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Ε
κ παραλλήλου με τα πολιτισμικά συμφραζόμενα της γόνιμης μα γεωγραφικά περιορι

σμένης Αναγέννησης, που ξεδιπλώθηκε κυρίως στον νησιωτικό άξονα υπό την ηγε
μονία της Γαληνοτάτης (θα μπορούσε μάλιστα να ισχυριστεί κανείς πως επρόκειτο για εκ

φάνσεις μάλλον περιφερειακών φαινομένων, μη ομογενών ως προς τον κεντρικό κορμό του 
τουρκοκρατούμενου ελληνισμού), στην ελληνική γραμματεία κυριάρχησαν ώς το τέλος του 
Που αιώνα λογοτεχνικές και μορφολογικές επιβιώσεις ενός μετα-βυζαντινού χαρακτήρα, 
ενσωματωμένες στη χορεία μιας μακραίωνης παράδοσης.

Στο πλαίσιο οσμώσεων και ένιων νεωτερισμών που χαρακτηρίζουν τα Φώτα στη Νοτιο
ανατολική Ευρώπη, αναδύεται ως σημαντικός παράγοντας και τεκμήριο αλλαγής το σχήμα 
που θα οδηγήσει στην ανανέωση των λογοτεχνικών δομών, υπακούοντας στο αίτημα της νε- 
ωτερικότητας, καθώς και μια δειλή και συχνά ασταθής φροντίδα για την κατασκευή ενός κα
νόνα εμπεριέχοντα τα λογοτεχνικά και δραματικά είδη. Σε συνάρτηση άλλωστε με την ομό
λογη δυτική προβληματική, η διδασκαλία της παραδοσιακής ρητορικής συναντά βαθμιαία 
την αισθητική και την λογοτεχνική κριτική.

Είναι κοινά αποδεκτό πως τα Φώτα στον γεωγραφικό χώρο που υπονοείται στην πα
ρούσα μελέτη απέκτησαν προοδευτικά κατά την ωρίμανσή τους, έναν πρωταρχικό παιδα
γωγικό και εκλαϊκευτικό χαρακτήρα.1 Στο μεταίχμιο της γαλλικής ακαδημαϊκής αισθητικής 
(εννοούμε εδώ τον Charles Batteux, τον Laharpe καθώς και τον προκάτοχό τους Charles 
Rollin), έντονα διαποτισμένης από τον κλασικισμό και της πιο ριζοσπαστικής σκωτικής σχο
λής, όπως εκφράστηκε κυρίως από τον Hugh Blair, η διδασκαλία τείνει να αποσκιρτήσει από 
την προγενέστερη αριστοτελική και σοφιστική παράδοση. Τα διδακτικά εγχειρίδια που απέρ- 
ρευσαν από αυτήν τη διαδικασία, υπήρξαν φυτώρια κατά κάποιο τρόπο για την επεξεργα-

’ Πρώτη μορφή της παρούσας εργασίας υπήρξε ανα

κοίνωση με τίτλο «Modernité et émergence des canons 

littéraires et dramatiques: La Poétique (Grammatika) de 

Constantin Oeconomos» (βλ. Neohelicom, XXXI (2004) 
2, σσ. 27-34) στο Colloque International Transferts 
culturels / osmoses, divergences et convergences dans les 
traditions et les canons littéraires et dramatiques du Sud- 
Est européen (XVIIIe-XXe siècles) / Internationa! 

Colloquium Cultural transfer and osmosis, divergence and 
convergence in literary canons and in literary and theatrical 
traditions in Southeast Europe (18th-20th centuries), (Αθή
να, EIE, Αίθουσα Σεμιναρίων, 31 Οκτωβρίου -1 Νο

εμβρίου 2003). Συνεργασία του Τμήματος Θεατρικών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών με το «Σεμινά

ριο Συγκριτικής Γραμματολογίας και Ιστορίας των Ιδε

ών» που λειτουργεί στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευ

νών του EIE και την «Ερευνητική Επιτροπή για την 

Ανατολική και Νοτιο-ανατολική Ευρώπη» (Research 

Committee on Eastern and South-Eastern Europe) της 
«Διεθνούς Εταιρείας Συγκριτικής Φιλολογίας» 

(AILC/ICLA). Επιχειρώ να προσεγγίσω ορισμένα από 
τα ζητήματα που με απασχολούν μελετητικά εδώ και 

χρόνια και πολλά οφείλουν ως προς τη γε'νεση του συ

ναφούς προβληματισμού σε αρχικές επισημάνσεις του 

Κ,Θ.Δημαρά καθώς και σε παρατηρήσεις του για τις 

διαδικασίες πρόσληψης δυτικών συγγραφε'ων και στο

χαστών (Βλ. κυρίως τον τόμο Ελληνικός Ρωμαντισμός, 
Αθήνα, Ερμής 1982).

Άννα Ταμπάκη: Περί νεοελληνικού Διαφωτισμού. Ρεύ
ματα ιδεών και δίαυλοι επικοινωνίας με τη δυτική σκέ
ψη, Εκδόσεις Ergo, Αθήνα 2004,passim, κυρίως κεφ. I, 
σσ. 23-40.
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σία της νεώτερης κριτικής, της θεωρίας της λογοτεχνίας και της αισθητικής.2
Στις αρχές του 19ου αιώνα, καθώς ο νεοελληνικός Διαφωτισμός, στην τελευταία και πιο 

δυναμική φάση του, οδεύει προς την κορύφωσή του, τρία (3) εγχειρίδια ρητορικής και ένα 
(1) εγχειρίδιο αισθητικής βλέπουν διαδοχικά το φως της δημοσιότητας. Εκφράζοντας ένα 
πνεύμα αφομοιωτικού εκλεκτισμού, στοιχείο που αναδεικνύεται ως μια από τις σταθερές του 
ελληνικού διαφωτιστικού ρεύματος,3 οι συγγραφείς τους περιπλανώνται από τον κλασικι- 
στικό γαλλικό ακαδημαϊσμό στον ανανεωτικό σκωτικό στοχασμό. Εγκαταλείπουν σταδιακά 
την κατεξοχήν αριστοτελική βαλκανική παράδοση, της οποίας η διδασκαλία στηριζόταν για 
μακρό χρονικό διάστημα σε εγχειρίδια που είχαν ως βάση τον Ερμογένη ή τους Σοφιστές.4

Αρχής γενομένης από τη Ρητορική (1813) του Νεόφυτου Βάμβα, μαθητή και οικείου του 
Αδαμάντιου Κοραή, ο οποίος σύμφωνα με τη συνάδελφο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθα
νασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, η οποία μελέτησε συστηματικά τις αισθητικές ζυμώσεις και 
τις τάσεις εκσυγχρονισμού που αποκρυσταλλώνονται στα εν λόγω κείμενα, εκπροσωπεί «μια 
περίπτωση αφομοίωσης»,5 περνώντας στη Ρητορική (1815) του Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου, 
εκφραστή μιας «πορείας προς τη σύνθεση»,6 καταλήγουμε στη Ρητορική του Κωνσταντίνου 
Οικονόμου μα κυρίως στο έργο του Γραμματικά (1817). Η ύλη του θα απλωνόταν σε τέσσε
ρις τόμους, από τους οποίους μόνον ο πρώτος είδε το φως της δημοσιότητας. Έχει ειπωθεί 
πως μέσα από το πόνημα αυτό, ο Οικονόμος προσπάθησε να επεξεργαστεί μια συνεκτική και 
«ενιαία αισθητική θεωρία».7

"Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη: Νεοελληνική Φι
λοσοφία. Πρόσωπα και θέματα, Εκδόσεις Αφοί Τολί- 
δη, Αθήνα 1993, σ. 32.
3 Anna Tabaki: «Les Lumières néo-helléniques. Un essai 

de définition et de périodisation», στον τόμο: The 
Enlightenment in Europe, Les Lumières en Europe, 
Aufklärung in Europa. Unity and Diversity, Unité et Diversité, 
Einheit und Vielfalt. Edited by /édité par/ hrsg. von Werner 
Schneiders avec l’introduction générale de Roland Mortier 
[European Science Foundation] Concepts et Symboles 

du Dix-huitième Siècle Européen, Concepts and Symbols 
of the Eighteenth Century in Europe, BWV · Berliner 

Wissenschafts -Verlag, 2003, σσ. 45-56. Βλ. τώρα, Περί νε
οελληνικού Διαφωτισμού, ό.π., κεφ. I, σσ. 23-40. 

"Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη: Νεοελληνική αισθη
τική και ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, πρώτη ε'κδοση, Αθή
να 1989, σσ. 35,38-39. Στη μελε'τη αυτή ερμηνεύονται για 

πρώτη ορισμένα καίρια θε'ματα πρόσληψης των αισθητι

κών θεωριών από τον νεοελληνικό Διαφωτισμό· θίγονται 

μεταξύ άλλων ζητήματα που αφορούν στη γλώσσα, στο 

γούστο (taste), στη μεγαλοφυϊα και την κριτική. 

"Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη: Νεοελληνική αι
σθητική και ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, ό.π., σσ. 52-75. 
6Νεοελληνική αισθητική και ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, 
ό.π., σσ. 75-102.

