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Η ιστορική διατύπωση από τον Απόστολο Σαχίνη ότι «Ο δέκατος ένατος αιώνας είναι ο
αιώνας των περιοδικών, γεγονός που ισχύει τόσο για τη δυτική Ευρώπη όσο και για την
Ελλάδα», είναι πλέον κοινή πεποίθηση όλων των περί τον αιώνα αυτό ασχολουµένων, µε τη
διαφορά ότι στη Δύση το 19ο αιώνα τα περιοδικά βρίσκονται στο απόγειο της ακµής τους,
ενώ στον ελληνικό χώρο σε φάση εκκίνησης (Σαχίνης 1964, 7).
Αποτελώντας πάντα µέσο έκφρασης της πολιτικής, κοινωνικής και πνευµατικής ζωής
της εποχής τους, τα περιοδικά στον ελληνικό χώρο εστιάζουν περισσότερο το ενδιαφέρον
τους στη δηµοσίευση λογοτεχνικών ή επιστηµονικών εργασιών, πρωτότυπων ή
µεταφρασµένων, ενώ παράλληλα προσανατολίζονται στο να µεταδώσουν στο κοινό τους
ποικίλες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις µε σκοπό την ενηµέρωση αλλά και την τέρψη,
µετατρεπόµενα έτσι σε περιοδικά ποικίλης ύλης.
Ο κρυµµένος αυτός θησαυρός άργησε να έρθει στην επιφάνεια, παρά το γεγονός ότι
το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών ήδη από την εικοσαετία
1960-1980 είχε εντάξει στα ερευνητικά του προγράµµατα τη µελέτη των περιοδικών του
19ου αιώνα, ξεκινώντας από τα προεπαναστατικά περιοδικά.1
Έτσι γενιές ερευνητών κατέθεσαν τεράστιο προσωπικό µόχθο αναζητώντας υλικό από
τα περιοδικά αυτά, ανάλογα µε τα προσωπικά ενδιαφέροντα ενός εκάστου ή µιας εκάστης, µε
αποτέλεσµα επανειληµµένες, ασυντόνιστες µεταξύ τους, αποδελτιώσεις και κατασπατάληση
ανθρωπίνων δυνάµεων, χωρίς τελικά να έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα η συγκέντρωση του
πολύτιµου αυτού υλικού σε µία βάση δεδοµένων.
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Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγραµµατισµού τού ΚΝΕ/ΕΙΕ, (Έκθεση εικοσαετίας 1980, 42-43)
αποδελτιώθηκαν τότε τα περιοδικά: α) Ερµής ο Λόγιος (Βιέννη 1811-1821), β) Αθηνά (Παρίσι 1819), γ)
Καλλιόπη (Βιέννη 1819-1821), δ) Μέλισσα (Παρίσι 1819-1821), ε) Μουσείον (Παρίσι 1819), στ) Ειδήσεις διά τα
Ανατολικά Μέρη (1811), ζ) Ελληνικός Τηλέγραφος (1812-1836) και η) Φιλολογικός Τηλέγραφος (Βιέννη 18171821). (βλ. Τα ελληνικά προεπαναστατικά περιοδικά: Ευρετήρια, 1971-1983).

Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει το υπό εκπόνηση πρόγραµµα «Χρυσαλλίς» και αυτό
βέβαια εν µέρει, γιατί η πλήρης αποδελτίωση όλων των περιοδικών του 19ου αιώνα, ξεφεύγει
από τα περιορισµένα χρονικά όρια ενός συγκεκριµένου προγράµµατος.
Με την επισήµανση ότι το θέατρο στον ελληνικό περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα δεν
έχει τύχει µέχρι σήµερα µιας επιµέρους µελέτης, παρά το γεγονός ότι όλοι οι ειδικοί
µελετητές του θεάτρου έχουν αντλήσει υλικό από αυτόν, θα επιχειρήσουµε µία πρώτη
συνοπτική παρουσίαση, ενδεικτική των δηµοσιευµάτων γύρω από το θέατρο στα πρώτα
τριάντα χρόνια (1840-1872) από την εµφάνιση των περιοδικών κατά την µετεπαναστική
περίοδο, µέσα από τα εξής εννέα (9) περιοδικά που έχουν περιληφθεί προς αποδελτίωση στο
πρόγραµµα «Χρυσαλλίς»:
1. «Ευρωπαϊκός Ερανιστής»

(1840-1843)

2. «Αποθήκη των Ωφελίµων και
Τερπνών Γνώσεων»

(1847-1849)

3. «Ευτέρπη»

(1847-1855)

4. «Ιωνική Μέλισσα»

(1850-1852)

5. «Πανδώρα»

(1850-1872)

6. «Θελξινόη»

(1855-1857)

7. «Φιλόκαλος Σµυρναίος»

(1858-1859)

8. «Χρυσαλλίς»

(1863-1866)

9. «Ιλισσός»

(1868-1872)

Το περιεχόµενο του αποδελτιωµένου σχετικού υλικού2, από τα ανωτέρω περιοδικά, µας
οδήγησε στην ταξινόµησή του σε τέσσερις ενότητες: α) Ελληνική Δραµατουργία, β)
Ευρωπαϊκή Δραµατουργία και γ) Αρχαίο θέατρο, ενώ συγκροτούνται και άλλες ενότητες
όπως: δ) Βιογραφίες θεατρικών συγγραφέων, ε) Βιβλιοκρισίες θεατρικών έργων, στ)
Θεατρικές ειδήσεις κ.ά. στις οποίες δεν θα αναφερθούµε λόγω του επιβεβληµένου
περιορισµού της έκτασης της εισήγησης.3
Α΄ Ελληνική Δραµατουργία
Το πρώτο χρονολογικά εµφανιζόµενο θεατρόµορφο έργο στα υπό εξέταση περιοδικά είναι το
Ειδύλλιον του Ξενοφώντος Ραφόπουλου ή Ραφτόπουλου, Σµυρναίου λόγιου (1828-1859) που
δηµοσιεύεται στην Ευτέρπη το 1848. Πρόκειται για έµµετρο διάλογο βουκολικού
περιεχοµένου ανάµεσα σε δύο πρόσωπα τον Αυθέντη και τον Βουκόλο µε θέµα τον
2

Για την καταγραφή του αποδελτιωµένου υλικού που χρησιµοποιείται στην παρούσα εισήγηση βλ.
Αρθρογραφία στο Β' µέρος της Βιβλιογραφίας.
3
Η ενότητα για το Λυρικό Θέατρο δεν περιλαµβάνεται στην παρούσα ανακοίνωση διότι αποτελεί αντικείµενο
πραγµάτευσης της εισήγησης των Αύρα Ξεπαπαδάκου και Αλέξανδρου Χαρκιολάκη.

