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Με την παρούσα εισήγηση θα προσπαθήσουµε να εξιχνιάσουµε την ιταλοµάθεια ως ξεχωριστή
πλευρά της πολιτισµικής εκπαίδευσης της Ζακυνθινής συγγραφέα Ελισάβετ Μουτζάν
Μαρτινέγκου (1801-1832)1. Η εκπαίδευσή της αυτή επηρεάζεται προφανώς, σε σηµαντικό
βαθµό, από το ιστορικό και κοινωνικό κλίµα του νησιού της και, αδρότερα, από όλα τα
Επτάνησα, που καθορίζεται βασικά από την αιώνια επιρροή της βενετικής κυριαρχίας.
Σπουδαίο στοιχείο, ωστόσο, αποτέλεσε και η ισχυρή τοπική παράδοση.
Όπως είναι γνωστό, κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας στη Ζάκυνθο καθώς και στην
Κέρκυρα, η επίσηµη γλώσσα του πολιτισµού και της διοίκησης ήταν τα ιταλικά. Αυτό
τουλάχιστον ίσχυε έως το 1797, όταν δηλαδή, µετά τη Συνθήκη του Κάµπο Φόρµιο,
αναγνωρίστηκαν τα ελληνικά ως έγκυρο επικοινωνιακό όργανο. Παρόλα αυτά, η επικράτηση
της νεοελληνικής γλώσσας δεν υπήρξε ούτε εύκολη ούτε αυτόµατη. Η δυσκολία αυτή
µαρτυρείται όταν, χρόνια αργότερα, η Συντακτική Επιτροπή του ανεξάρτητου Κράτους των
Ιόνιων Νησιών υποχρεώθηκε επανειληµµένα να προσπαθήσει να νοµοθετήσει σχετικά µε τη
επιβολή της ελληνικής γλώσσας στον τοµέα της γραφειοκρατίας και στη καθηµερινή ζωή2.
Στην πολιτιστική κατάσταση των Επτανήσων επέδρασε ασφαλώς ο αντίκτυπος των
απότοµων αλλαγών στην πολιτική τους κυβέρνηση κατά τη διάρκεια µιας πολύ περίπλοκης
περιόδου που τοποθετείται µεταξύ της Συνθήκης του Κάµπο Φόρµιο και την προσάρτηση των
Επτανήσων στην υπόλοιπη Ελλάδα το 1864 (σε γενικές γραµµές: γαλλική κατοχή, ρωσοτουρκικό προτεκτοράτο, πάλι γαλλική κατοχή και, τέλος, βρετανική κυριαρχία). Με το
περιορισµό, ως εκ τούτου, των σχέσεων µε την Ιταλία, η Ελλάδα έκλινε όλο και περισσότερο
προς την Ευρώπη των µεγάλων δυνάµεων: της Γαλλίας, της Αυστρίας, της Αγγλίας και της
Ρωσίας.
Εντούτοις, η ιταλική κουλτούρα, ιδιαίτερα στα Επτάνησα, είχε αφήσει ένα ανεξίτηλο
σηµάδι, του οποίου η ιδιωτική εκπαίδευση της Μουτζάν Μαρτινέγκου αποτελεί ουσιώδη
επιβεβαίωση. Οι ιδιωτικοί δάσκαλοί της, δηλαδή οι τοπικοί κληρικοί Γεώργιος Τσουκαλάς,
Βασίλειος Ρωµαντζάς αλλά, πάνω απ’ όλα, ο Κωνσταντινουπολίτης Θεοδόσιος Δηµάδης, οι
µόνοι που είχαν την άδεια να συχνάζουν το σπίτι του αυστηρού πατέρα της Ελισάβετ,
Φραγκίσκου Μουτζά, αντιλήφθηκαν ότι η νεαρή Ελισάβετ διέθετε επίµονη αποφασιστικότητα
σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των εκπαιδευτικών της δυνατοτήτων. Συγκεκριµένος σκοπός της
ήταν όχι µόνο να συµβάλει στην άνοδο της κυριολεκτικώς άθλιας πολιτισµικής κατάστασης
που βίωναν παραδοσιακά οι συνοµήλικες γυναίκες του νησιού της, αλλά και να ικανοποιήσει
την εσωτερική της δίψα για προσωπική καταξίωση, που θα αποτελούσε µε τρόπο
παραδειγµατικό µια πολύ υψηλή ηθική συµβολή στη «βάρβαρη» (όπως την χαρακτήριζε η
ίδια) κοινωνία της. Στόχος που, ιδανικά τουλάχιστον, αυτή πέτυχε.
Όπως παρατηρεί ο πρώτος κριτικός εκδότης του πληρέστερου σωζόµενου έργου της, ο
Φαίδων Μπουµπουλίδης (παραθέτω):
Πέραν όµως των υπ᾽ αυτών µεταδοθεισών εις την Ελισάβετ Μουτζά γνώσεων, η
Ζακυνθία λογία οφείλει την πνευµατικήν της καλλιέργειαν εις την επίµονον άσκησιν και την
επιµελή αναστροφήν µετ᾽ αρχαίων ελληνικών και ιταλικών κειµένων, τα οποία επέτυχε να
αναγινώσκη και κατανοή, αφού πρότερον κατώρθωσε µόνη της, τη βοηθεία διαφόρων
εγχειριδίων, να εκµάθη την αρχαίαν ελληνικήν και ιταλικήν γλώσσαν3.
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Η βιβλιοθήκη του πατέρα της ήταν πραγµατικά επαρκώς ενηµερωµένη και περιείχε
βιβλία που χρησιµοποιούνταν συχνά στα ιταλικά σχολεία της εποχής. Ως εκ τούτου, η
Ελισάβετ αφιερώθηκε σε βάθος στην εκµάθηση της ιταλικής γλώσσας µε άκρο ζήλο και αυτό
ξεσήκωσε τόσο τον θαυµασµό των δασκάλων της, όσο και απρόσµενα εκείνον του πατέρα της.