7Νεοελληνική αισθητική και ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, 
ό.π., σσ. 102-121. Η Ποιητική του Κωνσταντίνου Οικονό

μου υπήρξε προσφάτως αντικείμενο και άλλων προσεγ

γίσεων, μεταξύ των οποίων και της Λίτσας Χατζοπσύλσυ: 

«Κωνσταντίνος Οικονόμος, Γραμματικά - ζητήματα αι
σθητικής και φιλοσοφίας της τέχνης» στον τόμο Πρακτι
κά Πανελληνίου Συνεδρίου «Θεσσαλοί φιλόσοφοι», Επι- 
με'λεια Γ.Σ.Καραγιάννης και Ι.Ν. Ηλισύδης. Έκδοση Δή

μου Τρικκαίων, Τρίκκαλα 1998, σσ. 292-305. Διατρε'χο- 
ντας το εν λόγω κείμενο, με ε'κπληξη διαπίστωσα, ωστό
σο, πως η κυρία Χατζοπούλσυ αγνοεί όλες τις μεταγενέ- 

στερες προσεγγίσεις του θε'ματος, μετά τον Κ,Θ.Δημαρά 

και την ε'κδοση του Φιλάργυρου, σε επιμέλεια Κοχττή Σκα- 
λιόρα (α’ έκδ. 1970)· τόσο τη βασική επί του θέματος μο

νογραφία της Αθανασίας Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, όσο 

και μεμονωμένες μελέτες, συναφείς με το αντικείμενο, 

όπως της Άντειας Φραντζή: «“Καλλιόπη παλινοστσύσα ή 

περί ποιητκής μεθόδου” του Χαρίσιου Μεγδάνη», Πα
λίμψηστου 6/7, Δεκ. 1988, σσ. 188-199, τις δικές μου προ
γενέστερες αναφορές, κυρίως δε την εργασία μου: «Προ

σεγγίσεις του μολιερικσύ έργου στον ελληνικό 19ο αιώνα», 

στον τόμο Πρακτικά του A 'Διεθνούς Συνεδρίου της Ελλη
νικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας. 
Σχέσεις της ελληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες, Δόμος, Αθή
να 1995, σσ. 367-385. Ως προς το ζήτημα της θεωρίας πε

ρί κωμικού (κυρίως με βάση τον πρόλογο του Φιλάργυ
ρου), βλ. πλέον και τη μελέτη του Βάλτερ Πσύχνερ: «Δρα- 
ματσυργικές και θεατρολογικές θεωρίες στην προεπανα

στατική Ελλάδα (1816-1818)», στον τόμο Είδωλα και ομοι-
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Για να σταθμίσουμε το εγχείρημα του Οικονόμου με την απαιτοΰμενη νηφαλιότητα, οφεί
λουμε να θε'σουμε κατά τη γνώμη μου ορισμένα αξιολογικά και ερμηνευτικά κριτήρια. Πρώ
τα απ’όλα, ο εκλεκτισμός αυτής της συνθετικής απόπειρας είναι καταφανής, Ο ίδιος ο συγ
γραφέας μας κοινοποιεί άλλωστε τις βασικές πηγές του από την αρχή και νομίζω πως αρκεί 
να επιδοθούμε με ευελιξία σε ένα παιγνίδι αναζητήσεων για να φέρουμε στην επιφάνεια τα 
επάλληλα στρώματα των δανείων. Η κατεξοχήν πηγή παραμένει αναμφίβολα ο Αριστοτέλης 
(αρκετά συχνά και ο Πλάτων, του οποίου ορισμένες ιδέες διαποτίζουν το σύγγραμμα, σημείο 
στο οποίο όμως θα ξαναγυρίσουμε)· έπονται οι ξένοι στοχαστές που ακολουθούν από κοντά 
και ερμηνεύουν τους αριστοτελικούς κανόνες: οι γάλλοι Charles Rollin, De la manière d’enseigner 
et d’étudier les Belles-Lettres par rapport à l’esprit et au cœur (1726-1728), Laharpe, Lycée ou 
Cours de littérature ancienne et moderne (19 τ., Παρίσι, 1795-1801), ο γερμανός Fuhrmann, 
Hanbuch der Classischen Litteratur der Griechen, ο σκώτος Hugh Blair, Lectures on Rhetoric 
and Belles Lettres (1783) - ο Οικονόμος χρησιμοποιεί τη γαλλική μετάφραση του γνωστού και 
διαδεδομένου στον 18ο αιώνα συγγράμματος του Blair8- τέλος ο καταξιωμένος τον καιρό του 
γάλλος εκπρόσωπος της ακαδημαϊκής σχολής Charles Batteux, Principes de la littérature (1746). 
«Τούτον ήκολουθήσαμεν μάλιστα εις πολλά τής Ποιητικής, σημειώνει ο Οικονόμος, ώς 
πιστόν έρμηνέα καί οπαδόν τού Άριστοτέλους».9 Σύγχρονος προσεκτικός μελετητής και βιο
γράφος του Κ. Οικονόμου αποφαίνεται με ορθότητα: «Παρότι το βιβλίο δεν είναι πρωτότυ
πο, φανερώνει ωστόσο τη στέρεη φιλολογική του κατάρτιση, την εξοικείωσή του με την ευ
ρωπαϊκή λογοτεχνία, τις αισθητικές θεωρίες και την κριτική, και ακόμη μια αξιοσημείωτη ευ
αισθησία απέναντι στη νεοελληνική λογοτεχνία, τη λαϊκή και τη λόγια».10 Καίρια σημεία, τα 
οποία θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε ένα προς ένα.

Βεβαίως ο Οικονόμος δεν πρωτοτυπεί επιλέγοντας τις πηγές του. Δυναμικός εκπρόσω
πος του Φώτων και του κοραϊκού πνεύματος σ’αυτήν την περίοδο της ζωής του,11 συμβαδίζει

ώματα, Πέντε θεατρολογικά μελετήματα, Νεφέλη, Αθή
να 2000, κυρίως σσ. 83-88. Ως προς την ουσία της συνει
σφοράς της κυρίας Χατζοπούλου, δεν συμφωνώ με όλες 
τις (βεβιασμένες μερικές φορές) διαπιστώσεις στις οποί

ες προβαίνει· οι συγκρίσεις, σε παρόμοιες μεταιχμιακές 

εποχές, είναι προτιμότερο να γίνονται με ευαισθησία, κα
λή γνώση των πραγμάτων και των εγγενών αντιφάσεων και 
με παραδείγματα ομοειδή και κυρίως συγχρονικά, όχι τό

σο με τεκμήρια μεταγενέστερα.

‘Hugh Blair: Leçons (ή Cours) de Rhétorique et de Belles- 
Lettres, έργο που διαδόθηκε ευρέως με πολυάριθμες 
εκδόσεις στα γαλλικά, κυρίως μετά το 1797. Στην ιτα

λική παιδεία έγινε γνωστό χάρις στη μετάφραση που 

εκπόνησε ο Francesco Soave: Istituzioni di rettorica e di 
belle lettere, tratte dalle lezioni di Blair da Francesco Soave 
ad uso de’ licei, e di gimnasi del regno d'Italia, Vigerano 
1808, που γνώρισε πολλές μεταγενέστερες εκδόσεις. 

’Κωνσταντίνος Οικονόμος: Γραμματικά, τ. Α', Βιέννη 
1817, σ. 14. Πρώτος ο Κ,Θ.Δημαράς διέκρινε τη διπολι- 

κστητα που περιέχουν οι πηγές των Γραμματικών, καθώς 
έχοντας ως βάση τον πιο ακαδημαϊκό πλασισικισμό δέ

χονται και τις ανανεωτικές σκωτικές επιδράσεις. ΚΘ.Δη-

μαράς: Ελληνικός Ρωμαντισμός, Ερμής, Αθήνα 1982, σσ. 
43 κ.ε. Ας σημειωθεί πως και ο ίδιος ο Οικονόμος έχει πλή
ρη συνείδηση του πράγματος, όταν εντάσσει τον Blair 

στους «νεώτερους κριτικούς» (Γραμματικά, σ. 186). 
“Κωνσταντίνος Οικονόμος: Αλληλογραφία, επιμ. Κώ
στας Λάππας - Ρόδη Σταμούλη, τ. A', ΚΕΜΝΕ, Αθήνα 
1992, σ. λδ'.
“Σε πρόσφατη μελέτη, ο Κ. Οικονόμος χαρακτηρίζε

ται ως ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγμα
τα φωτισμένου δασκάλου και λογίου και ως ένας ση

μαντικός αγωγός διάχυσης και καλλιέργειας των νέων 
ιδεών, με επίδραση, λόγω της εκκλησιαστικής του ιδιό

τητας, σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα της προεπα
ναστατικής Σμύρνης. Βλ. Εμμ. Ν. Φραγκίσκος: «Ο ψευ

δώνυμος επικριτής της ‘Ποιητικής’ του Κων. Οικονό

μου στον ‘Λόγιο Ερμή’ και τα κίνητρά του», Ο Ερανι- 
στής, τ. 21(1997), σσ. 284-300, για τον χαρακτηρισμό 
που μας ενδιαφέρει, σ. 284. Για μια συνολική θεώρηση 

των ιδεολογικών αντιπαραθέσεων στη Σμύρνη της επο

χής που έδρασε ο Οικονόμος, βλ. Φίλιππος Ηλιού: Κοι
νωνικοί αγώνες και Διαφωτισμός. Η περίπτωση της 
Σμύρνης, ΕΜΝΕ, Αθήνα 1986.
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και συντάσσεται με τις επιταγε'ς των καιρών του. Στην καμπή του 18ου αιώνα, ο Rollin, ο 
Batteux και ο Laharpe είναι ευρε'ως αποδεκτοί στο πλαίσιο του νεοελληνικού και συνάμα μιας 
μεγάλης πτε'ρυγας του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού «ως τις απαρχε'ς του γαλλικού ρομαντι
σμού»·12 τα συγγράμματα στα οποία έγινε αναφορά προτείνονται μάλιστα αρκετές φορές 
από τον Κοραή προκειμένου να χρησιμεύσουν στη σχολική διδασκαλία.13

Μελετώντας τον υπομνηματισμό των Γραμματικών, παρατηρούμε πως ο συγγραφέας τους 
αντλεί με άνεση τη θεωρητική του πανοπλία τόσο από τους «Παλαιούς», με αναφορές στον 
Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα, τον Πλούταρχο, τον Στράβωνα, τον Κουϊντιλιανό, τον Οράτιο, τον 
Κικέρωνα, το Περί Ύψους του Αογγίνου, κλπ., όσο και από τους «Νεώτερους», με αναφο
ρές στην Art poétique του Boileau, στη γαλλική Encyclopédie, καθώς και με μια μοναδική ανα
φορά αλλά καίρια στον Condillac ([Essai] sur l’origine des connaissances humaines), όπου συν
δέονται αδιάρρηκτα οι προϋποθέσεις ευνομούμενης ελευθερίας, η εφευρετικότητα και η φα
ντασία των αρχαίων Ελλήνων με το πνεύμα τελειοποίησης των καλών τεχνών.14

