
 

Η νεοελληνική «βορειοµανία».  
Η ρήξη µε το ροµαντικό παρελθόν 

Κωνσταντίνος Γ. Κασίνης∗ 

Α΄. Στο γύρισµα του αιώνα. 

Η πιο δύσκολη δεκαπενταετία του ελληνισµού κατά την περίοδο που εξετάζουµε είναι από το 
1897 έως το 1910. Οι επάλληλες χρεωκοπίες, οι αποτυχίες της πολιτικής και προπαντός η 
ήττα του 1897 έκαναν έκδηλη την ανάγκη µιας γενικής µετα ρύθµισης, που να στηρίζεται σε 
υγιείς δυνάµεις1. Και όσον µεν αφορά στο πολιτικό πεδίο, η δεσπόζουσα τάση επιθυµούσε 
απαγκίστρωση από την αδιέξοδη πολιτική της Αυλής και τις φαυλοκρατικές πρακτικές του 
παλαιοκοµµατισµού. Το πρόβληµα του ελληνισµού εθεωρείτο και ήταν τότε η απουσία ηγέτη. 
Γι’ αυτό, ο αρχικώνυµος Π.Χ. ισχυρίζεται πως επιλέγει να µεταφράσει το 1909 τον Ηγεµόνα 
του Μακιαβέλη, επειδή το έθνος περνούσε «πονηρές» ηµέρες, µε την ελπίδα «να 
δηµιουργήσῃ τον παράκλητον, τον εντεταλµένον ηγεµόνα»2. Το «επαναστατηµένο ρεύµα» 
των αρχών του αιώνα αρνείται το πολιτικό παρόν και επιλέγει τις εκλεκτικές του συγγένειες3. 
Η επιθυµία για αλλαγή και ανασυγκρότηση βρήκε τον εκφραστή της στο πρόσωπο του 
Ελευθερίου Βενιζέλου. Οπωσδήποτε, το φρόνηµα της επανάστασης του 1909 
«προανήγγειλαν» τα Σατυρικά Γυµνάσµατα του Κωστή Παλαµά4 . Ανάλογη υπήρξεν η 
κατάσταση στην νεοελληνική παιδεία και λογοτεχνία.  

B΄. Η µετάφραση ως αποτύπωµα των τάσεων.  
Ένας από τους καλύτερους αγωγούς αλλά και µάρτυρας των τάσεων αυτών είναι η 
µεταφρασµένη λογοτεχνία. Γι’ αυτό, ενδεικτικό είναι και  το γεγονός της έντονης 
υποτονικότητας στην µεταφραστική παραγωγή τα δύσκολα χρόνια 1901-1909. Μέσα σ’ 
εννέα έτη είχαµε µόνον 155 µεταφρασµένες βιβλιογραφικές µονάδες5, δηλαδή 17,22 µονάδες 
κατά µέσον όρο, ενώ παλαιότερα (λ.χ. το 1883 και το 1888) είχαµε πάνω από 100 µονάδες 
µέσα στο ίδιο έτος6. Το ζητούµενο τώρα είναι ο  αναπροσανατολισµός της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας από την αναντίστοιχη µε την ελληνική πραγµατικότητα γαλλική 
«ροµαντζοµανία» της προηγούµενης πεντηκον ταετίας 7 . Οι τάσεις αυτές εκφράζονται 
καλύτερα από τους νέους και τα περιοδικά τους, που αποτυπώνουν συλλογικότερες 
εκδηλώσεις8, και δίνουν την δυνατότητα στον µελετητή να «επικοινωνεί µε τα ίδια τα 
γεγονότα εν τω γίγνεσθαι»9, αλλά και από το είδος των µεταφραζοµένων έργων και τους 
προλόγους τους. Ο  µεταφραστής µύθων του Κριλώφ Π.Α.Αξιώτης επισηµαίνει, στο 
προλογικό του σηµείωµα, πως «µόνον οι Έλληνες αγνοούµε τον έξοχον ποιητήν, ενώ µας 
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ελκύουσι τα δηλητηριώδη θέλγητρα του τυχόντος γάλλου λογογράφου»10. Είναι καιρός, 
γράφει ο Γεώργιος Σ. Φραγκούδης, στον πρόλογο της µετάφρασης του Βαραββά της Μαρίας 
Κορέλλι (1900), «να επέλθῃ αντιπερισπασµός κατά της εκφυλιζούσης και διαφθειρούσης 
γαλλικής φιλολογίας, η οποία εκχειλίσασα από τας επιφυλλίδας ήρχισε τώρα να τρέχῃ ανά 
τας οδούς εις το σχήµα δεκαλέπτων φυλλαδίων»· συστήνει στροφή προς την αγγλική 
λογοτεχνία, και συγκεκριµένα στην «πραγµατικήν λεγοµένην σχολήν»11. Με αφορµή την 
αγγλικήν, επίσης, λογοτεχνία, ο Άγγελος Βλάχος θεωρεί «κέρδος σωτήριον» την έκδοση 
µεταφράσεων του Σαίξπηρ (1904) και ανάχωµα στο ρεύµα του «στιλπνού φορυτού της 
τετραχηλισµένης γαλλικής µοιχολογίας», που εκµαυλίζει τους «φιλοκαίνους δραµατοποιούς», 
γοητεύει «τας λίχνους ορέξεις του πλήθους» και φθείρει «την άβαθρον καλαισθησίαν 
αναγνωστών και θεατών»12. Παρόµοια γράφει, έναν χρόνο αργότερα, και ο Νικόλαος 
Λάσκαρης για τα έργα του Τολστόη και του Τουργκένιεφ, Το Κράτος του ζόφου και το Ξένο 
ψωµί, αντίστοιχα, ότι «εκθύµως [τα] εχειροκροτήσαµεν παρασταθέντα από της ηµετέρας 
σκηνής […], κεκορεσµένοι από την γαλλικήν φαρσολογίαν»13. 