Όπως οµολογεί η ίδια στην Αυτοβιογραφία της:
Εις τούτον τον καιρόν χωρίς να έχω ακόµη διαβασµένην καµµίαν τέχνην ή επιστήµην,
φερµένη µόνον από την φύσιν εσύνθεσα εις την ιταλικήν γλώσσαν κάµποσα γνωµικά και εις
Ρωµαϊκήν εσύνθεσα δύω µύθους. Ταύτα τα συνθέµατα τα έδειξα του διδασκάλου µου και
αυτός εχάρηκε επειδή εγνώρισε από αυτά πως εγώ είχα γεννητικόν νουν, και πως ηµπορούσα
να προχωρήσω πολύ εις τα γράµµατα. Μου κακοφαίνεται οπού δεν ηξεύρω πού να έχω τα
πρώτα µου συνθέµατα, και τοιαύτης λογής δεν ηµπορώ ν' αντιγράψω εδώ κάτω ολίγον τι από
αυτά διά να δείξω τι δύναται να κάµη η φύσις χωρίς την βοήθειαν της τέχνης, όµως
παρηγορούµαι, διατί πλέον έµπροσθεν θέλει αντιγράψω κανένα µικρόν µέρος από κάποια άλλα
µου συνθέµατα, τα οποία έγραψα όντας ακόµη εις την αµάθειαν4.
Από το υλικό, που ήταν αληθινά πολύ διαφορετικό και ετερογενές, και µε το οποίο η
Ελισάβετ θα εξασφαλίσει τη δική της «ιδιωτική» εκπαίδευση, όπως αναφέρεται εκτεταµένα
στο κείµενο της Αυτοβιογραφίας της και όπως εξάγεται από τα έργα που έχουν γραφτεί στα
ιταλικά (µέσα στα οποία διακρίνονται κυρίως τίτλοι θεατρικών δραµάτων)5, µπορεί άνετα να
επιβεβαιώσει κανείς ότι η Μουτζάν Μαρτινέγκου κατάφερε, σε τελευταία ανάλυση, όχι µόνο
να αντιµετωπίσει µε δύναµη και συνειδητά µια κατάσταση που ξεπέρασε ως προς την
προσωπική της µόρφωση τα κοινά όρια της εποχής της, αλλά και να προτρέξει, κατά κάποιον
τρόπο, τη πιο σύγχρονη συµβολή της γυναικείας λογοτεχνίας στο γράψιµο και στην εξέλιξη
των ηθών6.
Πρώτο βιβλίο βάσει του οποίου η Ελισάβετ ασκείται στην εκµάθηση της ιταλικής
γλώσσας στάθηκε το πασίγνωστο Fior di Virtù, µια ανθολογία του 14ου αιώνα µε ηθοπλαστικά
exempla και ιστορίες εµπνευσµένες από την παγανιστική και τη χριστιανική λογοτεχνία. Το
έργο είναι διηρηµένο σε τριάντα πέντε κεφάλαια που εναλλάσσονται ανάµεσα στις αρετές και
τις κακίες, και αποτέλεσε ένα από τα πιο δηµοφιλή αναγνώσµατα από τα τέλη του Μεσαίωνα
και της Αναγέννησης, µεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, ενώ στην Ιταλία γνώρισε
τουλάχιστον 56 εκδόσεις κατά το 15ο αιώνα7.
Η δίγλωσση ελληνοϊταλική απόδοση αυτού του λαϊκού βιβλίου, «ωφελιµωτάτου εις
όποιον επιποθεί να γυµνάζεται εις την Ιταλικήν και Γραικικήν Γλώσσαν», πρωτοδηµοσιεύτηκε
στη Βενετία το 15298, µε τίτλο Άνθος των Χαρίτων9, και έγινε πραγµατικά το πρώτο δηµώδες
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ελληνικό έργο σε πεζό λόγο που έτυχε τυπογραφικής διάδοσης10, αν και ο συγκεκριµένος δεν
ήταν ο µόνος τρόπος διάδοσης του έργου, καθώς το βιβλίο έφτασε στην Ελλάδα «σε
διαφορετικές εποχές και µε δυσανάλογους τρόπους διείσδυσης»11.
Άλλο σπουδαίο ιταλικό αναγνωστικό της Ελισάβετ υπήρξε το Ηθικά διηγήµατα (Νovelle
Morali) του ιταλόφωνου Ελβετού Φραντζέσκου Σοάβιου (Francesco Soave: 1743-1806). Ο
Σοάβιος δίδαξε ρητορική (δηλαδή γλώσσα και λογοτεχνία) στο Πανεπιστήµιο της Πάρµας και
στο λύκειο της Brera. Στη Λοµβαρδία (βόρεια Ιταλία) είχε εκλεγεί γενικός διευθυντής των
δηµωδών σχολείων, όπου διέδωσε την παιδαγωγική διδασκαλία του Γερµανού µεταρρυθµιστή
Johann Ignaz von Felbiger (1724-1788)12.
Όταν εγκατέλειψε την Ιταλία για την Ελβετία, λόγω της Γαλλικής κατοχής (1795), ο
Σοάβιος πήγε να διδάξει στο κολέγιο του Αγίου Αντωνίου, όπου διακεκριµένος µαθητής του
υπήρξε ο Alessandro Manzoni13. Έγραψε σπουδαίες συγκριτικές µελέτες για τη φιλοσοφία του
Vico και του Condillac, του οποίου µετρίασε την αισθησιοκρατική θεωρία, ενώ αργότερα
µελέτησε τα έργα του Locke, και µετέφρασε το δοκίµιό του An Essay Concerning Human
Understanding (1775). Καρπός των γλωσσολογικών του ενδιαφερόντων είναι το έργο που
εκδόθηκε το 1771 στην Παβία η Gramatica ragionata της ιταλικής γλώσσας14.
