ ὄνομα τοῦ «Κυριάκου, τοῦ κλήτορα τῆς ἀστυ-
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νομίας» (3.476) ὡς «Ciriaco, il vigile della città» (σ. 79): αὐτὴ τὴ φορὰ ἡ
ἀντίθεση εἶναι λιγότερο ἐμφανής, δεδομένου ὅτι τὸ ἰταλικὸ ὄνομα Ciriaco
προέρχεται ἀπὸ τὰ ἑλληνικά. Στὸ κεφάλαιο 13 τὸ ὄνομα «Γιάννης Λυρίγ-
κος» μεταφράζεται καὶ αὐτὸ ὡς Gianni Lyringos μὲ μεταγραμματισμὸ τοῦ
/υ/ σὲ /y/, πλέον σὲ ἀχρηστία.

Ἄλλο ἕνα χαρακτηριστικὸ ποὺ ἐνισχύει τὸν οἰκειοποιητικὸ χαρακτήρα
τῆς μετάφρασης τοῦ Maspero εἶναι ἡ ὁμοιογενὴς γλώσσα σὲ σχέση μὲ τὸ
πρωτότυπο: ἐνῶ στὴ «Φόνισσα», τὰ ἐπίπεδα λόγου ποικίλλουν καὶ προ-
σαρμόζονται στὴν προσωπικότητα καὶ τὴν κοινωνικὴ θέση τοῦ κάθε προ-
σώπου, καθὼς διαφορετικὸ εἶναι καὶ τὸ ἐπίπεδο λόγου τοῦ ἀφηγητῆ, στὴν
ἰταλικὴ L’Assassina ὑπάρχει ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον γλωσσικὴ ὁμοιογένεια καὶ
ὁ μεταφραστὴς δὲν ἀξιοποιεῖ τὰ ἐπίπεδα λόγου τοῦ κάθε προσώπου, συμ-
περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἀφηγητῆ. Γιὰ παράδειγμα, πάλι στὸ Δ´ κεφά-
λαιο παρατηροῦμε τὴν Ἀμέρσα, τὴν κόρη τῆς Φραγκογιαννοῦς, νὰ μιλάει
χρησιμοποιώντας γλωσσικὲς μορφὲς ἐλάχιστα ἀληθοφανεῖς γιὰ ἕνα πρό-
σωπο τῆς δικῆς της κοινωνικῆς θέσης – συγκεκριμένα κάνει χρήση τῆς
ὑποτακτικῆς ἔγκλισης, καθὼς καὶ ἐξεζητημένων λέξεων, κάτι ποὺ δὲν
ὑπάρχει στὸ πρωτότυπο:

–Ἤθελες, τάχα, νὰ σαβανώσῃς τὸ κορίτσι. Καὶ τὴν ὥρα ποὺ τὸ σαβάνω-
σες, μαύρισε τὸ χέρι σου… καὶ πὼς ἔβαλες, τάχα, τὸ χέρι σου στὴ φωτιά, γιὰ
νὰ ξεμαυρίσῃ (3.435).

Mi sembrava che tu volessi avvolgere in un lenzuolo funebre la bambina e
che in quel momento la mano ti si annerisse (σ. 29).

Εὐχάριστο ἀποτέλεσμα δημιουργεῖ, ἀντίθετα, τὸ δημοτικὸ τραγούδι
ποὺ σιγοψιθύρισε ἡ Χαδούλα καὶ ποὺ ὁ Maspero ἀποδίδει πολὺ καλὰ στὰ
ἰταλικὰ μὲ δεκαπεντασύλλαβο στίχο σὲ ἀναπαιστικὸ ρυθμό, ἀντίστοιχο μὲ
τὸν ἑλληνικό. Σὲ σημείωση ἐξηγεῖ, μάλιστα, στὸν ἀναγνώστη τί εἶναι τὸ
μοιρολόι: «Ἕνα πένθιμο τραγούδι παρόμοιο μὲ τὸ ἀττίττου τῆς Σαρδηνίας
ἢ τὸ βότσερο τῆς Κορσικῆς» (σ. 100): 

Μαννούλα μου, ἤθελα νὰ πάω, νὰ φύγω, νὰ μισέψω,
τοῦ ριζικοῦ μου ἀπὸ μακριὰ τὴν πόρτα ν’ ἀγναντέψω.
Στὸ σκοτεινὸ βασίλειο τῆς Μοίρας νὰ πατήσω,
κ’ ἐκεῖ νὰ βρῶ τὴ μοῖρά μου, καὶ νὰ τὴν ἐρωτήσω… (3.493)

Mamma, vorrei andarmene, vorrei da qui partire
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e da lontano scorgere del mio destino l’uscio
e di Moira percorrere il tenebroso regno,
quando l’avrò trovata, la voglio interrogare (σ. 101).

Ἡ ἀξιοποίηση τοῦ στιχουργικοῦ ρυθμοῦ εἰς βάρος τῆς ὁμοιοκαταληξίας
ἐπιτρέπει στὸν μεταφραστὴ νὰ εἶναι πιὸ κοντὰ στὸ πνεῦμα παρὰ στὴ δομὴ
τοῦ κειμένου. Σέβεται, ἑπομένως, τὴ μεταφραστικὴ ἰσοδυναμία.

Ἡ μετάφραση τοῦ μυθιστορήματος συνοδεύεται ἀπὸ τὴ Σημείωση τοῦ ἐπι-
μελητῆ (Nota del curatore), ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ δεκατρεῖς σελίδες, στὴν
ὁποία ὁ Maspero συνοψίζει τὴν ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τὴν
συσχετίζει μὲ τὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη. Μετὰ ἀπὸ μιὰ σύντομη βιο-
γραφικὴ παρουσίαση τοποθετεῖ τὸν συγγραφέα σὲ ἕνα ἑλληνικὸ πολιτισμικὸ
πλαίσιο, στὸ μεταίχμιο τῶν δύο αἰώνων. Εἰσάγει τὸν Ἰταλὸ ἀναγνώστη
στὴν ἔννοια τῆς ἠθογραφίας, λογοτεχνικὸ ρεῦμα οὐσιαστικὰ ἄγνωστο
στοὺς Ἰταλοὺς μὴ νεοελληνιστές. Τὸν ὁδηγεῖ ἔπειτα πρὸς τὴν ποιητικὴ τοῦ
Παπαδιαμάντη μελετώντας τὴ σχέση θρησκείας καὶ πολιτισμοῦ στὸ ἔργο
του, μὲ μιὰ ἄμεση σύγκριση μὲ τὸν Ντοστογιέφσκι καὶ τοὺς Ρώσους ρεα-
λιστές, ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς Γάλλους νατουραλιστές, κυρίως μὲ τὸν Ζολά.
Ὑπογραμμίζει τὴν «ἀντιδυτικὴ καὶ ἀντικαθολικὴ στάση» τοῦ Παπαδια-
μάντη καὶ τὴν ἐπαναφέρει στὰ ἱστορικά της αἴτια, μὲ ἀφετηρία τὸ σχίσμα
τοῦ Φωτίου τὸν 9ο αἰ. Κατόπιν θίγει τὸ ζήτημα τῆς θέσης τῆς γυναίκας
στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴ θέση ὑποταγῆς της στὴν κλασική, ἑλληνιστική, βυ-
ζαντινὴ ἐποχὴ καὶ στὴν τουρκοκρατία, γιὰ νὰ φτάσει ἔπειτα στὰ χρόνια τοῦ
Παπαδιαμάντη, τὰ ὁποῖα ἀπεικονίζονται στὴ «Φόνισσα». Ἔτσι, λοιπόν, με-
λετᾶ τὴν πρωταγωνίστρια, τὴ Φραγκογιαννού, καὶ τὰ ἄλλα πρόσωπα
ὁμαδοποιώντας τα σὲ γυναῖκες καὶ ἄνδρες, μὲ μιὰ σύντομη ἀνάλυση τῶν
δύο ὁμάδων. Κατὰ συνέπεια ἀναφέρεται στὴ φύση, τὴν ὁποία συσχετίζει μὲ
τὸν νατουραλισμὸ καὶ τὴ ρωσικὴ λογοτεχνία τῆς ἐποχῆς. Κλείνει μὲ μιὰ
νύξη στὸ γλωσσικὸ ζήτημα, ἀπὸ τὴν κλασικὴ ἐποχὴ μέχρι τὴ μεταρρύθ-
μιση τοῦ 1982. Εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ ἐπιμελητής, μὲ τὴ Σημείωσή του, στο-
χεύει νὰ δώσει βασικὲς πληροφορίες σὲ ἕναν ἀναγνώστη μὴ ἐξοικειωμένο
στὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό, εἰδικὰ τὸν νεοελληνικό. 

Τὸ μυθιστόρημα δὲν γνώρισε μεγάλη ἐκδοτικὴ ἐπιτυχία, ἀγοράστηκε
μόνο ἀπὸ λίγους λάτρεις τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας καὶ οἱ κριτικὲς
ὑπῆρξαν ἐλάχιστες. Δὲν συνέβαλε, ἑπομένως, κατὰ πολὺ στὴ διάδοση τοῦ
ἀφηγηματικοῦ ἔργου τοῦ Παπαδιαμάντη στὴν Ἰταλία.
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«Ἡ Τύχη ἀπ’ τὴν Ἀμέρικα»

Τὸ διήγημα (στὰ ἰταλικὰ Far fortuna in America) εἶναι τὸ δεύτερο ἀπὸ μιὰ
συλλογὴ 18 διηγημάτων ὑπὸ τὸν τίτλο Racconti dalla Grecia, ἡ ὁποία πε-
ριλαμβάνει τοὺς Ἀργύρη Ἑφταλιώτη, Στρατῆ Μυριβήλη, Στρατῆ Τσίρκα,
Μ. Καραγάτση, Βασίλη Βασιλικό, τὴ Λιλίκα Νάκου καὶ ἄλλους. Ἡ με-
τάφραση εἶναι ρέουσα, ὁ μεταφραστὴς ἀποδίδει τὴν ἀτμόσφαιρα τῆς ἠθο-
γραφικῆς λογοτεχνίας καὶ ἴσως, σὲ σύγκριση μὲ τὴν προηγούμενη περί-
πτωση, σέβεται πιὸ πολὺ τὴν ἀφηγηματικὴ δομὴ τοῦ Παπαδιαμάντη: τὸ
ἀποτέλεσμα εἶναι μιὰ ἐπιχώρια μετάφραση ἡ ὁποία, σὲ ὁρισμένες σκηνὲς
τοῦ διηγήματος, ἀποδεικνύεται μιὰ καλὴ μεταφραστικὴ στρατηγική. Αὐτὸ
δὲν κατοχυρώνει ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἀλλοιώσεις στὸ κείμενο χωρὶς κάποιο
σαφὲς στρατηγικὸ κίνητρο: γιὰ παράδειγμα, ὁ μεταφραστὴς ἀπαλείφει
χωρὶς κάποιον πραγματικὸ λόγο τὸ ὄνομα τοῦ δεύτερου γιοῦ τοῦ πρωτα-
γωνιστῆ, τοῦ Θανασάκη, ὅταν τὸν πρωτοπαρουσιάζει:

Τρία ἔτη ὕστερον, ὅταν ἔφθασεν εἰς τὴν αὐτὴν ὡς ἀνωτέρω ἡλικίαν ὁ Θανα-
σάκης, ὁ δεύτερος υἱός, τότε τὸν ἐσχόλασε καὶ αὐτὸν ἀπὸ τὰ γράμματα…
(3.395)6.

Tre anni dopo fu la volta del filgio cadetto: il padre lo tolse di scuola quando
aveva la stessa età dell’altro… (σ. 51).

Ἀμέσως μετὰ συναντοῦμε τὴ συνήθη ἕνωση παραγράφων, ξεχωριστῶν
στὰ ἑλληνικά· δὲν τηροῦνται τὰ κενὰ ποὺ παρεμβάλλει ὁ Παπαδιαμάντης
γιὰ νὰ διαιρέσει τὸ κείμενο σὲ ἐπιμέρους σκηνές· καταργοῦνται φράσεις καὶ
ἐκφράσεις λειτουργικὲς γιὰ τὴν ἀφήγηση, οἱ ὁποῖες ἀποδίδονται περιλη-
πτικὰ στὴν ἰταλική, ἀπαντῶνται ἀτυχῶς μεταφραστικὰ λάθη, ἑνώνει δύο
ἢ περισσότερες παραγράφους, τὶς ὁποῖες μπορεῖ νὰ συμπτύξει σὲ μιὰ μόνο
φράση. Θὰ ἀναφερθοῦν παρακάτω μερικὰ παραδείγματα:

Ἡ δευτεροτόκος αὐτῶν εἶχεν εὕρει τὴν τύχην της πρὸ τῆς πρωτοτόκου, ὅταν
ἦτον μόνον ἑπταέτις (3.336).

…Ἡ παιδίσκη ἔκυψεν ὀλίγον τι βαθύτερα, ἐγλίστρησε, κ’ ἔπεσε κατὰ κεφαλῆς
μέσα εἰς τὸ νερόν.
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Ἡ κραυγή της ἐπνίγη, ἄνθρωπος δὲν ἔτυχε πλησίον ἐκεῖ νὰ τὴν ἴδῃ
(3.336).

Κ᾽ ἐκεῖνος δι’ ἐκεῖ ἐπήγαινε (3.341)

Μὲ τὶς νιὲς αὐτουνοῦ τοῦ καιροῦ, μὲ δημαρχίνες, νεροδίκηνες, λιμενάρχηνες,
ντελιγραφιστίνες, ξέρω ἐγὼ νὰ χορεύω;… (3.349)

– […] Μοιάζετε μὲ τους δυό… ποὺ μάλωναν σὲ ξένον ἀχ…
Ὁ γερο-Στεφανὴς δὲν ἐτελείωσε τὴν φράσιν. Ἡ Ἀφέντρα εἶχε στραφῆ πρὸς

τὸν πατέρα της… (3.344)

[…] Εὐθὺς κατόπιν, ἔφθασε μία θεία.
– Στάθη! ἔλα γλήγορα!… σὲ γυρεύει ὁ Θανάσης… τὴν ψυχὴ στὰ δόντια!…
Τελευταῖος, καὶ πάλιν ἦλθεν ὁ γερο-Στεφανής.
– Τρέξε γλήγορα!… τὸν ἀδελφό σου τὸν μεταλαβαίνουνε.
Τέλος ἐξεκίνησεν ὁ Στάθης. (3.351)

La sorte della secondogenita fu decisa quando aveva appena sette anni (σ. 53)

La bambina si sporse un po’ troppo e scivolò a capofitto nel pozzo. Il suo urlo
non fu udito. (σ. 53)

.. e lui ascoltò questo consiglio (σ. 60)7.

… con queste giovani di adesso, con le mogli dei notabili, figurati se me la sento
di ballare! (σ. 70)

“[...] Fate come i due asini che litigavano per un prato non loro…!
Afendra, ch esapeva bene come finivano i proverbi di suo padre…» (σ. 64)

Arrivò poi anche una zia.
«Stathìs, affrettati!… gli stanno portando la comunione».
Finalmente si mosse (σ. 73).

Ὁ Maspero, σὲ κάποιες περιπτώσεις, μετατρέπει σὲ εὐθὺ λόγο τὸν πλά-
γιο, χωρὶς πραγματικὰ κάποιο προφανὴ λόγο ποὺ νὰ δικαιολογεῖ μιὰ τέτοια
μεταφραστικὴ ἐπιλογή:

Εἶχε πάρει «φρίξιν», καθὼς ἔλεγεν ἡ μητέρα της (3.339)

«L’hanno stregata», diceva la madre (σ. 57)
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Τέλος, τὸ ὄνομα τοῦ πρωταγωνιστῆ ἀπὸ Στάθης γίνεται Σταθὴς (Sta-
thìs). 

Ἡ συλλογὴ Racconti dalla Grecia δὲν γνώρισε ἐκδοτικὴ ἐπιτυχία, πα-
ρόλο ποὺ δημοσιεύτηκε ἀπὸ σημαντικὸ ἐκδοτικὸ οἶκο. Δὲν ἔτυχε εὐρείας
πρόσληψης καὶ δὲν ἀπέσπασε τὴν προσοχὴ τῶν κριτικῶν.

Καὶ στὰ δύο ἔργα, λοιπόν, ὁ μεταφραστὴς προσπαθεῖ νὰ καταστήσει τὴ
δομὴ τοῦ ὕφους τοῦ Παπαδιαμάντη ὅσο τὸ δυνατὸν πλησιέστερη στὰ ἰτα-
λικὰ ἀφηγηματικὰ ὑφολογικὰ σχήματα, μὲ ἐπιμήκυνση τοῦ κειμένου, ἐὰν
τὸ θεωρεῖ ἀπαραίτητο, μὲ σύμπτυξη ἂν ἡ ἀφήγηση μοιάζει λίγο μακρο-
σκελής, καὶ καθιστώντας τὰ ὀνόματα πιὸ οἰκεῖα στὴ φωνητικὴ τῆς ἰτα-
λικῆς γλώσσας. Ἡ ἐπιλογὴ ὀφείλεται πιθανὸν στὴν ἐπιθυμία νὰ κατα-
στήσει τὸ ἔργο ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ εὐχάριστο σὲ ἕνα μὴ ἐξειδικευμένο
κοινό, τὸ ὁποῖο ἐνδιαφέρεται ὅμως γιὰ τὸν νεοελληνικὸ πολιτισμό.

Τελειώνοντας, θὰ ἀναφερθῶ ἀκόμα μιὰ φορὰ στὰ λόγια τοῦ Βενούτι: «Ὅσο
βαθιὰ καὶ νὰ εἶναι ἡ γνώση τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς γλώσσας πηγῆς, εἶναι
ἀνεπαρκὴς γιὰ τὴ δημιουργία μιᾶς μετάφρασης ποὺ νὰ εἶναι ταυτόχρονα
εὔγλωττη ἀλλὰ καὶ νὰ προβάλλει ἀντίσταση σὲ μιὰ περιοριστικὴ ἐπιχώρια
μεταφραστικὴ στρατηγική. Οἱ μεταφραστὲς ὀφείλουν νὰ κατέχουν καὶ μιὰ
βαθιὰ γνώση τῶν διάφορων πολιτισμικῶν ἀφηγηματικῶν δομῶν τῆς γλώσ-
σας πηγῆς· προγενέστερων καὶ σύγχρονων. Και πρέπει νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ
τὶς γράψουν»8.

(Μετάφραση ἀπὸ τὰ ἰταλικά: Οὐρανία Βόττη)
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8 L. Venuti, ὅ.π., σ. 390.
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OΙ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ GORDON ΚΑΙ ΤΟΥ FINLAY

Ὁ Παπαδιαμάντης, ὡς γνωστόν, μετέφρασε ὄχι μόνο λογοτεχνικὰ ἔργα,
ἀλλὰ καὶ μεγάλο ἀριθμὸ κειμένων μὴ λογοτεχνικῶν, ὅπως εἶναι τὰ ἐπι-
στημονικὰ ἄρθρα καὶ τὰ ἱστορικὰ ἔργα. Στὴν τελευταία αὐτὴ κατηγορία
ἀνήκουν τὸ ἔργο τοῦ Νικολάου Σπηλιάδου Ἀναίρεσις τοῦ βιβλίου: «Περὶ τῆς
ἐνεστώσης καταστάσεως τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν ἀπαιτουμένων πρὸς ἀπο-
κατάστασιν αὐτῆς», ὑπὸ Εἰρηναίου Θειρσίου, γραμμένο στὰ γαλλικά, ἡ
Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ Thomas Gordon καὶ τὸ ὁμό-
τιτλο ἔργο τοῦ George Finlay. Ὁ Φίνλεϋ μεταφράστηκε τελευταῖος. Ὁ Σπη-
λιάδης εἶχε προηγηθεῖ τοῦ Γόρδωνα1.

Ὁ Σκῶτος τὴν καταγωγὴ Thomas Gordon (1788-1841) ὑπῆρξε δια-
κεκριμένος φιλέλληνας, ἔλαβε ἐνεργὸ μέρος στὴν ἑλληνικὴ ἐπανάσταση τοῦ
1821 καὶ ἔγραψε τὴν ἱστορία της. Ἔχοντας στὸ ἐνεργητικό του λαμπρὲς
σπουδὲς στὴν Ὀξφόρδη, ἀλλὰ καὶ πλούσια στρατιωτικὴ πείρα, ἔθεσε τὰ
σπάνια προσόντα του στὴν ὑπηρεσία τῆς εὐόδωσης τοῦ ἑλληνικοῦ ἀγώνα,
ἀλλὰ καὶ τῆς ἱστορικῆς ἀποτύπωσής του.

Ὁ ἐπίσης Σκῶτος George Finlay (1799-1875), μὲ ἐξ ἴσου ὑψηλοῦ ἐπι-
1 Ἡ προήγηση αὐτὴ εἰκάζεται ἀπὸ ἐπιστολὴ τοῦ Παπαδιαμάντη στὸν Βλαχογιάννη,

ὅπου ὁ πρῶτος σημειώνει τὰ ἑξῆς: «Ἔλαβα τὸ γράμμα σου καὶ τὰς δραχ. 40. Εὐχα-
ριστῶ. Διατί τὰ περνᾷς εἰς λογαριασμὸν τοῦ Γόρδωνος; Τὰ 555 μεγ(άλα) χειρόγραφα
τοῦ Σπηλιάδου ἰσοδυναμοῦν μὲ 1000 (ἐξαιρῶ τὸ περιθώριον) = μὲ τριῶν ὡς ἔγγιστα
μηνῶν ἐπιφυλλίδα, ὅπου καὶ ὁ Κακλ(αμᾶνος), μιζέρια, θὰ ἐπλήρωνεν ὑπὲρ τὰς 200
δρ. Λοιπὸν μοῦ χρεωστᾶς ἀκόμη 60 διὰ τὸν Σπηλιάδην». Βλ. Ἀλεξάνδρου Παπα-
διαμάντη, Ἀλληλογραφία, φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, ἐκδ. Δό-
μος, Ἀθήνα 1992 [στὸ ἑξῆς Ἀλληλογραφία], ἐπιστολὴ 204, σ. 158. Οἱ Ν. Δ. Τριαν-
ταφυλλόπουλος καὶ Λαμπρινὴ Ν. Τριανταφυλλοπούλου ἐπαναχρονολογοῦν μὲ
πειστικὴ τεκμηρίωση τὴ συγκεκριμένη ἐπιστολὴ ἀπὸ τὶς 7 Ἰουλίου 1904, ὅπου τὴν
εἶχε χρονολογήσει μὲ ἐρωτηματικὸ ὁ Merlier, στὶς 7 Ἰουλίου 1903· βλ. Ν. Δ. Τριαν-
ταφυλλόπουλου, Εἰκοσιπεντάχρονος Πλοῦς. Φιλολογικὰ στὸν Παπαδιαμάντη Β΄,
Σύλλογος Πρὸς Διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων, Ἀθῆναι 2004, σσ. 103-106.



πέδου σπουδές, καὶ μὲ πολλὰ πνευματικὰ ἐνδιαφέροντα, κυρίως στὸ χῶρο
τῆς ἱστοριογραφίας, εἶχε καὶ αὐτὸς συμμετοχὴ στὸν ἀγώνα τῆς ἑλληνικῆς
ἐπανάστασης, μολονότι σὲ δευτερεύοντες ρόλους. Ἡ ἱστοριοδιφική του δρα-
στηριότητα ἐπικεντρώνεται στὴν Ἑλλάδα, τῆς ὁποίας συνέγραψε τὴν
ἱστορία ἀπὸ τὸ 146 π.Χ. (ὑποταγὴ στοὺς Ρωμαίους) μέχρι τὶς μέρες του.
Τὸ 1877, δύο χρόνια μετὰ τὸν θάνατο τοῦ συγγραφέα, ὁ H. F. Tozer ἐξέ-
δωσε συγκεντρωτικὰ τὸ παραπάνω ἔργο σὲ ἑπτὰ τόμους2. Οἱ δύο τελευταῖοι
τόμοι τοῦ ἔργου, VI καὶ VII, ἀποτελοῦν τὴν ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς ἐπανα-
στάσεως. 

Ὁ Γιάννης Βλαχογιάννης, μὲ τὸ γνωστὸ πάθος του γιὰ τὴν κειμενικὴ
τεκμηρίωση τῆς ἱστορίας μας καὶ εὐρύτερα γιὰ τὴν ἱστορικὴ αὐτοσυνει-
δησία τοῦ ἔθνους, προτρέπει καὶ ὑποστηρίζει τὸν φίλο του Παπαδιαμάντη,
ὥστε νὰ μεταφράσει τὰ δύο αὐτὰ σημαντικὰ ἔργα. Βρισκόμαστε στὰ 1903.
Ὁ Παπαδιαμάντης ἔχει καθιερωθεῖ ὡς μεταφραστής, μολονότι τὰ ἔσοδά
του ἀπὸ τὴ μεταφραστικὴ ἐργασία δὲν εἶναι ἱκανὰ νὰ βελτιώσουν τὴ μο-
νίμως ἐλλειματικὴ οἰκονομική του κατάσταση. Κατάσταση πού, ὡς γνω-
στόν, μοιράζεται μὲ τὴν οἰκογένειά του. Σὲ παρόμοια ἔνδεια καὶ δυσχέρεια
φαίνεται νὰ βρίσκεται αὐτὸ τὸν καιρὸ καὶ ὁ Βλαχογιάννης. Σὲ γράμμα του
πρὸς τὸν Παπαδιαμάντη, στὶς 8 Ἰουλίου τοῦ 1903, περιγράφει μὲ μιὰ κο-
ρύφωση αὐτοσχετλιασμοῦ τὴν κατάστασή του στὴν καλοκαιρινὴ Ἀθήνα:
«Ἂν ρωτᾶς καὶ γιατ’ ἐμᾶς, μούντζωξέ μας. Ζέστη φριχτὴ καὶ φτώχεια καὶ
κακομοιριά»3. Ἡ προτροπή του, λοιπόν, πρὸς τὸν Παπαδιαμάντη ἀποβλέ-
πει σὲ διπλὴ ὠφέλεια: δική του καὶ τοῦ φίλου του. Ἡ ἐπίσπευση τοῦ ἔργου
μάλιστα θὰ εἶναι λυτρωτικὴ καὶ γιὰ τοὺς δύο. Μιὰ ἄλλη ἐπιστολὴ τοῦ Βλα-
χογιάννη μοιάζει μὲ κραυγὴ ἀγωνίας: «Εἶμαι σὲ τρομερώτατες φτώχειες
καὶ μὴ ρωτᾷς πῶς περνῶ. Εἶχα δίκες γιὰ 500 δραχμές. Εἶχα ληξιπρόθε-
σμο γραμμάτιο γιὰ 120 δρχ. Ἄρχισα νὰ ἐξοφλῶ καὶ δὲν προφτάνω. Εἶμαι
χωρὶς ροῦχα! Τί θὰ γίνω! Ἡ μόνη σωτηρία μας εἶναι νὰ τελειώσῃς τὴν ἱστο-
ρία [ἐννοεῖ τοῦ Γόρδωνα] καὶ νὰ τὴν δώσω στὸ δήμαρχο Πειραιῶς (ποῦ
εἶναι στενώτατος φίλος τοῦ φίλου μου κ. Μερκούρη). Ἐμπρός! Σὲ 10-15
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2 Ὁ τίτλος τοῦ συγκεντρωτικοῦ αὐτοῦ ἔργου ἔχει ὡς ἑξῆς: A History of Greece from
its Conquest by the Romans to the Present Time, B.C. 146 to A.D. 1864. Edited by
the Rev. H. F. Tozer, 7 vols., Oxford, 1877. Στὸν πρῶτο τόμο περιέχεται αὐτοβιο-
γραφία τοῦ Φίνλεϋ.

3 Ἀλληλογραφία, ἐπιστολὴ 194, σ. 152.



μέρες θὰ σοῦ στείλω καὶ ἄλλα χρήματα. Σὲ παρακαλῶ ν’ ἀφήσῃς λιγάκι
τὴν καλοκαιρινὴ τεμπελιά. Ὅταν ἐπὶ τέλους ἔχῃς μεγάλη ἀνάγκη ἀπὸ χρή-
ματα, γράφε μου»4.

Ἀπὸ τὴ διασωσμένη ἀλληλογραφία ἀνάμεσά τους διαφαίνονται καὶ τὰ
ἑξῆς, ὅσον ἀφορᾶ τὸ συγκεκριμένο μεταφραστικὸ ἐγχείρημα:

α) Τὰ δύο ἀγγλικὰ ἔργα συνυπῆρχαν στὸν σχεδιασμὸ καὶ τὴν προοπτικὴ
τοῦ ἐγχειρήματος. Τὸν Μάρτιο 1904, ὁ Παπαδιαμάντης, δηλώνοντας ὅτι
τελειώνει ἡ μετάφραση τοῦ Γόρδωνα, ζητάει ἀμέσως ἀπὸ τὸν Βλαχο-
γιάννη, ἂν ἔρθει στὴ Σκιάθο, νὰ τοῦ φέρει τὸν Φίνλεϋ5.

β) Δὲν εἶχε καθοριστεῖ ἐξ ἀρχῆς ὁ τρόπος πληρωμῆς τοῦ μεταφραστῆ
καὶ τὸ ἀκριβὲς ποσόν. Ὁ σχετικὸς διακανονισμὸς γίνεται ἐπιστολιμαῖα. Σὲ
γράμμα του τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1903 ὁ Παπαδιαμάντης κάνει μιὰ πρώτη
ἐκτίμηση γιὰ τὸν Γόρδωνα: «Τὸ ὅλον ὑποθέτω, θὰ γείνῃ 3 χιλ. χειρόγραφα
εἰς 4ον, μὲ ἑπτακοσίας δὲ ἢ καὶ ἑξακοσίας δραχμὰς ὁ κόπος μου πληρώ-
νεται»6. Σὲ ἑπόμενο γράμμα του ὅμως, δυὸ ἑβδομάδες μετά, καὶ ἀπαν-
τώντας, ὡς φαίνεται, σὲ μὴ σωζόμενο γράμμα τοῦ Βλαχογιάννη, σπεύδει
νὰ ἀναθεωρήσει: «Ἐννοεῖται, ὅπως εὐκολύνεσαι σύ, οὕτω θὰ γείνῃ ἡ πλη-
ρωμὴ τῆς ἐργασίας. Ἐγὼ κουτουροὺ εἶχα γράψει ἕνα ποσόν, δὲν ἤξευρα ἂν
ἦσαν πολλὰ ἢ ὀλίγα»7.

γ) Ὁ Βλαχογιάννης ἔστελνε στὸν Παπαδιαμάντη κατὰ καιροὺς μι-
κροποσὰ «ἔναντι» τῆς συνολικῆς ἀμοιβῆς8, καθὼς ἐπίσης καὶ τσιγάρα9. Ἡ
μεγάλη φτώχεια, πάντως, προκειμένου γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη, δὲν στά-
θηκε ἱκανὴ νὰ σβήσει τὴ λεπτὴ ἐκλεκτικότητα στὶς μικροαπολαύσεις τῆς
ζωῆς: «Κατόρθωσε νὰ στείλῃς ὀλίγα λεπτὰ ἐν τῷ μεταξύ. – Τώρα, νὰ μοῦ
στείλῃς ταχυδρομικῶς μισὴν ὀκὰ τσιγαρέττα ψιλὰ Ἀγρινίου, τοῦ Βάρκα,
[…]»10. Ὅλα καταγράφονται λεπτομερῶς καὶ συνυπολογίζονται. «Ἔλαβα
τὸ γράμμα σου, ἀδερφὲ Ἀλέξανδρε, ἀλλὰ δὲ μοῦ λὲς ἂν ἔλαβες δρχ. 25 ποῦ
σοὔστειλα. Τὴ Δευτέρα θὰ σοῦ στείλω τὸν καπνὸ δρχ. 13 (χωρὶς τὸ κουτὶ
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4 Αὐτόθι, ἐπιστολὴ 198, σ. 154.
5 Αὐτόθι, ἐπιστολὴ 202, σ. 157.
6 Αὐτόθι, ἐπιστολὴ 195, σ. 153.
7 Αὐτόθι, ἐπιστολὴ 196, σ. 153.
8 Βλ. στὴν Ἀλληλογραφία τὶς ἐπιστολὲς 198 (σ. 154), 199 (σ. 155), 202 (σ. 157), 203

(σ. 158), 204 (σ. 158), 205 (σ. 159), 206 (σ. 159).
9 Βλ. στὴν Ἀλληλογραφία τὶς ἐπιστολὲς 197 (σ. 154), 198 (σ. 154), 201 (σ. 156).
10 Αὐτόθι, ἐπιστολὴ 197, σ. 154.



καὶ τὰ ταχυδρομικά)», ἀπαντάει ὁ Βλαχογιάννης11. Πάντως ἡ χρηματικὴ
ἔνδεια εἶναι διαρκῶς παρούσα στὴ μεταφραστικὴ αὐτὴ πορεία. «Δὲν ἔχω
λεπτὰ οὔτε διὰ νὰ σοῦ στείλω ταχυδρομικῶς ἐκεῖνα τὰ 1400 χειρόγραφα
καὶ τοὺς 2 τόμους. Στεῖλε μου λεπτὰ διὰ νὰ μπορέσω νὰ σοῦ τὰ στείλω»12,
παραγγέλνει τὸν Σεπτέμβρη τοῦ 1904 ὁ Σκιαθίτης.

δ) Ἡ μεταφραστικὴ δουλειὰ εἶναι ἐξαιρετικὰ κοπιαστική. Ὁ Παπα-
διαμάντης αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ διεκτραγωδήσει τὴ δεινὴ θέση στὴν
ὁποία τὸν ἔχει ὁδηγήσει ἡ μεταφραστικὴ ἐργασία. «Πέντε ἡμέρας ἐδοκί-
μασα τὸ σύστημα τῆς ὀκταώρου ἐργασίας, μὲ σκοπὸν νὰ τελειώσω γρή-
γορα, ὅπως ζητεῖς. (Εἰσῆλθα εἰς τὸν Β΄ τόμον.) Ὁ λιχανὸς τῆς δεξιᾶς μου
ἔχει δαρμοὺς καὶ πόνους, καὶ τὰ δύο ἄλλα δάκτυλα πάσχουσι σκλήρυνσιν
τοῦ δέρματος. Ἡ μέση μοῦ πονεῖ. Ὥστε ξανακύλισα πίσω εἰς τὴν πεντά-
ωρον»13.

Καὶ τὰ δύο ἔργα μεταφράστηκαν ἀπὸ τόμους τοὺς ὁποίους ἐξασφάλισε γιὰ
τὸν Παπαδιαμάντη ἀπὸ τὴ Βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς ὁ Βλαχογιάννης. Τὸ
ἔργο τοῦ Γόρδωνος πρωτοεκδόθηκε τὸ 1832. Ἡ παπαδιαμαντικὴ μετά-
φραση ἔγινε ἀπὸ τὴ Β΄ ἔκδοση, τοῦ 1844, ὅπως δηλώνεται στὴ σελίδα τίτ-
λου τοῦ πρώτου τόμου τῆς μετάφρασης14. Στὴν ἀντίστοιχη σελίδα τοῦ Β΄
τόμου ἀναφέρεται ὡς χρονολογία τὸ 1847. Πρόκειται ὅμως γιὰ λάθος τοῦ
μεταφραστῆ, ἀφοῦ καὶ οἱ δύο τόμοι τῆς Β΄ ἔκδοσης στὸ ἀγγλικὸ πρωτότυπο
φέρουν τὴν ἴδια λατινικὴ χρονολογία: MDCCCXLIV (1844). Καί, πάντως,
ἔκδοση τοῦ 1847 δὲν ἐντοπίσαμε. Ἡ μετάφραση ἔγινε στὴ Σκιάθο15, σὲ σύν-
τομο σχετικὰ διάστημα, ἀπὸ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1903 μέχρι τὸν Μάιο τοῦ 1904.
Τὴν ἔκδοση αὐτῆς τῆς μετάφρασης ἔσπευσε νὰ ἀναγγείλει ὁ Βλαχογιάν-
νης16, πρὶν καλὰ καλὰ ἀρχίσει ἡ μετάφραση, προφανῶς γιὰ νὰ ὑπάρξουν
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11 Αὐτόθι, ἐπιστολὴ 198, σ. 154.
12 Αὐτόθι, ἐπιστολὴ 205, σ. 159.
13 Αὐτόθι, ἐπιστολὴ 200, σσ. 155-156.
14 «Μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ Ἀγγλικοῦ, ἐκ τῆς Β΄ ἐκδόσεως, τοῦ ἔτους 1844».
15 Βλ. τὶς ἐπιστολὲς 195-206 (Ἀλληλογραφία, σσ. 152-160), ἀπὸ τὶς ὁποῖες συνάγε-

ται ὅτι κατὰ τὸ σχετικὸ διάστημα βρισκόταν διαρκῶς στὴ Σκιάθο, ἐκτὸς ἀπὸ μία
σύντομη ἀπουσία στὴν Πορταριά, ὅπου προσέτρεξε σὲ βοήθεια τῆς οἰκογένειας τοῦ
ἀδελφοῦ του Γεωργίου, ὁ ὁποῖος «ἔπαθε τὰς φρένας» (ἐπιστολὴ 201, τῆς 13 Φεβρ.
1904, Ἀλληλογραφία, σ. 156).

16 Βλ. Φ. Α. Δημητρακόπουλος - Γ. Α. Χριστοδούλου, Φύλλα Ἐσκορπισμένα. Τὰ πα-



προεγγραφές. Ἡ προπληρωμένη τιμὴ καὶ γιὰ τοὺς δύο τόμους ὁρίστηκε στὶς
15 δραχμές. Ὁ Παπαδιαμάντης, τὸν Σεπτέμβρη τοῦ 1903, δηλώνει: «Αἱ
ἀγγελίαι, ὅπως καὶ τὰ χρήματα, θὰ μοῦ χρησιμεύσουν ὡς μαστίγιον,
διότι, ἕνεκα τῶν περιστάσεων, τὸ θέρος, ὀλίγον ἐπροχώρησα εἰς τὸν Γόρ-
δωνα· τώρα ὅμως τὸ ἔβαλα ἐμπρός, καί, ἂν πρόκειται ν’ ἀρχίσῃ νὰ τυπώ-
νεται, ἐντὸς δύο ἑβδομάδων θὰ ἔχω ἑκατοντάδας χειρογράφων νὰ σοῦ
στείλω»17. Τὸ μαστίγιο ἔδρασε ἀποτελεσματικά. Ἡ μετάφραση τελείωσε
σχετικὰ γρήγορα. Ὅμως ἡ προαγγελία διαψεύσθηκε. Τὸ σῶμα τῶν χει-
ρογράφων ἔμεινε ἀδημοσίευτο στὸ Ἀρχεῖο τοῦ Βλαχογιάννη. Ἀπὸ τότε μέ-
χρι σήμερα τὸ συνοδεύει μιὰ μακρὰ ἱστορία ματαιώσεων. Τὸ 1969 ὁ Ἄγγε-
λος Παπακώστας παραλαμβάνει τὰ χειρόγραφα ἀπὸ τὸ Ἀρχεῖο Βλα χο-
γιάννη μὲ σκοπὸ τὴν ἔκδοσή τους. Ὅμως οὔτε αὐτὴ ἡ ἔκδοση πραγματο-
ποιήθηκε ποτέ. Τὸ 1981 πέθανε ὁ Παπακώστας καὶ τὸ 1990 τὰ χειρόγραφα
ἐπιστράφηκαν στὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους18. Κατὰ τὴν τελευταία
εἰκοσαετία ἡ σκυτάλη πέρασε στὸν Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλο, ὁ ὁποῖος, σὲ
συνεργασία μὲ τὸ Μορφωτικὸ Ἵδρυμα τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης (Μ.Ι.Ε.Τ.),
σχεδίασε καὶ σὲ μεγάλο βαθμὸ ἑτοίμασε τὴν ἔκδοση. Ποικίλα ἐμπόδια καὶ
δυσμενεῖς συγκυρίες καθυστέρησαν αὐτὴ τὴν ἐκδοτικὴ προσπάθεια, ἡ ὁ ποία
προβλέπεται νὰ ὁλοκληρωθεῖ μέσα στὸ δεύτερο ἑξάμηνο τοῦ 2012, ὡς
ἔκδοση τοῦ Μ.Ι.Ε.Τ., μὲ ἐξ ὑπαρχῆς μεταγραφὴ τοῦ χειρογράφου καὶ φι-
λολογικὴ ἐπιμέλεια τοῦ ὑπογράφοντος καὶ τῆς Λαμπρινῆς Ν. Τριαντα-
φυλλοπούλου. Στὴν ἐργασία αὐτὴ πολύτιμο βοήθημα ἀποτελεῖ ἡ προερ-
γασία τοῦ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου.

Ἡ μετάφραση τοῦ Φίνλεϋ, ἂν καὶ ἕπεται χρονολογικὰ ἐκείνης τοῦ Γόρδω-
νος, ἔχει ἤδη ἀπὸ τὸ 2008 ἐκδοθεῖ ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς γιὰ τὸν Κοι-
νοβουλευτισμὸ καὶ τὴ Δημοκρατία, μὲ ἐπιμέλεια τοῦ ὑπογράφοντος. 

Τὸ σχετικὸ μὲ τὴν ἐπανάσταση ἔργο τοῦ Φίνλεϋ, μὲ τίτλο History of the
Greek Revolution, ἐκδόθηκε σὲ πρώτη ἔκδοση τὸ 1861. Ἡ παπαδιαμαντικὴ
μετάφραση ἔγινε ἀπὸ τοὺς δύο τελευταίους τόμους τοῦ ἑπτάτομου ἱστορι-
κοῦ ἔργου τοῦ Φίνλεϋ, στὴν ἔκδοση Tozer, τοῦ 1877. Στὴν τελευταία αὐτὴ
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παδιαμαντικὰ αὐτόγραφα. Γνωστὰ καὶ ἄγνωστα κείμενα, ἐκδ. Καστανιώτη, Ἀθήνα
1994, σσ. 38-40.

17 Ἀλληλογραφία, ἐπιστολὴ 195, σσ. 152-153.
18 Βλ. Φ. Α. Δημητρακόπουλος - Γ. Α. Χριστοδούλου, ὅ.π., σσ. 36-37.



ἔκδοση τὸ ἔργο φέρει τὸν τίτλο: History of the Greek Revolution and the
Reign of the King Otho, ἐκτείνεται χρονικὰ μέχρι τὸ 1864, ἔχει ἐλαφρὲς δια-
φοροποιήσεις σὲ σχέση μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ 1861, ὀφειλόμενες στὴν ἐπεξερ-
γασία του ἀπὸ τὸν συγγραφέα, καὶ τέλος περιέχει ἀρκετὲς ὑποσημειώσεις
τοῦ ἐκδότη H. F. Tozer. Ἀξίζει νὰ σημειώσουμε ὅτι ἐνῶ ὁ Παπαδιαμάντης
μετέφρασε ἀπὸ τὴν τελευταία, τὴν καὶ πληρέστερη ἔκδοση, οἱ μεταγενέ-
στερες μεταφράσεις ποὺ ἔχουμε ὑπόψη μας19 ἔγιναν ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ
1861.

Ἡ μετάφραση τοῦ Φίνλεϋ, παρότι τὸ ἔργο ἦταν μικρότερο, διήρκεσε πολὺ
περισσότερο ἀπὸ ὅσο ἐκείνη τοῦ Γόρδωνος. Ξεκίνησε τὸ 1904 καὶ ὁλοκλη-
ρώθηκε τὸν Σεπτέμβρη τοῦ 1908. Τὸ μεγαλύτερο μέρος της διεκπεραι-
ώθηκε στὴ διετία 1907-190820.

Καὶ οἱ δύο μεταφράσεις ἀποτελοῦν, ἐκτὸς ἄλλων, καὶ σημαντικὰ τεκμή-
ρια τῆς ἐπάρκειας καὶ τῆς ποιότητας τῆς παπαδιαμαντικῆς πνευματικῆς
παραγωγῆς. Ὁ Βλαχογιάννης, στὴν ἀγγελία τῆς ἔκδοσης τοῦ Γόρδωνος,
ἀφοῦ ὑπογραμμίζει τὴ σπουδαιότητα καὶ τὴν ἐγκυρότητα τοῦ συγγράμ-
ματος, ἐξαίρει καὶ τὴν ἀξία τοῦ μεταφραστῆ. Γράφει: «Νομίζων ὅτι παρέχω
χρησιμώτατον ἀνάγνωσμα εἰς πάντα φιλαναγνώστην καὶ φιλίστορα, μά-
λιστα δὲ εἰς τοὺς ἰδιαίτερον περὶ τὴν μελέτην τῆς ἱστορίας τοῦ Ἐθνικοῦ
ἡμῶν ἀγῶνος ἀσχολουμένους, ἀγγέλλω τὴν προσεχῆ ἔκδοσιν τοῦ πολυτί-
μου συγγράμματος τοῦ Γόρδωνος κατὰ μετάφρασιν φιλοτεχνηθεῖσαν χά-
ριν ἐμοῦ ὑπὸ τοῦ ἐξόχου λογίου φίλου μου κ. Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη,
βαθέος γνώστου τῆς Ἀγγλικῆς γλώσσης καὶ ἀριστοτέχνου χειριστοῦ τῆς
Ἑλληνικῆς»21. Καὶ οἱ δύο χαρακτηρισμοὶ δικαιώνονται πειστικότατα καὶ
ἀπὸ τὶς δύο μεταφράσεις. Ἡ βαθιὰ γνώση τῆς ἀγγλικῆς, προϊόν, βέβαια,
ὄχι συστηματικῆς σπουδῆς, ἀλλὰ πολυχρόνιας ἐπαγγελματικῆς ἐνασχό-

304 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΑΣ

19 α) Γεωργίου Φίνλεϋ, Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, πρόλογος Γιάννη
Κορδάτου, ἐπιμέλεια-σχόλια Τάσου Βουρνᾶ, ἐκδόσεις Ὁ Κόσμος, Ἀθήνα [χωρὶς χρο-
νολογία, χωρὶς ὄνομα μεταφραστῆ, χωρὶς σελιδαρίθμηση προλόγου]· β) Γεωργίου
Φίνλεϋ, Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, μετάφραση Ἀλίκης Γεωργούλη,
θεώρηση Ἑλένης Γαρίδη, ἐπιμέλεια, συμπληρώσεις, σχολιασμὸς Τάσου Βουρνᾶ,
ἐκδόσεις Ἀδελφῶν Τολίδη, Ἀθήνα [1972] καὶ ἐπανεκδόσεις.

20 Ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς 216, 221, 223, 224 καὶ 225 (Ἀλληλογραφία, σσ.
164, 167, 168-169, 169 καὶ 169 ἀντίστοιχα).

21 Φ. Α. Δημητρακόπουλος - Γ. Α. Χριστοδούλου, ὅ.π., σ. 40.



λησης μὲ ἀγγλικὰ κείμενα, στηριγμένης σὲ μιὰ ἔμφυτη ἰδιοφυὴ δεξιότητα
διείσδυσης στὸ πνεῦμα ἑνὸς κειμένου, ἀποδεικνύεται καὶ μὲ μιὰ ἁπλὴ ἀνά-
γνωση κάποιων σελίδων ἀπὸ τὶς μεταφράσεις αὐτές. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ ἀριστο-
τεχνικὸς χειρισμὸς τῆς ἑλληνικῆς. Τὸ δεύτερο αὐτὸ γνώρισμα, μάλιστα,
ἔρχεται πολλὲς φορὲς νὰ δώσει διέξοδο σὲ μεταφραστικὲς ἀμηχανίες, δη-
μιουργώντας ἕνα κειμενικὸ ἀποτέλεσμα πού, ἀδυνατώντας κάποτε νὰ
θε ραπεύσει τὸ γράμμα, κατορθώνει ὡστόσο νὰ διασώζει τὸ πνεῦμα «τῶν
ἀληθῶς γραφέντων». 

Θὰ πρέπει, ὡστόσο, νὰ σημειώσουμε ἐδῶ ὅτι, σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς μετα-
φράσεις λογοτεχνικῶν κειμένων, ὅπου ὁ Παπαδιαμάντης παραχωρεῖ στὸν
ἑαυτό του ἀρκετὴ μεταφραστικὴ ἐλευθερία, στὰ ἱστορικὰ κείμενα φροντί-
ζει νὰ εἶναι προσηλωμένος στὸ ἀγγλικὸ πρωτότυπο. Εἶναι ἐμφανὴς ἡ μέ-
ριμνά του νὰ ἀποδώσει ὅσο γίνεται πιὸ πιστὰ τὸ ἱστορικὸ ἔργο, καθὼς συ-
νειδητοποιεῖ ὅτι πρέπει νὰ προσφέρει στὸν ἕλληνα μελετητὴ αὐθεντικὴ τὴν
ἀλλοεθνὴ ἱστορικὴ μαρτυρία. Ἔτσι, σπάνια θὰ ἐκφράσει, μὲ κάποιες ση-
μειώσεις στὴν ὤα τοῦ χειρογράφου, τὴ γνώμη ἢ τὴ διαφωνία του σὲ σημεῖα
τῶν ἔργων, ἰδίως τοῦ Φίνλεϋ, στὰ ὁποῖα οἱ πληροφορίες ἢ τὰ σχόλια θὰ μπο-
ροῦσαν νὰ χαρακτηριστοῦν ἀκόμη καὶ ἀνθελληνικά. Δυσδιάκριτη, ἂν καὶ
ὑπαρκτὴ σὲ μικρὸ βαθμό, εἶναι καὶ ἡ ἔκφραση εὔνοιας πρὸς τὸ ὀρθόδοξο
δόγμα καὶ τὴν παράδοση τοῦ Βυζαντίου. Δύο παραδείγματα: α) τὴ λέξη
«bigotry» ὅταν πρόκειται γιὰ καθολικοὺς τὴν ἀποδίδει ὡς «ψευδευλά-
βεια», ἐνῶ προκειμένου γιὰ ὀρθοδόξους ὡς «εὐλάβεια»· β) ὅταν ὁ Γόρδων,
σὲ κάποιο σημεῖο, μιλάει ἀπαξιωτικὰ γιὰ τὸ Βυζάντιο, ὁ Παπαδιαμάντης,
σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς σπάνιες σχολιαστικές σημειώσεις του, μὲ ἔνδειξη «(Σ.Μ.)»,
παρατηρεῖ: «Ὁ συγγραφεὺς ἀνήκει εἰς χρονικὴν περίοδον ὁπότε εὐσυνείδητοι
ἔρευναι δὲν εἶχον διασκεδάσει τὴν ὑπερβάλλουσαν καὶ ἄδικον προκατάλη-
ψιν κατὰ τοῦ Βυζ. κράτους».

Πάντως ἡ προσήλωση στὸ πρωτότυπο εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ φανερή,
καὶ σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις ὁδηγεῖ σὲ κάποιες γλωσσικὰ δύσκαμπτες
φόρμες καὶ σὲ ἀρκετοὺς ἀγγλισμούς. Ἐντούτοις, παρὰ τὴν πενιχρότητα
τῶν βοηθημάτων του καὶ τὴν πίεση τοῦ χρόνου, οἱ μεταφραστικὲς ἀστο-
χίες εἶναι ἐλάχιστες.

Γενικά, τὰ σκολιὰ σημεῖα ὑπερβαίνονται μὲ τρόπο ἱκανοποιητικό, ἐνίοτε
καὶ θαυμαστό. Ἡ στέρεη, εὐρεία καὶ βαθιὰ γνώση τῆς ἑλληνικῆς γλώσ-
σας στὴ διαχρονική της διάσταση ἐπιστρατεύεται συχνά, εἴτε γιὰ νὰ ἀπο-
δώσει λεπτὲς νοηματικὲς ἀποχρώσεις, εἴτε γιὰ νὰ δώσει προσφυεῖς καὶ
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«οἰκονομικὲς» λύσεις σὲ δύσκολα σημεῖα τοῦ ἀγγλικοῦ πρωτοτύπου. Ἀνα-
φέρω δειγματοληπτικὰ μερικὰ παραδείγματα.

α) Στὸν Γόρδωνα, στὸ σημεῖο ὅπου ἱστορεῖται ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ Γε-
ωργάκη Ὀλύμπιου ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη, προϊὸν ἀπογοήτευσης
τοῦ πρώτου ἀπὸ τὴ διοίκηση τοῦ δεύτερου, τὸ ἀγγλ. γράφει: «After these di-
spositions, the Olympian, bidding the Prince a last farewell, went with his own
troops to Argish». Τὸ «bidding the Prince a last farewell» θὰ μποροῦσε κάλ-
λιστα νὰ μεταφραστεῖ μὲ τὸ «ἀπευθύνας εἰς τὸν Πρίγκιπα ἕνα τελευταῖον
χαιρετισμόν». Ὡστόσο ἡ φράση αὐτὴ δὲν θὰ ἀπέδιδε τὴν αἴσθηση τῆς
ἀπογοήτευσης τοῦ Ὀλύμπιου. Ὁπότε ἐπιστρατεύτηκε ἡ ἀρχαιοελληνικὴ
φράση «εἰπὼν μακρὰ χαίρειν τὸν Πρίγκιπα», ἡ ὁποία ἐμπεριέχει συγκα-
λυμμένη εἰρωνεία.

β) Γιὰ τὴν ἀπόδοση τοῦ ἀγγλικοῦ «zigzag» στὸ ἀπόσπασμα τοῦ Γόρ-
δωνα «Palamide has two outer gates, and communicates with the town by a
long, steep, and zigzag flight of steps», ὁ Παπαδιαμάντης χρησιμοποιεῖ τὸ
ἐπίθετο «πολυέλιξ»: «Τὸ Παλαμῆδι ἔχει δύο ἐξωτερικὰς πύλας, καὶ συγ-
κοινωνεῖ μὲ τὴν πόλιν διὰ μακρᾶς, ἀποτόμου καὶ πολυέλικος σειρᾶς βα θ-
μίδων». Τὸ ἴδιο ἐπίθετο χρησιμοποιεῖ καὶ γιὰ νὰ ἀποδώσει τὸ σχῆμα τῆς
γραμμῆς τοῦ Ἀλφειοῦ ποταμοῦ: «παρὰ τὰς ὄχθας τοῦ πολυέλικος Ἀλφειοῦ»
(ἀγγλικὸ πρωτότυπο: «on the banks of the winding Alpheus»). Σημειωτέον
ὅτι τὸ ἐπίθετο «πολυέλιξ» μαρτυρεῖται μόνο στὸν Ἡσύχιο.

γ) Ὁ Ἄρειος Πάγος, τὸ δικαστήριο ποὺ θεσπίστηκε ἀπὸ τὴ συνέλευση
τῶν Σαλώνων, δὲν εἶχε σταθερὴ ἕδρα, ἀλλὰ τὴν μετέφερε ἀπὸ τόπο σὲ τόπο.
Ἐδῶ, λοιπόν, ἐπιστρατεύτηκε μιὰ ἀκόμη σπάνια ἀρχαιοελληνικὴ λέξη καὶ
τὸ «ambulant tribunal» τοῦ Γόρδωνος ἔγινε «τὸ φερέοικον22 τοῦτο δικα-
στήριον».

δ) Σὲ κάποιο σημεῖο τοῦ πρώτου κεφαλαίου του ὁ Φίνλεϋ κάνει λόγο γιὰ
μιὰν ἀποτυχημένη ἀπόπειρα δολοφονίας. Ἡ ἀπόπειρα ἔγινε ἕνα μεσημέρι
στὴν Κωνσταντινούπολη. Ὁ χρόνος στὸ ἀγγλικὸ πρωτότυπο προσδιορίζε-
ται μὲ τὴ φράση «at noon». Ὅμως τὸ ὅλο περικείμενο συνυποδηλώνει ὅτι ὁ
προσδιορισμὸς αὐτὸς ἀποτελεῖ καὶ ἕνα εἶδος δικαιολόγησης τῆς ἀποτυχίας.
Ἡ ἀπόπειρα ἀπέτυχε γιατὶ ἔγινε μέρα μεσημέρι. Ὁ Παπαδιαμάντης, λοι-
πόν, δὲν περιορίζεται στὸ νὰ μεταφράσει μὲ τὸ ἀναμενόμενο «κατὰ με-
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22 Ἡ λέξη ἔχει χρησιμοποιηθεῖ ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντη καὶ σὲ δύο διηγήματα, στὸν
«Ξεπεσμένο Δερβίση» καὶ στὰ «Τραγούδια τοῦ Θεοῦ».



σημβρίαν» ἢ «ἐν μεσημβρίᾳ», ἀλλὰ χρησιμοποιεῖ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ
φράση «ἐν σταθερᾷ μεσημβρίᾳ», ἡ ὁποία τονίζει τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ με-
σημεριοῦ, ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι καὶ ἡ πλήθουσα ἀγορὰ καὶ εἶναι ἀνάλογη
μὲ τὸν νεοελληνικὸ προσδιορισμὸ «τὸ καταμεσήμερο».

Ἡ ἐκκλησιαστικὴ γλώσσα, εἶναι καὶ αὐτή, ὅπως εἶναι φυσικό, παρούσα
σὲ μεγάλο βαθμὸ στὶς δύο μεταφράσεις. Καί, ὅπως συμβαίνει καὶ μὲ τὴ
χρήση τῆς ἀρχαίας, ἀπαιτεῖ ὑψηλοῦ βαθμοῦ οἰκείωση ἐκ μέρους τοῦ ἀνα-
γνώστη. Ἕνα παράδειγμα. Ἱστορώντας τὸν θάνατο τοῦ Θεοδώρου Νέγρη
ὁ Γόρδων, καὶ ἀφοῦ ἔχει χαρακτηρίσει ἀρνητικὰ τὴν πολιτεία του, γράφει:
«died in obscurity, without being regretted». Ὁ Παπαδιαμάντης, λοιπόν, ἐνῶ
θὰ μποροῦσε νὰ μεταφράσει: «ἀπέθανεν ἐν ἀφανείᾳ, χωρὶς νὰ θρηνηθῇ» ἢ
«χωρὶς νὰ γίνῃ ἀντικείμενον θρήνου» ἢ κάπως ἔτσι, ἐπιλέγει μιὰ ἔκφραση
ποὺ σὲ πρώτη ἀνάγνωση δημιουργεῖ ἀπορία: «ἀπέθανεν ἐν ἀφανείᾳ, χωρὶς
νὰ καταλίπῃ μετάμελον». Ἀνατρέχοντας στὰ λεξικὰ δὲν διαφωτιζόμαστε
ἀρκετά. Μετάμελος εἶναι ἡ μεταμέλεια. Δὲν ἔχει νόημα νὰ ποῦμε γιὰ κά-
ποιον ὅτι πέθανε χωρὶς νὰ ἀφήσει μεταμέλεια. Ὡστόσο ἡ φράση εἶναι εἰ λημ-
μένη ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, καὶ ἐκεῖ ἔχει ἀκριβῶς τὴ σημασία τοῦ
ἀγγλικοῦ πρωτοτύπου: «ἀποθανὼν δίκαιος ἔλιπε μετάμελον». Τὸ πόσο
κοντὰ πέφτει ὁ Παπαδιαμάντης σχετίζοντας τὸ «regretting» μὲ τὸ «με-
τάμελον» μᾶς τὸ βεβαιώνει ἡ πιὸ διαδεδομένη ἀγγλικὴ μετάφραση τῆς Π.
Διαθήκης, ἡ ὁποία ἀποδίδει τὸ συγκεκριμένο χωρίο τῶν Παροιμιῶν ὡς ἑξῆς:
«When a just man dies he leaves regret»23.

Παράλληλα, δὲν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες ὁ Παπαδια-
μάντης ἀνατρέχει στὸ πλουσιότατο ἀπόθεμα τοῦ γλωσσικοῦ ὑλικοῦ του γιὰ
νὰ τὸ ἀνασυνθέσει καὶ νὰ παραγάγει νέες λέξεις. Λέξεις, ὅμως, τόσο ἀρ -
χαιότροπες, ὥστε νὰ ἀπαιτεῖται εἰδικὴ ἔρευνα γιὰ νὰ ἀποδειχθεῖ ὅτι εἶναι
ἀθησαύριστες στὰ λεξικὰ τῆς ἑλληνικῆς. Τέτοιες λέξεις εἶναι, γιὰ παρά-
δειγμα, τὸ φρενοτροπίαι (γιὰ τὸ ἀγγλικὸ caprices), τὸ νεοσυλλεξίαι (γιὰ τὸ
hasty levies), τὸ κρασπεδοῦσα (γιὰ τὸ skirting), τὸ ἀντιενέχυρον (γιὰ τὸ co-
unter-pledge), τὸ πυριτοσκευή (γιὰ τὸ fougasse), τὸ ἀρχεβουλία (γιὰ τὸ au-
spices), τὸ δυσάρμενος (γιὰ τὸ ill-equipped), τὸ λαοστυγής [κατὰ τὸ θε-
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23 The Septuagint LXX: Greek and English by Sir Lancelot C. L. Brenton published by
Samuel Bagster & Sons, Ltd., London, 1851 (βλ. ἠλεκτρονικὴ σελίδα http://ec-
marsh.com/lxx/Proverbs/index.htm).



οστυγής] (γιὰ τὸ ἀγγλ. unpopular), τὰ νηοκτήμων καὶ νηοκτήτωρ (γιὰ τὸ
shipowner) καὶ πολλὲς ἄλλες. Ἄξιο διερεύνησης εἶναι πάντως τὸ γεγονὸς
ὅτι ἡ προσφυγὴ στὴν ἀρχαία γλώσσα καὶ ἡ παραγωγὴ νέων ἀρχαιότροπων
λέξεων εἶναι αἰσθητὰ συχνότερες στὴ μετάφραση τοῦ Φίνλεϋ, παρὰ σὲ
ἐκείνη τοῦ Γόρδωνα. Παραθέτω κάποια χαρακτηριστικὰ παραδείγματα. 

α) τὸ ἀγγλ. «lynx-eyed» στὸν μὲν Γόρδωνα ἀποδίδεται μὲ τὸ «ὀξυδερ-
κής», ἐνῶ στὸν Φίνλεϋ μὲ τὸ κατασκευασμένο «λυγκόμματος».

β) τὸ ἀγγλ. «marauders» στὸν μὲν Γόρδωνα ἀποδίδεται μὲ τὸ «πλια-
τσικολόγοι», ἐνῶ στὸν Φίνλεϋ μὲ τὸ ἐπίσης κατασκευασμένο «ἀθεμιτουρ-
γοί».

γ) τὸ ἀγγλ «in small bands» στὸν Γόρδωνα ἀποδίδεται ἀναλυτικὰ μὲ τὸ
«εἰς μικρὰς συμμορίας», ἐνῶ στὸν Φίνλεϋ οἰκονομικότερα μὲ τὸ ἀρχαῖο
«σπειρηδόν».

Γενικὰ ἡ μεταγενέστερη μετάφραση ἐμφανίζει ὕφος περισσότερο ἀρχαι-
οπρεπὲς ἀπὸ ὅ,τι ἡ προγενέστερη. Χαρακτηριστικὰ ἀρχαιόμορφες λέξεις
ὅπως γεώμορον (= ποσοστὸ τῆς συγκομιδῆς διδόμενο ὡς μίσθωμα), ἐπι-
νήσιος, ἐπίτριπτος, εὖ ἠγμένος, ἰθύντωρ, ἰοστέφανος, καπνοσύριγξ, με-
λάντερος, ποίνιμος, πομπαῖος, προμνηστεύω (= ἐξασφαλίζω ἐκ τῶν προ-
τέρων), πρόρριζα (= ὁλοκληρωτικά), σισύρα (= πανωφόρι), σκνιπεία
(τσιγγουνιά, ἀπὸ τὸ σκνιπὸς = τσιγγούνης), σπειρηδόν (= καθ’ ὁμάδας),
φαλαγγηδόν, φέναξ, χερσοβάτης κ.λπ. ἀπαντῶνται πολὺ πιὸ συχνὰ στὴ με-
τάφραση τοῦ Φίνλεϋ, ἀπὸ ὅ,τι σὲ ἐκείνη τοῦ Γόρδωνα. 

Ἕνα ἄλλο σημεῖο τὸ ὁποῖο δὲν μπορεῖ νὰ προσπεράσει κανεὶς εἶναι ἡ μέρι-
μνα τοῦ μεταφραστῆ Παπαδιαμάντη γιὰ ἱκανοποίηση αὐτοῦ ποὺ σήμερα
θὰ ὀνομάζαμε κειμενικὴ λειτουργία τῆς καταστασιακότητας. Ἔτσι, γιὰ
παράδειγμα, κάθε φορὰ ποὺ μεταφράζει ἕνα γραπτὸ ντοκουμέντο, προ-
σαρμόζει τὸν λόγο του στὸ ὕφος τῶν συντακτῶν του. Σὲ ἡμερολογιακὸ κεί-
μενο, ἂς ποῦμε, τοῦ Ἰάκωβου Τομπάζη, ὁ Παπαδιαμάντης σβήνει στὸ χει-
ρόγραφό του τὸ Τετάρτη, ποὺ εἶχε γράψει ἀρχικά, καὶ τὸ κάνει Τετράδη,
ὅπως πίστευε ὅτι θὰ τὸ εἶχε γράψει ὁ ὑδραῖος ναύαρχος· ἀλλοῦ, σὲ ἐπιστολὴ
τοῦ Ὀδυσσέα Ἀνδρούτσου σβήνει τὸ γνωρίζομεν καὶ γράφει εἰξεύρομεν. Σὲ
τέτοια κείμενα, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ἀντιμεταφράσεις, ἡ μέριμνα γιὰ ἀπό-
δοση κατὰ προσέγγιση τοῦ αὐθεντικοῦ ὕφους τῶν ἑλλήνων ἀγωνιστῶν ἐν -
τοπίζεται κυρίως στὸ μορφολογικὸ καὶ τὸ λεξιλογικὸ ἐπίπεδο. Ἔχουμε μορ-
φολογικὲς ἐπιλογὲς ποὺ παραπέμπουν στὴ διαμορφούμενη λόγια νεοελλη-
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νικὴ τοῦ 19ου αἰώνα, ὅπως ἀναύξητους ἀορίστους (ἄρχισε ἀντὶ ἤρχισε),
μέλλοντες τοῦ τύπου θέλω σᾶς ὑποδείξει, ἀλλὰ καὶ λέξεις ὅπως ἀγκαλὰ (=
μολονότι), ὠρτσάρισε, ἐτιμόνισε, ἐμαζώχτηκαν, εἰμποροῦμεν, κυττάζοντας,
ἄργητα, ἐλόγιαζαν κ.λπ. Καὶ βέβαια, ἀποδίδεται ἐντελῶς διαφορετικὰ τὸ
ὕφος τοῦ Τομπάζη, ἂς ποῦμε, ἀπὸ τὸ ὕφος τοῦ Δημητρίου Ὑψηλάντη. Θὰ
εἶχε ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον μιὰ ἔρευνα ἡ ὁποία θὰ ἀναζητοῦσε τὰ πρωτό-
τυπα τῶν ἐγγράφων αὐτῶν καὶ θὰ τὰ συνέκρινε μὲ τὴν κατ’ ἐκτίμηση ἀπό-
δοσή τους ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντη.

Πέρα, ὅμως ἀπὸ τὶς γλωσσικὲς καὶ φιλολογικὲς γνώσεις καὶ γενικότερες
πνευματικὲς δεξιότητες τοῦ Παπαδιαμάντη, τὰ δύο συγκεκριμένα ἔργα
μᾶς παρέχουν ἄλλη μιὰ εὐκαιρία νὰ θαυμάσουμε τὸ συγγραφικό του ἦθος
καὶ τὸ πάθος του γιὰ ἀκριβολογία, τὸ ὁποῖο ὑπερβαίνει κατὰ πολὺ τὸ
πλαίσιο τῆς ἁπλῆς ἐπαγγελματικῆς εὐσυνειδησίας. 

Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἀναγρά-
φει τὶς ἡμερομηνίες τῶν διάφορων γεγονότων. Ὡς γνωστόν, τόσο ὁ Γόρδων,
ὅσο καὶ ὁ Φίνλεϋ ἀναγράφουν τὶς ἡμερομηνίες σύμφωνα μὲ τὸ γρηγοριανὸ
(τὸ λεγόμενο «νέο» ἡμερολόγιο)24. Ὁ Παπαδιαμάντης αἰσθάνεται τὴν
ἀνάγκη νὰ μεταφέρει τὶς ἡμερομηνίες αὐτὲς στὸ ἰουλιανὸ (τὸ λεγόμενο
«παλαιὸ» ἡμερολόγιο), τὸ ὁποῖο ἴσχυε στὶς μέρες του στὴν Ἑλλάδα. Τὸ
πρῶτο ποὺ παρατηρεῖ κανεὶς εἶναι ὅτι, ἐνῶ κατὰ τὸν χρόνο τῆς μετάφρα-
σης ἡ διαφορὰ «παλαιοῦ» καὶ «νέου» ἡμερολογίου εἶναι 13 ἡμέρες, ὁ Πα-
παδιαμάντης ὑπολογίζει ὅλες τὶς ἰουλιανὲς ἡμερομηνίες ἀφαιρώντας 12
ἡμέρες. Καὶ αὐτό, διότι ἡ 13η ἡμέρα προστέθηκε μετὰ τὸ 190025, καὶ ἑπο-
μένως κατὰ τὴν ἐποχὴ ποὺ διαδραματίζονταν τὰ ἱστορούμενα γεγονότα
ἴσχυε ἡ διαφορὰ τῶν 12 ἡμερῶν. Ἀξιοθαύμαστη εἶναι ἡ προσοχὴ τὴν ὁποία
δείχνει στὸν ὑπολογισμὸ τῆς διπλῆς ἡμερομηνίας καὶ ὁ σεβασμὸς τῶν λε-
πτομερειῶν. Εἶναι ἄξιο παρατήρησης, γιὰ παράδειγμα, ὅτι, ἐνῶ συστημα-
τικὰ ἀναγράφει διπλὴ τὴν ἡμερομηνία, σὲ μερικὲς περιπτώσεις ἀναγράφει
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24 Σὲ πρόσφατη μετάφραση τοῦ ἔργου (Thomas Gordon, Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐπανάστασης, μετάφραση Ἀλεξάνδρα Κατσώνη, ἐκδ. Ἀρχιπέλαγος, Ἀθήνα 2010,
τόμοι 2), οἱ ἡμερομηνίες τοῦ Γόρδωνος χαρακτηρίζονται λανθασμένα ὡς ἡμερομη-
νίες τοῦ «παλαιοῦ ἡμερολογίου».

25 Από 12 Μαρτίου 1800 μέχρι 12 Μαρτίου 1900 (τοῦ γρηγοριανοῦ ἡμερολογίου) ἡ δια-
φορὰ ἦταν 12 ἡμέρες. Ἀπὸ 13 Μαρτίου 1900 μέχρι 13 Μαρτίου 2100 (τοῦ γρηγο-
ριανοῦ ἡμερολογίου) ἡ διαφορὰ εἶναι 13 ἡμέρες.



μόνο τὴν ἡμερομηνία τοῦ ἀγγλικοῦ πρωτοτύπου. Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς
ὑπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Ὅταν, αἴφνης, χρειάζεται νὰ μεταφέρει
τὴν ἡμερομηνία 12 Σεπτεμβρίου 1683 (λύση τῆς πολιορκίας τῆς Βιέννης),
τὴν ἀφήνει ὡς ἔχει. Καὶ ὀρθῶς. Γνωρίζει προφανῶς ὁ πολυγνώστης καὶ λε-
πτολόγος Παπαδιαμάντης, καὶ κατέχει ὡς ἀποταμιευμένη γνώση, πρό-
σφορη σὲ πρώτη ζήτηση, χωρὶς τὴ συνδρομὴ βοηθημάτων, αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς
ἀνακαλύψαμε ὕστερα ἀπὸ πολύωρη ἔρευνα σὲ βιβλία καὶ διαδίκτυο: ὅτι ἡ
Μεγάλη Βρετανία καὶ οἱ ἀποικίες της ἀποδέχθηκαν τὸ νέο ἡμερολόγιο τὸ
175226. Ἔτσι τὴν ἡμερομηνία τοῦ 1683, ποὺ εἶναι προγενέστερη τοῦ 1752,
τὴν ἀφήνει ὡς ἔχει. Θεωρεῖ ὅτι ὁ Ἄγγλος συγγραφέας τὴν ἀναγράφει σύμ-
φωνα μὲ τὸ ἰουλιανὸ (παλαιὸ) ἡμερολόγιο, τὸ ὁποῖο τότε ἴσχυε καὶ στὴν
Ἀγγλία, καὶ ἑπομένως δὲν χρειάζεται ἡ ἀναγωγή. Ἀντιστοίχως, ὅταν με-
ταφράζει ἔγγραφα συνταγμένα ἀπὸ Ἕλληνες, ἀφήνει τὶς ἡμερομηνίες
ποὺ ἐνυπάρχουν σὲ αὐτὰ ὡς ἔχουν, γιατὶ αὐτὲς ἤδη ἀνήκουν στὸ ἰουλιανὸ
ἡμερολόγιο27.

Στὸν ὑπολογισμὸ τῆς διαφορᾶς, παρόλο ποὺ εἶναι μιὰ πολὺ συχνὴ καὶ
κουραστικὴ διαδικασία, δὲν δουλεύει μηχανικά. Ἔτσι, ὅταν πρόκειται γιὰ
ἡμερομηνίες τέλους Φεβρουαρίου, λαμβάνει ὑπόψη του τὰ δίσεκτα ἔτη καὶ
ὑπολογίζει ἀνάλογα. Σὲ μία μάλιστα περίπτωση, ὅπου χρειάζεται νὰ γρά-
ψει ὡς ἰουλιανὴ ἡμερομηνία τὴν 29η Φεβρουαρίου, τὸ ἐπισημαίνει καὶ στὴν
ὤα τοῦ χειρογράφου του: «Τὸ ἔτος 1828 ἦτο δίσεκτον». Φτάνει ἀκόμα καὶ
νὰ διορθώσει ἡμερομηνία τοῦ Γόρδωνα, ὅταν διαπιστώνει ὅτι αὐτὴ βρίσκε-
ται σὲ δυσαρμονία μὲ τὸ ὑπόλοιπο κείμενο τοῦ συγγραφέα.

Ὁ κατάλογος τῶν πραδειγμάτων ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν ἀγχίνοια, τὴν
ἐκπληκτικὴ εὐρυμάθεια, τὴ μοναδικὴ ἱκανότητα διείσδυσης στὸ πνεῦμα καὶ
τὴν ψυχὴ μιᾶς ξένης γλώσσας, τὴν τετράγωνη λογικὴ καὶ κυρίως τὴν
ἀδιάπτωτη αἴσθηση εὐθύνης τοῦ Παπαδιαμάντη μεταφραστῆ καὶ  ἱστο-
ρικῶν ἔργων εἶναι ἀτελείωτος. Τελειώνω, λοιπόν, ἐπικαλούμενος τὰ ἴδια τὰ
κείμενα: τὴ μετάφραση τοῦ Φίνλεϋ ποὺ ἤδη ἔχει ἐκδοθεῖ καὶ τὴ μετάφραση
τοῦ Γόρδωνος, ἡ ἔκδοση τῆς ὁποίας, σὺν Θεῷ, θὰ ὁλοκληρωθεῖ σύντομα.
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26 Τὴν Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου τοῦ ἰουλιανοῦ ἡμερολογίου τὴν διαδέχθηκε ἡ Πέμπτη,
14 Σεπτεμβρίου τοῦ γρηγοριανοῦ.

27 Ὅπως, π.χ., στὸ «Μνημόνιο πρὸς τὴ Μεγάλη Ἀρχή», στὸ παράρτημα τοῦ κεφαλαίου
Α΄, 1ου βιβλίου, Α΄ τόμου.
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Ο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΙ ΤΣΕΧΩΦ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ «ΤΕΣΣΑΡΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ»

ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΗΓΗ ΤΟΥΣ*

Ἡ ἔρευνα, ἀπὸ τὴν ὁποία προέκυψαν οἱ γαλλικὲς πηγὲς τῶν μεταφράσεων
τῶν τεσσάρων διηγημάτων τοῦ Τσέχωφ ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάν -
τη, ξεκίνησε ἀπὸ τὰ Ἅπαντα τοῦ Ρώσου συγγραφέα. Μιὰ προσεκτικὴ ἐξέ-
ταση τῆς ἀλληλογραφίας ἀνάμεσα στὸν Τσέχωφ καὶ στοὺς Ἕλληνες με-
ταφραστὲς Ἀγαθοκλῆ Κωνσταντινίδη καὶ Παῦλο Λέφα, μοῦ ἐπέτρεψε νὰ
διευκρινίσω τὸ πλαίσιο ὑποδοχῆς, γύρω στὰ 1900, τοῦ ἔργου τοῦ Ρώσου για-
τροῦ-λογοτέχνη στὴν Ἑλλάδα1. Ἀποτέλεσμα τῆς ἔρευνας ἦταν ὁ ἐντοπι σμὸς
τῶν τεσσάρων τσεχωφικῶν διηγημάτων ποὺ μεταφράστηκαν στὰ γαλ λικὰ
ἀπὸ τὸν Leon Golschmann καὶ τὸν Hernest Jaubert, καὶ ποὺ ἀποτελοῦν τὴν
πηγὴ τῶν νεοελληνικῶν μεταφράσεων τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη2. Οἱ

* Ἡ ἐπιμέλεια τῆς ἑλληνικῆς μετάφρασης ὀφείλεται στὸν Βασίλη Δημογεροντάκη, τὸν
ὁποῖον εὐχαριστῶ θερμά.

1 A. P. Čechov, Pol’noe sobranie socinenij I pisem: v 30 t. Socinenija: v 18 t., A. N. SSSR·
Dolotova L. M., Ornatskaja T. I., Sakharova E. M., Chudakov A. P., Primecanija, In.
mirovoj lit. im. A. M. Gor’kogo, Nauka, Μόσχα, 1974-1982, 8. [Rasskazy. Povesti],
1892-1894, σ. 496. Τὸ πρῶτο τσεχωφικὸ διήγημα ποὺ μεταφράστηκε ἀπὸ τὸν Κων-
σταντινίδη ἦταν τὸ «Ἔργον τέχνης» στὰ Παναθήναια, ἔτος Α΄, τόμος 1 (Ὀκτώβριος
1900 - Μάρτιος 1901), 2, σσ. 64-67, μὲ τὴν ὑποσημείωση: «Ὁ συγγραφεὺς τοῦ διη-
γήματος τούτου, Ἀντώνιος Τσέχωφ, εἶναι ὁ δημοτικώτερος καὶ ὁ μᾶλλον ἀναγινω-
σκόμενος ἐκ τῶν συγχρόνων ἐν Ρωσσίᾳ διηγηματογράφων. Προσεχῶς θέλομεν δη-
μοσιεύσει τινὰ περὶ αὐτοῦ μετὰ τῆς εἰκόνος του» (64). Ἡ φωτογραφία μὲ τὸ
βιογραφικὸ τοῦ Τσέχωφ θὰ δημοσιευτεῖ στὰ Παναθήναια, ὅ.π., 5, σ. 178.

2 Γιὰ τὴν πατρότητα τῶν παπαδιαμαντικῶν μεταφράσεων, βλ. Λ. Τριανταφυλλοπού-
λου, «Ἄγνωστες καὶ σχεδὸν ἄγνωστες μεταφράσεις τοῦ Παπαδιαμάντη», Νέα
Ἑστία 1747 (Ἰούλ.-Αὔγ. 2002). Παπαδιαμαντικὰ Τετράδια 7, Ἀφιέρωμα στὸν με-
ταφραστὴ Παπαδιαμάντη, ἐπιμ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Δόμος, Ἀθήνα 2006.
Ν. Δ.. Τριανταφυλλόπουλος καὶ Λ. Τριανταφυλλοπούλου, Ὁ παρδαλὸς Συρικτὴς τῆς
Ἐμλίνης. Γιὰ τὸν μεταφραστὴ Παπαδιαμάντη, Νεφέλη 2007. Τὰ τσεχωφικὰ διη-
γήματα σὲ μετάφραση Παπαδιαμάντη δημοσιεύτηκαν στὸ Ἀντωνίου Παύλοβιτς



γαλλικὲς μεταφράσεις δημοσιεύτηκαν στὴ γαλλικὴ ἐφημερίδα La Revue
Hebdomadaire τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 19003.

Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ διαβάσει αὐτὸ τὸ
τεῦχος τοῦ γαλλικοῦ περιοδικοῦ, μιὰ καὶ γνώριζε ἀπὸ πρὶν τὰ δημοσιεύμα -
τα τοῦ παρισινοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου τοῦ περιοδικοῦ, τῆς Librairie Plon, ποὺ
εἶχε ἱδρυθεῖ στὴ γαλλικὴ πρωτεύουσα πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια (1892). Τὸ
1884, ἡ Librairie εἶχε δημοσιεύσει καὶ διανείμει τὴν πρώτη γαλλικὴ
μετάφραση τοῦ ἔργου τοῦ Ντοστογιέφσκι Le crime e le châtiment, ποὺ ὁ Πα-
παδιαμάντης πέντε χρόνια ἀργότερα ἀπέδωσε στὰ ἑλληνικὰ μὲ τὸν τίτλο
Τὸ ἔγκλημα καὶ ἡ τιμωρία4. Ἡ προσοχὴ τοῦ Σκιαθίτη συγγραφέα ἐπι-
κεντρώθηκε τώρα στὴ σελίδα 401 τοῦ La Revue, ὅπου ἄρχιζε ἕνα μικρὸ
ἀφιέρωμα στὸν Ρῶσο γιατρὸ-λογοτέχνη Ἄντον Τσέχωφ· τὸ ἀφιέρωμα
ἀποτελεῖτο ἀπὸ μιὰ σύντομη εἰσαγωγὴ μὲ τίτλο Quatre Nouvelles de
Tchékhov καὶ τέσσερα διηγήματα: Pensionnaire, Angoisse, Le drame καὶ
Il a trop exagéré. Συνολικὰ δηλαδὴ 27 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης καὶ
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Τσέχωφ, Τέσσαρα διηγήματα, μτφρ. Ἀλ. Παπαδιαμάντης. Πρόλογος Ζήσιμος Λο-
ρεντζάτος, Δόμος, Ἀθήνα 2002.

3 M. Miano, «Toska-Angoisse - Πόνος βαθύς. A proposito di una traduzione di Alèxan-
dros Papadiamantis», στὸ Aspetti di linguistica e dialettologia neogreca [Quaderni del
Dipartimento di Filologia Moderna 17], Acireale-Roma 2008, σσ. 75-90.

4 M. Miano, «Dostoevskij, Papadiamantis, Roidis e la traduzione greca di Delitto e Ca-
stigo», στὸν τόμο Il Verismo fra Sicilia e Grecia, Atti dell’Incontro Internazionale (Ca-
tania, 16 dicembre - Mineo 17 dicembre 2005), ἐπιμέλεια Anna Zimbone, Università
degli Studi di Catania [Quaderni del Dipartimento di Filologia Moderna 11], Κατάνη
2008, σσ. 35-55. Τὸ ἔργο τοῦ Ντοστογιέφσκι, γνωστὸ μὲ τὸν συνηθισμένο τίτλο Τὸ
ἔγκλημα καὶ ἡ τιμωρία, τιτλοφορεῖται στὰ ρωσικὰ Prestuplenie i Nakazanie, ποὺ θὰ
ἔπρεπε νὰ ἀποδίδεται Τὸ ἀδίκημα καὶ ἡ ποινή, ἐπειδὴ προέρχεται ἀπὸ τὴν πραγμα-
τεία τοῦ ἰταλοῦ νομικοῦ καὶ διαφωτιστῆ Μπεκαρία (Cesare Beccaria) Περὶ ἀδικη-
μάτων καὶ ποινῶν (Dei delitti e delle pene, 1802, 1823). Τὸ ζήτημα στὸν ἑλληνικὸ
τίτλο προκύπτει ἀφε νὸς ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ ἄρθρου πού, ὅπως γνωρίζουμε, δὲν
ὑπάρχει στὴ ρωσικὴ γλῶσ σα, ἀφετέρου ἀπὸ τὴν ἀπόδοση τῆς λέξης nakazanie, ποὺ
σημαίνει «ποινὴ» καὶ ὄχι «τιμωρία». Τὸ γεγονὸς ὀφείλεται στὸ ὅτι ἡ μετάφραση τοῦ
Παπαδιαμάντη (Τὸ ἔγκλημα καὶ ἡ τιμωρία), ἔτσι ὅπως καὶ ἡ πρώτη ἰταλικὴ με-
τάφραση, βασίστηκε στὴ γαλλικὴ ἀπόδοση τοῦ Victor Dérély, μὲ τίτλο Le Crime et
le châtiment (Librairie Plon, Paris 1884). Ἡ ρωσικὴ λέξη nakazanie ἀποδίδεται στὰ
γαλλικὰ εἴτε châtiment εἴτε peine, ἀλλὰ ὁ γάλλος μεταφραστὴς Dérély ἀποφάσισε
νὰ ἀποδώσει châtiment, ποὺ στὰ ἑλληνικὰ μπορεῖ νὰ εἶναι μόνο τιμωρία.



τῆς εἰ σαγωγῆς: μιὰ δουλειὰ καθόλου δύσκολη γιὰ
ἕναν ἔμπειρο μεταφραστή. Ἡ ἑλληνικὴ μετάφραση
τῶν κειμένων ἐμφανίστηκε μὲ διαφορετικὴ σειρὰ
στὴν ἐφημερίδα Τὸ Ἄστυ ἀπὸ τὶς 26 Αὐγούστου
ἕως τὴν 1η Σεπτεμβρίου 1901 μὲ τοὺς τίτλους: Οἱ
οἰκότροφοι, Γέννησις δράματος, Τὸ παράκαμε καὶ
Πόνος βαθύς.

Τὰ παπαδιαμαντικὰ κείμενα ἀποτελοῦν στὴν
πραγματικότητα μιὰ περίπλοκη περίπτωση διπλῆς
μετάφρασης ἢ μετάφρασης σὲ δύο ἐπίπεδα: ἀπὸ τὰ
ρωσικὰ στὰ γαλλικὰ καὶ ἀπὸ τὰ γαλλικὰ στὰ ἑλλη-
νικά. Ὁ Παπαδιαμάντης, ἀναλαμβάνοντας τὸ δεύ-
τερο σκέλος τῆς μετάφρασης, ἀπέδωσε μαζὶ καὶ τὰ
σφάλματα ποὺ διαπράχθηκαν ἀπὸ τοὺς Γάλλους
μεταφραστές, τὸν Leοn Golschmann καὶ τὸν Hernest
Jaubert, οἱ ὁποῖοι συ νερ γάζονταν μὲ τὸ ψευδώνυμο
Hellé5. Ἡ γλωσσική, διαλεκτικὴ καὶ αὐτοκριτικὴ
ἐπίγνωση τοῦ λόγου, θὰ ἐπιτρέψει στὸν Πα παδια-
μάντη νὰ λάβει μιὰ σαφὴ θέση στὴ στρατηγικὴ τῆς
μετάφρασής του. Βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μὲ ἑλ -
ληνικὲς μεταφράσεις ποὺ δὲν στρεβλώνουν τὸ ἀρχικὸ
γαλλικὸ κείμενο καὶ ποὺ εἶναι στὸ σύνολό τους σω-
στές, ὄχι ὅμως μηχανικές.

Σὲ αὐτὰ τὰ τέσσερα διηγήματα ὁ Α. Τσέχωφ
ἐξηγεῖ λίγο ἢ καθόλου, ἀφήνοντας τὴ φαντασία τοῦ
ἀναγνώστη νὰ παρέμβει σὲ παύσεις, σὲ στιγ μὲς
ἀγωνίας καὶ προβληματισμοῦ, ὅπου τὸ ἄρρητο, τόσο

σημαντικό, ὅπως τὸ ρητό, ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ μιὰ γλώσσα χειρονομίας
ἢ προβάλλεται μέσα ἀπὸ θορύβους. Ὁ Παπαδιαμάντης, πού, ὅπως ὁ Τσέ-
χωφ, ἔβλεπε συ χνὰ μὲ χιοῦμορ αὐτὸ ποὺ ἔνιωθε μὲ τραγικότητα, δὲν θὰ
μποροῦσε νὰ μὴν εἶναι γοητευμένος. Ὁ τραγικὸς τόνος, ποὺ πα ρουσιάζεται
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5 Βλ. σχετικὲς πληροφορίες στὸν J.-C. Polet, Patrimoine littéraire européen, 1-14, 12
Mondialisation de l’Europe 1885-1922, Boeck, Βρυξέλλες 1992-2003, καὶ στὸν B.
Wilfert, «Cosmopolis et l’homme invisible - Les importateurs de littérature étranger
en France, 1885-1914» στὸ Actes de la recherche en sciences sociales 144 (2002/4),
Le Seuil, Παρίσι, σσ. 33-46.



ἐπίσης ἰσχυρὸς στὸ πρωτότυπο ἔργο τοῦ Ἕλληνα συγ γραφέα, προσπαθεῖ
συχνὰ νὰ δώσει φωνὴ στὶς πιὸ θλιβερὲς εἰκόνες τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης,
καὶ ἔχουμε τὴν ἐντύπωση ὅτι τὰ θέματα τῶν διηγημάτων τοῦ Τσέχωφ ἀνή-
κουν στὸν «κανόνα» τοῦ Παπαδιαμάντη, ὁ ὁποῖος μὲ τὶς δικές του μετα-
φράσεις τὰ θεώρησε κατάλληλα για τὸν Ἕλληνα ἀναγνώστη.

Τὸ εἰσαγωγικὸ ἄρθρο
Γιὰ νὰ βοηθήσει τὸν ἀναγνώστη στὴν κατανόηση τοῦ κειμένου καὶ τοῦ
συγγραφέα, ὁ Παπαδιαμάντης μετέφρασε τὶς σελίδες τοῦ μικροῦ ἀφιερώ-
ματος τοῦ La Revue ἀρχίζοντας μὲ τὸ ἄρθρο τῆς παρουσίασης τοῦ Ρώσου
συγγραφέα καὶ τοῦ ἔργου του. Ἡ ἀπόδοση τοῦ τίτλου ἦταν ΤΕΣΣΑΡΑ ΔΙΗ-
ΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΣΕΧΩΦ, ὅπου προστέθηκε ὡς ὑπότιτλος Ὁ Μωπασσᾶν
τῆς Ρωσσίας (ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ βρίσκεται στὸ κείμενο). Ἡ μετάφραση τοῦ
Παπαδιαμάντη δημοσιεύτηκε στὴν ἐφημερίδα Τὸ Ἄστυ στὶς 30 Αὐγούστου
1901 στὴ σελίδα τῶν μικρῶν ἀγγελιῶν καὶ τῶν εἰδήσεων τῆς τελευταίας
ὥρας. Ἡ δημοσίευση ἔχει μορφὴ ἀγγελίας, ὅπου δίνεται ἡ πληροφορία τῆς
ἐπικείμενης παρουσίασης στὴν ἐφημερίδα τῶν τεσσάρων διηγημάτων.
Τὴν ἀγγελία ἀκολουθεῖ ἡ μετάφραση τοῦ Παπαδιαμάντη, ποὺ εἶναι πολὺ
πιστὴ στὸ γαλλικὸ πρωτότυπο καὶ καταδεικνύει τὴν καλὴ γνώση τῶν γαλ-
λικῶν ἀπὸ τὸν συγγραφέα.

Σὲ σύγκριση μὲ τὸ ἀρχικὸ κείμενο, οἱ παραλείψεις εἶναι ἥσσονος ση μα-
σίας, ἰδίως ὅταν ἀφοροῦν περιττὲς γιὰ τὸν Ἕλληνα ἀναγνώστη πληροφο-
ρίες, ὅπως ἡ ἀφαίρεση τῆς λέξης «Ρωσίας» κοντὰ στὸ Τα γκανρόγκ, γε-
νέτειρα τοῦ Τσέχωφ καὶ κέντρο μιᾶς ἱστορικῆς ἑλληνικῆς κοινότητας
στὸν Εὔξεινο Πόντο. Τὸ σχῆμα τῆς μετάφρασης σέβεται τὴ μορφοσυντα-
κτικὴ κατασκευὴ τοῦ γαλλικοῦ κειμένου· τὰ περιθώρια ἐλευθερίας εἶναι πε-
ριορισμένα, ἰδίως στὴν ἁπλοποίηση τῆς τρίτης πα ραγράφου (Ses dernières
«Etudes»). Ἰδιαίτερη προσοχὴ δίνεται στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ λεξιλογικοῦ πε-
δίου ὅταν ἀποδίδει στὰ ἑλληνικὰ τὶς λέξεις humoristiques / humoriste (ἐπίθ.
- οὐσιαστ.) μὲ δύο διαφορετικῆς ρίζας ὅρους: récits humoristiques = οὐμο-
ριστικὰ διηγήματα καὶ humoriste = μεθυγράφος. Εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ ση-
μειωθεῖ ὅτι ἡ ἐτυμολογία τοῦ λήμματος μεθυγράφος μὲ τὶς παραπομπές
του, μαρτυρεῖται στὸ πρῶτο ἱστορικὸ λεξικὸ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας Συ-
ναγωγὴ νέων λέξεων ὑπὸ τῶν λογίων πλασθεισῶν ἀπὸ τῆς Ἁλώσεως μέ-
χρι τῶν καθ’ ἡμᾶς χρόνων τοῦ Στέφανου Κουμανούδη, ποὺ κυκλοφόρησε
τὸ 1900:
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* μέθυ, τό. Οὕτω τὸ παρὰ Γάλλοις καὶ ἄλλοις Φράγκοις humeur τὸ ἐν τῆ λο-
γοτεχνίᾳ, ὠνόμασεν ὁ Ν. Κορέσιος ὁ ἐκδότης τῆς «Ἐκλεκτικῆς» ὃν πολλοὶ
ἠκολούθησαν […] Ἴδε καὶ τὰς ἑξῆς λέξεις 5, ὧν οὐδεμίαν ἠξίωσαν ἀναγραφῆς
οἱ λεξικογράφοι Κοντόπουλος, Βλάχος6. 

Ὑπάρχει μόνον ἕνα σημασιολογικὸ λάθος στὴν ἑλληνικὴ ἀπόδοση τοῦ ἀρ -
θριδίου, ἐπειδὴ ὁ Παπαδιαμάντης δὲν κατάλαβε τὸ νόημα τοῦ τίτλου τοῦ
τσεχωφικοῦ διηγήματος: Tête à l᾽évent. Ὁ ρωσικὸς τίτλος Poprygun’ja
ἀναφέρεται στὴν πρωταγωνίστρια Ὄλγα Ἰβάνοβνα, μιὰν ἐπιπόλαιη μι-
κροαστὴ πού, νομίζοντας ὅτι ἔχει σχηματίσει λογοτεχνικὸ κύκλο μὲ μέ-
τριους καλλιτέχνες καὶ ἀπατεῶνες, παραμελεῖ τὸν ἄντρα της, ἕναν ἔξυπνο
καὶ σεμνὸ γιατρό. Ἡ ἔκφραση τῆς γαλλικῆς ἀργκὸ Tête à l᾽évent μετα-
φράστηκε στὰ ἑλληνικὰ Κεφαλὴ τοῦ ἀνέμου [Tête - Κεφαλὴ καὶ (e)vent
τοῦ ἀνέμου], ποὺ δὲν ἔχει νόημα. Ἂν ὁ Παπαδιαμάντης γνώριζε τὴν ἱστο-
ρία τῆς Ὄλγας Ἰβάνοβνα, θὰ εἶχε κατανοήσει ὅτι ἡ ἔκφραση «Tête à
l᾽évént», ποὺ ὀρθὰ ἀποδίδει τὸ ρωσικὸ Poprygun’ja, προσδιόριζε ἐκείνη τὴν
εἰδικὴ κατηγορία γυναικῶν, τὴν ὁποία χαρακτήριζε μὲ τὸν ὅρο «σοῦσες-
μαροῦσες»7. Ἡ λέξη τοῦ ἀρθριδίου «intellectuels» εἶναι σὲ εἰσαγωγικὰ κα -
τὰ γαλλικὴ τυπογραφικὴ συνήθεια τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, προκειμένου νὰ δη-
λωθοῦν οἱ νεολογισμοί. Ἡ μετάφραση αὐτῆς τῆς λέξης πρέπει νὰ εἶχε
προκαλέσει, τὰ τελευταῖα χρόνια τοῦ δέκατου ἔνατου αἰώνα, κάτι περισ-
σότερο ἀπὸ ἀμηχανία, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ τὴ φορὰ ὁ Παπαδιαμάντης δὲν ἀντι-
μετώπισε καμιὰ δυσκολία στὴν ἑρμηνεία τοῦ λήμματος, ποὺ μετέφρασε μὲ
τὸ οὐσιαστικὸ φρενολήπτης. Ὁ γαλλικὸς ὅρος «intellectuel» ὡς οὐσιαστικὸ
εἶχε ἀρχίσει νὰ ἐξαπλώνεται γύρω στὰ 1895 στὸ πλαίσιο τῆς περίφημης
«Ὑπόθεσης Ντρέιφους» καὶ ἀφοροῦσε ὁμάδα «μὴ στρατιωτικῶν», οἱ ὁποῖοι
παρενέβησαν σὲ μιὰν ὑπόθεση ποὺ θεωρεῖτο ἀποκλειστικὰ δικαιοδοσία τῆς
στρατιωτικῆς κάστας. Ἐκεῖνα τὰ χρόνια ὁ ὅρος καταγραφόταν πάντα μὲ
πλάγιους χαρακτῆρες ἢ σὲ εἰσαγωγικά, ὅπως ἐμφανίζεται στὸ La Revue,
γιὰ νὰ ὑποδηλώσει, συνήθως ἀρνητικά, ὅσους παραβλέπουν τὴν πραγμα-
τικότητα, προκειμένου νὰ βροῦν καταφύγιο στὴν ἀφαίρεση. Ἡ λέξη αὐτή,
λοιπόν, δημιουργήθηκε μὲ μιὰν ἰσχυρὰ ἀρνητικὴ σημασία ποὺ ἐξακολου-
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6 Στεφάνου Κουμανούδη, Συναγωγὴ νέων λέξεων ὑπὸ τῶν λογίων πλασθεισῶν ἀπὸ τῆς
Ἁλώσεως μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς χρόνων, 2 τόμ., ἐκδ. «Βιβλιοθήκη Μαρασλῆ»,
Ἀθῆναι 1900, τόμ. Β´, σ. 633.

7 Βλ. τὰ διηγήματα «Τὸ Πνίξιμο τοῦ παιδιοῦ» (1900) καὶ «Ἡ Ντελησυφέρω» (1904).



θεῖ νὰ ὑφίσταται, ὅταν ὁ Παπαδιαμάντης λίγα χρόνια ἀργότερα τὴν με-
ταφράζει φρενολήπτης8.

Μερικὲς παρατηρήσεις γιὰ τὰ διηγήματα9

Γέννησις Δράματος: Ὁ τίτλος στὰ ρωσικὰ εἶναι Drama καὶ στὰ γαλλικὰ
Le Drame, ἕνας ὅρος ποὺ περιλαμβάνει τὰ δύο συστατικὰ τῆς ἱστορίας: ἕνα
θεατρικὸ ἔργο καὶ ἕνα ἀνθρώπινο δράμα, ἢ μᾶλλον ἕνα βασανιστήριο. Οἱ
ὅροι ποὺ ὁ Παπαδιαμάντης χρησιμοποιεῖ, γιὰ νὰ ἀποδώσει τὶς δύο αὐτὲς
ἔννοιες, εἶναι δρᾶμα καὶ βασανιστήριον, ἀπὸ τὶς ὁποῖες, ὅμως, καμιὰ δὲν
ἐμπεριέχει τὴν ἔννοια τῆς ἄλλης. Ἐὰν ὁ τίτλος ἦταν Τὸ δρᾶμα ἢ Τὸ βα-
σανιστήριον, ὁ Ἕλληνας ἀναγνώστης δὲν θὰ ἦταν σὲ θέση νὰ καταλάβει
ἀμέσως τὸ σχετικὸ περιεχόμενο. Ὁ Παπαδιαμάντης κρατᾶ ἀποστάσεις
ἀπὸ τὴν κυριολεκτικὴ μετάφραση καὶ ἀποφασίζει νὰ δώσει σαφήνεια καὶ
ἀκρίβεια στὸν ὅρο δρᾶμα μὲ τὴν προσθήκη τῆς λέξης Γέννησις. Μὲ αὐτὴ
τὴ λύση, ὁ ἑλληνικὸς τίτλος εἶναι ἀπόλυτα δικαιολογημένος, δεδομένου ὅτι
σημαίνει ἕνα ὀδυνηρὸ δραματικὸ κρεσέντο ἑνὸς βασανιστηρίου, τὸ ὁποῖο θὰ
κορυφωθεῖ μὲ μιὰ βίαιη πράξη. Ἡ γαλλικὴ μετάφραση τοῦ κειμένου εἶναι
σωστή, καὶ ἔχει μόνο τρία λάθη, ἀντίστοιχα στὶς τρεῖς λέξεις ποὺ ἔμειναν
ἀκατανόητες (Dielo, kammerjunker καὶ Voix de rogomme)10.

Τὸ παράκαμε: Σὲ αὐτὸ τὸ διήγημα, σὲ βαθμὸ μεγαλύτερο ἀπὸ τὰ ἄλλα, ἔχει
κανεὶς τὴν ἐντύπωση ὅτι ὁ Ἕλληνας ἀναγνώστης δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶ πὼς
διαβάζει ἕνα κείμενο προερχόμενο ἀπὸ πολὺ μακρινὴ χώρα καὶ μὲ πολὺ δια-
φορετικὴ γλώσσα, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι μεσολαβεῖ τὸ ἀντίστοιχο γαλλικό.
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ προϋποθέτει τὴ χρήση λέξεων ποὺ χαρακτηρίζουν τὴ ρω-
σικὴ κουλτούρα καὶ ποὺ εἶναι δύσκολο νὰ μεταφραστοῦν (ἤ, ἐν πάσῃ πε-
 ριπτώσει, δύσκολο νὰ κατανοήσει κανείς), ὅπως στὴν περίπτωση τοῦ telega,
τῆς μικρῆς ξύλινης ἅμαξας, παραδοσιακῆς τοῦ ρωσικοῦ δέκατου ἔνατου 

316 MATTEO MIANO

8 Ὁ πολὺ σπάνιος ὅρος «φρενολήπτης» φαίνεται πὼς δὲν ἀποτελεῖ νεολογισμό, ἐπειδὴ
βρίσκεται σὲ ἕνα ἐκκλησιαστικὸ ἔργο μὲ τίτλο «Ποίημα» (1812) τοῦ Παρθένιου
Ἱεροδιακόνου, ἑνὸς ἀπὸ τοὺς πρώτους ἱδρυτὲς καὶ διδασκάλους τοῦ Σχολαρχείου τῆς
Βυτίνας. Τὸ «Ποίημα» δημοσιεύθηκε στὴν Πανδώρα τὸ 1869 (β´ τόμ., σ. 465).

9 Ἐκτενέστερη μελέτη γιὰ τὸ θέμα ἐκπονεῖ ὁ M. Miano, Papadiamantis e I faraoni di
Cechov. Genesi di quattro traduzioni, (ὑπὸ ἔκδοση), ὅπου τὰ τέσσερα διηγήματα δη-
μοσιεύονται στὰ ρωσικά μὲ τὴ γαλλικὴ καὶ τὴν ἑλληνικὴ ἀπόδοσή τους.

10 Βλ. στὸ ἴδιο.
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Ὁ Ἀντὸν Τσέχωφ (1860-1904).

Φαραώνια σὲ ἕνα ρωσικὸ χαρακτικὸ τοῦ 1866.

Τὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ στὸ La Revue.



αἰῶνα, ἢ τοῦ versta, ρωσικῆς μονάδας μέτρησης ἀποστάσεων. Λίγοι ἀνα -
γνῶστες, εἴτε Γάλλοι εἴτε Ἕλληνες, μποροῦν νὰ καταλάβουν τί σημαίνουν
οἱ ὅροι αὐτοὶ χωρὶς ἐπαρκὴ πολιτιστικὴ μόρφωση, καὶ ὁ Παπαδιαμάντης
ἐπέλεξε νὰ διατηρήσει στὴ μετάφραση τοὺς πρωτότυπους ὅρους, διότι, μὲ
τὴν ἀπόδοση τοῦ ὅρου telega σὲ «κάρο» ἢ παρόμοια συνώνυμα, ἢ μὲ τὴν «με-
τατροπὴ» τῆς versta, θὰ ἦταν χαμένη μιὰ σπουδαίας σημασίας πολιτιστικὴ
συνιστώσα, ἐνῶ ἡ χρήση τῶν ρωσικῶν ὅρων δημιουργεῖ μιὰν ἀτμόσφαιρα
ἐξωτισμοῦ.

Εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ λεξιλογικὲς ἐπιλογὲς τοῦ Τσέχωφ ἔχουν ἀκριβὴ ση-
μασιολογικὴ ἀξία καὶ εἶναι ἐγγεγραμμένες σὲ ἕνα σύστημα ἀνταπόκρισης
συχνά, σκόπιμα καὶ ἐπίμονα ἐπαναλαμβανόμενο. Στὶς ἑλληνικὲς μετα-
φράσεις παρατηροῦμε ὅτι οἱ ἐπαναλήψεις προξενοῦν δυσαρέσκεια στὸ ἀφτὶ
τοῦ Παπαδιαμάντη. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι, ἐὰν συγκρίνουμε τὴν ἑλλη-
νικὴ ἀπόδοση μὲ τὸ γαλλικὸ πρωτότυπο, θὰ διαπιστώσουμε ὅτι ἡ ἑλληνικὴ
μετάφραση παρουσιάζεται πιὸ στέρεη καὶ μὲ ἕνα πιὸ πλούσιο καὶ πιὸ πο-
λύχρωμο φάσμα συνωνύμων, σύμφωνα μὲ τὰ κριτήρια τῆς μεταφραστικῆς
στρατηγικῆς τοῦ Ἕλληνα συγγραφέα. Ἕνα παράδειγμα τῆς αὐτοκριτικῆς
μεταφραστικῆς στρατηγικῆς ἀποτελεῖ ἡ μετάφραση τῆς εὐχῆς «Que Dieu
soit avec toi, Monsieur!» σὲ «Καλὴ ὥρα νἄχῃς, κύριε!» ἀντὶ «Ὁ Θεὸς μαζί
σου, κύριε».

Πόνος βαθύς: Ἡ μετάφραση τοῦ Toska (Angoisse), ἑνὸς διηγήματος ποὺ
ἀφηγεῖται τὴν ἀδυναμία νὰ δοθεῖ διέξοδος σὲ ἕναν ἐσωτερικὸ πόνο, εἶχε δη-
μοσιευθεῖ γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἑλλάδα στὸ δεκαπενθήμερο περιοδικὸ
Παναθήναια σχεδὸν ἕξι μῆνες πρίν, τὸν Μάρτιο τοῦ 1901, ἀπὸ τὸν Ἀγα-
θοκλῆ Κωνσταντινίδη, ὁ ὁποῖος τὸ εἶχε ἀποδώσει μὲ τὸν τίτλο Ἡ θλῖψις.
Ἴσως ἐξαιτίας αὐτοῦ τοῦ γεγονότος ἡ ἐφημερίδα Τὸ Ἄστυ ἀποφάσισε νὰ
δημοσιεύσει πρῶτα τὰ ἀδημοσίευτα διηγήματα (Οἱ οἰκότροφοι, Γέννησις
δράματος, Τὸ παράκαμε), ἀφήνοντας γιὰ τὸ τέλος ἐκεῖνο ποὺ ἦταν ἤδη
γνωστὸ στὸ ἑλληνικὸ κοινό, ἔστω καὶ μὲ διαφορετικὸ τίτλο. Μιὰ πρώτη
ἔρευνα πάνω στὶς δύο ἑλληνικὲς μεταφράσεις τοῦ Toska μᾶς ὁδηγεῖ στὴν
ὑπόθεση ὅτι ἡ μετάφραση τοῦ Κωνσταντινίδη μπορεῖ νὰ ἀποτέλεσε ἐρέθι-
σμα γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη11. Θεωρεῖται πολὺ πιθανό, ὑπὸ τὸ φῶς μιᾶς
ἁπλῆς χρονολογικῆς διαπίστωσης, νὰ εἶχε διαβάσει ὁ Παπαδιαμάντης τὸ
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11 Βλ. M. Miano, «Toska-Angoisse-Πόνος βαθύς…», ὅ.π.



διήγημα Angoisse τὸ φθινόπωρο τοῦ 1900, πρὶν δηλαδὴ ἀπὸ τὴ μετάφραση
τοῦ Κωνσταντινίδη, ποὺ δημοσιεύθηκε τὸν Μάρτιο τοῦ 1901. Ἐπιβεβαιώνει
ἴσως τὴν ὑπόθεση αὐτὴ μιὰ λεξιλογικὴ ἔνδειξη: ὁ ρωσικῆς προέλευσης ὅρος
«φαραώνια»12.

Στὶς 14 Νοεμβρίου 1900 δημοσιεύθηκε στὶς στῆλες τοῦ δεκαπενθήμε-
ρου ἐντύπου Τὸ περιοδικόν μας τὸ διήγημα τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη
«Κοκκώνα θάλασσα»13, ὅπου βρίσκουμε γιὰ πρώτη φορὰ τὸν ὅρο «φαρα-
ώνια». Ὁ πλοίαρχος Τζώνης, πρωταγωνιστὴς τῆς ἀφήγησης, ἐπιστρέφει
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12 Θεωρῶ καθῆκον μου νὰ εὐχαριστήσω τὸν φιλόλογο καθηγητὴ Χρῆστο Δάλκο καὶ
τὸν Νεκτάριο Μαμαλοῦγκο γιὰ τὶς χρήσιμες πληροφορίες τους σχετικὰ μὲ τὴ λέξη
φαραώνια καὶ τὴ σημασία της στὴ νεοελληνικὴ γλώσσα.

13 Τὸ περιοδικόν μας, Β´, (14-11-1900), σσ. 217-226. Γιὰ τὶς παραπομπὲς χρησιμο-
ποιῶ τὴν ἔκδοση Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ἅπαντα, τόμοι 1.-5., κριτικὴ ἔκδοση
Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Δόμος, Ἀθήνα 1981-1988.

Ρῶσος χωροφύλακας στητὸς ὅπως ἕνας φαραώ.



μὲ τὸ πλοῖο του ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη στὴν Ἁλόννησο «προσχήματι
μὲν διότι ἤγγιζε τὸ Πάσχα, πράγματι δὲ διότι ὁ πλοίαρχος ᾐσθάνετο ἀόρι-
στον ἀνησυχίαν ὡς πρὸς τὰ οἰκιακά του πράγματα». Μὲ σκοπὸ νὰ ἀποφύγει
τὸ φιλοκερδὴ ἔλεγχο τῶν τελωνοφυλάκων, μαρκαρισμένων μὲ τὸν ὅρο
«φαραώνια», ὁ πλοίαρχος συστήνει στὸ λοστρόμο νὰ κρύψει τὸ ἐμπόρευμα:

Ὁ πλοίαρχος ἔλαβε τὰ ναυτιλιακά του ἔγγραφα, καὶ ἡτοιμάσθη νὰ ἐξέλθῃ
εἰς τὴν ξηράν, ἐκάλεσε τὸν λοστρόμον, καὶ τοῦ ἔκαμε συστάσεις νὰ κρύψῃ ὅ,τι
ἦτον διὰ κρύψιμον, «ἐπειδὴ τώρα-τώρα θὰ ̓ ρθοῦν τὰ φαραώνια· ὅπου κι ἄν εἶναι,
πλάκωσαν!» – καὶ νὰ φυλάξῃ εἰς πρόχειρον μέρος μόνον γαλέτες καὶ κρέας σα-
λάδο, καὶ ὅ,τι ἄλλο εἶχαν, τὸ ὁποῖον δὲν ἠμποροῦσε χωρὶς ἄλλο νὰ γλυτώσῃ ἀπὸ
τὰ «φαραώνια»14.

Ὁ ὅρος «φαραώνια» εἶναι ἕνα ἅπαξ στὸ παπαδιαμαντικὸ ἔργο καὶ ἀποτε-
λεῖ σημασιολογικὸ νεολογισμό. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν ἀναλαμβάνει ὁ ἴδιος ὁ
συγγραφέας νὰ ἀποκαλύψει τὴ σημασία τοῦ ὅρου, ποὺ γιὰ τὸν Ἕλληνα
ἀναγνώστη θὰ παρέμενε σκοτεινὸς καὶ δυσερμήνευτος: «φαραώνια» εἶναι
οἱ τελωνοφύλακες, οἱ λιμενοφύλακες.

Πάραυτα, μὲ τὴν ἐπιστροφὴν τῆς βάρκας εἰς τὸ πλοῖον, ἐπέβησαν ἐπ’ αὐτῆς
τελωνοφύλακες, λιμενοφύλακες, καὶ λοιποί· οὗτοι ἦσαν τὰ «φαραώνια», ὅπως
τοὺς ὠνόμαζεν ὁ καπετὰν Τζώνης, καὶ ἀπήρχοντο εἰς τὸ πλοῖον διὰ τὴν ἀπα-
ραίτητον «ἐπίσκεψιν»15.

Ἀκολούθως, ὁ ὅρος θὰ καταχωριστεῖ τόσο στὸ λεξικὸ τοῦ Δημητράκου:
φαραώνια (τὰ) δημ. οἱ τελωνοφύλακες (ἰδιωματισμὸς τῆς διαλέκτου τῶν λα-
θρεμπόρων τοῦ βορείου Αἰγαίου)16,

ὅσο καὶ στὴ Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, ὅπου τὸ λῆμμα θὰ ἐπι-
μεληθεῖ ὁ ναύαρχος καὶ ἀκαδημαϊκὸς Στυλιανὸς Λυκούδης, γιὸς τοῦ Ἐμ -
μανουὴλ Λυκούδη, γιὰ τὸν ὁποῖο θὰ γίνει λόγος στὴ συνέχεια:

φαραώνια (τὰ) δημ. οἱ τελωνοφύλακες κατὰ τὴν ἰδιότυπον διάλεκτον (ἀργκὸ)
τῶν λαθρεμπόρων τοῦ βορείου Αἰγαίου17.

Ἐντούτοις, ὑφίστανται καὶ ἄλλα τεκμήρια γιὰ τὸν ὅρο «φαραώνια», μόνο
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14 Παπαδιαμάντης, Ἅπαντα, 3.289.
15 Στὸ ἴδιο, 3.290.
16 Δ. Δημητράκου, Μέγα Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, τόμ. Θ΄, Ἀθῆναι 1953-

1964, σ. 7570.
17 Μ.Ε.Ε., τόμ. ΚΓ´, σ. 827.



ποὺ καθένα ἀπὸ αὐτὰ τὸν κρατᾶ ἀκόμη κρυμμένο. Ἴσως ἀποδεικνύουν μὲ
τρόπο ὄχι συμπτωματικὸ τὴν πρόθεση τοῦ Παπαδιαμάντη νὰ λειτουργή-
σει ὄχι σημειωτικά, ἀλλὰ μεταγλωσσικά.

Εἶναι ἀναμφίβολο βέβαια ὅτι τὴν ἐποχὴ τῆς δημοσίευσης τοῦ διηγή-
ματος «Κοκκώνα θάλασσα», ποὺ ἔγινε, ὅπως ἤδη σημειώθηκε, τὸν Νο-
έμβριο τοῦ 1900, ὁ ὅρος φαραώνια ἦταν ἤδη γνωστὸς στὸν Ἕλληνα συγ-
γραφέα καὶ ἀποτελοῦσε ἕναν εἰσαγόμενο μέσῳ τῆς ρωσικῆς γλώσσας
νεολογισμό. Πράγματι, λίγους μῆνες νωρίτερα, τὸν Σεπτέμβριο τοῦ ἴδιου
ἔτους, ὁ Παπαδιαμάντης εἶχε διαβάσει τὸν ὅρο αὐτὸ στὴ γαλλικὴ ἀπόδοση
–μὲ τὸν τίτλο Pensionnaires– τοῦ τσεχωφικοῦ διηγήματος Nachljebniki, ποὺ
ὁ ἴδιος μετέφρασε μὲ τὸν τίτλο Οἱ οἰκότροφοι. Στὸ τέλος μιᾶς ζωῆς γεμά-
της ἀφοσίωση καὶ στοργὴ ὁ γερο-Zotov τοῦ διηγήματος εἶναι ἀναγκα-
σμένος νὰ ἐγκαταλείψει τὰ ζωντανά του, ποὺ δὲν εἶναι πιὰ σὲ θέση νὰ φρον-
τίσει. Μὴν καταφέρνοντας νὰ τὰ ξεφορτωθεῖ, ἀποφασίζει νὰ δώσει ἕναν
ἀναπόφευκτο καὶ τραγικὸν ἐπίλογο. Ἐπειδὴ διαπιστώνει ὅτι τὰ ζωντανὰ τὸν
«κατασκοπεύουν» χωρὶς σταματημό, στὴν ἔσχατη προσπάθεια νὰ τὰ διώ-
ξει μακριὰ του ὠρύεται ἐναντίον τους:

Cechov
Provala na vas net… …] Ne sginuli vy eščjo s glaz moich, faraony katoržnye…!18

Γαλλικὴ ἀπόδοση: Pensionnaires (La Revue Hebdomadarie)
Vous ne crèverez donc jamais!… […] Vous ne disparaîtrez jamais de devant mes
yeux, pharaons de bagne!19

Ἑλληνικὴ ἀπόδοση: Οἱ οἰκότροφοι, μτφρ. Παπαδιαμάντη
Δὲν θὰ ψοφήσετε λοιπὸν ποτέ;… […] Δὲν θὰ ἀφανισθῆτε ποτὲ ἀπὸ τὰ μάτια
μου, κακὰ φαραώνια!…20

Ὁ ὅρος φαραώνια ἀποτελεῖ τὴ λεξιλογικὴ ἔνδειξη ποὺ ἐπέτρεψε τὴν ἀπό-
δοση τῆς πατρότητας στὶς τέσσερις τσεχωφικὲς μεταφράσεις21. Παραμέ-
νει, ὡστόσο, ἀξεδιάλυτο τὸ θέμα ἐὰν τὴ λοιδορία κακὰ φαραώνια, μὲ τὴν
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18 Čechov, Polnoe sobranie, ὅ.π., σσ. 282-287, 283.
19 La Revue hebdomadaire, ὅ.π., 404.
20 Τσέχωφ, ὅ.π., σ. 14.
21 Γιὰ τὴν πατρότητα τῶν παπαδιαμαντικῶν μεταφράσεων, βλ. τὶς παραπομπὲς τῆς

σημ. 2. Βλ. ἐπίσης Ἑλ. Πολίτου-Μαρμαρινοῦ, «Παπαδιαμάντης, Μωπασὰν καὶ
Τσέχωφ · Ἀπὸ τὴ Σκιάθο στὴν Εὐρώπη», Πρακτικὰ Α´ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν
Παπαδιαμάντη, Σκιάθος, 20-24/8/1991, Δόμος, Ἀθήνα 1996, σσ. 423-456.



ὁπωσδήποτε ἀρνητικὴ συνδήλωση, διατήρησε ἐπίτηδες ὁ Παπαδιαμάντης
ἀπὸ σεβασμὸ στὴ γαλλικὴ μετάφραση (pharaons de bagne!) ἢ θέλησε νὰ
καταγράψει μιὰ συνδήλωση ποὺ νὰ παραπέμπει ἐνσυνείδητα στὴ ρωσικὴ
γλώσσα (faraony katoržnye). Στὴν περίπτωση ποὺ ἡ δεύτερη, ἐκπληκτι -
κὴ ὑπόθεση ἰσχύει, τότε ἡ νεοελληνικὴ μετάφραση προσεγγίζει περισσότερο
τὸ ρωσικὸ κείμενο παρὰ τὴ γαλλικὴ πηγή της.

Τί σημαίνει ὁ ὅρος «φαραώνια» στὸ ρωσικὸ κείμενο;
Καμιὰ γαλλικὴ λεξιλογικὴ πηγὴ δὲν καταχωρίζει τὴ λέξη pharaones μὲ τὴ
νεοελληνική της σημασία, ὅπως δηλ. τὴν χρησιμοποιεῖ ὁ Παπαδιαμάντης
στὸ «Κοκκώνα θάλασσα»: «τελωνοφύλακες, λιμενοφύλακες, καὶ λοιποί».
Ἔτσι, καθίσταται ἀπαραίτητη ἡ ἀπευθείας ἔρευνα τῆς σημασίας τοῦ
ὅρου στὴ γλώσσα καταγωγῆς. Ὁ ρωσικὸς ὅρος faraon (πληθ. faraony)
εἶναι πολυσήμαντος: ἡ σημασία του ποικίλλει ἀνάλογα μὲ τὰ ἰδιαίτερα συμ-
φραζόμενα ὅπου μαρτυρεῖται· στὴ δική μας περίπτωση, στὸ τσεχωφικὸ διή-
γημα δηλαδή, ὁ ὅρος faraony ἀποτελεῖ ὀνειδισμὸ ἀπευθυνόμενο σὲ δύο
ζῶα ποὺ παρακολουθοῦν τὸ ἀφεντικό τους, ὁπότε διαγράφεται ἐκ τῶν
προτέρων ἡ πρώτη ἑρμηνεία τοῦ ὅρου, ποὺ δηλώνει τὸν βασιλικὸ τίτλο τῆς
ἀρχαίας Αἰγύπτου.

A) Μιὰ ἀπὸ τὶς ἑρμηνεῖες παραπέμπει στὴ ρωσικὴ λαογραφία: φαίνεται
πὼς οἱ Σειρῆνες, οἱ Γοργόνες καὶ οἱ Σκύλλες τῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας
ἐνσωματώθηκαν ὅλες μαζί, μὲς στὶς ἀρχαῖες σλαβικὲς «Ἱστορίες ζώων»,
στὴ μορφὴ ἑνὸς θαλάσσιου πλάσματος ποὺ ὀνομάζεται συνήθως faraon
(θηλυκὸ faraonka), «ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ κεφάλι ἕως τὴ μέση, ψάρι ἀπὸ τὴ
μέση καὶ κάτω»22. Οἱ μελέτες τοῦ Πολίτη ἐπιβεβαιώνουν ὅτι σὲ πολλὲς πε-
ριοχὲς τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου μαρτυροῦνται ἀφηγήσεις γι’ αὐτὸ τὸ ὂν ποὺ
ζεῖ μὲν στὴ Μαύρη Θάλασσα, ἀλλὰ τακτικὰ ἐπισκέπτεται τὰ ἑλληνικὰ
ὕδατα23. Σύμφωνα μὲ ἕνα σλαβικὸ θρύλο τοῦ 16ου αἰ., αὐτὰ τὰ ὄντα κα-
τάγονται ἀπὸ τοὺς πνιγμένους στὴ Μαύρη Θάλασσα Αἰγύπτιους (sic) κα -
τὰ τὴν ἔξοδο τῶν Ἑβραίων μὲ τὸν Μωυσῆ, ποὺ καταδίωκε ὁ Φαραώ. Δὲν
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22 Γιὰ τὰ faraony τῆς σλαβικῆς μυθολογίας, βλ. τὸ σχετικὸ λῆμμα στὸν E. M. Mele-
tinskij, «Mifologiceskij slovar’», Sovetskaja enciklopedija, Μόσχα 1990, καὶ στὸν N.
S. Shaparova, Kratkaja enciklopedija slavjanskoj mifologii, Μόσχα 2001-2002.

23 Ν. Γ. Πολίτης, Μελέται περὶ τοῦ βίου καὶ τῆς γλώσσης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ: Πα-
ραδόσεις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, Ἀθῆναι 1904.



πρέπει νὰ μᾶς προξενεῖ ἔκπληξη τὸ γεγονὸς πὼς ἡ θάλασσα τοῦ πνιγμοῦ
τῶν Αἰγυπτίων εἶναι ἡ Μαύρη καὶ ὄχι ἡ Ἐρυθρά: εἶναι γνωστὸ ὅτι ἀπὸ τὸν
9ο αἰ., λίγο καιρὸ μετὰ τὴν ἀνακάλυψη τοῦ κυριλλικοῦ ἀλφαβήτου, ἐνῶ
ἀκόμη μεταγγίζονταν βυζαντινὰ στοιχεῖα στοὺς Σλάβους, εἶχε ἀρχίσει ἤδη
μιὰ διαδικασία ἀφομοίωσης24. 

Τὰ σλαβικὰ faraony εἶναι καταδικασμένα νὰ παραμείνουν τέτοιας
λογῆς μέχρι τὴ Δευτέρα Παρουσία· ἐὰν πέσει στὴν ἀντίληψή τους κάποιο
πλοῖο, βγαίνουν στὴν ἐπιφάνεια γιὰ νὰ ρωτήσουν «Πότε θὰ γίνει ἡ κρίση;»·
στὴν περίπτωση ποὺ οἱ ναυτικοὶ εἶναι ἀρκετὰ πονηροί, ὥστε νὰ ἀπαντήσουν
«Αὔριο» ἢ «Μεθαύριο», τὰ τερατώδη ὄντα δὲν βυθίζουν τὸ πλοῖο. Ἄμεση βέ-
βαια ἡ παραπομπὴ στὸ θέμα τοῦ μύθου τοῦ βασιλιᾶ Ἀλέξανδρου, ποὺ ἀπο-
δόθηκε σὲ πολλὲς γλῶσσες καὶ ἔφτασε ἕως καὶ τὴν Ἀνατολή. Αὐτὸ ἀπο-
δείκνυε τὴ γονιμοποίηση τοῦ βυζαντινοῦ στοιχείου στὴ σλαβικὴ ἐθνικὴ
συνείδηση, μέσῳ πολιτισμικῶν συμφύρσεων καὶ ἀνασηματοδοτήσεων.
Ἀνάμεσα στὰ βυζαντινὰ κείμενα ποὺ κυκλοφοροῦσαν στοὺς σλαβικοὺς λα-
ούς, ἐκτὸς ἀπὸ κηρύγματα, ἱστορικὰ ἔργα καὶ ἀφηγηματικὰ κείμενα μὲ
ἱστορικὸ ὑπόβαθρο, ἔργα Φυσικῆς καὶ Γεωγραφίας, συγκαταλέγονταν
καὶ οἱ «Ἱστορίες ζώων». Ἔτσι, μπορεῖ νὰ γίνει ἀποδεκτὴ ἡ εἰκασία ὅτι ἡ
λοιδορία faraony ἐνέχει τὴν ἔννοια τοῦ κτήνους· πέρα ὅμως ἀπὸ τὸ γεγονὸς
ὅτι ἡ ὑπόθεση αὐτὴ δὲν ἐπαληθεύεται, παραμένει πάντα ἡ ἀναντιστοιχία μὲ
τὴν ἑρμηνεία τοῦ ὅρου, ὅπως τὸν καταχωρίζει ὁ Παπαδιαμάντης στὸ
«Κοκκώνα θάλασσα».

B) Ἡ δεύτερη ἑρμηνεία τοῦ ὅρου faraony φαίνεται πὼς συνδέει ἀπευθείας
τὴ ρωσικὴ ἔκφραση (faraony katoržnye) μὲ τὴ νεοελληνικὴ ἀπόδοση (κα -
κὰ φαραώνια), παραμερίζοντας τὴ γαλλικὴ μετάφραση (pharaons de ba-
gne). Τὴ δεκαετία 1860-1870 εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας τὸ μεγάλο
ἑρμηνευτικὸ λεξικὸ Tolkovyj slovar’ živogo velikorusskogo jazyka, ἕνα μνη-
μειῶδες ἔργο τοῦ ρώσου γλωσσολόγου, συγγραφέα καὶ ἐπιστήμονα Vla-
dimir Dahl· τὸ λεξικὸ περικλείει στὶς σελίδες του τὴν πρώτη καὶ ἄκρως πε-
τυχημένη ἀπόπειρα καταγραφῆς τῆς ρωσικῆς γλώσσας25. Ἡ διαφωτιστικὴ
καταχώριση τοῦ ὅρου faraon γίνεται σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ λῆμμα «φανέλα»
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24 Γιὰ τὴ θεωρία τῆς «μεταφύτευσης» τοῦ βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ στὸν σλαβικὸ κό-
σμο, βλ. D. S. Lichačëv, Istorija russkoj literatury XΙ-XVII vv., Μόσχα, 1979, σ. 34.

25 Ἡ πρώτη ἔκδοση τοῦ Tolkovyj slovar’ živogo velikorusskogo jazyka (4 τόμοι) κυ-
κλοφόρησε ἀνάμεσα στὰ 1863 (πρῶτος τόμος) καὶ στὰ 1866 (τέταρτος τόμος).



(bajka, στὰ ρωσικά): στὴ συνθηματικὴ «γλώσσα τῆς φανέλας», ὅπως ὀνο-
μάζεται ἡ ἀργκὸ τῶν κλεφτῶν καὶ τῶν πορτοφολάδων τῆς Ἁγίας Πε-
τρούπολης, faraon εἶναι ὁ ἀστυνομικός, ὁ χωροφύλακας, ὁ σωματοφύλα-
κας τοῦ τσάρου, ἢ καλύτερα ὁ μπάτσος, ὁποιοσδήποτε τελικὰ ἔνστολος πού,
πέρα ἀπὸ τὸ νὰ παραμένει ἀκίνητος κοντὰ στὴ σκοπιά (στητὸς ὅπως
ἕνας φαραὼ/Σφίγγα), κρατᾶ στὸ χέρι του ἕνα ὅπλο (berdysh) ποὺ φέρνει
στὸ νοῦ τὸ φαραωνικὸ μπαστούνι. Ὁ Τσέχωφ σίγουρα γνώριζε αὐτὴ τὴν
ἔννοια τοῦ ὅρου, καὶ μὲ αὐτὴ τὴ σημασία τὸν χρησιμοποιεῖ στὸν ὀνειδισμὸ
ποὺ ὁ Zotov ἀπευθύνει στὰ δύο ζωντανά, ποὺ τὸν παρακολουθοῦν στὸ διή-
γημα Οἱ οἰκότροφοι. Ἡ ἐπιβεβαίωση ὅτι ὁ Τσέχωφ χρησιμοποιεῖ τὴν ἔκ -
φραση faraony katoržnye μὲ τὴ σημασία τῶν μπάτσων τῆς φυλακῆς προ-
έρχεται ἀκριβῶς ἀπὸ τὴ χρήση τοῦ ἐπιθέτου katoržnye, παράγωγου τοῦ
katorga ποὺ στὰ ρωσικὰ σημαίνει ἀκριβῶς τὸ κάτεργο.

Ὁ Παπαδιαμάντης καὶ οἱ «μπάτσοι» τελωνοφύλακες
Ἑπομένως, ἡ γαλλικὴ ἔκφραση pharaons de bagne ποὺ ὁ Παπαδιαμάντης
βρῆκε στὸ διήγημα Pensionnaires, δὲν εἶχε καμιὰ σημασία γιὰ τὸν Γάλλο
ἀναγνώστη. Τὸ ἴδιο ὅμως ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν Ἕλληνα συγγραφέα πού, κα-
τέχοντας καλὰ τὰ γαλλικά, παραλείπει τὴν ἄνευ οὐσίας ἀναφορὰ στὸ «κά-
τεργο» (pharaons de bagne > κακὰ φαραώνια). Τὴν ἔνδειξη, μὲ βάση τὴν
ὁποία μπορεῖ νὰ ὑποτεθεῖ ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης γνώριζε τὸν ἑλληνικὸ νε-
ολογισμὸ φαραώνια στὴ ρωσικὴ ἀπόδοση τῶν μπάτσων, μᾶς τὴν προσφέ-
ρει ὁ Στυλιανὸς Λυκούδης (1878-1958), γιὸς τοῦ νομικοῦ, λογοτέχνη καὶ
ἀκαδημαϊκοῦ Ἐμμανουὴλ Λυκούδη. Ναύαρχος τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ
καὶ μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ὁ Στ. Λυκούδης ἐκπόνησε πολλὲς ἱστο-
ρικὲς μελέτες καὶ ἀσχολήθηκε μὲ τὶς συνθηματικὲς γλῶσσες καὶ τὴ ναυ-
τικὴ ὁρολογία ὡς συνεργάτης ἐγκυκλοπαιδειῶν, λεξικῶν καὶ ἐφημερί-
δων26.

Ὁ Λυκούδης, συντάκτης τοῦ λήμματος φαραώνια στὴ MEE, συνδέει τὸν
ὅρο μὲ τὴν ἀργκὸ τῶν μαυραγοριτῶν τοῦ βόρειου Αἰγαίου. Εἶναι, λοιπόν,
φυσικὸ νὰ ὑποθέσουμε ὅτι στὴ διάρκεια μιᾶς ὑπερπενηντάχρονης ὑπηρεσίας
στὸ Ναυτικὸ ἦταν δυνατὸ νὰ εἶχε ἐκμάθει τὴ ρωσικὴ ἔκφραση ἀπὸ ἄμεση
πηγή. Ἴσως καὶ νὰ τοῦ τὴν ἐπιβεβαίωσε ὁ φίλος του ναύαρχος Νικήτα Φι-
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26 Elinor DeWire, Dolores Reyes-Pergioudakis, The Lighthouses of Greece, Pineapple
Press, Inc. Sarasota, Florida 2010, σ. 19.



λοσοφώφ, Ρῶσος ἐξόριστος στὴν Ἑλλάδα μετὰ τὴν ὀκτωβριανὴ ἐπανά-
σταση, ποὺ ἐξελλήνισε τὸ ὄνομά του σὲ Νικόλαος Φιλοσοφώφ, καὶ ποὺ ὁ Λυ-
κούδης προσέλαβε στὴν Ὑπηρεσία τῶν Φάρων27. Ὅταν στὰ 1918 τοῦ ἀνα-
 τέθηκε ἡ διαχείριση τοῦ φάρου τῆς Ἐλαφονήσου, ὁ Φιλοσοφὼφ συγ -
κινημένος ἀνέφερε στὸν Λυκούδη ὅτι ἦταν ναύαρχος τοῦ ρωσικοῦ πολεμι-
κοῦ Kiwinez, ὅταν αὐτὸ πρῶτο εἶχε προστρέξει γιὰ βοήθεια τῶν ναυαγῶν
τοῦ αὐστριακοῦ ἀτμόπλοιου Imperatrix, πού, καθὼς ἔπλεε ἀπὸ τὴν Τεργέ-
στη γιὰ τὴ Βομβάη, προσάραξε ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ἐλαφόνησο στὶς 9/21
Φεβρουαρίου 190728.

Ἐντέλει, βλέπουμε τὴ στρατηγικὴ σπουδαιότητα τοῦ σκιαθίτικου λι-
μανιοῦ στὶς ἐμπορικὲς διαδρομὲς ἀπὸ καὶ πρὸς τὴ Μαύρη Θάλασσα, ὅπου
ζοῦσε καὶ δροῦσε μιὰ πολυάνθρωπη ἑλληνικὴ κοινότητα, ριζωμένη ἤδη ἐκεῖ
ἀπὸ τὰ πολὺ παλιὰ χρόνια (δύο Ἑλληνόπουλα ἀπὸ τὸ Ταϊγάνιο ἐπιστρέφουν
στὴ Σκόπελο μὲ τὸ πλοῖο τοῦ καπετὰν Τζώνη στὸ διήγημα «Κοκκώνα θά-
λασσα»). Ἕλληνες τῆς Σκιάθου εἶχαν συμμετάσχει στὴ νικηφόρα ναυ-
μαχία τοῦ Τσεσμὲ (1770) στὸ πλευρὸ τῶν Ρώσων ὑπὸ τὴν ἀρ χηγία τοῦ
κόμη Ἀλεξέι Ὀρλώφ, μιὰ ναυμαχία ποὺ θὰ ἔθετε τέλος στὸν πέμπτο ρω-
σοτουρκικὸ πόλεμο καὶ θὰ ὁδηγοῦσε στὴ σύναψη τῆς Συνθήκης τοῦ Κιου-
τσοὺκ Καϊναρτζῆ (1774). Ἡ Συνθήκη, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ὑποχρέωνε τὸν
σουλτάνο νὰ παραχωρήσει στὴ ρωσικὴ αὐτοκρατορία ἐλεύθερη πρόσβαση
στὴ Μεσόγειο. Καὶ ἀπὸ ἐκείνη τὴ χρονολογία τὸ σκιαθίτικο ναυπηγεῖο
ἄρχισε νὰ ἐνισχύει τὸν στόλο του καὶ ἡ Σκιάθος νὰ ἔχει ἐμπορικὲς σχέσεις
μὲ τὴν Αἴγυπτο καὶ τὴ Μαύρη Θάλασσα. Ἀπὸ τὸ 1834 τὸ λιμάνι της δια-
χειριζόταν, μὲ βάση τὸ νέο λιμενικὸ σύστημα, τὴν τρίτη παράκτια ζώνη τοῦ
βόρειου Αἰγαίου29.

Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ τόσο ἀπὸ τὴ ναυτικὴ ἱστορία τῆς Σκιάθου ὅσο καὶ ἀπὸ
τὶς σχέσεις της μὲ τὸν ρωσόγλωσσο κόσμο τῆς Μαύρης Θάλασσας δὲν
ἀποκλείουν τὴν ὑπόθεση ὁ Σκιαθίτης συγγραφέας νὰ εἶχε ἀκούσει στὸ νησὶ
του τὸν ὅρο φαραώνια. Ὁ Παπαδιαμάντης, μὲ τὸ νὰ ἀποδώσει τὴ λοιδορία
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27 Βλ. σχετικὲς πληροφορίες γιὰ τὸν Φιλοσοφὼφ στὸ http://filosofow.blogspot.com/
[προσπ. 23-12-2011].

28 Γιὰ τὸ χρονικὸ τοῦ ναυαγίου, βλ. τὴν ἐφημ. Ἐλεύθερον Βῆμα τῆς 24ης Φεβρουα-
ρίου 1907.

29 Οἱ Ἑλληνικοὶ Κώδικες. Μετὰ τῶν τροποποιούντων αὐτοὺς νεωτέρων Νόμων καὶ Β.
Διαταγμάτων, οἷς προσετέθησαν τὸ Πολιτικὸν Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, […] ἐπε-
ξεργασθέντες ἐξ ὑπαρχῆς ὑπὸ Γ. Α. Ράλλη, Ἀθῆναι 1856-1857, σσ. 798-799.



pharaons de bagne! μὲ κακὰ φαραώνια! στὸ τσεχωφικὸ διήγημα Οἱ οἰκό-
τροφοι, ἐννοοῦσε ἐνσυνείδητα κτηνώδεις μπάτσοι! καὶ ὄχι κακοὶ τελωνο-
φύλακες, ἔκφραση χωρὶς νόημα, μιὰ καὶ ἀπευθύνεται στὰ δύο ζῶα-πρω-
ταγωνιστὲς τοῦ διηγήματος.

Τὸ δεδομένο αὐτὸ ἀφήνει νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης, καὶ ἐὰν
ἀκόμη γνώριζε καλὰ ὅτι pharaons de bagne! ἀποτελοῦσε μιὰν ἐτικέτα
χωρὶς νόημα, ἀπὸ τὴν ἄλλη ἦταν ἐνήμερος ὅτι ἡ πρωταρχικὴ σημασία τοῦ
ὅρου pharaons/φαραώνια βρισκόταν περιχαρακωμένη στὴν ἀργκὸ μιᾶς
εἰδικῆς κατηγορίας ὁμιλητῶν ποὺ κινοῦνταν στὸν γεωγραφικὸ χῶρο, ὁ
ὁποῖος περιλάμβανε καὶ τὸ λιμάνι τῆς Σκιάθου. Ἐπιβεβαιώνει τὴν ὑπόθεση
αὐτὴ τὸ γεγονὸς ὅτι μὲ αὐτὴ τὴ σημασία της ἡ λέξη εἶναι στενὰ συνυφα-
σμένη μὲ ἄλλες (katorga / bagne / κάτεργο), παροῦσες στὸ πρωταρχικὸ
κείμενο καὶ στὴν πιστὴ ἀλλὰ χωρὶς νόημα γαλλικὴ μετάφραση, ποὺ ὁ Πα-
παδιαμάντης ἀνεπιφύλακτα περικόπτει, ἀποδίδοντας ἔτσι στὴ δική του με-
τάφραση νοηματικὴ συγγένεια πιὸ στενὴ πρὸς τὸ ρωσικὸ πρωτότυπο ἀπ’
ὅση εἶχε ἡ ἀντίστοιχη γαλλικὴ στὸ ρόλο τοῦ προτύπου.

Συμπεράσματα

Τὰ γαλλικὰ κείμενα δὲν παρουσίασαν προβλήματα γιὰ τὴν παπαδιαμαν-
τικὴ μετάφραση, οὔτε γλωσσικά (λεξιλόγιο καὶ σύνταξη), οὔτε ὑφολογικά,
ἐκτὸς ἀπὸ πολὺ λίγες καὶ δικαιολογημένες περιπτώσεις. Ὡστόσο, ἡ ἐφαρ-
μογή τους στὸ ἑλληνικὸ περιβάλλον ἐπηρέασε τὴ στρατηγικὴ τῆς μετά-
φρασης. Μολονότι τὰ κείμενα αὐτὰ καθρεφτίζουν μιὰ ρωσικὴ ἀτμόσφαιρα,
ὄχι μόνο ἐφαρμόζουν ὑφολογικὰ στὸ παπαδιαμαντικὸ στύλ, ἀλλὰ καὶ σχε-
τίζονται μὲ θέματα ποὺ ἔχουν ἐμπνεύσει τὸ σκιαθίτη συγγραφέα σὲ πολλὰ
ἀπὸ τὰ πρωτότυπα διηγήματά του. Ἡ ἱστορία τοῦ ἁμαξᾶ Ἰωνᾶ στὸ Πόνος
βαθὺς καὶ τὸ θέμα τοῦ θανάτου ποὺ «σφάλλει τὴν πόρτα» φέρνουν στὸ νοῦ
μας τὸν Στέφανο καὶ τὴν τραγωδία τῆς μικρῆς Κούλας στὸ διήγημα
«Τραγούδια τοῦ Θεοῦ» (1912). Ὁ τόπος τοῦ βασανισμοῦ πάνω στὸν ὁποῖο
βασίζεται τὸ Γέννησις δράματος ἐμφανίζεται σὲ πολλὰ κείμενα, ἀλλὰ ἡ
συγκεκριμένη φαινομενολογία τῆς καταπίεσης στὸ Γέννησις δράματος
εἶναι ἐκείνη ποὺ μποροῦμε νὰ συναντήσουμε καὶ στὸ διήγημα «Ἀπόλαυσις
στὴ γειτονιά» (1900), ὅπου φυσικὸ καὶ μεταφυσικὸ βασανιστήριο ἐξυψώ-
νονται σὲ μιὰν αἰώνια αἴσθηση ἀπελευθέρωσης. Τὸ διήγημα Τὸ παράκαμε,
ποὺ καταφέρνει νὰ διατηρήσει ἕναν σχεδὸν κωμικὸ τόνο ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μέ-
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χρι τὸ τέλος μὲ λεπτὲς ψυχολογικὲς θεωρήσεις, παραπέμπει σὲ μιὰ μακρὰ
σειρὰ ἀπὸ διηγήματα μὲ χιουμοριστικὸ στοιχεῖο, ποὺ ἀπασχόλησαν προ-
ηγούμενες μελέτες30. Τέλος, ἡ κοινωνικὴ ἀπομόνωση, ποὺ ἐπιδεινώνεται
ἀπὸ τὴ φτώχια, στὸ Οἱ οἰκότροφοι, εἶναι ἴσως ἡ αὐτοβιογραφία ἑνὸς συγ-
γραφέα ποὺ, ἐνῶ παρατηρεῖ τοὺς ἄλλους, γράφει γιὰ τὸν ἑαυτό του.
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30 Πρβλ. Στέφανου Δάφνη, «Τὸ χιοῦμορ τοῦ Παπαδιαμάντη», στὸν τόμο Εἰσαγωγὴ
στὴν πεζογραφία τοῦ Παπαδιαμάντη. Ἐπιλογὴ Κριτικῶν Κειμένων, ἐπιμ. Γ. Φα-
ρίνου-Μαλαματάρη, Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης, Ἡράκλειο 2005. Η. Πα-
παδημητρακόπουλου, «Ἀναφορὰ στὸ χιοῦμορ τοῦ Παπαδιαμάντη», στὸν τόμο «Ἐπὶ
πτίλων αὔρας νυκτερινῆς». Πέντε κείμενα για τὸν Παπαδιαμάντη, Νεφέλη, Ἀθήνα
1992 (= http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/papadimitrakopoulos1_3.html [προσπ.
23-12-2011]). Ὀρφανίδη Νίκου, «Τὸ χιοῦμορ καὶ τὸ κωμικὸ στὸν Παπαδιαμάντη»,
Γ´ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη (πρῶτος κύκλος, Σκιάθος
29 Σεπτεμβρίου - 2 Ὀκτωβρίου 2011).
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«ΠΡΟΣ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΝ»: ΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ

Ὁ 19ος αἰώνας στὴν Εὐρώπη, σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ στὴν Ἑλλάδα, χα-
ρακτηρίζεται ἀπὸ τὴ δημιουργία καὶ τὴν ἰσχυρὴ παρουσία τοῦ ἡμερήσιου
Τύπου. Καθὼς λόγος τῆς νεωτερικότητας περιλαμβάνει ὑποχρεωτικὰ καὶ
τὴ δημόσια σφαίρα, καὶ τὴν παρουσία τῆς λογοτεχνίας μέσα σὲ αὐτή1, ἡ
διαμόρφωση τῶν λογοτεχνικῶν πεδίων ἐντὸς τοῦ δημοσιογραφικοῦ πεδίου
ἀποτελεῖ μεῖζον ζήτημα2. Ἡ ἔννοια τοῦ λογοτεχνικοῦ πεδίου τῆς ἀγορᾶς,
ὅπως τὸ ὅρισε ὁ Πιὲρ Μπουρντιὲ ὡς «συσσώρευση οἰκονομικοῦ κεφαλαίου,
ὡς οἰκονομικὴ λογικὴ τῶν λογοτεχνικῶν καὶ καλλιτεχνικῶν βιομηχανιῶν»,
εἶναι πολλαπλὰ χρήσιμη καὶ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὶς μεταφράσεις3. 

Στὸ Παρίσι, τὴν «πρωτεύουσα τοῦ 19ου αἰώνα», ἀπὸ τὴν ὁποία κυρίως
ἐπηρεάζεται ἡ ἐκκολαπτόμενη ἑλληνικὴ λογοτεχνία καὶ ἐπιφυλλιδογραφία,
ὁ Ἐμὶλ ντὲ Ζιραρντὲν ἐκδίδει τὸ 1836 τὸν Αἰώνα (Siècle). Λίγα χρόνια ἀρ -
γότερα ἀκολουθοῦν οἱ ἐφημερίδες Presse καὶ Temps. Ἡ ἐπέλαση τῶν fe-
uilletons, τῶν ἐπιφυλλίδων, εἶναι καθοριστικὴ γιὰ ὅλη τὴν Εὐρώπη καὶ δη-
μιουργεῖ μεγάλες ἀλλαγές4. Τὸ μικρόσχημο Petit Journal, ποὺ ἐκδίδεται
ἀπὸ τὸ 1876 στὸ Παρίσι, φτάνει στὸ σημεῖο νὰ πουλάει ἑξαψήφιο ἀριθμὸ
φύλλων5. Ὁ Μπαλζὰκ ἀποφαίνεται πώς, ἂν δὲν ὑπῆρχε ὁ Τύπος, δὲν θὰ

1 Jürgen Habermas, Sara Lennox, Frank Lennox, «The Public Sphere: An Encyclope-
dia Article» (1964), New German Critique, τχ. 3, Φθινόπωρο 1974, σσ. 49-55.

2 Pierre Bourdieu, Οἱ Κανόνες τῆς Τέχνης. Γένεση καὶ Δομὴ τοῦ Λογοτεχνικοῦ Πε-
δίου, μτφ. Ἔφη Γιαννοπούλου, Πατάκης, Ἀθήνα 2006, σ. 206.

3 Constructing a sociology of translation, ἐπιμ. Michaela Wolf καὶ Alexandra Fukari,
Routledge, Ἄμστερνταμ & Φιλαδέλφεια 2007.

4 Νάση Μπάλτα & Δέσποινα Παπαδημητρίου, Σημειώσεις γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ τύπου.
Ἡ ἑλληνικὴ καὶ ἡ εὐρωπαϊκὴ διάσταση, Ὀδυσσέας, Ἀθήνα 1993.

5 Lise Queffélec-Dumasy, Le Roman-feuilleton français au XIXe siècle, PUF, Παρίσι
1989.



χρειαζόταν νὰ τὸν ἀνακαλύψουμε6, ὁ Ντοστογέφσκι δυσανασχετεῖ ποὺ
τὸν συγκρίνουν μὲ τὸν Τολστόι, ἐνῶ δὲν διαθέτει τὰ ἀνάλογα μέσα7, ἐνῶ ὁ
Ντίκενς ἀναγκάζεται νὰ ἐκδώσει τὸ δικό του φύλλο προκειμένου νὰ κυ-
κλοφορήσει τὰ ἔργα του. 

Ἡ πάντοτε πολύτιμη πηγὴ τῆς Συναγωγῆς τοῦ Κουμανούδη ἀποτυ-
πώνει τὴν ἰσχὺ τοῦ καινούριου μέσου καὶ στὴν Ἑλλάδα: ἐφημεριδομανής
(1888), ἐφημεριδοπόλεμος (1888), ἐφημεριδάριον (1889), ἐφημεριδοφάγος
(1889), ἐφημεριδοφιλία (1897). Καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη: ὑπο/παραφυλλίς
(1890), ἐπιφυλλιδοδρομία (1893), ἐπιφυλλιδοφάγος (1892)8.

Ὡς πρῶτος, ἀνυπόληπτος, «ἐνδιάμεσος», σύμφωνα μὲ τὸν ὅρο τοῦ Ρό -
μπερτ Ντάρντον9, «ζῶν ἀπὸ τὴν πένα του»10 συνεργάτης-μεταφραστὴς τῆς
πρώτης ἑλληνικῆς ἡμερήσιας ἐφημερίδας, τῆς Ἐφημερίδος, ὡς κατοπινὸς
ὑπάλληλος τοῦ Γαβριηλίδη, ὡς συνεργάτης ἔπειτα τῶν πιὸ λογίων ἐντύπων
του Ἄννινου καὶ τοῦ Κακλαμάνου (Ἄστυ καὶ Νέον Ἄστυ), ὁ Ἀλέξανδρος
Παπαδιαμάντης, εἶναι πιθανότατα ὁ πιὸ χαρακτηριστικὸς ἐκπρόσωπος
«ἀόρατου» (ἤ, σπανιότερα, ἀρχικώνυμου καὶ ψευδώνυμου) με ταφραστῆ. Τὴν
ἴδια ἐποχὴ ποὺ ἑδραιωμένοι λόγιοι (ὅπως ὁ Βλάχος, ὁ Ραγκαβῆς, ὁ Πο-
λυλᾶς, ὁ Βικέλας κ.ἄ.) μεταφράζουν, προλογίζουν καὶ βλέπουν νὰ ἐκδίδον-
ται αὐτοτελῶς διάφορα κλασικὰ ἔμμετρα ἔργα, ὁ ἴδιος βγάζει τὸ ψωμί του,
σχεδὸν πάνω ἀπὸ τριάντα χρόνια, ἀπασχολούμενος στὸν ὁλοένα πιὸ ἀντα-
γωνιστικὸ ἀθηναϊκὸ ἡμερήσιο Τύπο, ἀκολουθώντας τὴν ὑποχρεωτικὴ μοίρα
τοῦ ματαιωμένου λογοτέχνη ἑνὸς ἀκόμη ἀδιαμόρφωτου πεδίου, ποὺ ἀγω-
νίζεται νὰ αὐτονομηθεῖ, ἑνὸς συγγραφέα ποὺ δὲν ἀξιώνεται νὰ δεῖ τὰ ἔργα
του νὰ ἐκδίδονται: νὰ δημοσιογραφεῖ καὶ νὰ μεταφράζει ἔργα γαλλικὰ στὴν
Ἐφημερίδα, ἀγγλικὰ στὴν Ἀκρόπολι, καὶ ἄλλων λογοτεχνιῶν ἀπὸ τὰ γαλ-
λικὰ τὸν 20ὸ αἰώνα – μὲ τὸν μοναδικὸ τρόπο βιοπορισμοῦ ποὺ προσφερόταν
σὲ ἕναν ἄνθρωπο μὲ τὰ προσόντα του καὶ τὴν ἰδιαιτερότητά του11.
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6 Παν. Μουλλᾶς, Ὁ χῶρος τοῦ ἐφήμερου. Στοιχεῖα γιὰ τὴν παραλογοτεχνία τοῦ 19ου
αἰώνα, Σοκόλης, Ἀθήνα 2007, σ. 33.

7 Βλ. Τὸ Δέντρο, τχ. 181-182, Ἰούνιος 2011, σσ. 155-167.
8 Στέφανος Κουμανούδης, Συναγωγὴ νέων λέξεων ὑπὸ τῶν λογίων πλασθεισῶν ἀπὸ

τῆς Ἁλώσεως μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς χρόνων, Ἑρμῆς, Ἀθήνα 1998.
9 Robert Darnton, The kiss of Lamourette. Reflections in cultural history, W. W. Nor-

ton, Λονδίνο & Νέα Ὑόρκη 1990. 
10 Bourdieu, ὅ.π., σ. 227.
11 Ἀπὸ τὴν ὁλοένα καὶ πλουσιότερη βιβλιογραφία ξεχωρίζει τὸ ἀφιέρωμα στὰ Παπα-



Ἡ ὑπερτονισμένη διάσταση τοῦ κοσμοκαλόγερου, ποὺ ζεῖ ἔξω ἀπὸ τὴν
ἐποχή του, τοῦ ἀποσυνάγωγου, ποὺ ζεῖ ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμο, τοῦ φτωχοῦ βιο-
παλαιστῆ, παρ’ ὅτι, εἰδικὰ σὲ ὁρισμένες περιόδους, φαίνεται νὰ εἰσπράττει
ἕναν πολὺ ἱκανοποιητικὸ μισθό, νομίζω ὅτι δὲν προσθέτει, ἀλλὰ μᾶλλον
ἀφαιρεῖ κάτι ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ Παπαδιαμάντη. Βρισκόμαστε ἐξάλλου σὲ
μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἡ ἰδιότητα τοῦ χωρὶς ὄνομα μεταφραστῆ ἀρχίζει νὰ παγιώ-
νεται στὴν Ἀθήνα, «εἰς τὰ κατώτερα στρώματα τῆς ἐφημερίδος», συγκυ-
ριακὰ ἀκριβῶς τὴν περίοδο ποὺ ὁ Παπαδιαμάντης παύει νὰ δημοσιεύει μυ-
θιστορήματα καὶ ἀρχίζει νὰ γράφει ἐπικαιρικὰ διηγήματα καὶ σιγὰ-σιγὰ
νὰ μεταφράζει ἐπιφυλλίδες. Ὁ Παπαδιαμάντης θὰ περάσει περὶ τὰ 25
χρόνια στὰ γραφεῖα τῶν ἐφημερίδων, εἴτε ὡς μόνιμος εἴτε ὡς ἐξωτερικὸς
συνεργάτης, περισσότερο παραγγελιοδόχος, παρὰ εἰσηγητὴς ξένης λογο-
τεχνίας. Ἂν πάλι στρέψουμε τὸ βλέμμα πέρα ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντη καὶ
τὰ μεταφραστικὰ ἐργαστήρια, θὰ ἀντικρίσουμε ἕνα διαρκῶς αὐξανόμενο
καὶ ὁλοένα πιὸ πολυμιγὲς «ἐπιφυλλιδομανὲς» κοινό.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς μεταφράσεις του, οἱ ἐκδοτικὲς συνήθειες τῶν ἐντύπων
τῆς ἐποχῆς, ἰδίως τῶν ἐφημερίδων, δίνουν ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες γιὰ
τὴν πρωτότυπη παραγωγὴ τοῦ Σκιαθίτη. Ὁ χῶρος τοῦ ἐντύπου ποὺ πα-
ραχωρεῖται στὸν συγγραφέα –καὶ ὄχι στὸν μεταφραστή– Παπαδιαμάντη,
καὶ αὐτὸ γιὰ λίγες μέρες τὸν χρόνο, εἶναι περιορισμένος: μὲ ἐπιεικεῖς ὑπο-
λογισμούς, οἱ μεταφράσεις καταλαμβάνουν περισσότερο ἀπὸ τὸ 90% τοῦ συ-
νολικοῦ ὄγκου τοῦ ἔργου του, καὶ ἂς μὴν μᾶς ξεγελᾶ ὁ ἀριθμὸς τῶν τίτ-
λων, ἀφοῦ ὁ Παπαδιαμάντης μετέφραζε κυρίως μυθιστορήματα, ἀλλὰ
ἔγραφε κυρίως διηγήματα.

Ἡ ἱστορία, λοιπόν, μιᾶς πόλης, τῆς Ἀθήνας, μὲ τὴν ὁποία συνδέεται
ἐπαγγελματικὰ ὁ Παπαδιαμάντης, ἡ ἀνίχνευση τῶν ἐκδοτικῶν πρακτι -
κῶν, ἡ διακρίβωση τῆς ἐμπορικῆς ἐμβέλειας κάθε ἐντύπου, ἡ ἀναζήτηση
τῆς ὅποιας ἐπιφυλλιδικῆς λογικῆς του, ἡ περιγραφὴ τῆς ὑλικότητας καὶ τῆς
ὀπτικῆς του εἰκόνας/γεωμετρίας, εἶναι οἱ ἀπαραίτητες συνιστῶσες γιὰ τὴν
ἀνασύνθεση τοῦ κόσμου ὄχι μόνο τοῦ μεταφραστῆ, ἀλλὰ καὶ τοῦ συγγρα-
φέα Παπαδιαμάντη, μὲ παράλληλη μετατόπιση τῆς ἑστίασης ἀπὸ τὸν συγ-
γραφέα καὶ τὸν μεταφραστὴ στὸν ἀναγνώστη καὶ στὸν ἐκδότη12. Ἡ πόλη
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διαμαντικὰ Τετράδια, τχ. 7, Ἄνοιξη 2006, καὶ Ὁ παρδαλὸς συρικτὴς τῆς Ἐμλίνης,
Νεφέλη, Ἀθήνα 2007.

12 Ὁ ρόλος τῶν ἐκδοτῶν πού, στὴν περίπτωση τοῦ Παπαδιαμάντη, διαφαίνεται κυρίως



ποὺ μεγαλώνει, τὸ κοινὸ ποὺ διευρύνεται, τὰ ἀστικὰ στρώματα ποὺ ὑπε-
ρεκπαιδεύονται, ἡ τυπογραφία ποὺ ἐξελίσσεται, ὁ Τύπος ποὺ ἐκσυγχρονί-
ζεται, οἱ πύλες εἰσόδου τῆς μεταφρασμένης λογοτεχνίας ποὺ αὐξάνονται,
εἶναι ψηφίδες αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Ἡ ἐπέλαση τῶν ἡμερήσιων ἀθηναϊκῶν
ἐφημερίδων πλήττει τὸ σαφῶς (στὴν καλύτερη περίπτωση δέκα, κατὰ κα-
νόνα ὅμως εἴκοσι καὶ παραπάνω φορές) ἀκριβότερο βιβλίο, μειώνει τὸν
ἀριθμὸ τῶν αὐτοτελῶν ἐκδόσεων καὶ παράλληλα δυσχεραίνει τὴ δημοσί-
ευση πρωτότυπων ἔργων, εἰδικὰ τῶν πεζογραφικῶν. Ἴσως πρόκειται γιὰ
ἐνδείξεις ἑνὸς ἀδύναμου λογοτεχνικοῦ συστήματος.

Ὅπως θὰ δοῦμε, ἡ ἐξέταση τῆς ἔκρηξης τοῦ ἡμερήσιου Τύπου, τοῦ
ἀνοίγματος τῶν ἐπιφυλλιδικῶν «ἰσογείων» (δηλαδὴ τοῦ κάτω μέρους τοῦ
φύλλου) στὸ εὐρὺ κοινὸ καὶ τῆς διαρκοῦς «μεταφρασιομανίας» τοῦ 19ου
αἰώνα μᾶς ἐπιτρέπει ὄχι μόνο νὰ ἀνασυνθέσουμε τὸ πεδίο στὸ ὁποῖο βιοπο-
ρίζεται ὁ μεταφραστὴς Παπαδιαμάντης, ἀλλὰ καὶ νὰ ἑρμηνεύσουμε πτυχὲς
τοῦ ἴδιου τοῦ ἔργου του, νὰ ἐξετάσουμε τοὺς ὅρους ποὺ ἐπηρεάζουν, σὲ με-
γάλο βαθμό, τὴν παραγωγικότητα καὶ τὶς συνθῆκες τῆς πρωτότυπης δη-
μιουργίας του καί, σὲ μικρότερο ἐνδεχομένως, τὴ διακειμενικότητα καὶ τὴ
θεματική του. Γιατὶ ὅσο διαρκεῖς εἶναι ἡ ἀπαίτηση τῶν ἐκδοτῶν καὶ ἡ ζή-
τηση τοῦ κοινοῦ γιὰ μεταφράσεις, ἄλλο τόσο διαρκεῖς μοιάζουν οἱ ἀποτυ-
χίες τοῦ Παπαδιαμάντη νὰ δεῖ τὸ ἔργο τοῦ ἐκδομένο (μὲ κορυφαία, τελικὴ
ἀπόρριψη ἀπὸ τὴ λαμπρὴ καὶ καινοτόμο Βιβλιοθήκη Μαρασλῆ, ποὺ ἐκδι-
δόταν ἀπὸ τὸ τυπογραφεῖο Σακελλαρίου στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα), νὰ δι-
καιωθεῖ ὡς συγγραφέας, δοκιμάζοντας τὴ χαρὰ τῆς αὐτοτελοῦς ἔκδοσης,
πού, ὅσο νά ᾽ναι, ἄλλο βάρος θὰ εἶχε σὲ σχέση μὲ τὴν ἁπλὴ καί, κατὰ κα-
νόνα, εὐκαιριακή, στέγαση «στὸ χῶρο τοῦ ἐφήμερου». Τὸ ἐνδεχόμενο νὰ
μὴν εἶχε κἂν ἀντίγραφα τῶν ἔργων του σίγουρα συνέβαλε πρὸς αὐτὴν τὴ
ματαίωση.