Πρώτη στοχευµένη ρωγµή στην γλωσσική και πολιτισµική γαλλοκρατία, πέραν των 
σφοδρών αντιδράσεων για την χαµηλή ποιότητα και την εκµαυλιστική θεµατολογία του 
µεταφρασµένου γαλλικού µυθιστορήµατος14, υπήρξεν ο Οικονόµειος Μεταφραστικός Αγών 
(1870-1880), για τον οποίο η γαλλική λογοτεχνία αποτελούσε περιοχή φευκτέα 15 . 
Μεταφραστικός αγώνας µέσα στην συγκεκριµένη ιστορική συγκυρία, κατά την οποία ο 
ροµαντισµός βρίσκεται στην δύση του, «σηµαίνει υποψιασµένη παρέµβαση στο φιλολογικό 
γίγνεσθαι» , µε σκοπό την στροφή προς το ποιοτικό έργο και την απαιτητική µετάφραση, και 
τον «εντάσσει µέσα στο σύνδροµο των όρων που οδήγησαν στην προσγείωση και στην 
ανανέωση του 1880»16. Η γαλλική πολιτισµική κυριαρχία άντεξε στην Ελλάδα άλλα δέκα 
περίπου χρόνια, παρ’ όλο το «αντιρωµαντικό στάσιµο του ποιητικού χορού» 17 , που 
διεπίστωσε ο Παλαµάς κατά την περίοδο αυτή, και τα βέλη τακτικών και ελεύθερων 
σκοπευτών18. 

Γ΄. Η στροφή προς τις βόρειες λογοτεχνίες. 

Η µεταφρασµένη από τα γαλλικά λογοτεχνία σηµειώνει ραγδαία πτώση στα µέσα της 
δεκαετίας του 1890 και συνεχίζεται στο γύρισµα του αιώνα· η «νεοελληνικὴ παιδεία δέχεται 
πλέον άλλες ριπές»19. Συγκεκριµένα, την δεκαετία 1881-1890 έχουµε 617 µεταφρασµένες 
από τα γαλλικά στα ελληνικά βιβλιογραφικές µονάδες, ενώ την επόµενη δεκαετία 1891-1900 
µόνον 300, δηλαδή, λιγότερες από το 50%20. Στον παρακάτω πίνακα για τα έτη 1891-1950 η 
γαλλική ως γλώσσα-πηγή βαίνει συνεχώς µειούµενη, σε σχέση µε την αγγλική, γερµανική, 
ρωσική και σκανδιναβική, που ακολουθούν ανιούσα κλίµακα. Οι µεταφράσεις από άλλες 
γλώσσες δεν σηµειώνονται:  
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ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΑ 
1891 67 57 1 0 0 0 
1892 52 42 3 1 1 1 
1893 61 51 4 4 1 0 
1894 35 27 4 0 0 0 
1895 34 21 4 1 2 0 
1896 39 26 7 0 0 0 
1897 20 15 4 0 0 0 
1898 31 22 1 2 1 0 
1899 30 17 1 3 2 0 
1900 49 34 4 2 1 1 
1901 13 5 3 1 1 0 
1902 11 6 1 1 0 1 
1903 43 27 4 3 2 0 
1904 9 6 2 1 0 0 
1905 25 7 10 1 3 0 
1906 14 12 0 0 0 0 
1907 7 2 1 2 0 0 
1908 15 8 3 1 0 0 
1909 18 2 3 3 2 0 
1910 29 19 6 2 1 0 
1911 27 12 6 1 2 1 
1912 28 12 5 0 5 1 
1913 20 7 7 3 0 0 
1914 17 5 7 1 1 1 
1915 29 10 10 0 2 5 
1916 53 20 13 6 1 7 
1917 38 13 7 4 7 4 
1918 8 1 1 2 1 0 
1919 34 10 7 2 5 7 
1920 35 9 10 7 5 2 
1921 108 43 6 10 16 11 
1922 96 42 14 6 19 3 
1923 89 47 8 8 12 5 
1924 144 62 30 11 24 10 
1925 114 63 12 13 12 6 
1926 55 23 6 2 10 5 
1927 54 20 9 7 11 0 
1928 30 9 5 2 5 2 
1929 35 9 9 1 8 1 
1930 63 13 23 7 7 5 
1931 36 13 11 3 4 2 
1932 40 18 10 6 0 1 
1933 32 11 12 2 5 0 
1934 50 20 8 6 8 0 
1935 40 18 5 3 6 2 
1936 20 9 3 2 1 0 
1937 13 2 2 3 2 0 
1938 22 5 9 1 3 1 
1939 30 4 5 6 8 3 
1940 25 6 11 0 3 1 
1941 15 4 2 0 7 1 
1942 8 4 2 1 0 1 
1943 60 19 16 3 10 4 
1944 74 14 26 9 9 11 
1945 62 5 20 9 14 0 
1946 65 11 24 4 10 1 
1947 43 24 11 3 3 1 
1948 63 19 28 9 2 0 
1949 74 18 35 12 4 0 
1950 68 27 23 11 3 0 