Με την εργασία αυτή ο Σοάβιος, παρά τον ορθολογισµό που του προέκυψε από τον Vico
και που εξέφρασε σε άλλους τοµείς της σκέψης του, προσέγγιζε ωστόσο θέσεις πιο
συντηρητικές, όπως αυτή του γραµµατικού Corticelli15, ο οποίος, όπως θα δούµε σύντοµα,
άσκησε επίσης αξιόλογη επίδραση στην παιδεία της Μουτζάν Μαρτινέγκου.
Τα Ηθικά διηγήµατα δηµοσιεύθηκαν το 1782. Το έργο αυτό σύντοµα έγινε best-seller για
τους νέους διανοούµενους. Όπως σχολίασε ο Ούγκο Φώσκολος, του οποίου η γνώµη πιθανόν
να αντήχησε ακόµη και στην πατρίδα του, τη Ζάκυνθο, προτρέποντας στην ανάγνωσή του και
την Ελισάβετ µας: «[Ο Σοάβιος] είναι στα χέρια όλων των παιδιών που διαβάζουν γράµµατα,
γιατί τα παιδιά είναι, ως επί το πλείστον, στα χέρια τακτικών κληρικών»16 (όπως συνέβη κατά
την εφηβεία του και στο Manzoni). Αλλά, περισσότερο από τη γραµµατική του Σοαβίου, ή από
τα πιο πολύπλοκα έργα της ηθικής φιλοσοφίας τα οποία, µεταξύ άλλων, έχουν ήδη
κυκλοφορήσει στις αρχές του 19ου αιώνα (1804) σε ελληνική µετάφραση από τον Γρηγόριο
Κωσταντά (1758-1844) 17, η Ελισάβετ εξάσκησε την εκµάθησή της µεταφράζοντας τις ιστορίες
του:
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Διά να τελειωθώ λοιπόν εις τὴν ορθογραφίαν εγώ εστοχάσθηκα να µεταγλωττίζω από την ιταλικήν
εις την ρωµαϊκήν γλώσσαν και να τού δίδω [στο δάσκαλό µου τον Δηµάδη] να µού διορθώνη τες
µεταγλωττίσες. Εγώ έπιασα λοιπόν να µεταφράζω Le novelle di Francesco Soave. Αυτές είναι
γραµµένες εις µίαν εύµορφην γλώσσαν· όθεν ηύρεσκα λέξες και φράσες, οποὺ δε τες εκαταλάµβανα
τελείως, διά το οποίον πράγµα ετραβούσα µεγάλον κόπον µεταχειριζόµενη πολλά συχνά ένα χοντρό
λεξικόν.18

Δυστυχώς δεν γνωρίζουµε τίποτα σχετικά µε το ιταλικό λεξικό στο οποίο αναφερόταν σε
αυτό το σηµείο η Μουτζάν Μαρτινέγκου19.
Τα Ηθικά διηγήµατα του Σοαβίου πραγµατεύονται ιστορικά και µυθολογικά θέµατα µε
παραδείγµατα που αφορούν κυρίως ανθρώπινους χαρακτήρες, όπως (δίνουµε τους τίτλους): Η
ασθενή χήρα (La vedova ammalata), Οι δύο αδερφοί (I due fratelli), Ο ευγνώµων φίλος (Il grato
amico), Ο γενναιόδωρος αδερφός (Il fratello generoso) κλπ. Ιδιαιτέρως ένα διήγηµα, Ο Αλιµέκ
και η Ευδαιµονία (Alimek e la Felicità), ενδέχεται να έχει εµπνεύσει στην Ελισάβετ το θέµα
της ευτυχίας, που ανέπτυξε σε βάθος η ίδια συγγραφέας υποστηρίζοντας ότι η ευτυχία
βασίζεται στην ατοµική ηρεµία.
Ότι οι ηθικές θεωρίες του Σοαβίου επηρεάστηκαν από τον Ελβετό ζωγράφο και ποιητή
Salomon Gessner (1730-1788), δεν χρειαζόταν να αποδειχθεί επιπλέον, όπως έκανε ο κ.
Βελουδής20, εφόσον ο συγγραφέας των Ειδυλλίων (Idyllen) (που µεταφράστηκαν στα ιταλικά
από τον Giulio Perrini στα 1773 και τον Aurelio Bertola στα 1777), αποδόθηκαν στην ίδια
γλώσσα και από τον Σοάβιο, µε το ίδιο πνεύµα που χαρακτήριζε τις µεταφράσεις από τον
Όµηρο και τον γεωργικό Βιργίλιο. Ο Σοάβιος, όπως παρατηρούσε και ο Φώσκολος, έκανε τα
πάντα και γρήγορα: «Il padre Soave faceva di tutto e presto. Ove trattavasi di ragionamento e
d’elementi riusciva utilissimo alle scuole, compendiando, spiegando e traducendo i libri dei
maestri di metafisica e di rettorica, perché aveva ingegno paziente, penna ardente e testa
quadra».21
Όπως και αν έχουν τα πράγµατα, εύστοχη µας φαίνεται η υπόδειξη του Concari,
σύµφωνα µε την οποία «Ο Σοάβιος γράφει µε σκοπό να ερεθίσει στις ψυχές το συναίσθηµα της
αρετής καθώς και τον ενθουσιασµό για όσα συµβάλλουν στο να παρηγορήσει και να
καταστήσει ευτυχείς τους ανθρώπους».22
Η µετάφραση από τον Σοάβιο των Neue Idyllen του Salomon Gessner, από άποψη
δηµοσιότητας και ποιητικού αποτελέσµατος, είναι ένα από τα πιο πετυχηµένα έργα της
ελβετικής λογοτεχνίας σε ιταλική γλώσσα του 18ου αιώνα. Οι εκδόσεις της µετάφρασης αυτής,
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Αθανασόπουλος 1999, 90.