ανεκπλήρωτο έρωτα του Βουκόλου, ερωτευµένου µε την κόρη του αφέντη του, γεγονός που
θα τον οδηγήσει στο θάνατο. (Σταµατοπούλου-Βασιλάκου 2006, 230) Απηχώντας το
πεισιθανάτιο πνεύµα του ροµαντισµού της εποχής, το κείµενο αυτό, αποτελούµενο από 18
τετράστιχες στροφές, βρίσκεται στο µεταίχµιο µεταξύ ποίησης και θεατρικής µορφής που
στηρίζεται µόνο στη διαλογικότητα. Ασχολούµενος µε την ποίηση από την ηλικία των 9
χρόνων, ο Ραφτόπουλος θα φύγει από τη ζωή τέσσερα χρόνια αργότερα το 1852 σε ηλικία 24
ετών, έχοντας στο ενεργητικό του πέρα από το κείµενο αυτό, άλλες δύο θεατρόµορφες
δοκιµές του (Αρετή και Μόσχος και Αι Χελιδόνες), επίσης την έκδοση στη Σµύρνη του
βραχύβιου φιλολογικού περιοδικού Τρεις Χάριτες το 1844 (Χατζηδήµος, 112) και το
µυθιστόρηµα Το φρικτόν λάθος το 1850, που θα διασκευαστεί αργότερα σε τετράπρακτο
θεατρικό έργο και θα παιχτεί στη Σµύρνη το 1867 από το θίασο του Παντελή Σούτσα
(Χατζηπανταζής 2002, 602-603).
Ένα χρόνο µετά, το 1849 εντοπίζεται στο περιοδικό Φιλόκαλος Σµυρναίος µία
µονόπρακτη κωµωδία µε τίτλο Τύχη µε το καντάρι, µε κεντρικό ήρωα τον απένταρο Παύλο
Ανάργυρο που βρίσκεται µπροστά σε ένα κυκεώνα οικονοµικών προβληµάτων που συνεχώς
αυξάνουν. Έχοντας περιέλθει σε απόγνωση, σκέφτεται να θέσει τέρµα στη ζωή του, όµως
αναπάντεχα η τύχη τού χαµογελά, όταν βρίσκει µια καλά αµειβόµενη εργασία και παράλληλα
γίνεται αποδέκτης χρηµατικού ποσού (Σταµατοπούλου-Βασιλάκου 2006, 270).
Πρόκειται για σύντοµο σε έκταση (3 σελ.) κωµωδιογράφηµα που στηρίζει την
κωµικότητά του στην απρόσµενη εναλλαγή καταστάσεων, χωρίς φιλοδοξίες σκηνικής
παρουσίασής του.4 Δηµοσιεύτηκε ανώνυµα µε πιθανό συγγραφέα του τον εκδότη του
περιοδικού Νικόλαο Κοντόπουλο, Σµυρναίο λόγιο, ο οποίος αργότερα θα επιδείξει θεατρική
δραστηριότητα ως καθηγητής στην Ευαγγελική Σχολή της Σµύρνης ανεβάζοντας Οιδίποδα
τύραννο µε µαθητές του το 1870 σε δική του ελεύθερη µετάφραση (Σολοµωνίδης 1954, 83).
Μετά µια δεκαετία, στην οποία εµφανίζεται να πυκνώνει η συγγραφή µονόπρακτων
κωµωδιών (Σταµατοπούλου-Βασιλάκου 2002, 87-91), απαραίτητου συµπληρώµατος του
δεύτερου µέρους, µετά το δράµα σε όλες τις παραστάσεις της εποχής, εντοπίζονται τέσσερα
µονόπρακτα του νεαρού τότε Ιωάννη Καµπούρογλου (1851-1903) που δηµοσιεύονται στο
περιοδικό Ιλισσός το 1869 και 1870. Πρόκειται για τρεις κωµωδίες5 και ένα ιστορικό δράµα,6
πρωτόλειες δραµατουργικές απόπειρες, που δεν θα βρουν το δρόµο τους στη σκηνή.7

4

Άλλωστε δεν έχει εντοπιστεί παράστασή του.
Πρόκειται για τις µονόπρακτες κωµωδίες «Η χήρα» (Καµπούρογλου, 281-286), «Παλαιοί φάκελλοι, νέα πάθη»
(Καµπούρογλου, 372-381) και «Πως τρέφεται ο έρως» (Καµπούρογλου, 170-184).
6
Πρόκειται για το µονόπρακτο δράµα του «Ο θάνατος του Φειδίου» (Καµπούρογλου, 137-144, 209-219).
7
Για τα µονόπρακτα έργα του πέραν των ανωτέρω αναφερόµενων βλ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου 2002, 87219. Ο Ιωάννης Καµπούρογλου ασχολήθηκε επίσης µε τη µετάφραση θεατρικών έργων της ευρωπαϊκής
5