ΠΙΝ. 1. 
Οι τάσεις που διαµορφώνονται µε βάση τα στοιχεία του πίνακα αυτού είναι οι 

ακόλουθες. Η γαλλική πέφτει για πρώτη φορά κάτω από το 50% της συνολικής 



 

µεταφραστικής παραγωγής το 1901, πράγµα που επαναλαµβάνεται και τα έτη 1905, 1907, 
1909. Από το 1911 έως το 1950 γίνεται µόνιµη κατάσταση, εκτός ολίγων εξαιρέσων. 
Ισχυρότερο πλήγµα αποτελεί η απώλεια της πρώτης θέσης της γαλλικής µε την υπερκέρασή 
της από την αγγλική το 1905, πράγµα που θα επαναληφθεί τα έτη 1909, 1914, 1920, 1930, 
1933, θα ισχυροποιηθεί από το 1937 και θα εδραιωθεί από το 1944 κ’ έπειτα. Η τάση προς τις 
βόρειες λογοτεχνίες αρχίζει από το 1894 και κορυφώνεται από το 1915 και ύστερα. Μάλιστα 
σε µερικά έτη (1917-1920, 1929, 1937, 1939, 1941, 1944, 1945) οι βόρειες λογοτεχνίες 
ξεπερνούν σε µονάδες και την γαλλική και την αγγλική λογοτεχνία. Συνολικότερα, οι τάσεις 
αποτυπώνονται στον ακόλουθο συγκριτικό πίνακα ανάµεσα στον 19ο και το πρώτο ήµισυ του 
20ού  αιώνα21: 

 

ΓΛΩΣΣΑ           19ος αι.                1901-1950 

ΓΑΛΛΙΚΗ            64,94                     37,05 

ΑΓΓΛΙΚΗ             9,42                     23,52 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ             7,46                       9,50 

ΡΩΣΙΚΗ              0,43                     12,79 

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΑ              0,12                       4,73 

ΠΙΝ. 2. 
Ανάλογη είναι η εικόνα και στους δηµιουργούς. Κατά τον 19ο  αιώνα, µεταξύ των πρώτων 20 
δηµιουργών όλοι ήσαν Γάλλοι πλην του Walter Scott22. Την πρώτη πεντηκονταετία του 20ου 