Ως υποδείγματα των αναλύσεών του χρησιμοποιεί συχνά τους αρχαίους κλασικούς, ξε
κινώντας από τον Όμηρο, τους έλληνες ποιητές και τραγικούς, τους λατίνους, όπως λ,χ. τον 
Βιργίλιο, με αφορμή την επική ποίηση, ή και τους γάλλους κλασικούς, όπως τον Κορνήλιο 
(π.χ. Cima, Médée), τον Ρακίνα (Esther, Athalie) ή τον Βολταίρο, κυρίως τις τραγωδίες του 
(Alzire, Zaïre, Mérope). Καθώς διεξέρχεται τα λογοτεχνικά είδη, επισημαίνουμε, όπως θα 
δούμε πιο κάτω, και άλλες ενδιαφέρουσες αναφορές σε πλειάδα συγγραφέων. Με αφορμή 
το είδος της ποιήσεως που ονομάζει «Διαγραφικόν (descriptif)» αναφέρεται στο έργο The 
Seasons το «κάλλιστον καί γλυκΰτατον του Άγγλου Θόμψωνος (Thomson) Ποίημα των 
Ωρών, ή τών τεσσάρων Καιρών (des Saisons)».15

Στο περί «εποποιίας» μέρος (Βιβλίον Β’) αναφέρει ως νεώτερα επιτεύγματα την «Έλευ- 
θερωθεισαν Ιερουσαλήμ» (Jerusalemme liberata) του Torquato Tasso, «ποίημα πλούσιον, καί 
έμψυχον, καί λαμπρόν μάλιστα (...). Φαίνεται όμως έπιτετηδευμένον πολλαχοΰ· καί προ
άγει μέχρι τερατείας τό θαυμαστόν».16 Ακολουθεί ο «μαινόμενος Τολάνδος» (Orlando 
Furioso) του Ariosto, «άτακτος, καί παμμιγής καί ακανόνιστος»,17 η «Λουσιάς» του Camoëns, 
«ποίημα παράδοξον, διότι αναμιγνύει τής είδωλολατρικής θρησκείας μέ τής Χριστια
νικής τό θαυμαστόν πλήρες όμως ίσχυράς φαντασίας, καί τόλμης, καί ποιητικής ακμής», 
η «Έρριάς» του Βολταίρου, «ποίημα κανονικόν, καί λαμπρόν, καί μεγαλοπρεπές· άλλ’όχι 
καί χωρίς μεγάλα έλαττώματα».18

Αξίζει να σταθούμε στην αξιολόγηση του Χαμένου Παράδεισου, του οποίου σε υποση
μείωση αναφέρει τη γαλλική εκδοχή (Le paradis perdu), πράγμα που δηλοί ακόμη μια φορά 
τη γαλλική γλώσσα μεγάλου μέρους των πηγών του: του «Άγγλου Μίλτωνος ό Παράδεισος·

12Βλ. Κ.Θ.Δημαράς: Ελληνικός Ρωμαντισμός, ό.π., σ. 48. 
Ας συγκρατήσουμε την κρίση του, που σταθμίζει τα 

πράγματα, αναφερόμενος κυρίως στον Batteux: «εστά- 

θηκε σε μια μεγάλη περίοδο χρόνου, που φθάνει ως τις 

απαρχές του γαλλικού ρωμαντισμού, ο διαπρεπέστε

ρος εκπρόσωπος της ακαδημαϊκής αισθητικής στην Ευ

ρώπη· στα 1824 εκδίδεται ακόμη το αισθητικό του έρ

γο σε αναθεωρημένη μορφή. Η αρχή του είναι βέβαια 

στηριγμένη επάνω στην ιδέα της μίμησης, αλλά δεν μέ

νει ξένος από τις νεώτερες κινήσεις».

13Βλ. Άννα Ταμπάκη: Περί νεοελληνικού Διαφωτισμού,

ό.π., κεφ. IX, «Η οπτική του Κοραή για τη λογοτεχνία 

και το θέατρο», σσ. 183-211, κυρίως σ. 197. 

"Γραμματικά, σ. ιη'.

15Γραμματικά, σ. 87. Είναι αξιοσημείωτο πως την ίδια 
εποχή ο Πλάτων Πετρίδης επιχειρεί την αποσπασμα

τική μετάφραση των Ωρών (The Seasons). Βλ. Κ,Θ.Δη- 

μαράς:, Ελληνικός Ρωμαντισμός, ό.π., σ. 37.

16Γραμματικά, σ. 274.

17Γραμματικά, σ. 274.

“Γραμματικά, σ. 275.
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ποίημα υψηλόν καί εκπληκτικόν. Έχει μέν τινάς άνωμαλίας· ό Ποιητής του μεταμορ
φώνεται πολλάκις εις Μεταφυσικόν, καί Θεολόγον- μεταχειρίζεται πολλήν αυθάδειαν εις 
τάς υπερφυσικός έννοιας- ενίοτε φαίνεται καί έπιτετηδευμένος καί Σχολαστικός- καθό
λου όμως εις τό Ποίημα τούτο βασιλεύει πυρ, καί ζέσις, καί όρμή ποιητικής φαντασίας, 
ήτις τό καταστολίζει μέ διαφόρων ειδών καλλονάς. Το Α’ μάλιστα καί το Β’ βιβλίον είναι 
αμίμητα.. ,».19 Τελευταία αναφορά πολύ επαινετική η «Μεσσιάς» του Klopstock: «Τό κανο- 
νικώτερον καί μεγαλοπρεπέστερον άφ’δλων τών Νεωτέρων τά επικά Ποιήματα. 'Όσα 
ελαττώματα καί αν άνακαλύπτωσιν εις αυτό οί Κριτικοί, δέν έμποροΰσιν όμως νά 
άρνηθώσιν τό ύψος του (...)».2°

Η διαίρεση των Γραμματικών σε προεισαγωγικό κεφάλαιο, «Περί τής τών καλών τεχνών 
συγγένειας», μιμούμενο καταφανώς τον τίτλο του γνωστού έργου του Batteux (De la parenté des 
Beaux-Arts et de leur réduction à un seul principe) και η πραγμάτευση σ’αυτό ζητημάτων, όπως 
είναι ο ορισμός και η διαίρεση των καλών τεχνών, η ευφυΐα (génie), η καλή φύσις (belle nature) 
και το θέμα της μίμησης (imitation de la belle nature), η αισθητική κρίση (jugement esthétique), 
ο ορισμός της ποιητικής καθώς και η κανονιστική ταξινόμηση στα επόμενα κεφάλαια των λο
γοτεχνικών ειδών (εποποιία, λυρική ποίηση και δραματοποιϊα -τραγωδία και κωμωδία-, βου
κολική ποίηση, διδακτική και σατιρική ποίηση, επιγράμματα, κλπ.) φέρουν δάνεια, κατά τη 
γνώμη μου, πριν απ’όλα από τον Batteux και ενίοτε από τα συναφή άρθρα της Encyclopédie. 
Για του λόγου το αληθές, η έννοια της ευφυΐας προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα γραφόμενα 
στο ομόλογο λήμμα της γαλλικής Εγκυκλοπαίδειας, ως εξής: «Ευφυΐαν ονομάζω τήν από τούς 
Γάλλους καλουμένην Génie. Ή λέξις Génie φαίνεται ότι σημαίνει κάτι πλειότερον παρά τό 
ήμέτερον Ευφυΐα, ως έκ μόνης τής ψυχής θεωρούμενον. Οί σοφοί τής Εγκυκλοπαίδειας 
συντάκται όρίζουσι τό Génie, L’étendue de l’esprit, la force de l’imagination et l’activité de l’âme 
(Tom. XV.) ήγουν Έκτασιν πνεύματος, φαντασίας ίσχύν, ψυχής δραστικότητα».21 Ωστόσο, 
εκ παραλλήλου με τις ιδέες που εκλαϊκεύει η “Βίβλος” των Φώτων, ο έλληνας φιλόλογος μας 
εισάγει και σε πλατωνικές εικόνες, «στο θειον καί αφθιτον πύρ κατά Πλάτωνα» στην θεία 
δηλαδή μανία της δημιουργίας, όπως αριστουργηματικά περιγράφεται στον Φαίόρο22

Η συνδυαστική εργασία του Οικονόμου αποκρυσταλλώνει επομένως με ενσυνείδητο τρό
πο έναν άξονα μετάβασης από την κληρονομιά της ελληνο-ρωμαϊκής αρχαιότητας στους νε- 
ώτερους χρόνους. Η Αρχαιότητα και η ερμηνεία της γραμματείας της έχει, φυσικώ τω λόγω, 
δεσπόζουσα θέση, καθώς το κύριο σώμα της ποιητικής εγγράφεται στο πλαίσιο ενός διατυ
πωμένου κλασικισμού. Αυτό δεν μας εμποδίζει να ανασύρουμε με σχετική ευκολία απρό
σμενες αισθητικές νύξεις και αξιολογικές παρατηρήσεις, που διαρρηγνύοντας τον κλασικι- 
στικό κανονιστικό κανόνα, καταγράφονται προκειμένου να εξοικειώσουν τον μαθητή/ανα- 
γνο'κπη με τους “προ-ρομαντικούς” συγγραφείς (Milton, Ossian), προτείνοντας ενίοτε και 
τη μετάφρασή τους στα ελληνικά, όπως έχουμε με τις Νύχτες του Young,23 με “μη-κανονι-

19Γραμματικά, σ. 275.

20Γραμματικά, αα. 275-276.

21 Γραμματικά, σ. 26; πρβλ. Encyclopédie, τ. XV.

ηΓραμματικά, σ. 36; Πρβλ. Πλάτων: Oeuvres Complètes, 
tome IV - 3e partie. Phèdre. Texte établi et traduit par 

Léon Robin, les Belles Lettres, Παρίσι 1970, σσ. 31 κ.εξ. 