Σε επιστολή της 24 Φεβρουαρίου 1823, που απευθύνεται στον πατέρα του Φραγκίσκου στην Κέρκυρα, και θα
ενσωµατώσει αργότερα στην Αυτοβιογραφία της [πβλ. Μπουµπουλίδης 1965, 36, Αθανασόπουλος 1999, 146],
η Ελισάβετ τον πληροφορεί ότι άρχισε να µαθαίνει γαλλικά και του ζητά να την προµηθεύσει για τη µελέτη
αυτής της γλώσσας ένα καλό γαλλο-ιταλικό λεξικό: «Monsieur mon cher père, / Je prends à vous écrire pour
vous faire sentir notre tres-bonne santè et pour / vous demander une grace, c’est de me envoyer deux dictionaires,
l’un français / et italien, l’autre italien et français, parce que les dictionaires que nous avons, / je ne sai pas où
soient. Pardonnez-moi, je voues prie, les erreurs de ma petite / lettre, car ne sont pas encor deux mois après que
j’ai commencé, à apprendre / cette langue tres-admirable, pleine de douceur et de facilitè. / Recevez donc le
compliments de notre maison et donnez-moi votre benediction. / Votre Elise. 24. Fr. 1828». Στο λεκτικό και στη
σύνταξη η συγγραφέα, επηρεασµένη κυρίως από τα ιταλικά, κάνει αρκετά λάθη: «Τα λάθη που παρατηρούνται
σ᾽ αυτό το µικρό γράµµα είναι αρκετά, προέρχονται από τον συσχετισµό της γαλλικής µε την ιταλική γλώσσα
και δείχνουν πως η ικανότητα της Ελισάβετ για εκµάθηση της ξένης γλώσσας ήταν µάλλον ακουστική»
(Αθανασόπουλος 1999, 193-194). Δυστυχώς η απαίτηση της Ελισάβετ απέτυχε, µιαν και ο πατέρας δεν
κατάφερε να βρει τα λεξικά που τα ειχε ανάγκη. Πβλ. Μπουµπουλίδης 1965: 146 («Mi è dispiaciuto alquanto
che costì [a Corfù] non se trovino li dizionari che vi chiedei perché mal si può imparare una lingua ove questi vi
mancano» “Πολύ στενοχωρήθηκα επειδή εκεί [στην Κέρκυρα] δεν υπάρχουν λεξικά που σας είχα ζητήσει, γιατί
κακά µπορεί να µάθει κανείς µια γλώσσα, αν αυτά λείπουν”).
20
Βλ. Βελουδής 1974.
21
Santini 1933, 203.
22
Concari 1898, 402: «il Soave scrive per eccitare nello spirito il sentimento della virtù e l’entusiasmo per tutto ciò che tende
a sollevare e rendere felici gli uomini».
19

5
σε ελεύθερο ενδεκασύλλαβο στίχο, δηµοσιεύθηκαν για πρώτη φορά το 1788 και γνώρισαν
σπουδαία δηµοσιότητα, τουλάχιστον µέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα (είναι γνωστές πάνω από
20 εκδόσεις).
Πρόκειται επιπλέον για την πρώτη ολόκληρη µετάφραση από το γερµανικό πρωτότυπο
της τρίτης συλλογής των ειδυλλίων του Gessner, δηµοσιευµένης στα 1772 (οι προηγούµενες
συλλογές βγήκαν στα 1756 και στα 1762, αντίστοιχα), χάρη στην οποία ο Ελβετός συγγραφέας
απέκτησε διεθνή φήµη.23 Τα ποιµενικά ποιήµατα του Σοαβίου συνδυάζουν σε µια επιτυχηµένη
συνάντηση το κλασικό ύφος και την έρευνα του διδασκαλικού στοιχείου ακόµα και στην
ποιητική έκφραση, τάση που επέδρασε βαθιά στα θέµατα ορισµένων συγγραφέων του πρώτου
Ροµαντισµού.
Τα ηθικά θέµατα παρέµεναν ασφαλώς ανάµεσα στα κύρια ενδιαφέροντα και τους
στόχους της Μουτζάν Μαρτινέγκου. Αλλά πέρα από τη φιλοσοφία, υπήρχε επίσης θέση και για
τα µαθηµατικά και τη γεωµετρία. Τον Ιούνιο του 1823, πράγµατι, έγραψε στον πατέρα της, ο
οποίος τότε βρισκόταν στην Ιταλία, παρακαλώντας τον να της στείλει καλά βιβλία για τη
γεωµετρία24.
Αλλά ίσως πιο ενδιαφέρουσα είναι η επιστολή, πάλι προς τον πατέρα της, που έστειλε
στην Μπολόνια, το Σεπτέµβριο του ίδιου έτους, η οποία ξεχειλίζει από επιθυµίες και
εκτιµήσεις για διάφορους κλασικούς συγγραφείς, και ταυτόχρονα η διαβεβαίωση ότι το
διακαές ενδιαφέρον της για την παιδεία δεν θα βλάψει οπωσδήποτε την υγεία της:
Στη Μπολώνια
Αξιολάτρευτε Πατέρα,
µέσω ενός από τα πιο αγαπητά σας πρόσωπα έχουµε λάβει όλα όσα µας στείλατε, ως εκ τούτου, ας
δεχτείτε τις ευχαριστίες εκ µέρος µου και των υπολοίπων. Δεν είχα το χρόνο να εξετάσω όλα τα νέα
βιβλία που µου στείλατε, εκτός από τα Notti Romane, έργο πραγµατικά γεµάτο κοµψότητα, που δεν
του λείπουν τα πολιτικά, ούτε τα ηθικά, αν και παγανιστικά στοιχεία. Ως προς τα βιβλία, αν
σκοπεύετε να κάνετε κάποια ιδιαίτερη συλλογή, σας συστήνω να συλλέξετε όσα αφορούν στα
θέµατα της Λογικής, της Φυσικής και της Ηθικής, καθώς και όλους τους κλασικούς συγγραφείς της
Ιταλίας, της Γαλλίας και της Αγγλίας. Αυτό εγώ επιθυµώ, όχι προς µοναδικό όφελός µου - γιατί ο
χρόνος που έχω να ζήσω στο σπίτι µας δεν είναι αρκετός για µένα να διαβάσω ακόµα και το ένα
εικοστό όλων των βιβλίων - αλλά προπαντός για τη χρήση και τη διδασκαλία της οικογένειάς µας.