Τὰ ἐρωτήματα ποὺ προκύπτουν ἀπ’ τὴ σύνθετη αὐτὴ σχέση εἶναι
πολλὰ καὶ δὲν ἐπιδέχονται εὔκολες ἀπαντήσεις: πῶς διαμορφώνεται στα-
διακὰ τὸ δημοσιογραφικὸ πεδίο ποὺ ἐπιτρέπει στὸν Παπαδιαμάντη ἢ τὸν
ὑποχρεώνει νὰ ἀναλάβει ἐπὶ δεκαετίες τὸ ἐπίμοχθο καὶ ἄδοξο ἔργο τῆς με-
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στὶς ἐπιλογὲς τοῦ Γαβριηλίδη καὶ στὴν ἀγνόησή του (ἀπὸ τὸν Σακελλαρίου, στὴ Βι-
βλιοθήκη Μαρασλῆ) ἢ τὴ μόνο μετὰ θάνατον δικαίωσή του (Φέξης), ἔχει μελετη-
θεῖ καὶ στὸ πλαίσιο τῶν μεταφραστικῶν σπουδῶν. Βλ. λ.χ. André Lefevere, «The sys-
tem: patronage», Translation, Rewriting and the manipulation of Literary Fame,
Routledge, Λονδίνο & Νέα Ὑόρκη, 1992, σσ. 10-25.



τάφρασης ποικίλων κειμένων; Γιὰ ποιοὺς συγγραφεῖς καὶ ποιὰ ἔργα δια-
δραματίζει τὸν ρόλο τοῦ πρώτου ἀνώνυμου μεταφορέα; Ποιὸ εἶναι τὸ «πο-
λιτισμικὸ φίλτρο» τῆς ἐποχῆς, ὅπως διακρίνεται στὶς ἐπιφυλλίδες13;

Τρία ἢ μᾶλλον τέσσερα ἔντυπα, τρεῖς δεκαετίες ποὺ σηματοδοτοῦν τὴ
γένεση καὶ τὴν ἀκμὴ τοῦ ἑλληνικοῦ ἡμερήσιου Τύπου ἀπὸ τὸ 1880 ὣς τὸ
1910 –οἱ τρεῖς δημιουργικὲς δεκαετίες τοῦ Παπαδιαμάντη, ποὺ διαμορ-
φώνουν κατὰ βάση μιὰ ἱστορία ἐντύπων– καὶ δύο μεγάλοι κόμβοι στὸ Πα-
παδιαμαντικὸ ἔργο εἶναι τὰ ὁρόσημα. 

Πέρα ἀπὸ τὴν ταύτιση τῶν κειμένων ποὺ φιλοξενεῖ κάθε ἐφημερίδα, τὸ
ποσοστὸ πρωτότυπης λογοτεχνίας καὶ ὁ χῶρος ποὺ καταλαμβάνει μᾶς
λένε πολλὰ γιὰ τὰ ἀναγνωστικὰ ἤθη. Γιὰ νὰ προταθοῦν ἀπαντήσεις, ἐκτὸς
ἀπὸ τὰ ποιοτικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ἐντύπων, πρέπει νὰ προστεθοῦν καὶ
ποσοτικὰ δεδομένα: νὰ ἐξεταστοῦν ὄχι μόνο κειμενικὰ στοιχεῖα καὶ μαρ-
τυρίες, ἀλλὰ καὶ ἀριθμοί. Τὰ εὑρήματα ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴν ἀναζήτηση
τοῦ τί καὶ τοῦ ποῦ, εἶναι, κατὰ τὴ γνώμη μου, ἀποκαλυπτικὰ ὡς πρὸς τὴ
συνολικὴ παραγωγὴ τοῦ Παπαδιαμάντη, καὶ ὄχι μόνο τὶς μεταφράσεις του.
Ἀπὸ τὰ 43 του διηγήματα ποὺ δημοσιεύονται ὣς τὸ 1898 σὲ ἐφημερίδες,
τὰ 40 εἶναι ἐπικαιρικὰ ἢ ἑορταστικά.. Τὸ 80% δηλαδὴ τῶν διηγημάτων του
στὸν ἡμερήσιο τύπο δημοσιεύονται Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα,
Δεκαπενταύγουστο, σὲ ἐπετειακὰ φύλλα καθὼς καὶ σὲ ἔκτατα ἡμίφυλλα
τῶν ἡμερήσιων ἐφημερίδων. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ ἐφημερίδες πολλαπλα-
σιάζονται καὶ ὁ Παπαδιαμάντης γίνεται τρόπον τινὰ ἐλεύθερος ἐπαγγελ-
ματίας, εἰδικὰ ἀπὸ τὸ 1901 ποὺ ξεκινάει τὸ Νέον Ἄστυ καὶ ἐκδίδονται πλέον
περιοδικὰ λόγου καὶ τέχνης καὶ ἔπειτα, δημοσιεύει 93 (!) διηγήματα, ἐκ
τῶν ὁποίων τὰ 40 κυκλοφοροῦν στὰ περιοδικά. 

Ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἐπιφυλλιδικὸ ρεπερτόριο, ὑπάρχουν συγγραφεῖς ποὺ
ἔχουν ἤδη μεταφραστεῖ καὶ ἄλλοι στοὺς ὁποίους ἡ ἀνώνυμη μεσολάβηση
τοῦ Παπαδιαμάντη παρέχει ἕνα ἄτυπο διαβατήριο εἰσόδου στὴν ἑλληνικὴ
γλώσσα. Αὐτὸ ποὺ κυρίως κάνει τὴ διαφορά, ἀρχίζει νὰ ἐπηρεάζει τὴν ἐπι-
λογὴ τῶν πρὸς μετάφραση ἔργων καὶ ἀποτελεῖ τὴν ἐξαίρεση εἶναι ἡ ἀγγλο-
μάθειά του, σπάνια σὲ ἕναν αἰώνα πού, μὲ ἐξαίρεση τὸν Σκὸτ καὶ τὸν Μπάι-
ρον, ὑποτιμᾶ τὸν Ντίκενς καὶ ἀγνοεῖ ἐπιδεικτικά, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων,
τὴν Ὦστεν, τὴ Σέλλεϋ, τὸν Κήτς, τὴν Ἐλιοτ. Ἔτσι, ἐνῶ ὡς πρὸς τὰ γαλ-
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13 Ὁ ὅρος εἶναι τοῦ David Katan, βλ. The Routledge companion to translation studies,
Routledge, Ὀξφόρδη & Νέα Ὑόρκη 2008, σ. 76.



λικὰ κείμενα στοιχίζεται μὲ τὸ μεταφραστικὸ ρεπερτόριο, ὡς πρὸς τὰ
ἀγγλικὰ ἔργα ὁ Παπαδιαμάντης, διαμέσου ἢ μὲ τὴν προτροπὴ τοῦ ρέκτη
Βλάση Γαβριηλίδη, καὶ χάρη στὴ σπάνια στοὺς συγχρόνους του, ἐμπειρικὴ
ἔστω, γνώση τῆς ἀγγλικῆς, δὲν ἕπεται ἀλλὰ προηγεῖται τῆς ἐποχῆς του. 

Τὸ νὰ ἐγκύπτει κανεὶς στὶς ἐπεμβάσεις, στὶς μεταφραστικὲς λύσεις καὶ
στὸ λεξιλόγιο ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Σκιαθίτης εἶναι πολὺ σημαντικὸ γιὰ
μιὰν ἄλλη, ἐκ τοῦ σύνεγγυς προσέγγιση, ποὺ ἤδη ἐπιχειρεῖται ἀπὸ δόκιμους
μελετητές14. Νὰ ἀνιχνεύει ἐπιδράσεις στὸ ἔργο του ἀπὸ τὰ εἴδη καὶ τοὺς
συγγραφεῖς ποὺ μεταφράζει εἶναι ἐπίσης ἐξαιρετικὰ χρήσιμο, καὶ γίνεται
ἤδη ἀπὸ ἀφοσιωμένους παπαδιαμαντολόγους. Ὡστόσο, τὸ νὰ ἀπομονώνει
κανεὶς τὸν συνήθως/ἐνίοτε βιοποριζόμενο συγγραφέα καὶ κυρίως τὸν με-
ταφραστὴ ἀπὸ τὸ δημοσιογραφικὸ πεδίο καὶ τὴν ἐκδοτικὴ πατρωνία τῆς
ἐποχῆς του, πιστώνοντάς του πολὺ μεγαλύτερη συμβολὴ στὴν ἐπιλογὴ τῶν
μεταφρασμάτων ἀπ’ ὅση ἀντικειμενικὰ τοῦ ἀναλογεῖ, ἐντάσσεται μᾶλλον
σὲ μιὰ μυθοποιητικῆ λογική. Θὰ προτείνω λοιπὸν μιὰν ἀνάλυση ἐκ τοῦ μα-
κρόθεν, μὲ στόχο τὴν ἐξακρίβωση τῆς ἐποχῆς καὶ τῶν ἐντύπων της, κα -
θὼς καὶ μιὰ νέα χρονολόγηση τοῦ ἔργου του, τοῦ μεταφραστικοῦ καὶ τοῦ
πρωτότυπου.

1879-1883. Ἡ ἀφετηρία: τὰ τρία μυθιστορήματα καὶ οἱ παραλληλισμοί τους

Ὁ Παπαδιαμάντης, ὡς γνωστόν, ἀρχίζει νὰ γράφει στὸν Νεολόγο Κων-
σταντινουπόλεως, ἔπειτα ἀπὸ μεσολάβηση τοῦ Βλάση Γαβριηλίδη. Τὸ γε-
γονὸς αὐτὸ ἔχει κάποια σημασία, ἀφοῦ οἱ ἐφημερίδες τῆς Κωνσταντινού-
πολης εἶναι οἱ πρῶτες ποὺ μεταφράζουν γαλλικὲς ἐπιφυλλίδες, χάρη στὸ
λαϊκὸ καὶ μαζικὸ κοινό τους15. Σὲ αὐτὸ τὸ κλίμα ἐντάσσεται ὁ Παπαδια-
μάντης. Γιατὶ μπορεῖ τὸ πρῶτο ἡμερήσιο φύλλο, ἡ Ἐφημερίς, νὰ κυκλοφο-
ρεῖ στὴν Ἀθήνα τὸ 1873, ἀλλὰ στὰ εὐρείας διάδοσης καὶ μεγάλης διάρκειας
ἔντυπα οἱ ἐπιφυλλίδες ἀργοῦν νὰ συστηματοποιηθοῦν16. Ἡ Κωνσταντι-
νούπολη ἐπιφυλλιδικὰ προηγεῖται. Μετὰ τὸν Νεολόγο, ὁ Παπαδιαμάντης
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14 Τὰ τελευταῖα 20 χρόνια ἔχουν ἐκδοθεῖ παπαδιαμαντικὲς μεταφράσεις τοῦ Τσέχοφ,
τοῦ Ντοστογέφσκι, τοῦ Κέιν, τοῦ Ὀνέ, τοῦ Μωπασάν, τοῦ Χάρτ, τοῦ Οὐέλς.

15 Ἀλέξης Πολίτης «Ἀναζητώντας τὴν πεζογραφία καὶ τοὺς πεζογράφους. 1830-
1880», Ἀστέριος Ἀργυρίου κ.α. (ἐπιμ.), Ὁ ἑλληνικὸς κόσμος ἀνάμεσα στὴν Ἀνα-
τολὴ καὶ τὴ Δύση 1453-1981, τ. Ά΄, Ἑλληνικὰ γράμματα, Ἀθήνα 1999, σ. 85-96

16 Μανουὴλ Γεδεών, Ἀποσημειώματα χρονογράφου 1800-1933, Ἀθήνα 1933, σ. 22.



δημοσιεύει μυθιστορήματα στὸ Μὴ Χάνεσαι καὶ στὴν Ἀκρόπολι, καὶ ἐκεῖ
σταματᾶ ἡ θητεία του ὡς μυθιστοριογράφου. Ὅταν ἐπανέλθει στὶς ἐπι-
φυλλίδες, πέντε χρόνια ἀργότερα, θὰ τὸ κάνει ὡς διηγηματογράφος καὶ ὡς
μεταφραστής. Οἱ ἀγγελίες γιὰ τὰ πρῶτα του μυθιστορήματα παρουσιάζουν
ἐνδιαφέρον. Στὴν πρώτη τονίζεται πὼς «ἀπὸ τῆς σήμερον ἄρχεται ὁ Νεο-
λόγος δημοσιεύων ἐν ἐπιφυλλίδι πρωτότυπον διήγημα, γραφὲν ἐν Ἀθήναις
ὑπὸ νέου ἐπιτυχῶς ἀσχολουμένου εἰς τὸ ἱστορικὸν εἶδος τῆς μυθιοστοριο-
γραφίας. Ἡ Μετανάστις ἔχει ὑπόθεσιν ἑλληνικήν»17.

Γιὰ τὸ Μὴ Χάνεσαι καὶ τοὺς Ἐμπόρους τῶν Ἐθνῶν, ὁ ἴδιος ἀπολογεῖται
στοὺς γονεῖς του. Γράφει: Τὸ Μὴ Χάνεσαι «εἶναι σατυρικὴ ἐφημερίς, ἀλλ’
ἐγὼ δὲν σατυρίζω, γράφω ἐπιφυλλίδα ἱστορικὴν καὶ φιλολογικήν, καὶ τοῦτο
τὸ κάμνω ἐξ ἀνάγκης διὰ νὰ λάβω χρήματα, ὥστε μή με κατακρίνετε, σᾶς
παρακαλῶ»18. Τὴ Γυφτοπούλα, πάλι, ἡ Ἀκρόπολις τὴν παρουσιάζει, ὑπο-
γραμμίζοντας τὴν πρωτοτυπία καὶ τὴν ἐντοπιότητά της: «Ἡ Ἀκρόπολις
ἐπιθυμοῦσα νὰ καλλιεργήσῃ τὸ πρωτότυπον μυθιστόρημα, φέρον μάλιστα
τύπον ἐθνικόν, ἀνέθεσε τὴν σύνταξιν τοιούτου εἰς τὸν γράψαντα ἄλλοτε ἐν
τῷ Μὴ Χάνεσαι τοὺς εὐμενεστάτης τυχόντας ὑποδοχῆς Ἐμπόρους τῶν
Ἐθνῶν»19.

Σύντομα, ὡστόσο, ἡ ἐφημερίδα φροντίζει νὰ παραλληλίσει τὸ πρωτότυπο
ἔργο μὲ δημοφιλῆ μεταφράσματα: «Καθ’ ὅσον ἠδυνήθημεν νὰ ὑποκλέψω-
μεν ἐκ τοῦ δυσκόλως ἐκμυστηρευομένου τὴν πλοκὴν τοῦ μυθιστορήματος
αὐτοῦ Βοημοῦ μας, τοῦ συγγραφέως τῆς Γυφτοπούλας, ἧς ἐντὸς ὀλίγων
ἡμερῶν ἀρχόμεθα τὴν δημοσίευσιν, τὸ νέον ἔργον τοῦ πατρὸς τῶν Ἐμπό-
ρων τῶν Ἐθνῶν, θέλει γοητεύσει ὅλας τὰς τάξεις τοῦ δημοσίου, ὡς ὁ Πε-
ριπλανώμενος τοῦ Σύη ἢ τ’ Ἀπόκρυφα τῶν Παρισίων»20. Εἶναι φανερές, πι-
στεύω, σὲ αὐτὰ τὰ παραθέματα ἡ ἐκκολαπτόμενη ἰσχὺς τῆς ἐπιφυλλίδας,
ἡ τάση (ποὺ δὲν εὐδοκιμεῖ) γιὰ δημιουργία πρωτότυπων ἔργων, ἀλλὰ καὶ
ἡ σαφὴς προβολὴ τῶν μεταφράσεων.

Τὸ ὁριακὸ ἔτος 1883 καὶ ἡ Ἐφημερὶς τοῦ Κορομηλᾶ

Ἴσως ἡ πιὸ κομβικὴ χρονιὰ ὅσον ἀφορᾶ τὶς ἐπιφυλλίδες στὸν ἡμερήσιο ἀθη-
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ναϊκὸ Τύπο εἶναι τὸ 1883. Τὴν πρωτοχρονιὰ τοῦ 1883, ἔτους-στροφὴ τῆς
Ἐφημερίδας, τονίζεται ὅτι «τὴν κυρίαν τοῦ φύλλου σύνταξιν ἀπαρτίζουσιν οἱ
κ.κ. Χαρ. Ἄννινος, Παν. Θωμᾶς, Κων. Ξένος, Ν. Ἀργυριάδης, Ἰωάν. Δαμ-
βέργης, Παν. Γιαννόπουλος, Ε. Οἰκονόμος, Σταμ. Κιουζές, Μιχ. Μητσά-
κης καὶ Α. Παπαδιαμάντης»21. Λίγους μῆνες νωρίτερα ὁ Παπαδιαμάντης
ἔχει προσληφθεῖ στὴν Ἐφημερίδα. Ἡ Ἐφημερὶς σὲ ρόλο σκαπανέα, τρίστηλη 
καὶ κατόπιν τετράστηλη καὶ πεντάστηλη, μὲ περιορισμένη μᾶλλον διάδοση
καὶ χωρὶς ἐκδοτικὴ πολιτική, μὲ προβλέψιμες ἐπιφυλλιδικὲς ἐπιλογές, εἶναι
ἡ πρώτη ἐφημερίδα μὲ τὴν ὁποία συνεργάζεται ὁ Σκιαθίτης ὡς δημοσιο-
γραφῶν μεταφραστὴς/ἐπιφυλλιδογράφος. Παράλληλα, ἐπίσης τὸ 1883, ὁ
Γαβριηλίδης μετονομάζει τὸ Μὴ Χάνεσαι σὲ Ἀκρόπολις καὶ ἐντάσσει μὲ τὴ
σειρά του στὴν καθημερινὴ ὕλη δύο λογοτεχνικὲς ἐπιφυλλίδες. Ἡ Ἐφημερὶς
καινοτομεῖ εἰδησεογραφικὰ καὶ εἶναι ἡ πρώτη μεγάλη ἐφημερίδα ποὺ συ-
στηματοποιεῖ τὶς ἐπιφυλλίδες, ἀλλὰ τὸ ρεπερτόριό της δὲν ἐκπλήσσει. Ἡ πο-
λιτικὴ τοῦ Κορομηλᾶ εἶναι διακριτικὴ ὡς πρὸς τὶς διαφημίσεις, καὶ ἡ διά-
δοση τοῦ ἐντύπου σχετικὰ περιορισμένη, ἐνῶ τὰ παρακείμενα σπανίζουν.

Ἀπὸ τὸ 1887 ξέρουμε πὼς ὁ Παπαδιαμάντης μετέφραζε μυθιστορήματα
– καὶ ἔγραφε διηγήματα. Ἀπὸ τὶς ταυτισμένες του μεταφράσεις ξεχωρι-
ζουν, ἀπὸ σημερινὴ σκοπιά, ἡ ὕστερα ἀπὸ σύσταση τοῦ Ροΐδη μετάφραση
τοῦ Ντοστογέφσκι22 καὶ ἡ μετάφραση τοῦ κατόπιν δημοφιλέστατου Γκὺ ντὲ
Μωπασάν. Ἐπιτυχία γνώρισε, ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται ἀπὸ τὴν ἔκδοση στὴ
Σμύρνη, τὸ μυθιστόρημα τοῦ Ζὼρζ Ὀνὲ Ὁ Ἰατρὸς Ραμώ23. Κατὰ τὰ
ἄλλα, ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς πιὸ κοινοὺς ἐπιφυλλιδογράφους τῆς γαλλικῆς
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21 Ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Τύπου. 1784-1974, τόμ. Α΄-Δ΄, ἐπιμ. Λουκία
Δρούλια - Γιούλα Κουτσοπανάγου, ΕΙΕ, Ἀθήνα 2008.

22 Εὐγενία Μακρυγιάννη, «Ἐπίμετρο», Θ. Δοστογέφσκη, Τὸ Ἔγκλημα καὶ ἡ Τιμω-
ρία, μτφ. Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, πρόλογος Ἐμμανουὴλ Ροΐδη, Ἰδεόγραμμα,
Ἀθήνα 1992, σσ. 501-502. 

23 Ὁ ἰατρὸς Ραμώ. Μυθιστορία ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ. Ἐκδίδοται ἀδείᾳ τοῦ μεταφραστοῦ
Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη ὑπὸ *** δυνάμει τῆς ὑπ᾽ ἀριθ. 82 καὶ ἡμερομηνίας 25
Μαρτίου 1889, ἀδείας τοῦ Ὑπουργείου τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως. Ἐν Σμύρνῃ,
Ἐκ τοῦ τυπογραφείου «Ὁ Τύπος», 1889. Σημερινὴ ἐπανέκδοση: Georges Ohnet, Ὁ
ἰατρὸς Ραμώ, μτφ. Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ἐπιμ. Φώτης Δημητρακόπουλος,
Ἐκδοτικὸς Ὀργανισμὸς Π. Κυριακίδη, Ἀθήνα 2007. Πβ. Κατερίνα Ἀγναντιάρη -
Φώτης Δημητρακόπουλος, «Ὁ ἰατρὸς Ραμὼ καὶ ἡ μεταγλώτισσή του στὰ ἑλληνικὰ
ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη», Πρακτικὰ Β΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Πα-
παδιαμάντη, Δόμος, Ἀθήνα 2005, σσ. 39-52.



αὐτοκρατορίας, γνωστοὶ καὶ στὸ ἑλληνικὸ κοινό, ὅπως ὁ συγγραφέας πε-
ριπετειωδῶν ἔργων Μatthey-Arnould, ὁ συγγραφέας καὶ δημοσιογράφος
Jules de Gastyne, ὁ Victor Cherbuliez καὶ ὁ Ἀλέξανδρος Δουμᾶς πατέρας. 
Ἡ ἐπαγγελματοποίηση τῆς συνεργασίας του μὲ τὴν Ἐφημερίδα θὰ ἀπο-
φέρει δεκάδες μεταφράσεις «ἐκ τοῦ γαλλικοῦ» καὶ δέκα περίπου διηγήματα
ἑορταστικοῦ ἢ ἐπιφυλλιδικοῦ χαρακτήρα. Στὸ «ἀρχαιότερον ἡμερήσιον
φύλλον», παγιώνεται ἀπὸ τὸ 1887 ἡ διπλὴ ἰδιότητα τοῦ Παπαδιαμάντη, ὡς
συστηματικοῦ μεταφραστῆ καὶ ἐπετειακοῦ-ἑορταστικοῦ συγγραφέα· ἡ
μίμηση τοῦ γαλλικοῦ ἑορταστικοῦ διηγήματος σηματοδοτεῖ τὴν πρώτη του
ἐμφάνιση ὡς διηγηματογράφου τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἐποχὴ ποὺ πιστοποιεῖται
τὸ πρῶτο του μετάφρασμα. Διόλου τυχαῖα, μιὰ μέρα πρὶν δημοσιευτεῖ τὸ
«Χριστόψωμο», ὁ Παπαδιαμάντης γράφει σὲ σχετικὸ ἄρθρο: «Ὁλόκληρον
φιλολογίαν ἀποτελοῦσι τὰ λεγόμενα Contes de Noël, τὰ Χριστουγεννιάτικα
δηλ. παραμύθια, ὧν τινα, ἐξόχων συγγραφέων ἔργα, εἶναι ὡραιότατα, βι-
βλιοθήκην δὲ ὁλόκληρον δύνανται νὰ γεμίσωσι τὰ κατ’ ἔτος ἐκδιδόμενα
Christ  mas Numbers, τὰ ἔκτακτα δηλ. φυλλάδια τῶν εἰκονογραφημένων πε-
ριοδικῶν, τὰ δημοσιευμένα ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων, μετὰ καλῶν
εἰκόνων καὶ ποικιλωτάτης τερπνῆς ὕλης»24. 

Τὰ τρία πρῶτα χρόνια τῆς πρωτότυπης ἐφημεριδικῆς παραγωγῆς του,
ὁ Παπαδιαμάντης γράφει ἕξι διηγήματα, ὅλα μὲ ἑορταστικὴ ἀφορμὴ καὶ
ἀνάλογο περιεχόμενο. Τὸ «Χριστόψωμο», σὲ συνάφεια μὲ τὸν τίτλο του κυ-
κλοφορεῖ ὡς «διήγημα ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων», «Ἡ τελευταία
βαπτιστικὴ» ὡς «πρωτότυπον Πασχαλινὸν διήγημα», ἡ «Ὑπηρέτρα» ὡς
«διήγημα χριστουγεννιάτικον», «Ὁ Σημαδιακὸς» ὡς «ἀνάμνησις τῆς
ἑορτῆς τῶν Φώτων». Ἀπὸ τὸ «Χριστόψωμο» ὣς τὸν «Φτωχὸ Ἅγιο» οἱ συ-
νοδευτικοὶ χαρακτηρισμοὶ τῶν διηγημάτων του εἶναι παρόμοιοι. Τόσο στὸ
ἔντυπο τοῦ Κορομηλᾶ, ὅσο καὶ στοῦ Γαβριηλίδη, ὁ ρόλος του εἶναι ἑπομέ-
νως λίγο ὣς πολὺ συγκεκριμένος καὶ χρονικὰ ὁριοθετημένος. Ὅ,τι γράφει
ὁ Παπαδιαμάντης ἐκεῖνα τὰ χρόνια τέτοιο εἶναι καὶ ὡς τέτοιο ἀγγέλλε-
ται: χριστουγεννιάτικον, πασχαλινὸν κ.ο.κ. 

Ἡ μετατροπὴ τοῦ μυθιστοριογράφου σὲ «διηγηματογράφο κατ’ ἀπο-
κοπὴν» συντελεῖται δηλαδὴ ὅταν πλέον παγιώνεται ἡ μεταφραστική του
ἰδιότητα. Σὲ ἁδρὲς γραμμὲς θὰ περιγράφαμε ὡς ἑξῆς τὰ πρῶτα χρόνια τῆς
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24 Σοφία Μπόρα, Ὁ Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀναγνῶστες του. Ζητήματα ἱστορίας τῆς
πρόσληψης τοῦ ἔργου τοῦ (1879-1961), (ἀνέκδοτη διδακτορικὴ διατριβή), Ἐθνικὸ
καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, Φιλοσοφικὴ Σχολή, 2008, σ. 342.



διηγηματογραφίας του: τὰ μὴ ἐπικαιρικὰ διηγήματα δημοσιεύονται σὲ πε-
ριοδικά, τὰ ἐπικαιρικὰ σὲ ἐφημερίδες. Τὶς ὑπόλοιπες ἡμέρες μεταφράζει πε-
ζογραφήματα ἐκ τοῦ γαλλικοῦ. 

Αὐτὴ φαίνεται πὼς ἦταν τότε ἡ μοίρα τῶν δυνάμει συγγραφέων, ἄλλη
δυνατότητα δὲν ὑπῆρχε. Ἡ ἐθνικὴ φιλολογία, εἰδικότερα ἡ πεζογραφία, πα-
λεύει νὰ διαμορφωθεῖ στοὺς διαγωνισμοὺς τῆς Ἑστίας (1876-1895) καὶ
στὶς σελίδες τῆς Ἑβδομάδος τοῦ Καμπούρογλου (1884-1892), ἀλλὰ γρή-
γορα ἀναδιπλώνεται γιὰ χάρη τῶν μεταφράσεων – στὴν πρώτη περίπτωση
μὲ τὴ διαρκὴ παραχώρηση σὲ πιὸ ἐλαφρὰ ἀναγνώσματα, στὴ δεύτερη μὲ
τὴν ἀνάληψη τῆς διεύθυνσης τοῦ περιοδικοῦ ἀπὸ τὸν Ι. Δαμβέργη καὶ τὴν
παροχὴ πολὺ περισσότερου χώρου σὲ λίγο ὡς πολὺ εὔπεπτα μεταφράσμα -
τα. Κάτι ἀνάλογο συμβαίνει τὸν πρῶτο χρόνο τῆς ἐφημερίδας Ἑστία, τὸ
1894. Σὲ αὐτὸ τὸ γενικὸ πλαίσιο, ὁ Παπαδιαμάντης δὲν ἀποτελεῖ ἐξαίρεση.
Ὑποτάσσεται, τρόπον τινά, στὴν ἄφευκτη τάση μιᾶς ἐποχῆς καὶ ἑνὸς
ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ ποὺ ζητάει κυρίως μεταφράσεις καὶ μεταφραστές, ὄχι
συγγραφεῖς.

Ὁ Παπαδιαμάντης ἐργαζόμενος τοῦ Γαβριηλίδη 1892-1898: ἡ ἀξιοποίηση
τῆς ἀγγλομάθειας25

«Ἡ μορφωτικωτέρα μυθιστοριογραφία εἶναι ἡ ἀγγλικὴ κατὰ τὴν ὁμολο-
γίαν αὐτῆς τῆς γαλλικῆς κριτικῆς. Συνετέλεσε πολὺ εἰς τὸν ὑφιστάμενον
πολιτισμὸν τοῦ ἀγγλικοῦ ἔθνους, τὸ ὁποῖον κατὰ τὴν ὁμολογίαν πάλιν Γάλ-
λων, εἶναι προοδευτικώτερον καὶ ἠθικώτερον τοῦ τε γαλλικοῦ καὶ τοῦ γερ-
μανικοῦ»26. Ἔτσι προλόγιζε ἡ ἐφημερίδα Ἀκρόπολις τὴ δημοσίευση τοῦ
ἐκτενοῦς διηγήματος τοῦ Παπαδιαμάντη «Οἱ Χαλασοχώρηδες» τὸ 1891.
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25 Τὸ ζήτημα τῆς συνεργασίας τοῦ Παπαδιαμάντη μὲ τὴν Ἀκρόπολι τὸ προσεγγίζει
ἀναλυτικὰ ἡ κυρία Στέση Ἀθήνη στὴν ἀνακοίνωσή της, βλ. ἐδῶ σ. 29 κ.ἑ.

26 Στὸ διαφημιστικὸ σημείωμα ποὺ συνοδεύει τὸ 1892 τοὺς «Χαλασοχώρηδες» ἀνα-
φέρει: «Ἐκεῖνο ποὺ εἶπεν ὁ Ταίν, ὅτι τὸ ἀγγλικὸν πνεῦμα ἦτο τὸ ἐπιδεκτικώτερον ἀπὸ
τὸ πνεῦμα παντὸς ἔθνους, τοῦ νὰ μεταμορφώνεται χωρὶς νὰ μετασχηματίζεται καὶ
νὰ προσαρμόζεται πρὸς τὸ μέλλον χωρὶς νὰ ἀρνεῖται τὸ παρελθόν του, αὐτὸ πρέπει
νὰ χρησιμεύσῃ καὶ εἰς ἡμᾶς ὡς φωτεινὴ σκάλα, τὴν ὁποίαν ὀφείλομεν ν’ ἀκολουθή-
σωμεν ὄντες πάντοτε Ἕλληνες, ἀλλ’ Ἕλληνες προχωροῦντες!», «Ἡ διανοητικὴ κα-
τεύθυνσις τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους», διάλεξη στὸν Ἐπιστημονικὸ Σύλλογο Ἀλεξανδρείας
(1911), Βλασίου Γαβριηλίδου, Διαλέξεις, Ἐκδοτικὰ καταστήματα Ἀκροπόλεως,
Ἀθῆναι 1924, σ. 36.



Ὁ τρόπος καὶ ὁ τόνος τοῦ προλογικοῦ σημειώματος εἶναι ἐνδεικτικοὶ γιὰ
τὴν ἀξία ποὺ προσδίνει ὁ ἐκδότης τῆς ἐφημερίδας στὴν ἀγγλικὴ λογοτεχνία,
τὴν ὁποία ἀντιδιαστέλλει πρὸς τὴ γαλλική.

Τὴ δεκαετία αὐτή, τοῦ 1890, ὅταν δηλαδὴ προσλαμβάνεται ὁ Ἀλέξαν-
δρος Παπαδιαμάντης, ὁ Βλάσης Γαβριηλίδης ἔχει ὀργανώσει πολὺ πληρέ-
στερα τὸ ἐκδοτικό του κατάστημα, ποὺ ὡς πρώτη ὕλη χρησιμοποιεῖ συχνὰ
ἐπιφυλλίδες τῆς Ἀκροπόλεως. Τὰ οἰκογενειακὰ περιοδικὰ παρακμάζουν, καὶ
ἀρχίζουν, δειλά, νὰ ἐκδίδονται περιοδικὰ λόγου καὶ τέχνης, μὲ σκαπανέα τὴν
Τέχνη, ἐνῶ, μετὰ τὴν πτώχευση, οἱ αὐτοτελεῖς μεταφράσεις περιορίζονται
αἰσθητά. Ἕνα ἐπιπλέον σημαντικὸ στοιχεῖο εἶναι ἡ ἐπελαύνουσα ἐφημερι-
δομανία, ἀπὸ τὸ 1895 κ.ἑ., ὅταν πλέον ἔχουν ἐκδοθεῖ σημαντικὰ καὶ εὐπώ-
λητα φύλλα, ὅπως Τὸ Ἄστυ, Ἡ Ἑστία, τὸ Σκρὶπ καὶ τὸ Ἐμπρός.

Ἀλλὰ ἂς μείνουμε στὰ ἔντυπα τοῦ Γαβριηλίδη, στὴν Ἀκρόπολι καὶ δευ-
τερευόντως στὸ Νέον Πνεῦμα. Ἡ Ἀκρόπολις καθιερώνεται ὡς ἡ πιὸ δη-
μοφιλὴς ἐφημερίδα τῆς ἐποχῆς27. Μὲ σημερινὴ ματιά, ἡ παρουσία τοῦ
Παπαδιαμάντη στὶς σελίδες τοῦ ἐντύπου εἶναι ἴσως ἡ πιὸ ἐνδιαφέρουσα, καὶ
τοῦτο γιὰ δύο λόγους: ἀφενὸς γιατὶ ὁ Γαβριηλίδης εἶναι ὁ πρῶτος καὶ ὁ μό-
νος ποὺ χαράζει μιὰ τόσο συγκεκριμένη ἐκδοτικὴ πολιτική, τυπώνοντας
μάλιστα τὶς ἐπιφυλλίδες ποὺ κρίνει ὡς πιὸ ἐνδιαφέρουσες σὲ αὐτοτελεῖς τό-
μους· ἀφετέρου γιατὶ πολλὰ ἀπὸ τὰ ὀνόματα τῶν συγγραφέων ποὺ μετα-
φράζει ἐκ τοῦ ἀγγλικοῦ ὁ Παπαδιαμάντης εἶναι πρωτόγνωρα καὶ σημαν-
τικά: Κέιν, Γκράντ, Χῶθορν, Τζέρομ, Τουαίην, Κρόμι, Κίπλινγκ, πιθανῶς
καὶ Στίβενσον.

Ἀξίζει πάντως νὰ σημειωθεῖ ὅτι, πρὶν ἀπὸ τὴ στροφὴ στὴν ἀγγλικὴ λο-
γοτεχνία καὶ τὴ δραστηριοποίηση τοῦ Παπαδιαμάντη σὲ αὐτὸ τὸν τομέα,
ἕως τὸ 1893 δηλαδή, τὰ ἰσόγεια τοῦ ἐντύπου τοῦ Γαβριηλίδη εἶναι γεμάτα
μὲ προϊόντα τῆς γαλλικῆς βιομηχανικῆς λογοτεχνίας: τῶν Montepin, Ga-
styne, Mary κ.ἄ. 

Ὅσον ἀφορᾶ τὰ πρωτότυπα ἔργα τοῦ Παπαδιαμάντη, τὸ 1890 ὁ Γα-
βριηλίδης ἐκδίδει τὸν μικρὸ τόμο ἑορταστικῶν διηγημάτων Χριστούγεννα-
Πρωτοχρονιὰ-Φῶτα, ὅπου ἀνθολογεῖ ἐπετειακὰ διηγήματα τοῦ Παπα-
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27 Κώστας Σαρδελῆς, Ὁ Βλάσης Γαβριηλίδης. Μεγάλος ἀναμορφωτὴς τῆς ἑλληνικῆς
δημοσιογραφίας καὶ πνευματικὸς ἡγέτης, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα ΕΣΗΕΑ, Ἀθήνα
22011. Τὸ 1888 φτάνει νὰ πουλάει 160.000 τὸ μήνα, ἐνῶ τὴ δεκαετία τοῦ 1890 ξε-
περνάει τὰ 200.000. Ὁ ἀνταγωνισμὸς ἀπὸ τὸ Ἄστυ, τὴν Ἑστία, τὸ Σκρὶπ καὶ  τὸ
Ἐμπρὸς ἐπηρεάζει τὴν κυκλοφορία της.



διαμάντη. Δύο ἀπὸ τὰ ἐκτενέστερα ἔργα του ποὺ δημοσιεύει ἡ Ἀκρόπολις
ἔχουν καὶ πάλι στενὴ συνάφεια μὲ τὴν ἐποχή. Οἱ «Χαλασοχώρηδες» δια-
φημίζονται ὡς «ἔκτακτον ἐκλογικὸν μυθιστόρημα, [ποὺ] θὰ χαλάσουν κό-
σμον μεταξὺ ὅλων τῶν πολιτευομένων», παραπέμποντας στὴν πρόσφατη
ἐκλογικὴ ἀναμέτρηση πού, ὅπως εἶναι ἀναμενόμενο, εἶχε καταλάβει
πολλὲς στῆλες τῆς ἐφημερίδας. Μὲ τὴν ἐπικαιρότητα, τὴν ἐπιδημία χολέ-
ρας στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀνατολὴ συνδέεται καὶ ἡ δημοσίευση τοῦ «Βαρ-
διάνου στὰ σπόρκα», μὲ τὴν ὑπόσχεση ὅτι περιλαμβάνει «χολερικὰς ἀνα-
μνήσεις», χωρὶς νὰ προβάλλονται «στυγναὶ καὶ ἀπαίσιαι εἰκόνες […] ἡ
ἀπελπισία καὶ τὸ πένθος τῆς χολέρας»28.

Ἡ γόνιμη θητεία τοῦ μεταφραστῆ καὶ συγγραφέα Παπαδιαμάντη κο-
μίζει καὶ τὶς οἰκονομικὰ πιὸ ἀνθηρὲς ἡμέρες του, σύμφωνα μὲ τὶς μαρτυ-
ρίες συγχρόνων καὶ μεταγενέστερων. Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ πίεση ποὺ τοῦ
ἀσκεῖται εἶναι σαφής («Πρὸ καιροῦ δὲν σᾶς ἔγραψα. Εἶχα αὐτοὺς τοὺς δύο
μῆνας πολλὴν ἐργασίαν, καὶ δὲν εὐκαιροῦσα οὔτε νὰ σταθῶ»)29, ἐνῶ καὶ ἡ
διάθεσή του νὰ μὴν παραλληλιστεῖ μὲ ξένους συγγραφεῖς ἐκφράζεται
ἐμφατικά («Ἀλλ’ ἐγὼ σοὶ λέγω ὅτι δὲν ὁμοιάζω οὔτε μὲ τὸν Πόε, οὔτε μὲ
τὸν Δίκκενς, οὔτε μὲ τὸν Σαίξπηρ, οὔτε μὲ τὸν Βερανζέ. Ὁμοιάζω μὲ τὸν
ἑαυτόν μου. Τοῦτο δὲν ἀρκεῖ;»)30. Πιὸ χαρακτηριστικὴ ἀκόμα γιὰ τὴν
ἐποχὴ καὶ τὶς συνθῆκες της εἶναι ἡ μαρτυρία τοῦ Παπαδιαμάντη ὁ ὁποῖος,
ὡς «κατ’ ἀποκοπὴν διηγηματογράφος» δηλώνει δυσφορώντας, πίσω ἀπὸ
τὸ προσωπεῖο τοῦ ἀφηγητῆ:

… ὁ γράφων, ἐνῷ καθ’ ὅλον τὸν ἄλλον χρόνον σιωπᾷ, παρουσιάζεται, δὶς τοῦ
ἔτους οὗτος, τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ Πάσχα, κατ’ ἀποκοπὴν διηγηματο-
γράφος. Τὸ πρᾶγμα ἤρχισε νὰ γίνεται κάπως φορτικόν, καὶ πολλοὶ μὲν ἐσκαν-
δαλίσθησαν, τινὲς δὲ καὶ τὸ ἀπεδοκίμασαν. Ἀρκοῦσι τόσαι ἄλλαι μανίαι, τόσοι
ξενισμοί. Ἡμεῖς δὲν εἴμεθα Ἄγγλοι οὔτε Ἀμερικάνοι. Μὴ μᾶς σκοτίζῃς καὶ σύ.
Πόθεν ἔλαβες ἀφορμὴν νὰ ὑποθέσῃς ὅτι τὸ κοινὸν θέλγεται ἀπὸ τὰς ἀναμνή-
σεις σου ἢ συγκινεῖται ἀπὸ τὰ αἰσθήματά σου; Τὸ ἔκαμες μίαν φορὰν ἢ δύο.
Ἀρκεῖ. Παῦσε πλέον. Δὲν βλέπεις ὅτι τὸ αἰώνιον θέμα σου ἐξηντλήθη, καὶ ὅτι
εὑρίσκεσαι εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ προσπαθῇς βίᾳ νὰ παρουσιάσῃς ἁπλῆν πα-
ραλλαγὴν κατ’ ἔτος; 
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28 Βλ. καὶ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ Λίνου Πολίτη, στὸ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Βαρ-
διάνος στὰ Σπόρκα, Γαλαξίας, Ἀθήνα, 1968.

29 Παπαδιαμάντης, Ἀλληλογραφία, ὅ.π., σ. 133.
30 «Ἀπάντησις εἰς τὸν Ζ. τῆς Ἐφημερίδος», ἐφ. Τὸ Ἄστυ, 28-29 Αὐγ. 1891.



Ἐν πρώτοις, καλὸν θὰ ἦτο νὰ διακρίνωμεν ὅ,τι εἶναι πράγματι ξενισμὸς ἀπὸ
ὅ,τι δύναται νὰ εἶναι, ἐκ τῆς φύσεως τῶν πραγμάτων, κοινὸν εἰς πάντα τὰ ἔθνη.
Λόγου χάριν, τὸ νὰ ἐκδίδωνται τὰ περιοδικὰ κατὰ Σάββατον ἢ Κυριακήν, εἶναι
ξενισμός; Τὸ νὰ δημοσιεύουν αἱ πολιτικαὶ ἐφημερίδες φιλολογικωτέραν ὕλην
κατὰ Κυριακήν, εἶναι ξενισμός; Ἐνὶ λόγῳ, τὸ νὰ σχολάζῃ τις κατὰ τὰς ἐορ -
τὰς ἀπὸ τῆς τύρβης τοῦ κόσμου, ὡς καὶ ἀπὸ τῆς ἀναγνώσεως ἄρθρων πολι-
τικῶν, καὶ νὰ αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκην ἁβροτέρας, τερπνοτέρας, ἀκοπωτέρας
ἀναγνώσεως εἶνε ξενισμός; Ἔστω, ἀλλὰ δύνασαι νὰ δημοσιεύῃς ἐν ἡμέραις
ἑορτῶν διηγήματα ἢ περιγραφάς, χωρὶς νὰ κάμνῃς ποσῶς λόγον περὶ τῶν Χρι-
στουγέννων καὶ τοῦ Πάσχα31.

Ὁ μεγάλος κόμβος τοῦ 1898. Τὸ Ἄστυ καὶ τὰ περιοδικὰ λόγου καὶ τέχνης:
Ἀναγνώριση, ματαίωση, ἀπόσυρση

«Κατάντησαν τὰ γράμματα νὰ ζήσουν μόνο μὲ τὸ ἔλεος τῶν ἐφη-
μερίδων, βέβηλα ἀνακατωμένα μὲ τὸ κάθε τι. Αὐτὴ τὴν ἔλλειψη
προβάλλει νὰ ἀναπληρώσῃ σήμερα ἡ Τέχνη».

(Ἡ Τέχνη, 1898)

Ἂν συνεχίζαμε τὴν περιοδολόγηση, θὰ στεκόμασταν γιὰ λίγο στὸ κομβικὸ
διάστημα 1897-1898, ἀνάμεσα στὴ σταδιακὴ ἀποχώρηση, δηλαδή, τοῦ
Παπαδιαμάντη ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολι καὶ τὴν ἔνταξή του στὸ Ἄστυ. Πράγ-
ματι, τὸ 1898 ἡ συνεργασία τοῦ Παπαδιαμάντη μὲ τὴν Ἀκρόπολι τερμα-
τίζεται, καὶ ἀκολουθεῖ μιὰ χρονιὰ χωρὶς καμία δημοσίευση, πιθανῶς ἐξαι-
τίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀτυχοῦς ἑλληνοτουρκικοῦ πο-
λέμου. Ἀπὸ τὸ 1898 καὶ ἔπειτα, ὁ Παπαδιαμάντης μεταφράζει καὶ γράφει
γιὰ τὸ Ἄστυ. Ἀξίζει νὰ σταθοῦμε λίγο στὸ ἔντυπο τοῦ Ἄννινου καὶ τοῦ Κα-
κλαμάνου, γιατὶ ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη περίπτωση. Πρώην σατιρικὸ ἔντυπο, τὸ
Ἄστυ γίνεται τὸ πιὸ λόγιο καὶ προοδευτικὸ ἔντυπο τῆς ἐποχῆς του32. Ἡ θη-
τεία τοῦ Παπαδιαμάντη ἐκεῖ συνδέεται, ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται, μὲ ἕνα πιὸ ἐλεύ-
θερο ἐργασιακὸ καθεστὼς καὶ παράλληλα σηματοδοτεῖ τὴν ἐπιστροφή
του στὶς μεταφράσεις ἀπὸ τὰ γαλλικά, ἀφοῦ ἔχει ἀποδειχθεῖ πὼς ἡ πηγὴ
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31 «Λαμπριάτικος ψάλτης», Ἅπαντα, ἐπιμ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, τόμ. Β΄, σσ.
505-540.

32 Νικόλαος Ἐπισκοπόπουλος, Κριτικὰ κείμενα ἀπὸ τὸ Ἄστυ καὶ τὸ Νέον Ἄστυ, ἐπιμ.
Νίκος Μαυρέλλος, Ἵδρυμα Κώστα καὶ Ἑλένης Οὐράνη, Ἀθήνα 2011, καὶ Γρηγό-
ριος Ξενόπουλος, Αὐτοβιογραφικὰ κείμενα (1919-1948), ἐπιμ. Μαρία Τριχιᾶ-
Ζούρα, Ἵδρυμα Κώστα καὶ Ἑλένης Οὐράνη, Ἀθήνα 2009.



τῶν περισσότερων ἦταν τὸ περιοδικὸ L’Illustration 33. Τὸ ἀστυνομικό, τὸ
φανταστικὸ καὶ τὸ ἱστορικὸ μυθιστόρημα ἀρχίζουν νὰ ἐμφανίζονται στὸ
προσκήνιο, καὶ ὁ Παπαδιαμάντης παίζει ὡς μεσάζων σημαντικὸ ρόλο: με-
ταφράζει τὸν Σιένκεβιτς, τὸν Οὐέλς, τὸν Στόκερ34. Φιλικὰ διακείμενα πρὸς
ποικίλους λογοτέχνες, τόσο τὸ ἀρχικὸ ὅσο καὶ τὸ νέο ἔντυπο συγκεντρώ-
νουν στὶς σελίδες τους ποικιλία ἔργων, πολὺ συχνὰ τολμηρῶν (ὅπως λ.χ.
τὰ μυθιστορήματα τοῦ Mirbau), καὶ προωθοῦν τὸ διήγημα. Ὁ Οὐέλς, ὁ Τσέ-
χοφ, ὁ Μωπασάν, ὁ Κίπλινγκ, ἀλλὰ καὶ ὁ Μπωντλαίρ, ἐπισκέπτονται
συχνὰ τὶς σελίδες τοῦ πιὸ λόγιου ἐντύπου αὐτῆς τῆς ἐποχῆς. 

Τὴν πρώτη δεκαετία τοῦ 20οῦ αἰώνα, τὰ ἀκραιφνῶς λογοτεχνικὰ πε-
ριοδικὰ γίνονται καὶ περισσότερα καὶ ποιοτικότερα, οἱ πρῶτες συστηματικὲς
ἐκδοτικὲς σειρὲς κυκλοφοροῦν ἀπὸ τὸν Φέξη, ἐνῶ οἱ ἐφημερίδες πολλα-
πλασιάζονται, ἐκσυγχρονίζονται καὶ ἀποκτοῦν πιὸ πληθωρικὴ ὕλη, χάρη
στὶς δυνατότητες τῆς τυπογραφίας καὶ τὴν καλύτερη ὀργάνωση. Ὅταν ὁ
Παπαδιαμάντης φτάνει στὴν Ἀθήνα, ἡ πόλη ἔχει πληθυσμὸ 40.000 κα-
τοίκους, ὅταν φεύγει τὸ 1907, ἀπογοητευμένος καὶ ματαιωμένος, ἔχει
160.000. Ὁ Τύπος ἀπορροφᾶ πλέον δεκάδες ἐργαζόμενους καὶ ἀπευθύνε-
ται σὲ χιλιάδες ἀναγνῶστες. Λινοτυπία, χρώματα, μεγάλα σχήματα,
προσφορές, φυλλάδια, ἀνήκουν στὴ ζωὴ τοῦ ἡμερήσιου Τύπου. Ὁ Παπα-
διαμάντης ἐντάσσεται καὶ σὲ αὐτὸ τὸ κλίμα. Παράλληλα μὲ τὸ Νέον
Ἄστυ, δημοσιεύει διηγήματά του στὶς ἐφημερίδες Ἀθῆναι, Ἑστία, Ἐμπρός,
Σκρίπ, Χαραυγή, Τὰ Νέα, Μεταρρύθμιση, Ἀλήθεια.

Εἶναι ἡ περίοδος τοῦ πιὸ μεγάλου ἐπαγγελματικοῦ διχασμοῦ τοῦ Πα-
παδιαμάντη: ἀνάμεσα στὸν ἐπώνυμο συγγραφέα, τὸν ἐν μέρει δικαιωμένο
στὰ λόγια περιοδικὰ λόγου καὶ τέχνης, καὶ τὸν σταθερὰ ἀνώνυμο μετα-
φραστὴ ἐπιφυλλίδων καὶ ἐπώνυμο μεταφραστὴ σὲ αὐτοτελεῖς σειρές. Γι’
αὐτό, ἀξίζει νὰ ἑστιάσει κανεὶς στὸ πῶς τὰ περιοδικὰ λόγου καὶ τέχνης, ἀπὸ
τὸ 1898 καὶ πέρα, προσφέρουν νέες δυνατότητες καὶ ἐνισχύουν, ἀνάμεσα
σὲ ἀρκετοὺς Ἕλληνες συγγραφεῖς, καὶ τὸν πεζογράφο Παπαδιαμάντη, ὁ
ὁποῖος, τὴν ἴδια ἐποχή, εἶναι ἀκόμα ἀναγκασμένος νὰ μεταφράζει, χωρὶς
νὰ ὑπογράφει, καὶ νὰ ἀναζητεῖ ὁδοὺς διαφυγῆς στὸ ἐξωτερικὸ (βλ. ἐπιστολὴ
τοῦ 1904)35. Εἰδικὰ τὰ αἰσθητικὰ ἄρτια καὶ συντηρητικὰ Παναθήναια τοῦ
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33 Βλ. Παπαδιαμαντικὰ Τετράδια, τχ. 7, Ἄνοιξη 2006.
34 Herbert George Wells, Ὁ ἀόρατος, μτφ. Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ἐπιμ. Ν. Δ.

Τριανταφυλλόπουλος & Λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπούλου, Κίχλη, Ἀθήνα 2009.
35 «Ἀβιάστως, ἐὰν δύνασαι, νὰ γείνῃ οὕτω, εἰς ἐμὲ συμφέρει ἕνα ταξίδι ἕως τὴν Γαλ-



Μιχαηλίδη, ὅπου θὰ δημοσιεύσει τὴ «Φόνισσα», τὸ «Ὄνειρο στὸ κῦμα» καὶ
συνολικὰ πάνω ἀπὸ 15 διηγήματα, καὶ ἀπ’ ὅπου πληρώνεται ἀρκετὰ καλά,
φαίνεται νὰ ἐπηρεάζουν καθοριστικὰ τοὺς ὅρους τῆς παραγωγικότητάς του
καὶ νὰ τὸν ἀπελευθερώνουν. Παράλληλα, στὴν Τέχνη, στὸν Διόνυσο, στὸ
Περιοδικόν μας τοῦ Βώκου, στὸν Ἀκρίτα τοῦ Σκίπη, στὴ Νέα Ζωὴ τῆς
Ἀλεξάνδρειας, ὅπου τὰ «Ρόδιν᾽ Ἀκρογιάλια» δημοσιεύονται τιμητικὰ στὴν
πρώτη σελίδα μὲ μιὰ θερμὴ προαναγγελία, ἀκόμα καὶ στὸν Νουμᾶ, θὰ βρεῖ
φιλόξενη στέγη γιὰ τὰ διηγήματά του. Τὴ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν
πρωτότυπων διηγημάτων του θὰ τὴν γράψει λοιπὸν (ἢ θὰ τὴν δημοσιεύσει),
ὅταν τοῦ δίνεται τὸ βῆμα τῶν λογοτεχνικῶν περιοδικῶν, ὅταν ἡ ἐξάρτησή
του ἀπὸ τὸν ἡμερήσιο Τύπο, ὡς συγγραφέα καὶ ὄχι πλέον ὡς μεταφραστή,
θὰ πάψει νὰ εἶναι τόσο στενὴ καὶ ὁριοθετημένη. Ὡστόσο, ἡ σχέση μὲ τὶς
ἐφημερίδες θὰ παραμείνει ζωντανή.

Πρὸς τὸ τέλος: Τὸ Νέον Ἄστυ, ἡ ἐπιστροφὴ στὴ Σκιάθο καὶ ἡ ματαίωση

Τὸ 1901 τὸ Ἄστυ θὰ διασπαστεῖ καὶ θὰ δημιουργηθεῖ τὸ Νέον Ἄστυ. Ὁ Πα-
παδιαμάντης ἀκολουθεῖ τὸν Κακλαμάνο καὶ τοὺς σημαντικότερους συν-
τελεστὲς τοῦ μητρικοῦ ἐντύπου (Ἐπισκοπόπουλο καὶ Νιρβάνα). Τὸ μετα-
φραστικὸ-ἐπιφυλλιδικὸ ρεπερτόριο τῆς νέας ἐφημερίδας παραμένει πα νο-
μοιότυπο. Ὁ Παπαδιαμάντης μεταφράζει Οὐάλας καὶ Στόκερ. Τὴν ἑπόμενη
χρονιά, ὁ Παπαδιαμάντης φεύγει γιὰ τὴ Σκιάθο. Πιθανότατα μετὰ τὸ 1904,
ἡ σχέση του μὲ τὸ Νέον Ἄστυ γίνεται πιὸ ἐλεύθερη καὶ πλέον συνεργάζε-
ται μὲ πολλὲς ἐφημερίδες μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ συγγραφέα. Παρ’ ὅλα αὐτά,
τότε εἶναι ποὺ στέλνει τὶς περίφημες, χαρακτηριστικὲς ἐπιστολές του στὸν
Βλαχογιάννη («Ὁ λιχανὸς τῆς δεξιᾶς μου ἔχει δαρμοὺς καὶ πόνους, καὶ τὰ
δύο ἄλλα δάκτυλα πάσχουσι σκλήρυνσιν τοῦ δέρματος», καὶ «Ἐγὼ ἐκόλ-
λησα ἐδῶ ἐν δυστυχίᾳ»)36. Ὣς τὸ 1907 ἐλπίζει νὰ δεῖ τὰ ἔργα του δημοσι-
ευμένα στὴ Βιβλιοθήκη Μαρασλῆ. Διανύει, πλέον, τὴν ὥριμη φάση του,
ἀφοῦ δὲν δουλεύει πιὰ ὡς μισθωτός, ἀλλὰ ταυτόχρονα διανύει τὴν ἐποχὴ τῆς
ὁριστικῆς του ματαίωσης, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐκδοτικὴ τύχη τοῦ ἔργου του.
Αὐτὴν τὴ δεκαετία, ὁ Παπαδιαμάντης, πέρα ἀπὸ συγγραφέας, ἀπελευθε-
ρώνεται ἐν μέρει καὶ ὡς μεταφραστής, καὶ στὸ πλαίσιο τῆς σειρᾶς «Παν -
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λίαν, διότι πιστεύω ὅτι κάτι θὰ κάμω ἐκεῖ», γράφει ἀπογοητευμένος. Βλ.
http://www.elia.org.gr/default.fds?langid=1&pagecode=09.02.03 

36 Παπαδιαμάντης, Ἀλληλογραφία, ὅ.π., σ. 156 καὶ σ. 159.



δώρα» τοῦ τυπογραφείου Μπὲκ καὶ Μπὰρτ μεταφράζει Μπρὲτ Χὰρτ καὶ
Ἄρθουρ Κλὰρκ καὶ ἀργότερα πάλι Μπρὲτ Χάρτ37.

Συμπεράσματα

Ἂν προσεγγίσουμε τὸν Παπαδιαμάντη ὡς κανόνα καὶ ὄχι ὡς ἐξαίρεση, ὡς
μέσον ὅρο καὶ ὄχι ὡς ἰδιαιτερότητα, ὡς μεταφορέα καὶ ὄχι ὡς πρόξενο, μπο-
ρεῖ νὰ ἀμβλύνουμε κάπως τὴν ἑστίαση στὸ πρόσωπό του, ἀνασυνθέτουμε
ὅμως τὸ εὐρὺ πλαίσιο μιᾶς ἐποχῆς. Ὁ μεταφραστὴς Παπαδιαμάντης γί-
νεται κάτι σὰν ἰδανικὸ πρίσμα γιὰ νὰ παρακολουθήσουμε τὶς ἐντυπωσια -
κὲς ἐξελίξεις στὸ χῶρο τοῦ ἡμερήσιου Τύπου, τὴν τριακονταετία ποὺ ἀπο-
τελεῖ τὴ χρυσὴ ἐποχή του στὴν Ἑλλάδα: ἀπὸ τὸ 1880 ὣς τὸ 1910. Καὶ μαζὶ
νὰ προσεγγίσουμε τὸν κόσμο ποὺ τὸν περιβάλλει, τὴν πολιτικὴ τῶν ἐκδοτῶν
του, τὴ γεωμετρία τῶν ἐντύπων του.

Ἡ μοναδικότητα τοῦ Παπαδιαμάντη μᾶς περιμένει στὰ μεταφρά-
σματά του, στὰ διακείμενα, στὶς περισσότερο ἢ λιγότερο εὐτυχεῖς ἐπεμ-
βάσεις του, στὶς γλωσσικές του ἐπιλογές. Ἄδοξος καὶ ἀνώνυμος μετα-
φραστής, ἀδικαίωτος ἐπώνυμος συγγραφέας, ὁ Παπαδιαμάντης ἐνσαρκώ -
νει τὴ μοίρα τοῦ ἐνδιάμεσου ἀνθρώπου τοῦ Τύπου σὲ μιὰ ἐνδιαφέρουσα ἐποχὴ
τῆς γένεσης τῆς ἐφημερίδας, ἀποτελεῖ τὸν πιὸ χαρακτηριστικὸ ἐκπρόσωπο
τοῦ «πρὸς βιοπορισμὸν» ἐργαζόμενου μεταφραστῆ-συγγραφέα-δημοσιο-
γράφου, καὶ τὸν δείκτη τῶν ἐπιλογῶν τῶν ἐκδοτῶν καὶ τῶν προτιμήσεων
τοῦ κοινοῦ. 

Ἂν τὸν ἀντιμετωπίσουμε ἔτσι, πέρα ἀπὸ μυθοποιήσεις, ὡς μισθωτὸ μὲ
ἀξιοπρεπεῖς ἀπολαβὲς (ἴσες μὲ ἐκεῖνες ἑνὸς τραπεζικοῦ ὑπαλλήλου)38, ἂν
δοῦμε τὴ μετάφραση ἐπιφυλλίδων ὡς κυρίαρχη πρακτικὴ ἐντὸς τοῦ λογο-
τεχνικοῦ πολυσυστήματος, ἂν φανταστοῦμε τὸν Παπαδιαμάντη δέσμιο τῆς
ἐκδοτικῆς πατρωνίας καὶ τῆς κοπιώδους καθημερινῆς ἐργασίας, μὲ προ-
σόντα τὴν προϋπηρεσία καὶ τὴν ἀγγλομάθειά του, ἀλλὰ ὄχι ἀπαραίτητα
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37 Μπρὲτ Χάρτ, Ἡ καλὴ τύχη τοῦ Ρώριν Κάμπ, μτφ. Ἀλ. Παπαδιαμάντη, «Παν-
δώρα», 1905· Ἀλφρέδος Κλάρκ, Ἡ εὕρεσις τῆς γυναικὸς τοῦ Λώτ, μτφ. Α. Παπα-
διαμάντη, «Πανδώρα», Μπὲκ καὶ Μπάρτ, 1905· Μπρὲτ Χάρτ, Ἀργοναυτικαὶ διη-
γήσεις, μτφ. Ἀλ. Παπαδιαμάντη, Ἑλληνικὴ Ἐκδοτικὴ Ἑταιρεία, Ἐν Ἀθήναις
1909.

38 Πέτρος Πιζάνιας, Μισθοὶ καὶ εἰσοδήµατα στὴν Ἑλλάδα (1842-1923), Ἀθήνα
1985.
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καταπιεσμένο, ἂν ἀποκλείσουμε τὴν πιθανότητα τῶν προσωπικῶν ἐπι-
λογῶν ὅσον ἀφορᾶ τὰ κείμενα ἢ τὰ ἔντυπα-πηγὲς καὶ ἑστιάσουμε στὶς ἐπι-
λογὲς ποὺ ἀφοροῦν μεταφραστικὲς λύσεις, γλωσσικὰ ἰδιώματα καὶ παρα-
λείψεις, τότε βρισκόμαστε κοντὰ ὄχι μόνο στὴν ἀνασύνθεση τῆς φιγούρας
τοῦ μεταφραστῆ (καὶ συγγραφέα) Παπαδιαμάντη ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρου τοῦ
(ἐφημεριδικοῦ κατὰ βάση) κόσμου ποὺ τὸν περιβάλλει καὶ τὸν καθορίζει.

Πλάι στὶς ταυτοποιήσεις καὶ στὶς ἐπανεκδόσεις, ὁ κόσμος τοῦ μετα-
φραστῆ Παπαδιαμάντη, προσωπικός, ἐκδοτικός, δημοσιογραφικὸς καὶ πο-
λιτισμικός, ὅπου τὸ γλωσσικὸ καὶ μεταφραστικὸ στίγμα συναντᾶ τὴν
ἐπαγγελματικὴ κανονικότητα, καὶ ἡ ἰδιαιτερότητα τῆς γραφῆς του τὴ μα-
ζικότητα τοῦ ἀναγνωστικοῦ γούστου, παρουσιάζει πολλὰ ἐνδιαφέροντα καὶ
ἀχαρτογράφητα σημεῖα. Μὲ ὁδηγὸ τὴν προθυμία παλαιότερων καὶ νεότε-
ρων ἐρευνητῶν καὶ πυξίδα τὶς ψηφιακὲς βάσεις δεδομένων, θὰ ἦταν εὐχῆς
ἔργο αὐτὰ τὰ σημεῖα νὰ γίνουν ἀκόμη πιὸ γνωστὰ καὶ διαβατά.

Παράρτημα

Συνολικὸς ἀριθμὸς ἔργων συγγραφέων ποὺ μετέφρασε καὶ
ὁ Παπαδιαμάντης στὶς ἐφημερίδες (πρώτη καταγραφή)

ΤΙΤΛΟΣ Μωπασάν Τσέχοφ Οὐέλς Σιένκεβιτς Ὀνέ Κοπέ

Ἐφημερίς 3 7 2
Ἀκρόπολις 2
Ἑστία 3 1
Ἄστυ 4 1 2
Ἐμπρός 9 2
Σκρίπ 16 2
Νέον Ἄστυ 3 1 2
Ἀθῆναι 1 2





ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ:
ΜΙΑ «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ» ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Ἡ μετάφραση τοῦ Βίου τοῦ Χριστοῦ τοῦ Frederic William Farrar ποὺ
ἐκπόνησε ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης δημοσιεύτηκε κατὰ τοὺς μῆνες
Μάρτιο-Ἀπρίλιο τοῦ 1898 σὲ δεκαεξασέλιδα φυλλάδια, ὡς παράρτημα
τῆς Ἀκροπόλεως. Τὸν ἴδιο χρόνο κυκλοφόρησε σὲ μορφὴ βιβλίου. Ὁ Πα-
παδιαμάντης ἀπάλειψε τὶς ὑποσημειώσεις τοῦ πρωτοτύπου καὶ κάποιες
φορὲς μετέφερε τὶς πληροφορίες τους στὸ κείμενο, ἀφαίρεσε σχεδὸν ὅλα τὰ
παραθέματα ποὺ προτάσσονται στὰ κεφάλαια καὶ ἐπιπλέον τοὺς προλό-
γους, τὰ δεκαπέντε παραρτήματα καὶ τὸν πίνακα ὀνομάτων καὶ πραγ-
μάτων στὸ τέλος τοῦ βιβλίου. 

Ἡ μετάφραση ἐπανεκδόθηκε τὸ 2002 ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Δόμος, μὲ τὴ φι-
λολογικὴ ἐπιμέλεια τοῦ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου καὶ τῆς Λαμπρινῆς
Τριανταφυλλοπούλου1. Στὰ φιλολογικὰ ἐπιλεγόμενα οἱ ἐπιμελητὲς ἐπιση-
μαίνουν ὅτι ἕνα πλῆθος ἀπὸ τυπογραφικὰ λάθη καὶ μεταφραστικὲς ἀβλε-
ψίες στὴν πρώτη ἔκδοση θὰ πρέπει νὰ ἀποδοθοῦν στὴ σπουδὴ τῆς ἐφημε-
ρίδας νὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸ γρηγορότερο ἡ μετάφραση. Στὴν εἰσαγωγὴ ὁ Ν.
Δ. Τριανταφυλλόπουλος συζητᾶ ὁρισμένες μεταφραστικὲς προσθῆκες τοῦ
Παπαδιαμάντη καὶ ἀναδεικνύει τὴ θεολογική τους σημασία. Περισσότε-
ρες εἶναι ὅμως οἱ παραλείψεις τοῦ κειμένου: συχνὰ ὁ μεταφραστὴς παρα-
λείπει λέξεις, φράσεις, μικρὰ καὶ ἐκτενῆ χωρία τοῦ πρωτοτύπου ἢ κάποτε
τὰ συμπυκνώνει. Στὴν ἀνακοίνωσή μου θὰ συζητήσω τὶς μεταφραστικὲς
παραλείψεις τοῦ Βίου τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴ σημασία τους, ἐπιλέγοντας πα-
ραδείγματα ποὺ κατὰ τὴ γνώμη μου συγκροτοῦν τὴν αἰσθητικὴ μετα-
φραστικὴ ἄποψη τοῦ Παπαδιαμάντη. 

Ἡ πρώτη ἔκδοση τοῦ ἔργου The Life of Christ ἔγινε τὸ 1874 ἀπὸ τὸν

1 Φρειδερίκου Γ. Φάρραρ, Ὁ Βίος τοῦ Χριστοῦ, μετάφρασις ἐκ τοῦ ἀγγλικοῦ Ἀλ. Πα-
παδιαμάντης, φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος καὶ Λαμπρινὴ
Τριανταφυλλοπούλου, Ἐκδόσεις Δόμος, Ἀθήνα 2002.



οἶκο τῆς Νέας Ὑόρκης E. P. Dutton & Company, σὲ δύο τόμους. Ἀκολού-
θησαν πολυάριθμες ἐπανεκδόσεις. Τὸ 1893 κυκλοφόρησε νέα βελτιωμένη
ἔκδοση σὲ ἕναν τόμο2, στὴν ὁποία, ὅπως διαπίστωσαν οἱ ἐπιμελητὲς τῆς
ἑλληνικῆς μετάφρασης καὶ ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸν συγκριτικὸ ἔλεγχο μὲ
τὴν προηγούμενη ἔκδοση, βασίστηκε ὁ Παπαδιαμάντης. Οἱ διαφορὲς μὲ τὴν
πρώτη ἔκδοση δὲν εἶναι οὐσιώδεις γιὰ τὴν ἐπιχειρηματολογία ποὺ ἀνα-
πτύσσω παρακάτω, ὅπως διαπίστωσα συγκρίνοντας τὰ ἀντίστοιχα χωρία. 

Στὴν ἑλληνικὴ βιβλιογραφία δὲν ἀναφέρεται ὅτι λίγα χρόνια μετὰ τὴν
πρώτη ἔκδοση τυπώθηκε καὶ κυκλοφοροῦσε παράλληλα καὶ μία χρηστικὴ
ἔκδοση (popular edition) τοῦ ἔργου τοῦ Φάρραρ. Γιὰ τὴν περίοδο μέχρι τὸ
1900, κατάφερα νὰ ἐντοπίσω καὶ νὰ φυλλομετρήσω τέσσερεις χρηστικὲς
ἐκδόσεις (1880, 1883, 1890, 1900). Τὴ δημοφιλία τοῦ βιβλίου ὑπογραμμί-
ζουν τὰ ἑξῆς εἰδικότερα στοιχεῖα: οἱ παραπάνω ἐκδόσεις ἔγιναν ἀπὸ τέσ-
σερεις διαφορετικοὺς ἐκδοτικοὺς οἴκους, ἐντάχθηκαν σὲ λαϊκὲς σειρὲς ὅ -
πως «Ἡ βιβλιοθήκη τῆς ἀκροθαλασσιᾶς» (Seaside Library), καὶ τέλος
συνέχισαν νὰ ἀναπαράγουν τὸ ἀρχικὸ κείμενο καὶ μετὰ τὴν ἀναθεώρηση
τοῦ 1893.

Οἱ ἐπιμελητὲς ἀποδίδουν τὶς παραλείψεις τμημάτων τοῦ πρωτοτύπου
στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης «τὰ θεωρεῖ φορτικὰ ἢ σχολαστικὰ ἢ
ἀντίθετα πρὸς τὶς ὀρθόδοξες ἀντιλήψεις τοῦ ἑλληνικοῦ ἀναγνωστικοῦ κοι-
νοῦ, ἄρα περιττά». Ἐκτιμοῦν ἐπίσης ὅτι ὁ ἐκδότης Γαβριηλίδης πίεσε «γιὰ
ἕνα κείμενο συντομευμένο καὶ ἀπαλλαγμένο ἀπὸ τὸν φόρτο τῶν παρα-
πομπῶν καὶ τῶν ὑποσημειώσεων, ἀφοῦ ἀπευθυνόταν σὲ εὐρύτατο ἀνα-
γνωστικὸ κοινό», καὶ τέλος ὑπογραμμίζουν τὴν ἀνάγκη νὰ μελετηθοῦν οἱ
παραλείψεις ἀπὸ θεολογικὴ σκοπιά4.
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2 Frederic W. Farrar, The Life of Christ, E. P. Dutton & Company, New York. Ὁ Πρό-
λογος (Preface to the new edition) φέρει ἡμερομηνία 16 Ὀκτωβρίου 1893.

3 Ἡ χρηστικὴ ἔκδοση τοῦ 1880 ἔγινε ἀπὸ τὸν οἶκο George Munro Publisher, ὡς ὁ 25ος
τόμος τῆς σειρᾶς Seaside Library. Περιλαμβάνει ὁλόκληρο τὸ ἔργο σὲ 93 τρίστηλες
σελίδες. Ἡ χρηστικὴ ἔκδοση τοῦ 1883 ἔγινε ἀπὸ τὸν ἀρχικὸ ἐκδοτικὸ οἶκο E. P. Dut-
ton & Company καὶ περιλαμβάνει ὅλο τὸ ἔργο σὲ 464 σελίδες καὶ ἕνα γενικὸ πίνακα
ὀνομάτων καὶ πραγμάτων. Ἡ χρηστικὴ ἔκδοση τοῦ 1890 ἔγινε ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο
Cassel & Company, ἔχει ἔκταση 478 σελίδες καὶ περιλαμβάνει δύο πίνακες (γενικὸ
καὶ χωρίων). Ἡ ἔκδοση τοῦ 1900 ἀπὸ τὸν οἶκο A. L. Burt τῆς Νέας Ὑόρκης, στὴ
σειρὰ Burt’s Home Library, περιλαμβάνει ὅλο τὸ ἔργο σὲ 535 σελίδες καὶ γενικὸ πί-
νακα λέξεων. 

4 Ὁ Βίος τοῦ Χριστοῦ, ὅ.π., σσ. 492-493.



Τὸ κοινὸ χαρακτηριστικὸ τῆς ἀγγλικῆς χρηστικῆς ἔκδοσης μὲ τὴ με-
τάφραση τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι ὅτι καὶ οἱ δύο παραλείπουν τὰ ὑπότιτλα
παραθέματα5, τὶς ὑποσημειώσεις καὶ τὰ παραρτήματα. Ἡ διαφορὰ ὅμως
εἶναι πὼς ἡ ἀγγλικὴ ἔκδοση δὲν παραλείπει ἀπολύτως τίποτα ἀπὸ τὸ κυ-
ρίως κείμενο, οὔτε κἂν τὰ ἀρχαιοελληνικὰ παραθέματα, ποὺ προφανῶς θὰ
φάνταζαν ἐξωτικὰ καὶ ἀκατανόητα στὸ ἀγγλόφωνο κοινό. Θὰ πρέπει
λοιπὸν νὰ θεωρήσουμε ὅτι τὸ ἑλληνικὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ ἦταν λιγότερο
πρόθυμο νὰ διαβάσει «φορτικὰ ἢ σχολαστικὰ στοιχεῖα»; Καὶ γιατί ὁ Πα-
παδιαμάντης ἀλλοῦ διατηρεῖ καὶ ἀλλοῦ παραλείπει τέτοια στοιχεῖα; 

Ἡ δεύτερη θέση τῶν ἐπιμελητῶν ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης θεώρησε τμή-
ματα τοῦ κειμένου «ἀντίθετα πρὸς τὶς ὀρθόδοξες ἀντιλήψεις τοῦ ἑλληνικοῦ
ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ», καθὼς καὶ τὸ γενικότερο συμπέρασμα τοῦ Ν. Δ.
Τριανταφυλλόπουλου ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης «δὲν μεταφράζει ἀλλὰ ἐξελ-
ληνίζει τὸν Φάρραρ καί, τελικά, τὸν ἐξορθοδοξίζει»6, ἀπαιτοῦν ὁρισμένες δι-
ευκρινίσεις. 

Κατ’ ἀρχὰς σωστὰ παρατηρεῖ στὴν εἰσαγωγὴ ὁ Ν. Δ. Τριανταφυλλό-
πουλος ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης ἀντικαθιστᾶ τὴ μετάφραση ἢ τὴν παράφραση
τοῦ ἀγγλικοῦ κειμένου μὲ τὰ εὐαγγελικὰ παραθέματα (αὐτούσια ἢ σχεδὸν
αὐτούσια) καὶ ὅτι γενικότερα ἀξιοποιεῖ τὸν γλωσσικὸ θησαυρὸ τῆς Βίβλου7.
Ὅμως ἡ ἐπιλογὴ αὐτὴ δὲν σχετίζεται ἀναγκαστικὰ μὲ ὀρθόδοξες καὶ οὔτε
κἂν μὲ θρησκευτικὲς ἀντιλήψεις. Ἐννοῶ ὅτι τὸ ἀρχαιοελληνικὸ κείμενο δὲν
ἀποτελεῖ ἰδιοκτησία τῶν ὀρθοδόξων καὶ πὼς ὁ καθένας μπορεῖ νὰ τὸ ἐπι-
λέξει γιὰ τοὺς δικούς του λόγους, ἀκόμη καὶ ἂν εἶναι ἄθεος ἢ ἀγνωστικι-
στής. 

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὑπάρχουν πράγματι σημεῖα ὅπου ὁ Παπαδια-
μάντης διαφοροποιεῖται ἀπὸ τὸ κείμενο τοῦ Φάρραρ γιὰ λόγους θεολογικούς,
ὅπως παρατηρεῖ ὁ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος στὴν Εἰσαγωγὴ στὸν Βίο τοῦ
Χριστοῦ. Ὅμως τὰ σημεῖα αὐτὰ δὲν εἶναι, κατὰ τὴ γνώμη μου, ἱκανά, ὥστε
νὰ βάλουν τὴ σφραγίδα τους στὴν παπαδιαμαντικὴ μετάφραση. Ὁ λόγος
εἶναι πὼς τὸ ἔργο τοῦ ἀγγλικανοῦ Φάρραρ ἀκολουθεῖ κατὰ κανόνα τὶς
εὐαγγελικὲς ἀφηγήσεις, ἐμπλουτίζοντάς τες μὲ ἱστορικὲς καὶ πραγματο-
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5 Σὲ ἐλάχιστες περιπτώσεις ὁ Παπαδιαμάντης τὰ ἀντικαθιστᾶ: Ὁ Βίος τοῦ Χριστοῦ,
ὅ.π., σσ. 13-15. 

6 Αὐτόθι, σ. 8.
7 Αὐτόθι, σσ. 9-10.



λογικὲς πληροφορίες καὶ διάφορα σχόλια. Δὲν ἀντιμετωπίζει τὸν Ἰησοῦ ὡς
ἱστορικὴ μορφή, ὅπως π.χ. ἡ βιογραφία τοῦ Ρενάν, ποὺ εἶχε πρόσφατα
(1892) μεταφραστεῖ στὰ ἑλληνικὰ ἀπὸ τὸν Ἀνδρέα Φαρμακόπουλο, οὔτε
βαρύνεται μὲ τὴν ἑρμηνευτικὴ παράδοση τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας,
οὔτε ἔχει κατὰ κανόνα διάθεση πολεμική.

Κατὰ τὴ γνώμη μου, κάθε μεταφραστικὴ παράλειψη, μικρὴ ἢ με-
γάλη, θὰ πρέπει νὰ ἀξιολογηθεῖ χωριστά. Ὁρισμένες ἀπὸ τὶς ἐλάσσονες πα-
ραλείψεις μπορεῖ νὰ ὀφείλονται σὲ ἀβλεψία καὶ ὁρισμένες ἀπὸ τὶς μείζονες
στὴ σπουδὴ τοῦ Παπαδιαμάντη νὰ ὁλοκληρώσει τὴ μετάφραση τὸ συντο-
μότερο δυνατό. Ἐπιπλέον ὁ μεταφραστὴς δὲν ἀκολουθεῖ πάντοτε μὲ συνέ-
πεια τὶς ἐπιλογές του, ἴσως γιὰ τὸν ἴδιο λόγο. Ἡ ἐξαντλητικὴ σύγκριση τοῦ
πρωτοτύπου μὲ τὴ μετάφραση θὰ μποροῦσε καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποτελέσει
θέμα διδακτορικῆς διατριβῆς, ὅπως εἰσηγεῖται ὁ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπου-
λος8.