Σε άλλο σημείο, αναφερεται στην αθανασία της ψυχής 

(Γραμματικά, σ. 70).
23Γραμματικά, σ. 480: «Κάλλιστον φιλοσοφικόν ποίημα

κρίνονται καί αί Νύκτες τού ’Άγγλου Κούγκου (Les 

Nuits de Young). Αί τρεις πρώται μάλιστα έχουν πολ- 

λήν σφοδρότητα καί φαντασίας ίσχύν. 'Ύψος, καί πά

θος, καί λαμπροτάτη εικόνων διαγραφή βασιλεύει εις 
τούτο τό ποίημα. Πολλά ολίγα είναι τά οιδήματα καί αί 

ύπερβολαί του είς κάποια χωρία. Είναι μεταφρασμένον 

είς δλας τάς σοφάς γλώσσας τής Ευρώπης. Πότε άρα γε 

θέλει μεταφρασθή καί είς τήν ίδικήν μας;». Πρβλ. Κ.ΘΑη- 

μαράς: Ελληνικός Ρωμαντισμός, ό.π., σ. 49.
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κσύς” δραματουργούς, όπως εθεωρείτο ο Shakespeare,24 ή ακόμη με πορτογάλους (Calderon), 
ισπανούς (Lopéz de Vega) και γερμανικής παιδείας συγγραφείς, μείζονες και ελασσόνες 
(Gessner, Lessing, Schiller, Kotzebue).25

Ας ξαναγυρίσουμε όμως στον τίτλο του συγγράμματος για να τον δούμε στην πλήρη μορ
φή του: Γραμματικά fj Εγκυκλίων Παιδενμάτων Βιβλία Δ'. Στην αυγή του 19ου αιώνα, ο 
όρος λογοτεχνία είναι ακόμη ασαφής και μεταβλητός, ιδίως σε σχε'ση με τη μεταγενέστερη 
κανονιστική ρύθμιση. Στην ευρωπαϊκή γραμματεία εν γένει, περιλαμβάνει ακόμη το σύνολο 
των κειμε'νων που συνθέτουν την κοινωνική και πνευματική ζωή ενός δεδομένου έθνους.2'1 Εάν 
ανατρέξουμε για παράδειγμα στην Encyclopédie, στο λήμμα «Lettres» εντάσσεται στον χώ
ρο της φιλολογίας, η Γραμματική, η Ρητορική (Eloquence), η Ποίηση, η Ιστορία και η Κριτι
κή,27 ενώ ο όρος Littérature καταχωρίζεται ως «un terme général qui désigne l’érudition, la 
connoissance des Belles-Lettres et des matières qui y ont rapport».28

Παρουσιάζει εύλογο ενδιαφέρον η επιχειρηματολογία που καταθέτει ο ίδιος ο Οικονό
μος σχετικά με το κεντρικό αυτό ζήτημα. Γι’αυτόν, η Φιλολογία «είναι μελέτημα σοφίας»,29 
ενώ η Ποίηση είναι συνυφασμένη με τη Φιλοσοφία: «ή ποίησις ύπήρξεν ή πρώτη φιλοσοφία», 
«είναι ή υψηλή γλώσσα τών μουσών, ή εΰλαλος τής φύσεως ζωγράφος, ή Μουσική τών με
γάλων και ευαίσθητων ψυχών, ή αγαθή τής νεότητος κουροτρόφος», η οποία καλή τέχνη 
«δύναται μάλιστα να καλύνη τάς ψυχάς, να ήμερόνη τα ήθη, νά άνυψώνη τήν φαντασίαν, 
να καθαρίζη τα πάθη, νά έμπνέη φιλοτιμίαν καί ορμήν πρός τάς πράξεις τάς άγαθάς».30 Προσ
δίδει ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία της ποιητικής γλώσσας, η οποία συνιστά από μόνη της 
μια τέχνη που γεννήθηκε μέσα στους κόλπους της κοινωνίας. Ελέχθη προηγουμένως πως η συ
ζήτηση γύρω από κρίσιμα θέματα, όπως το ύφος, η μεγαλοφυΐα και η γέννηση του ενθουσια
σμού, χωρίς τον οποίο το ποιητικό έργο δεν μπορεί να υπάρξει, ζητήματα αιχμής που τροφο
δοτούν τον στοχασμό κατά τον 18ο αιώνα, προσδιορίζει και τις επιδράσεις που δέχθηκε ο Οι
κονόμος, επιδράσεις που ήδη μνημονεύθηκαν και βρίσκονταν σε συστοιχία με τις νεωτερικές 
σε θέματα αισθητικής ιδέες του δυτικού Διαφωτισμού χωρίς να απομακρύνονται και από τους 
αρχαίους. Όταν π.χ. ο Οικονόμος αναφέρεται στη λυρική ποίηση, συνδέει την ψυχική κατά
σταση του ποιητή-δημιουργού με την πλατωνική «θεόσδοτο μανία».31

Υιοθετεί τον όρο Γραμματικά που είναι ακόμη σε ισχύ και αποτελεί επιβίωση της ελλη
νορωμαϊκής παράδοσης.32 Τον προκρίνει ως πλέον ορθό γιατί καλύπτει έναν χώρο περισ-

2,Στο κεφάλαιο περί Τραγωδίας, σε υποσημείωση, 

εντάσσει τα δράματα του Shakespeare στο είδος της 
‘τραγψδοκωμωδίας’, «ήτις είναι μιας τίνος σπουδαί

ας πράξεως μίμησις, μεμιγμένας εχουσα κωμικάς καί 

τραγικός Σκηνάς. Τοιαυτα δράματα έγραψεν ό 
Άγγλος Σακκισπήρος. Τούτου τού γένους είναι καί 

τών Γερμανών το Schauspiel, παιγνιοθέαμα, όποιον 

είναι τού Κοτσεβοΰ, ή Μισανθρωπία καί Μετάνοια, 
μεταφρασμένη πρό τινων ετών είς τήν γλώσσαν μας 

υπό του φιλοκάλου Κοκκινάκη τού Χίου. Έδώ έμπο

ρε! νό άναχθή καί τών Γάλλων τό Comique Larmoyant, 

Δακρύον Κωμικόν». Γραμματικά, ό.π., σ. 358.
25Για τον δημοφιλή στην εποχή του εκπρόσωπο του 

«αστικού οικογενειακού δράματος» August von 

Kotzebue, βλ. την προηγούμενη υποσημείωση.

26Το ελληνικό παράδειγμα προσεγγίζω στη μελε'τη μου: 

«Νεοελληνικε'ς μεταφράσεις του Διαφωτισμού: Ευρυ

χωρία και όρια της λογοτεχνίας», Δια-Κείμενα, Ετήσια 
έκδοση [του] Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραμματολο

γίας Α.Π.Θ., τχ. 2, Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 9-24. Πρβλ. 

Περί νεοελληνικού Διαφωτισμού, κεφ. IV, σσ. 77-89.
27Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des 
Arts et des Métiers, τ. IX, A Neufchastel, 1765, σ. 410.
28 Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des 
Arts et des Métiers, τ. IX, σ. 594.
29Γραμματικά, σ. ζ'.

30Γραμματικά, σ. θ'.

31Γραμματικά, σ. 282. Πρβλ. Πλάτων: Φαιδρός, ό.π., 256b. 

32Η Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη: Νεοελληνική 
αισθητική και ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, ό.π., σ 104, θε-
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σότερο προσδιορισμένο από τον όρο Φιλολογία, που δηλώνει καταρχήν «τον περί τον λό
γον έρωτα», όπως ακριβώς και η Φιλοσοφία δηλώνει «την τής σοφίας φιλίαν».33 Το “Προ- 
οίμιον” ξεκινά με τον ακόλουθο ορισμό: «Τα Γραμματικά, ώς έκ τής τού λόγου κατασκευής 
θεωρούμενα, συμπεριλαμβάνουσι παντός είδους συγγράμματα, Φιλοσοφικά, Φυσιολογι
κά, Τεχνικά, καί άλλα διάφορα, έφ’όσον ένδεχονται να συνταχθωσι μετ’εύφραδείας, καί 
συνθέσεως καλής, καί πιθανής κατασκευής».34 Αναγνωρίζει ωστόσο πως στους Νεωτέρους, 
ο όρος καθίσταται ισοδύναμος με την “πολυμάθεια”, όρο που τον έχουμε ήδη συναντήσει 
στην περιώνυμη μετάφραση της Παλαιάς Ιστορίας (Histoire Ancienne) του Charles Rollin, 
από τον Αλέξανδρο Καγκελλάριο (Βενετία, 1750).35 Η έννοια της littérature (letteratura, αφού 
η μετάφραση βασίστηκε στο ιταλικό διάμεσο της Storia Antica) αποδόθηκε ως “πολυμάθεια”, 
όρος που διατηρήθηκε σποραδικά στο λόγιο λεξιλόγιο τουλάχιστον ώς το δεύτερο μισό του 
19ου αιώνα.