αιώνα έχουµε ριζικές αλλαγές· στους 21 πρώτους έχουµε 9 Γάλλους, 4 Ρώσους, 2 Άγγλους, 2 
Γερµανούς, 2 Νορβηγούς, 1 Αµερικανό και 1 Πολωνό. Και από αυτά τα στοιχεία φαίνεται η 
απαγκίστρωση από την γαλλική γλώσσα και η εισβολή των βορείων λογοτεχνιών23, παρ’όλο 
που µερικοί εξακολουθούν να πιστεύουν, και στην ἀρχή ακόµα της δεύτερης δεκαετίας του 
αιώνα, ότι το ελληνικό κοινό αποστρέφεται το «αληθινό βιβλίο» που «παράγει καλλιτεχνική 
συγκίνηση», µε αποτέλεσµα το ευτελές µυθιστόρηµα, που  έχει κατακλύσει την αγορά, να 
«θάλπει τις ρωµαντικές τάσεις των αναγνωστών - και προ πάντων των αναγνωστριών - του 
και [να] τους µπάζει σε κόσµο χιµαιρικών ονείρων και αηδών ρεµβασµών»24.  Είναι γεγονός, 
βέβαια, πως η αλλαγή δεν έγινε από την µια στιγµή στην άλλη. Ήδη, κατά την τελευταία 
δεκαετία του 19ου αιώνα, αποτυπώνεται η τάση για ρήξη µε το ροµαντικό παρελθόν και η 
αναζήτηση έργων µε ρεαλιστικές προσγειώσεις. Το ίδιο συµβαίνει και στο θέατρο· µέσα στην 
δεκαετία αρχίζουν να παρουσιάζονται έργα του ρεαλιστικού θεάτρου των Γκόγκολ, Τολστόη, 
Σούντερµαν, Ίψεν, Ζολά, Τσέχωφ, Μπιόρνσον, Χάουπτµαν25. Η υποχώρηση της γαλλικής 
λογοτεχνίας ήταν µεγάλη και δεν ήταν µόνον αριθµητική· η αλλαγή ήταν κυρίως ποιοτική, 
διότι εξακολουθούσε µεν να µεταφράζεται γαλλική λογοτεχνία, αλλά η λογοτεχνία αυτή 
αποτυπώνει ως επί το πλείστον την πραγµατικότητα. Τα µεταφραζόµενα έργα στοιχίζονται µε 
τις κυρίαρχες τάσεις της περιόδου, που πυκνώνουν κατά τον µεσοπόλεµο (1919-1938). Στα 
είκοσι αυτά χρόνια παράγονται 1.110 βιβλιογραφικές µονάδες από το σύνολο των 2.283 της 
πεντηκονταετίας, που σηµαίνει το 48,62%26. Έτσι, επιλέγονται έργα που εκφράζουν τις 
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δεσπόζουσες ροπές της περιόδου, που είναι ο ρεαλισµός και ο νατουραλισµός (Flaubert27, 
Zola, Balzac, Renan, Maupassant, France, Gautier, Ri- chepin, Bourget, Barbusse, Gide, 
Musset, Stendhal, Daudet, Mallarmé, Maria Corelli, Blasco Ibañez, Durand Alexanian, 
Tchekhov, Korolenko. Arcybašev, Dostoevskij, Gorkij), ο αντιµιλιταρισµός (Stilgebauer, A. 
Latzko, E.M.Remark, R. Dorgelès, S. Persky), οι κοινωνικές ελευθερίες και η ισότητα (M. 
Niccodemi, M. Olivier, Gals- worthy, Oppenheim), οι σοσιαλιστικές ιδέες (H.G.Wells, Gorkij, 
Sudermann, Juhani Aho), η γυναικεία χειραφέτηση (Maria Corelli), ο επαναστατικός 
ριζοσπαστισµός (J. Richepin), ο σκεπτικισµός (A. France), οι φιλοσοφικές ιδέες (José 
Echegaray), ο υπερανθρωπισµός (Nietzsche, D’ Annunzio), ο µηδενισµός (Gončarov), κ.ά. 
Άνθησαν ακόµα το ψυχολογικό µυθιστόρηµα (Dostoevskij, Lermontov, Andreev, V. Cher- 
buliez, Vicki Baum), το φανταστικό (H.G.Wells, Andreev), το αποικιοκρατικό (R. Kipling), 
αλλά και ο συµβολισµός (Baudelaire, Moréas, Laforgue, Valéry, Ahmet Haşim) και ο 
νεορωµαντισµός (Gautier, A. Belyj). Κοντά σε αυτά εξακολούθησαν να µεταφράζονται και 
παλαιότεροι κλασικοί συγγραφείς, όπως οι Dante, Boccaccio, Shakespeare, Cervantes, 
Calderón, Swift, Foscolo, Goethe, Leopardi, Poe, αλλά και έργα από τις ανατολικές και 
βαλκανικές φιλολογίες. Αξιοσηµείωτο, επίσης, γεγονός της περιόδου είναι η µετάφραση 
πολλών δραµατικών έργων28, κατά την πρώτη δεκαετία του αιώνα, στο πλάισιο της εκδοτικής 
δραστηριότητας του Φέξη, µε την σειρά της «Θεατρικής Βιβλιοθήκης» και επιµελητή τον 
ιστορικό του νεοελληνικού θεάτρου Νικ. Ι. Λάσκαρη, και αρκετές κωµωδίες στην σειρά της 
«Βιβλιοθήκης Μαρασλή» σε µετάφραση Άγγελου Βλάχου29. Σηµαντικό γεγονός, επίσης, 
είναι και η κυκλοφορία και η επανακυκλοφορία πολλών µεταφράσεων έργων του Σαίξπηρ 
κατά την πρώτη πεντηκονταετία του αιώνα, µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται ως ο πλέον 
µεταφρασµένος δηµιουργός της περιόδου30. 