Δεν λέω τίποτα για τους κλασικούς Έλληνες συγγραφείς, επειδή ο αδελφός µου, όντας καλά
εκπαιδευµένος στη γλώσσα, θα φροντίσει ο ίδιος να τους προµηθεύσει. Στη συνέχεια, σας συστήνω
την αγορά του επικού ποιήµατος του Βιργίλιου, αναφέροµαι στην Αινειάδα, έργο πολύ
κατατοπιστικό και χρήσιµο. Το διάβασα στα γαλλικά και πολύ θαύµασα τον διάσηµο ποιητή και σε
ορισµένες περιπτώσεις τον βρήκα όχι µόνο αντάξιο, αλλά ανώτερο από τον ίδιο τον Όµηρο. Μέσα
από το πρόσωπο του ήρωα του, µας διδάσκει ότι ένα άτοµο, για να γίνει ενάρετο, είναι απαραίτητο,
εκτός από τις υποχρεώσεις προς τον Θεό, να πληροί την υποχρέωση του υπηκόου, του καλού πολίτη,
του γιου, του πατέρα και, τέλος, του γαµπρού. Υποχρεώσεις οι οποίες, πράγµατι, όταν εκπληρωθούν
όλες κάνουν ενάρετο και αξιοθαύµαστο εκείνον που τις εκπληρώνει, και αν αυτός παραβιάσει έστω
και µια από αυτές, οι υπόλοιπες δεν αρκούν για να τον καταστήσουν ενάρετο. Αλλά, ας µιλήσουµε
για κάτι άλλο.
Είχα τη µεγάλη χαρά να µάθω από εσάς νέα για τον αδελφό µου. Θα προτιµούσα όµως να µπορούσα
να διαβάσω κάποια δική του επιστολή· γι᾽ αυτό αν θέλετε, αγαπητέ πατέρα µου, να το απολαύσω,
µπορείτε να το κάνετε συµπεριλαµβάνοντας στο φάκελό σας κάποια επιστολή του, οποιαδήποτε στο
µέλλον λάβετε.
Να µην ανησυχείτε, σας παρακαλώ, µήπως η µελέτη εξασθενίσει την υγεία µου: µελετώ για την
ευχαρίστησή µου, και ο,τιδήποτε αρέσει στον άνθρωπο, ποτέ δεν µπορεί να του προκαλέσει βλάβη,
όταν η ευχαρίστηση αυτή αφορά στην ειλικρίνεια και στην αρετή.
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Κανονικά τα έργα του Gessner ήταν γνωστά διαµέσου γαλλικών µεταφράσεων, όπως έγινε π. χ. στην περίπτωση της
επιλογής ειδύλλιων από τον περίφηµο Aurelio Bertola de’ Giorgi (1753-1798). Βλ. Pirro 2003.
24
Βλ. Μπουµπουλίδης 1965, 148: «fra i libri che, come dite, mi manderete dall’Italia, [...] di essere qualche buona
geometria».
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Δεν έχω τίποτε άλλο να σας γράψω, και επιβεβαιώνοντάς σας για την υγεία όλων µας, σας φιλώ τα
χέρια .
5η Σεπτεµβρίου 1823 / από τη Ζάκυνθο/ η Ελίζα σας25

Από την επιστολή αυτή µαθαίνουµε, µεταξύ άλλων, ότι η Ελισάβετ διάβασε το ευπώλητο
µυθιστόρηµα Νύχτες στη Ρώµη (Notti romane) του διάσηµου µιλανέζου Alessandro Verri
(1741-1816)26.
Ίσως ο Διαφωτισµός δεν ήταν η πιο κατάλληλη περίοδος για το γενικότερο αρχαιολογικό
ενδιαφέρον, αλλά πρώτος ο Verri εντόπισε ξανά τον κλασικισµό της αρχαίας Ρώµης µέσα από
προσωπικές εκτεταµένες µελέτες και περιοδικές επιτόπιες διαµονές από τις οποίες ο ίδιος
παρέθετε κάθε εύρηµα που έβγαινε στο φως σε κατάλογο µε σχολαστικό τρόπο.
Το Νotti romane χωρίζεται σε δύο µέρη: το πρώτο, του 1792, µε τίτλο Στον τάφο των
Σκιπιόνων (Al sepolcro de’ Scipioni) και ένα δεύτερο, του 1804, Πάνω στα ερείπια του αρχαίου
µεγαλείου (Sulle ruine della magnificenza antica). Το πρώτο µέρος εξιστορεί την υποτιθέµενη
ανακάλυψη των τάφων της οικογένειας των Σκιπιόνων πάνω στην περίφηµη ρωµαϊκή Αππία
οδό (µολονότι ίχνη τους ήταν ήδη γνωστά από τον περασµένο αιώνα), την οποία ο ίδιος
διερεύνησε προσωπικά το 1780. Η εµφάνιση των διάφορων µορφών αρχαίων Ρωµαίων, οι
οποίοι µε τη σειρά τους πλησιάζουν τον συγγραφέα µε τη µορφή σκιών, εξελίσσεται στην
αφήγηση µιας ιστορίας που αρχίζει µε την περίοδο της Ρωµαϊκής Δηµοκρατίας και φτάνει ως
την Αυτοκρατορία, ενώ η περιγραφή των χαρακτήρων ενεργεί ως νήµα δοκιµιακής αφήγησης.