Τις δύο τελευταίες χρονιές της εξεταζόµενης περιόδου (1870-1872) στο ίδιο περιοδικό
(Ιλισσός), εντοπίζονται πέντε θεατρικά έργα, τέσσερα δράµατα από τα οποία δηµοσιεύτηκαν
ενδεικτικά αποσπάσµατα και µία κωµωδία που δηµοσιεύεται ολόκληρη σε συνέχειες, και
αφορούν έργα που είχαν υποβληθεί στο Βουτσιναίο Δραµατικό Διαγωνισµό. Πρώτο
δηµοσιεύεται απόσπασµα του έργου Η χριστιανή Ευγενία, ήτοι Το φρόνηµα των πρώτων
χριστιανών8 έµµετρο πεντάπρακτο δράµα του Αντώνιου Αντωνιάδη, µε θέµα από την εποχή
των διωγµών των χριστιανών στη Ρωµαϊκή αυτοκρατορία, το οποίο µοιράστηκε εξ ηµισείας
το Α΄ βραβείο του Βουτσιναίου του 1870 µε το τετράπρακτο σατυρικό δράµα του
Κωνσταντίνου Βερσή Αννίβας εν Γορτύνι,9 απόσπασµα του οποίου δηµοσιεύεται στη
συνέχεια στο ίδιο περιοδικό.
Τον Α΄ Έπαινο της ίδιας χρονιάς αποσπά το πεντάπρακτο δράµα Ο τελευταίος κόµης
των Σαλώνων10 του Σπυρ. Λάµπρου (1851-1919). Με υπόθεση παρµένη από το Χρονικό του
Γαλαξειδίου του Κων. Σάθα, το έργο εµφανίζεται στο περιοδικό µε µικρό απόσπασµά του. Θα
εκδοθεί11 αυτοτελώς την ίδια χρονιά και θα παιχτεί στην Αθήνα στις 5 Νοεµβρίου 1870 από
την Ελληνοδραµατική Εταιρεία των Παντελή Σούτσα και Διονυσίου Ταβουλάρη
(Χατζηπανταζής 2002, 88).
Με παραπλήσιο περιεχόµενο από την εποχή της Καταλονικής κατοχής στη Βυζαντινή
Αυτοκρατορία, δηµοσιεύεται επίσης απόσπασµα από το πεντάπρακτο έργο Ο άρχων του
Ολύµπου ή Ιωάννης ο Καταλάνος του Μαρίνου Κουτούβαλη12 (1850-1926). Πρόκειται για
ιστορικό δράµα η δράση του οποίου τοποθετείται στα Φάρσαλα της Θεσσαλίας το 1313 µ.Χ.

δραµατουργίας, τα οποία παίχτηκαν κατ’ επανάληψη στην ελληνική σκηνή (Οι αδιάφοροι µονόπρακτο δράµα
του Ισπανού διπλωµάτη στην Αθήνα Enrique Gaspar (εκδόθηκε στην Αθήνα το 1874 και στην Κ/πολη το 1882),
Ιόνη τρίπρακτο µελόδραµα του Περουζίνη (εν Αθήναις 1874), Ραµπαγάς, πεντάπρακτη κωµωδία του Victorien
Sardou (εν Αθήναις 1878), Δαλιδά τετράπρακτο δράµα του Octave Feuillet (εν Κ/πολει 1882), Ιωάννα των
δακρύων και Ιωάννα των γελώτων τετράπρακτο δράµα των Dunanoir και A. de Keraniou (εν Κ/πολει 1882), Το
στοιχειό δράµα του Calderon de la Barca (εν Αθήναις 1903), Πατρίς πεντάπρακτο δράµα του Victorien Sardou
(εν Αθήναις 1903), Ο Αλκάδης της Θαλαµέας, δράµα του Calderon de la Barca (εν Αθήναις 1903 και 1912) και
Σεβέρρος Τορέλλης πεντάπρακτο δράµα του François Coppée (εν Αθήναις 1905), και παρά τις αποτυχηµένες
συµµετοχές του στους πρώτους θεατρικούς διαγωνισµούς, θα εµφανιστεί αργότερα ως κριτής στο Διαγωνισµό
των Ολυµπίων (1888), στο Ρετσίνειο Διαγωνισµό (1895) και στο Διαγωνισµό του Συλλόγου των Φιλοτέχνων
(1896) (Πετράκου 1999, 140, 381, 384).
8
Το έργο είχε υποβληθεί ξανά στον ίδιο διαγωνισµό το 1862, αλλά ανεπιτυχώς, όµως τη δεύτερη φορά, το 1870,
χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικό µε ενδιαφέροντα επεισόδια, θρησκευτικό συναίσθηµα, τέλειους χαρακτήρες και
βραβεύεται (Πετράκου 1999, 42). Αναλυτική παρουσίαση του περιεχοµένου του (βλ. Χατζηπανταζής 2006, 312313). Πέρα από τη δηµοσίευση του αποσπάσµατός του, (Αντωνιάδης 1870) εκδίδεται και αυτοτελώς την
επόµενη χρονιά (Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου, 1871), όµως παρ’όλα αυτά δεν φαίνεται να
έχει εντοπιστεί παράστασή του.
9
Το έργο εκδόθηκε αυτοτελώς την ίδια χρονιά (εν Αθήναις, 1870) όµως και αυτό δεν γνώρισε τα φώτα της
σκηνής (Πετράκου 1999, 42).
10
Περισσότερα για το έργο (βλ. Πετράκου 1999, 41), και αναλυτική παρουσίασή του (βλ. Χατζηπανταζής 2006,
309 και Πετράκου 2014, 134-139).
11
Τυπώθηκε στο τυπογραφείο του περιοδικού Ιλισσός.
12
Γεννήθηκε στη Σµύρνη, µε καταγωγή από τη Ζάκυνθο. Ήταν γιατρός και παράλληλα ασχολήθηκε επί µακρόν
µε τη συγγραφή θεατρικών έργων (Σταµατοπούλου-Βασιλάκου 2006, 250 passim).