Η θεµατολογία της µεταφρασµένης λογοτεχνίας κατά την περίοδο που εξε- τάζουµε 
είναι παρµένη από την σύγχρονη πραγµατικότητα· απογοήτευση, αλητεία, πείνα, απόγνωση, 
άγονα συναισθήµατα 31 . Τα θέµατα αυτά σηµειώνουν έξαρση κατά την διάρκεια του 
µεσοπολέµου και συγκεκριµένα στα χρόνια 1919-1931, αν και θα έλεγα ότι το 
προανάκρουσµα του συνδρόµου εµφανίζεται τουλάχιστον από το 1903 και το 1912, οπότε 
πυκνώνουν οι µεταφράσεις έργων από την ρωσική, την γερµανική και την σκανδιναβική 
λογοτεχνία. «Το άθροισµα των ποσοστών της µεταφρασµένης από την  ρωσική, την 
γερµανική και τις σκανδιναβικές γλώσσες λογοτεχνίας, είναι 27,02%. Δηλαδή το 1/4  και 
πλέον του συνόλου της µεταφρασµένης λογοτεχνίας κατά την πρώτη πεντηκονταετία του 20ου 
αιώνα προέρχεται από τις βόρειες γλώσσες, πράγµα που σηµατοδοτεί σαφή στροφή της 
νεοελληνικής προς άλλες γλώσσες και πολιτισµούς, µε άλλη θεµατολογία και άλλα αίτια και 
αιτιατά»32. Η γαλλική ση- µειώνει ραγδαία πτώση από τα µέσα της δεκαετίας του 1890 και 
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συνεχίζεται στο γύρισµα του αιώνα. Σε αυτό συνετέλεσαν κυρίως οι γενικότεροι ιστορικοί 
όροι που προσγείωσαν την ελληνική ζωή33. Έτσι, από την απόλυτη κυριαρχία της κατὰ τὸν 
19ο αιώνα (64,94%) πέφτει στο 37,05%. Η αγγλική υπερδιπλασιάζει τα ποσοστά της· από το 
9,42% φθάνει στο 23,52% µε δυναµική υπερκέρασης. Η ιταλική υποχωρεί από το 13,56% 
στο 5,86%. Αντίθετα, η γερµανική αυξάνει τα ποσοστά της από 7,46% στο 9,50%. Οι 
εντυπωσιακότερες, όµως, αλλαγές παρατηρούνται στις µεταφράσεις από τα ρωσικά που 
αυξάνονται από 0,43 σε 12,79 και στα σκανδιναβικά που αυξάνονται από 0,12 σε 4,73, 
δηλαδή συνολικά 17,52, που εγγίζει το 1/5 του συνόλου. Οι νέοι αντιδρούν στην γαλλική 
παιδεία και στρέφονται προς τον βορρά, για να γνωρίσουν «την αληθινή ζωή»· η στροφή 
προς τις βόρειες λογοτεχνίες ονοµάσθηκε βορειο- µανία34. Τον όρο χρησιµοποίησε για πρώτη 
φορά, µε διάθεση ελεγκτική, ο Γεώργιος Τσοκόπουλος στο περ. Ολύµπια (5, 9 Δεκεµβρίου 
1895), µε αφορµή το θεατρικό έργο του Ξενόπουλου Ο Τρίτος, εκφράζοντας, µε τον τρόπο 
αυτόν, την λύπη του επειδή οι νέοι παρασύρονται από το συρµό της «βορειoµανίας» , της 
οποίας «θύµατα κλαίοµεν τόσους και τόσους διακεκριµένους εργάτας των γραµµάτων»35. 
Πρόγονος του όρου πρέπει να θεωρηθεί η λέξη βορροµανία, που χρησιµοποιήθηκε δύο 
χρόνια πριν (1893) από τον Ξενόπουλο ως µετάφραση της γαλλικής  λέξης nordmanie, «της 
καταλαβούσης τους εν Παρισίοις από δέκα ετών υπέρ του Ίψεν»36. Αντίθετα µε τον µέτριο 
κριτικό Τσοκόπουλο, σοβαρότεροι λόγιοι, µε γνώµη βαρύνουσα, όπως ο Παλαµάς, θεώρησαν 
την εξοικείωση µε τις βόρειες λογοτεχνίες όχι µόνον απα- ραίτητες αλλά ευτύχηµα και 
ευλογία για την νεοελληνική λογοτεχνία37. Οι τάσεις αυτές απεικονίζονται στα περισσότερα 
περιοδικά της περιόδου, κυρίως, όµως, στην Τέχνη, τον Διόνυσο, το Περιοδικόν µας, κ.ά., µε 
πρωτεργάτες τον Γιάννη Καµπύση, τον Δηµήτριο και τον Κώστα Χατζόπουλο. Συνειδητός 
δέκτης των κυοφορούµενων αλλαγών και ρέκτης αποτελεσµατικός του αναπροσανατολισµού 
προς τις βόρειες λογοτεχνίες υπήρξε, βέβαια, ο Γιάννης Καµπύσης38, ο οποίος θεωρούσε την 
στροφή προς τις βόρειες λογοτεχνίες ως εισαγωγή νέου και υγιέστερου πνεύµατος στην 
νεοελληνική λογοτεχνία. Πίστευε πως δεν ήταν ασήµαντη προσφορά το ότι «έσπρωξε λίγο το 
Γερµανισµό κοντά στο Γαλλισµό»39, όπως γράφει στον φίλο του Κώστα Χατζόπουλο στις 6 
Μαΐου 1899. Το ότι υπάρχει «κάποια µερίδα, όσο και λίγη, που θα δεχτεί την υποβολή τους - 
γράφει στον πρόλογο της µετάφρασης των Διονύσου Διθυράµβων του Νίτσε – το θεωρούσε 
ως ελπίδα που µας χαµογελάει για το µέλλον της τόρα δυστυσχισµένης µας πατρίδας»40. Στην 
στροφή προς τις βόρειες λογοτεχνίες και πολιτισµούς ο Καµπύσης υπήρξε πρωτοπόρος, µε 
τον ενθουσιασµό και το παράδειγµα του προς άλλους (όπως οι Χατζόπουλοι, και αργότερα ο 
Θεοτόκης και ο Καζαντζάκης), αλλά κυρίως µε τις µελέτες του για σπουδαίες φυσιογνωµίες 
του γερ- µανικού πνεύµατος (Hauptmann, Goethe, Nietzsche, Sudermann) και της σκαν- 
διναβικής φιλολογίας (Ibsen, Strindberg, Jacobsen)41. Ενδεικτικό της αλλαγής των καιρών 
είναι η ιεραρχική κατάταξη των γλωσσών-πηγών στην εκδοτική δρα- στηριότητα· λ.χ. ο 
Εκδοτικός Οίκος Σιδέρη, εγκαινιάζοντας την σειρά «Διεθνής Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη», 
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αναγγέλλει ότι θα παρουσιάζονται σε αυτήν µετα- φρασµένα τα ωραιότερα έργα από την 