Μὲ τοὺς παραπάνω περιορισμοὺς καὶ ἐπιφυλάξεις, θὰ διατυπώσω ὁρι-
σμένες γενικότερες σκέψεις γιὰ τὶς μεταφραστικὲς παραλείψεις στὸν Βίο
τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Τριανταφυλλόπουλος ἀσκεῖ σκληρὴ κριτικὴ στὸν Παπα-
διαμάντη γιὰ παραβίαση τῆς μεταφραστικῆς δεοντολογίας, γιὰ ἀλλοίωση
τοῦ κειμένου «μὲ ἄδεια ποὺ ὁ μεταφραστὴς παίρνει ἀπὸ τὴ σημαία», γιὰ
«προδοσία τοῦ πρωτοτύπου» ποὺ δὲν παρατηρεῖται σὲ καμιὰ ἄλλη παπα-
διαμαντικὴ μετάφραση, γιὰ «μεταφραστικὰ πραξικοπήματα»9. Ἀπὸ τυπικὴ
ἄποψη, ἐφόσον δηλαδὴ στὴ σελίδα τίτλου ἀναγράφεται «μετάφρασις ἐκ τοῦ
ἀγγλικοῦ ὑπὸ Ἀλ. Παπαδιαμάντη», ἡ κριτικὴ εἶναι ὀρθή. Ὅμως στὴν οὐσία
μόνο καταχρηστικὰ θὰ πρέπει νὰ μιλήσουμε γιὰ μετάφραση καὶ συνακό-
λουθα νὰ ἐλέγξουμε τὴν πιστότητά της. Κατὰ τὴ γνώμη μου, εἶναι ξεκά-
θαρο ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης δὲν ἀντιμετώπισε τὸν Βίο τοῦ Χριστοῦ ὡς μία
συνήθη μετάφραση διηγήματος ἢ μυθιστορήματος, ἀλλὰ ὡς μία πνευμα-
τικὴ πρόκληση στὴν ὁποία πίστευε ὅτι πρέπει νὰ ἔχει λόγο. Συμπεραίνω δη-
λαδὴ πὼς θεώρησε ὅτι τὸ πρωτότυπο δὲν τὸν δέσμευε, ἀφοῦ ἡ ἐξιστόρηση
τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ ποὺ βασίζεται στὶς εὐαγγελικὲς ἀφηγήσεις δὲν μπο-
ρεῖ νὰ ἀποτελέσει πνευματικὴ ἰδιοκτησία. Ἐπειδὴ ὁ Βίος δὲν εἶναι δικό του
ἔργο, ποὺ σίγουρα θὰ εἶχε διαφορετικὴ μορφή, ὁ Παπαδιαμάντης ἐπέλεξε
νὰ παρέμβει καὶ νὰ τροποποιήσει τὴ μετάφραση τοῦ Φάρραρ, στὸ μέτρο καὶ
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8 Αὐτόθι, σ. 7.
9 Αὐτόθι, σσ. 7, 11-12. 



τὴν ἔκταση ποὺ αὐτὸ ἦταν δυνατό. Πρόκειται συνεπῶς γιὰ ἕνα ὑβρίδιο, δια-
σταύρωση μετάφρασης καὶ πρωτότυπης δημιουργίας. 

Πίσω ἀπὸ τὴ μετάφραση διαφαίνεται μία συνολικότερη αἰσθητικὴ ἄπο -
ψη τοῦ Παπαδιαμάντη γιὰ τὸ πῶς ἀφηγεῖται κανεὶς τὸν βίο τοῦ Ἰησοῦ, ἤ,
ἀλλιώτικα, τί εἶναι συμβατὸ καὶ τί ὄχι μὲ τὴν ἐν λόγῳ βιογραφία. Γιὰ τὸν
Παπαδιαμάντη τὸ βιογραφικὸ πρότυπο εἶναι οἱ ἀφαιρετικὲς εὐαγγελικὲς
ἀφηγήσεις, ὅπου ὁ φακὸς παραμένει ἀπαρέγκλιτα προσηλωμένος στὴ
μορφὴ τοῦ Ἰησοῦ, ἐνῶ τὰ χωροχρονικὰ καὶ λοιπὰ συμφραζόμενα τῆς πα-
ρουσίας του σμικρύνονται στὸ ἐλάχιστο ἀπαραίτητο. Ἔκρινε λοιπὸν ὅτι κατ’
ἀρχὰς ἔπρεπε νὰ περιοριστοῦν σὲ ὄγκο καὶ εἶδος οἱ πρόσθετες πληροφορίες
καὶ τὰ σχόλια τοῦ Φάρραρ, τὰ ὁποῖα λειτουργώντας κεντρόφυγα κινδύνευαν
νὰ ἐπισκιάσουν τὴ μορφὴ καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ βιογραφούμενου. Συνήθης
περίπτωση εἶναι ἡ παράλειψη στοιχείων ποὺ ὁ μεταφραστὴς θεωρεῖ ὅτι πλε-
ονάζουν, διότι τὸ γράμμα ἢ τὸ πνεῦμα τους ἔχει ἤδη διατυπωθεῖ, ἢ διότι ἐν -
νοοῦνται ἢ διότι ἔχουν παρενθετικὸ χαρακτήρα ἢ διότι κατὰ τὴ γνώμη του
δὲν προσθέτουν κάτι τὸ οὐσιῶδες ἢ γιὰ ἄλλους λόγους. Ἀντίστροφα, κά-
ποιες φορὲς ὁ Παπαδιαμάντης μεταφέρει στὸ κείμενο ἀπὸ τὶς ὑποσημει-
ώσεις πληροφορίες ποὺ ὁ ἴδιος θεωρεῖ οὐσιώδεις10.

Ὡς στοιχεῖα ἀσύμβατα μὲ τὴ βιογραφία τοῦ Ἰησοῦ ὁ Παπαδιαμάντης
θεωρεῖ ἐπίσης τὴν ποιητικὴ ἐπένδυση (γι’ αὐτὸ καὶ ἀπαλείφει σχεδὸν ὅλα
τὰ ἀγγλικὰ ποιητικὰ παραθέματα, ποὺ καμιὰ φορὰ ξεχειλίζουν καὶ μέσα
στὸ κείμενο τοῦ Φάρραρ) καὶ τὰ ἀφηγηματικὰ καὶ γενικότερα τὰ λογοτε-
χνικὰ εὑρήματα τοῦ πρωτοτύπου. Ἐνστάσεις φαίνεται νὰ ἔχει ὁ Παπα-
διαμάντης καὶ γιὰ τὸν ρεαλισμὸ τοῦ Φάρραρ. Ἀποφεύγει δηλαδὴ τὶς πολὺ
ρεαλιστικὲς λεπτομέρειες (κάποτε καὶ τὶς ἁπλὲς ρεαλιστικὲς προσθῆκες),
ἔτσι ὥστε ἡ μορφὴ τοῦ Ἰησοῦ νὰ διατηρεῖ μία σχετικὴ ἀπόσταση ἀπὸ πράγ-
ματα καὶ καταστάσεις, δηλαδὴ νὰ μὴν ἐπισκιάζει ἡ ἀνθρώπινη τὴ θεϊκὴ
ὑπόστασή του. Φαίνεται λοιπὸν ὅτι οἱ εὐαγγελικὲς ἀφηγήσεις ἐπικαθόρι-
σαν συνολικότερα τὶς μεταφραστικὲς ἐπιλογὲς τοῦ Παπαδιαμάντη.

Ἂς δοῦμε τώρα μερικὰ παραδείγματα. Στὸ κεφάλαιο Ι [= Α´] ποὺ τιτ-
λοφορεῖται «The Nativity», ὁ Φάρραρ ἐξηγεῖ πὼς στὸ χάνι ὅπου κατέλυσαν
ὁ Ἰωσὴφ καὶ ἡ Μαρία οἱ ταξιδιῶτες αὐτοεξυπηρετοῦνταν (1893, σσ. 3-4).
Ὁ Παπαδιαμάντης μεταφράζει ὁλόκληρο τὸ σχετικὸ χωρίο (σὲ ὀρθογώνιες
ἀγκύλες σημειώνω τὸ ἀγγλικὸ κείμενο ὅπου ἡ ἀπόδοση εἶναι πιὸ ἐλεύθερη): 
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Ὁ ὁδοιπόρος δύναται νὰ φέρῃ τὸ στρῶμά του [carpet] ἂν θέλῃ, ἠμπορεῖ νὰ κα-
θίσῃ σταυροπόδι νὰ φάγῃ, καὶ νὰ κοιμηθῇ κατόπιν ἐπ’ αὐτοῦ. Κατὰ κανόνα,
πρέπει νὰ φέρῃ μαζύ του καὶ τὴν τροφήν του, νὰ περιποιῆται μόνος τὰ ζῶά του,
νὰ τὰ ποτίζῃ μόνος του [and draw his own water from the neighbouring spring].
Δὲν ἐλπίζει, ἀλλ’ οὔτε καὶ ἀπαιτεῖ νὰ τὸν ὑπηρετοῦν, καὶ ἀντὶ ἐλαχίστης δα-
πάνης εὑρίσκει ἀσφάλειαν, στέγην καὶ χῶρον νὰ κοιμηθῆ. (Ὁ Βίος τοῦ Χρι-
στοῦ, σ. 27)

Συνεχίζοντας, ὅμως, ὁ μεταφραστὴς παραλείπει τοὺς παρακάτω ἕντεκα
στίχους τοῦ πρωτοτύπου, ποὺ περιγράφουν μὲ ρεαλιστικὸ τρόπο τὶς δυσά-
ρεστες συνθῆκες ποὺ θὰ συναντοῦσε ὅποιος ταξιδιώτης ἔφτανε καθυστε-
ρημένος σὲ ἕνα χάνι ποὺ ἦταν ἤδη πλῆρες:

But if he chanced to arrive late, and the leewans were all occupied by earlier
guests, he would have no choice but to be content with such accommodation as
he could find in the court-yard below, and to secure for himself and his family
such small amount of cleanliness and decency as are compatible with an unoc-
cupied corner on the filthy area, which he would be obliged to share with hor-
ses, mules, and camels. The litter, the closeness, the unpleasant smell of the crow-
ded animals, the unwelcome intrusion of the pariah dogs, the necessary society
of the very lowest hangers-on of the caravanserai, are adjuncts to such a posi-
tion which can only be realised by any traveller in the East who happens to have
been placed in similar circumstances. (The Life of Christ, σ. 4)

Ἔχω ὑπογραμμίσει τὶς ἀναφορὲς στὴ βρομιά, τὴ δυσοσμία, τὸν συνωστισμὸ
καὶ τὸν συγχρωτισμὸ τῶν ταξιδιωτῶν μὲ ἄλογα, μουλάρια καὶ καμῆλες,
μὲ ἀδέσποτα σκυλιὰ καὶ μὲ ἄτομα τῆς κατώτατης κοινωνικῆς τάξης. Πα-
ρακάτω, στὸν Φάρραρ, οἱ συνέπειες τῆς καθυστερημένης ἄφιξης ἐξειδι-
κεύονται στὶς συνθῆκες διαμονῆς τοῦ Ἰωσὴφ καὶ τῆς Μαρίας, χωρίο ποὺ
ὁ Παπαδιαμάντης μεταφράζει ἐξ ὁλοκλήρου (σὲ ὀρθογώνιες ἀγκύλες ση-
μειώνω τὶς ἀποκλίσεις ἀπὸ τὸ πρωτότυπο): 

Κατὰ τὴν ἄφιξίν των ὅλα τὰ χαμηλὰ ἰσόγεια δωμάτια ἦσαν κατειλημμένα. Ἡ
ἀπογραφὴ εἶχε προσελκύσει τόσους ξένους εἰς τὴν πόλιν, ὥστε «οὐκ ἦν αὐτοῖς
τόπος ἐν τῷ καταλύματι». Ἐντὸς τοῦ κρυεροῦ [rude] σπηλαίου τοῦ ἀργιλλώ-
δους λόφου, τὸ ὁποῖον ἐχρησίμευεν ὡς σταῦλος εἰς τὸ πανδοχεῖον, ἐν τῷ μέσῳ
τοῦ χόρτου καὶ τῶν ἀχύρων μὲ τὰ ὁποῖα εἶχε στρωθῆ τὸ ἔδαφος διὰ νὰ τρώ-
γουν τὰ ζῶα, ἐν τῇ ἀπὸ τῆς μακρᾶς ὁδοιπορίας [their day’s journey] ἐξαντλήσει
μακρὰν ἀπὸ τὸ σπίτι των, ἐν τῷ μέσῳ ξένων, ἐν τῇ παγετώδει χειμερινῇ νυ-
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κτί –ὑπὸ περιστάσεις καθ’ ἃς ἔλειπε πᾶσα ἄνεσις [earthly comfort] καὶ πᾶ σα
περιποίησις [splendour] μέχρι τοιούτου βαθμοῦ, ὥστε εἶνε ἀδύνατον νὰ φαν-
τασθῇ τις ταπεινοτέραν γέννησιν– ἐτέχθη ὁ Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου! (Ὁ Βίος τοῦ
Χριστοῦ, σ. 29)

Θὰ ἦταν λάθος νὰ συμπεράνουμε ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης παρέλειψε τὴν
προηγούμενη περιγραφὴ μόνον διότι, σύμφωνα μὲ τὴ γενικὴ ἀρχή του, θὰ
πλεόναζε ἐνόψει τῆς ἐξειδίκευσης ποὺ ἀκολουθεῖ. Θὰ πρέπει νὰ συνεκτι-
μήσουμε τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν παράγραφο ποὺ διατήρησε ἀπουσιάζουν ὅλες
οἱ δυσάρεστες ρεαλιστικὲς λεπτομέρειες τοῦ προηγούμενου παραθέματος.
Ἐνῶ δηλαδὴ οἱ ταπεινὲς συνθῆκες γέννησης ἀποτελοῦν ἱδρυτικό, ἀναπό-
σπαστο καὶ ἐμβληματικὸ στοιχεῖο τῆς ἐνανθρώπησης καὶ τῆς ἀποστολῆς
τοῦ Ἰησοῦ, ὁ Παπαδιαμάντης θεώρησε προφανῶς ὡς ἀσύμβατα στοιχεῖα
τὴ βρομιά, τὴ δυσοσμία καὶ τὸν δυσάρεστο συγχρωτισμὸ μὲ ζῶα καὶ ἀν -
θρώπους. Τὸ ζήτημα δὲν εἶναι στὴν οὐσία του θεολογικὸ ἢ θρησκευτικό,
ἀλλὰ καθαρὰ αἰσθητικό. Ἀξίζει νὰ προσέξουμε ὅτι ἡ παρούσα περιγραφὴ
δὲν προβάλλει μία ποιμενικὴ-εἰδυλλιακὴ εἰκόνα τῆς Γέννησης, συνήθη στὴν
ποίηση καὶ τὴν τέχνη, ἀλλὰ διατηρεῖ τὰ ἀρνητικὰ στοιχεῖα (τὸ ψύχος, τὴν
κόπωση, τὸ ἀφιλόξενο τοῦ χώρου, τὴν ἔλλειψη ἀνέσεων) χωρὶς ὅμως νὰ
υἱοθετεῖ τὸν ὑπερβολικὸ ρεαλισμὸ τῆς προηγούμενης περιγραφῆς.

Στὸ κεφάλαιο Ξ΄ («Ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τοῦ Πιλάτου») ὁ Παπαδιαμάν-
της συμπυκνώνει στὴν ἑξῆς παράγραφο τὴν ἐκτενὴ περιγραφὴ τοῦ λαμπροῦ
παλατιοῦ τοῦ Ἡρώδη ποὺ δίνει ὁ Φάρραρ: «Ἔκειτο ἐν τὴ Ἄνω Πόλει, νο-
τιοδυτικῶς τοῦ Λόφου τοῦ Ναοῦ, καὶ ἐκαλεῖτο τὸ Πραιτώριον τοῦ Ἡρώδου,
ἦτο δὲ πολυτελέστατον, καὶ ἄξιον τοῦ ἐκστατικοῦ θαυμασμοῦ τοῦ Ἰωσή-
που» (σ. 440). Παραθέτω τὸ ἀγγλικὸ κείμενο, ὅπου σημειώνω μὲ πλάγια
στοιχεῖα τὰ τμήματα ποὺ μεταφράζει ὁ Παπαδιαμάντης:

It was situated in the Upper City, to the south-west of the Temple Hill, and
like the similar building at Caesarea, having passed from the use of the provin-
cial king to that of the Roman governor, was called Herod’s Praetorium. It was
one of those luxurious abodes, «surpassing all description,» which were in ac-
cordance with the tendencies of the age, and on which Josephus dwells with ec-
stasies of admiration. Between its colossal wings of white marble – called re-
spectively Caesareum and Agrippeum, in the usual spirit of Herodian flattery to
the Imperial house – was an open space commanding a noble view of Jerusalem,
adorned with sculptured porticos and columns of many-coloured marble, paved
with rich mosaics, varied with fountains and reservoirs, and green promenades
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which furnished a delightful asylum to flocks of doves. Externally it was a mass
of lofty walls, and towers, and gleaming roofs, mingled in exquisite varieties of
splendour; within, its superb rooms, large enough to accommodate a hundred
guests, were adorned with gorgeous furniture and vessels of gold and silver. A
magnificent abode for a mere Roman knight! (The Life of Christ, σσ. 590-591)

Γιὰ νὰ ἀξιολογήσουμε τὴ σημασία αὐτῆς τῆς μείζονος μεταφραστικῆς
παράλειψης, θὰ πρέπει νὰ δοῦμε πῶς ὁ Φάρραρ συνδύασε ἀφηγηματικὰ τὸ
περιβάλλον τοῦ παλατιοῦ μὲ τὴν ἀνάκριση τοῦ Ἰησοῦ ἀπὸ τὸν Πιλάτο καὶ
ποιὰ ἦταν ἡ μεταφραστικὴ «ἀπάντηση» τοῦ Παπαδιαμάντη. Παραθέτω
πρῶτα τὸ ἀγγλικὸ πρωτότυπο:

Jesus, though not «in soft clothing,» though not a denizen of kings’ houses, had
been led up the noble flight of stairs, over the floors of agate and lazuli, under
the gilded roofs, ceiled with cedar and painted with vermilion, which adorned but
one abandoned palace of a king of the Jews. There, amid those voluptuous splen-
dours, Pilate – already interested, already feeling in this prisoner before him
some nobleness which touched his Roman nature – asked Him in pitying won-
der, «Art T h o u the King of the Jews?» – Thou poor, worn, tear-stained out-
cast in this hour of Thy bitter need – oh, pale, lonely, friendless, wasted man,
in Thy poor peasant garments, with Thy tied hands, and the foul traces of the
insults of Thine enemies on thy face, and on Thy robes – Thou, so unlike the
fierce magnificent Herod, whom this multitude which thirsts for Thy blood ac-
knowledged as their sovereign – art T h o u the K i n g of the Jews? (The Life
of Christ, σ. 594)

Στὴν ἀφήγηση τοῦ Φάρραρ ἡ ἀστραφτερὴ ἐπένδυση, ἡ πλούσια διακό-
σμηση καὶ ἡ «ἡδονικὴ λαμπρότητα» τοῦ παλατιοῦ συνδυάζονται μὲ τὴν
ἀλαζονικὴ μεγαλοπρέπεια τοῦ κτήτορα βασιλιᾶ Ἡρώδη Α΄ καὶ ἀπὸ κοινοῦ
λειτουργοῦν ἀντιστικτικὰ πρὸς τὴν οἰκτρὴ ἐμφάνιση τοῦ δεσμώτη Ἰησοῦ.
Νά τώρα ἡ μετάφραση τοῦ Παπαδιαμάντη:

Ἐκεῖ, ὁ Πιλᾶτος, αἰσθανόμενος ἤδη παρὰ τῷ δεσμώτῃ εὐγένειάν τινα ἥτις συ-
νεκίνει τὴν ρωμαϊκὴν φύσιν του, ἠρώτησεν αὐτὸν μετ’ οἰκτίρμονος θαυμασμοῦ,
«Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;» Σύ, ὁ ὠχρός, ὁ ἔρημος, ὁ ἄφιλος, ὁ κεκ-
μηκὼς καὶ ὀδυνώμενος, μὲ τὴν πενιχρὰν περιβολήν, μὲ τὰς δεμένας χεῖρας καὶ
τὰ ἄτιμα ἴχνη τῶν ὕβρεων τῶν ἐχθρῶν Σου ἐπὶ τοῦ προσώπου Σου καὶ ἐπὶ τῶν
ἐνδυμάτων Σου, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; (Ὁ Βίος τοῦ Χριστοῦ, σ. 442)

Στὴν παπαδιαμαντικὴ μετάφραση ὁ πλοῦτος καὶ ἡ χλιδὴ τοῦ παλατιοῦ
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ἔχουν ἐξαφανιστεῖ· ἔχουν ἀπομείνει μόνον ὁ Πιλάτος καὶ ὁ Ἰησοῦς, ὅπως
στὶς εὐαγγελικὲς ἀφηγήσεις. Ἐπίσης ἔχει ἐξαφανιστεῖ καὶ ὁ κτήτορας τοῦ
παλατιοῦ: ἐκτιμῶ ὅτι στὴν ἀντίληψη τοῦ Παπαδιαμάντη τὸ εὕρημα τοῦ
Φάρραρ λειτουργοῦσε κεντρόφυγα, καθὼς δίπλα στὸν διάλογο τοῦ Ἰησοῦ
μὲ τὸν Πιλάτο οἰκοδομοῦσε μίαν ἀντίθεση ἀνάμεσα σὲ δύο «Βασιλεῖς τῶν
Ἰουδαίων», ὅπου ἡ πλούσια περιγραφὴ τοῦ μεγαλείου τοῦ Ἡρώδη κινδύνευε
νὰ ἐπισκιάσει τὴν ἐμβληματικὴ μορφὴ τοῦ Ἰησοῦ.

Λίγο παρακάτω τὸ ἀγγλικὸ κείμενο κατασκευάζει νέου εἴδους ἀντιθέ-
σεις, αὐτὴ τὴ φορὰ χρωματικές: ἀνάμεσα στὰ πράσινα φύλλα τοῦ ἀκάν-
θινου στεφάνου καὶ τὸ αἷμα τοῦ Ἰησοῦ, ἀνάμεσα στὸ λευκὸ ἱμάτιο καὶ τὸ
αἷμα ἀπὸ τὶς πληγὲς τοῦ Ἰησοῦ, ἀνάμεσα στὸ λευκὸ ἱμάτιο καὶ τὴν πορ-
φύρα μὲ τὴν ἀστραφτερὴ πόρπη της (οἱ χρωματικὲς ἀντιθέσεις εἶναι ὑπο-
γραμμισμένες καὶ τὰ τμήματα ποὺ μετέφρασε ὁ Παπαδιαμάντης ἔχουν
πλαγιογραφηθεῖ).

In sight of these hardened ruffians they went through the whole ceremony of:
mock coronation, a mock investiture, a mock homage. Around the brows of Je-
sus, in wanton mimicry of the Emperor’s laurel, they twisted a green wreath of
thorny leaves - in His tied and trembling hands they placed a reed for scepter;
from His torn and bleeding shoulders they stripped the white robe with which He-
rod had mocked Him – which must now have been all soaked with blood – and
flung on Him an old scarlet paludament – some cast-off war cloak, with its pur-
ple laticlave, from the Praetorian wardrobe. This, with feigned solemnity, they
buckled over His right shoulder, with its glittering fibula; and then – each with
his derisive homage of bended knee – each with his infamous spitting – each with
the blow over the head from the reed-sceptre, which His bound hands could not
hold – they kept passing before Him with their mock salutation of «Hail, King
of the Jews!» (The Life of Christ, σ. 603)

Οὔτε μία ἀπὸ τὶς χρωματικὲς ἀντιθέσεις δὲν ἐμφανίζεται στὴν παπα-
διαμαντικὴ μετάφραση:

Προέβησαν δὲ εἰς τὴν παρῳδίαν ὅλης της βασιλικῆς ἐθιμοταξίας, διὰ σκω-
πτικῆς στέψεως, σκωπτικῆς περιβολῆς, σκωπτικοῦ προσκυνήματος. Στέφα-
νον ἐξ ἀκανθῶν περιέβαλον περὶ τὴν αἱμάσσουσαν κεφαλὴν Αὐτοῦ· εἰς τὰς δε-
σμίας καὶ αἱμασσούσας χεῖράς Του ἔθεσαν κάλαμον ὡς σκῆ πτρον· τοὺς
ὤμους Του περιέβαλον μὲ παλαιάν τινα καὶ ἐφθαρμένην κοκκίνην χλαμύδα,
ὡς πορφύραν. Ταύτην ἐνεπόρπησαν περὶ τὸν δεξιὸν ὦμόν Του μετὰ προσποιητῆς
σοβαρότητος, καὶ εἶτα, ἕκαστος τὸ γόνυ κάμπτων εἰρωνικῶς, ἐμπτύων ἀτί-
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μως, τύπτων διὰ τοῦ καλάμου τὴν κεφαλὴν Ἐκείνου, διήρχοντο ἔμπροσθεν
Αὐτοῦ γονυπετοῦντες καὶ ἐμπαικτικῶς προσαγορεύοντες, «Χαῖρε, ὁ Βασιλεὺς
τῶν Ἰουδαίων!» (Ὁ Βίος τοῦ Χριστοῦ, σσ. 448-449)

Κατὰ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Ἰησοῦ ἐνώπιον τοῦ πλήθους τῶν Ἰουδαίων, στὴ
χρωματικὴ ἀντίθεση τοῦ κόκκινου (αἷμα) καὶ τοῦ πράσινου (στέφανος) ὁ
Φάρραρ θὰ προσθέσει τὸ πολύχρωμο μωσαϊκὸ τοῦ παλατιοῦ, ὅπου στέκε-
ται ὁ Ἰησοῦς καὶ πάνω στὸ ὁποῖο πέφτουν οἱ σταγόνες αἵματος ἀπὸ τὶς πλη-
γές του:

And as Jesus came forth – as He stood beside him with that martyr-form on the
beautiful mosaic of the tribunal – the spots of blood upon His green wreath of
torture, the mark of blows and spitting on His countenance, the weariness of His
deathful agony upon the sleepless eyes, the sagum of faded scarlet, darkened by
the weals of His lacerated back, and dropping, it may be, its stains of crimson
upon the tesselated floor – even then, even so, in that hour of His extremest hu-
miliation – yet, as He stood in the grandeur of His holy calm on that lofty tri-
bunal above the yelling crowd, there shone all over Him so Godlike a pre-emi-
nence, so divine a nobleness, that Pilate […] (The Life of Christ, σ. 603) 

Καὶ πάλι ὁ Παπαδιαμάντης δὲν διατηρεῖ κανένα στοιχεῖο χρωματικῆς
ἀντίθεσης:

Καὶ καθὼς ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς, καθὼς ἐστάθη παρ’ αὐτὸν μὲ τὸν ἀκάνθινον στέ-
φανον, μὲ τὴν χλαμύδα καὶ τὸν κάλαμον, μὲ τὸ αἷμα καὶ τοὺς μώλωπας καὶ
τὴν θανάσιμον ἀγωνίαν καὶ τὴν ὠχρότητα τῆς ὄψεως καὶ τῶν ἀΰπνων
ὀφθαλμῶν, καὶ τότε ἀκόμη, κατὰ τὴν ὥραν τῆς ἐσχάτης ταπεινώσεώς Του,
καθὼς ἐστάθη ἐν τῷ μεγαλείῳ τῆς ἁγίας γαλήνης Του ἐπὶ τοῦ δικαστηρίου
ἐκείνου ὑπεράνω τοῦ ὠρυομένου πλήθους, ἐπεφάνη ἐπ’ Αὐτοῦ τόσον θεοπρεπὴς
ὑπεροχή, ὥστε ὁ Πιλᾶτος [ …] (Ὁ Βίος τοῦ Χριστοῦ, σ. 449)

Θὰ κλείσω μὲ τὸ κεφάλαιο τῆς σταύρωσης (LXI = ΞΑ´). Ἐδῶ ὁ Φάρ-
ραρ περιγράφει μὲ ρεαλισμὸ τὸν βασανιστικὸ τρόπο θανάτου ποὺ προκα-
λοῦσε ἡ συγκεκριμένη ποινή: 

And there, in tortures which grew ever more insupportable, ever more madde-
ning as time flowed on, the unhappy victims might linger in a living death so
cruelly intolerable, that often they were driven to entreat and implore the spec-
tators, or the executioners, for dear pity’s sake, to put an end to anguish too aw-
ful for man to bear – conscious to the last, and often, with tears of abject misery,
beseeching from their enemies the priceless boon of death.  For indeed a death
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by crucifixion seems to include all that pain and death can have of horrible and
ghastly – dizziness, cramp, thirst, starvation, sleeplessness, traumatic fever, te-
tanus, publicity of shame, long continuance of torment, horror of anticipation,
mortification of untended wounds – all intensified just up to the point at which
they can be endured at all, but all stopping just short of the point which would
give to the sufferer the relief of unconsciousness. The unnatural position made
every movement painful; the lacerated veins and crushed tendons throbbed with
incessant anguish; the wounds, inflamed by exposure, gradually gangrened; the
arteries – especially of the head and stomach – became swollen and oppressed
with surcharged blood; and while each variety of misery went on gradually in-
creasing, there was added to them the intolerable pang of a burning and raging
thirst; and all these physical complications caused an internal excitement and an-
xiety, which made the prospect of death itself – of death, the awful unknown
enemy, at whose approach man usually shudders most – bear the aspect of a de-
licious and exquisite release. (The Life of Christ, σ. 619)

Ὁ Παπαδιαμάντης παραλείπει ὅλα τὰ παραπάνω καὶ ἄλλες συναφεῖς
πληροφορίες γιὰ τὸν σταυρικὸ θάνατο. Κλείνει ὅμως τὴ σχετικὴ ἑνότητα
μὲ τὴν ἀνακεφαλαιωτικὴ διατύπωση τοῦ πρωτοτύπου «Τοιοῦτος ὑπῆρξεν
ὁ θάνατος εἰς ὃν ὁ Χριστὸς κατεδικάσθη», στὴν ὁποία προσθέτει τὰ ἑξῆς
διευκρινιστικά:

Ἡ Ἁγία Γραφὴ δὲν διατρίβει ἐπὶ τῶν φυσικῶν ἀλγηδόνων. Ὁ λόγος τούτου εἶνε
ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα δὲν ἐπιτρέπει νὰ ὑποθάλπηται παρὰ τοῖς Χριστιανοῖς ἡ
νοσηρὰ ἐκείνη θεωρία τῶν σωματικῶν ἀλγηδόνων, ἥτις ἐγέννησε καὶ γεννᾷ
πολλὰς πλάνας, ὁποία φέρ’ εἰπεῖν, παρὰ Λατίνοις, ἡ λατρεία τῆς Ἁγίας Καρ-
δίας τοῦ Ἰησοῦ. Ἡ ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ δὲ ἀγωνία, κατόπιν τῆς ἄλλης φοβερᾶς
ἀγωνίας τὴν ὁποίαν εἶχεν ὑπομείνει, ἐβραχύνθη καὶ διήρκεσε μόνον τρεῖς
ὥρας, πρὶν ἢ «παραδῷ τὴν ψυχὴν αὑτοῦ εἰς θάνατον». (Ὁ Βίος τοῦ Χριστοῦ,
σ. 457)

Ὁ Παπαδιαμάντης παρέλειψε λοιπὸν τὶς περιγραφὲς τοῦ βασανιστικοῦ
θανάτου ὡς πλεονάζουσες: ἐφόσον δὲν ἐνδιαφέρουν στὴν περίπτωση τοῦ
Ἰησοῦ, δὲν ὑπάρχει λόγος οὔτε κἂν νὰ μνημονευτοῦν. Ὅσον ἀφορᾶ στὴν
οὐσία τῶν λεγομένων του, ὁ μεταφραστὴς στρέφει ἐδῶ τὰ βέλη του κατὰ
τῶν Καθολικῶν καὶ ὄχι κατὰ τοῦ Φάρραρ, ὁ ὁποῖος, ὅταν ἐξιστορεῖ τὴ σταύ-
ρωση τοῦ Ἰησοῦ, ἀκολουθεῖ τὶς εὐαγγελικὲς ἀφηγήσεις (Ματθαῖος, Μάρ-
κος καὶ Ἰωάννης), ἐμπλουτίζοντάς τες μὲ πραγματολογικὲς πληροφορίες
καὶ σχόλια:
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But now the end was very rapidly approaching, and Jesus, who had been han-
ging for nearly six hours upon the cross, was suffering from that torment of thirst
which is most difficult of all for the human frame to bear – perhaps the most un-
mitigated of the many separate sources of anguish which were combined in this
worst form of death. No doubt this burning thirst was aggravated by seeing the
Roman soldiers drinking so near the cross; and happily for mankind, Jesus had
never sanctioned the unnatural affectation of stoic impassibility. And so He ut-
tered the one sole word of physical suffering which had been wrung from Him
by all the hours in which He had endured the extreme of all that man can inflict.
He cried aloud, «I THIRST.» Probably a few hours before, the cry would have
only provoked a roar of frantic mockery; but now the lookers-on were reduced
by awe to a readier humanity. Near the cross there lay on the ground the large
earthen vessel containing the posca, which was the ordinary drink of the Roman
soldiers. The mouth of it was filled with a piece of sponge, which served as a cork.
Instantly some one – we know not whether he was friend or enemy, or merely
one who was there out of idle curiosity – took out the sponge and dipped it in the
posca to give it to Jesus. But low as was the elevation of the cross, the head of
the Sufferer, as it rested on the horizontal beam of the accursed tree, was just
beyond the man’s reach; and therefore he put the sponge at the end of a stalk of
hyssop – about a foot long – and held it up to the parched and dying lips. Even
this simple act of pity which Jesus did not refuse, seemed to jar upon the con-
dition of nervous excitement with which some of the multitude were looking on.
(The Life of Christ, σ. 629)

Ὁ Παπαδιαμάντης περιορίζει τὶς προσθῆκες τοῦ Φάρραρ στὸ ἐλάχιστο,
δηλαδὴ σὲ αὐτὲς ποὺ ἀφοροῦν ἄμεσα στὸν Ἰησοῦ καὶ ὄχι στὰ συμβεβηκότα
καὶ τὴ ρεαλιστικὴ ἀπεικόνιση τῆς σκηνῆς:

Πλὴν τώρα τὸ τέλος ραγδαῖον ἐπέκειτο, καὶ ὁ Ἰησοῦς, κρεμάμενος ἐπὶ
ὥρας ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ, ὑπέφερεν ἀπὸ τὴν βάσανον ἐκείνην τῆς δίψης, ἥτις εἶνε
ἡ δυσανεκτοτάτη πασῶν διὰ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν. Εὐτυχῶς διὰ τὴν ἀνθρω-
πότητα, ὁ Ἰησοῦς οὐδέποτε ἐκύρωσε τὴν ἀφύσικον ἐπιτήδευσιν τῆς στωϊκῆς
ἀπαθείας. Καὶ οὕτω ἐξέφερε τὴν μόνην λέξιν σωματικῆς κακοπαθείας ἥτις
ἀπεσπάσθη ἀπ’ Αὐτοῦ δι’ ὅλων τῶν ὡρῶν καθ’ ἃς ὑπέφερε τὰς ἀκρότητας τοῦ
ἄλγους καὶ τῶν βασάνων. Ἔκραξε μεγαλοφώνως, «Δ ι ψ ῶ». Ἐκεῖ πλησίον
ἔκειτο ἀγγεῖον πλῆρες ὄξους, ἢ πόσκας (ὀξινοῦ οἴνου) ὁποῖον ἦτο τὸ σύνηθες
ποτὸν τῶν Ρωμαίων στρατιωτῶν. Εἷς λοιπὸν ἐξ αὐτῶν γεμίσας σπόγγον
ὄξους, καὶ περιθεὶς καλάμῳ, ἐπότιζεν Αὐτόν! Καὶ ἡ ἁπλῆ αὕτη πράξις τῆς συμ-
παθείας, τὴν ὁποίαν ὁ Ἰησοῦς δὲν ἀπέρριψε, προὐκάλεσεν ἔκφρασιν νευρικῆς
ἐξάψεως ἐκ μέρους τινῶν ἀπὸ τοῦ πλήθους. (Ὁ Βίος τοῦ Χριστοῦ, σσ. 464-465)
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Στὸ πλαίσιο τῶν ὅσων ἀνέφερα παραπάνω, ὑπογράμμισα στὸ ἀγγλικὸ
κείμενο ἕνα ρεαλιστικὸ στοιχεῖο ἀπὸ αὐτὰ ποὺ παραλείπει ἡ παπαδιαμαν-
τικὴ μετάφραση, δηλαδὴ τὸ σχόλιο τοῦ Φάρραρ ὅτι τὴν ἀφόρητη δίψα τοῦ
Ἰησοῦ ἐπέτεινε ἡ θέα τῶν στρατιωτῶν ποὺ ἔπιναν δίπλα στὸν σταυρό. Πα-
ραλείπεται ἐπίσης καὶ ἡ πολὺ ἀνθρώπινη ἀναφορὰ στὰ «κατάστεγνα καὶ
ἡμιθανῆ χείλη» τοῦ Ἰησοῦ (parched and dying lips), παρόλο ποὺ λίγο νω-
ρίτερα (σ. 469) ἡ μετάφραση μνημονεύει «τὰ καίοντα χείλη» του (σ. 623:
His burning lips).

Συνοψίζω. Παρόλο ποὺ στὴν παπαδιαμαντικὴ μετάφραση ἐντοπίζονται θε-
ολογικὲς διαφορὲς μὲ τὸ κείμενο τοῦ Φάρραρ, τὸ κυρίαρχο στοιχεῖο δὲν εἶναι
θεολογικό, γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους: ὁ Φάρραρ καὶ ὁ Παπαδιαμάντης ἔχουν
ὡς ὁδηγὸ τὶς εὐαγγελικὲς ἀφηγήσεις· οἱ ἑρμηνευτικὲς παρεμβάσεις τοῦ
Φάρραρ δὲν ἔχουν γενικὰ πολεμικὸ χαρακτήρα· ὁ ἐμπλουτισμὸς τῶν εὐαγ-
γελικῶν ἀφηγήσεων στὸν ὁποῖο προβαίνει ἔχει κυρίως χαρακτήρα πληρο-
φοριακό, ρητορικὸ καὶ λογοτεχνικό. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ Παπαδιαμάντης φαί-
νεται νὰ σύρει μία κόκκινη γραμμὴ ἀνάμεσα στὴ βιογραφία τοῦ Ἰησοῦ καὶ
τὶς μυθοπλασιακὲς ἀφηγήσεις, δηλαδὴ τὰ διηγήματα ἢ μυθιστορήματα ποὺ
ἀποτελοῦν τὸν κύριο ὄγκο τοῦ μεταφραστικοῦ του ἔργου. Ἄλλο ὁ Ρασκόλ-
νικοφ, ἄλλο ὁ Ἰησοῦς. Ἔτσι, ἐνῶ π.χ. σὲ μία ὁποιαδήποτε μυθοπλασία οἱ
δυνατότητες ἀπεικόνισης τοῦ πάσχοντος ἥρωα δὲν ὑπόκεινται σὲ περιορι-
σμούς, ἀντίθετα στὴν αἰσθητικὴ ἀντίληψη τοῦ Παπαδιαμάντη τὸ αἷμα τοῦ
Ἰησοῦ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ στάζει ἀπὸ ἕναν πράσινο ἀκάνθινο στέφανο πάνω
στὸ πολύχρωμο μωσαϊκὸ δάπεδο τοῦ Πραιτωρίου.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Πρόλογος

Τὸ 1991, ἤδη, ὅταν στὸ Α΄ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη μὲ τὴν
ἀνακοίνωσή μου «Παπαδιαμάντης, Μωπασσὰν καὶ Τσέχωφ. Ἀπὸ τὴ
Σκιάθο στὴν Εὐρώπη» (Πολίτου-Μαρμαρινοῦ, 1996) ἔδειχνα τὸ ἐνδιαφέ-
ρον μου γιὰ τὶς μεταφράσεις τοῦ Παπαδιαμάντη ξένων λογοτεχνιῶν ἔρ -
γων, εἶχα ὑποβάλει στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν μιὰ σχετικὴ ἐρευνητικὴ
πρόταση. Μὲ αὐτὴν ζητοῦσα ἕνα μικρὸ ποσό, προκειμένου νὰ συγκροτήσω
ἐρευνητικὴ ὁμάδα εἰδικῶν ποὺ θὰ ἐπιχειροῦσε νὰ ἐξακριβώσει μὲ τὴ βοή-
θεια μεθόδων τῆς Ὑπολογιστικῆς Ὑφολογίας ποιὲς ἀπὸ τὶς ἀνώνυμες με-
ταφράσεις λογοτεχνικῶν ἔργων τὶς δημοσιευμένες σὲ περιοδικὰ καὶ ἐφη με-
ρίδες, ὅπου ὁ Σκιαθίτης ἐργαζόταν ὡς μεταφραστής, ἦταν παπαδιαμαντι-
κές. Ἡ πρόταση αὐτὴ τότε, δυστυχῶς, δὲν εἶχε ἐγκριθεῖ.

Μὲ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ θέματος τοῦ τωρινοῦ Συνεδρίου ἡ παλιὰ ἐκείνη
ἰδέα ξαναῆρθε, ἐπιτακτικὴ θὰ ἔλεγα, στὸ προσκήνιο. Ἔτσι, ἀπευθύνθηκα
στὴν κυρία Τιτίκα Δημητρούλια, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Θεωρίας καὶ
Πράξης τῆς Μετάφρασης στὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καὶ στὸν
κύριο Γεώργιο Μικρό, Ἀναπληρωτὴ Καθηγητὴ Ὑπολογιστικῆς καὶ Πο-
σοτικῆς Γλωσσολογίας στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, τοὺς ἐξέθεσα τὴν πρό-
τασή μου καὶ ζήτησα τὴ συνεργασία τους. Τοὺς εὐχαριστῶ καὶ ἀπὸ τὴ
θέση αὐτὴ γιὰ τὴ θερμὴ ἀνταπόκριση καὶ τὴν ἀγαστὴ συνεργασία μας
γιὰ περισσότερο ἀπὸ ἕνα χρόνο τώρα.

Εὐχαριστίες θὰ ἤθελα νὰ ἀπευθύνω, ἐκ μέρους καὶ τῶν τριῶν μας, στὶς
ἐκδόσεις Δόμος, ποὺ ἔθεσαν στὴ διάθεσή μας τὴν ψηφιακὴ μορφὴ τοῦ κει-
μένου τῶν Ἁπάντων Παπαδιαμάντη τῆς ἔκδοσης Ν. Δ. Τριανταφυλλό-
πουλου, ὅπως καὶ στὶς ἐκδόσεις Ἴνδικτος καὶ Κυριακίδη ποὺ μᾶς πα-



ραχώρησαν τὴν ψηφιακὴ μορφὴ τῶν μεταφράσεων τοῦ Παπαδιαμάντη Ὁ
Μαξιώτης καὶ Ὁ ἰατρὸς Ραμὼ ἀντίστοιχα. 

Ἑλ. Π.-Μ.

1.Εἰσαγωγικά: Ἡ Ὑφομετρία, τὸ ὕφος καὶ ἡ ἔρευνά μας

Στόχος τῆς ἔρευνάς μας εἶναι νὰ ἐξακριβωθεῖ μὲ μεθόδους τῆς Ὑπολογι-
στικῆς Γλωσσολογίας καὶ εἰδικὰ τῆς Ὑπολογιστικῆς Ὑφολογίας, δηλαδὴ
μὲ τὸν ἀντικειμενικὸ τρόπο ποὺ ἐξασφαλίζουν μαθηματικοὶ ὑπολογισμοί,
ποιὲς εἶναι παπαδιαμαντικὲς ἀπὸ τὶς ἀνώνυμες μεταφράσεις ξένων λογο-
τεχνικῶν ἔργων τὶς δημοσιευμένες σὲ ἐφημερίδες καὶ περιοδικά, ὅπου ὁ
Παπαδιαμάντης ἐργαζόταν ὡς μεταφραστής.

Ἡ ἔρευνα ἔχει διακλαδικὸ χαρακτήρα, καθὼς γιὰ τὴν πραγματοποί-
ησή της συνεργάζονται ἡ Φιλολογία, ἡ Μεταφρασεολογία καὶ ἡ Ὑπολο-
γιστικὴ Γλωσσολογία, καὶ ἰδιαίτερα ἡ Ὑφομετρία, κλάδος αὐτῆς τῆς
τελευταίας. Ὁ κλάδος τῆς Ὑφομετρίας, ἐφαρμόζοντας μαθηματικὲς καὶ
στατιστικὲς μεθόδους, ἐξάγει ποσοτικὲς μετρήσεις ἀπὸ ἕνα κείμενο. Ὡς
κλάδος πῆρε γενναία ὤθηση μετὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας καὶ τῶν
ὑπολογιστῶν ποὺ μποροῦν νὰ ἐπεξεργάζονται τεράστια σώματα κειμένων,
τὰ ὁποῖα θὰ ἦταν ἀδύνατον νὰ τιθασεύσει ὁ ἀνθρώπινος νοῦς. Στὴν ἔρευνα
χρησιμοποιήθηκαν σώματα κειμένων, ποὺ ἔγιναν ἀντικείμενο ἐπεξεργα-
σίας μὲ μαθηματικὲς καὶ στατιστικὲς μεθόδους, οἱ ὁποῖες ποσοτικοποιοῦν
τὸ ὕφος καὶ μετροῦν τὰ χαρακτηριστικά του. 

Τί εἶναι ὅμως «ὕφος» καὶ πῶς ὁρίζεται; Ὁ ὅρος περιβάλλεται ἀπὸ ἀμφι-
σημία, γοητευτικὴ ὡστόσο. Φιλόλογοι, γλωσσολόγοι, κριτικοὶ τῆς λογο-
τεχνίας καὶ ψυχολόγοι τὸν χρησιμοποιοῦν μὲ προφανῶς διαφορετικὸ πε ριε-
χόμενο. Κοινὸς παρονομαστής, πάντως, ὅλων τῶν προσεγγίσεων εἶναι ἡ
ἀντίληψη ὅτι τὸ ὕφος ἐξατομικεύει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον ὁ καθένας χρη-
σιμοποιεῖ τὴ γλώσσα, ὅταν μιλάει ἢ ὅταν γράφει. 

Γιὰ τοὺς φιλολόγους καὶ τοὺς κριτικοὺς τῆς λογοτεχνίας τὸ ὕ φ ο ς
εἶναι κατηγορία λογοτεχνική (τὸ ὕφος ἑνὸς λογοτεχνικοῦ κειμένου), κα -
θὼς ὅμως γίνεται ἀντιληπτὸ μὲ ὑποκειμενικὸ καὶ ἐμπρεσιονιστικὸ τρόπο,
οἱ ὑφολογικὲς παρατηρήσεις δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπαληθευτοῦν μὲ ἀντι-
κειμενικὲς μεθόδους. Ἔτσι, τὸ ὕφος ἑνὸς λογοτέχνη ἢ ἑνὸς λογοτεχνή-
ματος περιγράφεται, συχνά, μὲ ὅρους μεταφορικούς (ὑψηλό, ταπεινό,
πε ρίτεχνο, λόγιο, διαυγές, σκοτεινό, κ.ἄ.). 
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Ἀκόμη, ἀπὸ τὴ φιλολογία καὶ τὴν κριτικὴ τὸ ὕφος προσδιορίζεται μὲ
δεῖκτες ποὺ ἀναζητοῦνται μὲν στὸ κείμενο (π.χ. λέξεις/σημασίες, συντα-
κτικὲς δομὲς κ.ἄ.) ἀλλὰ ἡ παρουσία τους ἑρμηνεύεται, συνήθως, μὲ βάση
ἐξωκειμενικὰ δεδομένα ποὺ ἀφοροῦν τὸν λογοτέχνη ὡς πρόσωπο (βιωμα-
τικὲς ἐμπειρίες τοῦ συγγραφέα, γνώσεις του, ἰδεολογικὲς στάσεις του,
κ.ἄ.). Π.χ. ἡ ρυθμικότητα τμημάτων (φράσεων, περιόδων) τοῦ πεζοῦ λό -
γου τοῦ Παπαδιαμάντη, χαρακτηριστικὴ πλευρὰ τοῦ ὕφους του, συνδέεται
μὲ τὴν ἐξοικείωση τοῦ ἀνθρώπου Παπαδιαμάντη μὲ τὴ λειτουργικὴ ὑμνο-
γραφία καὶ τὴν ψαλτική.

Τέλος, τὰ κειμενικὰ ὑφολογικὰ στοιχεῖα ποὺ προέχουν γιὰ ἕναν φιλό-
λογο/κριτικὸ ἀντανακλοῦν συνειδητὲς ὑφολογικὲς ἀποφάσεις τοῦ συγ-
γραφέα, εἶναι δηλαδὴ ἀποτέλεσμα ἐπιλογῆς ἀνάμεσα σὲ λεξικές, συν τα-
κτικὲς ἢ ἄλλες ἐναλλακτικὲς δυνατότητες ποὺ παρέχει ὁ γενικὸς γλωσ-
σικὸς κώδικας στὸν ὁποῖον γράφει τὸ ἔργο του, στὴν περίπτωσή μας ἡ
ἑλληνικὴ γλώσσα. Ὅμως, οἱ συνειδητὲς αὐτὲς ὑφολογικὲς ἐπιλογὲς μπο-
ροῦν ἄνετα νὰ γίνουν ἀντικείμενο μίμησης, σκόπιμης ἢ ὄχι (Craig, 2004),
νὰ γράψει κάποιος π.χ. à la manière de Παπαδιαμάντη. Ἡ δυνατότητα ἢ
ἡ πιθανότητα αὐτὴ ἀποτελεῖ πρόβλημα γιὰ τὶς μελέτες ποὺ ἀποβλέπουν,
εἰδικά, στὴν ἀνίχνευση τῆς πατρότητας ἀνώνυμων κειμένων. 

Σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὰ παραπάνω, γιὰ τὴν Ὑφομετρία τὸ ὕ φ ο ς εἶναι
κατηγορία γλωσσική, χαρακτηρίζει κάθε εἶδος λόγου, γραπτοῦ ἢ προφο-
ρικοῦ, καὶ ὄχι μόνον τὸν λογοτεχνικό. Ἡ Γνωσιακὴ Ὑφολογία, μάλιστα,
κλάδος τῆς Γνωσιακῆς Ψυχολογίας, ὑποστηρίζει πὼς τὰ λογοτεχνικὰ
κείμενα δὲν ἔχουν ὕφος καὶ διατείνεται πὼς τὸ ὕφος ἀνήκει στὸν ἀτομικὸ
νοῦ, ὅταν αὐτός, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νοητικῆς γλωσσικῆς διαδικασίας
καὶ κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίδραση νευρικῶν περιορισμῶν, ἐκφέρει λόγο (Lancan-
shire, 2004). 

Γιὰ τὴν Ὑφομετρία, λοιπόν, τὸ ὕφος τείνει νὰ διακρίνει τὴ γραφὴ κάθε
ἀτόμου, ἄρα καὶ τοῦ συγγραφέα, ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες. Προσδιορίζεται ἀπὸ
μορφὲς τῶν βασικῶν ἐπιπέδων τῆς γλώσσας (φωνητικό, φωνολογικό, μορ-
φολογικό, συντακτικό, σημασιολογικό), οἱ ὁποῖες συνδέονται μὲ τὴ διαδι-
κασία γλωσσικῆς παραγωγῆς καὶ βρίσκονται ἔξω ἀπὸ τὸν συνειδητὸ
ἔλεγχο τοῦ ὁμιλητῆ/συγγραφέα. Ὅπως ἔχουν δείξει ἔρευνες ψυχολόγων
καὶ ψυχογλωσσολόγων, μέγα μέρος τῆς γλωσσικῆς παραγωγῆς πραγ-
ματοποιεῖται ἀπὸ τμήματα τοῦ ἐγκεφάλου ποὺ ἐνεργοῦν μὲ ἄμεσο καὶ σύν-
θετο τρόπο. Μορφὲς βασικῶν γλωσσικῶν ἐπιπέδων, προερχόμενες ἀπὸ ἕνα
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«γ λ ω σ σ ι κ ὸ  ἀ σ υ ν ε ί δ η τ ο», ἐμφανίζονται αὐθορμήτως στὸν προσω-
πικὸ λόγο τοῦ καθενός, μὲ τὴν ἐπίδραση ἑνὸς εἴδους συνειρμικῆς μνήμης.
Ἡ Ὑφομετρία στοχεύει ἀκριβῶς στὸ νὰ ἐντοπίσει στὴ γλώσσα ἑνὸς ὁ -
ποιουδήποτε λόγου αὐτὲς τὶς μορφές, τὶς δομὲς καὶ τὰ σχήματα ποὺ συν-
δέονται μὲ τὴ διαδικασία γλωσσικῆς παραγωγῆς καὶ γραφῆς, ἄρα καὶ μὲ
τὸ «ὕφος» ἑνὸς κειμένου ὑπὸ εὐρύτατη ἔννοια. Ἡ ὕπαρξη τῶν σχημάτων
αὐτῶν, ποὺ εἶναι μὲν ἀόρατα στὸν ἀναγνώστη ἀλλὰ χαρακτηρίζουν τὸ
ὕφος ἑνὸς κειμένου μὲ τὴ συχνότητα, τοὺς συνδυασμοὺς καὶ τὴ διασπορά
τους, δὲν εἶναι ἀποδείξιμη χωρὶς ὑπολογιστικὲς καὶ στατιστικὲς μεθόδους
(Craig, 2004b). Οἱ γλωσσικὲς αὐτὲς μορφὲς καὶ οἱ δομές τους, ποὺ ἀπο-
τελοῦν ἀκατέργαστο πρωτογενὲς γλωσσικὸ ὑλικό, μπορεῖ νὰ εἶναι ἀδιά-
φορες γιὰ τὸν κριτικὸ καὶ τὸν φιλόλογο, γιὰ τὴν Ὑφομετρία ὅμως ἀποτε –
λοῦν ἀσυνείδητους μὲν ἀλλὰ ὑπαρκτοὺς καὶ μετρήσιμους δεῖκτες προσω-
πικοῦ καὶ ἀτομικοῦ ὕφους, συνιστοῦν δεῖκτες-κλειδιὰ τῆς ἰδιολέκτου τοῦ
καθενός, ἑπομένως καὶ τοῦ συγγραφέα. 

Τὸ ἔτσι νοούμενο ὕφος ἑνὸς κειμένου, καθὼς ἀναλύεται σὲ μετρήσιμα
ποσοτικὰ στοιχεῖα, μπορεῖ νὰ μελετηθεῖ καὶ νὰ περιγραφεῖ μὲ τρόπο
ἀντικειμενικό. Ὁ προσδιορισμός του δὲν ἐπαφίεται μόνον στὴν ἐξοικείωση,
τὴν ὀξυδέρκεια καὶ γενικὰ στὶς ὁπωσδήποτε ὑποκειμενικὲς ἐντυπώσεις τοῦ
ἀναγνώστη/κριτικοῦ, ὅσο ἐπαρκὴς κι ἂν εἶναι αὐτός. Οἱ ταπεινοὶ αὐτοὶ –
γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε καὶ ἐμεῖς μία μεταφορὰ ὁρίζοντάς τους– ὑφολο-
γικοὶ δεῖκτες, παρακολουθοῦν τὸν συγγραφέα σὲ ὅλη τὴ ζωή του σὰν ἕνα
εἶδος «ὑφολογικοῦ δακτυλικοῦ ἀποτυπώματος», ὅσο κι ἂν ἡ Ὑφομετρία,
λόγῳ ἔλλειψης, ἀκόμη, ἀρκετῶν ἐρευνητικῶν δεδομένων, δὲν εἶναι σὲ θέση
παρὰ μόνον νὰ καταγράψει «ἀντικειμενικὰ μετρήσιμα στοιχεῖα ὕφους ποὺ
εἶναι μοναδικὰ σὲ συγκεκριμένον συγγραφέα, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἐμφανί-
ζονται σὲ ὅλα τὰ γραπτά του καὶ σὲ κανέναν ἄλλον ἀπὸ ὅσους ἔχουν με-
λετηθεῖ ὡς σήμερα» (Kenny, 1982). 

Ἡ Ὑφομετρία μὲ τὶς στατιστικὲς μεθόδους της δὲν μπορεῖ νὰ προχω-
ρήσει σὲ  βάθος αὐτὸ ποὺ συνήθως λέγεται «ἀνάλυση ἑνὸς λογοτεχνήμα-
τος». Μπορεῖ, ὅμως, νὰ ἐπικουρήσει σὲ αὐτήν, προσφέροντας στὸν μελετη-
τὴ τῆς λογοτεχνίας μία ποσοτικὴ καὶ στατιστικὴ ἀνάλυση, μετατρέπον-
τας σὲ ἀριθμοὺς καὶ πίνακες κειμενικὰ δεδομένα. Δημιουργεῖ, περίπου, ἕνα
ἄλλο κείμενο, τὸ ὁποῖο, ὅμως, συνδέεται μὲ συστηματικὸ καὶ ἐπαναλαμ-
βανόμενο τρόπο μὲ τὸ πρῶτο κείμενο καὶ μπορεῖ νὰ εἶναι ἀποκαλυπτικὸ



γι’ αὐτό. Ὅπως ἔχει παρατηρηθεῖ, ἀποτελεῖ μόνον «πρελούδιο τῆς ἑρμη-
νείας» (Craig, 2004c). 

Ἡ Ὑφομετρία εἶναι βοηθητικὴ γιὰ διάφορους τρόπους μελέτης τῆς λο-
γοτεχνίας, ὅπως εἶναι ὁ προσδιορισμὸς τοῦ χρόνου συγγραφῆς ἑνὸς ἔργου,
ὁ προσδιορισμὸς τῆς σχέσης ὕφους καὶ λογοτεχνικοῦ εἴδους ἢ ὕφους καὶ θέ-
ματος. Ἰδιαίτερα ἀποτελεσματικὴ ὅμως ἀποδείχτηκε στὴν ἀναγνώριση
τῆς πατρότητας ἀνώνυμων ἢ ἀμφισβητούμενης πατρότητας ἔργων ἢ γε-
νικῶς κειμένων, π.χ. σημειωμάτων ἀνθρώπων ποὺ ἀναγγέλλουν τὴν αὐτο-
κτονία τους ἢ διαθηκῶν. Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ συμβολή της ἐνδιαφέρει ἐμᾶς
ἐδῶ, στὴν ἐξακρίβωση, δηλαδή, ποιὲς ἀπὸ τὶς ἀνώνυμες μεταφράσεις εἶναι
(ἢ δὲν εἶναι) παπαδιαμαντικές.

Ἐπιλέξαμε νὰ ἐλέγξουμε τὶς παρακάτω ἕξι ἀνώνυμες μεταφράσεις:
1. Γουὺ δὲ Μωπασσάν, «Ὁ δασοφύλαξ», Ἐφημερίς, 20.12.1886-22.12.1886.
2. Ἰβὰν Tουργκιένεφ, «Ὁ ἐπαρχιακὸς ἰατρός», Ἐφημερίς, 23.12.1886-

24.12.1886.
3. Φραγκίσκου Κοππέ, «Ἁρριέτα», Ἐφημερίς, 5.8.1889-19.8.1889.
4. Νικολάου Γόγολ, «Ἡ τρομερὰ ἐκδίκησις». (Ρωσσικὸν μυθιστόρημα), Τὸ

Ἄστυ, 3.3.1899-15.3.1899.
5. Ἐδγάρδου Πόε, «Τὰ διηγήματα τῆς πανώλους. Τὸ προσωπεῖον τοῦ Ἐρυ-

θροῦ Θανάτου», Τὸ Ἄστυ, 7.9.1899-8.9.1899.
6. Νικολάου Γόγολ, «Ἡ μύτη», Τὸ Ἄστυ, 25.11.1899-2.12.1899.

Κριτήριο γιὰ τὴν ἐπιλογὴ αὐτὴ ἦταν ὅτι, καθὼς –κατὰ τὴ δική μας
ἄποψη τουλάχιστον– κέντρο τοῦ φιλολογικοῦ ἐνδιαφέροντος ἀποτελεῖ τὸ
πρωτότυπο ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη, ὁποιαδήποτε ἔρευνα ποὺ θὰ φέρνει
στὸ φῶς τὴ γνωριμία του (στὴν περίπτωσή μας μάλιστα μέσῳ μεταφρά-
σεών του) μὲ ξένους λογοτέχνες καὶ ξένα λογοτεχνικὰ ἔργα ἀνοίγει τὸν
δρόμο γιὰ γόνιμες συγκρίσεις τοῦ Σκιαθίτη μὲ Εὐρωπαίους πεζογράφους.
Οἱ ἐλάχιστες ὣς τώρα τέτοιες συγκριτικὲς φιλολογικὲς μελέτες ἀφενὸς
δείχνουν πὼς ὁ Παπαδιαμάντης δὲν κινδυνεύει στὸ ἐλάχιστο ἀπὸ τὴν ἀνα-
μέτρησή του μὲ μεγάλους ξένους ὁμοτέχνους του, τὸ ἀντίθετο μάλιστα,
καὶ ἀφετέρου ἀνατρέπουν τὴ διαστρεβλωτικὴ εἰκόνα ποὺ διαμόρφωσε μέρος
τῆς παλιότερης κριτικῆς, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ ἔργο του, μὲ τὸν το-
πικό, ἠθογραφικὸ καὶ κατὰ βάση θρησκευτικὸ χαρακτήρα του, ἦταν πε-
ριορισμένου αἰσθητικοῦ βεληνεκοῦς – τὴν ἀνατροπὴ τῆς εἰκόνας αὐτῆς
ὑπαινίσσεται ὁ ὑπότιτλος τῆς πρώτης συγκριτικῆς ἐκείνης μελέτης «Πα-
παδιαμάντης, Μωπασσὰν καὶ Τσέχωφ. Ἀπὸ τὴ Σκιάθο στὴν Εὐρώπη»
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(Πολίτου-Μαρμαρινοῦ, 1996). Αὐτὸς ἦταν ὁ λόγος ποὺ ἐπιλέξαμε νὰ ἐλέγ-
ξουμε μεταφράσεις ἔργων σημαντικῶν ξένων λογοτεχνῶν, ὅπως ὁ Μω-
πασσάν, ὁ Τουργκιένεφ, ὁ Γκόγκολ ἢ ὁ Πόε. 

Τέλος, στὸ πρῶτο αὐτὸ δεῖγμα μεταφράσεων πρὸς ἔλεγχο συμπεριλά-
βαμε ἐπίτηδες τὸ διήγημα τοῦ Κοππὲ «Ἁρριέτα», τὴ μετάφραση τοῦ ὁποίου
ὁ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος καὶ ἡ Λ. Τριανταφυλλοπούλου (2006) μὲ τὰ
δικά τους τεκμήρια θεωροῦν «ἀναμφισβήτητα παπαδιαμαντική», καὶ τὸ
διήγημα τοῦ Μωπασσὰν «Ὁ δασοφύλαξ», γιὰ τὴ μετάφραση τοῦ ὁποίου ὁ
Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος καὶ ἡ Λ. Τριανταφυλλοπούλου, καὶ πάλι μὲ τὰ
δικά τους κριτήρια, ἔχουν σημειώσει πὼς «κανένα στοιχεῖο δὲν μᾶς δίνει τὸ
ἐνδόσιμο νὰ [τὴν] θεωρήσουμε παπαδιαμαντικὴ» (Maupassant, 2003), προ-
κειμένου νὰ ἐλέγξουμε τὴν ἀξιοπιστία τοῦ δικοῦ μας ἐργαλείου, σὲ σχέση
μὲ δύο μεταφράσεις γιὰ τὴν πατρότητα τῶν ὁποίων οἱ δύο σημαντικότεροι
καὶ παραγωγικότεροι μελετητὲς τοῦ μεταφραστῆ Παπαδιαμάντη εἶχαν
ἤδη ἀποφανθεῖ.

2. Τὸ ὕφος τοῦ μεταφραστῆ

Στὶς μεταφραστικὲς σπουδές, ποὺ αὐτονομοῦνται σταδιακὰ ἀπὸ τὴ δε-
καετία τοῦ ’70 καὶ γνωρίζουν ἰδιαίτερη ἀνάπτυξη ἀπὸ τὸ 1980 καὶ ἑξῆς,
τὴν τελευταία δεκαετία γίνεται συστηματικὰ λόγος γιὰ τὸ ὕφος τοῦ με-
ταφραστῆ. Παράλληλα, ἐπιχειρεῖται ὁ ἐντοπισμός του, πέραν τῆς ποιοτικῆς
ἀνάλυσης, μὲ ποσοτικὲς καὶ στατιστικὲς μεθόδους (Baker, 2000 καὶ 2004·
Bosseaux 2004· Winters, 2004· Saldanha 2004 καὶ 2011· Munday, 2008·
Rybicki, 2012). Τὸ γεγονὸς αὐτὸ συνδέεται μὲ τὴν αὐξανόμενη, σταδιακά,
χρησιμοποίηση τῶν ἠλεκτρονικῶν σωμάτων κειμένων (ΗΣΚ) στὶς μετα-
φραστικὲς σπουδὲς (Baker, 1995 καὶ 1996· Laviosa, 1997 καὶ 2004· Ty-
mozcko, 1998· Kenny, 2001· Olohan, 2004), σὲ συνάρτηση μὲ τὴν
ἀνάπτυξη τῶν ἐργαλείων τῆς Ὑπολογιστικῆς Γλωσσολογίας καὶ εἰδικὰ
τῆς Ἀνάλυσης Φυσικῆς Γλώσσας. Μὲ δεδομένη τὴ μακραίωνη ἀφάνεια
τοῦ μεταφραστῆ (Venuti, 1995), περισσότερο ἢ λιγότερο κάθε φορὰ ἐπιβε-
βλημένη, ἡ ἑστίαση, μὲ τὴ χρησιμοποίηση ὑφομετρικῶν μεθόδων, στὴν ἰδι-
αιτερότητα καὶ τὸ ὕφος τοῦ μεταφραστῆ δη μιουργεῖ ἕνα μεῖζον πεδίο
ἔρευνας γιὰ τὶς μεταφραστικὲς σπουδές. Στὸ πεδίο αὐτὸ κινεῖται τὸ παρόν,
διεπιστημονικὸ ἐγχείρημα, καθὼς ἀφορᾶ τὴν ἰδιαιτερότητα καὶ τὴν ἀνα-
γνωρισιμότητα τοῦ ὕφους τοῦ μεταφραστῆ, ὡς «δακτυλικοῦ ἀποτυπώμα-
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τός» του (Baker, 2000: 245), ὡς «ἄλλης φωνῆς» διακριτῆς μέσα στὸ κεί-
μενο (Hermans, 1996: 9, τὸ παραθέτει ἡ Baker, ibid.). Δὲν ξεχνᾶμε, βε-
βαίως, ποτὲ αὐτὸ ποὺ ὑπογραμμίζει ὁ Rybicki, ὅτι στὸ ἐν λόγῳ πεδίο ὅλα
τὰ ζητήματα παραμένουν ἀνοιχτὰ ἢ κλείνουν ἁπλῶς γιὰ νὰ ξανανοίξουν
μετὰ ἀπὸ λίγο (ὅ.π., 231). 

Ἡ Baker ὁρίζει τὸ ὕφος τοῦ μεταφραστῆ «ὡς ἕνα εἶδος ἀποτυπώματος
ποὺ ἐκφράζεται μὲ μία σειρὰ γλωσσικὰ –καὶ μὴ γλωσσικά– στοιχεῖα»
(2000: 245), ἀπὸ τὶς ἐπιλογὲς κειμένων τοῦ μεταφραστῆ καὶ τὶς στρατη-
γικὲς ποὺ ἐφαρμόζει ὡς τὴ «χαρακτηριστικὴ χρήση τῆς γλώσσας, τὸ προ-
σωπικό του/της προφὶλ γλωσσικῶν συνηθειῶν, σὲ σύγκριση μὲ ἄλλους
μεταφραστές» (ibid.). Ἑστιάζει σὲ μοτίβα ἐπιλογῶν, κυρίως, χρησιμοποι-
ώντας γιὰ τὸν ἐντοπισμό τους Wordsmith Tools σὲ ἕνα ἠλεκτρονικὸ σῶμα
μεταφρασμένων κειμένων. Ἐξετάζει μοτίβα ποὺ σχετίζονται μὲ τὸν γλωσ-
σικὸ πλοῦτο καὶ τὴν ἀναλογία τύπου/λέξης (type/token ratio – T.T.R.), τὸ
μέσο μῆκος τῆς πρότασης, τὴ διακύμανση στὰ διάφορα κείμενα, τὴ συχνό -
τητα καὶ τὴν κατανομὴ τοῦ ρήματος say, ποὺ εἶναι τὸ συχνότερα ἐμφανι-
ζόμενο ρῆμα στὰ ἀγγλικά (ibid: 248 κ.ἑ.). Τέλος, θέτει πολὺ ἐνδιαφέροντα
ἐρωτήματα μὲ ἄξονα τὴν ἔρευνα αὐτή, ὅπως τὸ κατὰ πόσον οἱ ἐπιλογὲς
τοῦ μεταφραστῆ εἶναι ἄσχετες πρὸς τὸ ὕφος τοῦ πρωτοτύπου, πρὸς τὶς
δομὲς τῆς μητρικῆς του γλώσσας καὶ ἐκεῖνες μιᾶς συγκεκριμένης ποι-
ητικῆς ἢ μιᾶς κοινωνιολέκτου καὶ ἂν οἱ ἐπιλογὲς αὐτὲς μποροῦν νὰ ἐξη-
γηθοῦν μὲ βάση τὴν κοινωνική, πολιτιστικὴ καὶ ἰδεολογικὴ θέση τοῦ
μεταφραστῆ (ibid: 248).

3. Ἡ συγκρότηση τῆς ὑποκειμενικότητας καὶ τοῦ λόγου τοῦ μεταφραστῆ

Μὲ τὴν Ὑφομετρία νὰ ἀναφέρεται στὶς μεταφραστικὲς σπουδὲς ἀπὸ τὰ
τέλη τῆς δεκαετίας του ᾽90 καὶ ἑξῆς, ὑπῆρξαν, ὅπως εἴδαμε, στὴ δεκαε-
τία ποὺ ἀκολούθησε ἀρκετὲς ἐργασίες ἑστιασμένες στὸ ὕφος τοῦ μετα-
φραστῆ καὶ τὸν ἐντοπισμὸ τῆς παρουσίας του στὸ κείμενο μὲ χρήση
σωμάτων κειμένων καὶ ποσοτικὲς καὶ στατιστικὲς μεθόδους. Ἡ νομιμο-
ποίηση ὡστόσο τῶν μεθόδων αὐτῶν, ποὺ ἐπ’ οὐδενὶ ἀκυρώνουν τὴν ποι-
οτικὴ ἀνάλυση, περνᾶ ὑποχρεωτικὰ μέσα ἀπὸ τὴν κατανόηση τῆς
συγκρότησης τοῦ προσώπου καὶ τοῦ λόγου τοῦ μεταφραστῆ κατὰ τὴ με-
ταφραστική του πρακτική, ἀνάμεσα στὸ κοινωνικὸ καὶ τὸ ἀτομικό, τὸ συ-
νειδητὸ καὶ τὸ μὴ συνειδητὸ ἐπίπεδο.
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Προστρέχοντας καταρχὰς στὴν κοινωνιολογία τῆς μετάφρασης, ἐπι-
σημαίνουμε, μαζὶ μὲ τὸν Jean-Marc Gouanvic, τὸν χαρακτήρα τῆς μετά-
φρασης ὡς πρακτικῆς, ὡς διαδικασίας παραγωγῆς (2006: 123). Ἐρει δό-
μενος στὴ γόνιμη συνεισφορὰ τοῦ Pierre Bourdieu ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἔννοια
τοῦ πεδίου ἀφενὸς καὶ τὴν ἔννοια τῆς ἕξης ἀφετέρου (Bourdieu, 1992) καὶ
προσαρμόζοντάς την στὴ μετάφραση, ὁ Gouanvic ὑπογραμμίζει ὅτι τὸ πεδίο
τοῦ μεταφραστῆ καὶ τοῦ μεταφράσματος, ὡς πεδίο ἀνταγωνισμῶν καὶ
συγκρούσεων, εἶναι διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ πεδίο τοῦ συγγραφέα καὶ τοῦ ξένου
κειμένου, ἐφόσον ἡ θέση τῶν μεταφράσεων εἶναι στὸ λογοτεχνικὸ πεδίο
ὑποδοχῆς (Gouanvic, ibid: 125). Ὅσο γιὰ τὴν ἕξη, ὡς ὑποκειμενικὴ ἐνσω-
μάτωση τοῦ κοινωνικοῦ στοιχείου στὴ ζωὴ τοῦ μεταφραστῆ καὶ εἰδικό-
τερα στὴ δουλειά του (εἰδικὴ ἕξη), πραγματώνεται μέσα στὸ ἑκάστοτε
μεταφραστικὸ πεδίο, μὲ τὸ ὁποῖο τὴν συνδέει μιὰ σχέση μὴ-γραμμική,
καθὼς «ἡ ἕξη ἐνοικεῖ στὸ πεδίο καὶ τὸ πεδίο ἐνοικεῖ στὴν ἕξη» (ibid: 128). 

Ἡ χρησιμοποίηση τῶν ἐννοιῶν τοῦ πεδίου καὶ τῆς ἕξης ἔχει στόχο νὰ
παρακαμφθοῦν ποικίλα ἑρμηνευτικὰ ζεύγη στὶς μεταφραστικὲς σπουδές,
ὅπως οἱ νόρμες (Toury, 1995), οἱ ἠθικὲς ἐπιλογὲς καὶ οἱ στρατηγικὲς τοῦ
ξενισμοῦ καὶ τῆς ἰδιοποίησης (Berman, 1995· Venuti, 1995). Καρδιὰ τῆς
μετάφρασης, ὡστόσο, μέσα σ’αὐτὴ τὴ συναίρεση τοῦ ἀτομικοῦ μὲ τὸ κοι-
νωνικὸ στοιχεῖο στὴν ὑποκειμενικότητα καὶ τὴν ἱστορικότητα τοῦ μετα-
φραστῆ, παραμένει ὁ λόγος, ὅπως ἐκφέρεται στὸ μεταφρασμένο λο γο–
τε χνικὸ κείμενο (Grammenidis, 2011). Στὴν ἐκφορά του, ὑπογραμμίζει ὁ
Dominique Maingueneau, «ἡ ἀναφορὰ στὸν κόσμο συναιρεῖται μὲ τὴν
ἐγγραφὴ τοῦ ὁμιλοῦντος ὑποκειμένου στὸν ἴδιο τὸν λόγο του» (2004), δη-
μιουργώντας νέες σχέσεις ἀνάμεσα στὴ γλωσσολογία καὶ τὴ λογοτεχνία.
Ἡ λογοτεχνία ὡς λόγος/ discours θέτει τὸ ζήτημα τοῦ ὁμιλητῆ, τῶν πολ-
λαπλῶν ὁμιλητῶν στὴν περίπτωση τῆς μετάφρασης, καὶ ἀναδομεῖ τὴν περὶ
ὕφους ἀντίληψη – σφραγίζοντας μάλιστα κατὰ τὸν Maingueneau τὸ τέλος
τῆς Ὑφολογίας (ibid.). 

Μιὰ τέτοια προσέγγιση ἀναδεικνύει τὰ πολλαπλὰ ἐπίπεδα τοῦ λόγου –
καὶ τοῦ ὕφους– στὴ μετάφραση, εἰδικὰ ὅταν ὁ μεταφραστὴς εἶναι συγγρα-
φέας ὁ ἴδιος: ὁ συγγραφέας-μεταφραστής, ὅπως εἶναι ὁ Παπαδιαμάντης,
τοποθετεῖται ἔναντι τοῦ ὕφους αὐτοῦ μέσα ἀπὸ τὸ ἀτομικό, γλωσσικὸ ὕφος
του, ἀλλὰ καὶ τὴ λογοτεχνική του ἰδιοπροσωπία, ἡ ὁποία ἀναδραστικὰ κα-
θορίζει τὴν ἴδια τὴ γλώσσα (Taylor, 1993: 342).
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4. Ὁ μεταφραστὴς Παπαδιαμάντης 

Ἐπανερχόμενοι στὶς μεταφράσεις τοῦ Παπαδιαμάντη, σημειώνουμε ὁρι-
σμένες παραμέτρους τῆς μεταφραστικῆς του ἐργασίας. Στὸ πεδίο τῆς με-
τάφρασης, ὁ Παπαδιαμάντης βιοποριζόταν ἀπὸ τὴ μετάφραση καὶ δὴ ἀπὸ
τὴν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀνυπόγραφη μετάφραση λογοτεχνικῶν κατὰ κύριο
λόγο κειμένων γιὰ ἐφημερίδες, διηγημάτων ἢ ἐπιφυλλιδικῶν μυθιστορη-
μάτων, σύμφωνα μὲ τὴν τρέχουσα πρακτικὴ τῆς ἐποχῆς. Μιᾶς ἐποχῆς
ὅπου ἡ μετάφραση κυριαρχεῖ: «κάθε συζήτηση γιὰ τὴ γλώσσα, τὴν κριτική,
τὴν ἐθνικὴ λογοτεχνία, τὰ λογοτεχνικὰ εἴδη καὶ ἤθη, περνάει ἀπὸ τὶς με-
ταφράσεις. Κάθε λογοτέχνης εἶναι καὶ μεταφραστής, συχνὰ μάλιστα κυ-
ρίως μεταφραστής. Κάθε ἔντυπο τῆς ἐποχῆς βρίθει ἀπὸ μεταφράσεις»
(Παππᾶς, 2010). Ἡ ἀφάνειά του ὡς μεταφραστῆ στὶς ἐφημερίδες ἀντα-
νακλᾶ μιὰ ἀντίληψη περὶ τῆς μετάφρασης ὡς ἀδιαμεσολάβητης μετα-
φορᾶς. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ συνεργασία μὲ τὶς ἐφημερίδες θέτει ἀσφυκτικὲς
προθεσμίες. Ὁ συνδυασμὸς τῆς ἀνωνυμίας μὲ τὴν πίεση χρόνου εἶναι πολὺ
πιθανὸ ὅτι λειτουργοῦσε στὴν κατεύθυνση τῆς ἐνίσχυσης τῆς ἀτομικῆς
ἰδιολέκτου, ὡς ὑποστηρικτικοῦ αὐτοματισμοῦ. 

Ὡς πρὸς τὴν ἕξη, ἡ πρωταρχικὴ ἕξη, ποὺ στὸν Παπαδιαμάντη ὁρίζεται
ἀπὸ τὴν καταγωγή του καὶ τὴν ἰδιαίτερη σχέση του μὲ τὴν Ἐκκλησία με-
ταξὺ ἄλλων, συνδυάζεται μὲ τὴν εἰδικὴ ἕξη, τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι αὐτοδί-
δακτος στὶς γλῶσσες, τὴν ἀντίληψή του γιὰ τὴν ξένη λογοτεχνία καὶ τὸν
ξένο πολιτισμὸ μὲ τὶς ἀναλογίες ποὺ ὁ ἴδιος, ὡς ἐκ τῆς καταγωγῆς καὶ τῆς
συγκρότησής του, δημιουργεῖ (Gouanvic, ibid., 127 κ.ἑ.). Ἄν, σὲ συνδυασμὸ
μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἕξης καὶ τοῦ πεδίου, δεχτοῦμε τὴ θέση τῆς Guillemin-
Flescher, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ διάσταση τῆς γλώσσας εἶναι «ἡ γλωσ-
σικὴ ἀναπαράσταση πολιτιστικῶν συμπεριφορῶν ποὺ ἐγγράφονται τόσο
στὴν ἐπιλογὴ τῶν ρηματικῶν τύπων, στὶς προτιμώμενες συντακτικὲς
δομὲς ὅσο καὶ στὴ συλλογικὴ ὀργάνωση τοῦ λόγου» (Flescher 1994: 38,
παρατίθεται στὸ Nenopoulou, 2005: 134), ἀντιλαμβανόμαστε τὴ σημασία
τῶν ἀσύνειδων ἐγγραφῶν στὸ μεταφρασμένο κείμενο, ἐγγραφῶν ποὺ προ-
κύπτουν ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη συγκρότησή του σὲ μιὰ συγκεκριμένη ἱστο-
ρικὴ στιγμή. 

Δὲν πρέπει βεβαίως νὰ ξεχνᾶμε τὴ μεταφραστικὴ ἐντολή, τὸν προσα-
νατολισμὸ δηλαδὴ τοῦ κειμένου ποὺ μεταφράζει ὁ Παπαδιαμάντης σὲ ἕνα
εὐρὺ κοινό, μέσα ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα, μὲ δεδομένο ὅτι τὸ μέσο ἀλλάζει τὸ
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μήνυμα: ἡ συνεξέταση βέβαιων μεταφράσεων τοῦ Παπαδιαμάντη σὲ ἐφη-
μερίδες καὶ αὐτοτελεῖς ἐκδόσεις θὰ μποροῦσε νὰ δείξει ἂν καὶ κατὰ πόσο
ἡ μεταφραστικὴ πρακτική του διαφοροποιεῖται ἀναλόγως μὲ τὴν ἔκδοση σὲ
βιβλίο ἢ τὴν ἀνώνυμη δημοσίευση στὴν ἐφημερίδα.