Κατά το δεύτερο µέρος του έργου, ο Verri αναφέρει όσα είχε παρατηρήσει κατά τις ηµέρες των
ανασκαφών και υπογείων εξερευνήσεων: δηλαδή το µεγαλείο της κλασικής αρχαιότητας, τη
δυναµική διάσταση της αρχαιολογικής και ιστορικής του αντίληψης και, το σηµαντικότερο,
την επιθυµία να διατηρήσει οποιαδήποτε απόδειξη του µεγαλείου αυτού του ανώτερου
πολιτισµού, που έρχεται σε αντίθεση µε την επιφανειακή εκτίµηση των επιστηµόνων της
εποχής του. Με µια ζωντανή περιοδεία µέσα στο ρωµαϊκό πολιτισµό, ο Verri προσπαθεί να
προσδώσει ένα νέο ύφος σε ένα πολύ προοδευτικό κοινό.
Το 1824, αφού έχει τελειώσει τη µοναδική κωµωδία της που σώζεται ως τις µέρες µας, το
έργο Ο Φιλάργυρος, η Ελισάβετ συνεχίζει τη δραµατογραφική δίγλωσση δραστηριότητά της,
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Βλ. Μπουµπουλίδης 1965, 151:
«[a] Bologna
Padre adorabile
Con una vostra carissima abbiamo ricevuto tutto ciò che ci mandaste, onde ricevete i miei ringraziamenti e que’
degli altri. Non ebbi tempo di osservare i libri nuovi mandatimi, se non alquanto le Notti Romane, opera davvero
piena di eleganza, non scarsa di Politica, né di Morale bensì pagana, a proposito de’ libri, se voi pensate di fare
qualche raccolta, vi consiglio che raccogliate tutte le parti della Filosofia Logica, della Naturale, e della Morale e
tutti gli autori classici dell’Italia, della Francia, e dell’Inghilterra, e questo io bramo, non per proprio utile –
perché il tempo che ho da vivere in casa nostra né pur mi basterà leggere la vigesima parte di tutti questi libri –
ma per utile ed ornamento della famiglia. Non vi dico niente degli autori classici greci, perché mio fratello, ben
inteso della lingua, prenderà cura onde raccoglierli. In appresso vi raccomando l’acquisto dell’epico poema di
Virgilio, dico l’Eneide, opera assai istruttiva ed utile, io la lessi in francese e molto ammirai il celebre Poeta,
trovandolo in certe situazioni non che uguale, ma superiore ad Omero istesso, nella persona del suo Eroe
c’insegna, che per rendersi virtuoso convien dopo quel che deve a Dio, adempiere il dovere del suddito, del
cittadino, del figlio, del padre e, finalmente, quello dello sposo, doveri per verità, che ove tutti si adempiono
rendono virtuoso ed ammirabile colui che gli adempisce e dove un solo di questi si trasgredisce non bastano gli
altri onde renderlo tale. Ma veniamo ad altro.
Ebbi gran piacere per aver inteso da voi notizia del mio fratello, ο più ne avrei avuto, se avessi letta sua propria
lettera, onde se volete, mio caro padre, che io ne godi su questo, lo potete fare acchiudendomi nella vostra lettera,
qualche altra sua, che all’avvenire ne avrete.
Non abbiate, vi prego, niun timore che lo studio possa indebolirne a mia salute io studio pel solo piacere, e ciò
che all’uomo piace non gli può mai cagionar male quando il piacevole riguarda all’onestà e alla virtù.
Non ho altro da scrivervi, onde resto con farvi intendere la nostra perfettissima salute e con baciarvi ambe le
mani.
5 Set[tembre] 1823 s. v. La vostra Elisa, Zante».
26
Βλ. Santato 2004, 338-342, 439 (βιβλιογραφία).
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γράφοντας το ιταλικό δράµα ο Camillo. Το έργο έτυχε να διαβάσει ένας αξιόλογος συγγενής
της, ο οποίος είχε σπουδάσει νοµικά στην Πάντοβα, ο Ιππότης Μεγαλόσταυρος Αντώνιος
Κοµούτος (1748/9-1833) 27 , ο οποίος δεν δίστασε να διατυπώσει ορισµένες επιφυλάξεις
σχετικά µε την έκβαση της ιταλικής απόδοση, (παραθέτω):
Αλλά ας ξαναγυρίσω εις την γραµµατισµένην ζωήν µου. Ένα ἀπὸ τὰ δράµατα τούτου τοῦ χρόνου
[το 1824], δηλαδή τον «Camillo», το έδωσα εις τον διδάσκαλόν µου τον Ρωµαντζά διά να το
αναγνώση, αυτός δε, χωρίς να ηξεύρω εγώ τίποτες, το έδωκε και το εδιάβασεν ο θειός µου, ο κύριος
Αντώνιος Κοµούτος, ο οποίος ερχόµενος µίαν ηµέραν διά να µας χαιρετίση και αρχίζοντας κάτι να
λέγωµεν περί σπουδής µού το εἶπε και µού έδωσε να καταλάβω πως η ιταλική φράσις, µε την οποίαν
αυτό το δράµα είναι γραµµένον, δεν ήτον τελείως καλή28.

Σε αυτό το σηµείο η Ελισάβετ αποφασίζει να αναβάλει τις ιταλικές δηµιουργίες της και
να εµβαθύνει περισσότερο τη µελέτη αυτής της γλώσσας. Για το σκοπό αυτό επέλεξε να
αντιµετωπίσει τη δυσχερή ανάγνωση του πεζού λόγου του Δεκαήµερου του Βοκκακίου.
(Παραθέτω):
Η Δεκαήµερος (sic) – ήγουν il Decamerone – του Βοκκακίου είναι το µοναχόν σύγγραµµα, οπού
από τότε οπού εγράφη, έως την σήµερον, νοµίζεται διά την πλέον εξαίρετην πεζογραφίαν της
ιταλικής γλώσσης· όθεν εγώ ανεγίνωσκα ένα-ένα µύθον του (novella), έπειτα τον εξεστιχούσα,
µετά ταύτα τον έγραφα χωρίς να κοιτάζω το βιβλίον. Ο Βοκκάκιος έχει φράσεις πολλά δύσκολες,
αλλά τες εκαταλάµβανα, πρώτον διατί εδιάβαζα τα γραµµατικά σχήµατα, τα οποία είναι εις την
γραµµατικήν του Αββά Κορτιτζέλλη29.