«σύγχρονη ρωσική, γερµανική, γαλλική λογοτεχνία»42· η γαλλική περιορίζεται στην τρίτη 
θέση, πράγµα αδιανόητο για τον 19ο αιώνα. Και όσον µεν αφορά στην γερµανική γλώσσα και 
πολιτισµό, ναι µεν έδωσε ισχυρή ώθηση προς αυτήν ο Καµπύσης και ο κύκλος των 
αναφερθέντων περιοδικών, αλλά η γερµανική ως γλώσσα-πηγή είχεν ισχυρή παρουσία και 
κατά τον 19ο  αιώνα µε ποσοστό 7,46% επί του συνόλου, η δε αύξηση στο πρώτο ήµισυ του 
20ου  σε 9,50% δεν ήταν εντυπωσιακή. Το γεγονός της περιόδου είναι οι πυκνές εκδόσεις 
έργων από την ρωσική και την σκανδιναβική λογοτεχνία, για τις οποίες υπήρξε προετοιµασία 
και ωρίµανση, πριν φτάσουµε στην ισχυρή παρουσία τους από το 1915, που κορυφώνεται 
στον µεσοπόλεµο. Ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1890 διαπιστώνεται πως η 
νεοελληνική φιλολογία είναι «ενδεεστάτη εις µεταφράσεις Ρωσσικών έργων», γι’ αυτό η 
σχετική γνώση των νεωτέρων Ελλήνων είναι «ελαχίστη»43. Έτσι, σκοπός της µετάφρασης 
ρωσικών διηγηµάτων, γράφει ο Παύλος Λέφας το 1903, είναι «να γνωρίση τῳ ελληνικώ 
κοινώ» τους συγγραφείς αυτούς και «δια των προϊόντων της ποιητικής αυτών φαντασίας και 
αριστοτεχνικής απεικονίσεως να χαρακτηρίσῃ την κρατούσαν φιλολογικήν κίνησιν»44. Ο 
Λέφας επιµένει, και στον πρόλογο του δευτέρου τόµου της µετάφρασης ρωσικών διη- 
γηµάτων, πως η εξελλήνιση «χαρακτηριστικών έργων» της ρωσικής φιλολογίας πιθανόν να 
έχει «καλόν αποτέλεσµα διά τε τους αναγινώσκοντας και τους γράφοντας», όπως συνέβη 
«τοις πεφωτισµένοις λαοίς της Εσπερίας», στους οποίους η ρωσική φιλολογία «εχρησίµευσεν 
εν πολλοίς αείποτε πρότυπον µιµήσεως»45. Επιµένουν, λοιπόν, οι Έλληνες ρωσογνώστες 
µεταφραστές πως η ρωσική λογοτεχνία είναι ελάχιστα γνωστή στην Ελλάδα και µάλιστα από 
γαλλικές µεταφράσεις. Κτυπούν το γαλλικό µυθιστόρηµα και τις «φάµπρικες του συστήµατος 
Πονσόν-ντε-Τεράγι», που «ναρκώνουν το πνεύµα και καταφέρουν το coup de grâce στις 
παρα- παίουσες διάνοιες»· αντιπροτείνουν το ρωσικό, το νορβηγικό και το αγγλικό 
µυθιστόρηµα, που «παράγει σε αρµονικό συνταίριασµα η σκέψη και η φιλοσοφική 
παρατήρηση» του Γκόγκολ, του Χάµσουν, του Ντίκενς, του Κίπλιγκ, του Στη- βενσον46. 
Έκτοτε η ρωσική λογοτεχνία µεταφράσθηκε και αγαπήθηκε πολύ στην Ελλάδα. Κατά την 
πρώτη πεντηκονταετία του 20ου  αιώνα, µε αιχµή τον µεσοπόλεµο, µεταφράσθηκαν 50 
περίπου Ρώσοι συγγραφείς. «Το αξιοσηµείωτο στην περίπτωση της ρωσικής λογοτεχνίας 
είναι ότι, ενώ µερικοί από τους 50 [περίπου] Ρώσους λογοτέχνες που βιβλιογραφούνται εδώ 
είναι συγγραφείς του 19ου  ή του 19ου και του 20ου  αιώνα, µεταφράζονται σε αυτήν την 
έκταση για πρώτη φορά τώρα […]. Μετα- φράζονται τώρα (1901-1950) και όχι τότε (19ος αι.), 
διότι οι κοινωνικές συνθήκες και γενικότερα οι όροι της πρόσληψης της θεµατολογίας και 
των τρόπων των µετα- φρασθέντων κατά την πρώτη πεντηκονταετία του 20ου αιώνα ήσαν 
ευνοϊκοί»47. Έτσι, µε την µετάφραση µεγάλου αριθµού λογοτεχνικών έργων έγιναν οικεία 
στην ελληνική γλώσσα και πολιτισµό-στόχο ιδέες, ρεύµατα και τρόποι της ρωσικής 
λογοτεχνίας, όπως, η ψυχολογική ανάλυση των ηρώων 48 , ο εσωτερικός ψυχολογικός 
ατοµισµός 49 , ο φανταστικός πραγµατισµός 50 , ο ρεαλιστικός µυστικισµός 51 , ο νατου- 
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ραλισµός52, ο ρεαλισµός53, ο συµβολισµός54, ο αλληγορισµός55, ο µηδενισµός56, κ.ά. Μερικοί 
αριστεροί λόγιοι ισχυρίζονται στα πρώτα έτη του µεσοπολέµου (1922), αλλ’ ακόµα και στην 
τελευταία πενταετία του (1934) πως η νεοελληνική λογοτεχνία «δεν πήρε µυρουδιά απ’ ό,τι 
γίνεται γύρω της», ενώ η ρωσική δίνει «τιτανικόν αγώνα», για να φέρει στον κόσµο «τη 
βασιλεία της Αλήθειας και της Δικαιοσύνης»57, ή ναι µεν, λένε άλλοι χωρίς ιδεολογικά 
ελατήρια, «η ρωσική φιλολογία [...] είναι η πιο αγαπητή στο ελληνικό κοινό – µα συγχρόνως 
και η πιο άγνωστη»58. Όµως, τα στοιχεία διαψεύδουν τις παρατηρήσεις αυτές, διότι η 
µετάφραση της ρωσικής λογοτεχνίας, κλασικής, σοσιαλιστικής και κοµµουνιστικής, είναι 
πυκνή κατά τον µεσοπόλεµο αλλά και µετά τον πόλεµο. Όπως και να έχει το πράγµα, το 
κλασικό ρωσικό µυθιστόρηµα που συνδυάζει την τέχνη της αναπαράστασης και της 
ψυχολογικής ανάλυσης59, µε την «τόσο πλατειά εξάπλωση και εξέλιξη πρέπει να θεωρηθή 
σαν το σηµαντικότερο λογοτεχνικό γεγονός του εικοστού αιώνος»60, διότι, σηµειώνουν κρι- 
τικοί της εποχής, ολόκληρη η «σηµερινή» διανόηση είναι επηρεασµένη από το κλασικό 
ρωσικό µυθιστόρηµα.  