5. Καθορισμὸς τοῦ ἐρευνητικοῦ προβλήματος

Ἡ ὑφομετρικὴ ἀπόδοση τῆς συγγραφικῆς πατρότητας (authorship attri-
bution) εἶναι πλέον ἕνα καλὰ μελετημένο πρόβλημα ποὺ τὰ τελευταῖα χρό-
νια ἔχει ἐνταχθεῖ στὴν ἐρευνητικὴ παλέτα τοῦ κλάδου τῆς Ἐξόρυξης
Κειμένου (Text Mining) ποὺ μὲ τὴ σειρά του ἀνήκει στὴν ἐπιστημονικὴ
περιοχὴ τῆς Ἀνάκτησης τῆς Πληροφορίας (Information Retrieval). Στὸ
πλαίσιο αὐτῆς τῆς προσέγγισης ἡ ἀπόδοση ἑνὸς ἀγνώστου πατρότητας
κειμένου σὲ συγκεκριμένο συγγραφέα μεταξὺ ἑνὸς κλειστοῦ ἀριθμοῦ πι-
θανῶν συγγραφέων ἀντιμετωπίζεται ὡς ἕνα πρόβλημα κειμενικῆς κατη-
γοριοποίησης (text categorization). Σύμφωνα μὲ αὐτὴ τὴν προσέγγιση τὰ
ἀδιαμφισβήτητα κείμενα τῶν ὑποψήφιων συγγραφέων μετατρέπονται σὲ
διανύσματα μετρήσεων ποὺ ἀντιπροσωπεύουν τὴ συχνότητα ποικίλων ὑφο-
μετρικῶν χαρακτηριστικῶν σὲ αὐτά. Ἐν συνεχείᾳ τὰ διανύσματα αὐτὰ
χρησιμοποιοῦνται ὡς σῶμα ἐκπαίδευσης (training set) γιὰ νὰ «διδάξουν»
ἕναν συγκεκριμένο στατιστικὸ ἀλγόριθμο ποιὰ ὑφομετρικὰ χαρακτηρι-
στικὰ καὶ σὲ τί βαθμὸ ἀποτελοῦν τὸ ὑφομετρικὸ προφὶλ τοῦ κάθε ὑποψή-
φιου συγγραφέα. Στὴν οὐσία, ἀναπτύσσεται γιὰ κάθε ὑποψήφιο συγγραφέα
ἕνα ὑφομετρικὸ μοντέλο τὸ ὁποῖο χρησιμεύει ὡς μήτρα σύγκρισης γιὰ κάθε
ἀνώνυμο κείμενο τοῦ ὁποίου ἡ πατρότητα θὰ ἐλεγχθεῖ. Ἡ ἀπόδοση τῆς
συγγραφικῆς πατρότητας στηρίζεται στὴ σύγκριση τοῦ ὑφομετρικοῦ προ -
φὶλ τοῦ ἀνώνυμου κειμένου μὲ τὰ ὑφομετρικὰ προφὶλ καθενὸς ἀπὸ τοὺς
ὑποψήφιους συγγραφεῖς. Ἡ ἀκρίβεια αὐτῆς τῆς μεθόδου, ἂν καὶ ἐξαρτᾶται
σημαντικὰ τόσο ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν ἀλγόριθμο ποὺ
χρησιμοποιεῖται, ὅταν οἱ ὑποψήφιοι συγγραφεῖς εἶναι ἕως 4-5, μπορεῖ νὰ
φτάσει στὸ 100% (Mikros, 2011). 

Ὡστόσο, δὲν εἶναι πάντα ὅλα τὰ προβλήματα ἀπόδοσης συγγραφικῆς
πατρότητας προσδιορισμένα σὲ κλειστὸ σύνολο ὑποψήφιων συγγραφέων.
Ὑπάρχουν πολλὲς περιπτώσεις ὅπου θέλουμε νὰ διαπιστώσουμε κατὰ πόσο
ἕνα κείμενο ἔχει γραφτεῖ ἀπὸ κάποιον συγκεκριμένο συγγραφέα χωρὶς
ὅμως νὰ εἴμαστε σίγουροι ὅτι αὐτὸς τὸ ἔχει γράψει. Στὴν πραγματικό-
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τητα μπορεῖ νὰ τὸ ἔχει γράψει ὁποιοσδήποτε καὶ ἐμεῖς δὲν γνωρίζουμε a
priori ποιὸς εἶναι ὁ πραγματικὸς συντάκτης του. Ἕνα τέτοιο πρόβλημα
ὁρίζεται ὡς πρόβλημα πιστοποίησης συγγραφέα (authorship verification)
καὶ εἶναι πολὺ πιὸ δύσκολο στὴν ἐπίλυσή του ἀπὸ τὸ πρόβλημα ἀπόδοσης
συγγραφικῆς πατρότητας (authorship attribution). Στὴν περίπτωση αὐτὴ
ἔχουμε τὴ δυνατότητα νὰ δημιουργήσουμε ἕνα ὑφομετρικὸ προφὶλ τοῦ συγ-
γραφέα ποὺ θέλουμε νὰ ἐλέγξουμε τὴν πιθανότητα νὰ εἶναι αὐτὸς ὁ συγ-
γραφέας τοῦ κειμένου, ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ δημιουργήσουμε ἐναλ λακτι -
κὰ ὑφομετρικὰ προφίλ, ἀφοῦ δὲν γνωρίζουμε ποιοὶ ἄλλοι εἶναι οἱ πιθανοὶ
συγγραφεῖς. Ἐρευνητικὰ τὸ πρόβλημα τῆς συγγραφικῆς πιστοποίησης
ἔχει ἀντιμετωπιστεῖ μὲ ποικίλες μεθόδους, ὅπως ἡ χρήση ἀλγόριθμων μο -
νῆς κατηγορίας (one-class algorithms) (Koppel & Schler, 2004· Manevitz
& Yousef, 2001), ἡ ἀνάπτυξη μεθόδων ἀποκάλυψης (unmasking methods)
(Koppel, Schler, & Bouchek-Dokow, 2007), ὁ ἐντοπισμὸς ἀκραίων τιμῶν
(outlier detection) (Stein, Lipka, & Prettenhofer, 2011) κ.ἄ. Ἂν καὶ ὁ συγ-
κεκριμένος τομέας παρουσιάζει σημαντικὴ ἐρευνητικὴ δραστηριότητα τὰ
τελευταῖα χρόνια, ἡ ἀκρίβεια ἀναγνώρισης ὑπολείπεται σημαντικὰ τῶν
ἀποτελεσμάτων ποὺ ἐπιτυγχάνονται στὶς μελέτες ἀπόδοσης πατρότητας
(Koppel, Schler, & Argamon, 2009).

Ἡ περίπτωση τῶν ἀνώνυμων μεταφράσεων ποὺ πιθανὸν νὰ ἔγραψε ὁ
Παπαδιαμάντης ἀποτελοῦν μιὰ πραγματικὴ πρόκληση στὶς ὑφομετρικὲς
τεχνικὲς γιὰ δύο λόγους:

α) Ἡ μετάφραση ὡς κειμενικὸ εἶδος περιέχει ὑφομετρικὰ ἴχνη τόσο τοῦ
μεταφραζόμενου συγγραφέα ὅσο καὶ τοῦ μεταφραστῆ. Δὲν μποροῦμε νὰ
γνωρίζουμε ποιὰ ἀπὸ τὰ ὑφομετρικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ συγγραφέα ἐπι-
βιώνουν στὴ μετάφραση, ποιὰ τροποποιοῦνται λόγῳ κωδικοποίησης τοῦ
κειμένου σὲ διαφορετικὴ γλώσσα ἀλλὰ παραμένουν χαρακτηριστικὰ τοῦ
συγγραφέα, καὶ ποιὰ εἰσάγονται ἀπὸ τὸν μεταφραστὴ καὶ ἀπηχοῦν τὴν
ἰδιόλεκτό του.

β) Ἡ ὑφομετρικὴ ἀπόδοση τῆς πατρότητας μεταφράσεων σὲ μετα-
φραστὴ εἶναι ἕνα σύνθετο πρόβλημα προσδιορισμοῦ συγγραφικοῦ ὕφους
ποὺ ἀνάγεται στὸ πρόβλημα τῆς συγγραφικῆς πιστοποίησης. Αὐτὸ ση-
μαίνει ὅτι οἱ ἀνώνυμες μεταφράσεις ποὺ θὰ ἐξετάσουμε δυνητικὰ θὰ μπο-
ροῦσαν νὰ ἔχουν γραφτεῖ ἀπὸ ὁποιονδήποτε συγγραφέα τῆς ἐποχῆς (συμ -
περιλαμβανομένου καὶ τοῦ Παπαδιαμάντη).
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Λαμβάνοντας ὑπόψη τὰ παραπάνω σημεῖα, βασικὲς μεθοδολογικὲς
ἐπιλογὲς τῆς παρούσας ἔρευνας εἶναι οἱ ἀκόλουθες:

1. Προσδιορισμὸς καὶ μέτρηση μεγάλου ἀριθμοῦ ὑφομετρικῶν χαρακτηρι -
στικῶν ποὺ ἀνήκουν σὲ πολλαπλὰ γλωσσικὰ ἐπίπεδα καὶ παρουσιάζουν
ὑψηλὴ συχνότητα ἐμφάνισης στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα. Στόχος μας εἶναι ἡ
ἀνάλυση τῶν κειμένων στὸ εὐρύτερο δυνατὸ ἐπίπεδο, ἔτσι ὥστε οἱ ἀλγό-
ριθμοι κατηγοριοποίησης νὰ μποροῦν νὰ ἀξιολογήσουν καὶ νὰ ἐπιλέξουν
μόνον ἐκεῖνα τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ μεταφραστικὴ
ἰδιόλεκτο τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ ὄχι ἐκεῖνα ποὺ συνδέουν τὶς με ταφράσεις
μὲ τὸν συγγραφέα τοῦ πρωτότυπου κειμένου. Ὁ ἐξαναγκασμὸς τῶν ἀλγο-
ρίθμων νὰ χρησιμοποιήσουν μόνον τὰ ὑφομετρικὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ
εἰσάγει ὁ Παπαδιαμάντης στὶς μεταφράσεις ποὺ κάνει, γίνεται ἐφικτὸς
ἐπειδὴ ἔχουμε στὴ διάθεσή μας βέβαιες μεταφράσεις τοῦ Παπαδιαμάντη.
Αὐτές, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ αὐθεντικὰ ἔργα του, ἀξιοποιοῦνται ὥστε νὰ
ἀναπτυχθεῖ ἕνα ἑνοποιημένο ὑφομετρικὸ προφὶλ ποὺ στηρίζεται σὲ μία
εὐρεία βάση ὑφομετρικῶν χαρακτηριστικῶν, τὰ ὁποῖα χαρακτηρίζουν πο-
σοτικὰ τὸν παπαδιαμαντικὸ τρόπο γραφῆς ἀνεξαρτήτως κειμενικοῦ γέ-
νους.

2. Μετατροπὴ τοῦ προβλήματος συγγραφικῆς πιστοποίησης σὲ πρόβλημα
ἀπόδοσης συγγραφικῆς πατρότητας. Δεδομένου ὅτι οἱ μέθοδοι ἀπόδοσης
συγγραφικῆς πατρότητας εἶναι σημαντικὰ πιὸ ἀκριβεῖς, ἐπιχειρήσαμε νὰ
ἐπαναδιατυπώσουμε τὸ συγκεκριμένο ἐρευνητικὸ πρόβλημα ὡς πρόβλημα
ἐπιλογῆς πιθανοῦ συγγραφέα ἀπὸ κλειστὸ σύνολο ἐπιλογῶν. Αὐτὸ ἐπιτεύ -
χθηκε δημιουργώντας μία ξεχωριστὴ κατηγορία πιθανοῦ συγγραφέα ποὺ
τὴν ὀνομάσαμε «Σύγχρονοι τοῦ Παπαδιαμάντη». Πρόκειται γιὰ τὴν ἀνά-
πτυξη ἑνὸς Ἠλεκτρονικοῦ Σώματος Κειμένων (ΗΣΚ) μὲ δείγματα
γραφῆς συγγραφέων ποὺ ἦταν σύγχρονοι τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ ἔγρα-
φαν σὲ παρόμοιο κειμενικὸ γένος. Μὲ τὴν ἀνάπτυξη ἑνὸς τέτοιου ΗΣΚ
ἀναφορᾶς ἐπιτρέπουμε στὸν ἀλγόριθμο κατηγοριοποίησης νὰ διαλέξει κατὰ
πόσο μία μετάφραση ἀνήκει στὸν Παπαδιαμάντη ἢ ὄχι, ἔχοντας ὡς ἐναλ-
λακτικὴ λύση τὸ γενικὸ ὑφομετρικὸ προφὶλ πολλῶν διαφορετικῶν συγ-
γραφέων τῆς ἴδιας ἐποχῆς. Ἡ ἀπόδοση μιᾶς μετάφρασης στὴ γενικὴ
κατηγορία «Σύγχρονοι τοῦ Παπαδιαμάντη» δὲν συνεπάγεται ὅτι ὑποχρε-
ωτικὰ κάποιος ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς ποὺ ἐμπεριέχονται σὲ αὐτὴν εἶναι ὁ
πραγματικὸς συγγραφέας της. Ὁ ρόλος τῆς κατηγορίας αὐτῆς εἶναι ἡ
προσφορὰ δυνατότητας στὸν ἀλγόριθμο νὰ μπορεῖ νὰ ἀποδώσει σὲ κάποια
ἐναλλακτικὴ κατηγορία τὴ μετάφραση ποὺ δὲν ἔκανε ὁ Παπαδιαμάντης.
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6. Ἀνάπτυξη καὶ προεπεξεργασία τῶν Ἠλεκτρονικῶν Σωμάτων Κειμένων
τῆς ἔρευνας

Ἡ σύγχρονη ὑφομετρικὴ ἀνάλυση ἀπαιτεῖ τὴ χρήση ψηφιοποιημένων ἐκδό-
σεων τῶν κειμένων, γιὰ νὰ καταστεῖ ἐφικτὴ ἡ ὁποιαδήποτε περαιτέρω ὑπο-
λογιστικὴ ἐπεξεργασία τους. Στὴν παρούσα ἔρευνα χρησιμοποιήθηκαν
τέσσερα διαφορετικὰ εἴδη ΗΣΚ, τὰ μεγέθη καὶ ἡ σύσταση τῶν ὁποίων βρί-
σκονται στὸ Παράρτημα:

1. Τὸ ΗΣΚ τῶν Ἁπάντων τοῦ Παπαδιαμάντη ἀπὸ τὴν κριτικὴ ἔκδοση Ν. Δ.
Τριανταφυλλόπουλου. 

2. Τὸ ΗΣΚ τεσσάρων βέβαιων μεταφράσεων τοῦ Παπαδιαμάντη1. Ἀπὸ τὶς
τέσσερις αὐτὲς βέβαιες μεταφράσεις τοῦ Παπαδιαμάντη οἱ δύο (Ὁ ἰατρὸς
Ραμὼ καὶ Ὁ Μαξιώτης) μᾶς παραχωρήθηκαν σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή, οἱ
ἄλλες δύο (Ἔγκλημα καὶ Τιμωρία καὶ Ταρταρίνος ὁ ἐκ Ταρασκῶνος) ψη-
φιοποιήθηκαν γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς παρούσας ἔρευνας.

3. Τὸ ΗΣΚ «Σύγχρονοι τοῦ Παπαδιαμάντη» ποὺ ἀποτελεῖται ἀποκλειστικὰ
ἀπὸ ἤδη ψηφιοποιημένα κείμενα συγχρόνων συγγραφέων τοῦ Παπαδια-
μάντη, τὰ ὁποῖα βρίσκονται ἐλεύθερα στὸ Διαδίκτυο2.

4. Τὸ ΗΣΚ ἀνώνυμων μεταφράσεων ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕξι συνολικὰ κεί-
μενα ποὺ ψηφιοποιήθηκαν γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς παρούσας ἔρευνας3.

Ἡ ὑπολογιστικὴ ἐπεξεργασία ΗΣΚ ἀπαιτεῖ ὑψηλὸ βαθμὸ ὁμογενοποί-
ησης τῶν κειμένων ποὺ τὰ ἀπαρτίζουν, σὲ ἕνα μεγάλο εὖρος παραμέτρων,
ὅπως ἡ χρήση ἴδιου προτύπου ἀποθήκευσης ἀρχείου, κοινοῦ προτύπου κω-
δικοποίησης τῆς γλώσσας, κ.ἄ. Γιὰ νὰ γίνει ἐφικτὴ μιὰ τέτοια κειμενικὴ
«κανονικοποίηση», ὁρίσαμε μιὰ σειρὰ ἀπὸ βήματα κειμενικῆς προεπεξερ-
γασίας, τὰ ὁποῖα εἶναι τὰ ἀκόλουθα:

1. Μετατροπὴ ὅποιων ἀρχείων ἦταν διαθέσιμα σὲ πρότυπο ἐγγράφου Micro-
soft Word (κατάληξη ἀρχείου doc) σὲ πρότυπο ἁπλοῦ κειμένου (κατάληξη
ἀρχείου txt).
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1 Βλ παρακ. Πίνακα 7. Ἡ βεβαιότητα τῆς πατρότητας τῶν μεταφράσεων αὐτῶν
προκύπτει εἴτε ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι, ζῶντος τοῦ Παπαδιαμάντη, εἶχαν ἐκδοθεῖ σὲ βι-
βλίο μὲ τὸ ὄνομα τοῦ μεταφραστῆ, εἴτε ἀπὸ πληροφορίες ἀπὸ συγχρόνους του γιὰ τὸ
ὄνομα τοῦ μεταφραστῆ δημοσιευμένες ἐπίσης ζῶντος τοῦ Παπαδιαμάντη.

2 Βλ. παρακ. Πίνακα 6.
3 Βλ. παρακ. Πίνακα 8.
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2. Μετατροπὴ ὅλων τῶν ἀρχείων ἁπλοῦ κειμένου στὸ πρότυπο κωδικοποίησης
ἑλληνικῆς γλώσσας Windows cp1253.

3. Μετατροπὴ ὅποιων ἀρχείων ἦταν πολυτονικὰ σὲ μονοτονικὰ χρησιμοποι-
ώντας λογισμικὸ ποὺ ἀναπτύχθηκε εἰδικὰ γιὰ τὴν παρούσα ἔρευνα.

4. «Καθαρισμὸς» ὁρισμένων κειμένων ἀπὸ συστηματικὰ λάθη ποὺ εἶχαν προ-
κύψει κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ψηφιοποίησής τους.

Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση κάθε βήματος τῆς προεπεξεργασίας γινόταν
συστηματικὸς δειγματοληπτικὸς ἔλεγχος στὰ κείμενα, γιὰ νὰ ἀποκλειστεῖ
ἡ πιθανότητα εἰσαγωγῆς λαθῶν ἀπὸ λανθασμένη ἢ ἀπρόβλεπτη συμπερι-
φορὰ τῶν λογισμικῶν ποὺ χρησιμοποιούσαμε.

Ἐν συνεχείᾳ τὰ ΗΣΚ ἀναλύθηκαν μὲ τὴ βοήθεια ἐξειδικευμένων ἐργα-
λείων Ἐπεξεργασίας Φυσικῆς Γλώσσας (Natural Language Processing –
NLP), ἔτσι ὥστε νὰ εἶναι ἐφικτὴ ἡ δυνατότητα μέτρησης ἑνὸς μεγάλου
ἀριθμοῦ ὑφομετρικῶν χαρακτηριστικῶν. Εἰδικότερα τὰ στάδια ἀνάλυσης
ποὺ ἀκολουθήσαμε εἶναι τὰ ἑξῆς:

1. Χωρισμὸς τῶν κειμένων σὲ ἰσομεγέθη τμήματα τῶν 1000 λέξεων (chun-
king). Ὁ τεμαχισμὸς τῶν κειμένων ἐξυπηρετεῖ δύο σημαντικὲς ἐρευνητι-
κὲς ἀνάγκες:

i. Πολλαπλασιάζει τὸ μέγεθος τοῦ δείγματος, ἀφοῦ ἕνα μακροσκελὲς
κείμενο μπορεῖ νὰ μετατραπεῖ σὲ πολλὲς δεκάδες μικρότερων ἀρχείων.
Αὐτὸ μὲ τὴ σειρά του εἶναι ἰδιαίτερα εὐεργετικὸ στὴ στατιστικὴ ἀνά-
λυση τῶν δεδομένων ποὺ προκύπτουν, ἀφοῦ τὸ μεγαλύτερο μέγεθος
τοῦ δείγματος αὐξάνει τὴν ἀξιοπιστία καὶ τὴν ἐγκυρότητα τῆς στατι-
στικῆς ἀνάλυσης. Ἔτσι, ἐνῶ συνολικὰ τὰ 4 ΗΣΚ τῆς ἔρευνας ἀπαρ-
τίζονταν ἀπὸ 207 κείμενα, μετὰ τὸν τεμαχισμὸ ὁ ἀριθμὸς τῶν συνολι -
κῶν κειμένων ἀνῆλθε σὲ 1508 κειμενικὰ τεμάχια.

ii. Κανονικοποιεῖ τὶς μετρήσεις τῶν ὑφομετρικῶν χαρακτηριστικῶν σὲ
ἴ σ α μεγέθη κειμένου. Πολλὰ ὑφομετρικὰ χαρακτηριστικὰ ἐπηρεά-
ζονται σημαντικὰ ἀπὸ τὸ μέγεθος τοῦ κειμένου (Tweedie & Baayen,
1998) καὶ ἡ χρήση ἰσομεγεθῶν τεμαχίων αἴρει τὸν συγκεκριμένο πε-
ριορισμό. Τὸ κατώφλι τῶν 1000 λέξεων ἀνὰ τεμάχιο ὁρίστηκε μὲ βάση
τὰ πορίσματα σχετικῶν ἐρευνῶν (Juola, Sofko, & Brennan, 2006· Mi-
kros, 2007· Stamatatos, Fakotakis, & Kokkinakis, 1999· Zhao & Zobel,
2007) ποὺ ἔχουν δείξει ὅτι οἱ περισσότερες ὑφομετρικὲς μετρήσεις στα-
θεροποιοῦνται σὲ αὐτὸ τὸ μέγεθος.

2. Ἀνάλυση σὲ βασικὲς λεξικὲς μονάδες (tokenization). Τὰ κειμενικὰ τεμά-
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χια μετατράπηκαν σὲ ἀρχεῖα κειμένου μὲ τὴν κάθε λεξικὴ μονάδα νὰ κα-
ταλαμβάνει μία ξεχωριστὴ σειρά.

3. Ἀνάλυση σὲ διγράμματα καὶ τριγράμματα χαρακτήρων (character bi-gram
and tri-gram analysis). Ἐκτὸς τῆς ἀνάλυσης σὲ λεξικὲς μονάδες, τὰ κει-
μενικὰ τεμάχια ἀναλύθηκαν σὲ ὑπολεξικὲς ἑνότητες ποὺ ὀνομάζονται ν-
γράμματα χαρακτήρων. Tὸ ν εἶναι κάθε φορὰ ὁ ἀριθμὸς τῶν γειτονικῶν
χαρακτήρων ποὺ συναποτελοῦν τὸ ν-γράμμα. Ἔτσι, ὅταν ἡ ἀνάλυση γί-
νεται μὲ ν=2, δηλαδὴ διγράμματα χαρακτήρων, τότε τὸ κείμενο τεμαχί-
ζεται σὲ ὅλες τὶς παρατηρούμενες ἀκολουθίες δύο γειτονικῶν χαρακτήρων.
Π.χ. ἔστω ὅτι ἔχουμε τὸ ἀκόλουθο κείμενο: Η βροχή είναι δυνατή. Τὰ δι-
γράμματα χαρακτήρων τοῦ συγκεκριμένου κειμένου εἶναι τὰ ἀκόλουθα
16:

[Η β], [βρ], [ρο], [οχ], [χή], [ή ε], [εί], [ίν], [να], [αι], [ι δ], [δυ], [υν], [να], [ατ], [τή.]

7. Ὑφομετρικὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ μετρήθηκαν στὴν παρούσα ἔρευνα

Σύμφωνα μὲ τὸν Rudman (1997) τὰ ὑφομετρικὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ κα -
τὰ καιροὺς ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ σὲ ἔρευνες ἀπόδοσης πατρότητας κει-
μένων ξεπερνοῦν τὰ 1000 καὶ ἀνήκουν σὲ ποικίλα ἐπίπεδα γλωσσικῆς
ἀνάλυσης. Στὴν παρούσα μελέτη ἐπιλέξαμε νὰ συνδυάσουμε ὑφομετρικὰ
χαρακτηριστικὰ ποὺ ἔχουν μεγάλη ἱστορία στὸν χῶρο τῆς ἀπόδοσης πα-
τρότητας ἀνώνυμων κειμένων (π.χ. τὸ μέσο μῆκος λέξης καὶ τὸ μέσο
μῆκος πρότασης) καὶ μία σειρὰ ἀπὸ χαρακτηριστικὰ ποὺ ἔχουν προκύψει
μέσα ἀπὸ τὴ σύγχρονη ἔρευνα στὸν χῶρο τῆς Ἀνάκτησης Πληροφορίας
(π.χ. ἡ κανονικοποιημένη συχνότητα τῶν πιὸ συχνῶν διγραμμάτων καὶ
τριγραμμάτων χαρακτήρων). Πιὸ ἀναλυτικὰ τὰ ὑφομετρικὰ χαρακτηρι-
στικὰ ποὺ μετρήθηκαν εἶναι τὰ ἀκόλουθα:

Α. «Κλασικὰ» ὑφομετρικὰ χαρακτηριστικά

1. Γλωσσικὸς «Πλοῦτος»
i. Yule’s K: Ὑπολογίζεται ὁ δείκτης K ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τὸν πιὸ ἀξιόπι-

στο δείκτη λεξιλογικοῦ «πλούτου» στὴ σχετικὴ βιβλιογραφία. Ὁ ὑπο-
λογισμός του ἀκολουθεῖ τὸν τύπο τῶν Τweedie & Baayen (1998, σ.
330). Ὅσο πιὸ μικρὸς εἶναι ὁ δείκτης τόσο μεγαλύτερη λεξιλογικὴ
ποικιλία παρουσιάζει τὸ κείμενο.

ii. Λεξιλογικὴ Πυκνότητα: Ὁ λόγος τοῦ ποσοστοῦ τῶν λέξεων «περιε-
χομένου» (content words) πρὸς τὸ ποσοστὸ τῶν λειτουργικῶν λέξεων
(function words). Ὁ ὅρος «Λεξιλογικὴ Πυκνότητα» (Lexical Density)



χρησιμοποιεῖται στὴ θεωρία τῆς λειτουργικῆς γραμματικῆς τοῦ Hal-
liday μὲ ἐλαφρὰ διαφορετικὸ τρόπο ὑπολογισμοῦ. Ἐδῶ ἀκολουθοῦμε
τὴν ἔκδοση ποὺ χρησιμοποιεῖται ἀρκετὰ συχνὰ σὲ μελέτες ἐντοπισμοῦ
ἀγνώστου συγγραφέα καὶ ἀπαντᾶται συχνὰ καὶ μὲ τὸν ὅρο «Λειτουρ-
γικὴ Πυκνότητα» (Functional Density) (Miranda & Calle, 2007). Ὅσο
μεγαλύτερος εἶναι ὁ δείκτης τόσο μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ κειμένου
ἀποτελεῖται ἀπὸ λέξεις περιεχομένου. 

iii. Ἅπαξ Λεγόμενα: Ὑπολογίζεται τὸ ποσοστὸ τῶν λέξεων ποὺ ἐμφανί-
ζονται στὸ κείμενο μὲ συχνότητα 1.

iv. Δὶς Λεγόμενα: Ὑπολογίζεται τὸ ποσοστὸ τῶν λέξεων ποὺ ἐμφανίζον-
ται στὸ κείμενο μὲ συχνότητα 2.

v. Λόγος Δὶς πρὸς Ἅπαξ Λεγόμενα: Ὁ λόγος αὐτὸς ἔχει προταθεῖ στὴ
βιβλιογραφία ὡς ἐνδεικτικὸς τοῦ συγγραφικοῦ ὕφους (Hoover, 2003).

vi. Ἐντροπία (Entropy): Ὑπολογίζεται ἡ ἐντροπία τοῦ κάθε κειμένου, ὁ
βαθμὸς δηλαδὴ τῆς ὀργάνωσης καὶ τῆς προβλεψιμότητας τῶν λε-
ξικῶν συχνοτήτων. Ὁ ὑπολογισμός της ἀκολουθεῖ τὸν τύπο τοῦ Oakes
(1998, σ. 61). Ὅσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ τιμὴ τῆς ἐντροπίας τόσο λι-
γότερο ἀναμενόμενες, μὲ τὴ στατιστικὴ σημασία τοῦ ὅρου, εἶναι οἱ
λέξεις ποὺ προκύπτουν στὸ κείμενο.

vii. Σχετικὴ Ἐντροπία (Relative Entropy): O λόγος τῆς θεωρητικὰ μέγι-
στης ἐντροπίας ἑνὸς κειμένου μὲ τὴν παρατηρηθείσα ἐντροπία. Μέγι-
στη ἐντροπία παρουσιάζει ἕνα κείμενο ποὺ κάθε λέξη ποὺ θὰ περιελάμ-
βανε θὰ ἐμφανιζόταν 1 φορὰ καὶ ἄρα στὸ κείμενο αὐτὸ ὅλες οἱ λέξεις
θὰ ἦταν ἅπαξ λεγόμενα. Ὅσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ Σχετικὴ Ἐντρο-
πία, τόσο λιγότερο τυποποιημένο εἶναι τὸ κείμενο, καὶ ἄρα περισσότερο
«πλούσιο» λεξιλογικά.

2. Μῆκος Λέξης
i. Μέσο Μῆκος Λέξης: Ὑπολογίζεται ὁ μέσος ὅρος τοῦ μήκους τῶν λέ-

 ξεων τοῦ κάθε κειμένου μὲ βασικὴ μονάδα μέτρησης τὸν χαρακτήρα.
ii. Τυπικὴ Ἀπόκλιση τοῦ Μέσου Μήκους Λέξης: Ἡ τυπικὴ ἀπόκλιση τοῦ

μέσου ὅρου τοῦ μήκους τῶν λέξεων τοῦ κειμένου.
iii. Φάσμα Συχνότητας Μήκους Λέξεων: Ἡ συχνότητα μὲ τὴν ὁποία

ἐμφανίζονται λέξεις μὲ 1, 2, 3 … 14 χαρακτῆρες στὸ κείμενο. 
3. Μῆκος Πρότασης

i. Μέσο Μῆκος τῆς Πρότασης: Ὁ μέσος ὅρος τοῦ μήκους τῶν προ τά-
σεων τοῦ κειμένου μετρημένο σὲ λέξεις.

ii. Τυπικὴ Ἀπόκλιση τοῦ Μέσου Μήκους τῆς Πρότασης: Ἡ τυπικὴ ἀπό-
κλιση τοῦ μέσου μήκους τῶν προτάσεων τοῦ κάθε κειμένου.
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Β. Ὑφομετρικὰ χαρακτηριστικὰ ἀνάκτησης πληροφορίας
1. Συχνότητα χαρακτήρων: Μετρήθηκε ἡ συχνότητα τῶν γραμμάτων σὲ

ὅλα τὰ ΗΣΚ καὶ κανονικοποιήθηκε σὲ μέγεθος κειμένου 100 λέξεων.
2. Συχνότητα διγραμμάτων καὶ τριγραμμάτων χαρακτήρων: Τὰ πιὸ συχνὰ

διγράμματα καὶ τριγράμματα χαρακτήρων ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ μὲ ἐπι-
τυχία στὸν ἐντοπισμὸ τῆς πατρότητας ἀνώνυμων κειμένων (Grieve, 2007·
Koppel, Schler, & Argamon, 2011· Luyckx & Daelemans, 2011) καὶ ἀπο-
τελοῦν ἕναν ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀξιόπιστους καὶ εὔρωστους δεῖκτες συγγραφικῆς
πατρότητας. Στὴν παρούσα ἔρευνα χρησιμοποιήσαμε τὴν κανονικοποι-
ημένη συχνότητα τῶν 2000 πιὸ συχνῶν διγραμμάτων καὶ τριγραμμάτων
χαρακτήρων στὰ ΗΣΚ.

3. Συχνότητα συχνῶν λέξεων: Οἱ πιὸ συχνὲς λέξεις ἑνὸς κειμένου καλύπτουν
ἕνα μεγάλο μέρος τῆς ὑφομετρικῆς ταυτότητας τοῦ συγγραφέα καὶ ἔχου -
με πλῆθος ἐρευνῶν ποὺ ἐπιβεβαιώνουν αὐτὴ τὴν παρατήρηση, π.χ. (Alli-
son & Guthrie, 2008· Coyotl-Morales, Villasenor-Pineda, Montes-y-Gomez,
& Rosso, 2006· Diederich, Kindermann, Leopold, & Paass, 2003). Στὴν πα-
ρούσα ἔρευνα χρησιμοποιήσαμε τὴν κανονικοποιημένη συχνότητα τῶν
2000 πιὸ συχνῶν λέξεων τῶν ΗΣΚ.

Ὁ συνολικὸς πίνακας διανυσμάτων περιεῖχε συνολικὰ 6.054 χαρακτη-
ριστικὰ ποὺ μετρήθηκαν σὲ 1508 κειμενικὰ τεμάχια.

8. Ἀλγόριθμος ταξινόμησης καὶ μεθοδολογία ἀξιολόγησης τῆς ἀκρίβειάς
του

Τὸ μέγεθος τῶν δεδομένων ποὺ δημιουργήθηκε, ἡ ἐξαιρετικὰ στρεβλωμένη
κατανομὴ τῶν περισσότερων χαρακτηριστικῶν ποὺ μετρήθηκαν ἀλλὰ καὶ
ἡ διαστασιμότητα (dimensionality), δηλαδὴ ἡ ὕπαρξη μεγαλύτερου ἀριθ-
μοῦ ὑφομετρικῶν χαρακτηριστικῶν ἀπὸ κείμενα πρὸς ταξινόμηση, κα-
θιστᾶ ἀπαγορευτικὴ ὁποιαδήποτε χρήση παραδοσιακῶν στατιστικῶν
με θόδων. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἀποφασίσαμε νὰ χρησιμοποιήσουμε μεθόδους
ἀνάλυσης ποὺ ἀνήκουν στὸν εὐρύτερο χῶρο τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης
(Artificial Intelligence) καὶ εἰδικότερα στὸν κλάδο τῆς Μηχανικῆς Μάθη-
σης (Machine Learning). Στὸ πλαίσιο τῆς σχετικῆς ἔρευνας ἔχει ἀναπτυ -
χθεῖ μιὰ σειρὰ ἀπὸ ἀλγόριθμους ταξινόμησης (classification algorithms), οἱ
ὁποῖοι μποροῦν νὰ χειριστοῦν δεδομένα ὑψηλῆς διαστασιμότητας μὲ ἀξιο-
πιστία.

Ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον εὔρωστους ἀλγόριθμους ταξινόμησης εἶναι οἱ
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Μη χανὲς Διανυσμάτων Ὑποστήριξης - ΜΔΥ (Support Vector Machines -
SVM), οἱ ὁποῖες ἀναπτύχθηκαν ἀρχικὰ γιὰ δυαδικὰ προβλήματα ταξινό-
μησης (Vapnik, 1995). Προβάλλουν τὰ σημεῖα τῶν δεδομένων μὲ τὰ ὁποῖα
ἐκπαιδεύονται σὲ ἕναν χῶρο περισσοτέρων διαστάσεων καὶ βρίσκουν τὸ
ὑπερεπίπεδο, τὸ ὁποῖο διαχωρίζει βέλτιστα τὰ σημεῖα τῶν δύο τάξεων. Αὐτὴ
ἡ ἰδιότητά τους τὶς κάνει ἐξαιρετικὰ χρήσιμες στὴν ταξινόμηση μὴ γραμ-
μικῶν προβλημάτων, ὅπως εἶναι οἱ περισσότερες περιπτώσεις ἐντοπισμοῦ
συγγραφέα ἀνώνυμων κειμένων. Στὴν παρούσα ἔρευνα χρησιμοποιήσαμε
μιὰ βελτιωμένη ἐκδοχὴ τῶν ΜΔΥ ποὺ ὀνομάζεται Sequential Minimal Opti-
mization (SMO) (Platt, 1999) ποὺ βελτιώνει σημαντικὰ τὴν ἀπόδοση τῶν
ΜΔΥ σὲ ταχύτητα ἐκτέλεσης.

Ἕνα σημαντικὸ κομμάτι τῆς μεθοδολογίας χρήσης τῶν ἀλγόριθμων
μηχανικῆς ταξινόμησης σχετίζεται μὲ τὴν ἀξιολόγηση τῆς ἐγκυρότητάς
τους. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἔχουν ἀναπτυχθεῖ διάφορες μέθοδοι, οἱ ὁποῖες προ-
σπαθοῦν νὰ ἐλέγξουν κατὰ πόσο ὁ ἀλγόριθμος «ἔμαθε» πραγματικὰ νὰ
διακρίνει τὸ ὕφος ἑνὸς συγγραφέα σὲ σχέση μὲ ἄλλους καὶ κατὰ πόσο ἡ
«μάθηση» ποὺ ἐπιτεύχθηκε εἶναι ἀρκετὰ γενικευμένη ὥστε ὁ ἀλγόριθμος
νὰ μπορεῖ νὰ ἀναγνωρίζει κείμενα τοῦ συγγραφέα ποὺ δὲν περιέχονταν στὸ
σῶμα ἐκπαίδευσης ποὺ τοῦ δόθηκε. Ἡ μέχρι τώρα ἔρευνα (Witten & Frank,
2005) ἔχει καταλήξει ὅτι ἡ πλέον ἀξιόπιστη μέθοδος ἀξιολόγησης τῆς μη-
χανικῆς μάθησης εἶναι ἡ 10-πτυχη διασταυρούμενη ἐπικύρωση (10-fold
cross-validation). Σὲ αὐτήν, τὸ 90% τῶν δεδομένων χρησιμοποιεῖται ὡς
δεῖγμα ἐκπαίδευσης (training sample) καὶ τὸ 10% ὡς δεῖγμα ἐπικύρωσης
(validation sample). Ὁ ἀλγόριθμος ἐκπαιδεύεται στὸ 90% τῶν δεδομένων
καὶ ἐλέγχονται οἱ προβλέψεις του στὸ δεῖγμα ἐπικύρωσης (10%). Γιὰ τὴν
ἀποφυγὴ τυχαίων διακυμάνσεων στὴν ἀπόδοση τοῦ ἀλγόριθμου, ἡ διαδι-
κασία αὐτὴ ἐπαναλαμβάνεται ἄλλες 9 φορὲς χωρίζοντας τὰ δεδομένα μὲ
τυχαῖο τρόπο σὲ 9 διαφορετικὰ δείγματα ἐκπαίδευσης καὶ 9 διαφορετικὰ
δείγματα ἐπικύρωσης. Ἡ τελικὴ ἀκρίβεια τοῦ ἀλγόριθμου εἶναι ὁ μέσος
ὅρων τῶν 10 ἐπιμέρους ἀποτελεσμάτων ποὺ ἔδωσε στὰ 10 δείγματα ἐπι-
κύρωσης. 

Οἱ μετρικὲς ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ νὰ ἐλέγξουμε τὴν ποιότητα τῶν
ταξινομήσεων ποὺ παράγει ὁ ἀλγόριθμος εἶναι οἱ ἀκόλουθες:
• Ἀκρίβεια (accuracy): Ποσοστὸ τῶν κειμένων ποὺ ἀποδόθηκε ὀρθῶς

στὸν συγγραφέα.
• Ὀρθότητα (precision): Τὸ ποσοστὸ τῶν ὀρθῶς ταξινομημένων κειμέ-
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νων σὲ σχέση μὲ τὸ σύνολο τῶν κειμένων ποὺ ἀπέδωσε ὁ ἀλγόριθμος
στὸν συγκεκριμένο συγγραφέα.

• Ἀνάκληση (recall): Τὸ ποσοστὸ τῶν ὀρθῶς ταξινομημένων κειμένων
σὲ σχέση μὲ τὸν συνολικὸ ἀριθμὸ ποὺ ἔχει γράψει ὁ συγκεκριμένος συγ-
γραφέας.

• F1: Ὁ γεωμετρικὸς μέσος ὅρος τῆς ὀρθότητας καὶ τῆς ἀνάκλησης. Δί-
νεται ἀπὸ τὸν ἀκόλουθο τύπο:

Ὀρθότητα ·· Ἀνάκληση
F1 = 2 ·· ―――――――――

Ὀρθότητα + Ἀνάκληση

Ὅλα τὰ ποσοστὰ ποὺ θὰ ἀναφερθοῦν στὰ πειράματα ταξινόμησης ποὺ
ἀκολουθοῦν εἶναι ὁ μέσος ὅρος τῶν παραπάνω μετρικῶν στὶς 10 ἐπανα-
λήψεις τῆς διασταυρούμενης ἐπικύρωσης.

9. Πειράματα ἀναγνώρισης πατρότητας

Πρὶν προβοῦμε στὴ χρήση τῶν ΜΔΥ γιὰ τὴν ἀπόδοση πατρότητας στὶς
ἀνώνυμες μεταφράσεις, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἐλέγξουμε τὴν ἀποτελεσμα -
τικότητά τους σὲ μιὰ σειρὰ ἀπὸ προβλήματα ἀπόδοσης τῶν ὁποίων τὸ ἀπο-
τέλεσμα γνωρίζουμε ἤδη. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὀργανώθηκε ἕνα πείραμα
προσομοίωσης μὲ τὴ χρήση κειμένων τῆς Νέας Ἑλληνικῆς. Ἕνας ἐκ τῶν
τριῶν συγγραφέων τοῦ παρόντος ἄρθρου (Τιτίκα Δημητρούλια) εἶναι
ἐπαγ γελματίας μεταφραστὴς καὶ παράλληλα συγγραφέας κειμένων σχε-
τικῶν μὲ τὸν πολιτισμὸ καὶ τὸ βιβλίο σὲ ἐφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας
(Ἡ Καθημερινή). Αὐτὴ ἡ εὐτυχὴς συγκυρία μᾶς ἐπέτρεψε νὰ ἀναδημι-
ουργήσουμε ἕνα ΗΣΚ ποὺ μοιάζει σημαντικὰ ὡς πρὸς αὐτὸ ποὺ χρησιμο-
ποιοῦμε γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη. Ἐπιπλέον, ὅπως καὶ στὸν Παπαδιαμάντη,
ἔτσι καὶ ἐδῶ ἀναπτύξαμε ἕνα ΗΣΚ συγχρόνων συγγραφέων ποὺ ἀποτε-
λεῖται ἀπὸ συγγραφεῖς ποὺ ἀρθρογραφοῦν συστηματικὰ στὸν Τύπο μὲ ἀνά-
λογο κειμενικὸ θέμα καὶ τύπο μὲ τὴν Τ. Δημητρούλια. 

Σὲ αὐτὸ τὸ ΗΣΚ ὑπολογίσαμε τοὺς ἴδιους ὑφομετρικοὺς δεῖκτες καὶ
ἀξιοποιήσαμε τὸν ἴδιο ἀλγόριθμο γιὰ νὰ ἐκτιμήσουμε τὴν ἀποτελεσματι-
κότητα τῆς μεθόδου στὴν ἀναγνώριση τῶν μεταφράσεων τῆς Τ. Δημη-
τρούλια. Τὸ συγκεκριμένο πείραμα στέφθηκε μὲ ἐπιτυχία ἀφοῦ οἱ με τα-
φράσεις της ἀναγνωρίστηκαν μὲ μεσοσταθμικὴ ἀκρίβεια 97,4%, γεγονὸς
ποὺ πιστοποίησε τὴν ἐγκυρότητα τῆς μεθοδολογικῆς μας προσέγγισης.
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Ἐν συνεχείᾳ ἐπιστρέψαμε στὸ ΗΣΚ τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ τῶν συγ-
χρόνων του καὶ ὀργανώσαμε τρία διαφορετικὰ πειράματα μὲ κειμενικὰ τε-
μάχια, τῶν ὁποίων ἤδη γνωρίζαμε τὴν πατρότητα. Εἰδικότερα ἐλέγξαμε
τὴν ἀπόδοση τῶν ΜΔΥ στὰ ἀκόλουθα:

1. Διάκριση μεταξὺ αὐθεντικῶν ἔργων τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ αὐθεντικῶν
ἔργων τῶν συγχρόνων του.

2. Διάκριση μεταξὺ συνολικοῦ ἔργου τοῦ Παπαδιαμάντη (αὐθεντικὰ ἔργα +
βέβαιες μεταφράσεις) καὶ αὐθεντικῶν ἔργων τῶν συγχρόνων του.

3. Διάκριση μεταξὺ αὐθεντικῶν ἔργων τοῦ Παπαδιαμάντη ~ βέβαιων μετα-
φράσεων τοῦ Παπαδιαμάντη ~ αὐθεντικῶν ἔργων τῶν συγχρόνων του.

Στὸ πρῶτο πείραμα ὁ στόχος ἦταν νὰ ἐλεγχθεῖ κατὰ πόσο οἱ ΜΔΥ δια-
κρίνουν τὰ κείμενα ποὺ ἔχει γράψει ὁ Παπαδιαμάντης (ὄχι μεταφράσεις)
καὶ κείμενα ἄλλων συγγραφέων τῆς ἐποχῆς. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς τα-
ξινόμησης τοῦ ἀλγόριθμου δίνονται στὸν παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1):

Πίνακας 1: Πίνακας ταξινόμησης τοῦ πρώτου πειράματος

Ὁ παραπάνω πίνακας διαβάζεται ἀπὸ δεξιὰ πρὸς τὰ ἀριστερά. Οἱ ΜΔΥ
ταξινόμησαν σωστὰ 227 ἀπὸ τὰ 229 κειμενικὰ τεμάχια ποὺ ἀνῆκαν στὴν
κατηγορία «Σύγχρονοι τοῦ Παπαδιαμάντη» (Ὀρθότητα = 0,996, Ἀνά-
κληση = 0,991, F1 = 0,993) καὶ 737 ἀπὸ τὰ 738 κειμενικὰ τεμάχια ποὺ
ἀνῆκαν στὸν Παπαδιαμάντη (Ὀρθότητα = 0,997, Ἀνάκληση = 0,999, F1
= 0,998). Ἡ μεσοσταθμικὴ ἀκρίβεια τῆς ταξινόμησης ἀνῆλθε στὸ 0,997
ἢ 99,7%, ἀποτέλεσμα ποὺ δείχνει ὅτι ὁ συγκεκριμένος ἀλγόριθμος χρησι-
μοποιώντας τὰ ὑφομετρικὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ ὑπολογίσαμε ἔχει μάθει
σχεδὸν τέλεια τὸ παπαδιαμαντικὸ ὑφομετρικὸ προφὶλ καὶ τὸ διακρίνει
σχεδὸν πάντα ἀπὸ τὸ ὑφομετρικὸ προφὶλ ἄλλων συγγραφέων τῆς ἐποχῆς
του.

Στὸ δεύτερο πείραμα αὐξήσαμε τὴν ἔκθεση τοῦ ἀλγόριθμου στὸ παπα-
διαμαντικὸ ἔργο προσθέτοντας καὶ τὶς βέβαιες μεταφράσεις του. Τὰ ἀπο-
τελέσματα τῆς ταξινόμησης τοῦ ἀλγόριθμου δίνονται στὸν παρακάτω
πίνακα (Πίνακας 2):
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Σύγχρονοι Παπαδιαμάντης < = Ταξινομήθηκαν ὡς

227 2 Σύγχρονοι
1 737 Παπαδιαμάντης



Πίνακας 2: Πίνακας ταξινόμησης τοῦ δεύτερου πειράματος

Οἱ ΜΔΥ ταξινόμησαν ὀρθὰ τὰ 224 ἀπὸ τὰ 229 κειμενικὰ τεμάχια ποὺ
ἀνῆκαν στὴν κατηγορία «Σύγχρονοι τοῦ Παπαδιαμάντη» (Ὀρθότητα =
0,991, Ἀνάκληση = 0,978, F1 = 0,985) καὶ 1197 ἀπὸ τὰ 1199 κειμενικὰ
τεμάχια ποὺ ἀνῆκαν στὸν Παπαδιαμάντη (Ὀρθότητα = 0,996, Ἀνάκληση
= 0,998, F1 = 0,997). Ἡ μεσοσταθμικὴ ἀκρίβεια τῆς ταξινόμησης ἀνῆλθε
στὸ 0,995 ἢ 99,5%. 

Τὸ συγκεκριμένο ἀποτέλεσμα ἀξίζει νὰ σχολιαστεῖ τουλάχιστον ὡς
πρὸς δύο σημεῖα:

1. Ἡ πρόσθεση τοῦ μεταφραστικοῦ λόγου στὰ ὑπόλοιπα ἔργα τοῦ Παπαδια-
μάντη δὲν ἐπηρεάζει σημαντικὰ τὴν ἀκρίβεια τῆς ταξινόμησης. Τὸ γεγο -
νὸς αὐτὸ εἶναι ἰδιαίτερα ἐνθαρρυντικό, γιατὶ καταδεικνύει ὅτι ὁ συνδυασμὸς
ἀλγόριθμου καὶ ὑφομετρικῶν χαρακτηριστικῶν τῆς παρούσας ἔρευνας
μπορεῖ νὰ ἑνοποιήσει τὸ ὑφομετρικὸ προφὶλ τῶν μεταφράσεων τοῦ Παπα-
διαμάντη μὲ τὰ ὑπόλοιπα ἔργα του καὶ νὰ ὑπερκεράσει τὶς ἰδιαιτερότητες
τῆς μεταφραστικῆς ὑφομετρικῆς ταυτότητας ποὺ ἤδη ἐπισημάνθηκαν πα-
ραπάνω.

2. Ἡ μείωση τῆς τιμῆς τῆς Ἀνάκλησης στὴν κατηγορία «Σύγχρονοι τοῦ
Παπαδιαμάντη» κατὰ 0,013 ἢ 1,3% εἶναι μικρὴ καὶ μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ
ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι σὲ αὐτὸ τὸ πείραμα οἱ ΜΔΥ τροφοδοτήθηκαν μὲ ση-
μαντικὰ μεγαλύτερο ὄγκο κειμενικῶν τεμαχίων ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντη
(αὔξηση 62%). Ἡ αὐξημένη ἔκθεση τοῦ ἀλγόριθμου σὲ περισσότερα κει-
μενικὰ δείγματα τῆς κατηγορίας «Παπαδιαμάντης» σὲ σχέση μὲ τὴν κα-
τηγορία «Σύγχρονοι τοῦ Παπαδιαμάντη» προκάλεσε «ὑπερεκπαίδευση»
(overtraining) μὲ ἀποτέλεσμα ὁ ἀλγόριθμος νὰ αὐξήσει ἐλαφρὰ τὴν τάση
του νὰ κατηγοριοποιεῖ κείμενα ἄλλων ὡς Παπαδιαμαντικά. Πρέπει νὰ
ὑπογραμμιστεῖ ὅμως ὅτι αὐτὴ ἡ τάση εἶναι πολὺ μικρὴ καὶ δὲν ἐπηρεάζει
οὐσιαστικὰ τὰ ἀποτελέσματα τῆς κατηγοριοποίησης, ἀφοῦ συνολικὰ ἡ
ἀκρίβεια ἔπεσε μόνον κατὰ 0,02%, ποσοστὸ μὴ σημαντικὸ στατιστικά.

Στὸ τρίτο πείραμα προχωροῦμε σὲ μιὰ τριμερὴ ταξινόμηση. Ἐκπαι-
δεύουμε τὶς ΜΔΥ σὲ τρεῖς ξεχωριστὲς κατηγορίες. Εἰδικότερα, χωρίζουμε
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Σύγχρονοι Παπαδιαμάντης < = Ταξινομήθηκαν ὡς

224 5 Σύγχρονοι

2 1197 Παπαδιαμάντης
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τὰ κειμενικὰ τεμάχια σὲ ἔργα τοῦ Παπαδιαμάντη ποὺ δὲν εἶναι μεταφρά-
σεις, σὲ βέβαιες μεταφράσεις τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ σὲ ἔργα συγχρόνων
τοῦ Παπαδιαμάντη. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς τριμεροῦς ταξινόμησης δίνον-
ται στὸν παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3):

Πίνακας 3: Πίνακας ταξινόμησης τοῦ τρίτου πειράματος

Οἱ ΜΔΥ ταξινόμησαν ὀρθὰ τὰ 227 ἀπὸ τὰ 229 κειμενικὰ τεμάχια ποὺ
ἀνῆκαν στὴν κατηγορία «Σύγχρονοι τοῦ Παπαδιαμάντη» (Ὀρθότητα =
0,996, Ἀνάκληση = 0,991, F1 = 0,993), 737 ἀπὸ τὰ 738 κειμενικὰ τεμά-
χια ποὺ ἀνῆκαν στὸν Παπαδιαμάντη (χωρὶς τὶς βέβαιες μεταφράσεις του)
(Ὀρθότητα = 0,997, Ἀνάκληση = 0,999, F1 = 0,998 . Ταξινόμησαν ἐπίσης
ὅλα τὰ κειμενικὰ τεμάχια ποὺ ἀνῆκαν στὶς βέβαιες μεταφράσεις τοῦ Πα-
παδιαμάντη στὴ σωστή τους κατηγορία (461/461) ἐπιτυγχάνοντας τέ-
λειες μετρικὲς ταξινόμησης (Ὀρθότητα = 1, Ἀκρίβεια = 1, F1 = 1). Ἡ
μεσοσταθμικὴ ἀκρίβεια τῆς ταξινόμησης ἀνῆλθε στὸ 0,998 ἢ 99,8%. 

Τὰ ἀποτελέσματα στὸ τρίτο πείραμα δείχνουν ὅτι οἱ βέβαιες μεταφρά-
σεις τοῦ Παπαδιαμάντη μποροῦν νὰ ἀναγνωριστοῦν ἀπὸ τὸν ἀλγόριθμο
ἀκόμα καλύτερα καὶ ἀπὸ τὰ ἄλλα ἔργα του. Αὐτὸ δείχνει ὅτι ὁ συγκεκρι-
μένος ἀλγόριθμος (ΜΔΥ) σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ ὑφομετρικὰ χαρακτηριστικὰ
ποὺ χρησιμοποιήθηκαν μπορεῖ νὰ λειτουργήσει εὐέλικτα καὶ εἴτε νὰ ἑνο-
ποιήσει τὸ ὑφομετρικὸ προφὶλ τῶν μεταφράσεων καὶ τῶν ἄλλων ἔργων τοῦ
Παπαδιαμάντη, εἴτε νὰ ἐκπαιδευτεῖ νὰ ἀναγνωρίζει τὶς μεταφράσεις ὡς
ξεχωριστὴ κατηγορία καὶ νὰ τὶς ἀντιδιαστέλλει ὡς πρὸς τὰ ἄλλα ἔργα τοῦ
Παπαδιαμάντη καὶ τὰ ἔργα τῶν συγχρόνων του. Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται
λόγῳ τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν ὑφομετρικῶν χαρακτηριστικῶν ποὺ χρη-
σιμοποιοῦμε στὴν ταξινόμηση. Οἱ ΜΔΥ στὴν πρώτη περίπτωση ἐπιλέγουν
συγκεκριμένο ὑποσύνολο χαρακτηριστικῶν γιὰ νὰ «μάθουν» νὰ ἑνοποιοῦν
τὸ συνολικὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη (μεταφράσεις καὶ μή), ἐνῶ στὴ δεύ-

Σύγχρονοι Παπαδιαμάντης Βέβαιες μεταφράσεις
Παπαδιαμάντη < = Ταξινομήθηκαν ὡς

227 2 0 Σύγχρονοι

1 737 0 Παπαδιαμάντης

0 0 461 Βέβαιες μεταφράσεις
Παπαδιαμάντη



 τερη περίπτωση ἀξιοποιοῦν διαφορετικὸ ὑποσύνολο χαρακτηριστικῶν γιὰ
νὰ διακρίνουν τὶς βέβαιες μεταφράσεις ἀπὸ τὰ ἄλλα ἔργα τοῦ Παπαδια-
μάντη καὶ τῶν συγχρόνων του.

10. Ἀπόδοση τῆς πατρότητας τῶν ἀνώνυμων μεταφράσεων

Τὰ πειράματα ποὺ περιγράφηκαν στὴν προηγούμενη ἑνότητα ἔδειξαν ὅτι οἱ
ΜΔΥ ἔχουν ἐκπαιδευθεῖ ἱκανοποιητικὰ καὶ μποροῦν νὰ διακρίνουν τὸ ὑφο-
μετρικὸ προφὶλ τοῦ Παπαδιαμάντη ἀπὸ αὐτὸ τῶν συγχρόνων του συγγρα -
φέων. Ἐπίσης, ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ δεύτερου καὶ τοῦ τρίτου πειράμα-
τος εἴδαμε ὅτι ὁ ἀλγόριθμος μπορεῖ νὰ λειτουργήσει ἐξίσου καλὰ εἴτε ὡς
πρὸς τὴν αὐτόνομη ἀναγνώριση τοῦ μεταφραστικοῦ λόγου (Πείραμα 3),
εἴτε ὡς πρὸς τὴν ἑνοποιημένη ἀπεικόνιση τοῦ παπαδιαμαντικοῦ ὕφους καὶ
τὴν ἀντιδιαστολή του μὲ τὸ ὑφομετρικὸ προφὶλ ἄλλων συγγραφέων τῆς
ἐποχῆς (Πείραμα 2). 

Γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς πατρότητας τῶν ἀνώνυμων μεταφράσεων χρησι -
μοποιήσαμε τὸ μοντέλο ἐκπαίδευσης ποὺ περιγράφεται στὸ δεύτερο πεί-
ραμα καὶ συνίσταται στὴν ἐκπαίδευση τῶν ΜΔΥ μὲ ὅλα τὰ κειμενικὰ τε -
μάχια τοῦ Παπαδιαμάντη (βέβαιες μεταφράσεις καὶ τὰ ἄλλα ἔργα του)
σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὰ ἔργα τῶν συγχρόνων του. Ἐν συνεχείᾳ οἱ ΜΔΥ κλή-
θηκαν νὰ προβλέψουν σὲ ποιὰ ἀπὸ τὶς δύο κατηγορίες (Παπαδιαμάντης ~
Σύγχρονοι τοῦ Παπαδιαμάντη) ἀνήκουν τὰ κειμενικὰ τεμάχια τῶν ἀνώ-
νυμων μεταφράσεων. Τὰ ἀποτελέσματα δίνονται στὸν παρακάτω πίνακα
(Πίνακας 4):

Πίνακας 4: Ἀποτελέσματα πρόβλεψης τοῦ ἀλγόριθμου
στὶς ἀνώνυμες μεταφράσεις
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Ἀνώνυμη Μετάφραση

Πρόβλεψη

Παπαδιαμάντης
(κειμ. τεμάχια)

Σύγχρονοι
τοῦ Παπαδιαμάντη

(κειμ. τεμάχια)

Ποσοστό
ἀπόδοσης στὸν
Παπαδιαμάντη

Κοππέ, «Ἁρριέτα» 20 0 100%

Γόγολ, «Ἡ μύτη» 6 0 100%

Γόγολ, «Ἡ τρομερὰ ἐκδί-
κησις» 6 3 67%

Τουργκιένεφ, «Ὁ ἐπαρ-
χιακὸς ἰατρὸς» 3 1 75%



Ὁ ἀλγόριθμος ἀναγνωρίζει τὸ ὑφομετρικὸ προφὶλ τῆς μετάφρασης τοῦ
Κοππὲ «Ἁρριέτα» ὡς ἀμιγῶς παπαδιαμαντικό. Ἐπίσης, ὑφομετρικὰ ἀπο-
δίδονται ὅλα τὰ κειμενικὰ τεμάχια τῆς μετάφρασης τοῦ Γόγολ «Ἡ μύτη»
στὸ ὑφομετρικὸ προφὶλ τοῦ Παπαδιαμάντη. 

Στὶς μεταφράσεις «Ὁ ἐπαρχιακὸς ἰατρὸς» τοῦ Τουργκιένεφ καὶ «Ἡ
τρομερὰ ἐκδίκησις» τοῦ Γόγολ, οἱ ΜΔΥ ἀποδίδουν τὴν πλειονότητα τῶν
κειμενικῶν τεμαχίων στὸ παπαδιαμαντικὸ προφίλ (75% καὶ 67% ἀντί-
στοιχα). Ὡστόσο, δεδομένου τοῦ πολὺ ὑψηλοῦ ποσοστοῦ ἀκρίβειας ποὺ πα-
ρουσίασε ὁ ἀλγόριθμος στὰ πειράματα ποὺ προηγήθηκαν (δὲν ἔπεσε κάτω
ἀπὸ 99,5%), τὰ ποσοστὰ ἀπόδοσης στὸ ὑφομετρικὸ προφὶλ τοῦ Παπαδια-
μάντη εἶναι συγκριτικὰ πολὺ μικρότερα. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὑποστηρίζουμε
ὅτι οἱ συγκεκριμένες μεταφράσεις δὲν μποροῦν νὰ συσχετιστοῦν μὲ τὸ ὑφο-
μετρικὸ προφὶλ τοῦ Παπαδιαμάντη, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι παρουσιάζονται
κάποιες ὁμοιότητες.

Τέλος, οἱ μεταφράσεις «Τὰ διηγήματα τῆς πανώλους - Τὸ προσωπεῖον
τοῦ Ἐρυθροῦ Θανάτου» τοῦ Πόε καὶ «Ὁ δασοφύλαξ» τοῦ Μωπασσάν, ὑφο-
μετρικὰ ταξινομοῦνται μὲ βεβαιότητα ὡς μὴ παπαδιαμαντικές.

Συμπεράσματα - προοπτικές

Ἡ ὀργάνωση καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ ἐρευνητικοῦ αὐτοῦ προγράμματος, λόγῳ
τοῦ καινοτόμου χαρακτήρα του, μιὰ καὶ εἶναι τὸ πρῶτο στὴν Ἑλλάδα καὶ
ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα διεθνῶς μὲ τὸ ὁποῖο ἐπιχειρεῖται ἡ χρήση ὑφομετρικῶν
μεθόδων γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς πατρότητας ὄχι πρωτότυπων κειμένων
ἀλλὰ μεταφράσεων, ἀπαιτοῦσε προσεκτικὰ καὶ διαρκῶς σὲ κάθε φάση
ἐλεγχόμενα καὶ ἀναπροσαρμοζόμενα βήματα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, τὸ
ἐγχείρημα ὑπῆρξε καὶ ἐξαιρετικὰ χρονοβόρο, ὄχι μόνο γιατὶ μεγάλα σώ-
ματα κειμένων ἀπὸ αὐτὰ ποὺ χρησιμοποιήθηκαν ἔπρεπε νὰ ψηφιοποιηθοῦν,
ὅπως π. χ. ἡ μετάφραση τοῦ Ἔγκλημα καὶ Τιμωρία, βάρος ποὺ ἔπεσε
στοὺς ὤμους μας, ἀλλὰ καὶ γιατὶ ὅλα τὰ σώματα, ἀκόμη καὶ αὐτὰ ποὺ
μᾶς δόθηκαν ψηφιοποιημένα, ὅπως τὰ πρωτότυπα ἔργα τοῦ Παπαδιαμάν -
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Πόε, «Τὰ διηγήματα τῆς
πανώλους - Τὸ προσωπεῖον
τοῦ Ἐρυθροῦ Θανάτου»

0 2 0%

Μωπασσάν, «Ὁ δασοφύ-
λαξ» 0 2 0%



τη, ἔπρεπε νὰ γίνουν ἀντικείμενο εἰδικῆς κειμενικῆς ἐπεξεργασίας, προ-
κειμένου νὰ ὁμογενοποιηθοῦν, γιὰ νὰ γίνουν ἀναγνωρίσιμα ἀπὸ τὰ λογι -
σμικὰ ποὺ χρησιμοποιούσαμε.

Ὅπως φάνηκε ἀπὸ τὸν παραπάνω Πίνακα 4, ὁ ἔλεγχος τῆς πατρότη-
τας τῶν ἕξι αὐτῶν πρώτων μεταφράσεων ἔδειξε, πρῶτον, ὅτι οἱ μεταφρά-
σεις τοῦ διηγήματος τοῦ Γκόγκολ «Ἡ μύτη» καὶ τοῦ Κοππὲ «Ἁρριέτα»
εἶναι παπαδιαμαντικές, μὲ ποσοστὸ ἀπόδοσης 100%. Τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ
πρόγραμμά μας ἀναγνώρισε ὡς ἀμιγῶς παπαδιαμαντικὴ τὴ μετάφραση
τῆς «Ἁρριέτας» τοῦ Κοππέ, τὴν ὁποία ὁ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος καὶ ἡ
Λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπούλου εἶχαν ἀποδώσει καὶ αὐτοὶ στὸν Παπαδια-
μάντη μὲ τὰ δικά τους, δύσκολα ἀμφισβητούμενα, κριτήρια (Τριανταφυλ-
λόπουλος - Τριανταφυλλοπούλου, 2006), ἐνισχύει τὴν ἀξιοπιστία του ὡς
πρὸς τὴν ἀπόδοση στὸν Παπαδιαμάντη τῆς μετάφρασης τοῦ διηγήματος
τοῦ Γκόγκολ «Ἡ μύτη». 

Δεύτερον, ὕστερα ἀπὸ τὸν ἔλεγχό μας, οἱ μεταφράσεις «Τὰ διηγήματα
τῆς πανώλους - Τὸ προσωπεῖον τοῦ Ἐρυθροῦ Θανάτου» τοῦ Πόε καὶ «Ὁ
δασοφύλαξ» τοῦ Μωπασσάν, ταξινομήθηκαν μὲ βεβαιότητα, ὅπως εἴδαμε,
ὡς μὴ παπαδιαμαντικές. Καὶ πάλι, ἡ σύμπτωση τῶν εὐρημάτων μας ὡς
πρὸς τὴν μὴ παπαδιαμαντικὴ πατρότητα τῆς μετάφρασης τοῦ διηγήματος
τοῦ Μωπασσὰν «Ὁ δασοφύλαξ» μὲ τὴ θέση τοῦ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπου-
λου καὶ τῆς Λαμπρινῆς Τριανταφυλλοπούλου (Maupassant, 2003), ἐνισχύει
τὴν ἀξιοπιστία τοῦ ὑφομετρικοῦ ἐργαλείου μας ὡς πρὸς τὰ εὑρήματά του
γιὰ τὴν μὴ παπαδιαμαντικὴ μετάφραση τοῦ ἔργου «Τὰ διηγήματα τῆς
πανώλους - Τὸ προσωπεῖον τοῦ Ἐρυθροῦ Θανάτου» τοῦ Πόε. 

Τέλος, τὸ γεγονὸς ὅτι μὲ τὸ ὑφομετρικὸ ἐργαλεῖο μας οἱ μεταφράσεις
«Ὁ ἐπαρχιακὸς ἰατρὸς» τοῦ Τουργκιένεφ καὶ «Ἡ τρομερὰ ἐκδίκησις» τοῦ
Γκόγκολ ἀποδόθηκαν στὸν Παπαδιαμάντη μὲ ποσοστὸ 75% καὶ 67% ἀντί-
στοιχα, ποσοστὸ ἰδιαίτερα χαμηλότερο ἀπὸ τὰ ποσοστὰ ἀκρίβειας μὲ τὰ
ὁποία ἀποδόθηκαν ἢ δὲν ἀποδόθηκαν στὸν Παπαδιαμάντη οἱ τέσσερις
ἄλλες μεταφράσεις, μᾶς ἀναγκάζει νὰ ἀμφιβάλλουμε γιὰ τὴν παπαδια-
μαντικὴ πατρότητα τῶν δύο αὐτῶν μεταφράσεων. 

Τελειώνοντας θὰ θέλαμε νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι τὸ ἐγχείρημά μας καὶ τὰ
ἀποτελέσματά του μποροῦν βέβαια νὰ τροφοδοτήσουν καὶ ποικίλες ἄλλες
προσεγγίσεις τοῦ Παπαδιαμάντη –ἀλλὰ καὶ ἄλλων συγγραφέων– μὲ ἀφε-
τηρία ἐρευνητικὰ ἐνδιαφέροντα ἄλλων κλάδων, ὅπως εἶναι π. χ. ἡ Μετα-
φρασεολογία, πέραν δηλαδὴ τῆς Συγκριτικῆς Φιλολογίας, στὸ πλαίσιο τῆς
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ὁποίας τοποθετήσαμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὸν στόχο αὐτῆς τῆς ἔρευνας. Πάν-
τως, σὲ ὅ,τι μᾶς ἀφορᾶ καὶ ἔχοντας διαρκῶς κατὰ νοῦν τὸ πρωτότυπο ἔργο
τοῦ Παπαδιαμάντη, ἐλπίζουμε νὰ μπορέσουμε νὰ συνεχίσουμε τὴν ἔρευνά
μας μὲ τὸν ἔλεγχο τῆς πατρότητας καὶ ἄλλων μεταφράσεων, ἀρχίζοντας
ἀπὸ τὶς μεταφράσεις ἔργων σημαντικῶν καὶ γνωστῶν ξένων λογοτεχνῶν
κατὰ τὴ χρονολογικὴ σειρὰ τῆς δημοσίευσής τους καὶ προχωρώντας, στα-
διακά, μὲ τὸν ἔλεγχο τῶν μεταφράσεων λιγότερο γνωστῶν ἢ καὶ ἀσή-
μαντων καὶ ἀγνώστων μερικὲς φορὲς λογοτεχνικῶν ἔργων. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σύσταση καὶ μέγεθος τῶν ΗΣΚ ποὺ χρησιμοποιήθηκαν στὴν ἔρευνα
Πίνακας 5: Ἀριθμὸς κειμένων καὶ λέξεων τῶν ΗΣΚ τῆς ἔρευνας

Πίνακας 6: Σύσταση καὶ μέγεθος κειμένων στὸ ΗΣΚ
«Σύγχρονοι τοῦ Παπαδιαμάντη»

ΗΣΚ Αριθμός κειμένων (τεμά-
χια 1000 λέξεων) Ἀριθμός λέξεων

Σύγχρονοι τοῦ Παπαδιαμάντη 16 (229) 233.226

Παπαδιαμάντης (Ἅπαντα) 181 (738) 811.289
Βέβαιες μεταφράσεις τοῦ
Παπαδιαμάντη 4 (498) 462.674

Ἀνώνυμες μεταφράσεις 6 (43) 45.306

Σύνολο 207 (1508) 1.552.495

Συγγραφέας Τίτλος ἔργου Λέξεις

Δροσίνης, Γεώργιος Τὸ βοτάνι τῆς ἀγάπης (ἀπόσπασμα) 1.206

Καρκαβίτσας, Ἀνδρέας Διηγήματα 46.089

Καρκαβίτσας, Ἀνδρέας Ἡ λυγερή 40.490

Κονδυλάκης, Ἰωάννης Ὁ Πατούχας 55.847

Μητσάκης, Μιχαήλ Αυτόχειρ 5.597

Μητσάκης, Μιχαήλ Τὸ φίλημα 681

Μητσάκης, Μιχαήλ Τὸ ὀμορφότερο πράμα τοῦ κόσμου 481



Πίνακας 7: Σύσταση καὶ μέγεθος κειμένων στὸ ΗΣΚ
«Βέβαιες μεταφράσεις τοῦ Παπαδιαμάντη»

Πίνακας 8: Σύσταση καὶ μέγεθος κειμένων στὸ ΗΣΚ
«Ἀνώνυμες μεταφράσεις»
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Μητσάκης, Μιχαήλ Ἡ Παναγιὰ ἡ Μεγαλομάτα 695

Μωραϊτίδης, Ἀλέξανδρος Ἀρφανούλα 5.320

Μωραϊτίδης, Ἀλέξανδρος Ἄθωνας 1.363

Μωραϊτίδης, Ἀλέξανδρος Ὑπεράνω τῶν νεφελῶν 2.791

Βιζυηνός, Γεώργιος Τὸ ἁμάρτημα τῆς μητρός μου 7.884

Βιζυηνός, Γεώργιος Ποῖος ἦτον ὁ φονεὺς τοῦ ἀδελφοῦ μου 15.155

Βιζυηνός, Γεώργιος Μοσκὼβ Σελήμ 17.508

Βιζυηνός, Γεώργιος Αἱ συνέπειαι τῆς παλαιᾶς ἱστορίας 20.983

Βιζυηνός, Γεώργιος Tὸ μόνον τῆς ζωῆς του ταξίδιον 11.136

Συγγραφέας Τίτλος Λέξεις

Ντοστογιέφσκι, Φιοντόρ Τὸ ἔγκλημα καὶ ἡ τιμωρία 170.857

Κέιν, Χώλλ Ὁ Μαξιώτης 196.251

Ὀνέ, Ζώρζ Ὁ ἰατρὸς Ραμώ 69.468

Δωδέ, Ἀλφόνσος Ταρταρίνος ὁ ἐκ Ταρασκῶνος 26.098

Συγγραφέας Τίτλος Ἐφημερίδα Ἡμερομηνία Λέξεις

Γουὺ δὲ Μωπασσάν Ὁ δασοφύλαξ Ἐφημερίς 20-22/12/1886 2.036

Ἰβὰν Tουργκιένεφ Ὁ ἐπαρχιακὸς ἰατρός Ἐφημερίς 23-24/12/1886 4.362

Φραγκίσκου Κοππέ Ἁρριέτα Ἐφημερίς 5-19/8/1889 20.066

Νικολάου Γόγολ Ἡ τρομερὰ ἐκδίκησις.
(Ρωσσικὸν μυθιστόρημα) Τὸ Ἄστυ 3-15/3/1899 6.953

Ἐδγάρδου Πόε
Τὰ διηγήματα τῆς πανώ-
λους. Τὸ προσωπεῖον τοῦ
Ἐρυθροῦ Θανάτου

Τὸ Ἄστυ 7-8/9/1899 2.280

Νικολάου Γόγολ Ἡ μύτη Τὸ Ἄστυ 25/11-2/12/
1899 9.609
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ΒΑΡΒΑΡΑ ΡΟΥΣΣΟΥ

«Ο ΜΠΑϋΡΩΝ. ΠΟΙΗΤΗΣ ΘΕΣΠΕΣΙΟΣ»:
ΜΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

Στὶς 19 Φεβρουαρίου 1896 στὴν ἐφημερίδα Ἀκρόπολις ὁ Παπαδιαμάντης
δημοσιεύει τὸ ἄρθρο μὲ τίτλο «Ὁ Μπάϋρων» μὲ ἀφορμὴ τὰ ἀποκαλυπτή-
ρια ἀνδριάντα τοῦ ποιητῆ στὸ Ζάππειο, μόλις πρὶν δύο ἡμέρες (5.258-
267)1. Τὸ κείμενο, στὸ μεγαλύτερο ποσοστό του, ἀποτελεῖ μετάφραση ἀπὸ
τὸ ἑξάτομο βιβλίο τοῦ Thomas Moore The life of lord Byron with his let-
ters and journals2. Ὁ Παπαδιαμάντης, ὅπως πληροφορούμαστε ἀπὸ τὸ ὑπό-
μνημα τῶν Ἁπάντων, χρησιμοποιεῖ τὸ κείμενο τοῦ 1892. Τὸ ὅλο ἐγχείρημα
ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τόσο γιὰ τὴ μεταφραστικὴ ἀπόπειρα μέρους τοῦ
ἔργου τοῦ Moore, ὅσο καὶ γιὰ τὶς ἀπόψεις τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ τὶς δυ-
νατὲς προεκτάσεις τους.

Τὸ ἄρθρο διαιρεῖται σὲ τέσσερα τιτλοφορημένα μέρη: «Ποιητὴς θεσπέ-
σιος», «Ποιητὴς Ἕλλην», «Αἱ ἐπιστολαὶ τοῦ Μπάϋρων», «Ὁ Βύρων εἰς τὴν
Ἑλλάδα». Τὰ δύο τελευταῖα μέρη συνιστοῦν τὸ κατεξοχὴν σῶμα τῆς με-
τάφρασης ὅπου ὑπάρχει μόνον ἕνα σχόλιο τοῦ μεταφραστῆ, ἐνῶ στὰ δύο
πρῶτα μέρη τὰ σχόλια εἶναι περισσότερα. Εἰδικότερα, καὶ μὲ βάση ὄχι τὴ
σελιδοποίηση τῆς ἐφημερίδας ἀλλὰ τῶν Ἁπάντων, στὸ πρῶτο μέρος –
ἔκτασης μισῆς σχεδὸν σελίδας– περιέχονται σχόλια ὀκτὼ ἀράδων, στὸ δεύ-
τερο –ποὺ ἐκτείνεται σὲ μία καὶ μισὴ σελίδα– δεκαεπτὰ ἀράδες σχολίων,
ἐνῶ στὰ δύο ἑπόμενα –ἔκτασης ἐννέα σελίδων– τὰ σχόλια τοῦ μετα-
φραστῆ καταλαμβάνουν περίπου δεκατρεῖς ἀράδες.
1 Οἱ παραπομπὲς στὸ Ἀλ. Παπαδιαμάντης, Ἅπαντα, κριτικὴ ἔκδοση Ν. Δ. Τριαντα-

φυλλόπουλος, τόμ. 1.-5., Δόμος, Ἀθήνα 1981-1988.
2 Ἡ ἀρχικὴ ἔκδοση τοῦ ἔργου ἔγινε τὸ 1830 ἢ 1832 μὲ τὸν τίτλο The Works of Lord

Byron with his Letters andJjournals and his Life, ἀπὸ τὸν ἐκδότη John Murray. Τὸ
1839 ἡ ἔκδοση ὀνομάστηκε The Poetical Works, Letters and Journals of Lord By-
ron with notices of His Life. Ἔχω ὑπόψη μου τὴν ἔκδοση τοῦ 1854 ἡ ὁποία, κατὰ
τὰ φαινόμενα, ἦταν πανομοιότυπη μὲ αὐτὴν τοῦ 1892 ποὺ μεταχειρίστηκε ὁ Πα-
παδιαμάντης. Βλ. http://www.gutenberg.org γιὰ τὸ ἐν λόγῳ βιβλίο καὶ ἄλλα ἔργα τοῦ
Μπάυρον.



Ἡ μετάφραση εἶναι πιστὴ καὶ ἀκριβής. Διακρίνει συχνὰ ὁ ἀναγνώστης
λέξεις γνωστὲς ἀπὸ τὸ παπαδιαμαντικὸ ἔργο. Ἐκτὸς τῶν ἐπιστολῶν ὁ Πα-
παδιαμάντης μεταφράζει καὶ μερικὰ χωρία τοῦ βιβλίου, σχόλια τοῦ Moore,
τὰ ὁποῖα σχολιάζουν σύντομα ἢ συνδέουν τὶς ἐπιστολές. Στὸ σημεῖο αὐτὸ
εἶναι, νομίζω, χρήσιμο νὰ προστεθοῦν ὁρισμένα ἀκόμη χωρία μετάφρασης
τοῦ πρωτοτύπου ποὺ διέφυγαν τῆς προσοχῆς, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸ κριτικὸ
ὑπόμνημα τῶν Ἁπάντων, καὶ θεωρήθηκαν ἐκ παραδρομῆς σχόλια τοῦ
Πα παδιαμάντη. Συγκεκριμένα προστίθενται: στὴ σελίδα 259 οἱ ἀράδες 1-
4, στὴ σελίδα 263 οἱ ἀράδες 30 κ.ἑ., στὴ σελίδα 264 οἱ ἀράδες 14-20, στὴ
σελίδα 265 οἱ 1-10 καὶ 32 κ.ἑ. καὶ ὁλόκληρη ἡ σελίδα 266. Ἡ σύγχυση δη-
μιουργεῖται ἐπειδὴ ὁ μεταφραστὴς θέτει σὲ εἰσαγωγικὰ τὸ ἐπιστολικὸ κεί-
μενο ἐνῶ ἀφήνει ἐκτὸς εἰσαγωγικῶν τόσο τὰ δικά του σχόλια ὅσο καὶ τὰ
συνδετικὰ ἢ σχολιαστικὰ στοιχεῖα τοῦ Moore. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ σὲ συν-
δυασμὸ μὲ τὴ μερικὴ μετατόπιση χωρίων τοῦ πρωτοτύπου, κατὰ τὴν
γνώμη τοῦ μεταφραστῆ, ὁ ὁποῖος μεταφράζει μὲ τὴ διπλὴ συνείδηση τοῦ με-
ταφραστῆ καὶ τοῦ ἀρθρογράφου ἐπίκαιρων κειμένων, δυσχέρανε τὴ διάκριση
τῶν σχολίων τοῦ Παπαδιαμάντη ἀπὸ αὐτὰ τοῦ Moore.

Πρέπει πάντως νὰ σημειώσουμε ὅτι παραλείπονται τμήματα ποὺ ἀφο-
ροῦν κυρίως στὶς λεπτομέρειες (π.χ. συνεννοήσεις τοῦ Μπάυρον μὲ τοὺς
Βρετανοὺς φιλέλληνες –τὸ κομιτάτο– κ.ἄ.) καὶ τμήματα ποὺ ἐπειδὴ ἀφο-
ροῦν στὴν ἀρνητικὴ γνώμη τοῦ λόρδου γιὰ τοὺς Ἕλληνες, μεταφραζόμενα,
σὲ ἕνα ἐπικαιρικὸ κείμενο ὅπως τὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο, θὰ μποροῦσαν νὰ προ-
καλέσουν δυσαρέσκεια καὶ μάλιστα στὴ χρονικὴ στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία
τὸ ἐπίσημο ἑλληνικὸ κράτος ἐκφράζει τὴν εὐγνωμοσύνη του πρὸς τὸν
Μπάυρον καὶ τὸν τιμᾶ. Εἶναι φανερὸ ὅτι στόχος τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι
νὰ ἀποδοθεῖ ἡ πρέπουσα τιμὴ στὸν φιλέλληνα καὶ ποιητὴ καὶ νὰ κινηθεῖ ἡ
ἐφημερίδα στὸ δέον πλαίσιο τῆς ἐπικαιρότητας.