Ο Οικονόμος προσδιορίζει πως τα Γραμματικά «περιέχουσι μόνον τάς καλάς των Γραμ
μάτων τέχνας, αϊτινες είναι τό πρώτον υποκείμενον τής Φιλολογίας· λέγω δέ, Ποιητικήν, 
καί 'Ρητορικήν, καί Ιστορίαν, καί Κριτικήν, καί τήν ιδιαιτέρως καλουμένην Γραμματικήν 
τέχνην (...)», ενώ σε υποσημείωση αναλύει το πεδίο της φιλολογίας ως εξής: «Τό κυρίως υπο
κείμενον της έδιωρίσθη να ήναι αί Γραμματικαί τέχναι συνημμένοι μέ τής Φιλοσοφίας 
τήν γνώσιν. Κατά ταύτην τήν σημασίαν Φιλολογία εις τούς νεωτέρους σημαίνει τήν Πο- 
λυμάθειαν. Φιλολογία είναι ή ποικίλη γνώσις καί μετά κρίσεως Ιστορία των καλών τε
χνών καί επιστημών».36

Επισκοπώντας το όλο ζήτημα, από την ελληνορωμαϊκή εποχή ως τους Νεώτερους Χρό
νους, ο Οικονόμος αντιλαμβάνεται πως, παρόλη την διεύρυνση ή την αντίστοιχη αναδίπλω
ση του πεδίου που καλύπτουν ανάλογα με την εκάστοτε ιστορική συγκυρία ή φιλολογία και 
οι ανθρωπιστικές επιστήμες (έλευθέριαι και άνθρωπικαί τέχναι),37 ο παλαιός όρος Γραμ
ματικά ανθίσταται στη φθορά και παραμένει ο πλέον κατάλληλος προκειμένου να εκφράζει 
το εννοιολογικό σύνολο που οι Νεώτεροι ονομάζουν Καλά Γράμματα (Belles-Lettres)· πα
ραθέτει μάλιστα τον ιταλικό όρο Belle Lettere, και τον γερμανικό που κρίνει ευγενέστερο 
Schöne Wissenschaff, και πλέον συγγενή με τον καθολικότερο ως προς την περιεκτικότητά 
του όρο Καλαί Τέχναι (Beawc-Arts, Schöne Künste).38 Εδώ εντάσσονται και οι Ελευθέριες 
Τέχνες, όπως η Μουσική ή η Ζωγραφική. Αξίζει να σημειωθεί πως και στην Παλαιά Ιστο
ρία, σε ένα έργο δηλαδή που διαδόθηκε ευρύτατα στον χώρο της Νοτιο-ανατολικής Ευρώ
πης, υπήρξε ανάλογη αξιολόγηση και ταξινόμηση των Γραμμάτων και Τεχνών, με την αντί-

ωρεί πως ο Οικονόμος δανείζεται τον όρο από τον Διο

νύσιο τον Θράκα. Στο ε'ργο του Τέχνη Γραμματική «χρη
σιμοποιεί τη λέξη γραμματική ως ισοδύναμη με την ιστο

ρία της λογοτεχνίας, εννοώντας γενικότερα τα ανθρω

πιστικά γράμματα, αυτά που οι νεότεροι ονόμασαν φι

λολογία».

33Γραμματικά, σ. 1.

34Γραμματικά, σ. 1.

35 Για την πολλαπλή σημασία της μετάφρασης της Πα- 
λαιάς Ιστορίας, εκτός από τις πρώτες αναφορές του 

Κ,Θ.Δημαρά, βλ. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης: Νεοελ
ληνικός Διαφωτισμός, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1996, σσ. 95-99, 
102. Πρβλ. Άννα Ταμπάκη: «Οι παιδαγωγικές αντιλή

ψεις στην ελληνική μετάφραση των Παραγγελμάτων διά 
την καλήν ανατροφήν των παίδων τσυ Ch. Rollin», Ελλη
νικά, 45(1995)1, σσ. 75-84, εργασία που περιλαμβάνε

ται τώρα στον τόμο Περί νεοελληνικού Διαφωτισμού, 
κεφ. VII, σσ. 127-138. Εδώ δίνεται έμφαση τόσο στον 

εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα του εγχειρήματος, στις παι

δαγωγικές του διαστάσεις ως προς τη διδασκαλία της 

ιστορίας και ως προς τις μεθόδους ήπιας χειραγώγη

σης των μαθητών και συνάμα στην ενδιαφέρουσα πα

ρουσία ορισμένων κρίσιμων νεολογισμών.

36Γραμματικά, σσ. 1-2.

37Γραμματικά, σσ. 5-6.

38Γραμματικά, σσ. 5-6.
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στοιχη απόδοση των εννοιών στα ελληνικά, εγχείρημα δύσκολο που εισήγαγε στα νέα ελλη
νικά νεολογισμούς, προικίζοντας το λεξικογραφικό και εννοιολογικό οπλοστάσιο της επο
χής με ενδιαφέρουσες έννοιες.34 * * * * 39 Ως προς όλες αυτές τις παραμέτρους, το σύγγραμμα του 
Κωνσταντίνου Οικονόμου έρχεται να καλύψει ένα ζωτικό κενό, όπως το υποδηλώνει και 
ίδιος στην αγγελία που καταχωρίζει mow Λόγιο Ερμή. Συγκρατώ ορισμένες του σκέψεις:

«Έν από τα αναγκαιότατα εις τά Σχολεία μας διδακτικά βιβλία είναι καί ή Ποιητική. 
Ή Ποιητική διδάσκει τούς νέους "Ελληνας να άναγινώσκωσι τούς παλαιούς Ποιητάς μας, 
καθώς ή 'Ρητορική, τούς λόγους τών αθανάτων μας 'Ρητόρων. Ποτέ ô νέος Έλλην δέν θέ
λει αίσθανθήν τάς Όμηρικάς χάριτας, καί τά κάλλη τής Δραματοποιΐας, άναλόγως τής φι- 
λοπονίας του, χωρίς τήν βοήθειαν τής Ποιητικής τέχνης. Πλήν τούτου, ή Ποιητική είναι 
άναγκαία προς οδηγίαν τών νέων Ποιητών τής Ελλάδος. Πολλοί ήρχησαν, νά γράφωσι 
ποιήματα εις τήν γλώσσαν μας, καί πλειότεροι, σύν θεφ, εις εξής θέλουσι διδάσκειν τερπνώς 
τούς ομογενείς μέ τήν Ποίησιν, ήτις είναι ή πρώτη φιλοσοφία. ’Αλλ’ ή ευφυΐα χωρίς τήν δι
δασκαλίαν πλανάται, καί ό Ποιητής πρέπει νά φωτίζηται άπό τών ποιητικών κανόνων τήν 
λαμπάδα (...). Τοιοΰτο βιβλίον δέν εΐχεν ή νεολαία μας έως τώρα. Άπό τούς Παλαιούς μας 
διεσώθη μόνη τού Άριστοτέλους ή Ποιητική, άλλ’ είναι, κατά δυστυχίαν, όχι ολόκληρος. 
(...) Άπό τον Άριστοτέλην, καί άλλους νεωτέρους, εγώ συνέρραψα τήν συλλογήν τής Ποι
ητικής μου εις τήν λαλουμένην γλώσσαν, μέ όσην έμπόρεσα σαφήνειαν.»40

Μα και οι σύγχρονοί του φαίνεται πως συνειδητοποιούν απολύτως την αναγκαιότητα.41 
Ωστόσο, η στιγμή εμφάνισης των Γραμματικών αποτελεί ένα μεταίχμιο, που διακρίνεται πα- 
ρόλον τον δηλωμένο εν πολλοίς και θριαμβευτικό νεοκλασικισμό για μια ρευστότητα, όπου 
ελλοχεύουν και άλλες τάσεις και αναδύονται δειλά άλλες ροπές και διαθέσεις.42

Πολύπλευρο τεκμήριο αποτελεί η κριτική που δημοσιεύθηκε σε τρεις συνέχειες στο πλέ
ον σημαντικό φιλολογικό περιοδικό έντυπο εκείνης της περιόδου, στον Λόγιο Ερμή. Ο συ
ντάκτης της που υπογράφει ψευδωνύμως ως Ανδρέας Ανδρεόπωλος Πελοποννήσιος (πρό
κειται για τον Κωνσταντίνο Ασώπιο)43 κατηγορεί τον Οικονόμο πως ακολούθησε την παρα-

34Περί νεοελληνικού Διαφωτισμού, κεφ. VII, ό.π., σσ. 
127-138.
40 Έρμης ό Λόγιος 1817, σσ. 26-28.

41 Έχουμε π.χ. την μαρτυρία πως ο συνεργάτης του Λό
γιου Ερμή γνωστός λόγιος Ζηνόβιος Πώπ, συγγραφε'-
ας και ο ίδιος μιας Μετρικής (1803), διάβασε το χειρό
γραφο στη Βιε'ννη, πριν να κατατεθεί στον αυστριακό

λογοκριτή και «υπερεθαΰμασε» το περιεχόμενό του.
Για να συνεχίσει με τα ακόλουθα «Ώς ποιητικός καί

αυτός καί ανιχνευτής τών νεωστί γραψάντων περί 
ποιητικής, είναι άξιος πίστεως». Από επιστολή του 

Αλε'ξανδρσυ Βασιλείου στον Κ,Οικονόμο (ΚΌικονόμος: 

Αλληλογραφία, επιστολή χρονολογημε'νη 4.2.1817, ό.π.,
σ. 216 και σ. 374). Πρβλ. Εμμ.Ν.Φραγκίσκος: «Ο ψευ

δώνυμος επικριτής της ‘Ποιητικής’ του Κων. Οικονό

μου στον ‘Λόγιο Ερμή’ και τα κίνητρά του», ό.π., σσ. 

285-286.
“Σχετικά με τους δραματουργικους κώδικες της εποχής 

(αναφορικά με την πρωτότυπη αλλά και την μεταφρα

σμένη δραματουργία), βλ. τη μελε'τη μου: “La résonance

des idées révolutionnaires dans le théâtre grec des 

Lumières (1800-1821)”, στον τόμο: Actes du Ille Colloque 
d’Histoire du Centre de Recherches Néohelléniques “La 
Révolution française et l’Hellénisme moderne" (Athènes, 
14-17 octobre 1987), KNE/EIE, Αθήνα 1989, σσ. 471-490. 
Σε ελληνική μετάφραση περιέχεται στο βιβλίο μου: Η 
νεοελληνική δραματουργία και οι δυτικές της επιδρά
σεις (18ος-19οςαι.). Μια συγκριτική προσέγγιση, β’ έκ
δοση Ergo, Αθήνα 2002, κεφ. III, σσ. 51-73.

“Αρχικά ο Εμμ.Ν.Φραγκίσκος: Τα ελληνικά προεπαν- 
στατικά περιοδικά. Ευρετήρια Β'. Ερμής ο Λόγιος ( 1811- 
1821), ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 1976, σ 5, είχε ταυτίσει τον μα
χητικό κριτικογράφο με τον Θεόκλητο Φαρμακίδη. 