Οι ίδιες κοινωνικές και ιδεολογικές ανάγκες συνετέλεσαν και στην µετάφραση 
πολλών έργων της σκανδιναβικής λογοτεχνίας. Από τους 18 Σκανδιναβούς λογοτέχνες 
ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις των Νορβηγών συγγραφέων Henrik Ibsen (1828-1906) και Knut 
Hamsun (1859-1952)61. Του Ίψεν µεταφράσθηκαν 16 θεατρικά έργα σε 31 βιβλιογραφικές 
µονάδες, ενώ του Χάµσουν µεταφράσθηκαν 17 έργα σε 28 µονάδες· µερικά από τα έργα αυτά 
µεταφράσθηκαν από περισσότερους του ενός µεταφραστές. Στην πρώτη περίπτωση, µεταξύ 
των µεταφραστών κυριαρχούν τα ονόµατα του Λέοντος Κουκούλα και του Βάσου 
Δασκαλάκη, ενώ στην δεύτερη ο Δασκαλάκης θεωρείται ο πραγµατικός εισηγητἠς του 
Χάµσουν στην Ελλάδα µε την µετάφραση των 12 από τα 17 έργα του62. Αυτοτελώς 
εκδεδοµένες µεταφράσεις σκανδιναβικών έργων έχουµε σποραδικά από το 1873 µε τα 
Παραµύθια Δανικά του Andersen, που µετέφρασεν ο Δηµήτριος Βικέλας63, το 1880 µε την 
ανώνυµη µετάφραση «εκ του αγγλικού» Απολόγων 64 του Andersen, το 1883 Διηγήµατα του 
Andersen σε µετάφραση Αριστοτέλη Κουρτίδη65, το 1884 επηυξηµένη επανέκδοση των 
Παραµυθιών Δανικών που µετέφρασεν ο Βικέλας 66 , το 1892 µε την µετάφραση του 
µονόπρακτου δράµατος του Δανού συγγραφέα Henrik Erc Η θυγάτηρ του βασιλέως67, το 1901 
µε την µετάφραση του έργου του Νορβηγού συγγραφέα Fr. Nansen, Προς τον Πόλον68, το 
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1903 µε την µετάφραση του έργου του Ίψεν, Το σπίτι της κούκλας από τον Μιχ. 
Γιαννουκάκη69, αλλά από το 1912 κ’ εξής πολλές µεταφράσεις, που πυκνώνουν από το 1915 
και κορυφώνονται στον µεσοπόλεµο. Το έργο του Ίψεν µεταφράζεται και παριστάνεται από 
το 189470, γιατί θεωρείται ως «αγών λυτρώσεως»71, ενώ το έργο του Χάµσουν για την 
«δύναµιν της ψυχολογικής αναλύσεως»72 και της δυνατότητας να ερµηνεύσει τόσον έντονα 
«την εποχήν µας, µιαν εποχή µπλαζεϊσµού, µιαν εποχή ἐκρυθµη»73. Από την σουηδική 
λογοτεχνία οι µεταφραστές ξεχωρίζουν τον Αύγουστο Strindberg74 (1849-1912) και τον 
Γουστάβο Geijerstam 75  (1858-1909) για την ψυχαναλυτική δύναµη, την αυστηρή 
παρατήρηση και την ρεαλιστική περιγραφή.  