Ἀπὸ τὰ τέσσερα μέρη τοῦ ἄρθρου, τὸ δεύτερο, ἐπιγραφόμενο «Ποιητὴς
Ἕλλην», περιέχει τὴν μετάφραση τοῦ ποιήματος «τὰ Νησιὰ τῆς Ἑλλάδος».
Πρόκειται γιὰ κείμενο διάσημο μεταξὺ τῶν φιλελληνιστῶν τῆς ἐποχῆς, ἀπὸ
τὶς δεκαέξι στροφὲς τοῦ ὁποίου ὁ Παπαδιαμάντης ἐπιλέγει τρεῖς: τὴν 1η,
τὴ 3η καὶ τὴ 14η. Οἱ δύο πρῶτες ἀπηχοῦν τὴν πάγια θέση ὅτι ὀφείλεται
στὴν Ἑλλάδα κάθε εἴδους τέχνη – «τέχναι τῆς εἰρήνης καὶ τοῦ πολέμου».
Ἐπιπλέον, μὲ τὴν ἀναφορὰ στὸν Μαραθώνα καὶ στοὺς ἀγῶνες τῶν Ἑλλή-
νων ἀποδίδεται στὴν Ἑλλάδα τὸ μέγα δίδαγμα τῆς ἐλευθερίας πρὸς τὴν
Εὐρώπη. Τέλος, προβάλλεται τὸ βασικὸ φυσικὸ στοιχεῖο τοῦ ἑλληνικοῦ το-
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πίου, ὁ ἥλιος, τὸ μόνο κοινὸ σημεῖο μὲ τὴν ἀρχαιότητα. Κυρίως στὶς στρο -
φὲς αὐτὲς ὑποβάλλεται ἡ διαφοροποίηση σύγχρονης καὶ ἀρχαίας Ἑλλάδας.
Ἡ ἀντίληψη ὅτι οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες εἶναι ὑποδεέστεροι καὶ ἑπομένως
ἀνάξιοι τῶν προγόνων τους, ἔχει διατυπωθεῖ ἤδη ἀπὸ τὸν Μπάυρον στὸ Προ-
σκύνημα τοῦ Τσάιλντ Χάρολντ (1812) καὶ στὸν Γκιαούρ (1813), ἐνῶ ἀπο-
τελεῖ κοινὸ τόπο τῶν ρομαντικῶν περιηγητῶν. Παράλληλα, ἡ βυρωνικὴ
θέση ἔχει λειτουργήσει ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ρομαντικὴ
ποίηση3. Τέλος, στὴ 14η στροφὴ κυριαρχεῖ ἡ θέση ὅτι ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται
ἀνάμεσα στὴ δόλια Δύση καὶ στὴ βίαιη Τουρκία. 

Ὁ Παπαδιαμάντης χειρίζεται τὴ μετάφραση τοῦ ποιητικοῦ ἀποσπά-
σματος μὲ ἀπόλυτη ἀκρίβεια. Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει στὸν τρίτο στίχο τῆς
πρώτης στροφῆς ἡ μετάφραση τοῦ «sprung» ὡς «ἀνέθορεν», λέξη ποὺ
ἀπαντᾶ καὶ πάλι στὸν Παπαδιαμάντη (π.χ. «Σταχομαζώχτρα»: «Ὡς ὑπὸ
τέφραν κοιμώμενος ἀπὸ τόσων ἐτῶν ὁ σπινθὴρ τῆς μητρικῆς στοργῆς
ἀνέθορεν ἐκ τῶν σπλάχνων εἰς τὸ πρόσωπόν της…» –2.121, καὶ «Στὴν
Ἁγι᾽-Ἀναστασά»: «Τέλος ἐφάνη τοῦ ἡλίου ἡ πρώτη ἀκτίς, καὶ ἀνέθορεν
ἀπὸ τῆς θαλάσσης μία πυρίνη παμφαὴς γραμμή…» –2.359). Ὁ τρίτος στί-
χος τῆς 14ης στροφῆς («The only hope of courage dwells») μεταφράζεται:
«εἶναι ἡ μόνη ἐλπὶς τῆς ἀνδρείας», μὲ ἀλλαγὴ δηλαδὴ στὴ μετάφραση τοῦ
dwells (ἐνδιατρίβω, κατοικῶ, διαμένω) καὶ ἁπλοποίησή του σὲ εἶναι. Τὸ
«Trust not for freedom to the Franks» μεταφέρεται ὀρθὰ ὡς «μὴν περιμέ-
νετε ἐλευθερίαν ἀπό…», ἐφόσον ὁ Παπαδιαμάντης θεωρεῖ τὸ trust to ὡς
ἐπαναπαύομαι, περιμένω, καὶ ὄχι ἁπλὰ ὡς trust μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ἐμπι-
στεύομαι. Ἐπίσης, ὁ Μπάυρον χρησιμοποιεῖ ἀκριβῶς τὴ φράση «Latin
fraud» ποὺ ἀποδόθηκε ὡς «λατινικὴ ἐξαπάτηση». Καὶ ἄλλοι μεταφραστὲς
χρησιμοποιοῦν τὴ λέξη Φράγκοι, ἐνῶ ὁ Κωνσταντίνος Δόσιος τὸ 1863 με-
ταφράζει πιὸ ἐλεύθερα: «Ἀπὸ τοὺς ἀχρείους Τούρκους καὶ τοὺς πονηροὺς
λατίνους», ἀποδίδοντας τὸ Trust not στὸν ἑπόμενο στίχο μὲ σχετικὴ ἐλευ-
θερία: «ὅσο δυνατοὶ κι ἂν ἦσθε δεινοὺς τρέχετε κινδύνους»4. Παραλείπεται
ἑπομένως ἡ λέξη «ἀσπίδα» (shield) καὶ δίνεται μὲ ἐλευθερία τὸ νόημα τοῦ
στίχου: «would break your shield, however broad». Ὁ Ἀργύρης Ἐφταλιώ-
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της μεταφράζει μὲ ἀρκετὴ ἐλευθερία τὸν στίχο: «Ζυγὸς Τούρκου, μὲ Φράγ-
κου πονηριὰ σὰν ταιριάσουν», ἀλλάζοντας τὴν ἔννοια τοῦ στίχου καὶ ἀπο-
δίδοντας ἔννοια συμμαχίας μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσης. Ἐπιπλέον, ὁ ἴδιος
μεταφραστὴς παραβλέπει τὸ trust to ἀποδίδοντας «ζητᾶτε»5. 

Στὸ σχόλιό του ποὺ ἀκολουθεῖ τὴ μετάφραση, καὶ αὐτὸ μᾶς ἐνδιαφέρει
ἰδιαίτερα, ὁ Παπαδιαμάντης ὑπερτονίζει τὶς ἀναφορὲς τόσο στὴν Τουρκία
ὅσο καὶ στὴ Δύση, ἐπαναλαμβάνοντας αὐτούσιο τὸν στίχο μὲ προσθήκη
θαυμαστικοῦ ποὺ ἐπιτείνει τὴ βυρωνικὴ σκέψη: «Ἡ τουρκικὴ βία καὶ ὁ λα-
τινικὸς δόλος!». Ἡ ἐποχὴ δημοσίευσης τοῦ ἄρθρου εἶναι κρίσιμη γιὰ τὴ
σχέση τόσο μὲ τοὺς Δυτικοὺς ὅσο καὶ μὲ τοὺς Τούρκους.

Ὁ Παπαδιαμάντης ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν ἀντίληψη περὶ κατωτερό-
τητας τῶν Νεοελλήνων ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν προγονοπληξία, δὲν ἀναλώνε-
ται στὴ ρομαντικὴ θρηνολογία γιὰ τὴν ἔκπτωση τῆς σύγχρονης Ἑλλάδας
οὔτε στὴ στομφώδη ἐξύψωση τῆς ἀρχαιότητας. Διακρίνει σαφῶς τὸ ἀρχαι-
οελληνικὸ μεγαλεῖο (ἀποδίδει ὡς τιμητικὸ τίτλο τὴ φράση «ἀρχαῖος Ἕλ -
λην» στὸν Μπάυρον) τονίζοντας ἔτσι τὴν ἠθικὴ ἀνωτερότητα τῆς Ἑλλά-
δας ἔναντι τῆς Δύσης.

Ἐπιστρέφουμε στὴν ἐπίμαχη διατύπωση περὶ τουρκικῆς βίας καὶ λα-
τινικοῦ δόλου. Ἡ ὕπουλη ἀνθελληνικὴ στάση τῆς Δύσης ἐκφράζεται μὲ τὸ
δεύτερο σκέλος τῆς φράσης («ὁ λατινικὸς δόλος»), ἐνῶ στὸ πρῶτο σκέλος
«ἡ τουρκικὴ βία», ἔκδηλη καὶ ὄχι ὕπουλη, ἀφορᾶ τὴν τουρκικὴ ὑπεροπλία,
τὴν ἰσχὺ ἀλλὰ καὶ τὴ βιαιότητα τῶν Τούρκων, πολλαπλῶς ἐξάλλου ἱστο-
ρικὰ ἀποδεδειγμένη. Ἡ σημασία τῆς φράσης ἔγκειται στὴν ἀντιπαράθεση
τῶν δύο μερῶν της: ἂν ἡ τουρκικὴ βία εἶναι ὁρατή, ὁ λατινικὸς δόλος,
ἀκριβῶς ὡς δόλος, εἶναι ἄδηλος καὶ περισσότερο ζημιογόνος: μεταξὺ δύο
κακῶν τὸ μὴ χεῖρον βέλτιστον, ὅπου μὴ χεῖρον ἡ τουρκικὴ στάση. Ἡ πα-
παδιαμαντικὴ μετάφραση παραμένει πιστὴ στὸ πρωτότυπο, ἀλλὰ ὁ Πα-
παδιαμάντης δὲν ἐπιδιώκει ἁπλῶς τὴν προσήλωση στὸ κείμενο, ὅπως
ἴσως ἄλλοι μεταφραστές. Νομίζω ὅτι ἐμπρόθετα ἀνακαλεῖ τὴ φράση τοῦ
Νοταρᾶ περὶ λατινικῆς τιάρας καὶ τὴ σχισματικὴ στάση τῆς Δύσης στὸ
θέμα τῆς χριστιανικῆς πίστης.

Ἡ τοποθέτηση ποὺ ὑποβάλλει ἡ μετάφραση παραπέμπει στὸ μεῖζον
θέμα τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας, πτυχὴ τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ ἀπαρέγκλιτα
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ἡ θρησκεία καὶ ἕδρα της ἡ αὐταξία καὶ ἡ αὐτονομία σὲ σχέση μὲ τὴ Δύση.
Ἡ βάση αὐτῆς τῆς θεώρησης, ἀναφορικὰ μὲ τὴ θρησκεία, βρίσκεται στὸν
«Λαμπριάτικο ψάλτη» (1893): «Τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος, τὸ δοῦλον, ἀλλ᾽ οὐδὲν
ἧττον καὶ τὸ ἐλεύθερον, ἔχει καὶ θὰ ἔχῃ διὰ παντὸς ἀνάγκην τῆς θρησκείας
του» (2.513). Ἡ θέση τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι σαφὴς καὶ κάθετη: ἡ
ἐθνικὴ ταυτότητα εἶναι ἐξ ἀνάγκης σύμφυτη μὲ τὴ θρησκευτικὴ ὀρθόδοξη
ταυτότητα, ἀρδευόμενη ἀπὸ τὸ Βυζάντιο, ἀλλὰ ἡ στάση αὐτὴ νοεῖται ὡς
καθολικὴ στάση καὶ ὄχι ὡς ἐπικαιρικὸ πρόταγμα. Ὁ Παπαδιαμάντης
ἐμφανίζεται καταγγελτικὸς σχετικὰ μὲ τὴ Δύση ὡς φορέα τοῦ μοντέρνου
καὶ τῆς νεωτερικότητας, ποὺ ταυτίζεται μὲ τὸν ἀλλοτριωμένο καὶ δια-
σπασμένο κόσμο τοῦ ὑποκειμένου, ἐνῶ ἡ προσήλωση στὸν ἑλληνικὸ τρόπο
σκέψης, ἐμ βαπτισμένο στὸν χριστιανισμό, ἐγγυᾶται τὴ συμπαγὴ ταυτό-
τητα. Ὡστόσο, ἡ καταγγελτικὴ στάση τοῦ Παπαδιαμάντη δὲν φτάνει
στὴν ἀποστροφὴ καὶ τὴν ξενοφοβία καὶ δὲν προτείνει τὸν ἀπομονωτισμὸ ἀπὸ
τὴ Δύση. Παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ δική του λογοτεχνικὴ συνάφεια μὲ δυ-
τικοὺς συγγραφεῖς – καὶ ἐν προκειμένῳ μὲ τὸν Μπάυρον. Ἡ παπαδιαμαν-
τικὴ θέση εἶναι μετριοπαθής: αὐτὸ ποὺ ἀποστρέφεται εἶναι ὁ ὑπερβολικὸς
μιμητικὸς ζῆλος ποὺ ἐξοβελίζει κάθε ἑλληνικὴ-ἐθνικὴ στάση καὶ σκέψη
πρὸς χάριν τῶν δυτικῶν προτύπων ποὺ ὑποσκάπτουν τὴν αὐτονομία. Μή-
πως, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, ἐντέλει ἀναζητᾶ καὶ ὁ Παπαδιαμάντης
κάποιου τύπου ἰδεώδη σύζευξη, σιλλερικοῦ, θὰ ἔλεγα, τύπου;

Στὸ τέλος τοῦ δεύτερου μέρους τοῦ ἄρθρου, καὶ ἤδη ἀπὸ τὸν τίτλο –«Ποι-
ητὴς Ἕλλην»–, ὁ Παπαδιαμάντης μὲ τὸ σχόλιό του ἀποκαθαίρει τὸν
Μπάυρον ἀπὸ τὴ δυτικὴ καταγωγή του, ὄχι φυσικὰ μὲ ὄχημα τὴ θρησκεία,
ἀλλὰ τὴν ἀρχαιότητα: «Ὁ Βύρων ἦτο ἀρχαῖος Ἕλλην κατὰ τὴν καρδίαν,
κατὰ τὸ πνεῦμα καὶ κατὰ τὸ φρόνημα. Ἦτο ἀρχαῖος Ἕλλην τῆς ΙΘ΄ ἑκα-
τονταετηρίδος, τέλειος ἀνὴρ καὶ κοσμοπολίτης» (5.260). Μία τέτοια σύ-
ναψη βέβαια συμφύρει τὴν ἀπώθηση κάθε μοντέρνου μὲ τὴν ἕλξη ἀπὸ τὸ
μοντέρνο, καθὼς προτείνει ἕνα πολύπτυχο ὑποκείμενο ποὺ ἐπιχειρεῖ τὴν ἐνο-
ποίηση κλασικῶν καὶ μοντέρνων στοιχείων σὲ μία νέα, ἀνώτερη ποιότητα,
ποὺ ἀμυδρὰ παραπέμπει στὸ σιλλερικὸ ἰδεῶδες.

Ἐντέλει, ἂν καὶ δύο ἀράδες πρὶν εἶχε ὀνομαστεῖ μετωνυμικὰ καὶ τυπικὰ
«μέγας Βρεττανός», οὐδόλως εἶναι δυτικὸς καὶ δὴ Ἄγγλος ὁ Βύρων ἀλλὰ
κυρίως ἀρχαῖος καὶ κοσμοπολίτης, ἀπομακρυσμένος δηλαδὴ τόσο ἀπὸ
τὴν ἀγγλικὴ πολιτικὴ καὶ τὰ συμφέροντά της ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν λατρεία τῆς
ἰσλαμικῆς δηλαδὴ τουρκικῆς Ἀνατολῆς ἢ ἑνοποιώντας ὅλα τὰ παραπάνω
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ταυτοτικὰ στοιχεῖα σὲ ἕνα νέο τέλειο μοντέλο. Ὅσο γιὰ τὴν θρησκευτικὴ
διαφορὰ τοῦ Μπάυρον, ποὺ βέβαια δὲν θίγεται στὸ ἄρθρο, ἡ ἀπάντηση ἔχει
δοθεῖ πρὶν τρία χρόνια (1893) στὸν «Λαμπριάτικο ψάλτη»: «Ἄγγλος [τε-
λικὰ ἡ καταγωγὴ δὲν μπορεῖ νὰ παραβλεφθεῖ ἀλλὰ μπορεῖ νὰ καθαρθεῖ
μέσῳ τῆς ἀναβάπτισης στὸ ἀρχαιοελληνικὸ πνεῦμα] ἢ Γερμανὸς ἢ Γάλ-
λος δύναται νὰ εἶναι κοσμοπολίτης ἢ ἀναρχικὸς ἢ ἄθεος ἢ ὁ,τιδήποτε.
Ἔκαμε τὸ πατριωτικὸν χρέος του, ἔκτισε μεγάλην πατρίδα. Τώρα εἶναι
ἐλεύθερος νὰ ἐπαγγέλλεται τὴν ἀπιστίαν καὶ τὴν ἀπαισιοδοξίαν…» (2.516).
Ἐπιπλέον, εἶναι ἀξιοσημείωτη ἡ ἐναλλαγὴ μεταξὺ τοῦ ἀγγλόφωνου «Μπά -
υρον» καὶ τοῦ ἐξελληνισμένου «Βύρων»: τὸ δεύτερο χρησιμοποιεῖ ὁ Παπα-
διαμάντης στὴ φράση «Ὁ Βύρων ἦτο ἀρχαῖος Ἕλλην» καὶ «Ὁ Βύρων εἰς
τὴν Ἑλλάδα», στὸν τίτλο δηλαδὴ τοῦ τελευταίου μέρους τοῦ ἄρθρου καὶ σὲ
αὐτὸ τὸ τμῆμα ὅπου ἀναφέρεται ἡ συμβολὴ τοῦ ποιητῆ στὸν ἐπαναστατικὸ
ἀγώνα τῶν Ἑλλήνων. Ἐν ὀλίγοις, ὁπουδήποτε ὁ Μπάυρον συνάπτεται
ἄμεσα μὲ τὴν Ἑλλάδα ἐπιβάλλεται ὁ ἐξελληνισμὸς τοῦ ὀνόματός του.

Τὸ τρίτο μέρος τοῦ ἄρθρου τὸ ἐπιγραφόμενο «Αἱ ἐπιστολαὶ τοῦ Μπάυρων»
δὲν περιέχει παρὰ τέσσερις ἀράδες τοῦ μεταφραστῆ, ὡς μεταβατικὴ φράση
στὰ ἴδια τὰ ἐπιστολικὰ κείμενα. Καταλήγοντας ὁ μεταφραστής –«Ἰδοὺ
ἀποσπάσματα ἐκ διαφόρων ἐπιστολῶν»– εἰσάγει τὸν ἀναγνώστη στὸ
πνεῦμα τοῦ κεφαλαίου αὐτοῦ. Ὁ Παπαδιαμάντης ἀρχίζει νὰ μεταφρά ζει τὴν
ἐπιστολὴ 520 παραλείποντας τὸ βυρωνικὸ σχόλιο γιὰ τὴν ἰταλικὴ γλώσσα
ὡς εὐρέως ὁμιλούμενη μὲ τὴ γαλλικὴ «in the more polished parts of the Con-
tinent» κατὰ τὸ πρωτότυπο6. Παραλείπεται ἐπίσης καὶ ἡ ἀναφορὰ στὴν προ-
σωπικὴ ἔνσταση τοῦ ποιητῆ ἀναφορικὰ μὲ τὴν προσφορά του στὸν Ἀγώνα,
ἔνσταση ποὺ δὲν διευκρινίζεται καὶ δὲν αἰτιολογεῖται ἐπακριβῶς στὴν ἐπι-
στολή, ὁπότε καὶ ὁ μεταφραστὴς τὴν παραβλέπει7.

Μία ἐνδιαφέρουσα παράλειψη ἀποτελεῖ ἡ ἀποσιώπηση τῆς ἀγωνίας καὶ
τοῦ ἐναλλακτικοῦ σχεδίου τοῦ Βύρωνα γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο τῆς ἥττας τῶν
Ἑλλήνων, παρότι ἀποδεικνύει τὰ φιλελληνικὰ αἰσθήματα τοῦ ποιητῆ:
«… for in the event even of the Greeks being subdued, and dispersed, the
funds which could be employed in succouring and gathering together the re-
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6 Thomas Moore, The life of lord Byron with his letters and journals, τόμ. 6, σ. 45.
7 Αὐτόθι: «To this project the only objection is of a domestic nature, and I shall try to

get over it; ― if I fail in this, I must do what I can where I am; but it will be always a
source of regret to me, to think that I might perhaps have done more for the cause on
the spot».



mnant, so as to alleviate in part their distresses, and enable them to find or
make a country (as so many emigrants of other nations have been compel-
led to do), would ‘bless both those who gave and those who took,’ as the bo-
unty both of justice and of mercy»8. Ἀπὸ τὴν ἴδια ἐπιστολὴ παραλείπονται
καὶ οἱ λεπτομέρειες συγκρότησης σώματος ἱκανῶν Ἄγγλων ἀξιωματικῶν
ποὺ ἔπρεπε νὰ ἀποσταλοῦν στὴν Ἑλλάδα. Σημαντικότερη ἀποδεικνύεται
ὡστόσο ἡ συμβουλευτικὴ παράγραφος πρὸς τὸ κομιτάτο γιὰ τὴν τάση τῶν
ξένων φιλελλήνων ἀξιωματικῶν νὰ θεωροῦν τόπο εὔκολης καὶ ἄνετης
ζωῆς τὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ πρόκειται γιὰ τόπο ἀπόλυτης ἔνδειας, ἀλλὰ καὶ γιὰ
τὰ παράπονα τῶν ξένων αὐτῶν ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες. Ἡ παράλειψη τῆς με-
τάφρασης εἶναι εὐνόητη ἂν παρακολουθήσουμε τὸ περιεχόμενο: «It would
also be as well that they should be aware, that they are not going “to rough
it on a beef-steak and bottle of port,” –but that Greece– never, of late
years, very plentifully stocked for a mess – is at present the country of all
kinds of privations. This remark may seem superfluous; but I have been led
to it, by observing that many foreign officers, Italian, French, and even Ger-
mans (butfewer of the latter), have returned in disgust, imagining either that
they were going up to make a party of pleasure, or to enjoy full pay, speedy
promotion, and a very moderate degree of duty. They complain, too, of ha-
ving been ill received by the Government or inhabitants; but numbers of th-
ese complainants were mere adventurers, attracted by a hope of command and
plunder, and disappointed of both. Those Greeks I have seen strenuously
deny the charge of inhospitality, and declare that they shared their pittance
to the last crum with their foreign volunteers»9. Ἂν καὶ στὸ τέλος ὁ Μπάυ-
ρον ἐπαινεῖ τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα φιλοξενίας καὶ τονίζει τὴν εὐγνώμονα διά-
θεση τῶν Ἑλλήνων πρὸς τοὺς ξένους, ἐντούτοις, ὁ Παπαδιαμάντης εὔλογα
καὶ εὔστοχα δὲν μετέφρασε τὸ τμῆμα αὐτό. 

Τὸ ἄρθρο συνεχίζει μὲ τὴ μετάφραση τῆς ἐπιστολῆς 521, ἀπὸ τὴν ὁποία
ὁ Παπαδιαμάντης ἀποκλείει λεπτομέρειες τῆς ἐξωτερικῆς ἐμφάνισης τῶν
Γερμανῶν στρατιωτῶν ποὺ συνάντησε ὁ Μπάυρον στὴν Ἰταλία, καὶ ἀλλά-
ζει τὴ σειρὰ δύο παραγράφων, εἴτε ἀπὸ ἀβλεψία εἴτε πιστεύοντας ὅτι ἐξα-
σφαλίζει καλύτερη ροὴ στὸ κείμενο.

Στὸ τελευταῖο τμῆμα τοῦ ἄρθρου δευτερεύουσες λεπτομέρειες δὲν με-
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8 Thomas Moore, ὅ.π., σ. 46.
9 Αὐτόθι, σσ. 47-48.



ταφράζονται, τόσο ἀπὸ τὰ σχόλια τοῦ Moore ὅσο καὶ ἀπὸ τὶς ἐπιστολές. Τὸ
μέρος αὐτὸ ξεκινᾶ μὲ τὸ συνδετικὸ σχόλιο τοῦ Moore μεταξὺ τῆς ἐπιστολῆς
522 («To Lady–») καὶ τῆς ἐπιστολὴ δίχως ἀρίθμηση «To the Countess of
B–»10. Τὸ κείμενο ἀφορᾶ στὴν ἀπόφαση τοῦ ποιητῆ νὰ ἔρθει στὴν Ἑλλάδα
καὶ στὴν ἐπιστολή του ἀπὸ τὴ Γένοβα πρὸς τὸν Τρελώνυ. Μὲ πλάγιους χα-
ρακτῆρες εἶναι τυπωμένη ἡ μετάφραση φράσης τῆς ἐπιστολῆς «… it is the
only place I was ever contented in I am serious;»: «Εἶναι τὸ μόνον μέρος ὅπου
ἠμπορῶ νὰ εἶμαι εὐχαριστημένος», ἡ ὁποία ἐπαναλαμβάνεται καὶ τονίζε-
ται μὲ τὴ χρήση τοῦ θαυμαστικοῦ στὸ ἀκόλουθο σχόλιο τοῦ Παπαδιαμάντη,
πάλι μὲ πλάγιους χαρακτῆρες: «Ἐκεῖ μόνον ἠμποροῦσε νὰ εἶναι εὐχαρι-
στημένος!» Ὡστόσο, τὰ italics ἀποτελοῦν μᾶλλον σχόλιο τοῦ μεταφραστῆ,
ἐφόσον ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὸ πρωτότυπο κείμενο11. Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, δί-
νεται ἔμφαση στὴν ὅλως ἰδιαίτερη σχέση τοῦ Μπάυρον μὲ τὴν Ἑλλάδα,
πράγμα ποὺ συνάδει μὲ τὸ τιμητικὸ πνεῦμα τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου, τὸ ὁποῖο
μάλιστα προκρίνει τὴ φιλελληνικὴ πλευρὰ τοῦ Μπάυρον, γιὰ τὴν ὁποίαν
ἐξάλλου ὁ ποιητὴς τιμᾶται. 

Ἕνα ἐνδιαφέρον σημεῖο ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοση τοῦ sneers ὡς «μυκτηρι-
σμούς». Θὰ μποροῦσε ἡ μετάφραση νὰ ἔχει τὴν ἀπώτερη ρίζα της στὸ χω-
ρίο τοῦ Ψαλμοῦ 77: «ἐγενήθημεν ὄνειδος τοῖς γείτοσιν ἡμῶν, μυκτηρισμὸς
καὶ χλευασμὸς τοῖς κύκλῳ ἡμῶν». Ἡ λέξη ἐμφανίζεται καὶ στὴ Γυφτο-
πούλα: «Οὔτε πεποίθησιν εἶχεν εἰς τὴν σοφίαν τῶν περὶ αὐτήν, ὅτι ἠδύναντο
νὰ τὴν διαφωτίσωσι περὶ τῆς σημασίας τοῦ πράγματος, ἐφοβεῖτο δὲ καὶ
τοὺς μυκτηρισμούς των, ἂν ἐδείκνυεν ὅτι ἐπίστευε τὴν ἐμφάνισιν ὡς πραγ-
ματικήν»(1.401).

Στὸ τμῆμα αὐτὸ ἡ παράλειψη χωρίων ἀφορᾶ στοὺς δισταγμοὺς καὶ τὸ
κακὸ προαίσθημα τοῦ Μπάυρον λίγο πρὶν τὴν ἀναχώρησή του ἀπὸ τὴν Ἰτα-
λία γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Τὰ συμβάντα καταγράφει ὁ Moore σύμφωνα μὲ μαρ-
τυρίες τῆς κόμησσας Γκουτσιόλι (Γκουτσιόλη τὴν ἀποδίδει ὁ Παπαδια-
μάντης). Δὲν μεταφράζεται ἡ ἀρχή: «For an insight into the true state of
his mind at this crisis, the following observations of one who watched him with
eyes quickened by anxiety will be found, perhaps, to afford the clearest and
most certain clue»12. «Having continued a little longer in this melancholy
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10 Αὐτόθι, σσ. 53-60.
11 Αὐτόθι, σ. 54. Τὸ σχόλιο βάσει τοῦ κειμένου τῶν Ἁπάντων καὶ ὄχι τῆς ἐφημερίδας.
12 Thomas Moore, ὅ.π., Letter 491, 494 ἀντίστοιχα, τόμ. 5, σσ. 330 καὶ 335 ἀντίστοιχα.



strain, he leaned his head upon the arm of the sofa on which they were sea-
ted, and, bursting into tears, wept for some minutes with uncontrollable fe-
e ling. Though he had been talking only with Lady B–, all who were present
in the room observed, and were affected by his emotion, while he himself,
apparently ashamed of his weakness, endeavoured to turn off attention from
it by some ironical remark, spoken with a sort of hysterical laugh, upon the
effects of «“nervousness”»13. Τὸ ἀξιοπρόσεκτο, νομίζω, σημεῖο εἶναι ἡ με-
τάφραση τοῦ «a sort of hysterical laugh» ὡς «σαρδώνιον». Ὁ Παπαδια-
μάντης μετὰ τὴ μεταφορὰ στὴν ἑλληνικὴ τῶν ἐπεισοδίων ποὺ καταδει-
κνύουν τὴν προαίσθηση τοῦ Μπάυρον σχολιάζει τὸ φυσικὸ τέτοιων
ἐνδοιασμῶν οἱ ὁποῖοι δὲν ἀφαιροῦν τίποτα ἀπὸ τὸ μέγεθος τῆς θυσίας ὑπὲρ
τῆς Ἑλλάδας.

Ἕνα ἀπὸ τὰ ἀξιοπρόσεκτα στοιχεῖα τοῦ ἄρθρου εἶναι ὁ ἐπίλογός του:
Ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ τῆς 7ης Ἰουλίου 1823 ὁ Παπαδιαμάντης σχολιάζει,
χωρὶς νὰ ἔχει μεταφράσει αὐτολεξεί, τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ φιλέλληνα ποιητῆ
γιὰ τὴν ἀποστολὴ ἑλληνικοῦ τυπογραφείου στὴν Ἑλλάδα, ἔτσι ὥστε νὰ
εἶναι πλέον δυνατὴ ἡ ἔκδοση ἐφημερίδων: «Ὁ Ἑλληνικὸς Τύπος ὀφείλει ἰδι-
αιτέραν εὐ γνωμοσύνην ἐπὶ τούτῳ εἰς τὸν μέγαν ποιητήν», κλείνει τὸ ἄρθρο
του ὁ μεταφραστὴς εὐγνωμονώντας καὶ ὁ ἴδιος τὸν ἑλληνικὸ τύπο ποὺ τοῦ
παρεῖχε, ἔναντι κοπιαστικῆς ἐργασίας, τὰ πρὸς τὸ ζῆν.

Περνώντας στὴν ἐπαφὴ τοῦ Παπαδιαμάντη μὲ τὸ ἴδιο τὸ ἔργο τοῦ
Μπάυρον, αὐτό, ὅπως καὶ ὁ φιλελληνισμός του καὶ ἡ θυελλώδης προσωπι-
κότητά του κινοῦν τὸν θαυμασμὸ τοῦ Ἕλληνα συγγραφέα. Μὲ τὸ ποιητικὸ
καὶ ὄχι τὸ φιλελληνικὸ ἔργο τοῦ Βύρωνα ἀσχολεῖται, τουλάχιστον αὐτὴν τὴν
πρόθεση δηλώνει ὁ τίτλος, τὸ πρῶτο μέρος τοῦ ἄρθρου. Ὁ τίτλος δικαιώ-
νεται ἀπὸ τὸ κείμενο: ὁ Παπαδιαμάντης θεωρεῖ τὸν Μπάυρον ὄντως ποι-
ητὴ θεσπέσιο καὶ συμβάλλει ἔνθερμα στὸ γενικότερο κλίμα θαυμασμοῦ γιὰ
τὸν φιλέλληνα καὶ ποιητή. Ἡ σχέση τοῦ Παπαδιαμάντη μὲ τὸν Μπάυρον
σαφῶς διαφεύγει ἀπὸ τὸν ἄκριτο βυρωνισμὸ τῶν περασμένων δεκαετιῶν.
Θεωρώντας τὸν Σκιαθίτη ποιητὴ τοῦ πεζοῦ λόγου, ὅπως ἤδη ἔχει τονίσει
ἡ παλαιότερη καὶ νεότερη κριτική, καὶ περαιτέρω ἀνιχνεύοντας ρομαντικὰ
στοιχεῖα στὸ ἔργο του, εἶναι δυνατὸν νὰ ἰχνηλατηθεῖ μιὰ σχέση τῶν δύο δη-
μιουργῶν, ἐκκινώντας ἀπὸ τὸν θαυμασμὸ τοῦ Παπαδιαμάντη στὸν Βύρωνα
καὶ τὸ ἔργο του. Εἶναι ἀξιοπερίεργο ὅτι στὸ πρῶτο μέρος τοῦ ἄρθρου ὁ Πα-
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παδιαμάντης δὲν ἑστιάζει στὴν ποιητικὴ ἰδιότητα καὶ στὸ ἔργο τοῦ Μπάυ-
ρον, καθὼς τὰ σχόλια εἶναι ἀφενὸς ἐξειδικευμένα, ἀφετέρου μᾶλλον ἄσχετα
πρὸς αὐτὸ καθαυτὸ τὸ ποιητικὸ ἔργο. Τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ πρώτου
μέρους τοῦ ἄρθρου –«Ποιητὴς θεσπέσιος»– καλύπτεται ἀπὸ μετάφραση βυ-
ρωνικῶν ἐπιστολῶν, ὅπως τὶς παραθέτει ὁ Μoore, ὅπου ὁ ποιητὴς ἀναφέ-
ρεται στὸν θάνατο τῆς μικρῆς κόρης του. Ὁ Παπαδιαμάντης ἐπικεντρώ-
νεται στὸ τραγικὸ αὐτὸ γεγονὸς τὸ ὁποῖο μεταφέρει μέσῳ τῶν ἐπιστολῶν
τοῦ Μπάυρον πρὸς τὸν Sir Walter Scott καὶ πρὸς τὸν Mr. Murray14. Μὲ τὴν
ἐπιλογὴ τῶν ἐπιστολῶν ποὺ μεταφράζει ἀναδεικνύει τὴν ἀρχαιογνωσία καὶ
τὴ γνώση ἱερῶν κειμένων τοῦ ἄγγλου ποιητῆ. Ἀπὸ τὸ ἐπιτάφιο ποίημα ὁ
Παπαδιαμάντης ἐπέλεξε νὰ μὴν μεταφράσει τὸν τόπο καὶ χρόνο θανάτου
τοῦ κοριτσιοῦ καὶ τὴν ἀκριβέστατη ἡλικία του, λεπτομέρειες ἀσήμαντες καὶ
κουραστικὲς γιὰ τὸ ἀθηναϊκὸ κοινό15. Τὰ παπαδιαμαντικὰ σχόλια ἐπιση-
μαίνουν, μὲ τρόπο σχεδὸν ἐμφατικό, τὴ ρομαντικὴ ποιητικὴ ἰδιότητα τοῦ
Μπάυρον (μάντις) καὶ τὴν τραγική του μοίρα λόγῳ τοῦ πρόωρου θανάτου
του, ἡ ὁποία συνδυάζεται ἐν προκειμένῳ μὲ τὸν πρόωρο ἐπίσης θάνατο τῆς
κόρης του. Σχεδὸν ὑποβάλλεται ἡ ἀντίληψη ὅτι ἡ προφητικὴ ἰδιότητα τοῦ
ποιητῆ ἐπαληθεύεται μὲ τὸ βιβλικὸ ρητὸ ποὺ ἐπιλέγει γιὰ τὸν τάφο τῆς κό-
ρης του: «Ἐγὼ ἀπελεύσομαι πρὸς αὐτήν…», ἐφόσον σὲ δύο μόλις ἔτη πε-
θαίνει καὶ ὁ ἴδιος. Στὸ τελευταῖο μέρος τοῦ ἄρθρου προστίθενται ρομαντικὰ
γνωρίσματα ποὺ συμπλέκουν τὸν δημιουργὸ μὲ τοὺς ἥρωές του μὲ διατύ-
πωση στὴν ὁποία διακρίνεται ἡ συγκίνηση καὶ ὁ θαυμασμός: ὁ Μπάυρον
εἶναι «μέγας ποιητὴς τῆς ἀβύσσου, ὁ σκοτεινὸς Κὶλδ-Ἀρόλδος, ὁ πολυ-
παθὴς καὶ πολύπλαγκτος». Ἀπὸ ὅλα τὰ παραπάνω ἐνθουσιώδης καὶ
βαθὺς προκύπτει ὁ θαυμασμὸς τοῦ Παπαδιαμάντη γιὰ τὸν Μπάυρον. 

Σχετικὰ μὲ τὸν ρομαντισμὸ νομίζω ὅτι ἔχουμε τὰ κειμενικὰ ἐρείσματα
γιὰ νὰ ὑποστηρίξουμε τὴν παρουσία ἑνὸς ἰδιοπρόσωπου παπαδιαμαντικοῦ
ρομαντισμοῦ, ποὺ ἀφενὸς συνδέεται μὲ τὶς εὐρωπαϊκὲς πηγὲς τοῦ κινήμα-
τος16 καὶ ὑποδεικνύει μία σιλλερικὴ σύνθεση τοῦ ἀφελοῦς αἰσθήματος μὲ
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14 Αὐτόθι, σ. 56.
15 Πρόκειται γιὰ τὶς φράσεις: «who died at Bagna Cavallo in Italy, April 20th, 1822».

Ἡ ἡλικία ἦταν πέντε ἐτῶν καὶ τριῶν μηνῶν (three months).
16 Σημειώνω ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης δὲν εἶχε, ἀπ’ ὅσο γνωρίζω, ἐπαφὴ μὲ τὰ θεωρη-

τικὰ κείμενα τοῦ ρομαντισμοῦ τὰ ὁποῖα μνημονεύονται ἐδῶ. Ἡ σχέση του μὲ τὸν
εὐρωπαϊκὸ ρομαντισμὸ περιορίζεται στὶς ἀγγλικὲς «πηγὲς» τοῦ κινήματος, Σαίξ-
πηρ καὶ Μπάυρον. Ἐπιπλέον, καὶ ὣς ἕνα βαθμὸ συνειδητά, οἱ δεσμοὶ τοῦ συγγρα-



τὸν συναισθηματικὸ ἀναστοχασμό, ἀφετέρου ἀποστασιοποιεῖται εἰρωνικὰ
ἀπὸ ρομαντικὲς συμβάσεις καὶ ὑπερβολές. Ἐκ παραλλήλου ὁ ρομαντισμὸς
αὐτὸς συναιρεῖται μὲ τὸν ἐπίσης ἰδιότυπο ρεαλισμὸ τοῦ συγγραφέα. Θεω-
ρώντας λοιπὸν ὅτι ὑφίσταται ἕνα τέτοιο ρομαντικὸ πλαίσιο, εἶναι δυνατὸν
μὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα νὰ ἐξεταστοῦν τὰ βυρωνικὰ παραθέματα ποὺ ἐνθέτει ὁ
Παπαδιαμάντης. Παραδειγματικὰ καὶ ἐνδεικτικὰ ἀναφέρω κοινοὺς τόπους
Παπαδιαμάντη-Μπάυρον: ἕλξη τοῦ μυστηρίου τοῦ θανάτου, φυσιολατρεία,
ἰδίως ἡ ἐπιμονὴ στὴ θάλασσα17, καὶ ἀφηγηματικὴ αὐτοσυνειδησία ποὺ συ-
νεπάγεται τὴν εἰρωνεία18. Ἐπιπλέον, ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον ὁ ἀφηγητὴς
στὸ Προσκύνημα τοῦ Τσάιλντ Χάρολντ παραγκωνίζει τὸν ἥρωά του γιὰ νὰ
ἐκφράσει στοχασμούς, μπορεῖ νὰ συσχετιστεῖ μὲ ἀντίστοιχες παπαδια-
μαντικὲς ἀφηγηματικὲς τακτικές.

Τὰ πέντε βυρωνικὰ παραθέματα στὸ ἔργο τοῦ Σκιαθίτη ἀποδεικνύουν
τὴ γνώση ἤδη ἀπὸ τὸ 1880 δύο τουλάχιστον σημαντικῶν ἔργων: Δὸν
Ζουὰν καὶ Τὸ προσκύνημα τοῦ Τσάιλντ Χάρολντ. Ἀπὸ τὸ Γ´ ἄσμα τοῦ Δὸν
Ζουὰν ὑπάρχει ἕνα χωρίο ἀπὸ «Τὰ νησιὰ τῆς Ἑλλάδος» στὸ «Ἐπιμηθεῖς
εἰς τὸν βράχον». Ἀπὸ τὸ Τσάιλντ Χάρολντ τέσσερα χωρία ἀπὸ Δ΄ Ἄσμα
στὰ: «Ὁλόγυρα στὴ λίμνη», «Τὰ Ρόδιν’ ἀκρογιάλια», ἐνῶ στὰ «Ἄψαλτος»
καὶ Ἡ Μετανάστις χρησιμοποιεῖται ἡ ἴδια στροφὴ (CLXXIX) δύο φορές.
Εἶναι ἀξιοπρόσεκτο ὅτι ἡ θάλασσα –τὸ νερὸ γενικά– ἀποτελεῖ τὴν ἀφορμὴ
ἀνάκλησης τῶν βυρωνικῶν στίχων καὶ τὸ ἰδιαίτερο σημεῖο ἐκλεκτικῆς συγ-
γένειας τῶν δύο. Οἱ ρομαντικὲς περιγραφὲς τοῦ Μπάυρον συγκινοῦν τὸν
Παπαδιαμάντη, ἐξάπτουν τὴ φαντασία του καὶ ἀνατροφοδοτοῦν τὴν ἀδυ-
ναμία του στὸ ὑγρὸ στοιχεῖο.

Στὸ μυθιστόρημα Ἡ Μετανάστις τὸ Γ´ κεφάλαιο φέρει ὡς τίτλο τμῆμα
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φέα μὲ τὸ κίνημα φαίνεται νὰ ἀποκόπτονται ἀπὸ τὸ «Χρῆστος Μηλιόνης» (1885)
καὶ μετά. 

17 Π.χ. 122η (LXXII) στροφὴ τοῦ Τσάιλντ Χάρολντ, ὅπου ὁ ἄνθρωπος ὑπάρχει ὡς μέ-
ρος μιᾶς ἑνότητας μὲ τὴ φύση, ὅπως ὁ φυσικὸς βοσκὸς στὸ «Ὄνειρο στὸ κῦμα».

18 Γιὰ τὸν ρομαντισμὸ τοῦ Παπαδιαμάντη βλ. ἐνδεικτικὰ Πέγκυ Καρπούζου, «Ἔρως-
Εἴρων: ἡ εἰρωνεία στὰ ἐρωτικὰ διηγήματα τοῦ Παπαδιαμάντη», Πρακτικὰ Β´ Διε-
θνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Ἑταιρεία Παπαδιαμαντικῶν
Σπουδῶν, Δόμος, Ἀθήνα 2002, σσ. 211-232. Ἐπίσης Ἑλ. Κωνσταντινίδου, «Ὁ Πα-
παδιαμάντης καὶ ἡ παράδοση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ρομαντισμοῦ», Πρακτικὰ Α´ Διεθνοῦς
Συνεδρίου γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Ἑταιρεία Εὐβοϊκῶν Μελετῶν, Δόμος,
Ἀθήνα 1996, σσ. 389-406.



τοῦ ἔνατου στίχου τῆς στροφῆς CLXXIX ἀπὸ τὸ τέταρτο ἄσμα τοῦ Τσάιλντ
Χάρολντ: «Without a grave, unkelled, unkoffined, and unknown», ποὺ με-
ταφέρεται ὡς: «Ἄψαλτοι, ἀσαβάνωτοι καὶ ἄγνωστοι»: ρομαντικὸ στοιχεῖο
σὲ ἕνα ἔργο μὲ σαφεῖς ρομαντικὲς ἐπιρροές. Στὸ «Ὁλόγυρα στὴ λίμνη» ἡ
ἀναφορὰ στὴν ἀκατάλυτη καὶ ἀκαταμάχητη δύναμη τῆς θάλασσας ἀνα-
σύρει ὡς τὴν ἐπιφάνεια τοῦ κειμένου τὴ βυρωνικὴ φράση: «Spuring him from
thy bosom to the skies/ And send’st him shivering in thy playful spray/ And
howling, to his gods, where haply lies/ And dashest him again to earth» ποὺ
μεταφέρεται: «[ἡ θάλασσα], τὸ μέγιστον τοῦτο θηρίον […] θὰ τὸν ἀνέρρι-
πτεν ἐξεγειρομένη ἀπὸ τῶν κόλπων της ἕως τὸ στερέωμα, ὡς λέγει ὁ Βάυ-
ρων, καὶ θὰ τὸν ἔπεμπεν ὁλολύζοντα “εἰς τοὺς θεούς του”, ἀπορρίπτουσα
αὐτὸν ὀπίσω εἰς τὴν γῆν. “Ἐκεῖ ἂς κεῖται!”.There let him lay!» (2.384). Ὁ
Παπαδιαμάντης παραλείπει ἀπὸ τὸν δεύτερο στίχο τὴ φράση: «shivering in
thy playful spray» καὶ ὁλόκληρο τὸν τέταρτο στίχο («His pitty hope in some
near port or bay»), ὡστόσο μεταφράζει ὁλόκληρη τὴν ὑπόλοιπη στροφὴ καὶ
τὴν ἐνσωματώνει ἔντεχνα στὸ κείμενο. Ἐπιλέγει νὰ θέσει σὲ εἰσαγωγικὰ
δύο μόνον φράσεις («εἰς τοὺς θεούς του» καὶ «Ἐκεῖ ἂς κεῖται») καὶ νὰ ὑπερ-
τονίσει τὴ μία («Ἐκεῖ ἂς κεῖται») καὶ μὲ τὴν παράθεσή της στὴν ἀγγλική.
Ἡ λέξη bosom (bottom) ἀποδίδεται «ἀπὸ τῶν κόλπων της». Στὰ «Ρόδιν’
ἀκρογιάλια» ὑπάρχει ἀπὸ τὸ ἴδιο ἔργο καὶ τὸ ἴδιο ἄσμα ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἑπό-
μενη στροφὴ (CLXXXI) μόνον ἡ φράση «δρυΐνους δράκοντας» τοῦ τέταρ-
του στίχου («the oak leviathans») καὶ μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες ἡ ἀπό-
δοση τῆς ἀγγλικῆς προφορᾶς σὲ εἰσαγωγικὰ «“δὴ ὦκ λεβάιαθανς” ὅπως
λέγει ὁ Μπάυρων» (4.227). Ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι συνυπάρχουν τρεῖς δια-
φορετικὲς παραπομπές (Ἡρόδοτος, Μπάυρον, Ψαλμοί), δημιουργώντας
ἕνα δυναμικὸ πεδίο ὅπου συνείρονται συνιστῶσες τοῦ ρομαντικοῦ πνεύμα-
τος σὲ μιὰ εἰρωνικὰ ἀναστοχαστικὴ παράγραφο, ἐνῶ στὴν ἑπόμενη ἐκτεί-
νεται μία ρομαντικοῦ τύπου περιγραφὴ τῆς προπολιτισμικῆς εὐδαιμονίας
στὴ φύση (ἴσως μὲ εἰρωνικὰ ὑπονομευτικὸ τρόπο). Τὸ βυρωνικὸ χωρίο στὸ
διήγημα «Ἐπιμηθεῖς εἰς τὸν βράχον» ἀποτελεῖ ἕναν ἐπίσης ἀπόλυτα αἰτιο-
λογημένο συνειρμό: ἡ ἀναφορὰ στὰ παράλια τῶν νησιῶν ἀνακαλεῖ τὸ
γνωστὸ ποίημα («Τὰ νησιὰ τῆς Ἑλλάδος») τοῦ ὁποίου ἕνας στίχος ἐνσω-
ματώνεται στὸ διήγημα πρὸς ἐπίρρωση τοῦ θαυμασμοῦ, πάλι μὲ ἀπόδοση
τῆς ἀγγλικῆς προφορᾶς «Ὤ, δὴ ἄϊλς ὂβ Γκρήϊς!… ἠτέρναλ σόμμερ γκίλδς
δὲμ γιέτ» (4.583). Ἕνα τυπικὰ ρομαντικὸ σκηνικὸ συνιστᾶ ἡ χειμερινὴ κα-
ταιγίδα καὶ ὁ θάνατος τοῦ γερο-ναυτικοῦ στὸ διήγημα «Ἄψαλτος», ὁπότε
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ἡ χρήση τοῦ ἴδιου στίχου τοῦ Μπάυρον ποὺ ἤδη εἴδαμε, εἶναι ἀπόλυτα συμ-
βατή, ἂν καὶ στὴ φράση «Ἄψαλτος, ἀσαβάνωτος,…» τὸ βυρωνικὸ «ἄγνω-
στος» («and unknown») παραφράζεται σὲ «ἀμοιρολόγητος». Ἡ ἔνθεση τῶν
στίχων τοῦ ἄγγλου ποιητῆ δὲν ἐγκαθιδρύει τὸν εἰρωνικὸ διάλογο μὲ τὸ δια-
κείμενο ἢ τὴν εἰρωνικὴ ὀπτικὴ τοῦ ἀφηγητῆ, ἀλλὰ ἐγείρει τὸ ἐρώτημα τῆς
γνώσης τοῦ Παπαδιαμάντη γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Μπάυρον καὶ τῆς σχέσης του
μὲ αὐτό. Ὡς πρὸς αὐτὸ νομίζω ὅτι στὸν βυρωνομανὴ 19ο αἰώνα δὲν ἀπο-
τελεῖ ἐξαίρεση ἀλλὰ κανόνα ἡ γνώση τῶν κύριων τουλάχιστον βυρωνικῶν
ἔργων ποὺ ἐπηρεάζουν καταλυτικὰ τουλάχιστον τὴν ἑλληνικὴ ρομαντικὴ
ποίηση τῆς ἐποχῆς. Περαιτέρω, τὴν ἐπίδραση αὐτὴ ἐνισχύει ὁ βυρωνισμὸς
ποὺ διέπει πλευρὲς καὶ τῆς ὑπόλοιπης, μὴ λογοτεχνικῆς ζωῆς. (Ἀπόδειξη:
ὁ σύλλογος Βύρων, οἱ ἀνδριάντες, τὰ ἀφιερωματικὰ ποιήματα κλπ.) Γιὰ τὸν
Παπαδιαμάντη ὅμως ὁ ἰσχυρότερος παράγοντας παραμένει ὁ θαυμασμὸς
καὶ ἡ συγγένεια μὲ τὸ βυρωνικὸ ἔργο. 

Συνοψίζοντας, ἡ ἐπικαιρότητα τοῦ ἄρθρου ἐξαιτίας τοῦ ἀνδριάντα ἀπο-
τελεῖ πρόφαση ἢ εὐκαιρία ἔκθεσης τῶν ἀπόψεων τοῦ Παπαδιαμάντη περὶ
Μπάυρον, Δύσης, ἑλληνικῆς ἐπανάστασης. Τὸ ἄρθρο, πιστεύω, πέραν τοῦ
σαφῶς ἐπικαιρικοῦ χαρακτήρα του, ἐπιβεβαιώνει τὴ δυνατότητα ἀνά-
γνωσης τοῦ παπαδιαμαντικοῦ ἔργου στὸ θεωρητικὸ πλαίσιο συγκρότησης
τῆς πολιτισμικῆς καὶ ἐθνικῆς –συλλογικῆς ἀλλὰ καὶ ἀτομικῆς– ταυτό-
τητας. Ἐκ παραλλήλου, ἡ παράθεση τῶν ὀλίγων στίχων, κατὰ τὴ γνώμη
μου τουλάχιστον, παραπέμπει στὸ ἀνοιχτὸ καὶ ἐπιδεκτικὸ μελέτης ζήτημα
τῆς, ἴσως ἀμφίθυμης, σχέσης Παπαδιαμάντη-ρομαντισμοῦ, ἐντὸς τοῦ
ὁποίου ἐντάσσεται καὶ ἡ ἐνδελεχὴς θεώρηση τῆς σχέσης Παπαδιαμάντη-
Μπάυρον.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στόχος τῆς ἀνακοίνωσής μου εἶναι ὁ ἐμπλουτισμὸς τῆς βιβλιογραφίας τῶν
γερμανόφωνων μεταφράσεων παπαδιαμαντικῶν ἔργων μὲ τὴν προσθήκη
18 λημμάτων σὲ μιὰ πρώτη σχετικὴ καταγραφὴ ποὺ εἶχε δημοσιευτεῖ ἀπὸ
ἄλλους ἐρευνητὲς τὸ 1995. Ἡ πρώτη ἐκείνη καὶ μόνη μέχρι σήμερα, ἀπ᾽
ὅσο γνωρίζω, βιβλιογράφηση πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τοὺς Φώτη Δημη-
τρακόπουλο, Λίλυ Δάκα καὶ Βασιλικὴ Καραγιάννη στὸ ἄρθρο τους «Ὁ
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης μεταφρασμένος στὰ γαλλικά, ἀγγλικὰ καὶ
γερμανικά», ποῦ δημοσιεύτηκε στὸν τέταρτο τόμο τῆς Revue des Etudes
Neohelleniques, περιοδικοῦ ὀργάνου τῆς Societe des Etudes Neohelleniques.

Μὲ τὴ σημερινὴ ἀνακοίνωση ὁ ἀριθμὸς τῶν σχετικῶν ἐγγραφῶν ἀνέρ-
χεται πλέον σὲ 26 ἔναντι τῶν 8 ποὺ εἶχε καταγράψει ἡ πρώτη ἐκείνη βι-
βλιογράφηση. Οἱ 18 αὐτὲς προσθῆκες μποροῦν, χωρὶς πρόβλημα, νὰ ἐντα -
χθοῦν στὸ προταθὲν ἀπὸ τὴν πρώτη βιβλιογράφηση ἀρχικὸ σχῆμα καὶ νὰ
δημιουργήσουν ἔτσι ἕνα ἐμπλουτισμένο σχετικὸ corpus, ἀνοιχτὸ σὲ μελ-
λοντικὲς προσθῆκες, συμπληρώσεις ἀλλὰ καὶ πιθανὲς διορθώσεις. Πεποί-
θησή μου εἶναι ὅτι τὸ corpus αὐτὸ θὰ ἐμπλουτίζεται ὄχι μόνο μὲ δημοσιεύ-
σεις μεταφράσεων ποὺ θὰ παραχθοῦν μελλοντικά, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν
ἀνακάλυψη περισσοτέρων παλαιοτέρων μεταφράσεων.

Ἡ κατάταξη τῶν νέων ἐγγραφῶν γίνεται σὲ τρεῖς ἑνότητες. Ἡ ἑνότητα
ποὺ ἀναφέρεται σὲ αὐτοτελεῖς τόμους οἱ ὁποῖοι περιέχουν ἀποκλειστικὰ
ἔργα τοῦ Παπαδιαμάντη ἐνισχύεται μὲ 3 προσθῆκες, ἡ ἑνότητα ποὺ περι-
λαμβάνει τὶς μεταφράσεις παπαδιαμαντικῶν κειμένων ποὺ συνδημοσι-
εύονται μὲ κείμενα ἄλλων συγγραφέων σὲ αὐτοτελεῖς τόμους (θεματικὲς
ἀνθολογίες ἢ ἀνθολογίες νεοελληνικοῦ διηγήματος) ἐμπλουτίζεται μὲ 13
προσθῆκες (τὴ μερίδα τοῦ λέοντος, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο), καὶ ἡ ἑνό-
τητα ποὺ καταγράφει τὶς μεταφράσεις ποὺ ἐμφανίστηκαν σὲ περιοδικὰ ἢ
ἐφημερίδες παρουσιάζει 2 νέες ἐγγραφές.



Τὰ νέα λήμματα καλύπτουν μία περίοδο ἑβδομήντα χρόνων, ἐμπλου-
τίζοντας τὴ βιβλιογραφία ὄχι μόνο πρὸς τὰ ἐμπρὸς ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ
πίσω, καὶ ἀποτελοῦν ἀδιάψευστη μαρτυρία γιὰ τὴ διάρκεια τῆς παρουσίας
ἀλλὰ καὶ τὸ αὐξανόμενο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ παπαδιαμαντικὸ ἔργο στὴ γερ-
μανόφωνη βιβλιογραφία. Σημαντικὴ εἶναι ἡ πύκνωση ποὺ σημειώνουν οἱ
σχετικὲς καταγραφὲς καὶ στὸν αἰώνα μας.

Εἶναι προφανές, ἑπομένως, ὅτι ἡ παράθεση τῶν ἐγγραφῶν κατὰ χρο-
νολογικὴ σειρὰ ἐμφανίσεως τῶν μεταφράσεων ἐπιτρέπει παρατηρήσεις
στατιστικοῦ χαρακτήρα ποὺ ἀφοροῦν στὶς πυκνώσεις ἢ τὶς ἀραιώσεις τῆς
παρουσίας τοῦ παπαδιαμαντικοῦ ἔργου.

Πρέπει ἐπίσης νὰ διευκρινίσουμε ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν νέων λημμάτων ἀντι-
στοιχεῖ σχεδὸν σὲ ἰσάριθμες μεταφραστικὲς μονάδες (μεταφραστικὴ μο-
νάδα ὀνομάζω μία συγκεκριμένη μετάφραση ἀνεξαρτήτως τοῦ ἀριθμοῦ
ἀναδημοσιεύσεών της, αὐτοτελῶς, σὲ ἀνθολογίες ἢ σὲ περιοδικά), ἐνῶ καὶ
στὰ 8 λήμματα τῆς πρώτης βιβλιογραφίας οἱ μεταφραστικὲς μονάδες ἀνέρ-
χονταν σὲ 7. Ἡ διαπίστωση αὐτὴ ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, ἀφοῦ δείχνει ὅτι
ἡ διάρκεια τῆς παρουσίας τοῦ συγγραφέα δὲν βασίζεται σὲ ἀναδημοσιεύ-
σεις, ἀλλὰ σὲ νέες κάθε φορὰ μεταφράσεις, ἀκόμα κι ἂν αὐτὲς ἀφοροῦν σὲ
ἤδη μεταφρασμένα στὴ γερμανικὴ γλώσσα κείμενα τοῦ Παπαδιαμάντη.
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Ὁ ἀστερίσκος στὶς ἐγγραφὲς 8, 10 καὶ 12 σημαίνει τὴν ἀποσπασματικὴ μετάφραση
τῶν συγκεκριμένων ἔργων.
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Die Liebe im Schnee (2001).

Περιοδικὸ Philia II (2000-2001), σσ. 35-37 (übers.: Isabela Schwaderer).

2001 2. Ὑπὸ τὴν βασιλικὴν δρῦν (1901).
Unter der Königlichen Eiche (2001).

Περιοδικὸ die Horen. Zeitschrift fur Literatur, Kunst und Kritik, Band
2/2001. Ausgabe 202 [Ἀφιερωματικὸ τεῦχος στὴν νεοελληνικὴ λογοτεχνία
μὲ τίτλο Griechische Literatur aus zwei Jahrhunderten. Ausgewählt von Niki
Eideneier & Torsten Israel], σσ. 28-31 (übers.: Carl Wefelmeier).

Ἡ συνολικὴ βιβλιογραφία περιέχει πλέον 26 ἐγγραφές (8 ἀπὸ τὸ 1995 καὶ
18 σημερινὲς προσθῆκες), ποὺ ἀντιστοιχοῦν σὲ 24 μεταφραστικὲς μονάδες
οἱ ὁποῖες μὲ τὴ σειρά τους ἀντιστοιχοῦν σὲ 19 παπαδιαμαντικὰ κείμενα
(ἀφοῦ πέντε διηγήματα ἔχουν μεταφραστεῖ δύο φορές).

Τὰ 19 ἔργα τοῦ Παπαδιαμάντη ποὺ ἔχουν μεταφραστεῖ στὴ γερμανικὴ
γλώσσα εἶναι τὰ ἑξῆς, κατὰ χρονολογικὴ σειρὰ δημοσιεύσεως τῶν ἑλλη-
νικῶν κειμένων (μὲ πλάγια στοιχεῖα στὸν σχετικὸ πίνακα τὰ ἔργα ποὺ
ὑπάρχουν ἀποκλειστικὰ στὰ λήμματα τῆς πρώτης βιβλιογραφίας τοῦ
1995).

ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ 19 ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Οἱ Ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν
Ὑπηρέτρα
Ἡ Σταχομαζώχτρα
Παιδικὴ Πασχαλιὰ
Φτωχὸς Ἅγιος
Στὸ Χριστὸ στὸ Κάστρο
Λαμπριάτικος ψάλτης
Ἡ Νοσταλγὸς
Πατέρα στὸ σπίτι!

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 411



Ὁ Ἔρωτας στὰ χιόνια
Ὄνειρο στὸ κῦμα
Ἡ Φαρμακολύτρια
Ὑπὸ τὴν βασιλικὴν δρῦν
Ἡ Φόνισσα
Ὁ Ἀλιβάνιστος
Τὰ Πτερόεντα δῶρα
Τὰ Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια
Τὸ Μυρολόγι τῆς φώκιας
Νεκρὸς ταξιδιώτης

Ἡ συμπληρωμένη βιβλιογραφία μᾶς προσφέρει καὶ ὁρισμένα ἐνδιαφέ-
ροντα στατιστικὰ στοιχεῖα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ἐγγραφές: 26
Μεταφραστικὲς μονάδες: 24
Ἔργα: 19
Ἔργα μεταφρασμένα ἅπαξ: 14
Ἔργα μεταφρασμένα δίς: 5
(Ἡ Σταχομαζώχτρα, Ὄνειρο στὸ κῦμα, Τὸ Μυρολόγι τῆς φώκιας, Ὁ Ἔρωτας στὰ
χιόνια, *Ἡ Φόνισσα)

Κατανομὴ τῶν ἐγγραφῶν ἀνὰ δεκαετίες

1911-1920: 1
1921-1930: 0
1931-1940: 1
1941-1950: 1
1951-1960: 3
1961-1970: 2
1971-1980: 0
1981-1990: 3
1991-2000: 6
2001-2010: 9
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Κατανομὴ τῶν μεταφρασμένων ἔργων ἀνὰ δεκαετίες δημοσιεύσεως τῶν
πρωτοτύπων κειμένων

1881-1890: 3
1891-1900: 9
1901-1910: 7

Θεματικὲς προτιμήσεις ἐπὶ 19 μεταφρασμένων ἔργων

Χριστουγεννιάτικα, πρωτοχρονιάτικα: 6
Πασχαλινά: 3
Ὑπόλοιπα: 10
Μεταφράσεις ποὺ διατηροῦν τὸν τίτλο τοῦ πρωτοτύπου: 16
Μεταφράσεις ποὺ παραλάσσουν τὸν τίτλο τοῦ πρωτοτύπου: 3

Μεταφραστὲς ποὺ ἔχουν μεταφράσει περισσότερα τοῦ ἑνὸς παπαδιαμαν-
τικὰ ἔργα:

Andrea Schellinger: 4
Bernard Vonderlage: 3
Carl Wefelmeier: 2
Isabella Schwaderer: 2
Ute & Konstantinos Leontopoulos: 2
Helga Köpstein: 2

Συνολικὰ 14 ἔργα ἔχουν μεταφραστεῖ ἅπαξ καὶ 5 δύο φορές, τὰ ἔργα:
Ἡ Σταχομαζώχτρα, Ὄνειρο στὸ κῦμα, Τὸ Μυρολόγι τῆς φώκιας, Ὁ
Ἔρωτας στὰ χιόνια καί, ἐν μέρει, Ἡ Φόνισσα.

Ἡ κατανομὴ τῶν 26 ἐγγραφῶν ἀνὰ δεκαετίες δημοσιεύσεως (καλύ-
πτονται συνολικὰ 93 χρόνια ἀπὸ τὸ 1917 ὣς τὸ 2010) παρουσιάζει μιὰ ἰδι-
αίτερη πύκνωση κατὰ τὶς δύο τελευταῖες δεκαετίες καὶ ὑπερπροσφορὰ κατὰ
τὴν πρώτη δεκαετία τοῦ αἰώνα μας, ἡ ὁποία ἀρχίζει μὲ τὸ ἔτος 2001 (ἔτος
ποὺ ἡ Ἑλλάδα ἦταν τιμώμενη χώρα στὴ Διεθνὴ Ἔκθεση Βιβλίου τῆς
Φραγ κφούρτης), ὁπότε καὶ ἔχουμε 5 δημοσιεύσεις μεταφράσεων ἔργων τοῦ
Παπαδιαμάντη. Ὄχι λοιπὸν μόνο ἀνανεούμενο ἀλλὰ καὶ αὐξανόμενο ἐνδια-
φέρον γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη.

Στὶς θεματικὲς προτιμήσεις κυριαρχοῦν τὰ χριστουγεννιάτικα - πρω-
τοχρονιάτικα κείμενα.
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Οἱ μεταφράσεις ποὺ διατηροῦν τὸν τίτλο τοῦ πρωτοτύπου εἶναι 16, ἐνῶ
3 τὸν παραλάσσουν λιγότερο ἢ περισσότερο ἀνὰ περίπτωση (Στὸ Χριστὸ στὸ
Κάστρο: Die Heilige Nacht auf dem Berg, Λαμπριάτικος Ψάλτης: Der
säumige Ministrant der Osterfrühmesse, Ἡ Νοσταλγός: Das Heimweh der
Ljaljo).

Τέλος, ὑπάρχουν μεταφραστὲς ποὺ ἔχουν μεταφράσει περισσότερα τοῦ
ἑνὸς ἔργα τοῦ Παπαδιαμάντη. 

Κυρίαρχη εἶναι ἡ θέση τῆς Andrea Schellinger, ἐνῶ ἡ τελευταία δε-
καετία ἀνέδειξε, κατὰ τὴ γνώμη μου, ἕναν ἐξαίρετο μεταφραστὴ τοῦ Πα-
παδιαμάντη, τὸν Carl Wefelmeier (Ὑπὸ τὴν βασιλικὴν δρῦν, Νεκρὸς τα-
ξιδιώτης).

Ἡ ἀνακοίνωση αὐτὴ ἔχει βιβλιογραφικὸ περιεχόμενο καί, κανονικά, στὸ
χῶρο αὐτῆς τῆς ταπεινῆς ἀλλὰ τόσο χρήσιμης ἐργασίας θὰ ἔπρεπε νὰ πε-
ριοριστεῖ. Ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ ὅμως, δειγματοληπτικὰ καὶ μὲ ἐξαιρετικὴ
συντομία, νὰ ἀναφερθῶ σὲ κάποιες ἀπὸ τὶς μεταφράσεις ποὺ καταγράφουν
οἱ νέες ἐγγραφὲς τῆς βιβλιογραφίας, ξεπερνώντας, ἴσως, τὰ νόμιμα ὅρια
αὐτῆς τῆς ἀνακοίνωσης. Προλαβαίνω τυχὸν ἐνστάσεις μὲ τὴν προειδο-
ποίηση ὅτι οἱ σύντομες παρατηρήσεις ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν δὲν ἀνήκουν
οὔτε σὲ ἐπαγγελματία μεταφραστὴ οὔτε, πολὺ περισσότερο, σὲ θεωρητικὸ
τῆς μετάφρασης, στὸ χῶρο τῶν ὁποίων σὲ καμία περίπτωση δὲν σκοπεύουν
νὰ ὑπεισέλθουν.

Ο Bernard Vonderlage εἶναι ὁ μεταφραστὴς τῶν τριῶν ἀρχαιοτέρων ἀπὸ
ὅσες μεταφράσεις καταγράφουν οἱ σημερινὲς προσθῆκες. Ἀξίζει, νομίζω,
νὰ σταματήσουμε στὴ μετάφραση τοῦ Λαμπριάτικου ψάλτη (1952) ποὺ
συνεκδόθηκε μὲ ἄλλα 6 πασχαλινὰ ἀφηγήματα, ποὺ ἐπέλεξε ὁ μεταφρα-
στής, στὸ θεματικὸ τόμο-ἀνθολογία Das Griechische Osterfest.

Πρώτη παρατήρηση. Ἡ μετάφραση ἀρχίζει ἀπὸ τὸ «Ἀλλ᾽ ὁ ἥρως τοῦ
παρόντος διηγήματος εἶναι ὁ κυρ-Κωνσταντὸς ὁ Ζ᾽μαροχάφτης». Παρα-
λείπεται δηλαδὴ ὁλόκληρη ἡ ἐκτενὴς εἰσαγωγή, ποὺ συνιστᾶ τὸ σημαντι-
κότερο ἴσως θεωρητικὸ καὶ αὐτοαναφορικὸ κείμενο τοῦ Παπαδιαμάντη. Ἡ
παράλειψη τῆς εἰσαγωγῆς ὄχι μόνο στερεῖ τὸν γερμανόφωνο ἀναγνώστη
ἀπὸ τὸ ἐκπληκτικὸ αὐτὸ κείμενο (μιὰ προσωπικὴ «Ὁμολογία πίστεως»),
ἀλλὰ ἀφαιρεῖ καὶ τὴν ἀμφισημία ἢ τὴν πολυσημία ἀπὸ τὸν τίτλο «Λαμ-
πριάτικος ψάλτης» ποὺ δὲν σημαίνει μόνο τὸν ἥρωα τοῦ διηγήματος ἀλλὰ
καὶ τὸν ἴδιο τὸν Παπαδιαμάντη.
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Κατόπιν τούτων, καὶ ἐρχόμαστε ἔτσι στὴ δεύτερη παρατήρηση, δὲν μᾶς
ξενίζει ἰδιαίτερα τὸ γεγονὸς τῆς τροποποίησης τοῦ τίτλου στὴ μετάφραση.
«Ὁ Λαμπριάτικος ψάλτης» γίνεται «Der säumige Ministrant der Oster -
frühmesse», ἤτοι «Ὁ ἀργοπορημένος διάκονος τῆς Πασχαλινῆς Λειτουρ-
γίας».Ἔτσι ὁ τίτλος ἀφορᾶ ἀποκλειστικὰ στὸν κυρ-Κωνσταντὸ τὸ Ζ᾽μα-
ροχάφτη καὶ τονίζει τὸ γεγονὸς τῆς ἀργοπορίας, βάζοντας σὲ δεύτερη θέση
καὶ τὸ «ψάλτης», ἀλλὰ καὶ τὸ «Λαμπριάτικος».

Τρίτη παρατήρηση. Στὴ μετάφραση παραλείπονται πολλὰ τμήματα τοῦ
διηγήματος. Οἱ ἀφαιρέσεις αὐτὲς δὲν περιορίζονται μόνο σὲ λέξεις, φράσεις
καὶ ἐπουσιώδεις λεπτομέρειες, ἂν ὑπάρχουν τέτοιες στὸν Παπαδιαμάντη.
Ἀφαιροῦνται ὁλόκληρες παράγραφοι, κάποτε καὶ ὁλόκληρες σελίδες.
Συχνὲς εἶναι ἐπίσης οἱ συντμήσεις καὶ οἱ περιληπτικὲς ἀποδόσεις τοῦ
πρωτοτύπου.

Ἀνάμεσα στὰ τμήματα ποὺ παραλείπονται εἶναι καὶ ἡ γνωστὴ πα-
ρέκβαση τοῦ ἀφηγητῆ μὲ τὴν ὁποία ὁ Παπαδιαμάντης ἀσκεῖ κριτικὴ στὴ
μουσειοποίηση τῆς βυζαντινῆς τέχνης. 

Ὕψιστε Θεέ! εἰς Μουσεῖον, ὡς νὰ εἶχε παύσει ν᾽ ἀσκῆται εἰς τὸν τόπον τοῦτον
ἡ χριστιανικὴ λατρεία, καὶ τὰ σκεύη αὐτῆς ν᾽ ἀνῆκον εἰς θαμμένον παρελθόν,
καὶ νὰ ἦσαν ἀντικείμενον περιεργείας!… Ἵλεως γενοῦ αὐτοῖς, Κύριε! (2.524)1.

Γενικότερα στὴ μετάφραση παρατηρεῖται μία διάθεση τοῦ μεταφραστῆ
νὰ ἀμβλυνθοῦν ὁρισμένες παρατηρήσεις τοῦ πρωτοτύπου, κάποτε καὶ μία
πιετιστικὴ ἀντίληψη περὶ τῆς εὐλαβείας.

Παραλείπονται ἀκόμη εὐφρόσυνα στιγμιότυπα, ὅπως αὐτὸ ποὺ κατα-
γράφει τὸν διάλογο μεταξὺ τοῦ ἱερέα καὶ τῆς Μαθηνῶς.

Τότε ἡ θειὰ τὸ Μαθηνὼ ἤρχισε σιγὰ-σιγὰ νὰ ψάλλῃ (2.525).

Da fasste Tante Mathino Mut und hub mit zaghaft leiser Stimme diesen Kanon
zu singen an.

Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις καὶ ὀψόμεθα, τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς Ἀνα-
στάσεως, κτλ.
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Εἶναι ἀληθὲς ὅτι ἡ ἀκριβὴς προφορὰ εἰς τὸ στόμα της ἦτο Καθαρθῶμεν τὰς
ἰσθήσεις κὶ οὐψόμεθα…2

–Αὐτὸ τὸ εἴπαμε, βλοημένη, ἔκραξεν ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ βήματος
(2.525).

«Das haben wir ja schon gesungen!» ertönte die Stimme des Geistlichen hin-
ter dem Allerheiligsten.

Πλῆθος παραλείψεων παρατηρεῖται καὶ σὲ λαϊκές, ἐκκλησιαστικὲς ἢ
καὶ μοναστηριακὲς ἐκφράσεις, ποὺ πυκνὰ διανθίζουν τοὺς διαλόγους τοῦ
πρωτοτύπου. 

Θυγατέρας […] τοῦ εἶχεν ἀφήσει πλησμονὴν ἡ μακαρίτισσα ἡ πρεσβυτέρα,

Tochter […] hatte ihn zwar seine Gattin in stattlicher Zahl geschenkt

πέντε τὸν ἀριθμόν, ἂς εἶχαν ζωήν, ὁποὺ δὲν ἔπαυαν ἀενάως νὰ μεγαλώνουν
(2.517).

Funf waren es, sie wuchsen von Tag zu Tag

Ὁ ἱερεὺς ἤρχισε ν᾽ ἀγανακτῇ.

Da wurde der Geistliche doch recht unwillig:

–Ὁ ἀσυνείδητος! ὁ μωρός… Ἥμαρτον, Κύριε! «Ἀνθρώπους καὶ κτήνη»
(2.523).

«Ein gewissenloser Mensch ist dieser Konstantos und einfältig noch dazu! Ich
habe gesündigt, o Herr!»

κουτσοὶ-στραβοὶ στὸν Ἁι-Παντελεήμονα! Εὐλόγησον, πατέρες! (2.532).

“Jeder Hans und Franz kommt jetzt zu unserem Kloster! Das ist ein Elend!»

Τέταρτη παρατήρηση. Παρὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀφαιρέσεων, τὸ γερμανικὸ
κείμενο εἶναι ἐξίσου ἐκτεταμένο μὲ τὸ ἑλληνικό. Αὐτὸ ὀφείλεται στὴ μεγάλη
ἔκταση τῶν προσθηκῶν τοῦ μεταφραστῆ ποὺ εἶναι κυρίως δύο εἰδῶν: 

α) Προσθῆκες ποὺ ἀποδίδουν στὰ γερμανικὰ ὁλόκληρο τὸ κείμενο τρο-
παρίων, εὐαγγελικῶν περικοπῶν κλπ. (στὰ ὁποῖα τὸ πρωτότυπο ἀναφερό-
ταν συνθηματολογικὰ μὲ τὶς δύο ἢ τρεῖς πρῶτες λέξεις τῶν κειμένων):
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2 Μὲ πλάγια στοιχεῖα τὰ τμήματα τῶν παπαδιαμαντικῶν κειμένων ποὺ παραλείπονται
στὶς μεταφράσεις.



Ὁ ἱερεὺς ἔβαλεν εὐλογητόν, ἔψαλε μόνος του τὴν παννυχίδα…

Der Geistliche hatte schon die Messe begonnen, sang alle Gesange bis Mitternacht.
Er sang:

Lobe, meine Seele, den Herrn!
Gepriesen seist du, o Herr!
Lobe den Herrn, meine Seele,
Und alles, was in mir lebt, seinen heiligen Namen3.

… ὅλον τὸ Κύματι Θαλάσσης, ἐθυμίασεν, ἔκαμεν ἀπόλυσιν (2.525).

Allein, ganz allein, sang er auch den Kanon: «Die Söhne der Geretteten bargen
in der Erde sanft, so sanft, wie die Woge auf den Sand des Ufers rollt, den, der
einst den grimmigen Verfolger in den Abgrund bannte», schwenkte das Wei-
hrauchfass, beendete dann die Messe 

Ὁ ἱερεὺς ἀνέγνω ἀργὰ τὸ κατὰ Μᾶρκον Διαγενομένου τοῦ Σαββάτου (2.525).

Langsam, eindrucksvoll verlas der Geistliche die Worte des Markusevangeliums:
«In jener Zeit kauften Maria Magdalena, Maria, des Jacobus Mutter, und Salome
Spezereien, um hinzugehen und Jesum zu salben. Und sie kamen am ersten Tage
der Woche in der Fruhe zum Grabe, da die Sonne eben aufgegangen war…»

Εἶναι φανερὸ ἀπὸ τὸν μεγάλο ἀριθμὸ αὐτοῦ τοῦ τύπου τῶν προσθηκῶν
ὅτι ὁ μεταφραστὴς ἐπιδιώκει νὰ μεταφέρει ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερα ὁλο-
κληρωμένα κείμενα τῆς ὀρθόδοξης ἀναστάσιμης ἀκολουθίας, ἀφοῦ καὶ
στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ τόμου προειδοποιεῖ ὅτι στόχος του εἶναι νὰ φέρει τὸν
ἀναγνώστη σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ ὀρθόδοξο ἑλληνικὸ Πάσχα καὶ αὐτὸ τὸν στόχο
θέλουν νὰ ἐξυπηρετήσουν ἢ καὶ νὰ εἰκονογραφήσουν τὰ ἀφηγήματα ποὺ
ἐπέλεξε νὰ μεταφράσει. Ἂν ἡ ὑπερβολὴ τέτοιων προσθηκῶν κάνει τὸ διή-
γημα νὰ ἀσθμαίνει, δὲν εἶναι κάτι ποὺ φαίνεται νὰ τὸν ἀπασχολεῖ ἰδιαίτερα.

β) μεγάλης ἐκτάσεως προσθῆκες πραγματολογικοῦ χαρακτήρα ποὺ
κάποτε κινδυνεύουν νὰ ὁδηγήσουν σὲ γενικεύσεις τουριστικοῦ χαρακτήρα,
ὅπως ἡ μεγάλη προσθήκη ποὺ ἀναφέρεται στὸ ἀναστάσιμο φιλί, καὶ βε-
βαίως ἀπουσιάζει ἀπὸ τὸ παπαδιαμαντικὸ κείμενο. 

… ἔψαλεν ὁ ἴδιος ὅλον τὸν Κανόνα, ἔμελλε δὲ νὰ μεταβῇ εἰς τοὺς Αἴνους καὶ
ν’ ἀρχίσῃ τὸν ἀσπασμόν, ὅταν εἷς τῶν βοσκῶν… (2.527)
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Er sang nun allein den ganzen Kanon, musste darauf zu den letzten Psalmen Da-
vids ubergehen. Dann sollten alle, die in der kleinen Kirche sich versammelt hat-
ten, der Bruder dem Bruder, die Schwester der Schwester, der Freund dem Fre-
unde durch den Kuss der Versöhnung bekunden, dass sie einander in christlicher
Liebe verzeihen. Alles, was der eine dem anderen Böses getan, sollte vergessen,
vergeben sein. Da kam ein Hirte…

Τέλος, ἡ γερμανικὴ μετάφραση τελειώνει μὲ τὸ τέλος τῆς λειτουργίας.

Ἔψαλεν εἰς ὅλην τὴν λειτουργίαν, μὲ ὅλον τὸ πέσιμόν του καὶ τὸ πόνεμά του
(Β, 537).