Αργότερα προσανατολίστηκε προς τον Κ.Ασώπιο. Την 
προφορική του μαρτυρία χρησιμοποίησε ο Αλέξης Πο

λίτης: Η ανακάλυψη των ελληνικών δημοτικών τραγου- 
διών, Αθήνα 1984, σ. 152, και την τελευταία γραπτή πη
γή χρησιμοποίησα στην εργασία μου: «L’impact de la 

pensée et de l’œuvre de Victor Hugo en Grèce (ca 1830- 

1880)», Folia Neohellenica, VII (1985-1986), σ. 168.
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δοσιαπή σχολή, κυρίως τη γαλλική ακαδημαϊκή κριτική.44 Ελέγχει πολλά σημεία, καίρια ως 
προς τη διαμάχη της κλασικιστικής παράδοσης με πιο νεόκοπες αισθητικές και ερμηνευτι
κές απόψεις, όπως είναι λ.χ. ο επαναπροσδιορισμός της φιλολογίας, η αμφισβήτηση της γε
νικής αρχής της συγγένειας των καλών τεχνών καθώς και της μίμησης της (ωραίας) φύσης, 
οι αρχές της δραματοποιΐας, ο ρυθμός, το μέτρο και η ομοιοκαταληξία, η αισθητική κρίση, 
κλπ. Μερικά από τα παραπάνω ζητήματα έχουν εξάλλου αρχίσει να τίθενται προς συζήτη
ση σε άρθρα που δημοσιεύονται στον Λόγιο Ερμή,45 Ένα από τα σημεία που αξίζει να τύχει 
της προσοχής μας είναι η αναψηλάφηση του πεδίου της φιλολογίας. Η έννοια της πολνμά- 
θειας απορρίπτεται, και καθώς ο συντάκτης του άρθρου αντλεί από τη γερμανική βιβλιο
γραφία, επισημαίνει πως οι «Νεώτεροι, τουλάχιστον οί Γερμανοί, πραγματεύονται τήν Φι
λολογίαν επιστημονικός· εις πάσης επιστήμης πραγματείαν απαιτείται κάπποια ένότης, 
διά τής οποίας συνέχονται τα διάφορα μέρη της».46

Ο Κωνσταντίνος Οικονόμος παραμένει ένας δηλωμένος και αυστηρός κλασικιστής, πα
ρόλο που στο έργο του, το παιδαγωγικό και συνάμα το λογοτεχνικό (εννοώ τη διασκευή του 
Φιλάργυρου του Μολιέρου, και το σημείο που επεσήμανε πρώτος ο Κ,Θ.Δημαράς προς το τέ
λος του έργου -στη σκηνή της αναγνιορισης του πατέρα και των χαμένων του παιδιών- με τη 
διήγηση των περιπετειών του Μεγάδωρου Φιλίνη και τον ελλοχεύοντα προ-ρομαντικό χα
ρακτήρα της λυρικής προσθήκης),47 συχνά επιδεικνύει δεκτικότητα στο καινούργιο καθώς 
και αυξημένη λογοτεχνική ευαισθησία. Στα Γραμματικά, η κύρια ενασχόλησή του είναι η 
παράθεση ενός κανονιστικού σχήματος, στο οποίο τα λογοτεχνικά είδη και η δραματοποίία, 
που καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του τόμου, σωστά διαιρεμένα, περιγράφονται και σχολιά
ζονται σύμφωνα με τις επιταγές του ευρωπαϊκού κλασικισμού. Στο βάθος της σκηνής ο Αρι-

44 Νύξεις στην εργασία μου: «L’impact de la pensée et 

de l’œuvre de Victor Hugo en Grèce (ca 1830-1880)», 

ό.π, σσ. 160-177 (δημοσιεύεται επίσης στον τόμο: Le 
rayonnement international de Victor Hugo. Edité par 
Francis Claudon. Actes du Symposium de l’Association 
internationale de Littérature Comparée. Xle Congrès 
international (Paris, août 1985), vol. I, Peter Lang. New 
York-Bern-Frankfurt am Main-Paris, 1989, σσ. 183-196. 
Και της ιδίας: «La presse prérévolutionnaire grecque: 

reflet de nouvelles conceptions esthétiques et culturelles 

dans le Sud-Est européen. Première approche», Revue 
des Etudes Sud-Est Européennes, XXXIV(1996), nos 1- 

2, σσ. 133-140. Ωστόσο την ίδια εποχή, στον Λόγιο Ερμή 
του 1819 (σσ. 899-900), καταδικάζεται ο Σαίξπηρ για 

το κακό που προκάλεσε σε όσους επεχείρισαν να τον 

μιμηθούν.
" Μια σύντομη ματιά στην εργασία μου: «La presse 

prérévolutionnaire grecque: reflet de nouvelles 

conceptions esthétiques et culturelles dans le Sud-Est 

européen. Première approche», ό.π., κυρίως σσ. 138- 

140.

46 Έρμης ό Λόγιος 1820, σ. 219.

41 Κωνσταντίνος Οικονόμος: Ο Φιλάργυρος του Μολιέ
ρου. Επιμε'λεια Κωστής Σκαλιόρας. Ερμής, Αθήνα 1970,

σ. 138. «...Είχα σύντροφον τήν μοναξίαν υποκάτω 
εις τον γλυκύν καί ήμερον τής ’Ιωνίας ουρανόν. Έπε- 

ριπάτουν συχνότατα εις τάς άνθηράς τού χωρίου πε
διάδας, όπου βασιλεύει παντοτεινή άνοιξις. Πολλά 

σπάνια κατέβαινα είς τήν Σμύρνην, διότι δέν ήθελα 
νάχω μάρτυρας τής θλίψεώς μου, ήτις έως τώρα μοϋ 

κατέτρωγε τήν καρδίαν. Ά, φίλτατα τέκνα μου ! πό

σον μ’έτυράννησεν ή φαντασία του χωρισμού σας. 
Πάντοτε ένήχουν είς τ’αΰτία μου αί πικραί φωναί τού 

πνιγμού σας. Πάντοτε σάς έβλεπα παλαίοντα μέ την 
άγρίαν θάλασσαν. Πολλάκις πλανώμενος είς τά λι
βάδια, κατέβαινα έως τόν Αιολικόν κόλπον καί πα- 

ρεκάλουν τά κωφά κύματα νά μοϋ φέρουν κανέν ση- 

μειον τής όποιας κατέπιαν φαμίλιας μου. Τό πρωί 

έγυαλίζετο ή αυγή είς τά δάκρυά μου, καί τό εσπέρας, 

είς τό φώς τής σελήνης, έβλεπα τήν άμυδράν σκιάν 

τής προτέρας ευτυχίας μου...» ((Πράξη Ε', Σκηνή πέ

μπτη). Βλ. και Κ,Θ.Δημαράς: «Ο Κοραής και η εποχή 

του», στον τόμο: Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Ερμής, 

Αθήνα 1977, σ. 376. Πρβλ. Anna Tabaki: La présence de 
Molière en Grèce. Autour de traductions de ses pièces en 
grec moderne, mémoire de maîtrise, δακτυλόγραφο, 
Clermont-Ferrand, 1976, σσ. 47-48.
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στοτέλης παραμένει ο μεγάλος δάσκαλος και οδηγητής, όπως ακριβώς είναι το υπόδειγμα 
των νεώτερων κριτικών που επιλέγει ο Οικονόμος οδηγούς στο έργο του και πρότυπο στις 
αναλύσεις του: «Άλλ’οσον αν διαφέρωσιν οί Νεώτεροι από τούς Παλαιούς περί τήν δι- 
αίρεσιν των Γραμματικών, οί περί τούτων κανόνες ήσαν, καί είναι, καί τότε, καί τώρα, 
καί πάντοτε αναγκαίοι».48

Το συνθετικό του εγχείρημα οφείλεται σε λόγους κατεξοχήν παιδαγωγικούς και σχολι
κούς -ας έχουμε πάντοτε στο νου αυτήν την καίρια παράμετρο που αποτυπώνεται ήδη στον 
υπότιτλο του συγγράμματος Εγκυκλίων ΙΙαώεύματα. Επεξηγεί στο Προοίμιο: «Εγκύκλια 
Παιδεύματα ή Εγκύκλιος παιδεία, ως κυκλικώς περιστρεφόμενα, καί επαναλαμβανόμε
να συνεχώς προς δημοσίαν διδασκαλίαν τών ελευθέρων».49

Ακολουθεί σε γενικές γραμμές τον εννοιολογικό και αναλυτικό καμβά που προσφέρουν 
τα κλασικιστικά εγχειρίδια των οποίων έκανε χρήση, κυρίως τον Batteux, μα και τους Laharpe 
et Rollin. Η ανανεωτική σκέψη του Hugh Blair καταλαμβάνει ως επί το πλείστον συμπληρω
ματική θέση, χρησιμεύοντας στον Οικονόμο για να φιλτράρει τις κρίσεις του και να ενσταλ- 
λάξει σ’αυτές νέα αισθητικά στοιχεία. Δεν θα παρουσιάσουμε αναλυτικά αυτές τις ζυμώσεις 
στα λογοτεχνικά είδη, ένα προς ένα. Ας αρκεστούμε στο ενδιαφέρον παράδειγμα που μας 
προσφέρει η κωμωδία, ζήτημα που είχα την ευκαιρία να αναπτύξω εκτενέστερα αλλού.50

Η συγκριτική και προσεκτική ανάγνωση των κειμένων που χρησιμοποίησε διαδοχικά ο 
Οικονόμος, κυρίως η σύγκριση και διασταύρωση δύο πηγών, του Blair και του Batteux, μας 
αποκαλύπτουν την εκλεκτική στρατηγική του. Από τις στερεότυπες απόψεις για τον χαρακτήρα 
του κωμικού, με αφετηρία τον Αριστοτέλη και με ενδιάμεσο σταθμό τον Batteux, οδηγούμε- 
θα μέσα από τον ενοφθαλμισμένο στοχασμό του Blair, στη διατύπωση ενός μεταβλητού και 
αποτασσόμενου στον χρόνο κωμικού χαρακτήρα, εξαρτώμενου από τα ήθη και τις συνήθει
ες της κάθε εποχής: «Άλλ’είς τήν Κωμωδίαν πρέπει να έκλέγωνται αί υποθέσεις εκ τού 
έθνους τού Ποιητοΰ, καί ό τόπος της σκηνής να ήναι ή πατρίς του, διά να διακρίνωσιν οί 
θεαταί τό γελοΐον εις τών συγχρόνων ηθών καί εθίμων τήν παράστασιν, έν μέσω τής πο
λιτικής αυτών κοινωνίας».51 Η μεταβλητότητα του γούστου και οι μεταμορφώσεις των κοι
νωνικών συνθηκών συνιστούν εγγενείς προϋποθέσεις για την κατασκευή του κωμικού.