µε κεντρικό πρόσωπο τον σκληρό ηγεµόνα της περιοχής Ιωάννη τον Καταλάνο και εµφανείς
επιρροές από τη Μαρία Δοξαπατρή του Δηµ. Βερναρδάκη (Πετράκου 2012, 139-142). Το
έργο, που είχε υποβληθεί ανεπιτυχώς το 1872 στο Βουτσιναίο Διαγωνισµό, εκδόθηκε
αυτοτελώς το 1873, όµως δεν ευτύχησε να γνωρίσει τα φώτα της ράµπας.
Όλα τα ανωτέρω ιστορικά δράµατα εντάσσονται στο κίνηµα του ελληνικού
ροµαντισµού που αντλεί τη θεµατική του από το Βυζάντιο και τους νεότερους χρόνους, σε
µία προσπάθεια αναζήτησης της ελληνικότητας, πάντα µε απώτερο σκοπό την αναζήτηση της
ελληνικής ταυτότητας και την ενδυνάµωση της εθνικής συνείδησης, στόχευση που
υπηρέτησαν µε προσήλωση οι Δραµατικοί Διαγωνισµοί (Πετράκου 1999). Ήταν λοιπόν πολύ
φυσικό, τα περιοδικά, αποτελώντας πάντοτε έκφραση σκέψης και βήµα διαλόγου των
διανοουµένων της εποχής, να ενδιαφερθούν να δηµοσιεύσουν αποσπάσµατα των έργων
αυτών, συµµετέχοντας στον πυρετό της πνευµατικής ζύµωσης που προκαλούσε η διενέργεια
των Διαγωνισµών, µε σκοπό την ευρύτερη διάχυσή τους στο αναγνωστικό κοινό, η οποία
µέσω της κυκλοφορίας ενός περιοδικού µπορούσε ευχερέστερα και ταχύτερα να επιτευχθεί.
Την ενότητα αυτή συµπληρώνει η τρίπρακτη κωµωδία του Παναγιώτη Ζάνου
Ανδρογυναικοµαχία. Με υπόθεση παρµένη τόσο από τις Εκκλησιάζουσες, τη Λυσιστράτη και
τις Θεσµοφοριάζουσες του Αριστοφάνη, όσο και τη Γυναικοκρατία του Δηµ. Βυζάντιου, το
έργο πραγµατεύεται τον αιώνιο ανταγωνισµό των δύο φύλων για επικυριαρχία, διαµάχη που
θα καταλήξει σε εκατέρωθεν υποχωρήσεις (Χατζηπανταζής 2004, 67-69). Υποβάλλεται στο
Διαγωνισµό των Ολυµπίων το 1870, χωρίς όµως να διακριθεί (Πετράκου 1999, 63). Παρ’ όλα
αυτά θα δηµοσιευτεί ολόκληρο σε συνέχειες στο περιοδικό Ιλισσός από τον Δεκέµβριο του
1870 έως τον Γενάρη του 1871, οπότε θα παιχτεί µε επιτυχία στην Αθήνα στις 14 Ιαν. 1871
από το θίασο Παντελή Σούτσα – Διον. Ταβουλάρη (Πετράκου 1999, 134) και στη συνέχεια
θα εκδοθεί αυτοτελώς.
Β΄ Ευρωπαϊκή Δραµατουργία
Την δεύτερη ενότητα συγκροτούν θεατρικά έργα της ευρωπαϊκής δραµατουργίας που
δηµοσιεύονται στα υπό εξέταση περιοδικά µεταφρασµένα στα ελληνικά. Από το σύνολο των
δεκαοκτώ (18) σχετικών αναγραφών, οι δεκατρείς (13) αφορούν στη δηµοσίευση
µονόπρακτων έργων, φαινόµενο που εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια δηµιουργίας
ενός corpus µονόπρακτων θεατρικών έργων για την κάλυψη θεατρικών αναγκών και όχι µόνο
(Σταµατοπούλου-Βασιλάκου 2002, 87-219). Το έντονο αυτό ενδιαφέρον ερµηνεύεται από το
γεγονός ότι τα κείµενα αυτά περιορισµένης έκτασης αφενός µπορούσαν εύκολα και γρήγορα
να µεταφραστούν στα ελληνικά, κινητοποιώντας προς τούτο λόγιους της εποχής (συγγραφείς,

µεταφραστές, δηµοσιογράφους κ.ά.),13 αφετέρου είχαν εξασφαλίσει τη δυνατότητα
δηµοσίευσής τους στο φιλόξενο χώρο των περιοδικών, τα οποία επεδίωκαν να εµπλουτίσουν
την ύλη τους µε εύπεπτα θεατρικά ή θεατρόµορφα αναγνώσµατα. Δεν µας είναι γνωστή
πάντως η διαδικασία επιλογής των κειµένων αυτών, εάν δηλ. την ευθύνη της επιλογής είχε ο
εκδότης ή ο διευθυντής του περιοδικού, ή κάποιος από τη συντακτική επιτροπή, ή εάν
προτείνονταν από τους µεταφραστές.
Ενδεικτικά µνηµονεύουµε τη δηµοσίευση των µονόπρακτων: Το ρόδον που
µοσχοβολά δεν µοιάζει στο χορτάρι14, δραµατική πράξη που µετέφρασε ο Γεώργιος Χ.
Ζαλοκώστας, Η Άγαρ εν τη ερήµω,15 λυρική σκηνή της Mme de Stael που µετέφρασε η
παιδαγωγός Πολυτίµη Κουσκούρη, οι µονόπρακτες κωµωδίες Όνος και ρυάκιον16 του Alfred
de Musset, και Δόξα και έρως17 του Joseph Mery, Επεισόδιον του πολέµου των δύο ρόδων18
ανώνυµου συγγραφέα που µεταφράζει η Καλλιρόη Αντωνιάδου, Το πανδοχείον του βίου,19
µονόπρακτο του Alphonse Karr και Σκηναί Παρισιναί: Κίρκη20 του Octave Feuillet, έργα που
µετέφρασε ο Δηµ. Ι. Καλογερόπουλος (ΔΙΚ), Τα ρωµαντικά δράµατα21 παρωδία κατά το
ιταλικόν, Η γυνή οµοιάζει την σκιάν σου22 και Ο πίλος του ωρολογοποιού23 της Delphine de
Girardin, µονόπρακτες κωµωδίες που µετέφρασε ο Κων/νος Ι. Δραγούµης και Η χαρά
προξενεί τρόµον,24 µονόπρακτη κωµωδία του Emile de Girardin που δηµοσιεύτηκε σε
συνέχειες στην Πανδώρα το 1871.
Από τα υπόλοιπα πέντε (5) πολύπρακτα που βρίσκονται δηµοσιευµένα στα υπό
εξέταση περιοδικά, το πρώτο είναι µία δίπρακτη κωµωδία Το αριστείον της ζωγραφικής ή η
13