Ας σταµατήσουµε για λίγο πάνω σε αυτό το χωρίο από την Αυτοβιογραφία της, όπου
γίνεται σαφές ότι η Μουτζάν Μαρτινέγκου ασχολήθηκε, ύστερα από τον Σοάβιο, µε έναν άλλο
σύγχρονο θεωρητικό της γραµµατικής της ιταλικής γλώσσας, τον κληρικό ακαδηµαϊκό της
Crusca και παιδαγωγό αβά Σαλβατόρε Κορτιτζέλλι (Salvadore Corticelli, 1689-1758)30. Το
έργο που αναφέρει η Μουτζάν Μαρτινέγκου ήταν ένα βασικό βοήθηµα της σχολικής
εκπαίδευσης της εποχής 31 , πρόκειται για µια καινούργια µέθοδο για την εκµάθηση της
γραµµατικής του τοσκανικού ιδιώµατος σύµφωνα µε πρωτοποριακές παιδαγωγικές οδηγίες, µε
τίτλο Regole ed osservazioni della lingua toscana ridotte a metodo (Κανόνες και παρατηρήσεις
για τη γλώσσα της Τοσκάνης µεθοδικά διασκευασµένες, Μπολόνια 1745). Η γραµµατική αυτή
είναι εφοδιασµένη µε αναρίθµητα παραδείγµατα από την πεζογραφία και το ύφος του
Βοκκακίου, κατάλληλα για νεαρούς µαθητές32. Ο Κορτιτζέλλι στο µεταξύ παραχώρησε στη
δηµοσιότητα και µια “εκκαθαρισµένη” έκδοση του Δεκαήµερου του Βοκκακίου (Μπολόνια
1751), ως περαιτέρω συµβολή στην υποστήριξη της κοµψής φλωρεντινής γλώσσας του
µεγάλου πεζογράφου33.
27

Η οικογένεια Κοµούτος, πελοποννησιακής καταγωγής, εγκαταστάθηκε στη Ζάκυνθο γύρω από το 16ο αιώνα.
Υπήρξε µία από τις πιο διάσηµες οικογένειες του νησιού. Ο Αντώνιος Κοµούτος, ο θείος της Ελισάβετ,
απασχολήθηκε, µεταξύ άλλων, και µε τη λαογραφία και εξελέγη «Κόµης, Πρίγκιψ της Επτανήσου Πολιτείας και
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Με τη µελέτη των έργων του αβά Κορτιζέλλι η Μουτζάν Μαρτινέγκου εφοπλίστηκε µε
τα πιο ενηµερωµένα σχολικά βιβλία που απευθύνονταν πλέον για αποκλειστική χρήση των
µαθητών του σχολείου και όχι, όπως συνέβηκε παλαιότερα µε τις λόγιες γραµµατικές (όπως π.
χ. του καρδιναλίου Πέτρου Bembo, 1525), που ήταν προορισµένες µάλλον σε εγγράµµατο και
µορφωµένο, αλλά και πολύ περιορισµένο, κοινό διανοούµενων. Με άλλα λόγια, η Ελισάβετ
στάθηκε σε θέση να µεταχειριστεί τα καινούργια και µεταρρυθµιστικά εργαλεία που είχαν
ρυθµιστεί στην Ιταλία στο πλαίσιο της πολιτισµικής πολιτικής του 18ου αιώνα. 34
Ως εκ τούτου, η συγγραφέας µας θα µπορούσε να οµαλοποιήσει το ύφος της σύµφωνα µε
τις πιο ενηµερωµένες και συνεπείς προδιαγραφές της εποχής, αν θεωρήσουµε ότι, στα 1820,
όταν δηλαδή έγραψε το διάλογο της Αιµηλίας και της Εθελβίγη, ή περί Φθόνου (Dialogo di
Emilia ed Etelvige, ovvero dell’Invidia)35, παρόλο που βρίσκουµε στο κείµενο πάντοτε την
προσωπική αντωνυµία egli και όχι lui σε λειτουργία υποκείµενου, όπως προδιαγράφει ο
Κορτιτζέλλι (αλλὰ και ο Σοάβιος), ωστόσο στο πρώτο πρόσωπο του παρατατικού απαντάµε
εναλλακτικά τον τύπο µε κατάληξη -o και τον τύπο σε -a (volevo/voleva), ενώ το δεύτερο τύπο
τον απέφευγαν οι σύγχρονοι γλωσσολόγοι.
Αξίζει να κάνουµε λόγο επίσης για την πρόοδο της Μουτζάν Μαρτινέγκου στο επίπεδο
της δραµατουργικής αισθητικής. Στον τοµέα αυτό η ζακυνθινή συγγραφέας φαινόταν ιδιαίτερα
ικανή, αν κρίνουµε τουλάχιστον από τους τίτλους των χαµένων δραµάτων.
Και ακριβώς στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι άτοπο να αναφέρουµε πως, δεδοµένου ότι είχε
εξακριβώσει τα προσωπικά της καλλιτεχνικά όρια, που συνδέονταν µε µια ψυχαναγκαστική
τάση προς την δηµιουργία γραπτών διαλόγων, τάση που αρχίζει µε τη σύνθεση των δραµάτων
Numitore και Licurgo, η ίδια η Ελισάβετ θα βασιστεί για τη βελτίωσή της στη µελέτη των
αισθητικών έργων του Ιταλού λογίου Gian Vincenzo Gravina (1664-1718).