Sang die ganze Liturgie trotz der Schmerzen, die ihm der Sturz verursacht hatte.

Παραλείπονται δηλαδὴ ὁλόκληρες οἱ τελευταῖες σελίδες τοῦ διηγήμα-
τος, ὡς ἐὰν τὸ τερπνὸ Πάσχα, ἡ γιορτὴ καὶ ἡ πανήγυρις νὰ τελείωναν ἐκεῖ.
Στὴ μετάφρασή του ἑπομένως τὸ παπαδιαμαντικὸ διήγημα παρουσιάζεται
ἄπουν καὶ ἀκέφαλον, γιὰ νὰ μνημονεύσουμε τὸν Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο.

Τὸ ἀριστουργηματικὸ διήγημα τοῦ Παπαδιαμάντη «Ὁ Ἔρωτας στὰ χιό-
νια» ἔχει μεταφερθεῖ δύο φορὲς στὴ γερμανικὴ γλώσσα. Καὶ μόνο του τὸ
γεγονὸς ἀποτελεῖ πειρασμὸ ἀναφορᾶς. Ἡ παλαιότερη μετάφραση δὲν ἀνα-
φέρει τὸν χρόνο ἔκδοσης, πρέπει ὅμως νὰ δημοσιεύτηκε γύρω στὰ μέσα τῆς
δεκαετίας τοῦ 1980 (1984 ἢ 1985, κατὰ δήλωση τῆς ὑπεύθυνης τοῦ ἐκδο-
τικοῦ οἴκου). Μεταφραστὴς ὁ Λαυρέντιος Γκεμερέϋ (1931-1989), Αὐ -
στριακὸς φιλέλληνας, θεολόγος, φιλόσοφος, κοινωνιολόγος, ἱερέας τῆς
ρω μαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καί, κατὰ δήλωσή του, πολιτιστικὸς πρό-
σφυγας ἐν Ἑλλάδι. Ἡ μετάφραση βρίσκεται σὲ μιὰ ἀνθολογία διηγημά-
των ποὺ φέρει τὸν τίτλο Griechische Geschichten. Anthologie neugriechi-
schen Erzählungen. Ὅλα τὰ διηγήματα ἐπιλέχτηκαν καὶ μεταφράστηκαν
ἀπὸ τὸν Gyömörey. Ἡ δεύτερη μετάφραση ἔρχεται περίπου 16 χρόνια ἀρ -
γότερα, τὸ σημαδιακὸ ἔτος 2001. Τὸ κείμενο δημοσιεύεται στὸ περιοδικὸ
Philia, ὄργανο τῆς Griechisch-deutsche Gesellschaft, περιοδικὸ ποὺ ἐξα-
κολουθεῖ νὰ ἐκδίδεται ὣς σήμερα ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ καθηγητῆ Εὐάγ-
γελου Κωνσταντίνου. Μεταφράστρια εἶναι ἡ Isabella Schwaderer. Ἡ συγ-
κεκριμένη μετάφραση δὲν ἀποτελεῖ μιὰ συγκυριακὴ ἐνασχόληση τῆς
Schwaderer μὲ τὸ παπαδιαμαντικὸ ἔργο. Ἡ ἴδια δημοσίευσε στὸ ἴδιο πε-
ριοδικὸ καὶ τὸ μελέτημα «Idylle und verlorene Unschuld. Alexandros Pa-
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padiamantis und Giovanni Verga: Erzählen am Rände der Moderne». Ἡ ἴδια
εὐθύνεται καὶ γιὰ τὴν μετάφραση τοῦ διηγήματος «Τὰ Ρόδιν᾽ ἀκρογιάλια»
ποὺ κυκλοφόρησε τὴν ἴδια χρονιὰ ἀπὸ τὶς ἰδιαίτερα ἐκλεκτικὲς ἐκδόσεις Ma-
nesse, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ μετάφραση τοῦ δοκιμίου τοῦ Ὀδυσσέα Ἐλύτη Ἡ μα-
γεία τοῦ Παπαδιαμάντη (Die Magie des Papadiamantis).

Ἄς μου ἐπιτραποῦν κάποιες παρατηρήσεις.
α) Ὁ τίτλος τοῦ Gyömörey εἶναι «Eros im Schnee», ὁ τίτλος τῆς

Schwa derer «Die Liebe im Schnee». Ὁ πρῶτος τίτλος εἶναι πλησιέστερος
στὴν ἠθελημένη παπαδιαμαντικὴ ἀμφισημία τοῦ πρωτοτύπου. Ὁ τίτλος δὲν
ἀφορᾶ μόνο ἕνα πραγματικὸ ἢ ἰδεατὸ ἐρωτικὸ ἐπεισόδιο ἀλλὰ κυρίως
ἀφορᾶ στὸν μπαρμπα-Γιαννιὸ τὸν Ἔρωντα, καὶ αὐτὸ σὲ καμία περίπτωση
δὲν μπορεῖ νὰ τὸ σημάνει ἡ ἔτσι κι ἀλλιῶς ἀποδυναμωμένη, σὲ σχέση μὲ
τὸ πρωτότυπο, φράση «Die Liebe im Schnee».

β) Τὸ διήγημα τελειώνει μὲ τὸ κυριολεκτικὰ ἀποθεωτικὸ τριμερὲς σχῆ -
μα «ἐνώπιον τοῦ Κριτοῦ, τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερῶν, τοῦ Τρισαγίου». Ὁ Gyö -
mörey μένει πιστὸς σὲ αὐτὸ τὸ σχῆμα, ἀλλὰ καὶ στὸ ρυθμὸ τοῦ «vor dem
Richter zu escheinen, vor dem Alten der Tage, dem dreimal Heiligen». Στὴν
Schwaderer ὁ μεσαῖος ὅρος τοῦ τριαδικοῦ σχήματος μετατοπίζεται ἀπὸ τὴν
ἀναφορὰ στὸ Θεὸ Πρόσωπο στὴν πράξη, στὴν ἡμέρα τῆς Κρίσης: «Unter
die Audgen des Richters, trete, am Jungsten Tag, vor den dreimal Heiligen».
Ὁ Παλαιὸς τῶν Ἡμερῶν ἀντικαθίσταται ἀπὸ τὴν Δευτέρα Παρουσία.

Καὶ ὁ μπαρμπα-Γιαννιὸς ἄσπρισεν ὅλος, κ᾽ ἐκοιμήθη ὑπὸ τὴν χιόνα, διὰ νὰ
μὴ παρασταθῇ γυμνὸς καὶ τετραχηλισμένος, αὐτὸς καὶ ἡ ζωή του καὶ αἱ πρά-
ξεις του, ἐνώπιον τοῦ Κριτοῦ, τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερῶν, τοῦ Τρισαγίου (3.110).

… vor dem Richter zu erscheinen, vor dem Alten der Tage, dem dreimal Hei-
ligen. (G)

… unter die Augen des Richters, trete, am Jungsten Tag, vor den dreimal Hei-
ligen. (S)

γ) Δὲν γνωρίζω ἂν ἡ Scwaderer εἶχε ὑπόψη τὴ μετάφραση τοῦ Gyö -
mörey. Σὲ πολλὰ σημεῖα ἐπιλέγει διαφορετικὲς μεταφραστικὲς λύσεις ἀπὸ
ἐκεῖνον, χρησιμοποιεῖ ἕναν καθαρότερο γερμανικὸ λόγο ἀπὸ τὸν ἀρκετὰ δια-
λεκτικὸ Αὐστριακὸ ὁμότεχνό της. Ὅμως ὑπάρχει ἕνα σημεῖο ποὺ θὰ πρέ-
πει νὰ ἀποδοθεῖ εἴτε σὲ ἐξάρτηση τῆς δεύτερης ἀπὸ τὸν πρῶτο εἴτε σὲ μία
πολὺ περίεργη ταύτιση παρανοήσεων καὶ τῶν δύο.
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Ἡ τελικὴ ρήση τοῦ μπαρμπα-Γιαννιοῦ (ἢ τοῦ ἀφηγητῆ ποὺ ἀναλαμ-
βάνει τὸν λόγο ἐκείνου) ἀμέσως μετὰ τὴν ἀριστουργηματικὴ φράση «Εὕρι-
σκε φρικώδη ζέστην εἰς τὴν χιόνα» εἶναι: «Εἶχαν οἱ φωτιὲς ἔρωτα!…
Εἶχαν οἱ θηλιὲς χιόνια!», ἡ φρικώδης διαπίστωση ποὺ ἐπαναφέρει τὸ σχῆμα
τῆς εὐχῆς ποὺ εἶχε προηγηθεῖ: «– Νὰ εἶχαν οἱ φωτιὲς ἔρωτα!… Νὰ εἶχαν
οἱ θηλιὲς χιόνια…».

Ὁ Gyömörey ὅμως ἐξακολουθεῖ νὰ χρησιμοποιεῖ τὴν εὐχετικὴ «Wenn
die Flammen Eros hatten!… Wenn die Fallen Schnee hätten!…» ἀντὶ τῆς τε-
λικῆς ὁριστικῆς τοῦ πραγματικοῦ, παρανοώντας ἔτσι θεμελιωδῶς τὸ πρω-
τότυπο καὶ ἀνατρέποντας τὴν τελικὴ νοηματοδότησή του. Ἡ Schwaderer,
16 χρόνια ἀργότερα, ἐπαναλαμβάνει τὸ ἴδιο σφάλμα («Hätte das Feuer
Liebe!… Hätten doch die Schlingen Schnee!»), ὄχι ἁπλῶς ἀποδυναμώνον-
τας τὸ τέλος τοῦ διηγήματος ἀλλὰ ἐπίσης ἀνατρέποντας τὸ νόημα καὶ κα-
ταργώντας τὶς προοπτικές του.

–Νὰ εἶχαν οἱ φωτιὲς ἔρωτα!… Νὰ εἶχαν οἱ θηλιὲς χιόνια… (3.109)

«Hätte Eros Flammen… Hätten die Fallen Schnee…» (G)

– Hätte doch das Feuer Liebe!… Hätten doch die Schlingen Schnee… (S)

«Εἶχαν οἱ φωτιὲς ἔρωτα!… Εἶχαν οἱ θηλιὲς χιόνια!» (3.110)

«Wenn die Flammen Eros hätten!… Wenn die Fallen Schnee hätten!…» (G)

«Hätte das Feuer Liebe!… Hätten doch die Schlingen Schnee!» (S)

Ἡ νεοελληνικὴ λογοτεχνία ὀφείλει πολλὰ στὴν Andrea Schellinger γιὰ
τὴ γνωστοποίησή της στὸ γερμανόφωνο κοινό. Ἐδῶ θὰ ἀναφερθοῦμε στὴν
πρώτη ἀπὸ τὶς προσθῆκες ποὺ παρουσίασε ἡ σημερινὴ ἀνακοίνωση, στὴ με-
τάφραση τοῦ διηγήματος «Στὸ Χριστὸ στὸ Κάστρο». Πρόκειται γιὰ μιὰ
δουλειὰ τεχνίτη, τολμῶ νὰ πῶ τὴν ἀρτιότερη ἀπὸ τὶς μεταφράσεις ποὺ κα-
ταγράφουν τὰ νέα λήμματα τῆς βιβλιογραφίας. Τὸ νόημα, ἡ δραματικό-
τητα, οἱ περιγραφές, οἱ λεπτὲς ἀποχρώσεις τοῦ πρωτοτύπου, ἀποδίδονται
ἀξιοθαύμαστα σὲ ἕναν ἀκριβὴ καὶ λεπτοδουλεμένο γερμανικὸ λόγο. Ἡ
συχνὴ παρουσία τῆς ἀναλογικῆς μετάφρασης εἶναι ἐπίσης ἰδιαίτερα ἐπι-
τυχής.

Τὸ κείμενο διατρέχεται ἐπίσης ἀπὸ ἀρκετὲς ἐπεξηγηματικὲς μεταγρα -
φὲς τοῦ πρωτοτύπου, κυρίως πραγματολογικοῦ χαρακτήρα, ποὺ ἐντάσσον -
ται ὁμαλὰ στὴ ροὴ τοῦ κειμένου καὶ διευκολύνουν τὸν ἀναγνώστη. Σὲ ἐλά-
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χιστες, εὐτυχῶς, περιπτώσεις, οἱ ἐπεξηγηματικὲς αὐτὲς μεταγραφὲς πα-
ρουσιάζουν μιὰ ὑπερανάπτυξη 

Καὶ εἴτα ὁ ἱερεὺς ἐπῆρε καιρόν, καὶ ἤρχισε νὰ προσφέρῃ τῷ Θεῷ θυσίαν
αἰνέσεως (2.295).

Und während der Kantor im Text der Weihnachtsvesper fortfuhr, stand der
Geistliche eine kleine Weile im stillen Gebet vor der Ikone Christi, neigte an-
schliessend den Kopf, um sie zu küssen, und schickte sich dann an, die Heilige
Messe Zu halten.

ποὺ κάποτε ἐνσωματώνει καὶ ξένες πρὸς τὸ πρωτότυπο προσθῆκες:

… ἡ ἀσυνειδησία ὀλίγων τινῶν συλαγωγῶν, πλεονεκτῶν ἢ οἰκοδόμων, εἶχε κα-
ταστήσει ἐρειπίων σωρὸν τὸ Κάστρον (2.292).

… der Rucksichtslosigkeit gewisser Leute, die aus der Lage einen Nutzen sch-
lagen wollten und sich dort Holz von Dächern und Böden, Türen, Fenster, be-
hauene Steine und Ziegel für ihre Bauvorhaben beschafften, egal ob ihnen
dafür eine Erlaubnis erteilt worden war oder nicht.

Ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ καὶ μία σχετικὴ μὲ τὸν τίτλο παρατήρηση. Τὸ «Στὸ
Χριστὸ στὸ Κάστρο» γίνεται ἐδῶ «Die Heilige Nacht auf dem Berg». Εἶναι
αὐτονόητο, νομίζω, πὼς οἱ δύο διευρύνσεις-γενικεύσεις ποὺ περιέχει ὁ γερ-
μανόφωνος τίτλος μειώνουν τὴν ἔνταση τοῦ πρωτοτύπου. Μιὰ πιθανὴ ἑρ -
μηνεία γιὰ τὴν τροποποίηση τοῦ τίτλου θὰ πρέπει ἴσως νὰ ἀναζητηθεῖ σὲ
ζητήματα προώθησης τῶν βιβλίων, ἀφοῦ ὁ συγκεκριμένος τίτλος παρα-
πέμπει ἀμέσως σὲ χριστουγεννιάτικο διήγημα, εἶδος ἰδιαίτερα προσφιλὲς
στὴ γερμανικὴ βιβλιαγορά.

Καὶ μιὰ τελευταία παρατήρηση. Τὰ βάσανα τοῦ μεταφραστῆ εἶναι
ἀξεπέραστα ὅταν ἔρχεται ἀντιμέτωπος μὲ τὰ λογοπαίγνια τοῦ Παπαδια-
μάντη, τὸν πνευματώδη ἀστεϊσμὸ ποὺ συνδυάζει, γιὰ παράδειγμα, ἐκκλη-
σιαστι κὰ κείμενα καὶ λαϊκὴ ἀφέλεια. Τότε, προκειμένου νὰ μὴν ὁδηγηθεῖ
σὲ τραγελάφους, ὁ μεταφραστὴς φαίνεται πῶς προτιμᾶ νὰ σιωπήσει. Ἂς
ἀκούσουμε λοιπόν, κλείνοντας, τὶς σειρὲς ἐκεῖνες ποὺ ὁ γερμανόφωνος ἀνα-
γνώστης μάταια θὰ ἀναζητήσει.

Ἀλλὰ τὸ κυριώτερον θύμα τοῦ παπα-Φραγκούλη ἦτον ὁ Ἀλεξανδρὴς ὁ ψάλ-
της. Ἔξαφνα τὸν ἠρώτα:

– Δὲ μοῦ λές, Ἀλεξανδρή, τί θὰ πῇ, τώρα, στὴν καταβασία τῶν Χριστου-
γέννων, «ὁ ἀνυψώσας τὸ κέρας ἡμῶν»; Ποιὸς εἶν᾽ αὐτὸς ὁ ἀνυψώσας;

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 421



– Νά, ὁ ἀνιψιός σας, ἀπῆντα ὁ κὺρ Ἀλεξανδρής, μὴ ἐννοῶν ἄλλως τὴν λέ-
ξιν.

– Καὶ τί θὰ πῇ «Σκῦλα Βαβυλὼν τῆς βασιλίδος Σιών»; ἠρώτα πάλιν ὁ πα-
πάς.

– Νά, σκύλα Βαβυλών, ἀπήντα ὁ ψάλτης, νομίζων ὅτι περὶ σκύλας πρά -
γματι ἐπρόκειτο.
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ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ:

ΟΙ «ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ» ΤΟΥ Γ. ΒΑΛΕΤΑ (1940)*

Στὴ μελέτη του Παπαδιαμάντης. ῾Η ζωή - Τὸ ἔργο - ῾Η ἐποχή του, ποὺ
ἐκδόθηκε τὸ 19401, ὁ Γιῶργος Βαλέτας ἐπιχείρησε νὰ καλύψει ἕνα ση-
μαντικὸ κενὸ τῆς παπαδιαμαντικῆς βιβλιογραφίας, νὰ ἐντοπίσει δηλαδὴ
ἀνώνυμες μεταφράσεις τοῦ Παπαδιαμάντη. 

Γιὰ τὴν ὕπαρξη ἀνώνυμα δημοσιευμένων παπαδιαμαντικῶν μεταφρα-
σμάτων εἶχε μιλήσει νωρίτερα ὁ Γιῶργος Κατσίμπαλης, στὸν πρόλογο τοῦ
ἔργου του Παπαδιαμάντης. Πρῶτες κρίσεις καὶ πληροφορίες (1934). Ἐξη-
γοῦσε ὅτι ὁ ἴδιος κατέγραψε μόνο τὶς ἐνυπόγραφες μεταφράσεις, καθὼς καὶ
τὰ μυθιστορήματα «Τὸ ἔγκλημα καὶ ἡ τιμωρία» καὶ «῾Ο Μαξιώτης» πού,
ἂν καὶ ἀνυπόγραφα, ἦταν γνωστὸ πὼς μεταφράστηκαν ἀπὸ τὸν Παπα-
διαμάντη. Ἐπιπλέον σημείωνε: «῞Οποιος θελήσει νὰ γνωρίσει κι ἄλλες με-
ταφράσεις τοῦ Παπαδιαμάντη μπορεῖ νὰ τὶς βρεῖ στὴν “᾿Εφημερίδα”
(1885-92), στὴν “᾿Ακρόπολη” (1892-1900 ἀλλὰ καὶ πέρα, ἴσως, σπορα-
δικά), στὸ “Νέον Πνεῦμα” (1893-;) καθὼς καὶ στὶς ἄλλες ἐκδόσεις τοῦ
Γαβριηλίδη, στὶς χρονιὲς ποὺ σημειώνω καὶ ποὺ ξέρουμε κάπως θετικὰ πὼς
εἴτανε τακτικὸς συντάκτης καὶ μεταφραστὴς τῶν ἐφημερίδων αὐτῶν.
Ἀλλὰ τὸ μεταφραστικὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη, ἀπέραντο καὶ σκορ-
πισμένο ἀνώνυμα σ᾿ ἕνα πλῆθος ἔντυπα ποὺ ἀγνοοῦμε, θὰ εἶναι ἀδύνατο
ποτὲ νὰ ἐξακριβωθεῖ καὶ νὰ τὸ γνωρίσουμε ὁλοκληρωτικά»2.

* Ἡ ἀνακοίνωση ἀποτελεῖ σύνοψη ἐκτεταμένης μελέτης ποὺ θὰ δημοσιευθεῖ σὲ προ-
σεχὲς τεῦχος τοῦ περ. Παλίμψηστον.

1 Γιῶργος Βαλέτας, Παπαδιαμάντης. ῾Η ζωή - Τὸ ἔργο - ῾Η ἐποχή του, Φιλολογικὴ
μελέτη βραβευμένη ἀπὸ τὴν ᾿Ακαδημίαν ᾿Αθηνῶν. Μυτιλήνη. Τυπογραφεῖα
«Πρωϊνῆς», 1940.

2 Γ. Κ. Κατσίμπαλης, Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Πρῶτες κρίσεις καὶ πληροφορίες,
Βιβλιογραφία, Ἀθήνα, Τυπογραφεῖο «Ἑστία», 1934, σσ. 5-6 [ἀνατύπωση: Ἐθνικὸ
Ἱστορικὸ καὶ Λογοτεχνικὸ Ἀρχεῖο (ΕΛΙΑ), Ἀθήνα 1991].



Στὸ ἐντυπωσιακὸ σὲ ἀριθμὸ λημμάτων συμπλήρωμα στὴ βιβλιογραφία
τοῦ Κατσίμπαλη, τὸ ὁποῖο ὁ Βαλέτας περιέλαβε στὴν ὀγκώδη μελέτη του,
οἱ «Μεταφράσεις τοῦ Παπαδιαμάντη» ἀριθμοῦν 183 λήμματα (53-235).
Τὰ 175 ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἀνώνυμες μεταφράσεις ἄγνωστων στὴν τότε πα-
παδιαμαντικὴ βιβλιογραφία ἔργων ποὺ ὁ Βαλέτας ἀποδίδει στὸν Παπα-
διαμάντη.

Στὶς σσ. 36-38 τῆς μελέτης του ὁ Βαλέτας παραθέτει τὴν ἐπιχειρη-
ματολογία του γιὰ τὴ γνησιότητα τῶν μεταφράσεων. Συνοψίζω τὸν συλ-
λογισμό του: Ὅλες οἱ μαρτυρίες τῶν συγχρόνων τοῦ Παπαδιαμάντη συμ-
φωνοῦν πὼς ἐργαζόταν στὶς ἐφημερίδες ὡς μεταφραστὴς λογοτεχνικῆς καὶ
δημοσιογραφικῆς ὕλης. Ἀρκεῖ λοιπὸν νὰ ξέρουμε, λέει ὁ Βαλέτας, τὰ χρο-
νικὰ διαστήματα τῆς μεταφραστικῆς του θητείας σὲ κάθε ἐφημερίδα,
ὁπότε μὲ βεβαιότητα συμπεραίνουμε ὅτι οἱ περισσότερες λογοτεχνικὲς
μεταφράσεις στὴν ἐπιφυλλίδα τῶν ἐντύπων αὐτῶν κατὰ τὰ διαστήματα
αὐτὰ εἶναι τοῦ Παπαδιαμάντη.

Παραθέτοντας διάφορες μαρτυρίες, κυρίως ἀπὸ τὴν παπαδιαμαντικὴ
ἀλληλογραφία, ὁ Βαλέτας προσδιορίζει τὴν τακτικὴ ὑπηρεσία τοῦ Παπα-
διαμάντη στὴν Ἐφημερίδα ἀπὸ τὸ 1883 ὣς τὸ τέλος τοῦ 1891, καὶ στὴν
Ἀκρόπολιν ἀπὸ τὸ 1892 ὣς τὸ 1898, καὶ δικαιολογεῖ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὴν
ἀπόφασή του νὰ καταγράψει ὅλες τὶς μεταφράσεις λογοτεχνικῶν ἔργων
ἀπὸ τὰ γαλλικὰ καὶ τὰ ἀγγλικὰ ποὺ εἶναι δημοσιευμένες τὸ διάστημα αὐτὸ
στὴν ἐπιφυλλίδα τους. Ἡ καταγραφή του περιλαμβάνει καὶ μεταγενέστε-
ρες μεταφράσεις τῆς Ἀκροπόλεως, γιὰ τὶς ὁποῖες δηλώνει πὼς πρόκειται
γιὰ ἔκτακτες συνεργασίες ποὺ δόθηκαν ὕστερα ἀπὸ εἰδικὴ παραγγελία τῆς
σύνταξης. Ὑπολογίζει πὼς ὁ Παπαδιαμάντης ἐργάστηκε ταχτικὰ κατὰ
τὰ ἔτη 1899-1901 καὶ 1906-1908, στὶς ἐφημερίδες Ἄστυ καὶ Νέον Ἄστυ,
ἀλλὰ δὲν προβαίνει σὲ καταγραφὴ μεταφρασμάτων τῶν ἐφημερίδων αὐτῶν,
ἐπειδή, ὅπως δηλώνει, ἀμφιβάλλει γιὰ τὸ εἶδος τῆς μεταφραστικῆς συνερ-
γασίας τοῦ Παπαδιαμάντη. Γιὰ τὸ περιοδικὸ Νέον Πνεῦμα μνημονεύει τὶς
σχετικὲς μαρτυρίες τοῦ Παύλου Νιρβάνα καὶ δηλώνει πὼς καταγράφει
μόνο τὰ μεταφράσματα τοῦ πρώτου ἔτους, γιατὶ, ὅπως ἰσχυρίζεται, τὸ δεύ-
τερο ἔτος (1894) ὁ Παπαδιαμάντης ἀποτραβήχτηκε ἀπὸ τὸ περιοδικό, ἀη -
διασμένος ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῶν ἀθεϊστικῶν καὶ νεωτεριστικῶν ἄρθρων
του.

Μιὰ δεκαπενταετία ἀργότερα, στὸν πέμπτο τόμο τῶν Ἁπάντων Πα-
παδιαμάντη, ὁ Βαλέτας δημοσιεύει τὸν δεύτερο καὶ γνωστότερο σήμερα
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στοὺς μελετητὲς κατάλογό του («Μεταφράσματα καμωμένα ἀπὸ τὸν
Παπαδιαμάντη»)3. Ὁ κατάλογος εἶναι συγκεντρωτικός, περιέχει δηλαδὴ
καὶ τὰ μεταφραστικὰ λήμματα τῆς βιβλιογραφίας Κατσίμπαλη. Δὲν διορ -
θώνονται τὰ πολυάριθμα λάθη τοῦ α´ καταλόγου στὶς χρονολογίες, στοὺς
τίτλους τῶν ἔργων καὶ στὰ ὀνόματα τῶν συγγραφέων. Ἀπὸ τὸν νέο κα-
τάλογο ἔχουν ἐσκεμμένα παραλειφθεῖ ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ λήμματα τοῦ πρώ-
του. Ὁ Βαλέτας, χωρὶς νὰ ἀμφισβητήσει τὴ γνησιότητά τους, δηλώνει πὼς
κρατᾶ ἐδῶ «τὰ σπουδαιότερα καὶ μόνο τὰ λογοτεχνικά». Στὸν δεύτερο κα-
τάλογο τοῦ Βαλέτα (ποὺ ἀναδημοσιεύτηκε καὶ στὰ Ἅπαντα Παπαδια-
μάντη τῆς ῞Ενης Βέη Σεφερλῆ4) βασίστηκε τὸ 1965 ὁ Octave Merlier γιὰ
νὰ συντάξει ἀλφαβητικὸ πίνακα τῶν σημαντικότερων συγγραφέων ποὺ
μετέφρασε ὁ Παπαδιαμάντης καὶ νὰ ὑπολογίσει τὸν συνολικὸ ὄγκο τοῦ με-
ταφραστικοῦ ἔργου του5.

Εἶναι πρωτοφανὲς στὰ φιλολογικὰ χρονικὰ νὰ ἀποδίδεται σ᾽ ἕνα συγ-
γραφέα ἕνας τεράστιος ὄγκος ἀνώνυμων κειμένων μὲ τόσο συνοπτικὲς δια-
δικασίες, στὶς ὁποῖες δὲν συμπεριλαμβάνεται ἡ ἀνάγνωση ἔστω καὶ λίγων
παραγράφων τῶν κειμένων. Ἡ γλώσσα, τὸ ὕφος, τὸ περιεχόμενο, οἱ με-
ταφραστικὲς ἀποκλίσεις, δὲν συγκαταλέγονται στὰ κριτήρια μὲ τὰ ὁποῖα
τεκμηριώνει τὴν πατρότητα τῶν μεταφράσεων ὁ Βαλέτας. Ὡς χαρακτη-
ριστικὸ παράδειγμα περιφρόνησης τῶν οὐσιωδῶν τεκμηρίων, παραθέτω τὶς
δύο πρῶτες παραγράφους τοῦ μυθιστορήματος τοῦ Ε. Φ. ΜπενσῶνοςὉ
Τρύγος.

ΟΠΟΥ Ο ΜΗΤΣΟΣ ΧΑΝΕΙ ΤΟ ΕΝΑ ΤΣΑΡΟΥΧΙ ΤΟΥ

Τὸ Ναύπλιον, συσπειρωμένον εἰς τὴν ἄκραν τοῦ σπινθηρίζοντος κόλπου,
ἔστεκε μὲ ἐρήμους δρόμους, καιόμενον ἀπὸ τὸν φλέγοντα μεσημβρινὸν ἥλιον
εἰς τὴν καρδιὰ τοῦ καλοκαιριοῦ, καὶ ὁ κοντὸς ἴσκιος τῶν συμμαζεμμένων καὶ
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3 Βλ. Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, Τὰ Ἅπαντα, ἐπιμέλεια Γ. Βαλέτα, Ἀθηναϊκαὶ
ἐκδόσεις Ἡρακλῆς Γ. Σακαλῆς, 1954, τόμος Ε´, σσ. 519-530. Βλ. καὶ τὸ οἰκεῖο «κρι-
τικὸ ὑπόμνημα» στὶς σσ. 646-647. 

4 Βλ. «Τὸ μεταφραστικὸ ἔργο τοῦ Α. Παπαδιαμάντη», στὸ: Ἀλεξάνδρου Παπαδια-
μάντη, Ἅπαντα τὰ μέχρι τοῦ θανάτου του δημοσιευθέντα, ἐπιμέλεια Ἕνης Βέη-Σε-
φερλῆ, τόμ. Γ´, ἐκδοτικὸς οἶκος «Σεφερλὴς» (χ.χ.), σσ. 495-501· πρβλ. καὶ τὸ οἰ -
κεῖο ὑπόμνημα (σσ. 649-650). 

5 Βλ. Papadiamantis, Nouvelles, traduites du grec et présentées par Octave Merlier,
Athènes 1965, σ. 9.



κουβαριασμένων σπιτιῶν εἰς τὰ στενὰ σοκάκια ἔλεγεν ὅτι εἶνε μεσημέρι. Δυὸ
ἢ τρεῖς ἀκανόνιστοι γραμμαὶ σπιτιῶν ἔφεραν ἀπὸ τὴν ἄμμον τοῦ γιαλοῦ εἰς τὴν
πλατέα, ὅπου ἦσαν δυὸ καφενεδάκια καὶ δυὸ ρωμαΐικα μαγαζάκια, ἀλλὰ τὰ
δυὸ πλάγια τοῦ τετραγώνου κατεῖχον τὰ καταλύματα τῆς τουρκικῆς φρουρᾶς.

Καθ᾿ ὅλην τὴν βορεινὴν πλευρὰν εὑρίσκοντο οἱ στρατῶνες τῶν κοινῶν
στρατιωτῶν, δίπατα κτίρια ἀπὸ μαυρισμέναις πέτραις, μὲ μικρὰ σιδεροκαγ-
κελλωμένα παραθυράκια, ὅπου κατέλυον οἱ ἄνδρες τῆς φρουρᾶς τῆς ἐν τῇ
πόλει, ὀλιγώτερον καλότυχοι μέσα εἰς τὴν τόσην ζέστην τοῦ καλοκαιριοῦ ἀπὸ
τοὺς συντρόφους των τοῦ κυρίου μέρους τῆς φρουρᾶς, οἱ ὁποῖοι ἐστάθμευον εἰς
τὸ εὐάερον φρούριον, τὸ Παλαμῆδι, ὁποῦ ἀγνάντευεν ὄπισθεν τὴν πόλιν ἀπὸ ὕψος
ἑκατὸν τόσων ὀργυιῶν. Κατὰ τὸ δυτικὸν πλάγι τῆς πλατέας εὑρίσκοντο τὰ κα-
ταλύματα τῶν ἀξιωματικῶν, ὁποῦ κομμαντάρουν τὴν ἐντὸς τῆς πόλεως φρου -
ράν, καὶ κατόπιν ἀπ᾿ αὐτοὺς ἡ φυλακή, παραγεμισμένη ἀπὸ ντόπιους ῞Ελλη-
νας6.

Ἡ γλωσσικὴ μορφὴ τοῦ κειμένου αὐτοῦ δὲν φαίνεται νὰ ἀπασχολεῖ τὸν
Βαλέτα, ποὺ ἀρκεῖται στὸ χρονολογικὸ κριτήριο (δηλαδὴ τὴ δημοσίευση τοῦ
μυθιστορήματος στὴν Ἀκρόπολιν τὸ 1897) γιὰ νὰ τὸ συμπεριλάβει στὰ με-
ταφράσματα τοῦ καταλόγου του (λῆμμα 203).

Εἶναι προφανὲς πὼς ὁ Βαλέτας δὲν διαβάζει τὰ κείμενα. Χαρακτηρι-
στικὴ εἶναι ἡ συμπερίληψη στὸν κατάλογο ἑνὸς λήμματος ποὺ ἐμφανίζε-
ται ὡς μετάφραση τῆς «Οὐρανίας» τοῦ Καμίλλου Φλαμμαριών (λῆμμα
114: «Καμίλλου Φλαμμαριὼν Ἡ “Οὐρανία”»)· τὸ ὑποτιθέμενο μετάφρα-
σμα εἶναι στὴν πραγματικότητα ἕνα ἄρθρο μὲ τίτλο «Ἡ “Οὐρανία”» στὴ
στήλη «Πινακίδες», γραμμένο μὲ ἀφορμὴ τὴν προσεχὴ δημοσίευση τῆς με-
τάφρασης τῆς Οὐρανίας τοῦ Φλαμμαριὼν στὴν περιοδικὸ ῾Εστία. (Ὡς
συντάκτη τῶν «Πινακίδων» κατὰ τὴν ἐποχὴ αὐτὴ οἱ μαρτυρίες φέρουν τὸν
Κωστὴ Παλαμᾶ).

Ὁ χρόνος δὲν ἐπιτρέπει τὴν ἀπαρίθμηση ὅλων τῶν σφαλμάτων τοῦ Βα-
λέτα. Περιορίζομαι σὲ τέσσερις βασικὲς ἀντιρρήσεις μου γιὰ τὴν ἐπιχειρη-
ματολογία του.

α´) Ὁ Βαλέτας, χωρὶς νὰ προσκομίσει κανένα τεκμήριο, υἱοθετεῖ ὡς
ἀξίωμα τὸν βολικότατο ἰσχυρισμὸ πὼς ὁ Παπαδιαμάντης ἦταν ὁ μοναδικὸς
μεταφραστὴς στὶς ἐφημερίδες ὅπου δούλευε, καὶ κατὰ συνέπεια ὅλες οἱ με-
ταφράσεις τους εἶναι παπαδιαμαντικές. Ἡ ὑπόθεση εἶναι παράλογη. Οἱ
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6 Ἐφημ. Ἀκρόπολις, 1.11.1897.



ἐφημερίδες ἦταν βέβαια ὀλιγοσέλιδες, καὶ ἡ μεταφρασμένη ὕλη τους σχε-
τικὰ περιορισμένη, ἀλλὰ μιὰ μεγάλη ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα δὲν μποροῦσε νὰ
βασίζεται ἐπὶ μία δεκαετία σὲ ἕνα μόνο μεταφραστὴ γιὰ ὅλη τὴ δημοσιο-
γραφικὴ καὶ τὴ λογοτεχνικὴ ὕλη της.

Παραθέτω ὁρισμένα στοιχεῖα ποὺ ἀναιροῦν τὸν ἰσχυρισμὸ τοῦ Βαλέτα.
Τὴν Πρωτοχρονιὰ τοῦ 1883, στὸν πίνακα τῶν συντακτῶν ποὺ δημοσι-

εύει ἡ Ἐφημερίς, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Παπαδιαμάντη διαβάζουμε καὶ
τὸ ὄνομα τοῦ Χαράλαμπου ῎Αννινου7. Τὸ μυθιστόρημα Χίλια ῾Εκατομ -
μύρια τοῦ ᾿Ιουλίου Γαστύν, τοῦ ὁποίου ὁ Βαλέτας κατέγραψε τὶς ἀνώνυ-
μες ἐπιφυλλίδες (λῆμμα 59), κυκλοφόρησε σὲ τόμο μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Μπάμ -
πη ῎Αννινου8. Τοῦ ἴδιου μεταφραστῆ εἶναι καὶ ἡ Χήρα τοῦ Ὀκτὰβ Φεγιέ,
τῆς ὁποίας ἕνα ἀνώνυμο ἀπόσπασμα δημοσιεύτηκε στὴν Ἐφημερίδα καὶ
θεωρήθηκε ἀπὸ τὸν Βαλέτα παπαδιαμαντικό (λῆμμα 60)9.

Ἡ Ἀκρόπολις δημοσιεύει ἐπίσης τὸ 1895 πίνακα μὲ τοὺς τακτικοὺς
συντάκτες της. Σ᾽ αὐτόν, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντη, περιλαμβάνεται
καὶ ὁ Χρῆστος Δαραλέξης10. Μὲ τὸ ὄνομα τοῦ μεταφραστῆ Δαραλέξη ἔχουν
κυκλοφορήσει σὲ αὐτοτελεῖς ἐκδόσεις οἱ δύο συνέχειες τοῦ Ταρταρίνου τοῦ
Ἀλφόνσου Δωδέ (δηλαδὴ ῾Ο Ταρταρῖνος ἐπὶ τῶν ῎Αλπεων καὶ Πὸρ Τα-
ρασκὸν ἢ τὰ τελευταῖα τοῦ Ταρταρίνου11), καθὼς καὶ τὰ μυθιστορήματα
Τὸ ᾿Ορφανὸν τῶν Λουδοβ. Βουσενὰρ καὶ ῾Ερρίκου Μαλὲν12 καὶ ῎Ερως νι-
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7 «Τὴν κυρίαν τοῦ φύλλου σύνταξιν ἀπαρτίζουσιν οἱ κ.κ. Χαρ. Ἄννινος, Παν. Θωμᾶς,
Κων. Γ. Ξένος, Ν. Ἀργυριάδης, Ἰω. Μ. Δαμβέργης, Παν. Γιαννόπουλος, Σ. Οἰκο-
νόμος, Σταμ. Χ. Κιουζές, Μιχ. Μητσάκης καὶ Α. Παπαδιαμάντης»  (Ἐφημερίς,
1.1.1883).

8 Παραθέτω τὰ στοιχεῖα τοῦ τόμου σύμφωνα μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία ̓ Ηλιοὺ-
Πολέμη: «ΑΧΡ. 229: ᾿Ιουλίου Γκαστὺν Χίλια ἑκατομμύρια Κατὰ μετάφρασιν
Μπάμπη ᾿Αννίνου ᾿Εκδότης ᾿Αντώνιος Σαραβάνος ᾿Αθῆναι».

9 Πρβλ. Octave Feuillet, ῾Η χήρα, μετάφρασις Μπάμπη Ἀννίνου, ἐκδ. Βασιλείου,
Ἀθῆναι 1923.

10 Βλ. Ἀκρόπολις, 30.10.1895 (κ.ἑ.): «Ἀρχισυντάκτης καὶ ὑπεύθυνος: Ἐμμ. Ρέπου-
λης, Τακτικοὶ συντάκται: Α. Σπηλιωτόπουλος, Γ. Βῶκος, Ἀλέξ. Παπαδιαμάντης,
Χ. Δαραλέξης, Φ. Βιρβίλης, Π. Θηβαῖος, Ε. Λαχανοκάρδης, Σ. Δάσιος, Γ. Παρα-
σκευόπουλος, Νικόλαος Σακελλάριος».

11 Τὴν ἐσφαλμένη ἀπόδοση τῶν συνεχειῶν τοῦ Ταρταρίνου στὸν Παπαδιαμάντη ἐπε-
σήμανε πρῶτος ὁ Γιῶργος Φουσάρας (Βιβλιογραφικὰ στὸν Παπαδιαμάντη, Ἀθήνα
1940 [ἀνατύπωση: ΕΛΙΑ, Ἀθήνα 1991], σσ. 4-5 ).

12 Στὸν κατάλογό του (λῆμμα 184) ὁ Βαλέτας παραλείπει τὸν τίτλο (Τὸ Ὀρφανὸν)



κητὴς τοῦ Ἰουλίου Δὲ Γαστύν13. Τὶς ἀνώνυμες ἐπιφυλλίδες τῶν παραπάνω
ἔργων καταγράφει ὡς παπαδιαμαντικὲς ὁ Βαλέτας (βλ. λήμματα 184, 185
καὶ 194).

Τὰ χρονικὰ περιθώρια δὲν μοῦ ἐπιτρέπουν νὰ παραθέσω στοιχεῖα γιὰ
ἄλλους μεταφραστὲς ποὺ ἐργάζονται στὴν Ἐφημερίδα καὶ τὴν Ἀκρόπολιν
τὰ ἔτη τῆς καταγραφῆς τοῦ Βαλέτα, ὅπως ὁ Ἰωάννης Κονδυλάκης, ὁ Ἀ -
λέξανδρος Φιλαδελφεύς, ὁ Γεράσιμος Βῶκος, ὁ Νικόλαος Ποριώτης κ.ἄ.
Τὰ ὀνόματα εἶναι ἁπλῶς ἐνδεικτικά· ἀπὸ τὰ γαλλικὰ τουλάχιστον
μετέφραζαν οἱ περισσότεροι λόγιοι στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα. Τὸ ἀναγνω-
ρίζει ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Βαλέτας, ποὺ στὰ «Βιογραφικὰ» τῆς μελέτης του
(σ. 155) σχολιάζει: «῞Ολοι οἱ λόγιοι ἔχουν ἀφήσει τὴ δημιουργικὴ ἐργασία
καὶ κά νουν τὸ μεταφραστὴ “ἐκ τοῦ … γαλλικοῦ”, τίτλο, ποὺ τὸν θεωροῦσαν
σπουδαῖον καὶ τιμητικό (…) Τότε [ὁ Παπαδιαμάντης] μαθαίνει ἀγγλικά.
… Τὰ γαλλικὰ εἶχαν καταντήσει τῆς δεκάρας. ῏Ηταν ἀνάγκη νὰ κατα -
φύγει σὲ μιὰ γλῶσσα σπανιώτερη καὶ προτιμᾶ τὴν ἀγγλική, (…) κυρίως
γιατὶ ἔβλεπε πὼς ἡ ἀγγλικὴ εἰδησεογραφία καὶ πολιτικὴ ἀρθρογραφία ἦταν
περιζήτητη στὶς ἐφημερίδες».

β´) Γιὰ τὴ γνησιότητα τῶν μεταφράσεων τοῦ καταλόγου του ὁ Βαλέ-
τας ἐπικαλεῖται τὶς μαρτυρίες «τῶν βιογράφων, τῶν ἀνεκδοτογράφων καὶ
τῶν ἀπομνημονευματογράφων» τοῦ Παπαδιαμάντη. Παραθέτω ὁρισμένες
ἀπὸ αὐτές.

Ὁ Λάμπρος ᾿Αστέρης, μιλώντας γιὰ τὴν ᾿Εφημερίδα, μᾶς πληροφορεῖ:
«῾Ο Παπαδιαμάντης μετέφραζεν ἄρθρα ἀπὸ τὶς γαλλικὲς καὶ ἀγγλικὲς
ἐφημερίδες, ἀλλὰ μερικὰ μόνον ἐδημοσιεύοντο. Τὰ περισσότερα ἐλλείψει χώ -
ρου καὶ ἐνδιαφέροντος ἔμεναν ἀχρησιμοποίητα, καὶ τὰ πετοῦσεν ὁ ἐπὶ τῆς
ὕλης Ρίσβης στὸ καλάθι τῶν ἀχρήστων»14. Ὁ Παῦλος Νιρβάνας τὸν εἶδε
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καὶ δίνει μόνο τὸν ἐπίτιτλο (Οἱ παλαισταὶ τοῦ βίου), παρόλο ποὺ στὴ δημοσίευση τῆς
Ἀκροπόλεως ὁ τίτλος τοῦ μυθιστορήματος ἀναγράφεται μὲ πολὺ μεγαλύτερα στοι-
χεῖα. Παραθέτω τὰ στοιχεῖα τοῦ τόμου ἀπὸ τὴν Βιβλιογραφία τῶν ἑλληνικῶν με-
ταφράσεων τῆς ξένης λογοτεχνίας τοῦ Κ. Γ. Κασίνη (λῆμμα 3202): «Λου  δοβ. Βου-
σενὰρ καὶ ῾Ερρίκου Μαλέν. Οἱ Παλαισταὶ τοῦ Βίου. Τὸ ᾿Ορφανόν. Μετά φρασις Χρ.
Δαραλέξη. ᾿Αθῆναι, Καταστήματα «᾿Ακροπόλεως» Β. Γαβριηλίδου».

13 Παραθέτω τὰ στοιχεῖα τοῦ τόμου ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία Πολέμη-᾿Ηλιού:
«1895.476: ᾿Ιουλίου Δὲ Γαστὺν ῎Ερως νικητής. Μυθιστορία. Μετάφρασις Χ. Δα-
ραλέξη. ᾿Εκ τῶν Καταστημάτων ᾿Ακροπόλεως. ᾿Αθῆναι 1895».

14 Λάμπρος Ἀστέρης, «῾Ο Παπαδιαμάντης ὡς δημοσιογράφος», ἐφ. Πολιτεία, 13.9.25.



«σκυμμένον ὥρας ὁλοκλήρους εἰς γραφεῖα ἐφημερίδων, νὰ μεταφράζῃ ἄρ -
θρα, μυθιστορήματα, εἰδήσεις, τηλεγραφήματα»15. Παρόμοια μαρτυροῦν ὁ
Ἀλ. Μωραϊτίδης καὶ ὁ Χρῆστος Δαραλέξης16.

Αὐτὲς τὶς μαρτυρίες τῶν λογίων ποὺ ἐργάζονταν στὴν Ἐφημερίδα καὶ
τὴν Ἀκροπόλιν ἐπικαλεῖται ὁ Βαλέτας ὅταν ἀποδίδει δεκάδες μυθιστορή-
ματα, γαλλικὰ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, στὸν Παπαδιαμάντη. Βασίζει τὴν πα-
τρότητα τῶν ἔργων αὐτῶν στὸ γεγονὸς πὼς ἔγιναν «κατὰ τὰ χρονικὰ
διαστήματα ποὺ ἦταν πιασμένος μισθωτὸς μεταφραστής, κι ἔχουμε γι᾿
αὐτὸ ἀδιάψευστες μαρτυρίες πὼς ὅλη ἡ ὕλη, ὄχι μόνο ἡ λογοτεχνικὴ τῶν
ἐπιφυλλίδων, ἀλλὰ καὶ ἡ καθαρὰ δημοσιογραφική, ἔβγαινε ἀπὸ κεῖνον»17.

Ἡ συλλογιστικὴ αὐτὴ χωλαίνει. Οἱ μαρτυρίες παρουσιάζουν τὸν Πα-
παδιαμάντη νὰ ξενυχτᾶ περιμένοντας τὸ ταχυδρομεῖο καὶ νὰ μεταφράζει
ὕλη κάθε λογῆς, ἀπὸ τὴν ὁποία τὸ μεγαλύτερο μέρος πετιέται τελικὰ
ἀχρησιμοποίητο. Δὲν ἀποδεικνύεται ὅμως ὅτι ὁ ἴδιος μεταφράζει πάντοτε
ὅλα τὰ μυθιστορήματα, ἀκόμη καὶ ἐκεῖνα ποὺ δημοσιεύονται ταυτόχρονα.

Ὁ Βαλέτας παραδέχεται ὅτι «ἡ μεταφραστικὴ ἐργασία τοῦ Παπαδια-
μάντη στὶς ἐφημερίδες εἶναι εὐρύτερη  – πολιτικὰ ἄρθρα, ἀνταποκρίσεις
κλπ.» (σ. 155), ἀλλὰ καταγράφει ἐλάχιστα ἀπὸ τὰ δημοσιογραφικὰ κεί-
μενα. Ἐὰν ἡ πατρότητα ὅλων τῶν μεταφρασμένων κειμένων, δημοσιο-
γραφικῶν καὶ λογοτεχνικῶν, ἦταν ἀναμφισβήτητη, θὰ μποροῦσε νὰ δι-
καιολογηθεῖ ἡ ἀπόφαση ἑνὸς βιβλιογράφου νὰ περιοριστεῖ, κυρίως, σὲ
λογοτεχνικὰ κείμενα. Πιστεύουμε ὅμως ὅτι στὴν πραγματικότητα ἡ «λο-
γοτεχνικὴ» μεταφραστικὴ παραγωγὴ τοῦ Παπαδιαμάντη στὴν Ἐφημερίδα
καὶ τὴν Ἀκρόπολιν ἦταν πολὺ μικρότερη ἀπ᾽ ὅσο ὑπολόγιζε ὁ Βαλέτας,
ἀκριβῶς λόγῳ τῆς ἐξουθενωτικῆς ἐνασχόλησής του μὲ δημοσιογραφικὰ
κείμενα.
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15 «᾿Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης», περ. Παναθήναια ΙΓ´, 1906 [βλ. τώρα: Ἀλέξανδρος
Παπαδιαμάντης, Εἴκοσι κείμενα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του, Πρόλογος - ἐπιλογὴ
Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Οἱ Ἐκδόσεις τῶν Φίλων, Ἀθήνα 1979, σ. 42].

16 Βλ. Α. Μωραϊτίδη, «Χριστούγεννα στὸν ὕπνον μου», Ἀκρόπολις, 25.12.1898 [: Ἀλέ-
ξανδρος Μωραϊτίδης, Τὰ διηγήματα, ἐκδ. «Γνώση» καὶ «Στιγμή», τόμ. Β´, 1990, σ.
176] καὶ «῾Ιστορία μιᾶς τυρόπιττας», ἐφ. ̔ Εστία, 27-28.1.1928 [: Τὰ διηγήματα, τόμ.
Γ´ (στιγμὴ 1993), σσ. 315 καὶ 317] καὶ Daramot, «᾿Αλέξ. Παπαδιαμάντης», ἐφ. ̓ Εμ-
πρός, 8.1.1911 [: Χ. Δαραλέξη, «Ἀλ. Παπαδιαμάντης», στὸ «Ἀπάνθισμα κριτικὸ καὶ
βιβλιογραφικὸ» τῶν Ἁπάντων Παπαδιαμάντη τοῦ Βαλέτα, τόμ. Ε´, σσ. 594-595].

17 Ἅπαντα Παπαδιαμάντη, ἐπιμ. Γ. Βαλέτα, τόμ. Ε´, σ. 646.



γ´) Μεταξὺ τοῦ βιβλιογραφικοῦ καὶ βιογραφικοῦ τμήματος τῆς ἐργα-
σίας τοῦ Βαλέτα παρουσιάζεται μεγάλη ἀσυμφωνία. Περιορίζομαι σὲ δύο
χαρακτηριστικὰ παραδείγματα:

Πρῶτο, γιὰ νὰ δικαιολογήσει ὁ Βαλέτας τὴν ἀπόφασή του νὰ ἀποδώ-
σει στὸν Παπαδιαμάντη τὸ πλῆθος τῶν ἀνώνυμα μεταφρασμένων ἐπι-
φυλλίδων ποὺ δημοσιεύτηκαν στὴν ̓ Εφημερίδα τοῦ Κορομηλᾶ ἀπὸ τὸ 1883
ὣς τὸν Νοέμβριο τοῦ 1888, ἐπικαλεῖται τὴ μαρτυρία τῆς Ἐφημερίδος τὴν
Πρωτοχρονιὰ τοῦ 1883 ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης ἀνήκει στὸ συντακτικὸ προ-
σωπικό της καί, μὲ ἕνα ἅλμα ἕξι ἐτῶν, πηγαίνει σὲ μία ἐπιστολὴ τοῦ Πα-
παδιαμάντη τῆς 30ης Δεκεμβρίου 1888 καὶ συμπεραίνει πὼς «στὰ 1888
ἐργαζόταν ἀκόμη στὴν ᾿Εφημερίδα»(σ. 37). 

Ἐφόσον ὁ Βαλέτας καταγράφει ὅλες τὶς ἐπιφυλλίδες τῶν ἐτῶν αὐτῶν,
εὔλογο εἶναι νὰ προσδοκᾶ ὁ ἀναγνώστης ὅτι στὰ «Βιογραφικὰ» τῆς μελέ-
της του ὁ Παπαδιαμάντης θὰ ἐμφανιστεῖ ὡς ὁ μοναδικός, ἐξοντωτικὰ ἐργα-
ζόμενος, μεταφραστὴς τῆς Ἐφημερίδος. Ἐκεῖ ὅμως ἄλλα διαβάζει κανείς: 

«῾Ο Μωραϊτίδης ἀπ᾿ τὰ 1883 ἢ τὰ 1884 φεύγει στὴ Σκιάθο σχολάρχης,
καὶ ὁ Ππδ. μένει στὴν ̓ Αθήνα χωρὶς μόνιμη θέση, χωρὶς κανένα σκοπό. Μιὰ
μέρα πάει ν᾽ ἀνασάνει λίγο μὲ κανένα τυχερὸ ἀπὸ πνευματικὴ ἐργασία ἢ
παράδοση καὶ δέκα κάθεται καὶ ρέβει μέσα στὰ βρόχια τῆς στενοχώριας.
[…] τὸ χρέος του ἔχει ἐξογκωθῆ σὲ ὕψη δυσθεώρατα […] Νὰ ζητήση ἀπ᾿
τὸν πατέρα του ντρέπεται. ῾Ως πότε τέλος πάντων! Βρίσκει κάπου-κάπου
παραδόσεις, δίνει μεταφράσεις στὴν ᾿Εφημερίδα καὶ στὴν ᾿Ακρόπολη, μὰ
ἡ ἐργασία του εἶναι ἄταχτη, ἀπροσδιόριστη. […] ̓ Απὸ τὰ 1882, ποὺ ζήτησε
νὰ χειραφετηθῆ κι ἔπαψε νὰ ἐπιβαρύνει τὸν πατέρα του, ὡς τὰ 1888, ποὺ
πιάστηκε ταχτικὸς μεταφραστὴς στὴν ᾿Εφημερίδα, περνᾶ μὲ πολλὲς δυ-
σκολίες, πότε νηστικὸς καὶ πότε χορτάτος – μὰ πάντα χρεωμένος στὰ
νοίκια καὶ στὰ μαγερειά. […]»18.

Τὸ δεύτερο δεῖγμα ἀνακολουθίας ἀφορᾶ τὴν Ἀκρόπολιν καὶ τὸ Ἄστυ.
Στὸ βιογραφικὸ τμῆμα τῆς μελέτης τοῦ Βαλέτα διαβάζουμε πὼς ὁ Πα-
παδιαμάντης ἐργάστηκε ὡς μεταφραστὴς στὸ ῎Αστυ κατὰ τὸ διάστημα
1899-1902 περίπου. Στὸν κατάλογο τῶν μεταφρασμάτων ὅμως κατα-
γράφονται 23 ἀνώνυμες μεταφράσεις τῆς ̓ Ακροπόλεως γιὰ τὴν ἴδια περίοδο
τῶν ἐτῶν 1899-1902, ἐνῶ δὲν συναντοῦμε καμιὰ μετάφραση τοῦ Ἄστεως
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18 Γ. Βαλέτας, Παπαδιαμάντης. ῾Η ζωή - Τὸ ἔργο - ῾Η ἐποχή του, ὅ.π., σσ. 149 καὶ
154-155.



καὶ τοῦ Νέου Ἄστεως τῶν ἐτῶν αὐτῶν. Γιὰ τὴν ἀσυνέπεια αὐτὴ τοῦ Βα-
λέτα ἔχω μόνο μιὰ ἐξήγηση: Ὁ Κατσίμπαλης εἶχε κατευθύνει τοὺς ἰχνη-
λάτες τῶν ἀνώνυμων παπαδιαμαντικῶν μεταφράσεων πρὸς τὴν Ἐφημε-
ρίδα καὶ τὴν᾿Ακρόπολιν, ἀλλὰ δὲν μνημόνευσε τὸ Ἄστυ. Ὁ Βαλέ τας
κατάρτισε προφανῶς τὸν κατάλογό του νομίζοντας πὼς ὁ Παπαδιαμάν-
της συνέχισε νὰ δουλεύει τακτικὰ στὴν Ἀκρόπολιν μέχρι τὸ 1902. Ἀργό-
τερα, μελετώντας τὶς πηγὲς γιὰ νὰ γράψει τὰ βιογραφικά, ἀντιλήφθηκε
πὼς ὁ Παπαδιαμάντης εἶχε πολὺ νωρίτερα ἀλλάξει ἐργοδότη. Κανονικὰ
ἔπρεπε νὰ διαγράψει τὰ συγκεκριμένα λήμματα, ἀποφάσισε ὅμως νὰ τὰ
κρατήσει καὶ ἰσχυρίστηκε ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης συνέχισε νὰ δίνει ἔκτακτες
μεταφράσεις στὴν Ἀκρόπολιν μετὰ τὴν ἀποχώρησή του. 

δ´) Ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς συνεργασίας τοῦ Παπαδιαμάντη μὲ τὸν Βλά -
ση Γαβριηλίδη, ὁ Βαλέτας λησμονεῖ πὼς τὸ πεδίο τῶν ἐρευνῶν δὲν πρέπει
νὰ περιοριστεῖ μόνο στὰ δημοσιεύματα τῆς ᾿Ακροπόλεως καὶ τοῦ Νέου
Πνεύματος, ἀφοῦ ὁ πολυπράγμων ἐκδότης ἐπιστρατεύει τοὺς συνεργάτες
του γιὰ κάθε λογῆς ἐκδοτικὰ ἐγχειρήματα (ἂς θυμηθοῦμε τὴν αὐτοτελὴ
ἔκδοση Γερὰ σώματα γιὰ τὰ ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια μας, ἕνα ἐγχειρίδιο
γυμναστικῶν ἀσκήσεων). Ὁ Βαλέτας δὲν λαμβάνει ὑπόψη του τὰ δημο-
σιεύματα τῆς Ἑσπερινῆς Ἀκρόπολεως, τὰ βιβλία ποὺ κυκλοφόρησαν σὲ
φυλλάδια ἀπὸ τὰ Καταστήματα τῆς Ἀκροπόλεως καὶ τὶς ἄλλες ἐκδόσεις
τοῦ Γαβριηλίδη.

Ὅσα ἀναφέραμε ἐπιτρέπουν τὴ διαπίστωση ὅτι ὁ Βαλέτας ἀγνόησε ἢ πα-
ρερμήνευσε ὅλα τὰ πραγματικὰ δεδομένα καὶ συνεπῶς ὁ κατάλογός του
εἶναι ἀναξιόπιστος. Βεβαίως ὁρισμένες μεταφράσεις τοῦ καταλόγου του
εἶναι ὄντως παπαδιαμαντικές, ἀλλὰ τὸ πράγμα εἶναι τυχαῖο. Γιὰ νὰ θεω-
ρηθεῖ παπαδιαμαντικὴ μιὰ ἀνώνυμη μετάφραση τοῦ καταλόγου, πρέπει
πρῶτα νὰ τεκμηριωθεῖ ἡ πατρότητά της μὲ οὐσιώδη τεκμήρια. Οἱ μετα-
φράσεις τῶν ὁποίων ἡ πατρότητα ἔχει ἤδη ἐπαληθευτεῖ θὰ καταγραφοῦν
στὴν ἀνεπτυγμένη μορφὴ αὐτῆς τῆς ἀνακοίνωσης.

Τὸ βιβλιογραφικὸ ἐγχείρημα τοῦ Βαλέτα δὲν στηριζόταν σὲ καμία φι-
λολογικὴ βάση. Ἡ κρίση αὐτὴ ἔχει διατυπωθεῖ ἤδη, πολὺ νωρίς. Ὁ Θεό-
δωρος Ξύδης διαπίστωνε τὸ 1940: «῾Ο κ. Βαλέτας παραθέτει καὶ πίνακα
μεταφράσεων, ποὺ δημοσιεύτηκαν ἀνώνυμες, καὶ τὶς πιθανολογεῖ πὼς
ἀνήκουν στὸν Παπαδιαμάντη, μὲ μόνη ἀπόδειξη ὅτι δημοσιεύτηκαν σὲ ἐφη-
μερίδες ὅπου ἐργάστηκε ὡς μεταφραστὴς κατὰ καιροὺς ὁ Παπαδιαμάν-
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της. Αὐτὸ καὶ ὡς ὑπόνοια γιὰ ὡρισμένες περιπτώσεις εἶναι τόσο τολμηρό,
ὥστε χρειάζεται ἡ γνωστὴ ἔλλειψη δισταγμοῦ ἀπὸ τὸν κ. Βαλέτα γιὰ νὰ
προβῆ σὲ τέτοιου εἴδους κριτικὰ ἅλματα. Πολλοὶ τέτοιοι ἰσχυρισμοὶ τοῦ κ.
Βαλέτα διαδέχονται ἄλλους χωρὶς λογικὴ καὶ συνέπεια. Οἱ ὑποψίες καὶ οἱ
βεβαιότητες συγκρούονται […]»19.

῾Ο βιβλιογράφος Γιῶργος Φουσάρας ἔγραφε τὴν ἴδια χρονιά: «Τὸ μισὸ
βιβλιογραφικὸ συμπλήρωμα τοῦ Βαλέτα ἀποτελοῦν οἱ “μεταφράσεις Πα-
παδιαμάντη”. ̔ Ο κ. Βαλέτας χωρὶς πολλὲς πολλὲς διατυπώσεις “πρόσγρα-
ψεν”, ὅπως λέει, στὸν Παπαδιαμάντη, ὅσες ἀνώνυμες μεταφράσεις δημο-
σιεύτηκαν στὶς ἐφημερίδες ποὺ ἐργαζόταν μεταφραστής. Τὰ ἐπιχειρήματα
τοῦ κ. Βαλέτα δὲν εἶναι πειστικὰ καὶ μόνο στὴ δικανικὴ νοοτροπία ὑπάρχει
ἡ ἀρχὴ πὼς “ἡ ἀμφιβολία εἶναι ὑπὲρ τοῦ κατηγορούμενου”»20.
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19 Φ. Γ. Ξύδης, «Γ. Ι. Φουσάρα “Βιβλιογραφικὰ στὸν Παπαδιαμάντη” καὶ Κ. Μ. Μι-
χαηλίδη “Συμβολὴ στὴν Αἰολικὴ Βιβλιογραφία”», Ἡ Καθημερινή, 22.7.1940. 

20 Γ. Ι. Φουσάρας, Βιβλιογραφικὰ στὸν Παπαδιαμάντη, Ἀθήνα 1940, σσ. 10-11.
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Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑ ΣΕΡΒΟΚΡΟΑΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΣΕΡΒΙΚΑ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

1. Σύγχρονη ἑλληνικὴ λογοτεχνία σὲ μετάφραση στὰ σερβικὰ τὸν 19ο καὶ
στὰ μέσα τοῦ 20οῦ αἰώνα

Ἡ μετάφραση τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς λογοτεχνίας στὰ σερβικὰ ἀρχί-
ζει τὸ πρῶτο μισὸ τοῦ 19ου αἰώνα. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἡ παροικία τῶν
Ἑλλήνων ἐμπόρων στὴ Σερβία ἦταν πολὺ ἰσχυρή, ἦταν ὁ καιρὸς τῆς ἀφύ-
πνισης τῆς ἐθνικῆς συνείδησης καὶ τῶν ἀπελευθερωτικῶν κινημάτων καὶ
τῶν δύο λαῶν· ἦταν ἐπίσης ἡ ἐποχὴ τοῦ ξεσπάσματος τῶν πολέμων στὰ
ἐδάφη τῆς Βαλκανικῆς χερσονήσου (Stojanović, 1998: 235). Στὰ σερβικὰ
μεταφράζονται τὰ ἔργα τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ καὶ τοῦ Ἀδαμάντιου Κοραῆ.
Στὸ πρῶτο Λύκειο, ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 1830 στὴ Σερβία, μετὰ τὴν ἀπελευθέ-
ρωση ἀπὸ τοὺς Τούρκους, διδάσκεται ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα τῆς ἐποχῆς. Ὁ
πρῶτος δάσκαλος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στοὺς Σέρβους, ὁ Vukasin Ra-
disic, δημοσιεύει τὶς μεταφράσεις του στὰ ἑξῆς σερβικὰ περιοδικά: Golu-
bica, Dodatak Srpskim novinama, Uranija, Glasnik Dru�tva srpske sloves-
nosti. 

Στὸ βάθος τῶν αἰώνων οἱ σερβοελληνικὲς πολιτισμικὲς σχέσεις ἀραί-
ωναν λόγῳ τῶν δύσκολων ἱστορικο-πολιτικῶν συνθηκῶν ποὺ ἐπικράτησαν
καὶ στὶς δύο χῶρες. Ἐπιπλέον, ἡ ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν δύο λαῶν δὲν μπο-
ροῦσε νὰ ἐπιτευχθεῖ λόγῳ τῆς ἄγνοιας τῶν γλωσσῶν, καὶ ὡς ἐκ τούτου οἱ
μεταξύ τους σχέσεις ἦταν σχεδὸν ἀνύπαρκτες (Đjorđjević-Jovanović,
2004: 320). Τὰ δημοτικὰ τραγούδια τῶν δύο λαῶν στὴν ἀρχὴ μεταφρά-
στηκαν καὶ ἐμφανίστηκαν στὴν Ἑσπερία, ἐνῶ ἀργότερα, κατὰ τὴ διάρκεια
τοῦ πρώτου μισοῦ τοῦ 19ου αἰώνα, τὰ ἑλληνικὰ δημοτικὰ τραγούδια πα-
ρουσιάστηκαν στὴ Σερβία, κυρίως ἀπὸ τὶς μεταφράσεις τους στὰ τσέχικα
καὶ τὰ ρώσικα. Στὶς ἀρχὲς τοῦ δεύτερου μισοῦ τοῦ 19ου αἰώνα ὑπῆρξε ἐντο-
νότερη ἡ ἀμοιβαία παρουσίαση τῆς δημοτικῆς λυρικῆς ποίησης στὶς πε-
ριοδικὲς ἐκδόσεις. Εἶναι ἡ περίοδος κατὰ τὴν ὁποία διεξάγονται ἔντονες, ἂν



καὶ μυστικές, διαπραγματεύσεις γιὰ τὴ συμμαχία ἀνάμεσα στὴ Σερβία καὶ
τὴν Ἑλλάδα, παραμονὲς τῶν Βαλκανικῶν πολέμων. 

2. Πρῶτες μεταφράσεις τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη πρὶν ἀπὸ τὸν
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στὸ Βασίλειο τῆς Γιουγκοσλαβίας

Τὸ ἔτος 1903 ἦταν ἰδιαίτερα σημαντικὸ γιὰ τὴ Σερβία. Μετὰ τὴν ἀνατροπὴ
τῆς ἐξουσίας καὶ τὴν ἀλλαγὴ τῶν ἡγεμονικῶν δυναστειῶν στὸ θρόνο, τὴν
ἐποχὴ δηλαδὴ κατὰ τὴν ὁποία ἡ Σερβία ἔγινε κοινοβουλευτικὴ μοναρχία,
ξεκίνησε μιὰ νέα περίοδος, οἱ συνέπειες τῆς ὁποίας ἔγιναν αἰσθητὲς τόσο
στὴν πολιτικὴ ὅσο καὶ στὴν πολιτιστικὴ ζωὴ τοῦ τόπου1.

Εἶναι ἡ περίοδος κατὰ τὴν ὁποία ἐμφανίζονται τὰ πιὸ ἀξιόλογα σερβικὰ
περιοδικά, ποὺ σημάδεψαν καὶ καθόρισαν τὴν ἱστορία τοῦ σερβικοῦ πολιτι-
σμοῦ (Stojanović, 2004: 250). Ἐν πρώτοις συναντοῦμε τὸ περιοδικὸ Srpski
književni glasnik (SKG) ποὺ κυκλοφόρησε τὸ 1901 μὲ ἐπικεφαλῆς τοὺς πιὸ
διακεκριμένους διανοούμενους καὶ λογοτεχνικοὺς κριτικοὺς τῆς ἐποχῆς
ἐκείνης (Bogdan Popović, Pavle Popović, Jovan Skerlić, Slobodan Jova-
nović). Στὸ περιοδικὸ αὐτὸ δημοσιεύθηκε ἡ μετάφραση ἑνὸς διηγήματος τοῦ
Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη, στὸ ὁποῖο θὰ ἀναφερθοῦμε στὴ συνέχεια τῆς
εἰσήγησης.

Σὲ ἕνα ἄλλο περιοδικό, στὸ Godi�njica Nikole Čupića (1877-1941), ὁ
καθηγητὴς Svetomir Nikolajević δημοσίευσε τὸ 1905 μιὰ συνοπτικὴ ἱστο-
ρία τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας ὑπὸ τὸν τίτλο Τὸ Διήγημα στοὺς Ἕλλη-
νες, ὅπου ἀναφέρεται καὶ στὸ λογοτεχνικὸ ἔργο τοῦ Ἀλέξανδρου Παπα-
διαμάντη2.

Λεπτομερὴ ἔρευνα σχετικὰ μὲ τὴν παρουσία τῆς νεοελληνικῆς λογο-
τεχνίας στὸ περιοδικὸ SKG δημοσίευσε ἡ Jovanka Đordević-Jovanović3.
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1 Ἡ καίρια στιγμὴ ἦλθε ὅταν ἄρχισαν νὰ ἐμφανίζονται ἐφημερίδες ποὺ δὲν ἀνῆκαν σὲ
πολιτικὰ κόμματα καὶ οἱ ὁποῖες ἀσχολήθηκαν μὲ τὰ πολιτιστικὰ καὶ διάφορα ἄλλα
ἐνδιαφέροντα θέματα (Stojanović, 2004: 224).

2 Ὁ Jovan Skerlić στὸ περιοδικὸ SKG, στὴ μόνιμη στήλη τοῦ περιοδικοῦ Beleške,
Književnost, δημοσιεύει μία αὐστηρὴ κριτικὴ γιὰ τὸ ἄρθρο τοῦ Nikolajević. Παρὰ τὴν
κριτικὴ «τῆς ἀμφιλεγόμενης σερβικῆς γλώσσης καὶ τοῦ πλαστοῦ ρητορικοῦ ὕφους»,
ὁ Skerlić θεωρεῖ ὅτι τὸ θέμα ὄντως εἶναι ἐνδιαφέρον, ἀλλὰ ὅτι ὁ συγγραφέας δὲν τὸ
ἐπεξεργάστηκε καθὼς ἔπρεπε.

3 Ἡ Jovanka Đorđević-Jovanović ἐκπόνησε καὶ ὑποστήριξε τὴ μεταπτυχιακὴ διπλω-



Ἀπὸ τὴ μελέτη της μαθαίνουμε ὅτι τὸ 1935, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ δεύτε-
ρου κύκλου τῆς μεταπολεμικῆς ἔκδοσης τοῦ SKG, δημοσιεύθηκε τὸ διήγημα
«Ἔρωτας στὰ χιόνια» τοῦ Α. Παπαδιαμάντη σὲ μετάφραση τοῦ Bogdan
Radica. Πολύτιμο εἶναι καὶ τὸ κείμενό του «Ἡ Ψυχὴ τῆς Ἑλλάδος», ποὺ
δημοσιεύθηκε στὸ ἴδιο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ: πρόκειται γιὰ ἕνα δοκίμιό του
σχετικὰ μὲ τὴ σύγχρονη Ἑλλάδα, τὶς πολιτιστικὲς καὶ πολιτικὲς περιστά -
σεις στὴ χώρα, ὅπου ὁ ἴδιος ἐργαζόταν στὴ διπλωματικὴ ὑπηρεσία, καθὼς
καὶ γιὰ τοὺς στοχασμούς του, ποὺ ὡς θέμα ἔχουν τὴν ἱστορία τῆς σύγ-
χρονης ἑλληνικῆς λογοτεχνίας. Ὁ B. Radica συγκαταλέγει τὸν Ἀλέξαν-
δρο Παπαδιαμάντη ἀνάμεσα στὶς σημαίνουσες μορφὲς τῆς νεοελληνικῆς
πεζογραφίας, μαζὶ μὲ τοὺς Καρκαβίτσα, Θεοτόκη, Βλαχογιάννη κτλ.4

Ὁ B. Radica στὸ τέλος τῆς παρουσίασής του ἀναφέρει τὴ βιβλιογραφία,
ποὺ χρησιμοποίησε, καθὼς καὶ ὅλους τοὺς συγγραφεῖς, οἱ ὁποῖοι στὸ Βα-
σίλειο τῶν Σέρβων, Κροατῶν καὶ Σλοβένων ἔγραψαν καὶ μετέφρασαν
ἀπὸ τὴ νέα ἑλληνικὴ στὰ σερβοκροατικά5. Ἡ τελευταία αὐτὴ πληροφορία
μᾶς ὁδήγησε στὴν πρώτη μετάφραση τοῦ διηγήματος «Ὄνειρο στὸ κῦμα»
τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη (παλαιότερη ἐκείνης τοῦ Radica). Ἡ με-
τάφραση ἔγινε ἀπὸ τὴ Josipa Steinku�6 γιὰ τὸ ἀνθολόγιο 1000 najlep�ih no-
vela (Τὰ 1000 ὡραιότερα διηγήματα), ποὺ τυπώθηκε τὸ 1934 στὸ Zagreb7.
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ματικὴ ἐργασία της μὲ θέμα: «Ἑλληνικὸς πολιτισμὸς στὸ περιοδικὸ SKG», Βελιγράδι
2004. 

4 «[…] Μὲ τὸ γλυκὸ χαμόγελο τῆς χριστιανικῆς καὶ εὐαγγελικῆς εὐσπλαχνίας καὶ
τῆς συγχωρέσεως σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Παπαδιαμάντης πα-
ρακολουθεῖ τοὺς δυστυχισμένους ἥρωές του ἐκ τῶν παραλιακῶν ἀκτῶν, ἕως τὰ
ἔσχατα τῶν ἐπίγειων δοκιμασιῶν τους, ἐκφράζοντας ἔτσι μὲ ἀκρίβεια καὶ τὶς πιὸ
λεπτὲς πλευρὲς τῆς ζωῆς στὴ Μεσόγειο, σὲ ὅλες τὶς ἀντιφατικὲς ἐκφάνσεις καὶ τὴν
ποικιλία τους» (Radica, 1935: 441).

5 Οἱ μεταφράσεις τοῦ Vladan Đjorđjević ἀπαντῶνται στὸ περιοδικὸ Otadžbina. Ἡ με-
τάφραση τοῦ Λουκῆ Λάρα τοῦ Δημ. Βικέλα ἔγινε ἀπὸ τὸν γνωστὸ βυζαντινολόγο D.
Anastasijević στὸ περιοδικὸ Srpska knjizevna zadruga. Τὰ ἑλληνικὰ δημοτικὰ τρα-
γούδια καὶ οἱ στίχοι τοῦ Διονύσιου Σολωμοῦ καὶ τοῦ Γεωργίου Ζαλοκώστα εἶναι σὲ
μετάφραση τὸν Vojislav Rašić. Ὁ I. Esih μετέφρασε γιὰ τὸ περιοδικὸ Omladina ἕνα
διήγημα τοῦ Ξενόπουλου καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὸν B. Radica τὸ θεατρικὸ ἔργο τοῦ
Σπύρου Μελᾶ Μιὰ νύχτα, μιὰ ζωή [Jedna noć - jedan život].

6 Ἡ μεταφράστρια εἶναι διδάκτωρ τῆς κλασικῆς φιλολογίας (Ograjšek-Gorenjan,
2006: 69-92).

7 Στὸ ἀπάνθισμα Τὰ 1000 ὡραιότερα διηγήματα [1000 najlepših novela], ἐκτὸς ἀπὸ



Δηλαδή, ἡ πρώτη μετάφραση τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη τυπώθηκε
στὸ Zagreb τὸ 1934 μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες, ἐνῶ ἡ δεύτερη τὸ 1935, μὲ
κυριλλικὰ γράμματα, στὸ πιὸ ὀνομαστὸ περιοδικὸ τοῦ Βασιλείου τῆς Γιουγ-
 κοσλαβίας, τὸ SKG (Σερβικὴ Λογοτεχνικὴ Ἐπιθεώρηση) στὸ Βελιγράδι.
Ἐπισημαίνουμε ὅτι καὶ τὰ δύο ἀλφάβητα, καὶ τὸ κυριλλικὸ καὶ τὸ λατινικό,
χρησιμοποιοῦνταν ἐξίσου στὴν τότε Γιουγκοσλαβία. Ἡ ἐπίσημη γλώσσα
ἦταν τὰ σερβοκροατικά. 

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἄρθρα του στὸ περιοδικὸ SKG, ὁ Bogdan Radica εἶναι μό-
νιμος συνεργάτης ἑνὸς νέου περιοδικοῦ στὴ νέα Γιουγκοσλαβία, ποὺ ἱδρύ-
θηκε μετὰ τὸν Πρῶτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τὸ Nova Evropa (1920-1941)8.

Ἂν καὶ τὰ ἀφιερώματα δὲν ἦταν ἐξαρχῆς στὴν προγραμματικὴ διατύ-
πωση τοῦ περιοδικοῦ Nova Evropa, ἀργότερα καθιερώθηκαν. Ἕνα ὁλό-
κληρο τεῦχος ἦταν ἀφιερωμένο στὴν ἐπέτειο τῶν 100 χρόνων ἀπὸ τὴν ἀπε-
λευθέρωση τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τοὺς Τούρκους (Đjorđjević-Jovanović, 2003:
331). Ὁ συγγραφέας εἶναι πάλι ὁ Bogdan Radica9.

Στὸ περιοδικὸ Nova Evropa ὁ Bogdan Radica ἔγραψε ἕνα σημαντικὸ
ἀριθμὸ ἄρθρων ποὺ ἀφοροῦσαν τὴ σύγχρονη Ἑλλάδα, ἕνα ἄρθρο γιὰ τὸν
Κωστὴ Παλαμᾶ10, ἐνῶ σημαντικὲς ἦταν οἱ ἀναφορὲς στὸ ἔργο τοῦ Ἀλέ-
ξανδρου Παπαδιαμάντη. Ἰδιαίτερα ἐνδιαφέροντα εἶναι τὰ ταξιδιωτικὰ δο-
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τὸ διήγημα «Ὄνειρο στὸ κῦμα» [«San na valovima»] τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη,
συμπεριλήφθηκαν στὴ μετάφραση τῆς Josipa Steinkuš καὶ τὰ ἑξῆς διηγήματα:
«Rov» (Jean Giono, Γαλλία), «Veliki hogarov dragulj» (William M. Trackeray,
Ἀγγλία). Στὸ τεῦχ. ἀρ. 55-57, 1000 najlepših novela, ἡ Steinkuš μετέφρασε τὸ ἀφη-
γηματικὸ ποίημα «Θάνατος παλληκαριοῦ» [«Palikarova smrt»] τοῦ Κωστῆ Πα-
λαμᾶ, συνοδευόμενο ἀπὸ σύντομη βιογραφία τοῦ συγγραφέα. 

8 Τὸ πρῶτο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Nova Evropa κυκλοφόρησε στὶς 16 Σεπτεμβρίου τοῦ
1920. Τὸ περιοδικὸ προοριζόταν ἀποκλειστικὰ γιὰ τοὺς ἐλὶτ διανοουμένους τῆς τότε
Γιουγκοσλαβίας. Ὡς ἐκ τούτου, διαφέρει σημαντικὰ ἀπὸ τὰ περιοδικὰ τῆς προ-
ηγούμενης περιόδου, γιὰ αὐτὸ ἄλλωστε θεωρεῖται καὶ σχετικὰ καινούργιο (SKG, Ze-
nit, Misao). Τὰ ἄλλα περιοδικὰ εἶχαν ὡς σκοπὸ τὴ διδαχή, τὴν ἠθικὴ βελτίωση καὶ
τὴν ψυχαγωγία τοῦ εὐρύτερου ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ, καὶ μάλιστα μὲ τρόπο πολὺ
ἁπλὸ καὶ προσιτὸ (Cindori-Šišković, 2010: 13). 

9 Τὸν καιρὸ ἐκεῖνο ὁ B. Radica κατεῖχε τὴ θέση τοῦ ἀκόλουθου τύπου στὴν πρεσβεία
τῆς Γιουγκοσλαβίας στὴν Ἀθήνα, καὶ ὡς ἐκ τούτου πολὺ σύντομα εἰσήχθη στοὺς
κύκλους τῆς ἀθηναϊκῆς κοινωνίας καὶ βραβεύθηκε μάλιστα δύο φορὲς ἀπὸ τὸν πρω-
θυπουργὸ Βενιζέλο (Đurašković, 2006: 310). 

10 Τότε στὰ σερβοκροατικὰ μεταφράστηκαν τά: «Ὕμνος τῶν αἰώνων» [«Himna ve-



κίμιά του γιὰ τὴν Ἑλλάδα στὶς σελίδες αὐτοῦ του περιοδικοῦ (Radica, 1930:
380-384).