Ας σηµειωθεί ότι ένας αριθµός µεταφράσεων δηµοσιεύονται χωρίς µνεία µεταφραστή, ή µόνο µε αρχικά ή
αστερίσκο/ους, γεγονός που υποκρύπτει δύο εκδοχές: Η µετάφραση να έχει γίνει από τον ίδιο τον
εκδότη/διευθυντή του περιοδικού ή από µέλος της συντακτικής του οµάδας ή να πρόκειται για µεταφραστική
δοκιµή πιθανώς πρωτοεµφανιζόµενου µεταφραστή που επιθυµεί να κρύψει στην ανωνυµία την απειρία του.
14
Ευτέρπη, 1855, 132-138.
15
Ευτέρπη, 1855, 184-188. Πρόκειται για το έργο Agar dans le désert: Petit drame biblique της Mme de Staël
(1766-1817) που το ξαναβρίσκουµε µεταφρασµένο από τον Μ. Π. Γκεντιλίνη στην Πανδώρα 1868, 468-471.
16
Πανδώρα, 1862, 156-162. Πρόκειται για το έργο του Alfred de Musset, L’ âne et le ruisseau : Comédié en 1
acte. Paris: Charpentier, 1858.
17
Πανδώρα, 1867, 543-547. Πρόκειται για το έργο Gloire et amour του Joseph Méry (1797-1866). Είχε
δηµοσιευτεί στον τόµο: Nouveau théâtre de salon. Paris: Michel Lévy Frères, 1865 στη σειρά “Bibliothèque
Contemporaine”.
18
Ιλισσός, 1868, 118-122. Πιθανώς πρόκειται για δραµατοποίηση υποθέσεως από το µυθιστόρηµα του Aristide
de Gondrecourt Les derniers Kerven: Episode de la guerre de Deux Roses. Paris: A. Cadot, 1844.
19
Πανδώρα, 1869, 271-275. Πρόκειται για το έργο του Alphonse Karr (1808-1890) L’ auberge de la vie:
Proverbe en un acte. Paris: Michel Lévy Frères, 1869 που είχε παιχτεί στη Nice.
20
Πανδώρα, 1869, 311-315. Πρόκειται για το έργο Circé, scène parisienne, proverbe en un acte του Octave
Feuillet (1821-1890).
21
Ιλισσός, 1870, 251-262.
22
Πανδώρα, 1870, 417-425.
23
Πανδώρα 1871, 477-491. Πρόκειται για το έγο της Delphine de Girardin (1804-1855) Le chapeau d’ un
horloger: Comédie un 1 acte en prose. Paris: Michel Lèvy Frères, 1859 που είχε παιχτεί στο Théâtre de
Gymnase στις 16 Δεκ. 1854.
24
Πρόκειται για το έργο του Emile de Girardin (1806-1881) La joie fait peur: Comédiè en l acte en prose. Paris:
Michel Lévy Frères, 1854 που παίχτηκε στο Παρίσι στο Τhéâtre-Français στις 25 Φεβρ. 1854.

εικών της Δανάης25 ο συγγραφέας της οποίας δεν µνηµονεύεται ούτε ο µεταφραστής της. Το
έργο δεν εντοπίζεται να παίζεται. Ακολουθεί Ο Οθέλλος του Σαίξπηρ που δηµοσιεύεται σε
συνέχειες στο περιοδικό Φιλόκαλος Σµυρναίος το 1858 χωρίς µνεία µεταφραστή.26 Θα
παιχτεί για πρώτη φορά στην Αθήνα το 1866 από το θίασο «Αισχύλο» Π. Σούτσα – Δ.
Ταβουλάρη σε µετάφραση του Δηµ. Βικέλα η οποία θα εκδοθεί αυτοτελώς στην Κ/πολη το
1873 και στην Αθήνα το 1876.
Ακολουθούν τρία ακόµη δράµατα, η Ιουλία27 του Octave Feuillet τρίπρακτο δράµα
που δηµοσιεύεται σε συνέχειες στην Πανδώρα το 1869 χωρίς µνεία µεταφραστή και Οι
παράφρονες28 τετράπρακτο δράµα του Riccardo di Castelvecchio που δηµοσιεύεται σε
συνέχειες στο περιοδικό Ιλισσός την ίδια χρονιά σε µετάφραση Σπυρ. Λάµπρου.29 Οι δύο
ανωτέρω µεταφράσεις αποτελούν χαρακτηριστικά δείγµατα ταυτόχρονης ή µε µικρή χρονική
απόσταση µετακένωσης κειµένων της ευρωπαϊκής δραµατουργίας στην ελληνική γλώσσα,
αποκαλυπτικό ότι τα περιοδικά ενηµερώνονταν συχνά σχετικά γρήγορα για την έκδοση
θεατρικών έργων ή την παρουσίασή τους σε ευρωπαϊκά θέατρα.
Η ενότητα αυτή συµπληρώνεται µε την δηµοσίευση της Ευλαλίας Ποντουά,30
πεντάπρακτου δράµατος του Frédéric Soulié (1800-1847) που δηµοσιεύεται σε συνέχειες στο
περιοδικό Ιλισσός από το Μάιο 1870 έως το Νοέµβριο 1871, χωρίς όµως µνεία του
µεταφραστή.
Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή παρατηρούµε ότι από το σύνολο των
µεταφρασµένων δεκαοκτώ (18) έργων της ευρωπαϊκής δραµατουργίας που δηµοσιεύονται
στα υπό εξέταση περιοδικά, δεκαπέντε (15) είναι έργα της γαλλικής δραµατουργίας, δύο της
ιταλικής (Οι παράφρονες, Τα ρωµαντικά δράµατα) και ένα (1) της αγγλικής (Οθέλλος), ενώ
στους µεταφραστές εντοπίζονται και δύο γυναίκες, η παιδαγωγός Πολυτίµη Κουσκούρη31
(1820-1854) που µεταφράζει το µονόπρακτο δράµα Η Αγάρ εν τη ερήµω της Mme de Stael
και η Καλλιρόη Αντωνιάδου που µεταφράζει το Επεισόδιον του Πολέµου των δύο ρόδων,
αντιπροσωπευτικό δείγµα εµφάνισης της γυναικείας λογιοσύνης στον τοµέα της µετάφρασης
25