Το ενδιαφέρον για τον συν-ιδρυτής της Ακαδηµίας της Αρκαδίας (1690), της σχολής που
είχε ως κύριο στόχο τη διατήρηση της κλασικής ελληνο-λατινικής παράδοσης σε αντίθεση µε
τη µοντέρνα άποψη του Διαφωτισµού, ίσως πρόλαβε τη Μουτζάν Μαρτινέγκου υπό τον διττό
ρόλο του Γραβίνα ως θεατρικού θεωρητικού και ως ηθικού φιλόσοφου, αλλά είναι βέβαιο ότι
διάβασε σίγουρα την πραγµατεία Περί τραγωδίας του (Della tragedia, 1715), που «αναπτύσσει
– όπως παρατηρήθηκε – περισσότερο την ποιητική τέχνη παρά την κριτική, αν εξαιρέσουµε
ορισµένες αποτιµητικές αξιολογήσεις για τον Tasso και τον Guarini».36
Στην πραγµατεία αυτή, όντως ο Γραβίνα συνοψίζει τις διδακτικές αρχές της τέχνης που
είχε ήδη εκφράσει σε προηγούµενες θεωρητικές εργασίες οι οποίες παρακολουθούν αυστηρά
τη φύση του «αληθινού και του ορθού», δηλαδή τα µόνα κριτήρια που συνδέουν το καλό µε
την ηθική διδασκαλία. Σε αυτές τις πραγµατείες ο Γραβίνα αποδίδει στα διαφορετικά
λογοτεχνικά είδη αντίστοιχες επιστηµολογικές λειτουργίες, επίσης, ανάλογα µε το ύφος που
εντόπιζε. Η Τραγωδία π.χ. διορίζεται για να εκπροσωπήσει τη σύγκρουση των παθών,
τοποθετώντας τον άνθρωπο µπροστά στον εαυτό του και τον άγριο χαρακτήρα του, µε σκοπό
να τον βελτιώσει µέσα από ένα σταδιακό ηθικό δίδαγµα και τον έλεγχο των ίδιων των παθών
(ή «παραλήρηµα», όπως τον αποκαλεί ο Γραβίνα):37
Imperoché, benché la tragedia rappresentando casi miserabili ed atroci commova le passioni,
nulladimeno, siccome il corpo umano bevendo a poco a poco il veleno supera con la consuetudine la
forza di quello e ne fugge l’offesa, così l’animo commosso frequentemente senza suo pericolo dalle
finte rappresentazioni si avvezza in tal maniera alla compassione ed all’orrore, che a poco a poco ne
perde il senso, come nella peste veggiamo avvenire; in modo che poi, quando nella vita civile incorra
34

Πβλ. Matarrese 1993, 21-40.
Πβλ. Αθανασόπουλος 1999, 102-109, ενώ 109-117 και 183-189 για την ελληνική µετάφραση.
36
Αυτή η γνώµη του Baroni 1997, 290: «è più di poetica che di critica, se si prescinde da alcuni giudizi molto limitativi su
Tasso e Guarini».
37
Για την έννοια του παραληρήµατος στην αισθητική νοοτροπία του Γραβίνα, βλ. Tatarkiewicz 1982: 148: «uno dei concetti
fondamentali dell’estetica del Gravina è quello di delirio, termine con cui egli definisce quello stato paranormale della mente,
in cui le passioni, impadronitesi del controllo della fantasia, portano lo spirito verso una condizione di esaltazione, di
turbamento e di frenesia, al limite della follia».
35
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oggetti, e casi veri e compassionevoli o spaventevoli sopra la propria o l’altrui persona, si trova
esercitato sul finto, e preparato dall’uso alla tolleranza del vero: appunto come i soldati a sostener la
vera guerra, nel finto combattimento e nella palestra lungo tempo s’avvezzano.38

Έτσι, η ηθική ανάγκη και η αισθητική επιθυµία σε κάποιο σηµείο του έργου της
Μουτζάν Μαρτινέγκου φθάνουν να συµπλέκονται και αλληλοενισχύονται θετικά. Αλλά σε
αυτές τις κατηγορίες της ηθικής και της αισθητικής χρειάζεται να προσθέσουµε έναν σαφή
παιδαγωγικό και κοινωνικό στόχο ως απόηχο του καλύτερου διδάγµατος του Διαφωτισµού. Η
ευθύνη της Ελισάβετ δεν είχε σκοπό µόνο την προσωπική ανέλιξη σε κάποια κοινωνική τάξη
(και µε ποια ωφέλεια, άλλωστε), αλλά θα µπορούσε να εξυπηρετήσει, βάσει των αρχών της
ευαισθησίας της εποχής, τη βελτίωση µιας ανθρώπινης κοινότητας, όπως αυτής της Ζακύνθου,
που την χαρακτήριζαν διαπροσωπικές σχέσεις ακόµα πολύ χοντροκοµµένες και άγριες.
Εστοχαζόµουν – γράφει η Ελισάβετ στην Αυτοβιογραφία της – πως είχα να µεταγλωττίσω εις το
απλόν πολλά ψυχοφελή συγγράµµατα, και να τα κάµω να τυπωθούν προς κοινήν ωφέλειαν, και προς
εδικόν µου µνηµόσυνον39.

Ακριβώς αυτός ήταν ο πυρήνας της διαφωτιστικής σκέψης της Μουτζάν Μαρτινέγκου,
µιας στάσης που η ίδια συµµερίσθηκε µε τις µεταρρυθµιστικές πρακτικές και τις διανοητικές
πρωτοβουλίες ξεχωριστών προσωπικοτήτων της εποχής, όπως της Ευανθίας Καΐρη, του
Αδαµαντίου Κοραή και του Ρήγα Βελενστινλή: δηλαδή τα «ψυχωφελή συγγράµµατα», τις
«µεταγλωττίσεις» ηθικών έργων, αλλά προπαντός τη χρήση του µείζονος συστήµατος για τη
διάδοση των ιδεών: «τὸ τύπωµα».
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