Τὴ σημασία τῆς μελέτης τῶν περιοδικῶν ἐκδόσεων ὡς λογοτεχνικοῦ
εἴδους ἐπισημαίνουν ὅλο καὶ περισσότερο οἱ σύγχρονοι ἐρευνητὲς σὲ ὅλο τὸν
κόσμο. Χάρη στὴ δομή του μέσα σὲ ἕνα εὐρύτερο πλαίσιο θεμάτων καὶ στὴν
εὐθύτητα τοῦ περιοδικοῦ, ὁ πολιτισμὸς μπορεῖ νὰ γίνει ἀντιληπτὸς ἀπὸ διά-
φορες πλευρὲς μέσα στὴν πορεία τῆς ἱστορίας (Petrov, 2010: 21).

Ἡ σύντομη ἀνασκόπηση τῶν σερβικῶν ἐντύπων στὶς ἀρχὲς καὶ στὰ
μέσα τοῦ 20οῦ αἰώνα, μέσα ἀπὸ τὸ παράδειγμα τῶν τριῶν περιοδικῶν
(GNČ, SKG, NE), εἶχε ὡς σκοπὸ νὰ ἀναδείξει τὸν τρόπο μὲ τὸ ὁποῖο ἡ με-
ταφρασμένη λογοτεχνία, καὶ συγκεκριμένα τὸ ἔργο τοῦ Ἀλέξανδρου Πα-
παδιαμάντη, παρουσιάστηκε στὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ στὴ Σερβία.

3. Οἱ σύγχρονες μεταφράσεις τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη στὰ σερβικὰ
καὶ οἱ ἐκδότες τους

Τὸ 1941 σταμάτησαν νὰ κυκλοφοροῦν τὰ περιοδικὰ GNČ, SKG, NE καὶ ποτὲ
δὲν ἐπανεκδόθηκαν στὴ χώρα μας. Μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο,
στὶς πρῶτες δεκαετίες τῆς ἐξουσίας τῶν κομμουνιστῶν στὴ νέα Γιουγ-
κοσλαβία, σταμάτησε τελείως ἡ μεταφραστικὴ προσπάθεια ἀπὸ τὰ ἑλλη-
νικὰ στὰ σερβικά. Τὴν ἱστορικὴ πορεία τῶν δύο ὀρθόδοξων λαῶν, τῶν Σέρ-
βων καὶ τῶν Ἑλλήνων, καθόρισε γιὰ ἀκόμη μιὰ φορὰ ὁ πολιτικὸς πα -
ράγοντας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπηρεαστοῦν ἀρνητικὰ οἱ σχέσεις τῶν δύο
λαῶν καὶ νὰ ἐπιβαρυνθοῦν οἱ πολιτιστικὲς ἀνταλλαγὲς ποὺ χαίρονταν μέ-
χρι πρότινος μεταξύ τους.

Ὡστόσο, 55 χρόνια μετὰ τὴν τελευταία δημοσίευση στὸ περιοδικὸ SKG
τῆς μετάφρασης τοῦ B. Radica, ἐπανεκδόθηκε τὸ διήγημα «Ἔρωτας στὰ
χιόνια» τοῦ Ἀ. Παπαδιαμάντη, μεταφρασμένο ἐκ νέου στὰ σερβικὰ ἀπὸ τὸν
Μilivoje Zagajac, πάλι ἀπὸ ἕναν διπλωματικὸ ὑπάλληλο τῆς Γιουγ-
κοσλαβίας στὴν Ἀθήνα, ὁ ὁποῖος ἦταν αὐτοδίδακτος καὶ ἔμαθε τὴν ἑλλη-
νικὴ γλώσσα ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ χάρη στὴ φιλία του μὲ
τὸν συγγραφέα Κώστα Ἀσημακόπουλο. Τὸ ἔτος 1990 δημοσιεύτηκε τὸ
πρῶτο Ἀπάνθισμα τῶν διηγημάτων τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ προαναφερθὲν διή-
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kova»] (μετάφραση P. Jevtić) καὶ «Ἑλληνικὴ Παλιγγενεσία» [«Grčka Palige-
neza»] τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ (Radica, 1930β: 294, 1930α: 194). 



γημα τοῦ Ἀ. Παπαδιαμάντη βρέθηκε στὶς πρῶτες σελίδες τῆς ἀνθολογίας.
Ἀλ λὰ καὶ αὐτὴ ἡ ἔκδοση εἶχε τὴν «Ὀδύσσειά» της12, μιᾶς καὶ δημοσιεύ-
θηκε σχεδὸν 25 ὁλόκληρα χρόνια μετὰ τὴ μετάφρασή της. Στὸν μετα-
φραστὴ Μilivoje Zagajac ἀνατέθηκε νέα ἀποστολή, ποὺ τὸν ἀνάγκασε νὰ
φύγει ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, καὶ ἔτσι ἡ μετάφραση ἔμεινε ἀδημοσίευτη. Πιθανό-
τατα τὰ διηγήματα θὰ ἔμεναν ἀνέκδοτα ἐὰν δὲν ἐμφανιζόταν ἡ Ksenija Ma-
ricki-Gađanski, γνωστή μας ἑλληνίστρια, ἡ ὁποία ἐξέδωσε τελικὰ τὴν
Ἀνθολογία στὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Bagdala ἀπὸ τὸ Kru�evac (συνολικὰ 25 διη-
γήματα καὶ βιογραφικὰ στοιχεῖα συγγραφέων στὸ τέλος τοῦ βιβλίου). 

Τὸ 2001 ἡ Ksenija Maricki-Gađanski ἑτοίμασε μιὰ ἄλλη ἀνθολογία
ἑλληνικῶν διηγημάτων κάτω ἀπὸ τὸν τίτλο More je na�a sudbina (Ἡ θά-
λασσα ἡ μοίρα μας) γιὰ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Rad13. Τὴν πρώτη θέση στὸ
ἀπάνθισμα αὐτὸ καταλαμβάνει τὸ «Μυρολόγι τῆς φώκιας» τοῦ Ἀλέξαν-
δρου Παπαδιαμάντη. Ἡ μεταφράστρια εἶναι ἡ Branka Palanački, πτυ-
χιοῦχος Νεοελληνικῆς Φιλολογίας τοῦ τότε νέου ἀκόμα Τμήματος Νε-
οελληνικῶν Σπουδῶν τῆς Φιλολογικῆς Σχολῆς στὸ Βελιγράδι. 

Ἡ ἵδρυση τοῦ Τμήματος Νεοελληνικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου
τοῦ Βελιγραδίου τὸ 1995 ἀνοίγει ἕνα καινούριο κεφάλαιο στὴν ἱστορία τῶν
πολιτιστικο-ἱστορικῶν σχέσεων τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ τοῦ σερβικοῦ λαοῦ14. Ὁ
πρῶτος πρόεδρος τοῦ Τμήματος τῆς νεοελληνικῆς φιλολογίας, καθηγητὴς
Miodrag Stojanović, ἵδρυσε ἀμέσως τὸ Μεταφραστικὸ ἐργαστήριο, μέσα ἀπὸ
τὸ ὁποῖο δόθηκε ἡ εὐκαιρία σὲ πολλοὺς φοιτητὲς τοῦ Τμήματος νὰ ἐκπο-
νήσουν πολλὲς μεταφράσεις τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς λογοτεχνίας. Καρπὸ
αὐτῆς τῆς προσπάθειας ἀποτελεῖ καὶ ἡ μετάφραση τοῦ σημαντικότερου ἔρ -
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12 Δὲν πρέπει νὰ ξεχάσουμε νὰ ἀναφέρουμε ὅτι παράλληλα μὲ τὴ μετάφραση τῆς ἀνθο-
λογίας στὴν ὁποία συνεργάστηκαν οἱ δύο φίλοι, ἑτοιμαζόταν καὶ ἡ μετάφραση καὶ
ἔκδοση τῆς πρώτης Ἀνθολογίας τῶν σύγχρονων ποιημάτων τῆς Γιουγκοσλαβίας
στὰ ἑλληνικά (ἐκδόθηκε τὸ 1970).

13 Ἡ Ἀνθολογία δημοσιεύθηκε στὴ σειρὰ Biblioteka Hiperion, ὅπου παρουσιάζονται βι-
βλία ἀπὸ τὴ σύγχρονη ἑλληνικὴ λογοτεχνία, κυρίως ἀπὸ τὸν 19ο καὶ 20ὸ αἰώνα. Ὁ
ἀρχισυντάκτης ἦταν ὁ Ivan Gađanski, σύζυγος τῆς Ksenija Maricki-Gađanski.

14 Νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι τὸ Τμῆμα τῆς Κλασικῆς Φιλολογίας ἱδρύθηκε τὸ 1875 στὸ
Πανεπιστήμιο τοῦ Βελιγραδίου, ἐνῶ τὸ Τμῆμα τῆς Βυζαντινῆς Ἱστορίας ὑπάρχει ἀπὸ
τὸ 1903, τρίτο σὲ χρονολογικὴ σειρὰ ἵδρυσης στὸν κόσμο (μετὰ ἀπὸ τὸ Μόναχο καὶ
τὴ Σορβόνη). Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα διδασκόταν ἐπίσης στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ καὶ στὰ
θεολογικὰ σχολεῖα, ὅπως καὶ σήμερα.



γου τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Ἡ Φόνισσα», ποὺ πραγματοποι-
ήθηκε ἀπὸ μιὰ ὁμάδα τῶν φοιτητριῶν τοῦ Τμήματος (Tamara Kostić, Ana
Petrović, Vesna Čarave�a, Aleksandra Pećinar). Ἡ ἔκδοση αὐτὴ ἀποτελεῖ
σημαντικὸ σταθμὸ στὴν ἱστορία τῆς μεταφρασμένης λογοτεχνίας στὴ
Σερβία καὶ δημοσιεύθηκε τὸ 2001 ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῶν 150
χρόνων ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Ἁγίου τῶν νεοελληνικῶν γραμμάτων15. Στὶς
εἰσαγωγικὲς σελίδες διαβάζουμε καὶ τὴν πρώτη σύντομη παρουσίαση τῆς
ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου του, καὶ συγκεκριμένα τοῦ ἔργου τὸ ὁποῖο μεταφρά-
στηκε στὰ σερβικά. Τὴν εἰσαγωγὴ ὑπογράφει ὁ καθηγητὴς Miodrag Sto-
janović. 

4. Ἡ ἱεραποστολικὴ ἀπήχηση τῶν διηγημάτων τοῦ Ἀλέξανδρου Παπα-
διαμάντη στὰ σερβικὰ θρησκευτικὰ περιοδικά

Τὸ ξέσπασμα τοῦ πολέμου τὴ δεκαετία τοῦ ᾽90 στὰ ἐδάφη τῆς πρώην
Γιουγ κοσλαβίας ἔφερε στὸ σερβικὸ λαὸ ἐκτὸς ἀπὸ πολλὰ δεινά, ἐθνικὴ καὶ
θρησκευτικὴ συνειδητοποίηση. Ἡ Σερβικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἄρχισε νὰ
δημοσιεύει μιὰ σειρὰ περιοδικῶν ἐκδόσεων θρησκευτικοῦ περιεχομένου μὲ
σκοπὸ νὰ μεταδώσει στὸν πιστὸ λαό, μὲ τὸν καλύτερο τρόπο, τὴν παραδο-
θείσα πίστη τῶν Πατέρων καὶ τὰ ξεχασμένα λαϊκὰ ἤθη καὶ ἔθιμα. Σὲ τρία
μέχρι σήμερα περιοδικὰ ἐξ αὐτῶν ἔχουν δημοσιευθεῖ σὲ σερβικὴ μετάφραση
μερικὰ ἀπὸ τὰ διηγήματα τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ 2003 σὲ ἕξι τεύχη τοῦ περιοδικοῦ Vidoslov16 δημο-
σιεύθηκαν μεταφράσεις τῶν διηγημάτων τοῦ Παπαδιαμάντη ἀπὸ τὴ φοι-
τήτρια τῆς Νεοελληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Maja Ra�ović ἀπὸ τὸ Trebinje τῆς Ἐρζεγοβίνης17. Μὲ βε-
βαιότητα διαπιστώνουμε ὅτι μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τὸ ὄνομα καὶ τὸ ἔργο τοῦ
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15 Τὴν ἐπιμέλεια τῆς μετάφρασης ὑπογράφουν ὁ καθηγητὴς Δρ Miodrag Stojanović καὶ
ἡ καθηγήτρια Persefoni Popović, ἡ ὁποία ἐπὶ πολλὰ ἔτη δίδασκε τὴν ἑλληνικὴ
γλώσσα στὸ Τμῆμα αὐτό. 

16 Στὴ Μητρόπολη Ἐρζεγοβίνης καὶ Ζάχουμλιε τὸ 1993 κυκλοφόρησε τὸ πρῶτο
τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Vidoslov. Ἱδρυτής του ἦταν ὁ Ἐπίσκοπος Ἀθανάσιος Γιέβ-
τιτς.

17 Τότε δημοσιεύτηκαν τὰ ἑξῆς διηγήματα: «Φτωχὸς ἅγιος» [«Siromašni svetitelj»]
(ἀρ. 28, 2003), «Πάσχα Ρωμέικο» [«Romejska pasha»] (ἀρ. 29, 2003), «Ρεμβασμὸς
τοῦ Δεκαπενταυγούστου» [«Petnaestoavgustovka premišljanja»] (ἀρ. 30, 2003),



Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη ἔγινε εὐρύτερα γνωστό, πρωτίστως στοὺς
ἀναγνῶστες αὐτοῦ του θρησκευτικοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο διανέμεται σὲ ὅλη
τὴ Σερβία. Κατὰ τὴ γνώμη μας, ὁ συγγραφέας διαδραμάτισε καὶ ἱεραπο-
στολικὸ ρόλο, σύμφωνα πάντα μὲ τὶς ἠθικὲς καὶ θρησκευτικὲς ἐπιταγὲς τῆς
ἐποχῆς, ἀφηγούμενος μὲ ἕναν ἐπιβλητικότατο τρόπο τὶς ζεστές, ἀνθρώπι-
νες ἱστορίες καὶ τὴν προσωπική του μαρτυρία καὶ ὁμολογία πίστεως στὸν
Χριστό. Σὲ ἀπόδειξη αὐτοῦ ἀναφέρουμε καὶ τὴν περίπτωση ἑνὸς ἄλλου θρη-
σκευτικοῦ περιοδικοῦ μὲ πολύχρονη καὶ περιπετειώδη ἱστορία. Πρόκειται γιὰ
τὸ περιοδικὸ Žički blagovesnik, ποὺ κυκλοφόρησε ἤδη ἀπὸ τὸ 1919 ὑπὸ τὴν
ἐποπτεία τοῦ τότε Ἐπισκόπου τῆς Ζίτσης Νικολάι Βελιμίροβιτς19. Ἀκριβῶς
56 ἔτη ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ τελευταίου τεύχους, τὸ περιοδικὸ ἐπανεκδόθηκε
τὸ 1997 μὲ τὴν εὐλογία τοῦ τότε Ἐπισκόπου τῆς Ζίτσης Στεφάνου. 

Τὸ περιοδικὸ αὐτὸ ἐπὶ πέντε χρόνια δεξιοῦται τὰ ἑορτάσιμα διηγήματα
τῶν ἡμερῶν αὐτῶν («Λαμπριάτικος ψάλτης») τοῦ μεγάλου ὁμολογητῆ τῆς
ὀρθοδόξου πίστεως στὴν Ἑλλάδα, Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σὲ μετά-
φραση τῆς Marina Veljković. 

Ἡ δημοσίευση ἔργων τοῦ Παπαδιαμάντη στὸν περιοδικὸ τύπο φτάνει
μέχρι τὶς μέρες μας. Καὶ ἔτσι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀρχισυντάκτες ἑνὸς ἄλλου
θρησκευτικοῦ περιοδικοῦ τοῦ Βελιγραδίου, τοῦ Crkveni život, πρότεινε νὰ
«φιλοξενήσει» τὴ μετάφραση τοῦ πρώτου διηγήματος ποὺ ἔγραψε ὁ Σκια-
θίτης συγγραφέας, «Τὸ Χριστόψωμο» (ἀρ. 11, 2011) φέτος τὰ Χριστού-
γεννα, τὴ χρονιὰ τῆς μεγάλης ἐπετείου.

Ὁ ἐκδοτικὸς οἶκος Prolog ἀπὸ τὴ Vrnjačka Banja στὴν ἐκδοτικὴ σειρά

440 M. VELJKOVIć - P. MUTAVDŽIć - S. ĐORĐEVIć

«Σταχομαζώχτρα» [«Starica koja je skupljala klasje»] (ἄρ. 31, 2004), «Τὸ Θεοπόντι»
[«Potop»] (ἀρ. 32, 2004) καὶ «Τὸ Ἀγνάντεμα» [«Osmatranje»] (ἀρ. 33, 2004).

18 Τὸ ἔτος 1919 ἄρχισε νὰ ἐκδίδεται ὑπὸ τὴν ὀνομασία Pregled eparhije žičke, ἐνῶ τὸ
1937 μετονομάστηκε σὲ Žički blagovesnik. 

19 Τὸ τυπογραφεῖο στὸ ὁποῖο δημοσιευόταν τὸ περιοδικὸ Žički blagovesnik βρισκόταν
στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ζίτσης, στὴν ἕδρα τῆς πρώτης σερβικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
(ἀρχὲς τοῦ 13ου αἰώνα). Ὁ ἀρχισυντάκτης ἦταν ὁ ταπεινὸς ἱερομόναχος τῆς Ζίτσης
π. Jakov Arsović (τὸ ὄνομά του δὲν ἀναφέρεται πουθενὰ στὶς σελίδες αὐτοῦ τοῦ πε-
ριοδικοῦ), διδάκτωρ τῆς νομικῆς στὴν παρισινὴ Σορβόνη πρὶν ἀπὸ τὸν Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο). Στὶς 10 Ὀκτωβρίου 1941, οἱ Γερμανοὶ βομβάρδισαν τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ζί-
τσης καὶ τὸ τυπογραφεῖο καταστράφηκε. Ὁ ἱερομόναχος Jakov Arsović στὰ δυ-
σκολοτέρα χρόνια της ἐξουσίας τῶν κομμουνιστῶν συνέχισε τὴν ἱεραποστολή του καὶ
τέλος μαρτύρησε ὡς ὁμολογητὴς τῆς ὀρθόδοξης πίστης.



του Χριστιανικὴ Εὐρώπη20 ἐξέδωσε, τὸ ἔτος 2006, τὸ πρῶτο Ἀπάνθισμα
τῶν Πασχαλινῶν διηγημάτων τοῦ Παπαδιαμάντη σὲ μετάφραση τῆς Ma-
rina Veljković. Ἡ ἐπιλογὴ πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὴν κριτικὴ ἔκδοση τοῦ
Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου: Ἀλ. Παπαδιαμάντη, Ἅπαντα. Πρόκειται γιὰ
16 διηγήματα ἀπὸ τὸν κύκλο τῶν ἀθηναϊκῶν καὶ τῶν νησιώτικων διηγη-
μάτων του. Στὴν ἀνθολογία συμπεριλήφθηκαν τὰ ἑξῆς διηγήματα τοῦ
Σκιαθίτη συγγραφέα: «Στὴν Ἁγι᾽ Ἀναστασά», «Λαμπριάτικος ψάλτης»,
«Ὑπὸ τὴν βασιλικὴν δρῦν», «Τραγούδια τοῦ Θεοῦ» κτλ. 

Ἡ ἐξάντληση αὐτῆς τῆς ἔκδοσης ὑπαγόρευσε τὴν ἀνάγκη γιὰ μιὰ και-
νούρια ἔκδοση, τὴν ὁποία ἀνέλαβε ὁ ἐκδοτικὸς οἶκος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χι-
λανδαρίου, Hilandarska izdanja, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μεγάλης ἐπετείου τῶν
100 χρόνων ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ συγγραφέα21. Τὸ Ἀπάνθισμα τῶν ἐορτά-
σιμων διηγημάτων τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη στὸ ὁποῖο συμπεριλή-
φθηκαν καὶ τὰ Χριστουγεννιάτικα διηγήματα, ποὺ μεταφράστηκαν ἐν τῷ
μεταξὺ στὰ σερβικά, παρουσιάστηκε στὴν Ἔκθεση βιβλίου τοῦ 2011 στὸ
Βελιγράδι. 

5. Ζητήματα μετάφρασης

Στὸ σημεῖο αὐτὸ δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὶς φιλολογικὲς ἀναλύσεις τῶν με-
ταφράσεων ποὺ προαναφέρθηκαν. Ἐν συντομίᾳ θὰ μνημονεύσουμε τὶς
πρῶτες διατυπωμένες κριτικὲς ἀναφορὲς σχετικὰ μὲ τὶς πραγματοποιη -
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20 Ὁ ἐκδότης σὲ αὐτὴν τὴν ἐκδοτικὴ σειρὰ ἐξέδιδε τὰ λογοτεχνικὰ ἔργα διάφορων εὐρω-
παίων συγγραφέων, τῶν ὁποίων τὰ συγγράμματα ἦταν θεματικὰ συνδεδεμένα μὲ
τὴ Χριστιανοσύνη. Προγραμματίστηκε νὰ δημοσιευθοῦν σύντομα καὶ τὰ Χριστου-
γεννιάτικα διηγήματα. Ὡστόσο, σύμφωνα μὲ τὴ μαρτυρία τοῦ διευθυντῆ αὐτοῦ τοῦ
ἐκδοτικοῦ οἴκου, τοῦ κ. Dejan Lučić, πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια ὁ ἐκδοτικὸς οἶκος στα-
μάτησε νὰ ἐκδίδει τὴ Χριστιανικὴ Εὐρώπη διότι ἡ ἐξέλιξη τῶν γεγονότων ἔδειξε ὅτι
ἡ Εὐρώπη ὄχι μόνο δὲν δημιουργήθηκε ὡς χριστιανικὸ κράτος, ἀλλὰ βασίζεται στὴν
ἰδέα σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὅλοι οἱ χριστιανικοὶ λαοὶ μὲ ἕνα ὕπουλο τρόπο πρέπει νὰ
καταστραφοῦν, ἐνῶ οἱ λαοὶ στὰ Βαλκάνια νὰ ἐπιστραφοῦν στὴ λεγόμενη Εὐρωπαϊκὴ
Τουρκία.

21 Ἡ μεταφράστρια Marina Veljković ἐπιμελήθηκε τὴ μετάφραση τῶν Πασχαλινῶν
διηγημάτων καὶ προσέθεσε χρήσιμες ὑποσημειώσεις, μὲ τὶς ὁποῖες ἐπιπλέον ἐξη-
γοῦνται οἱ πολιτικο-ἱστορικὲς συνθῆκες στὶς ὁποῖες βρισκόταν ἡ Ἑλλάδα ἐκείνη τὴν
ἐποχή.



μένες καὶ δημοσιευμένες μεταφράσεις τῶν διηγημάτων τοῦ Παπαδιαμάντη
στὰ σερβικά. 

Η Jovanka Đorđević-Jovanović διατύπωσε τὴν πρώτη ἀναφορὰ σχετικὰ
μὲ τὴ μετάφραση τοῦ διηγήματος «Ἔρωτας στὰ χιόνια» τοῦ Bogdan Ra-
dica, ἀξιολογώντας την ὡς ἐπιτυχημένη μετάφραση, στὸ πνεῦμα τῆς σερ-
βικῆς γλώσσας θὰ προσθέταμε ἐμεῖς22. Δυστυχῶς, δὲν μποροῦμε νὰ συμ-
φωνήσουμε μὲ τὴν ἄποψή της ὅτι ἡ ὀμορφιὰ τῶν Παπαδιαμαντικῶν
εἰκόνων, ὅπως καὶ ἡ συμπάθεια τοῦ ἀφηγητῆ πρὸς τοὺς ἥρωές του, φαί-
νονται περισσότερο στὴ μετάφραση τοῦ M. Zagajac (Đorđević-Jovanović,
2003: 226). Ὁ Zagajac, κατὰ τὴν ἄποψή μας, προχώρησε στὴ μετάφραση
λέξη πρὸς λέξη· στὴ δική του σερβικὴ πρόταση δὲν ὑπάρχει οὔτε ρυθμικὴ
οὔτε ποιητικὴ ἀπήχηση, ποὺ εἶναι πάντοτε παροῦσες στὴν πεζογραφία τοῦ
Παπαδιαμάντη, ἐνῶ ὁ Bogdan Radica ἀπέδωσε πιστὰ τὴν ἀτμόσφαιρα,
καθὼς καὶ μέρος τῆς μαγείας ποὺ χαρακτηρίζει τὴν ἀφηγηματικὴ τέχνη
τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Στόχος μας δὲν εἶναι νὰ ἑστιάσουμε τὴν προσοχή μας στὰ προβλήματα
τὰ ὁποῖα ἀντιμετωπίζει ὅποιος μεταφράζει Παπαδιαμάντη στὴ μητρική του
γλώσσα. Εἴμαστε τῆς γνώμης ὅμως ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης πιὸ εὔκολα
μπορεῖ νὰ μεταφραστεῖ στὰ σερβικὰ παρὰ στὰ δανέζικα23, ἐφόσον ὁ σέρβι-
κος καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι δύο λαοὶ ποὺ ἔχουν τὴν ἴδια ὀρθόδοξη πα-
ράδοση, πολὺ συναφῆ λαϊκὰ ἔθιμα καὶ δημοτικὰ τραγούδια24, καὶ γενικὰ
κινοῦνται σὲ ἕνα κοινὸ ἱστορικὸ καὶ πολιτιστικὸ πλαίσιο, ἔτσι ὅπως αὐτὸ
διαμορφώνεται στὰ Βαλκάνια τοῦ 19ου καὶ τοῦ 20οῦ αἰώνα.

Τὸ κείμενο τῆς μετάφρασης ἀποτελεῖ ἐξίσου κριτικὴ καὶ ἑρμηνευτικὴ
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22 «[…] ἀφήνει τὴν ἐντύπωση ὅτι αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ σερβικὰ λαϊκὰ
διηγήματα ἢ ἴσως τὸ ἔργο ἑνὸς σερβικοῦ διηγηματογράφου τῆς ἐποχῆς τοῦ ρεαλι-
σμοῦ» (Đorđević-Jovanović, 2003: 226). Ὡστόσο, λίγο παρακάτω, στὴν ὑποση-
μείωση 28, ἡ Đorđević-Jovanović μᾶς δίνει τὴν πρώτη συγκριτικὴ ἀξιολόγηση τῆς
μετάφρασης τοῦ διηγήματος «Ἔρωτας στὰ χιόνια» τοῦ Bogdan Radica σὲ σχέση μὲ
τὴ μετάφραση τοῦ Milivoje Zagajac.

23 Θὰ θέλαμε νὰ ὑπενθυμίσουμε τὴ μελέτη τοῦ Δανοῦ μεταφραστῆ τοῦ Παπαδιαμάντη
σχετικὰ μὲ τὰ προβλήματα στὴν ἀπόδοση τῶν διηγημάτων του στὴ δανέζικη
γλώσσα (Engberg, 2001: 135-144).

24 Ὑπενθυμίζουμε ὅτι στὴ σερβικὴ δημοτικὴ λυρικὴ ποίηση ὑπάρχει deseterac (δεκα-
σύλλαβος στίχος), δηλαδὴ šesnaesterac (δεκαεξασύλλαβος στίχος), στοιχεῖο τὸ
ὁποῖο διευκολύνει πολὺ τὴν ἀπόδοση τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτικοῦ στίχου στὰ σερβικά.



προσέγγιση στὸ ἔργο, καὶ οἱ δύο προσεγγίσεις ἀποκαλύπτονται στὴ λογο-
τεχνικὴ μετάφραση. Ἐν μέρει αὐτὴ ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἀντικείμενο καὶ τὸ
ἐργαλεῖο τῆς κριτικῆς (Mančić, 2010: 40). Δεδομένου ὅτι ἡ πρώτη σερβικὴ
λογοτεχνία, δηλαδὴ ἡ λογοτεχνία στὴν παλαιοσερβικὴ μεσαιωνικὴ γλώσ -
σα, ἦταν μεταφρασμένη λογοτεχνία, καὶ μάλιστα ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ πρω-
τότυπο, τότε μποροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸν ρόλο καὶ τὴ θέση ποὺ κατα-
λαμβάνει αὐτὸ τὸ λογοτεχνικὸ εἶδος στὴν ἱστορία τῆς σερβικῆς λογοτε -
χνίας. Ἀφενὸς ἡ μεταφρασμένη λογοτεχνία ἀνήκει καὶ στὴ λογοτεχνία τοῦ
λαοῦ, στὴ γλώσσα τοῦ ὁποίου μεταφράζεται, σύμφωνα μὲ πολλοὺς θεω-
ρητικοὺς τῆς λογοτεχνίας· ἀφετέρου ἡ μετάφραση εἶναι δραστηριότητα ἡ
ὁποία δὲν ἐξελίσσεται μόνο μεταξὺ τῶν γλωσσῶν ἀλλὰ καὶ μεταξὺ τῶν πο-
λιτισμῶν, ὡς συνεχὴς διαδικασία τῆς διαπολιτισμικῆς ἐπικοινωνίας, ἀπα-
ραίτητη καὶ ἀναπόφευκτη στὴν ἐξέλιξη τῆς κάθε κοινωνίας (Mancic,
2010: 48). Θὰ θέλαμε νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι οἱ μεγαλύτεροι λογοτέχνες
μας, Jovan Dučić, Ivo Andrić, Isidora Sekulić, ἦταν ἐπίσης καὶ μεταφρα-
στές.

Ἡ πρώτη μετάφραση ἑνὸς λογοτεχνικοῦ ἔργου δὲν εἶναι ποτὲ μετά-
φραση, ἀλλὰ εἰσαγωγή, ἔγραψε ὁ Henri Meschonnic, μεταφρασεολόγος.
Αὐτὴ ἡ εἰσαγωγὴ ἀποτελεῖ μόνο τὴν προετοιμασία γιὰ τὶς ἑπόμενες με-
ταφράσεις. Κάτω ἀπὸ αὐτὸ τὸ φῶς βλέπουμε καὶ ἐμεῖς τὶς πρῶτες μετα-
φράσεις τῶν διηγημάτων τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη στὴ σερβικὴ
γλώσσα. Καὶ ἐπισημαίνουμε ἀκόμη μιὰ φορὰ ὅτι ἡ πρώτη μετάφραση εἶναι
καὶ ἡ πρώτη κριτικὴ ἀναφορὰ στὸ μεταφρασμένο πρωτότυπο (Mančić
2010: 40). Στὴν περίπτωση τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη τὸ ἔργο ἔχει
ἤδη ἀρχίσει στὸ σερβικὸ χῶρο. 
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

«Η ΦΟΝΙΣΣΑ» ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ.
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΥΧΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Ἡ Φραγκογιαννοὺ ἀπεῖχεν ἀκόμη ὣς δέκα βήματα ἀπὸ τὸν Ἁι-Σώστην.
Δὲν εἶχε πλέον ἔδαφος νὰ πατήσῃ· ἐγονάτισεν. Εἰς τὸ στόμα της εἰσήρχετο

τὸ ἁλμυρὸν καὶ πικρὸν ὕδωρ.
Τὰ κύματα ἐφούσκωναν ἀγρίως, ὡς νὰ εἶχον πάθος. Ἐκάλυψαν τοὺς

μυκτῆρας καὶ τὰ ὦτά της. Τὴν στιγμὴν ἐκείνην τὸ βλέμμα τῆς Φραγκογιαν-
νοῦς ἀντίκρυσε τὸ Μποστάνι, τὴν ἔρημον βορειοδυτικὴν ἀκτήν, ὅπου τῆς εἶχον
δώσει ὡς προῖκα ἕναν ἀγρόν, ὅταν νεάνιδα τὴν ὑπάνδρευσαν καὶ τὴν ἐκουκού-
λωσαν, καὶ τὴν ἔκαμαν νύφην οἱ γονεῖς της. 

–Ὤ! νά τὸ προικιό μου! εἶπε.
Αὐταὶ ὑπῆρξαν αἱ τελευταῖαι λέξεις της. Ἡ γραῖα Χαδούλα εὗρε τὸν θά-

νατον εἰς τὸ πέραμα τοῦ Ἁγίου Σώστη, εἰς τὸν λαιμὸν τὸν ἑνώνοντα τὸν βρά-
χον τοῦ ἐρημητηρίου μὲ τὴν ξηράν, εἰς τὸ ἥμισυ τοῦ δρόμου, μεταξὺ τῆς θείας
καὶ τῆς ἀνθρωπίνης δικαιοσύνης (3.520)1.

Κυρίες καὶ κύριοι,

Ξεκινήσαμε τὴν ἀνακοίνωσή μας διαβάζοντας τὶς τελευταῖες γραμμὲς
τῆς «Φόνισσας», τῆς δεύτερης μετὰ τὸν «Χρῆστο Μηλιώνη» νουβέλας τοῦ
Παπαδιαμάντη, ἡ ὁποία δημοσιεύεται γιὰ πρώτη φορὰ στὸ περιοδικὸ Πα-
ναθήναια σὲ συνέχειες ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο ὣς τὸν Ἰούνιο τοῦ 1903 μὲ τὸν
ὑπότιτλο «Κοινωνικὸν μυθιστόρημα». Πρόκειται γιὰ δημιούργημα τῆς
προχωρημένης ὡριμότητας τοῦ Παπαδιαμάντη, γιὰ ἕνα δυνατὸ ψυχο-
γραφικὸ ἔργο, ἴσως τὸ καλύτερο τοῦ συγγραφέα, τὸ ὁποῖο ἐξακολουθεῖ νὰ
κατέχει περίοπτη θέση στὴ νεοελληνικὴ λογοτεχνία, ἀφοῦ δὲν εἶναι μόνο
ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ πολυδιαβασμένα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ πιὸ πολυσυζητημένα
νεοελληνικὰ κείμενα μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Παπαδιαμάντης, περιγράφοντας τὴν

1 Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ἅπαντα, κριτικὴ ἔκδοση Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος,
ἐκδ. Δόμος, τόμ. 3., Ἀθήνα 1984.



ψυχολογικὴ ἐκτροπὴ τῆς Φραγκογιαννοῦς καὶ καταγγέλλοντας τὴν κοι-
νωνικὴ ἀδικία ποὺ ἔκανε τὴ γριὰ Χαδούλα θύμα καὶ ταυτόχρονα θύτη,
προκάλεσε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ προκαλεῖ μέχρι σήμερα πολλὲς καὶ διαφο-
ρετικὲς προσεγγίσεις καὶ ἀντιλεγόμενες ἑρμηνεῖες.

Δὲν ἐπιλέξαμε τυχαῖα τὴ «Φόνισσα» γιὰ νὰ συμβάλουμε, στὸ μέτρο
τοῦ ἐφικτοῦ, στὴν ἀνίχνευση τῆς λογοτεχνικῆς τύχης τοῦ παπαδιαμαντι-
κοῦ ἔργου στὴ Γαλλία. Πρόκειται γιὰ ἕνα κείμενο οὐσιῶδες, κομβικό, ἀπο-
καλυπτικὸ στὴν ἔρευνα γύρω ἀπὸ τὴν πρόσληψη τοῦ ἔργου τοῦ Σκιαθίτη
πεζογράφου στὸ ἐξωτερικό. Ἐννοοῦμε ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης ὡς νεοέλλη-
νας συγγραφέας ἐκτὸς Ἑλλάδος εἶναι πρωτίστως ὁ πλάστης τῆς «Φόνισ-
σας.

Ἡ πρώτη παρουσίαση κειμένων τοῦ Παπαδιαμάντη στὸ γαλλόφωνο
κοινὸ ἐπιχειρεῖται τὸ 1908, ὅταν ὁ Ἰωάννης Δάργος (Jean Dargos) ἐκδίδει
στὴν Ἀθήνα τὴ γαλλικὴ μετάφραση τῶν διηγημάτων «Ὄνειρο στὸ κῦμα»
καὶ «Ἔρωτας στὰ χιόνια»2. Βρισκόμαστε μπροστὰ στὸ γνωστὸ φαινόμενο
τῆς ἐποχῆς, ὅπου Ἕλληνες συγγραφεῖς ἢ κριτικοὶ τῆς λογοτεχνίας δημο-
σιεύουν στὰ γαλλικὰ ἐπὶ ἑλληνικοῦ ἐδάφους, ἀπευθυνόμενοι κυρίως σὲ μιὰ
ἑλληνικὴ ἐλὶτ ποὺ κατέχει τὴ γαλλικὴ γλώσσα, ἀλλὰ καὶ σὲ καλλιτεχνι-
κοὺς καὶ εὐρύτερους κύκλους τῶν ξένων πρεσβειῶν στὴν Ἀθήνα. Ὅμως,
ὅπως τὸ ἐπεσήμανε τὸ 1995 ἡ Emmanuelle Karagiannis-Moser σὲ μία κα-
τατοπιστικὴ μελέτη, τὰ μεταφρασμένα αὐτὰ κείμενα ἦταν καταδικα-
σμένα νὰ τύχουν ἰσχνότατης ἀπήχησης στὴ Γαλλία3. Παρὰ τὴν ἀρνητικὴ
αὐτὴ διαπίστωση, θεωροῦμε ἄξια μνείας τὴν πρώτη αὐτὴ μετάφραση ἔρ -
γων τοῦ συγγραφέα στὰ γαλλικά, ἀφοῦ ὁ Δάργος φροντίζει νὰ ἐνσωμα-
τώσει στὴν ἔκδοσή του ἕνα σύντομο ἀλλὰ σημαντικὸ γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη
προλογικὸ κείμενο μὲ τὸ ὁποῖο καταγράφεται ἡ πρώτη σοβαρὴ ἀναφορὰ
στὸν Παπαδιαμάντη στὴ γαλλικὴ γλώσσα. Μιὰ ἀναφορὰ ποὺ θὰ διαδρα-
ματίσει τὸν ρόλο της, ἀφοῦ λίγους μῆνες ἀργότερα ὁ Philippe Lebesque
(μὲ τὸ ἑλληνικὸ ψευδώνυμο Ἀστεριώτης) γράφει ὅτι ἡ μετάφραση τοῦ Δάρ-
γου πρέπει νὰ ἀποτελέσει εὐκαιρία γιὰ στροφὴ καὶ πρὸς τὸ κείμενο τῆς
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2 «Un rêve sur les flots» [suivi de] «L’Amour dans les neiges, contes néo-grecs», tra-
duction et présentation par Jean d’Argos, Athènes-Paris, éd. du Monde Hellénique
1908.

3 Emmanuelle Karagiannis-Moser, «Eléments pour la reception d’ Alexandre Papadia-
mantis en France. Inventaire et choix de textes», Revue des Etudes Néo-Helléniques,
tome iv, 1995, Daedalus, Paris-Athènes, σσ. 159-201.



«Φόνισσας» τὸ ὁποῖο ἀξίζει νὰ μεταφραστεῖ στὰ γαλλικὰ παρὰ τὸ γεγονὸς
ὅτι δὲν εἶναι ἱκανὸ νὰ συγκριθεῖ σὲ ἀξία μὲ τὸν «Ζητιάνο» τοῦ Καρκαβί-
τσα4.

Γιὰ νὰ ὁλοκληρώσουμε τὴ σύντομη ἀναφορά μας στὴ συμβολὴ τοῦ
Δάργου στὴ διάδοση τοῦ παπαδιαμαντικοῦ ἔργου στὴ Γαλλία, ἂς σημει-
ώσουμε καὶ τὴ μετάφρασή του στὰ γαλλικὰ μελέτης τοῦ Παλαμᾶ σχετικὰ
μὲ τὸν Παπαδιαμάντη, μελέτη βέβαια ἡ ὁποία, στὸ γαλλικὸ κείμενο τοῦ
Δάργου, παρουσιάζεται μᾶλλον ὡς ἕνα παλαμικὸ συμπίλημα ἀφοῦ, κατὰ
τὴ σύνταξη τοῦ γαλλικοῦ κειμένου, χρησιμοποιήθηκαν προηγούμενα κεί-
μενα τοῦ Παλαμᾶ γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη μὲ ὁρισμένες προσθῆκες καὶ
διαγραφές5.

Ἡ πενταετία 1930-1935 ἔμελλε νὰ ἀποδειχθεῖ καθοριστικὴ γιὰ τὴ διά-
δοση τοῦ ἔργου τοῦ Παπαδιαμάντη στὴ Γαλλία. Τὸν βασικὸ ρόλο τοῦ με-
σολαβητῆ, εἴτε μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ μεταφραστῆ εἴτε τοῦ ἐρευνητῆ,
διαδραματίζει ὁ Octave Merlier ὁ ὁποῖος, ὡς γνωστόν, ὑπῆρξε διευθυντὴς
τῆς Γαλλικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καὶ συνέβαλε στὴ διάδοση ἀριστουργημά-
των τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας στὴ Γαλλία. Τὸ 1932, ὁ Merlier θὰ
δώσει σημαντικὴ διάλεξη στὶς Βρυξέλες σχετικὰ μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο
τοῦ Παπαδιαμάντη, ἐνῶ τὴν ἀμέσως ἑπόμενη χρονιά, τὸ 1933, συμμετέ-
χει σὲ προσκύνημα Γάλλων διανοουμένων στὴ Σκιάθο στὰ πλαίσια τῆς
5ης κρουαζιέρας τῆς «Ἑταιρείας Guillaume Budé». Ἕνα χρόνο μετά, τὸ
1934, θὰ δημοσιεύσει στὸ Παρίσι ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Les Belles Lettres» τὸν
τόμο μὲ τίτλο Skiathos, île grecque (= Σκιάθος, ἑλληνικὸ νησί) μὲ τὸν ὁποῖο
προσφέρει στὸ γαλλόφωνο κοινὸ ἑπτὰ διηγήματα τοῦ Παπαδιαμάντη6. Νὰ
τονιστεῖ ἐδῶ ἡ σωστὴ ἐπιλογὴ τοῦ Merlier νὰ προτάξει τῶν μεταφράσεων
μιὰ ἐκτενέστατη εἰσαγωγὴ ἑξήντα σελίδων, στὴν ὁποία βέβαια δίνει ἔμ -
φαση κυρίως σὲ βιογραφικὰ στοιχεῖα, ἐνῶ δὲν παραλείπει νὰ ἀναφερθεῖ
τόσο στὸν βαθὺ σύνδεσμο τοῦ Παπαδιαμάντη μὲ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησια-
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4 D. Astériotis, «Lettres néo-grecques», Mercure de France, No 274, tome LXXVI, 16·
XI, 1908, σσ. 355-359 (τὴ σχετικὴ ἀναφορὰ ἀντλῶ ἀπὸ τὴν ἀνωτέρω ἀναφερθείσα
μελέτη τῆς Karagiannis-Moser, σσ. 162-163).

5 C. Palamas, Alexandre Papadiamantis, un peintre des humbles, traduit du grec par. J.
Dargos, Athènes, 1933. Βλ. σχετικὰ καί: Τερέζα Πεσμαζόγλου, «Ἕνα Παλαμικὸ
Συμπίλημα», περιοδικὸ Ἐρουρέμ, περίοδος Β΄, τεῦχος 3, Δεκέμβριος 1995.

6 Skiathos, île grecque, nouvelles traduites et préfacées par Octave Merlier, Paris, Les
Belles Lettres, 1934.



στικὴ παράδοση, ὅσο καὶ σὲ ζητήματα σχετικὰ μὲ τὴ γλώσσα τοῦ συγ-
γραφέα.

Ἀνάμεσα στὰ ἑπτὰ μεταφραζόμενα διηγήματα περιλαμβάνονται, σὲ
αὐτὸ τὸν τόμο τοῦ 1934, τὸ «Ὄνειρο στὸ κῦμα» (δεύτερη μετάφραση μετὰ
ἀπὸ αὐτὴ τοῦ Δάργου τὸ 1908), καθὼς καὶ ἡ πρώτη μετάφραση τῆς «Φό-
νισσας» μὲ τίτλο «La Tueuse». Ἂν καὶ τὸ περιορισμένο τοῦ χρόνου δὲν μᾶς
ἐπιτρέπει νὰ ὑπεισέλθουμε σὲ λεπτομέρειες, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ κα-
ταθέσουμε ἐδῶ τὴν ἄποψη ὅτι, παρὰ τὴ σημαντικότατη προσφορὰ τοῦ Mer-
lier στὴ διάδοση τοῦ παπαδιαμαντικοῦ ἔργου στὴ Γαλλία, οἱ συγκεκριμένες
μεταφράσεις τοῦ 1934, μὴ ἑξαιρουμένης τῆς «Φόνισσας», ἐλέγχονται γιὰ
τὴν ἐπιτυχία τους. Δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι τυχαῖο τὸ σχόλιο τοῦ Roussel στὴν
ἐπιθεώρηση Libre τοῦ Φεβρουαρίου-Μαρτίου 19357, ὅπου κάνει λόγο γιὰ
«traduction incorrecte» (λανθασμένη μετάφραση), ἐνῶ ἀναρωτιέται ἂν τὴ
μετάφραση τὴν ἔκανε ὁ ἴδιος ὁ Merlier ἀφοῦ δὲν θυμίζει σὲ τίποτα μετά-
φραση ἑνὸς Γάλλου. Ὁ Roussel, ἀλλὰ καὶ ὅποιος ἄλλος ἐξειδικευμένος
ἐρευνητὴς στὸ χῶρο τῆς λογοτεχνικῆς μετάφρασης προσεγγίσει μὲ ἀντι-
κειμενικὴ ματιὰ τὴ γαλλικὴ «Φόνισσα» τοῦ Merlier, ἔχει τὴν αἴσθηση ὅτι
ὁ ἐρευνητὴς δὲν συμπορεύεται πάντα ἰδανικὰ μὲ τὸν μεταφραστή. Ὁ Mer-
lier μπορεῖ νὰ φαίνεται γνώστης τῆς παπαδιαμαντικῆς «ἀνθρωπογεω-
γραφίας» (ἂν καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο «διαβάζει» τὸν Παπαδιαμάντη
ἀμφισβητεῖται σήμερα σὲ πολλὰ σημεῖα), στὸ καθαρὰ μεταφραστικὸ ὅμως
ἐπίπεδο, τουλάχιστον στὴ δεκαετία τοῦ 1930, δὲν δείχνει νὰ ἔχει ἀκόμα
προσεγγίσει τὸ ἐπιθυμητὸ ἐπίπεδο ἀναγνώρισης καὶ σεβασμοῦ τῶν δο-
μικῶν στερεοτύπων τῶν δύο γλωσσῶν, τῆς ἑλληνικῆς καὶ τῆς γαλλικῆς.
Βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ ἕνα μεταφραστικὸ ἐνέργημα ποὺ παρουσιάζεται
ἄκομψο καὶ μὴ ἐναρμονιζόμενο πάντα μὲ τὶς γλωσσικὲς συνήθειες τῆς
γλώσσας ἄφιξης. Δημιουργεῖται ἡ αἴσθηση ὅτι ἐπιχειρεῖται μεταφορὰ με-
ταφραστικῶν ἑνοτήτων ἀπὸ τὴ γλώσσα-πηγὴ στὴ γλώσσα-στόχος, ἐνῶ
θὰ ἔπρεπε, ἂν εἶχε βέβαια τὴ δυνατότητα, νὰ συντάξει ἕνα γαλλικὸ κείμενο
οἱ σημασιολογικὲς ἐπιλογὲς τοῦ ὁποίου θὰ ἀποτελοῦσαν ταυτόχρονα καὶ
ὑφολογικὲς ἐπιλογὲς ποὺ βέβαια θὰ ὄφειλαν νὰ ἐναρμονίζονται μὲ τὶς ὑφο-
λογικὲς συμβάσεις τοῦ συγκεκριμένου εἴδους κειμένου στὴ γλώσσα-στό-
χος. Πάντως τριάντα χρόνια ἀργότερα, τὸ 1965, ὁ Merlier θὰ παρουσιάσει
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7 Karagiannis-Moser, σ. 172.



ὀκτὼ ἀκόμα μεταφρασμένα διηγήματα8, συνοδευόμενα καὶ πάλι ἀπὸ
ἐκτενὴ τεσσαρακοντασέλιδη εἰσαγωγὴ στὸ πνεῦμα πάντα τοῦ δικοῦ του
παραδοσιακοῦ τρόπου θεώρησης τοῦ παπαδιαμαντικοῦ κόσμου, δηλαδὴ
ἔμφαση στὰ βιογραφικὰ στοιχεῖα τοῦ συγγραφέα, στὴ φολκλορικὴ-νατου-
ραλιστικὴ ἀνάγνωση τοῦ ἔργου του, στὴ θρησκευτικότητά του, καθὼς καὶ
στὰ γλωσσικὰ ζητήματα τῶν κειμένων του. Νὰ σημειώσουμε ὅτι ἡ ἔκδοση
αὐτὴ τοῦ 1965 γίνεται στὴν Ἀθήνα σὲ μιὰ ἐκδοτικὴ σειρὰ τοῦ Συμβουλίου
τῆς Εὐ ρώπης, μὲ στόχο βέβαια νὰ γίνει γνωστότερος ὁ Παπαδιαμάντης
στὸν εὐρύτερο γαλλόφωνο χῶρο. ¨Η Karagiannis-Moser ὑποστηρίζει ὅτι ὁ
συγκεκριμένος στόχος δὲν ἐπετεύχθηκε ἀπόλυτα9. Μὲ κάθε ἐπιφύλαξη,
θὰ τολμούσαμε νὰ κάνουμε λόγο ἐδῶ, στὰ κείμενα τοῦ 1965, γιὰ κάπως
καλύτερες μεταφράσεις. Τὸ «Ὄνειρο στὸ κῦμα» καὶ τὸ «Ὁλόγυρα στὴ
λίμνη», μποροῦν νὰ διαβαστοῦν στὰ γαλλικὰ ὡς θαλασσινὰ εἰδύλλια.
Ἔχουμε τὴν αἴσθηση ὅτι ὁ Merlier ἔχει κάπως ὡριμάσει καὶ ὡς μετα-
φραστὴς μετὰ ἀπὸ τριάντα χρόνια. Ἔχει εἰσπράξει τὴ γλωσσικὴ ἐμπειρία
ποὺ ἀποτυπώνει ὁ Παπαδιαμάντης στὴ γλώσσα ἀφετηρίας καὶ πετυχαί-
νει, σὲ κάποιες περιπτώσεις, νὰ τὴν ἐπανεκφράσει δημιουργικὰ προβαίνον-
τας στὶς ἴδιες παραδειγματικὲς καὶ συνταγματικὲς ἐπιλογὲς μὲ τὸν
συγγραφέα, ἀλλὰ χρησιμοποιώντας κάπως καλύτερα τὰ γλωσσικὰ μέσα
τῆς γλώσσας ἄφιξης.

Γιὰ νὰ κλείσουμε τὸ κεφάλαιο Merlier, θὰ συνοψίζαμε λέγοντας ὅτι
πρέπει νὰ συγκρατήσουμε καὶ νὰ ἐξάρουμε τὴ συμβολὴ τῶν δύο αὐτῶν ση-
μαντικῶν μεταφραστικῶν του προσφορῶν, τοῦ 1934 καὶ τοῦ 1965, στὴ γε-
νικότερη ἀναθέρμανση τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη ἐπὶ
γαλλικοῦ ἐδάφους. Τὸ ὅτι τῶν δύο αὐτῶν τόμων ἀκολουθεῖ πλῆθος ἄρθρων
καὶ κριτικῶν, τὸ ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης εἶναι σαφῶς πιὸ ἀναγνωρίσιμος
στὸν γαλλόφωνο χῶρο ὅταν τὸ 1965, γιὰ παράδειγμα, δημοσιεύεται ἀπὸ τὸ
Γαλλικὸ Ἰνστιτοῦτο Ἀθηνῶν κριτική, ἔστω καὶ ἐν μέρει ἀρνητική, τοῦ Δη-
μαρᾶ στὸν τόμο Histoire de la Littérature grecque moderne, ἢ ὅταν τὸ 1968
στὸ Παρίσι στὴν Encyclopedia Universalis δημοσιεύεται ἐπίσης μᾶλλον
ἀρνητικῆς κριτικῆς κείμενο τοῦ Μουλλᾶ γύρω ἀπὸ τὸ παπαδιαμαντικὸ
ἔργο, ὅλη αὐτὴ ἡ ἐπὶ ἑλληνικοῦ ἢ γαλλικοῦ ἐδάφους «γαλλικὴ» ἀναφορὰ
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στὸν Παπαδιαμάντη, ἔχει ἀσφαλῶς τὶς ρίζες της καὶ στὴ συμβολὴ τοῦ
Octave Merlier.

Καὶ ὁ André Mirambel ἀναφέρθηκε στὸν Παπαδιαμάντη τὸ 1953 στὸν
τόμο Histoire de la Littérature grecque moderne καὶ τὸ 1968 στὸ Diction-
naire des Littératures. Καὶ οἱ δύο αὐτὲς ἀναφορὲς εἶναι ἰδιαίτερα σύντομες.
Θὰ περίμενε κανεὶς κάτι περισσότερο ἀπὸ ἕνα Γάλλο νεοελληνιστὴ τοῦ δια-
μετρήματος τοῦ Mirambel.

Πάντως ὅ,τι δὲν ἔκανε γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη στοὺς τόμους αὐτοὺς ὁ
Mirambel, τὸ ἔκανε καὶ μὲ τὸ παραπάνω στὴ ζωὴ καὶ στὴν πολυετὴ ἐρευ-
νητική, διδακτικὴ καὶ μεταφραστική του διαδρομή, ὁ μαθητὴς τοῦ Mi-
rambel, ὁ Guy Saunier. Ὁ Saunier ἔχει ξεκινήσει ἀπὸ παλιὰ τὴ θαυμαστὴ
πορεία ποὺ ἔμελλε νὰ τὸν ὁδηγήσει στὰ μαγευτικὰ μονοπάτια τῶν παπα-
διαμαντικῶν σελίδων. Ἀπὸ τὸ 1953 στὴν Ecole Normale Supérieure καὶ
τὸν συνάδελφό του Louis Martinez, γνώστη καὶ ἐραστὴ τῆς σύγχρονης
Ἑλλάδας, καὶ λίγο μετὰ μὲ τὸ πρῶτο του ταξίδι στὴν Ἑλλάδα τὸ 1955 καὶ
τὸ τρίτο τὸ 1956 ποὺ θὰ ἀποτελέσει εὐκαιρία μιᾶς πρώτης ἐπαφῆς μὲ τὰ
ἑλληνικὰ δημοτικὰ τραγούδια, ποὺ θὰ τὸν μαγέψουν μέχρι σημείου νὰ ἐπι-
λέξει ὡς θέμα τοῦ Doctorat d’Etat ποὺ θὰ ἐκπονήσει ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ
André Mirambel μὲ θέμα «Τὰ γαμήλια τραγούδια μὲ πένθιμο θέμα», δια-
τριβὴ ποὺ θὰ ὑποστηρίξει τὸ 1975. Ἕνα χρόνο μετά, τὸ 1976, δημοσιεύει
τὴ δική του γαλλικὴ μετάφραση τῆς «Φόνισσας» μὲ τίτλο Les petites fil-
les et la mort (= Τὰ μικρὰ κορίτσια καὶ ὁ θάνατος)10. Εἴμαστε πιὰ σήμερα
πεπεισμένοι ὅτι ἡ ἐμπειρία τῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν εἶναι αὐτὴ ποὺ θὰ
διαδραματίσει καταλυτικὸ ρόλο στὴ συνάντηση τοῦ Saunier μὲ τὸν Πα-
παδιαμάντη, στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ διαβάσει ἀλλὰ καὶ θὰ μεταφρά-
σει τὴ «Φόνισσα». Τὰ δημοτικὰ τραγούδια ἀποτελοῦν τὸν ἀσκητικὸ
προπομπό, τὴν ἀναγκαία ἄσκηση ὕφους (ποὺ ἂς μᾶς ἐπιτραπεῖ νὰ ὑπο-
στηρίξουμε ὅτι λειτουργεῖ παράλληλα καὶ ὡς ἄσκηση ἤθους) πρὶν τὴ με-
γάλη συνάντηση μὲ τὸ παπαδιαμαντικὸ ἔργο, ἀλλὰ καὶ παράλληλα μὲ
αὐτό. Ἡ ἔκδοση τῆς μετάφρασης τῆς «Φόνισσας» δὲν ἦταν καθόλου
εὔκολη γιὰ τὸν Saunier. Βρέθηκε μπροστὰ στὴν ἐπιφυλακτικὴ ἕως καὶ
ἀρνητικὴ στάση πολλῶν Γάλλων ἐκδοτῶν ποὺ εἶχαν σαφῶς ἐπηρεαστεῖ
ἀπὸ τὴν παραδοσιακὴ ἑρμηνευτικὴ ματιὰ τοῦ Merlier καὶ ὄχι μόνο. Τε-
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λικά, τὸ 1976 ὁ πρωτοπόρος τότε ἐκδότης François Maspero τοῦ ἔδωσε τὴ
δυνατότητα αὐτή. Στὴ σύντομη σχετικὰ μὲ ἀντίστοιχους τόμους τοῦ Mer-
lier εἰσαγωγή του, ὁ Saunier ἀποκαλύπτει, δίχως περιστροφές, τὴ δική του
προσέγγιση τοῦ παπαδιαμαντικοῦ ἔργου καὶ τῆς «Φόνισσας». Στὸ συμ-
παγὲς νοηματικὰ αὐτὸ τετρασέλιδο, ὁ ἐρευνητὴς-μεταφραστὴς Saunier,
ἐπηρεασμένος ἴσως κάπως καὶ ἀπὸ τὸ φεμινιστικὸ κίνημα τῶν ἡμερῶν
του, ἀλλὰ κυρίως μὲ βάση τὴ δική του ἀποκρυσταλλωμένη θέση, κάνει
λόγο γιὰ ἕναν Παπαδιαμάντη ποὺ δὲν εἶναι ἰδιαίτερα γνωστὸς ἐκτὸς τῶν
συνόρων τῆς χώρας του, τόσο ἐπειδὴ εἶχε τὴν ἀτυχία νὰ γεννηθεῖ Ἕλλη-
νας, ὅσο καὶ γιατὶ σκιαγραφεῖ μιὰ μὴ ἐξευρωπαϊσμένη Ἑλλάδα μακριὰ
ἀπὸ δυτικὲς ἐπιδράσεις. Ὁ Saunier καυτηριάζει τὴν μέχρι τότε ἑρμηνεία
τοῦ ἔργου, ἡ ὁποία ἀρνήθηκε τὴν ἀξία τῆς κοινωνικῆς του ἀνάλυσης μὲ
πρόσχημα τὸν ἔντονο συντηρητισμό του. Κατὰ τὸν Saunier, μιὰ δίχως προ-
καταλήψεις προσέγγιση προσφέρει τὴ δυνατότητα μιᾶς μοναδικῆς διείσ-
δυσης στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. Ἡ «φόνισσα» δὲν ἀποτελεῖ μιὰ αὐθαίρετη
λογοτεχνικὴ δημιουργία. Δὲν εἶναι οὔτε τέρας, οὔτε τρελή. Εἶναι μιὰ ἀπὸ
τὶς πολλὲς Ἑλληνίδες ποὺ συναντᾶμε στὰ νησιὰ καὶ στὴν ἐξοχή, ἀπὸ αὐτὲς
ποὺ δείχνουν τὰ δημώδη κείμενα. Εἶναι μιὰ ὀξυδερκὴς μορφὴ μὲ πλούσια
φαντασία καὶ βαθιὰ ἐπιθυμία νὰ βοηθήσει τοὺς ἄλλους μὲ τὰ πτωχὰ μέσα
ποὺ διαθέτει, μὴ ὀπισθοχωρώντας μπροστὰ σὲ καμιὰ δυσκολία ὅταν ἔχει
σκοπὸ νὰ πράξει τὸ καλὸ καὶ τὸ σωτηριῶδες.

Σχετικὰ τώρα μὲ τὴ μετάφραση τῆς «Φόνισσας» ἀπὸ τὸν Saunier, θὰ
πρέπει πρῶτα νὰ ἀναφερθεῖ ἡ δική του ἑρμηνεία σχετικὰ μὲ τὴν ἐπιλογὴ
τοῦ τίτλου «Les petites filles et la mort» ἀντὶ γιὰ «Tueuse» ἢ «Meurtrière».
Ὑποστηρίζει λοιπὸν ὁ Saunier ὅτι στὰ γαλλικὰ «la meurtière» εἶναι κατ’
ἀρχὴν «ἡ πολεμίστρα», καὶ προσθέτει ὅτι τὸ 1976 δὲν εἶχε ἀκόμα ἀποφα-
σίσει νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ λέξη μὲ τὴν ἔννοια τῆς φόνισσας. Αὐτὴ εἶναι ἡ
ἐξήγηση τοῦ ἴδιου του μεταφραστῆ, δίχως πάντως νὰ εἶναι δυνατὸν νὰ ἀπο-
κλειστεῖ ἡ πιθανότητα παρέμβασης τοῦ ἴδιου τοῦ ἐκδότη στὴν τελικὴ δια-
μόρφωση τοῦ τίτλου. Τώρα, ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἴδια τὴ μετάφραση, μόνο
θετικὲς καταγραφὲς θὰ εἴχαμε νὰ παρουσιάσουμε. Ὁ Saunier, σὲ ἀντίθεση
μὲ τὸν Merlier, ἀνάγει τὴ μετάφραση σὲ τέχνη ἀναδημιουργίας, σὲ ὑψηλὴ
αἰσθητική, πνευματικὴ σύλληψη καὶ λογοτεχνικὴ δημιουργία, καὶ ὄχι σὲ
ἁπλὸ μεταβιβάσιμο περιεχόμενο. Βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ ἕναν ὑποψια-
σμένο μεταφραστὴ ποὺ γνωρίζει ὅτι κάθε λέξη εἶναι φορτισμένη μὲ τὸ γνω-
στικό της περιεχόμενο ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ βιωματικὸ καὶ συνειρμικό. Ὁ
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Saunier κατέχει τὴν «εὐαισθησία» τοῦ δημιουργοῦ Παπαδιαμάντη, δηλαδὴ
τὴν «ποιητική του παρακαταθήκη», τὸν ὁπλισμὸ τοῦ δημιουργοῦ, τὸ γνω-
στικὸ καὶ βιωματικό του ὑπόβαθρο, τὴν ποιητική του δομή, τὴ βαθύτερη
αἴσθηση καὶ στάση τοῦ δημιουργοῦ ἀπέναντι στὸν κόσμο καὶ τὴν τέχνη.
Δὲν μεταφράζει μόνο λέξεις, ἐκφράσεις ἢ προτάσεις, ἀλλὰ ἀποδίδει τὸν
τόνο, τὴ χροιά, τὸ χρῶμα, τὶς εἰκόνες καὶ τοὺς ἤχους ποὺ διαχέονται ἀπὸ
τὸ κείμενο τῆς «Φόνισσας». Εἶναι πράγματι ἄξια θαυμασμοῦ ἡ δεξιότητα
μὲ τὴν ὁποία καταφέρνει νὰ διατηρήσει στὸ γαλλικὸ κείμενο τὴ συνύπαρξη
λόγιας καὶ δημώδους γλώσσας. Ἂν ὁ χρόνος τὸ ἐπέτρεπε, θὰ παραθέταμε
ἐνδεικτικὰ παραδείγματα ποὺ ἔχουμε συγκεντρώσει μὲ βάση τὸ πρωτό-
τυπο κείμενο τῆς «Φόνισσας» ἀπὸ τὴν κριτικὴ ἔκδοση Τριανταφυλλόπου-
λου, ἀπὸ ὅπου, μὲ βάση τὸ γλωσσάρι ποὺ ἐνσωματώνεται στὸ τέλος τοῦ
συγκεκριμένου τόμου, ἔχουμε περιδιαβεῖ συγκριτικὰ τὴ γαλλικὴ «Φό-
νισσα» προσπαθώντας νὰ καταγράψουμε τοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους ὁ
Saunier ἀναζητᾶ καὶ βρίσκει λύσεις ὅταν συμβεῖ νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸ κυ-
ριότερο χαρακτηριστικὸ μιᾶς ἰδιολέκτου, τοὺς ἰδιωματισμούς, δηλαδὴ λε-
ξικὲς μονάδες μὲ διαφορετικὸ νόημα ἀπὸ τὶς σημασίες τῶν ἐπιμέρους
λέξεων ποὺ τὶς συγκροτοῦν. Ἂν καὶ θὰ ἀποφύγουμε νὰ διαπράξουμε τὸ ὀλί-
σθημα προσέγγισης τῆς συγκεκριμένης μετάφρασης κάτω ἀπὸ τὸ πρίσμα
ἐννοιῶν καὶ θεωριῶν, ἂς μᾶς ἐπιτραπεῖ νὰ ἀναφέρουμε ὅτι, ξαναδιαβάζον-
τας πρόσφατα τὴ γαλλικὴ «Φόνισσα», μπήκαμε στὸν πειρασμὸ νὰ φέ-
ρουμε στὴ σκέψη μας τὴν ἔννοια τῆς γλωσσικῆς ποικιλότητας11. Νὰ
διευ κρινίσουμε ὅτι ὡς γλωσσικὴ ποικιλότητα νοεῖται ἡ δυνατότητα ἔκφρα-
σης μὲ πολλοὺς δυνατοὺς καὶ κατανοητοὺς τρόπους καὶ μὲ περισσότερες
ἀπὸ μιὰ μορφές, ἑνὸς συγκεκριμένου μηνύματος τὸ ὁποῖο ἔχει συγκεκρι-
μένη λεξικὴ ἢ προτασιακὴ σημασία. Ὁ Saunier ἔχει ἀνακαλύψει τὸ vou-
loir dire, αὐτὸ ποὺ θέλει νὰ πεῖ ὁ δημιουργὸς τῆς «Φόνισσας» καὶ τὸ ὁποῖο
κρύβεται πίσω ἀπὸ τὰ λεξιλογικὰ συστατικὰ στοιχεῖα τοῦ συμπλέγματος
ποὺ συνιστᾶ τὸν ἰδωματισμό.

Οἱ διθυραμβικὲς αὐτὲς γιὰ τὸν μεταφραστὴ τῆς «Φόνισσας» ἐπιση-
μάνσεις θὰ μποροῦσαν νὰ θεωρηθοῦν κάπως ὑπερβολικές. Κατὰ τὴν προ-
σωπική μας γνώμη, πρόκειται γιὰ τὴ δίκαιη ἀπονομή, τὴν καταξίωση ἑνὸς
προικισμένου συνδημιουργοῦ ὁ ὁποῖος, πρὶν ἐπιχειρήσει τὴ γαλλικὴ ἀπό-
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δοση τοῦ παπαδιαμαντικοῦ κειμένου, ἔχει ζυμωθεῖ σὲ μεταφραστικὰ ἐργα-
στήρια δύσβατων λογοτεχνικῶν κειμένων τὰ ὁποῖα ἔχει μὲ θαυμαστὸ
τρόπο ἀποδώσει στὰ γαλλικά. Θυμίζουμε, ἐνδεικτικά: Τελευταῖος Πειρα-
σμός (1959)12 καὶ Ἀναφορὰ στὸν Γκρέκο (1961)13 τοῦ Νίκου Καζαν-
τζάκη, Ἀργὼ τοῦ Ἀνδρέα Ἐμπειρίκου (1964)14 καὶ Θεόφιλος τοῦ Γιάννη
Τσαρούχη (1966)15. Καὶ βέβαια μετὰ τὴ «Φόνισσα», ἀκολουθοῦν Νίκος
Καββαδίας, Μέλπω Ἀξιώτη καὶ ἄλλοι. Νὰ ἐπισημανθεῖ ἐπίσης ὄχι ἁπλὰ
ὁ ἀπόηχος, ἀλλὰ ὁ καθοριστικὸς ρόλος ποὺ διαδραμάτισε ἡ συγκεκριμένη
μετάφραση στὴν ἀναθέρμανση τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὸ παπαδιαμαντικὸ
ἔργο στὴ Γαλλία, ἀλλὰ καὶ στὴ σταδιακὴ διαφοροποίηση τῆς ἑρμηνευ-
τικῆς του προσέγγισης. Δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ «Φόνισσα» τοῦ
Saunier ἔχει κάνει, μετὰ τὸ 1976, ἀρκετὲς ἐπανεκδόσεις, τὸ 1983, τὸ 1993,
τὸ 1995 καὶ τὸ 2003. Ὁ ἴδιος βέβαια ὁ Saunier δὲν θὰ ἀρκεστεῖ στὴ μετά-
φραση αὐτή, ἀλλὰ στὴν εἰκοσαετὴ διδακτικὴ καὶ ἐρευνητική του παρουσία
στὸ Νεοελληνικὸ Ἰνστιτοῦτο τῆς Σορβόνης (1984-2003), θὰ ἀφιερώσει
σημαντικὸ ἀριθμὸ μαθημάτων στὸ παπαδιαμαντικὸ ἔργο, κυρίως στὰ δια-
στήματα 1984-1988 καὶ 1993-1999. Εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ παρακολου-
θήσω ὡς ἐλεύθερος ἀκροατὴς κάποια μαθήματά του καὶ συγκράτησα τὴν
ἀνάγνωση ἑνὸς λογοτεχνικοῦ κόσμου μὲ ἔμφαση στὴν ἔννοια τοῦ μύθου.
Ὁ Saunier θεωρεῖ τὸν Παπαδιαμάντη ὡς τὸν μεγαλύτερο μυθοπλάστη τῆς
νεοελληνικῆς λογοτεχνίας μετὰ τὸν ποιητὴ τῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν.
Πιστεύει ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης παίζει μὲ τοὺς μύθους καὶ τὰ διάφορα μο-
τίβα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦνται οἱ μύθοι, χρησιμοποιώντας ὁλόκληρο σύ-
στημα παραλλαγῶν, ὑποκαταστάσεων καὶ ἀντιστροφῶν. Τέτοιου εἴδους
διαδικασίες εἶναι χαρακτηριστικὲς τῶν μύθων ὅλων τῶν εἰδῶν: τῶν ὀνεί-
ρων, τῶν νοσηρῶν δημιουργημάτων, τῶν νευρώσεων καὶ ψυχώσεων, καὶ
κυρίως τῶν μύθων τῶν λαῶν. Ὅσον ἀφορᾶ στὴ «Φόνισσα», ὁ Saunier ὑπο-
στηρίζει ὅτι ὁ μύθος τοῦ νεροῦ καὶ τοῦ πνιγμοῦ, μαζὶ μὲ τὸν μύθο τοῦ θα-
νάτου, ἀποτελοῦν τὸν πιὸ σημαντικὸ ἀπὸ ὅλους τοὺς μύθους. Ἡ σημασία
του φαίνεται ὄχι μόνο ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι σ’ αὐτὸν ὑπάγονται οἱ κυριότε-
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ρες πράξεις τοῦ μυθιστορήματος –οἱ φόνοι καὶ τὸ τέλος τῆς Φραγκογιαν-
νοῦς– ἀλλὰ καὶ ἀπὸ δύο ἐπιπλέον φαινόμενα: τὴν ἐξαιρετικὴ ἀνάπτυξη τῶν
μορφῶν του καὶ τῶν σχετικῶν σημασιολογικῶν πεδίων καὶ τὴν ὀργάνωση
τῆς ὅλης ἱστορίας ὡς πορείας, ἀπὸ πνιγμὸ σὲ πνιγμό, ἀπὸ νερὸ σὲ νερό,
πρὸς τὸν τελικὸ καταποντισμό. Γιὰ περισσότερα στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὴν
ἑρμηνευτικὴ αὐτὴ ματιὰ τοῦ Saunier, παραπέμπουμε στὸ βιβλίο του μὲ
τίτλο Ἑωσφόρος καὶ Ἄβυσσος. Ὁ προσωπικὸς μύθος τοῦ Παπαδια-
μάντη16.

Ὁ Saunier φρόντισε νὰ μεταλαμπαδεύσει τὴν ἀγάπη καὶ τὸ ἐνδιαφέρον
του γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη σὲ ἀρκετοὺς μαθητές του, ἀνάμεσα στοὺς
ὁποίους θὰ ξεχωρίζαμε τὸν René Bouchet ὁ ὁποῖος ἐκπόνησε, ὑπὸ τὴν ἐπί-
βλεψη τοῦ Saunier, σημαντικὴ διατριβὴ γιὰ τὴν παράσταση τοῦ χώρου στὸ
ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη, διατριβὴ ποὺ παρουσιάστηκε τὸ 1994 στὴ Σορ-
βόνη καὶ δημοσιεύτηκε στὴ Γαλλία τὸ 200117. Ὅταν αἰσθάνθηκε ὅτι ἔχει
φτάσει τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ὁ Bouchet δὲν δίστασε νὰ δοκιμάσει τὴ με-
ταφραστική του ἱκανότητα ἀποδίδοντας στὰ γαλλικὰ τὸν «Ἔρωτα στὰ
χιόνια» τὸ 199318 καὶ τὸ «Ὁλόγυρα στὴ λίμνη» τὸ 200519, μεταφράσεις
ἄξιες, θὰ ὑποστηρίζαμε, ἑνὸς πνευματικοῦ τέκνου τοῦ Saunier. Τὸν κατά-
λογο τῶν μεταφρασμένων στὰ γαλλικὰ ἔργων στοῦ Σκιαθίτη δημιουργοῦ
συμπληρώνουν «Ἡ Φαρμακολύτρια» καὶ «Οἱ Μάγισσες» σὲ μετάφραση
Roselyne-Majesté Larrouy (1983)20 καὶ «Ἡ Γυφτοπούλα» σὲ ἀπόδοση
Karin Koressis (1996)21.

Πλησιάζοντας στὸ τέλος τῆς ἀνακοίνωσής μας καὶ παραλείποντας
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16 Guy (Michel) Saunier, Ἑωσφόρος καὶ Ἄβυσσος. Ὁ προσωπικὸς μύθος τοῦ Παπα-
διαμάντη, ἐκδ. Ἄγρα, Ἀθήνα 2001.

17 R. Bouchet, «Le Nostalgique. L’imaginaire et l’espace dans l’oeuvre d’A. Papadia-
mantis», Thèse pour le doctorat d’Etat, Paris-Sorbonne 1994. Μιὰ συντομότερη
μορφὴ τῆς ἐργασίας αὐτῆς δημοσιεύθηκε στὴ Συλλογὴ τοῦ Νεοελληνικοῦ Ἰνστι-
τούτου τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόνης, PUPS, Παρίσι 2001.

18 L’amour dans la neige, traduction de René Bouchet, éd. Hatier, Paris 1993.
19 Autour de la lagune, traduction de René Bouchet, éd. Zoé, à «Les Classiques du

monde», Genève 2005.
20 «La Désensorceleuse», «Les Sorcières», traduites par Roselyne-Majesté-Larrouy,

Arcane 17, Saint Nazaire 1983.
21 La Fille de Bohême, traduction de Karin Koressis, Institut Français d’Athènes, Arles,

Actes Sud, Athènes 1996.



ἀναγκαστικά, λόγῳ ἔλλειψης χρόνου, σημαντικὸ ἀριθμὸ στοιχείων, ση-
μειώνουμε καὶ τὴν ἐνδιαφέρουσα μελέτη τοῦ Λάκη Προγκίδη μὲ τίτλο Ἡ
κατάκτηση τοῦ Μυθιστορήματος. Ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντη στὸν Βοκκά-
κιο, βιβλίο ποὺ γράφτηκε στὰ γαλλικὰ καὶ δημοσιεύτηκε στὸ Παρίσι τὸ
199722. Τὴν πολυσέλιδη μελέτη τοῦ Προγκίδη προλογίζει ὁ Μίλαν Κούν-
τερα, ὁ ὁποῖος ἀποκαλεῖ τὸν Παπαδιαμάντη μεγαλύτερο νεοέλληνα πεζο-
γράφο. Ὁ Προγκίδης ἀσκεῖ ἔντονη κριτικὴ στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο
διάβασαν τὸν Παπαδιαμάντη τόσο ὁ Merlier ὅσο καὶ ὁ Saunier. Ὁ ἴδιος,
ἐκφράζει τὴν ἄποψη ὅτι ἡ κριτικὴ ποὺ ποντάρει στὴν ἑλληνικότητα τάσ-
σεται ἐξαρχῆς μὲ τὸ μέρος τοῦ πεζογραφικοῦ χάους. Πνίγει ἑπομένως καὶ
τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Πεζογραφία καὶ τὸν Παπαδιαμάντη, μιὰ μορφὴ ποὺ
δὲν ἔχουμε, ὅπως χαρακτηριστικὰ γράφει, κανένα λόγο νὰ κλείσουμε μέσα
στὸ μαντρὶ ἑνὸς ἔθνους, ἔξω ἀπὸ τὰ σύνορα τῆς εὐρωπαϊκῆς πεζογραφίας.
Ὁ Παπαδιαμάντης πρέπει νὰ μπεῖ στὴ βιβλιοθήκη τῶν Εὐρωπαίων πλάι
στὸν Βοκκάκιο, τὸν Θερβάντες, τὸν Ραμπελαί, τὸν Ντίκενς, τὸν Μπαλ-
ζάκ, τὸν Γκαῖτε, τὸν Ντοστογιέφσκι.

Θὰ ἦταν παράλειψη ἄν, κλείνοντας, δὲν ἐπισημαίναμε ὅτι ἡ ἀνακοίνωσή
μας, ἐκτὸς τῆς κατάθεσης λιγότερο ἢ περισσότερο γνωστῶν στοιχείων
σχετικῶν μὲ τὴ λογοτεχνικὴ τύχη τοῦ παπαδιαμαντικοῦ ἔργου στὴ Γαλ-
λία, ἐπιχείρησε κυρίως νὰ ρίξει μιὰ πρώτη ματιά, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ με-
ταφρασιολόγου, σὲ ὁρισμένες γαλλικὲς μεταφράσεις ἔργων τοῦ συγγραφέα
(κυρίως τῆς «Φόνισσας») δίχως, βέβαια, νὰ φιλοδοξεῖ νὰ καλύψει τὸ σύ-
νολο τοῦ συγκεκριμένου κειμενικοῦ συνόλου. Δὲν ἦταν στοὺς στόχους μας
νὰ προχωρήσουμε σὲ προσωπικὴ ἑρμηνευτικὴ προσέγγιση τοῦ παπαδια-
μαντικοῦ κόσμου. Σεβόμενοι μάλιστα τὴν πολυετὴ ἐμπειρία ἄξιων μελε-
τητῶν, ἀποφύγαμε νὰ πάρουμε θέση ἀπέναντι στὶς ἐνίοτε ἐκ διαμέτρου
διαφορετικὲς ἑρμηνευτικὲς προσεγγίσεις τῶν ὁποίων ἔτυχε τὸ ἔργο τοῦ
Σκιαθίτη δημιουργοῦ. Ὅσο γιὰ τὴ συγκριτικὴ μελέτη - ἀντιπαράθεση ἀνά-
μεσα στὶς δύο μεταφράσεις τῆς «Φόνισσας» στὰ γαλλικὰ ἀπὸ τοὺς Mer-
lier (1934) καὶ Saunier (1976) στὶς ὁποῖες ἀναφερθήκαμε στὰ πλαίσια
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22 Lakis Proguidis, La Conquête du Roman: De Papadiamantis à Boccace, Les Belles
Lettres, Paris 1997. Ἑλληνικὴ ἔκδοση: Λάκης Προγκίδης, Ἡ κατάκτηση τοῦ
μυθιστορήματος. Ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντη στὸν Βοκκάκιο, μετάφραση Γιάννης
Κιουρτσάκης, Πρόλογος Μίλαν Κούντερα, Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, Ἀθήνα 1998.



τῆς παρούσας μελέτης, ἐπιφυλασσόμαστε καὶ δεσμευόμαστε νὰ ἐπανέλ-
θουμε διεξοδικὰ στὸ θέμα αὐτὸ στὸ ἐγγὺς μέλλον σὲ ξεχωριστὴ μελέτη ἡ
ὁποία, ἐκτὸς τῶν διαπιστώσεων καὶ συμπερασμάτων, θὰ διανθιστεῖ ἀπὸ
ἀντιπροσωπευτικὰ ἀποσπάσματα τῶν δύο μεταφράσεων ὥστε νὰ διαφα-
νεῖ τὸ βάσιμο τῶν ἐπιχειρημάτων τὰ ὁποῖα κατατέθηκαν στὴν παρούσα
κριτικὴ ματιὰ τῶν μεταφράσεων.

Στὴν αὐγὴ τοῦ εἰκοστοῦ πρώτου αἰώνα, τὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη
ἐξακολουθεῖ νὰ προκαλεῖ τὸ ἐνδιαφέρον τόσο τοῦ νεοελληνιστῆ ὅσο καὶ τοῦ
μεταφραστῆ καὶ μεταφρασιολόγου, ἀποδεικνύοντας τὴν ἀντοχὴ ποὺ ἐμφα-
νίζει, στὸ πέρασμα τῶν χρόνων, ἡ φωνὴ ἑνὸς μεγάλου κλασικοῦ τῆς παγ-
κόσμιας πεζογραφίας. 
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