Πανδώρα, 1852, 97-107.
Πίσω από την ανωνυµία το πιθανότερο είναι να κρύπτεται ο Σµυρναίος λόγιος Νικόλαος Κοντόπουλος,
εκδότης του περιοδικού Φιλόκαλος Σµυρναίος, δηµοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας και εκπαιδευτικός.
Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα µετάφρασης του έργου στα ελληνική, η οποία δεν γνωρίζουµε εάν έχει
χρησιµοποιηθεί σε παράσταση του έργου.
27
Πρόκειται για το έργο του Octave Feuillet Julie: drame en 3 actes. Paris : Michel Levy, 1869, που παίχτηκε
στην Comédie-Française στις 4 Μαΐου 1869. Στην ελληνική σκηνή δεν εµφανίζεται να παίζεται.
28
Πρόκειται για το έργο του Riccardo di Castelvecchio I matti: Commedia in quattro atti. Milano: F. Sanvito,
1866.
29
Στη µετάφραση αυτή παίχτηκε στην Αθήνα στις 12 Δεκ. 1876 (Χατζηπανταζής 2002, 216).
30
Πρόκειται για το έργο Eulalie Pontois: Drame en 5 actes που εκδόθηκε στο Παρίσι το 1843 και παίχτηκε στο
Théâtre Ambigy-Comique στις 18 Μαΐου της ίδιας χρονιάς. Στην Ελλάδα θα παιχτεί στην Αθήνα από το θίασο
Μένανδρο στις 5 Νοεµ. 1877 (Χατζηπανταζής 2012, 245).
31
Μπούµπουρα, 2011. Επίσης Ριζάκη, 2007.
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θεατρικών έργων, το 19ο αιώνα, ισχνής µεν, αλλά ευπρόσωπης παρουσίας, πέραν της χρονικά
µεταγενέστερης σχετικής ενασχόλησης των ηθοποιών Πιπίνας Βονασέρα, Ελένης Κοτοπούλη
και Ελένης Αυγερινού (Σταµατοπούλου-Βασιλάκου 2010, 45).
Συµπερασµατικά, η δηµοσίευση θεατρικών έργων σε σχέση µε τη λοιπή λογοτεχνική
παραγωγή (ποίηση και πεζογραφία) στα ελληνικά περιοδικά του 19ου αιώνα, όπως είναι ήδη
γνωστό, είναι πολύ ισχνή, µε παρατηρούµενες αυξοµειώσεις σε µερικά από αυτά.
(Καρποζήλου 1991, 178, 188-194). Έναντι της ελληνικής, υπερισχύει η παρουσία της
ευρωπαϊκής θεατρικής δηµιουργίας και ιδιαίτερα της γαλλικής δραµατουργίας, έργα της
οποίας µεταφράζονται κατά προτίµηση, φυσικό επακόλουθο της γαλλικής παιδείας των
Ελλήνων λόγιων, που την µετακενώνουν στον ελληνικό χώρο, ανταποκρινόµενοι στο αίτηµα
της εποχής για πολιτισµική αναγέννηση από την Εσπερία.
Με βάση τα µέχρι τώρα δεδοµένα από το αποδελτιωµένο υλικό των ανωτέρω
εντύπων, συνάγεται το συµπέρασµα ότι τα περιοδικά, προκειµένου να ικανοποιήσουν τις
απαιτήσεις ενός ευρέος και όχι ειδικού αναγνωστικού κοινού, επιλέγουν µεταφράσεις κατά
κύριο λόγο σύντοµων σε έκταση θεατρικών κειµένων, µονόπρακτων ή δίπρακτων και όταν
πρόκειται για πολύπρακτα έργα, αυτά τα δηµοσιεύουν σε συνέχειες, για να µην κουράσουν
τους αναγνώστες τους και για να αφήσουν περιθώριο και για δηµοσιεύσεις άλλων κειµένων.
Το γεγονός ότι λίγα από αυτά τα θεατρικά κείµενα βρίσκουν το δρόµο τους για την ελληνική
σκηνή, αποδεικνύει αφενός ότι τα θεατρικά έργα, πρωτότυπα ή µη, προσφέρονταν κυρίως
προς ανάγνωση και λιγότερο για σκηνική αναπαράσταση και αφετέρου ότι οι µεταφραστικές
επιλογές περιορίζονταν στον κύκλο ενδιαφερόντων των λογίων, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη
τους τις δυνατότητες των νεόκοπων ακόµη τεχνιτών της υποκριτικής τέχνης στην Ελλάδα.
Γ΄ Αρχαίο Θέατρο*
Το ενδιαφέρον για την αρχαιότητα σε όλες τις πτυχές της κυριαρχεί στον ελληνικό περιοδικό
τύπο του 19ου αιώνα, αντικατοπτρίζοντας το ζητούµενο της εποχής, σύνδεση του νέου
Ελληνισµού µε την αρχαία ελληνική κληρονοµιά, µε τελική στόχευση την τόνωση της
εθνικής συνείδησης. Οι Νεοέλληνες ανακαλύπτουν την αρχαία Ελλάδα µέσα από την
αρχαιοφιλία της Δύσης που ήδη από τα µέσα του 18ου αιώνα είχε στρέψει το ενδιαφέρον της
σε όλες τις εκφάνσεις του αρχαιοελληνικού πολιτισµού, επιρροές τις οποίες ενσωµατώνει στα
σύγχρονά της δηµιουργήµατα σε όλους τους τοµείς των γραµµάτων και των τεχνών
(φιλοσοφία, λογοτεχνία, θέατρο, µουσική, καλές τέχνες, αρχιτεκτονική).

* Την ενότητα αυτή επεξεργάστηκε και παρουσίασε στο Ε΄ Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Νεοελληνικών Σπουδών η Αικατερίνη Διακουµοπούλου-Ζαραµπούκα.