Ο σκοπός του Οικονόμου είναι σταθερά διττός: να υποδείξει και να διδάξει τους λογο
τεχνικούς κανόνες μέσα από την ανάλυση των ειδών και εδώ αξιοποιεί παραδείγματα που 
αντλούνται κυρίως από την Αρχαιότητα. Σ’αυτό τον αρχικό στόχο έρχεται να προστεθεί μια 
άλλη παράμετρος: η φροντίδα να δοθεί μια πανοραμική εικόνα της νεώτερης και σύγχρονης 
γραμματείας, χωρίς μάλιστα να εξαιρεθούν και οι πλέον πρόσφατες απόπειρες στην ελλη
νική γλώσσα και την “αναγεννώμενη” λογοτεχνία της. Αισθάνεται ασφαλώς τις αδυναμίες 
των ελλήνων συγγραφέων (και μεταφραστών) που απαριθμεί στις υποσελίδιες σημειώσεις 
του με σχόλια καλά τεκμηριωμένα. Ευχόμενος ωστόσο η νεαρή λογοτεχνία μας να ανδρω- 
θεί σταδιακά και να δυνηθεί να συναγωνιστεί, ωριμάζοντας, με τις “προόδους των φωτι
σμένων εθνών”, προβαίνει σε σύντομη αισθητική αξιολόγηση των έργων και αποτίμηση του 
λογοτεχνικού κανόνα. Τα παραδείγματα είναι πολυάριθμα και προέρχονται από τον χώρο

Κ Γραμματικά, σ. 6.

49 Γραμματικά, σ. 4.
50Βλ. την εργασία μου: «Προσεγγίσεις του μολιερικοΰ 

έργου στον ελληνικό 19ο αιώνα», στον τόμο Πρακτικά 
τον A Ά ιεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Γε
νικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας. Σχέσεις της ελ

ληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες, ό.π., σσ. 367-385. Και 

της ιδίας: Le théâtre néohellénique. Genèse et formation. 
Ses composantes sociales, idéologiques et esthétiques, 
Diffusion Septentrion, Presses Universitaires, Thèse à la 
carte, Lille 2001, σσ. 454-462.

51 Γραμματικά, a. 408.
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της λυρικής ποίησης με αναφορά στον ανακρεόντειο Αθανάσιο Χριστόπουλο52 και στον Βη- 
λαρά, αλλά και στον Καισάριο Δαπόντε,53 της επικής ποίησης με αναφορά στον Δημήτριο 
Γουζέλη, μεταφραστή της Ελευθερωμένης Ιερουσαλήμ του Tasso,54 είτε της πρωτότυπης δρα- 
ματουργικής σύνθεσης με αναφορά στο «Δράμα ηρωικόν» (Αχιλλεύς) του Χριστόπουλου,55 
στα δραματικά έργα του Ιακωβάκη Ρίζου-Νερουλού, στην Πολυξένη56 * και στην “κωμωδία” 
Κούρκας [αρπαγήψ μα και της μεταφρασμένης, με αναφορά στον Κωνσταντίνο Κοκκινάκη 
και τον Ταρτούφο του,58 και ανωνύμως στον δικό του Φιλάργυρο,59 σε ποιητικές προσπάθει
ες έντυπες ή και ανέκδοτες (αναφορά στα δραματικά ποιήματα “ευφραδή και ηθικά” του 
Γεωργίου Σούτσου του Δραγομανάκη),60 κλπ.

Αναφέρθηκα ήδη στην οξυμμένη λογοτεχνική του ευαισθησία. Παρόλον τον σκεπτικισμό 
του για έργα που δεν ακολουθούν τους κανόνες του κλασικισμού, είτε γιατί οι συγγραφείς 
αγνοούσαν την ποιητική του Αριστοτέλη είτε γιατί την παρέκαμπταν, τα ενσωματώνει στην 
πανοραμική του ματιά:”

«Οί Κανόνες λοιπόν των Γραμματικών είναι αναγκαίοι, καί μάλιστα εις τήν ήδη σύν 
θεφ άναγεννωμένην Ελλάδα. Πολλά έπλανήθησαν τινές, νομίσαντες. ότι καλοί 'Ρήτορες 
καί ποιηταί γεννώνται χωρίς τής Ποιητικής καί 'Ρητορικής τούς κανόνας. Ό Όμηρος, 
λέγουν, έγραψε χωρίς τής εποποιίας τούς κανόνας, καί τινες από τούς αλλογενείς Ποι- 
ητάς61 μήδ’έγνώρισαν μήδ’έφύλαξαν τής τέχνης τούς όρους».62

Πρέπει να ομολογήσουμε όμως πως ο Οικονόμος δεν είναι άτεγκτος, αναγνωρίζει πως 
ενίοτε παραβιάζονται οι κανόνες από μεγάλους δραματουργούς, με καλά αποτελέσματα.63

52Γραμματικά, σ. 151.

53Γραμματικά, σ. 155. Αναφορά στίχων από τον Κα- 
θρέπτη Γυναικών.
54Γραμματικά, σ. 274: «Ό Μεταφραστής είναι αξιέ

παινος καί διά τήν φιλογένειαν καί διά τούς κόπους 
του· άλλ’ήν τό ευχής έργον νά ήτον προσεκτικότερος 

εις τούς κανόνας τής δραματουργίας»

55 Γραμματικά, σ. 150.
* Γραμματικά, σ. 150 (όπου παραθέτει στίχους του δρά
ματος) και σ. 405· πρόκειται εδώ για μια από τις πλη

ρέστερες αναφορές του Οικονόμου σε έργο της νεότε
ρης ελληνικής γραμματείας: «Εις τήν λαλουμένην ημών

γλώσσαν έχομεν άρτιφανή Τραγιρδίαν τήν Πολυξέ- 
νην [1814], ποιηθεΐσαν υπό τού σοφού ’Ιακώβου 'Ρί
ξου Ποστελνίκου τού Βυζαντίου. Είς τούτο τό Ποί

ημα φυλάττονται ακριβώς οί κανόνες τής Δραματο-

ποίΐας. Οί χαρακτήρες αναπτύσσονται κάλλιστα. Τό 

φοβερόν έξυφαίνεται θαυμαστός. Είς πολλάς σκηνάς 

βασιλεύει 'Ομηρική μεγαλοπρέπεια καί σφοδρότης· 
οίον είς τήν ς. τής Δ' Πράξ. καί είς τήν ς. τής Ε'. Ή 

στιχουργία μ’όλας τάς ανωμαλίας τής γλώσσης είναι 

αρμονική, καί άβίαστος, καί θεατρική. Μόνον τό ελε

εινόν τής Πολυξένης έπιθυμούσι τινές νά έξεφράζε- 

το παθητικώτερον. Μ’όλον τούτο αυτοί οί αυστηρό

τατοι κριτικοί μας θέλουν όμολογήσειν, ότι ή 
Τραγωδία αϋτη είναι καλή τής νέας Ελλάδος απαρ

χή είς τό θυσιαστήριον τής Ευτέρπης».

53Γραμματικά, σ. 443: «Είς τήν λαλουμένην μας 
γλώσσαν έχομεν Κωμωδίαν άγχινουστάτην καί άστει- 

οτάτην τήν Κούρκαντοΰ Άρχοντος Ποστελνίκου κυ
ρίου ’Ιακώβου 'Ρίξου, τού όποιου καί τήν τραγφδίαν 

[=αην Πολυξένη] άναφέρομεν. Ό νέος μας ούτος Άγά- 
θων ευδοκιμεί καί είς τό Τραγικόν επίσης καί είς τό 
κωμικόν. Ή εύγενής του φαντασία, συνημμένη μέ τήν 

πολυμάθειαν, θέλει έρεθίσειν πολλούς ευφυείς νέους 
μας είς τήν ποίησιν». Δεν αναφέρεται ωστόσο (οφείλεται 

άραγε σε άγνοια;) στα αντικοράίκά Κορακίστικά.
58Γραμματικά, σ. 444: «Ό Ταρτούφος μετεφράσθη καί 
είς τήν γλώσσαν μας πέρυσιν υπό τού φιλογενούς 

Κοκκινάκη τού Χίου μέ αρμονικήν στιχουργίαν καί 
γλαφυρότητα»

”Γραμματικά, σ. 444: «Καί ό Φιλάργυρος έξεδόθη 
τούτο τό έτος είς τήν γλώσσαν μας, μετασκευασμέ

νος προς τών ομογενών μας τά ήθη».

60Γραμματικά, σ. 443: «Δραματικά ποιήματα εύφραδή 
καί ηθικά έχομεν καί τού μεγάλου Διερμηνευτοΰ κυ

ρίου Γεωργίου Σούτζου τού Δραγωμανάκη καί έκδε- 

δομένα καί ανέκδοτα».

“Αναφέρει σε υποσημείωση τον Dante, τον Milton, τον 

Shakespeare και τον Lopéz de Vega (σ. 8).

“Γραμματικά, σ. 8.