Δ΄. Επιλογικά. 

Η ραγδαία υποχώρηση της πολιτισµικής γαλλοκρατίας, που παρατηρείται από τα µέσα της 
δεκαετίας του 1890, οφείλεται στην δραµατική αλλαγή των πολιτικών, κοινωνικών και 
πολιτισµικών όρων της περιόδου. Αυτής της αιτιολογίας αιτιατό είναι και η στροφή προς τις 
βόρειες λογοτεχνίες, η οποία θα ενταθεί από το 1915 µε την µετάφραση ενός έργου του 
Geijerstam76 και τριών δραµάτων του Ίψεν77. Η πιο εντυπωσιακή περίπτωση είναι η ορµητική 
εισβολή του Χάµσουν στην νεοελληνική λογοτεχνία από το 1916, ο οποίος θα κυριαρχήσει 
για µια εικοσαετία78. Η διάχυτη αυτή τάση, που για 15-20 χρόνια θα λάβει την µορφή της 
«βορειοµανίας», ήταν αισθητή στους συγχρόνους, αλλά δεν έµεινεν απαρατήρητη και από  
τους µελετητές του µεσοπολέµου. Σηµάδια υποχώρησης του φαινοµένου παρατηρούνται από 
το 1932, κυρίως όσον αφορά στην σκανδιναβική λογοτεχνία, ενώ το ενδιαφέρον για την 
ρωσική συντηρείται και ανανεώνεται κατά και µετά τον πόλεµο ένεκα των πολιτικών 
αλλαγών και των νέων ιδεολογιών.  

Καταλήγω: Η έντονη αυτή στροφή προς τις βόρειες λογοτεχνίες (κυρίως την 
σκανδιναβική και την ρωσική) και η ρήξη µε το ροµαντικό παρελθόν τ ώ ρ α  παρουσιάζεται 
για πρώτη φορά µε στοιχεία µετρητά. 

Βιβλιογραφία 
Αγιάσσος, Γώγος [ = Παπαµιχαήλ Γρηγόριος]: «Εισαγωγή» στο: Μ. Λέρµοντωφ (M. 

Lermontof), Ο Δαίµονας, µετάφρασις και εισαγωγή Γώγου Αγιάσσου, έκδοσις δευτέρα, 
Εν Αθήναις, Εκδοτικός Οίκος «Ελευθερουδάκης», 1925: 7-24. 
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ζυµώσεις των αρχών του αιώνα, ώστε από µερικούς, όπως ο Παλαµάς και ο Ξενόπουλος, να θεωρείται κέρδος 
για την νεοελληνική παιδεία, ενώ από άλλους, όπως ο Ψυχάρης, ο Πάλλης, ο Εφταλιώτης, να ψέγεται η έντονη 
πρόσληψή του ως «ιψενογερµανισµός» (Παπανδρέου 1983, 63, 93, 137). 
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72 (Δασκαλάκης 1921, 5)  
73 (Κουκούλας 1919β, ς΄) 
74 (Hamsun 1922, 40, Χρυσάφης 1930, 8)  
75 (Κουκούλας 1919γ, 4, Χρυσάφης 1921, 5, Χρυσάφης 1930, 5) 
76 Είναι το µυθιστόρηµα Το βιβλίο του µικρού αδελφού σε µετάφραση του Κώστα Χατζόπουλου (Κασίνης 2013α, 
68). 
77 Πρόκειται για τα έργα Ο αρχιτέκτων Σόλνες και Ο εχθρός του λαού, που µετέφρασεν ο Μάρκος Αυγέρης, και 
Ο Ρόµερσχολµ, που µετέφρασεν ο Ι. Ζερβός (Κασίνης 2013, 68-69). 
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