Η πορεία προς την αναζήτηση και εγκόλπωση της αρχαίας πολιτιστικής κληρονοµιάς
από την πνευµατική elite της απελευθερωµένης Ελλάδας ενδυναµώνεται από τα εντυπωσιακά
αποτελέσµατα των ανασκαφών των ξένων αρχαιολογικών αποστολών που έρχονται να
προσθέσουν νέα ερείσµατα τεκµηρίωσης του ιδεολογήµατος της ελληνικότητας. Έτσι το
νεοσύστατο ελληνικό κράτος, υπό την επιρροή του βαυαρικού νεοκλασικισµού αλλά και του
ροµαντισµού, θα χρησιµοποιήσει την ελληνική αρχαιότητα ως ακλόνητη απόδειξη της
συνέχειας

του

Ελληνισµού,

ιδεολόγηµα

που

θα

εξυπηρετήσει

το

κίνηµα

του

Μεγαλοϊδεατισµού και του Αλυτρωτισµού, συντηρώντας ανέξοδα τον πατριωτισµό του
ελληνικού λαού.32
Στο πλαίσιο της πνευµατικής και ιδεολογικής αυτής ζύµωσης το ενδιαφέρον για το
αρχαίο θέατρο επιστρατεύτηκε ως ένα επιπλέον τεκµήριο αφενός της ελληνικότητας,
αφετέρου της ευρωπαϊκής ταυτότητας του νεόκοπου κρατιδίου, αφού οι Δυτικοί είχαν ήδη
διατρίψει στη µελέτη του και σε προσπάθειες αναβίωσής του.
Ήταν λοιπόν πολύ φυσικό, η στροφή προς την κλασσική αρχαιότητα να προσελκύσει
το ενδιαφέρον των συντακτών των περιοδικών οι οποίοι εµπλουτίζουν την ύλη τους µε
θεµατολογία σχετική µε την αρχαία δραµατουργία και το αρχαίο θέατρο. Από την πληθώρα
των άρθρων για την αρχαιότητα, τέσσερις είναι οι κύριοι τοµείς για το αρχαίο θέατρο που
εντοπίζονται στα υπό εξέταση περιοδικά, οι οποίοι αναφέρονται εδώ µε αντιπροσωπευτικά
δηµοσιεύµατα:
α) Η πρόσληψη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου µέσω της ευρωπαϊκής δραµατουργίας (βλ.
ενδεικτικά Περί της συνθέσεως υπό Αλεξάνδρου Δουµά του δράµατος Οrestie, κατά
τα πρότυπα των αρχαίων Ελλήνων ποιητών).33
β) Η πρόσληψη του αρχαίου δράµατος µέσω της παραστασιογραφίας. Ενδεικτικά
µνηµονεύονται η παράσταση της Αντιγόνης στο Βερολίνο το 1842 και ο αντίκτυπός
της στην αθηναϊκή παραστασιογραφία όπως αποτυπώνεται στην παράστασή της
Αντιγόνης στο Ηρώδειο 1867,34 η παράσταση της Εκάβης στη Χάλκη35 και ο Οιδίπους
Τύραννος στη Γαλλία.36
γ) Η αρχαιολογία και η αρχιτεκτονική των αρχαίων θεάτρων.
32

Από την πλούσια σχετική βιβλιογραφία βλ. ενδεικτικά: Σκοπετέα 1988, Κιτροµηλίδης 1996, Petropoulos
1997, Ντριώ 1998, Πολίτης 1998, Rosen 1998, Hobsbawm 2000, Διαµαντούρος 2002, Μυστακίδου 2004,
Κρεµµυδάς 2010.
33
Θελξινόη, 1856.
34
Πρόκειται για την παράσταση της «Αντιγόνης» στο Βερολίνο του 1842. Είχε προηγηθεί η παράσταση στο
Πότσνταµ το 1841 σε σκηνοθεσία του Ludwig Tieck, µε τα µελοποιηµένα χορικά από τον Μέντελσον
(Πανδώρα 1850). Βλ. επίσης: Σιδέρης 1963, Μαυροµούστακος 1999 και Ρεµεδιάκη 2004.
35
Πανδώρα, 1856.
36
Πανδώρα, 1857.

1. Η αρχαιολογία, η αρχιτεκτονική και η τοπογραφία εµφανίζεται συχνά συνυφασµένη
µε το αρχαίο θέατρο. (π.χ. Τοπογραφική περιγραφή της πόλης των Θηβών).37
2. Περιγραφή των ευρηµάτων ανασκαφής (π.χ. στη περιοχή της Ρώµης: γλυπτά, ένα
θέατρο κ.α.).38
3. Στοιχεία για το Θέατρο του Διονύσου και την ιστορία του µετά την ανακάλυψή του. Η
ανασκαφή στο θέατρο του Διονύσου υπήρξε δηµοφιλές θέµα για την αρθρογραφία
των περιοδικών. Στα τεύχη της Χρυσαλλίδας του 1863 υπάρχουν εκτενή άρθρα για τις
ανασκαφές στο θέατρο από Γερµανούς αρχαιολόγους, περιγραφή του θεάτρου και των
αρχαιολογικών ευρηµάτων, αναφορά στην ιστορική χρήση του χώρου.39 Ενδιαφέρον
παρουσιάζει ανυπόγραφο άρθρο στην Πανδώρα, όπου στηλιτεύεται η αδιαφορία των
Αθηναίων για τη διάσωση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων, αλλά και για τη δηµιουργία
µουσείου µε σκοπό τη φύλαξη των αρχαιοτήτων του θεάτρου του Διονύσου.40
δ) Μελέτες και κριτική ανάλυση για το αρχαίο θέατρο.
Κριτική ανάλυση (βλ. ενδεικτική ανάλυση του όρου "Μυθιστορία" όπως την περιγράφει ο
Huet, µε παραποµπές στον Αριστοτέλη).41
Παρουσίαση έργων και συγγραφέων (π.χ. το έργο του Αριστοφάνη και υποστήριξή του
έναντι των επικριτών του. Στο τέλος του συγκεκριµένου άρθρου ο Ραγκαβής έχει
προσθέσει βιβλιογραφία των νεώτερων εκδόσεων και µεταφράσεων έργων του
Αριστοφάνη. Πρόκειται για µία συναρµογή κριτικής τοποθέτησης και φιλολογικής
µελέτης).42
Αρχαία ελληνική µουσική (π.χ. µια σύντοµη αναδροµή στην ιστορία της µουσικής µε έµφαση
στην αρχαιοελληνική καταγωγή και τη θρησκευτική µουσική).43
Φιλολογικές µελέτες (π.χ. µελέτη η οποία δηµοσιεύεται σε συνέχειες στο περιοδικό Θελξινόη
της Κ/πολης, µε θέµα την εξέλιξη της Νέας Κωµωδίας και τη σηµασία της για τον
αντικατοπτρισµό των ηθών και των ιδεών της εποχής της.44 Πρόκειται για µετάφραση
του µελετήµατος των M. Benoît και G. Guizot, µε τίτλο: Ο Μένανδρος ή Περί νέας
κωµωδίας παρ Έλλησι. Η µελέτη πραγµατεύεται το περιεχόµενο της Νέας Κωµωδίας, η
37