63Γραμματικά, σ. 9.
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Κατ’αυτόν τον τρόπο εμφανίζονται για πρώτη φορά, σχεδόν ταυτοχρόνους με την ανα
φορά τους σε ορισμένα άρθρα που βλέπουν το φως στον Λόγιο Ερμή, μεγάλοι δυτικοί συγ
γραφείς, όπως ο Ossian, ο Milton και ο Shakespeare, ο Lopéz de Vega, κλπ, ή μικτά είδη 
όπως το μελόδραμα, είδος παράδοξο και ταυτοχρόνως μεγαλοπρεπές, το οποίο παρέχει ευ
χαρίστηση στον θεατή χάρις στη σαγηνευτική γοητεία της μουσικής:

«Άλλα τά παράδοξα ταϋτα τερατουργήματα γίνονται ανεκτά καί μάλιστα τερπνά, 
διότι ή μαγευτική τής Μουσικής δύναμις καί ή απάτη τών καλών ορχηστών, καί τινών αστεί
ων σκηνών, μεταβιβάζουσι τον νουν τών θεωρών εις τήν χώραν τών Μοιρών, καί Έξω- 
θικών, καί τών άλλων τερπνών τής φαντασίας ονείρων. Τό να ζητή δέ τις ακριβώς ενό
τητα πράξεως, καί τόπου εις τό Μελόδραμα, είναι επίσης γελοιον, καθώς καί τό νά θέλη 
νά είσάξη όρχηστάς, καί δαίμονας εις τήν κυρίως Τραγωδίαν τών νεωτέρων».64

Αν και το αποδέχεται, όπως παρατηρούμε με κάποια συγκατάβαση,65 του αφιερώνει ωστό
σο ένα μικρό κεφάλαιο («Περί Μελοδράματος»).66

Αξιοσημείωτη και άκρως ενδιαφέρουσα είναι ασφαλώς η μοναδική αναφορά για τον πε
ζό λόγο, κείμενο που βασίζεται στο λήμμα «Poésie» της Encyclopédie, άρθρο που υπογράφει 
ο Chevalier de Jaucourt.67 Όπως επισημαίνεται, ενσωματώνοντας ο Οικονόμος την αισθητι
κή θεωρία στην προβληματική της ποιητικής, θέτει στο Α' βιβλίο, «Περί τής συγγένειας τών 
καλών τεχνών», «το ζήτημα της σχέσης ανάμεσα στην ποίηση (έμμετρος λόγος) και στην τέ
χνη των λόγων68 (ρητορεία, ιστορία-πεζός λόγος)»:

«Άν θελήση τις νά όρίση τήν τέχνην τών λόγων άντιθέτως προς τήν Ποιητικήν, φαί
νεται ότι, καθώς εκείνη υπάρχει μίμησις τής καλής φύσεως διά λόγων εμμέτρων περαι- 
νομένη, ούτως ή Λογογραφία είναι αυτή ή καλή φύσις διά λόγων πεζών παραστηνομένη».69

Επιλογικά, θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα σύντομης μα σφαιρικής αξιολόγησης της δρα- 
ματουργικής παραγωγής από τον Κ,Οικονόμο. Στο κεφάλαιο «Δραματοποιΐα», αφού διεξέλθει 
τους αρχαίους τραγικούς Αισχύλο, Σοφοκλή και πιο περιληπτικά τον Ευριπίδη με ανάλυση των 
έργων του και αξιολογήσεις, έρχεται στα περί του σύγχρονου ευρωπαϊκού δράματος:

«Τών δέ σημερινών τής Ευρώπης εθνών ενδοξότατοι τραγικοί κρίνονται, έκ μέν τών 
Άγγλων ό μεγαλοφυέστατος καί παράδοξος Σακεσπήρος, καί ό κανονικώτερος Άδδισών. 
Έκ δέ τών 'Ισπανών, Λόπεζος Βέγας. Έκ δέ τών Ιταλών, Μεταστάσιος,70 καί ό νεώτατος 
Άλφιέριος. Έκ δέ τών Γερμανών, Λέσσιγκος καί Σχίλερος, καί Κολλίνος οί περιφημό
τατοι. Έκ δέ τών Γάλλων, Κορνήλιος, καί 'Ρακίνας, ο'ί τινες διά τήν εύφυά μίμησιν τών

“Γραμματικά, σσ. 361-362.
65Πρβλ με την όψιμη και έμμεσα διατυπωμένη άποψη του 

Αδαμ. Κοραή για την όπερα- Άννα Ταμπάκη: Περί νε
οελληνικού Διαφωτισμού, ό.π., σ. 209.

“Γραμματικά, σσ. 360-362.

ί7Βλ. Στέση Αθήνη: Όψεις της νεοελληνικής αφηγημα
τικής πεζογραφίας, 18ος-1830. Ο διάλογος με τις ελλη
νικές και ξένες παραδόσεις στη θεωρία και την πράξη, 
διδακτορική διατριβή, Αρισιστέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ

σαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 325. Η μελετήτρια 

υποστηρίζει πως ο Οικονόμος συρράπτει τα σχετικά 

χωρία του Batteux, από το Les beaux-arts réduits à un 
même principe, είτε απευθείας από το πρωτότυπο που 
υπάρχει στη Σμύρνη (το είχε αποστείλει ο Κοραής στον

Κ,Κούμα), είτε από την Encyclopédie.
“Στέση Αθήνη: Όψεις της νεοελληνικής αφηγηματικής 
πεζογραφίας, 18ος-1830, ό.π., σ. 325.
ΜΓραμματικά, σ. 24.
70 Με άλλη ευκαιρία τον χρησιμοποιεί ως παράδειγμα 

αρτιότητας, παρόλη την παραβίαση στα έργα του της 

πεντάπρακτης δομής. Βλ. Γραμματικά, σ. 321: «Ή είς 
πέντε πράξεις διαίρεσις τού Δράματος δέν είναι πά

ντοτε άναγκαία. Άν ό μύθος είναι ευσύνοπτος, γίνε

ται ή διαίρεσις καί είς τρεις πολλάκις πράξεις, ώς 

φαίνεται είς πολλών σοφών Ευρωπαίων δράματα, 
οΐον είς τού Μεταστασίου τον Άρταξέρξηνκαί άλλα 

μεταφρασμένα πεζώς είς τήν γλώσσαν μας».
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Ελλήνων, έτιμήθησαν μέ των διδασκάλων των τα ονόματα, Αισχύλος μέν ô πρώτος άκού- 
σας, διά τό υψηλόν των ποιημάτων του, Σοφοκλής δέ ό δεύτερος, διά τό τραγικόν καί κα- 
νονικώτερον. Μετά τούτους τάσσονται καί άλλοι δύο μεταγενέστεροι, ό Βολταιρος, καί 
Κρεβελών.»71

Ένα δεύτερο παράδειγμα θα μας οδηγήσει στον χώρο της κωμωδίας. Αναλύει τον ορι
σμό και τον χαρακτήρα του κωμικού για να περάσει στον Αριστοφάνη με αναφορές στο ε'ρ- 
γο του, τον Πλαύτο και τον Τερέντιο. Και καταλήγει:

«’Από τούς νεώτερους ό κάλλιστος καί τελειότατος είναι Ιωάννης Ποκκελινος Μο- 
λιέρος, ό κατά τα μέσα τού ΙΖ' αίώνος άκμάσας εις τήν Γαλλίαν. Ούτος φαίνεται ότι ήνω- 
σεν εις εαυτόν δλας τών παλαιών Κωμωδωποιών τάς άρετάς, κάλλιστα μιμηθείς Άρι- 
στοφάνους μέν, τό εΰστοχον κωμικόν. Πλαύτου δέ, τό θερμόν τών πράξεων καί δραστή- 
ριον, Τερεντίου δέ, τό ηθικόν καί κομψόν. "Ωστε είναι παρά τόν πρώτον φυσικώτερος, 
παρά τόν δεύτερον κοσμιώτερος, καί σωφρονικώτερος, παρά τόν τρίτον ζωτικώτερος 
καί ενεργότερος, καί παρά τούς τρεις γονιμώτερος, τεχνικότερος, ήθικώτερος. Ό Μο- 
λιέρος κινεί εις γέλωτα καί τούς σκυθρωποτάτους, διδάσκει τούς πάντας, δέν βλασφημεΐ 
κανένα. Διαγράφει δέ όχι μόνον τών πατριωτών καί συγχρόνων τα ήθη, αλλά πάσης χώ
ρας, καί τύχης, καί γένους άνθρώπων. Παίζει τάς αύλάς, τόν λαόν, τούς εύγενεΐς, τα γε
λοία, τάς κακίας, χωρίς να προσκρούση εις καν ένα. Μ'δλον δτι τό έθνος του εις τόν και
ρόν του είχε κλίσιν ακόμη προς τάς βωμολοχίας, τάς μεταχειρίζεται δμως πεφυλαγμένως. 
Άλλ’είς τάς λύσεις του δέν είναι πάντοτε ευτυχής (.. ,).72 Έκ δέ τών άλλων εθνών, τών μέν 
"Αγγλων, κάλλιστοι Κωμωδοποιοί νομίζονται Κογκρέβιος (Congreve) καί Βάμβρυγος ό 
άστειότατος (Vambrugh). Τών δέ Γερμανών, Κοτζεβοΰς (Kotzebue) ό κομψότατος και πο- 
λυγραφώτατος. Των δέ Ιταλών, Γολδόνης, καί είτις έτερος.».73

Ευρύτατα διαδεδομε'νο ανάγνωσμα στο λόγιο κοινό της εποχής, βιβλίο του οποίου τα 
ίχνη διασώζονται στις βιβλιοθήκες της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, η Ποιητική (Γραμματι
κά) του ΚΟικονόμου θε'τει τις βάσεις της νεωτερικότητας και της αναζήτησης ενός εκσυγ
χρονισμένου λογοτεχνικού κανόνα. Αναδύεται η έννοια των Καλών (ή και Ωραίων κατ’άλ- 
λους) Γραμμάτων (Belles-Lettres), σε μια κριτική στιγμή, κατά την οποία τείνει να διαμορφωθεί 
μια νέα πολιτισμική ταυτότητα. Σ’αυτήν τη σύνθετη διαδικασία κλασική παράδοση και ανα
νέωση, έννοιες μαχόμενες και οι δύο για την εθνική αναγέννηση, συνυπάρχουν αδιάρρηκτα.

n Γραμματικά, σ. 406.
"Αντιγράφει εδώ τις σχετικές με το ζήτημα απόψεις 

του Batteux. Βλ. Άννα Ταμπάκη: «Προσεγγίσεις του

μολιερικοΰ έργου στον ελληνικό 19ο αιώνα», ό.π., σσ. 

379-380.

73Γραμματικά, σσ. 443-444.