(Αποθήκη των Ωφελίµων και των Τερπνών Γνώσεων 1849). Ίσως πρόκειται για µελέτηµα του Αλεξάνδρου
Ρίζου Ραγκαβή, ο οποίος υπήρξε µόνιµος συνεργάτης του περιοδικού στον τοµέα της Αρχαιολογίας.
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Πανδώρα 1850.
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Περβανόγλους 1863 και Χρυσσαλίς 1863.
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Διαµαντόπουλος 1848.
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Ραγκαβής, 1841.
43
Αποθήκη των Ωφελίµων και Τερπνών Γνώσεων 1848.
44
Θελξινόη, 1856.

οποία αντλεί τη θεµατολογία της κυρίως από την ιδιωτική ζωή. Σχολιάζονται οι
κοινωνικοί ρόλοι της γυναίκας και ο τρόπος που παρουσιάζεται στη Νέα Κωµωδία.
Επιµέρους σηµαντικές ενότητες του άρθρου αφορούν στην επιστήµη της φιλολογίας και
στην ανάδειξη της κωµωδίας σε αντικείµενο µελέτης καθώς και στη σχέση της Νέας
Κωµωδίας µε το σατυρικό δράµα. Δίνεται έµφαση στη θεµατολογία, κυρίως στη
θρησκευτική κριτική και τα ιδιωτικά ήθη, την εµφάνιση του έρωτα, τη σχέση κυρίου και
δούλου. Όσον αφορά τη κριτική του θρησκευτικού συστήµατος, περισσότεροι ευάλωτοι
στη διακωµώδηση είναι οι θεοί µε έντονες ανθρώπινες αδυναµίες. Η διαδικασία κριτικής
του θρησκευτικού συστήµατος ξεκινά από τον Όµηρο. Το δράµα, ακολουθώντας την
κοινωνία, εντείνει την κριτική. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τραγωδίας και κωµωδίας.
Οι συνθήκες που επικρατούσαν κατά τον αιώνα του Μενάνδρου, όταν και ήκµασε η Νέα
Κωµωδία. Το τελευταίο µέρος της µελέτης εστιάζει στην εθιµική διάσταση που έχει
λάβει η θρησκευτική εµπειρία στην Νέα Κωµωδία και στη σηµασία της τύχης για την
έκβαση της ζωής του ανθρώπου).
Οι βιογραφίες των δραµατικών ποιητών (π.χ. βιογραφικές πληροφορίες για τον Σοφοκλή ή
ακόµα και συγκρίσεις µε Ευρωπαίους συγγραφείς οι οποίοι επηρεάστηκαν από τον
µεγάλο τραγικό και συνέγραψαν έργα µε την ίδια θεµατολογία).45
Άρθρα για νεανικό ή σχολικό αναγνωστικό κοινό (βλ. ενδεικτικά κείµενο του Θ. Καρούσου
το οποίο αναφέρεται στις παραδόσεις του σχολικού έτους 1860-1861, όπου παραθέτει
την υπόθεση της Εκάβης του Ευριπίδη καθώς και κάποια σχόλια για την τραγωδία46 Στο
απόσπασµα αυτό ο συγγραφέας συµπληρώνει εκτενές βιογραφικό σηµείωµα του
Ευριπίδη και σχολιάζει βασικά χαρακτηριστικά του ύφους του, το οποίο συγκρίνει µε
εκείνο των άλλων δύο τραγικών ποιητών.
Μεταφρασµένα αποσπάσµατα (π.χ. µετάφραση της Λυσιστράτης).47
Η αρθρογραφία αρχαιοελληνικού περιεχοµένου στην πλειονότητά της συγκροτείται από
µεταφράσεις µελετηµάτων και η θεωρητική τοποθέτηση των περισσότερων αρθρογράφων
εµφανίζεται µιµητική, µεταφέροντας απλώς τις θέσεις των Ευρωπαίων λογίων. Οι
µεταφρασµένες πραγµατείες Ευρωπαίων ελληνιστών επιλέγονταν τυχαία για να υπηρετήσουν
τις δύο εθνικές «απαιτήσεις», την αδιάρρηκτη συνέχεια του ελληνισµού και τη θέση της
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Λιναρδάτος 1866 και Πανδώρα 1863.
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Πανδώρα 1864.
46

Ελλάδας σε σχέση µε τη δύση, χωρίς κάποιο συγκεκριµένο άξονα µε αποτέλεσµα τη στείρα
πρόσληψη της ευρωπαϊκής αρχαιογνωσίας.48
Μπορούσαν άραγε οι συντάκτες των περιοδικών στα µέσα του 19ου αι. να συνδιαλεχθούν
αυτοδύναµα µε το αρχαιοελληνικό παρελθόν; Η απάντηση είναι µάλλον αρνητική, εκτός από
ελάχιστες περιπτώσεις, όπως αποτυπώνονται σε δύο ενδεικτικά παραδείγµατα: Το πρώτο
αφορά την ανακάλυψη του θεάτρου του Διονύσου και το ανυπόγραφο άρθρο στην Πανδώρα
όπου στηλιτεύεται η αδιαφορία των Αθηναίων για τη διάσωση και ανάδειξη των
αρχαιοτήτων,49 την ίδια στιγµή όπου η επικαιρότητα εξήρε την γερµανική σκαπάνη και το
δεύτερο παράδειγµα, πολύ πιο σηµαντικό, αφορά στο πρώιµο άρθρο του Ραγκαβή, στον
Ευρωπαϊκό Ερανιστή του 1841, στο οποίο ο διαπρεπής αρχαιογνώστης εµβαθύνει στις αρετές
της αριστοφανικής εργογραφίας.50
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